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1 Úvod 

Oblast Uherského Hradiště je důležitým sídelním celkem a také důležitou křižovatkou tras 

nejen Slováckého regionu již od dob Velké Moravy. Od té doby se však město i jeho okolí 

značně změnilo, k čemuž přispěla mimo jiné úprava koryta řeky Moravy na konci 19. stol, 

díky které došlo rozšíření zastavěné oblasti města. Dnes do Uherského Hradiště přijíždějí lidé 

nejen za prací, ale také za vzděláním, zábavou a bohatou kulturou, která je především 

ovlivněna místním folklórem. Lidé, kteří do města přijíždějí nebo v něm žijí se chtějí cítit 

bezpečně. 

V dnešní době se tedy klade důraz nejen na bezpečnost státu, ale také na bezpečí jednotlivých 

občanů. Pro občana je důležité, že v případě vzniku mimořádné události nebo krizové situace 

mu budou zajištěny podmínky pro překonání tohoto období, bez toho aniž by měl výrazně 

snížený životní standart. Tyto situace se však nevyskytují často a obyvatele trápí také 

problémy, které je mohou potkat téměř každý den. Mezi takové situace patří například 

dopravní nehody nebo trestná činnost. Pro pocit bezpečí občanů se tedy musí problematika 

bezpečnosti ve městě řešit komplexně a to od nejmenších problémů až po ty, které mohou mít 

mezinárodní význam.  

Město Uherské Hradiště svým významem pro region by mělo jít v oblasti bezpečnosti 

příkladem, proto je vhodné popsat stav komplexní bezpečnosti města Uherského Hradiště, což 

je cílem této práce. Práce popisuje město Uherské Hradiště a jeho blízké okolí. Jsou zde 

uvedena vybraná rizika, které město ohrožují a opatření pro zabránění vzniku nebo snížení 

následků těchto rizik.  
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2 Literární rešerše 

ŠENOVSKÝ M.; BALOG, K.: Integrální bezpečnost [3] 

Publikace se zabývá problematikou bezpečnosti. Je rozdělena na dvě části. První část je 

věnována jednotlivým oblastem bezpečnosti a poukazuje na potřebu jednotlivé oblasti 

propojit a řešit komplexně. Ve druhé části je řešena problematika závažných mimořádných 

událostí, které mohou výrazně ohrozit bezpečnost člověka a prostředí. Jedná se především 

o oblast hoření a vlivu hasících prostředků na okolí. Poslední kapitola je věnována 

bezpečnosti jaderných elektráren. 

PROCHÁZKOVÁ, D.: Bezpečnost lidského systému [2] 

V této knize je shrnuto dosavadní poznání v oblasti komplexní bezpečnosti a poskytuje 

teoretickou základnu a východiska také pro krizové řízení. Práce je soustředěna na popis, 

utřídění a charakteristiky metod rizikové analýzy.   

KURKOVÁ, M.: Mapování rizik na území obcí Hlučínska. Ostrava, 2010, 46 s. 

Diplomová práce. Vysoká škola báňská  Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. 

Akademická práce je zaměřena na vypracování případové studie, která popisuje změny rizika 

na území obcí Hlučínska. 

HÝLOVÁ, B.: Bezpečnostní studie obce. Ostrava, 2010. 45 s. Diplomová práce. Vysoká 

škola báňská  Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

Tato akademická práce se zabývá možným postupem při sestavování bezpečnostní studie 

obce. 

KŘIŽANOVÁ V.: Bezpečnostní studie obce Rybí, okr. Nový Jičín.  Ostrava, 2011. 

Bakalářská práce. Vysoká škola báňská  Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. 

Práce je rozdělena do tří částí. První je věnována popisu daného území a analýze rizik na 

území obce Rybí. Ve druhé části je popsán bezpečností systém obce a v poslední části jsou 

uvedena opatření při určitých mimořádných událostech. 
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3 Popis města Uherské Hradiště 

V roce 1257 český král Přemysl Otakar II. založil město Uherské Hradiště. Díky 

své exponované poloze na křižovatce obchodních cest (ve směru severojižním od Baltského 

moře na jih k Dunaji a ve směru východo západním od Dněpru do západní Evropy) byl 

charakter a funkce města předurčen jako pohraniční pevnost. Město bylo založeno v území 

nepřetržitě osídleném již od počátku historické doby a také patřilo v 9. až 10. století k jádru 

Velké Moravy, prvního státního útvaru západních Slovanů. Město přestalo sloužit jako 

pevnost v roce 1782, ale většímu stavebnímu rozvoji došlo až ve čtyřicátých letech 19. století. 

V letech od roku 1348 až do roku 1860 měl v Uh. Hradišti své sídlo krajský úřad, ale i velitel 

hradišťské pevnosti (do r. 1782). Hradišťský magistrát byl zřízen v roce 1787 a plnil také 

funkci kriminálního soudu v celém kraji. Ve městě bylo v roce 1848 zřízeno okresní 

hejtmanství, k němuž patřili i další soudní okresy ( Uh. Hradiště, Uh. Ostroh a Napajedla). 

V městě vznikli sídla pro okresní soud, finanční i berní úřad [26]. 

Pro další stavební rozvoj města byla důležitá regulace řeky Moravy a Olšavy v roce 1882. 

Během první republiky (1918 – 1938) vzniklo plno budov (nemocnice, kasárna, finanční 

úřady, nádražní budova, přístavba muzea a lázní), čímž došlo k tomu, že se město rozrostlo 

za obvod bývalých hradeb a bylo tím i blíž k sousedním obcím (Staré Město, Kunovice, 

Mařatice, Jarošov a Sady) [26].  

K městu v roce 1943 byly připojeny Mařatice a Sady, které se osamostatnili v roce 1945. 

Však v roce 1954 byly opět připojeny obě obce a bylo připojeno i Staré Město a Kunovice. 

V roce 1960 se Kunovice a Staré Město znovu odpojili od Uh. Hradiště až do roku 1972, 

kdy byly opět připojeny. Poslední oddělení došlo v roce 1990,  kdy se oddělilo Staré Město 

a Kunovice. Obě oddělené obce se v roce 1997 staly městy. Tím vzniklo funkčně propojené 

a integrované trojměstí  jeden sídelní celek složený ze tří administrativně samostatných 

subjektů – měst  [26]. 

Dnes je město Uherské Hradiště obec s rozšířenou působností. Nachází se na jihu Zlínského 

kraje. Uherské Hradiště je tedy významným historickým městem jihovýchodní Moravy 

a centrem sídelní aglomerace Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice. V rámci Zlínského 

kraje je uherskohradišťský obvod podle počtu obcí (48) největší, podle počtu obyvatel 

(90 281) druhý největší [17]. Správní území města, rozdělené do 6 katastrálních území, zabírá 

rozlohu 21,3 km2, na které žije 26 007 obyvatel (stav k 1.1. 2007). Město Uherské Hradiště 

se skládá ze sedmi městských částí, a to Uherské Hradiště, Jarošov, Mařatice, Míkovice, 
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Vésky, Sady a Rybárny. Atraktivitu města pro bydlení, obchod, příležitosti, kulturní, 

sportovní a společenské vyžití dále zvyšuje populační velikost celého městského regionu 

s téměř 40 tisíci obyvateli (38 103 k 1.1. 2007), který zároveň významnou dopravní 

křižovatku na národně i mezinárodně významných trasách [18]. 

Typickým rysem Uherského Hradiště a jeho okolí je vysoká koncentrace významných 

historických a kulturních památek. Nepřerušená více než tisíciletá historie osídlení je 

kulturním a civilizačním základem, ze kterého vyrůstá stabilita obyvatelstva a jeho sociální 

struktury, silná vazba na kulturní tradice Moravského Slovácka a pocit sounáležitosti 

s rodným krajem [17].  

Vzhledem k nadprůměrně příznivým klimatickým a půdním podmínkám si zemědělství 

v okolí Uherského hradiště stále zachovává relativně důležité postavení. Průmysl 

se koncentruje především do městské aglomerace Staré Město – Uherské Hradiště – 

Kunovice [18]. Uherské Hradiště je především administrativním, obchodním a kulturním 

centrem městského regionu. Rezidenční, výrobní a rekreační funkce jsou již rovnoměrněji 

rozloženy. Celkově lze konstatovat, že dezintegrace samosprávných sídelních celků Staré 

Město a Kunovice nijak neovlivnila postavení Uherského Hradiště v rámci aglomerace 

ani okresu [17]. V tabulce 1 jsou souhrnné informace o městě a na obrázku 1 je znázorněna 

celá městská aglomerace. 

Tabulka 1: Základní údaje o městě Uherské Hradiště  

Kraj  Zlínský 

Název města Uherské Hradiště 

Obec s rozšířenou působností Uherské Hradiště 

Rozloha města 2 127 ha 

Počet obyvatel 26 007 obyvatel (stav k 1.1. 2007) 

Části obce 7 (Uherské Hradiště, Jarošov, Mařatice, Míkovice, Vésky, Sady, Rybárny) 

Počet obyvatel souměstí cca 39 000 (St. Město – Uh.Hradiště – Kunovice) 

Nadmořská výška 180 – 230 m n.m. 
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Obrázek 1: Uherské Hradiště a jeho okolí. Upraveno podle [28]. 

3.1 Klima a geologické poměry 

Uherské Hradiště se díky své poloze nachází v oblasti, která je poměrně teplá a suchá. Počasí 

je ovlivněno širokou nivou řeky Moravy a okolní krajinou, zejména pohořím Chřiby 

a výběžky Vizovické vrchoviny. 

3.1.1 Reliéf okolí města Uherské Hradiště 

Na východě města zasahuje svými výběžky Vizovická vrchovina, jejíž Rovniny a Rochus 

dosahují nad Uherským Hradištěm výšky 336 a 305 m. Výběžky Vizovické vrchoviny 

odděluje řeka Olšava od Hlucké pahorkatiny, která je předhůřím Bílých Karpat. Na západě 
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se chřibská větev mírně svažuje do údolí řeky Moravy. Tato část území patří do mírně 

zvlněné Buchlovské pahorkatiny. Městem protéká od severovýchodu k jihozápadu řeka 

Morava s četnými mrtvými rameny. Na severozápad od města ústí do řeky Baťův plavební 

kanál [20]. 

3.1.2 Geomorfologické a geologické poměry 

Uherské Hradiště se nachází přibližně ve výšce 180 m n. m. Je to oblast Dyjsko moravské 

nivy ( Vnitro karpatská sníženina), v západní části území zasahuje až do Dyjsko moravské 

pahorkatiny, proto terén na západě má mírně kopcovitý charakter, jinak je terén rovinný. 

Údolí nivy je součástí Dolnomoravského úvalu. Oblast Uherského Hradiště má podklad 

z neogenních sedimentů, to jsou písčité štěrky (pestré jíly se štěrky, štěrky a písky), lokálně 

překryté uloženinami nebo zahliněnými štěrky [20]. 

3.1.3 Hydrologie 

Nejvýznamnějším vodním tokem v Uherském Hradišti je řeka Morava, která ho obtéká 

ze severu západní hranicí města. Rozděluje tak města Uherské Hradiště a Staré Město. Jediná 

část města, která je oddělena řekou Moravou od Uherského Hradiště, jsou Rybárny. Dalším 

významným tokem je řeka Olšava protékající mezi Kunovicemi a Uherským Hradištěm 

z východu na západ. Průtoky řeky Moravy a Olšavy jsou uvedeny v tabulce 2. 

Ostatní toky, které se vyskytují v území, jsou malé a vodohospodářsky nevýznamné. V letním 

suchém období mají často minimální průtoky a plochy jejich povodí nejsou větší 

než několik km2. V značné míře jsou při průchodu přes intravilán zatrubněné [20]. 

 V Ostrožské Nové vsi se nachází vodní plochy, které slouží jako zdroj pitné vody 

pro Uherské Hradiště. 

3.1.4 Řeka Morava 

Hlavním páteřním tokem celého území je řeka Morava. Původně meandrovala v široké údolní 

nivě. V současné době je zcela regulovaná a má upravené koryto v celé délce řešeného území. 

Během povodně v roce 1997 došlo i přes tento fakt k vybřežení a zaplavení údolní nivy 

včetně zastavěného území. Q100 řeky Moravy bylo po povodních upraveno na 816,5 m3/s 

(jez Spytihněv). Po provedené rekonstrukci je kapacita ochranných hrází 700 – 800 m3/s. 

Průměrný průtok Moravy činí cca 55 m3/s [21]. 
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3.1.5 Řeka Olšava 

Řeka Olšava, která se vlévá do Moravy nad obcí Kostelany. Plocha povodí činí 520 km2. 

Je rovněž jako řeka Morava regulována v rozsahu řešeného území na Q100. Pouze v krátkém 

úseku na katastrálním území Míkovice zůstal zachován přirozený neregulovaný tok, který byl 

vyhlášen jako přírodní památka Olšava, a dále zbytky původních meandrů, které jsou 

postupně zazemňovány a zanikají [21]. 

Tabulka 2: N  leté průtoky řeky Moravy a Olšavy na vybraných profilech [5]. 

N – leté průtoky v m3/s Tok  profil 

Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

Morava – Spytihněv 363,0 511,0 589,0 688,0 776,0 860,0 

Morava – nad Olšavou 365,0 515,7 583,3 652,2 745,5 818,0 

Morava – Kunovský les 382,0  624,0  708,0 732,0 

Morava – jez Nedakonice 384,0  708,0  708,0 732,0 

Olšava  Kunovice 54,5 101,0 123,5 146,5 179,0 205,0 

 

3.1.6 Meteorologie 

Uherské Hradiště leží v teplé klimatické oblasti, která podle E. Quitta spadá do oblasti T4 [6]. 

V tabulce 3 jsou uvedeny hodnoty, které pro tuto oblast odpovídají. Místní klimatické 

podmínky jsou ovlivňovány směrem terénních tvarů, stoupající nadmořská výška má vliv 

na úbytek teploty i atmosférického tlaku, na rychlost i směr proudění vzduchu a další 

klimatické faktory. Jsou zde velmi dlouhé, teplé léta a zima je krátká a teplá. Léto i zima 

bývají velmi suché. Sněhová pokrývka trvá většinou jen krátkou dobu. Jaro a podzim bývá 

krátké a teplé [7]. 

 

 

 



11 

Tabulka 3: Hodnoty pro klimatickou oblast T4 [6]. 

Počet letních dnů 60  70 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170  180 

Počet mrazových dnů 100  110 

Počet ledových dnů 30 – 40 

Průměrná teplota v lednu 2 až 3 °C 

Průměrná teplota v červenci 19  20 °C 

Průměrná teplota v dubnu 9 – 10 °C 

Průměrná teplota v říjnu 9 – 10 °C 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 – 90 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 300  350 mm 

Srážkový úhrn ve zimním období 200  300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40  50 

Počet dnů zamračených 110  120 

Počet dnů jasných 50 – 60 

 

3.1.7 Srážky  

Průměrně nejvíce srážek spadne v měsíci červen, přibližně 78 mm. V měsíci březnu 

pak spadne srážek nejméně (cca 27 mm). Na podzim se vyskytuje více dní s mlhou, 

k teplotním inverzím je náchylná část okresu Uherské Hradiště. Výšky kolem 30 m dosahuje 

charakteristická výška radiačních inverzí. V tabulce 4 jsou uvedeny průměrné srážky 

v jednotlivých měsících od roku 1961 do roku 1990 [5]. 
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Tabulka 4: Průměrné srážky  Uherské Hradiště 1961 1990 [5]. 

Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Srážky [mm] 28 28 27 38 61 78 63 57 42 35 43 34 534 

3.1.8 Povětrnostní podmínky  

Z tabulky 5 plyne, že v okolí Uherského Hradiště převládá severní vítr ( 18 %) a vítr 

z jihovýchodního směru ( 14,98 %). V okolí Uherského Hradiště je průměrná rychlost větru 

3,4 m.s 1 [7]. Směr a četnost větru je znázorněn ve větrné růžici  na obrázku 2. 

Tabulka 5: Průměrné dlouhodobé četnosti směru větru [%] (Uherské Hradiště) [7]. 

m.s 1 
N 

[%] 

NE 

[%] 

E 

[%] 

SE 

[%] 

S 

[%] 

SW 

[%] 

W 

[%] 

NW 

[%] 

Součet 

[%] 

1,7  6,73 5,41 3,02 4,82 3,74 4,26 3,43 4,61 45,12 

5 9,46 4,71 2,56 7,79 5,48 4,81 3,71 6,04 44,56 

11 1,81 0,79 0,43 2,37 1,78 0,93 0,86 1,35 10,32 

Součet [%] 18,00 10,91 6,01 14,98 11,00 10,00 8,00 12,00 100,00 

 

Obrázek 2: Větrná růžice 
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3.2 Dopravní dostupnost města 

Uherské Hradiště leží na křižovatce silnic I. třídy. Jedna z nich vede z Olomouce do Břeclavi 

(silnice č. 55) a druhá (silnice č. 50) vede z Brna přes Uherský Brod až ke státní hranici 

se Slovenskem, kde se napojuje na slovenskou dálnicí D1 mezi Bratislavou a Žilinou. 

Komunikace je zařazena do sítě evropských silnic s mezinárodních provozem.  

Uherskohradišťskou aglomerací rovněž křižují mezinárodní železniční tratě. Trať (č. 330) 

Přerov – Otrokovice – Staré Město/Uh. Hradiště – Hodonín – Břeclav. Tato trať umožňuje 

jízdu vysokorychlostních vlakových souprav. Další významnou tratí je č. 340 Brno – Veselí 

nad Moravou – Kunovice – Uherský Brod – Broumov – Bylnice, odkud pokračuje 

do Slovenské republiky (Trenčanská Teplá). Mezi Kunovicemi a Starým Městem je důležitá 

trať č. 341, která prochází přes Uherské Hradiště a slouží pro propojení tratí č. 330 a č. 340. 

V Uherském Hradišti se nachází pouze dva železniční přejezdy a to na ulici Průmyslová 

a v městské části Vésky. Ve Starém Městě jsou 4 železniční přejezdy, z toho po dvou jezdí 

pravidelné spoje a zbylé dva jsou využívané jen sporadicky. V Kunovicích jsou 4 přejezdy, 

přes které nevedou významné komunikace.  

3.2.1 Silniční doprava 

Dopravně nejzatíženější částí města je beze sporu městské centrum jako cíl velké části 

vnitroměstských cest. V centru města je tedy velmi hustá dopravní situace a řidiči se také 

potýkají s problémem nedostatku parkovacích míst. Okrajová sídliště se potýkají nejvíce 

s nedostatečným počtem parkovacích míst. 

Centrální částí města je v současné době veden průtah silnice I. třídy č. 55, po které denně 

projede téměř 25 000 automobilů. Do roku 2005 byla centrem vedena i trasa silnice I. třídy 

č. 50, její trasa však byla přeložena mimo město po vybudování východo západní obchvatu. 

Ovšem ani po dokončení výše uvedené přeložky silnice č. 50 nedošlo k výrazné redukci 

intenzit dopravy na třídách Velehradské a Malinovského, protože převažující podíl tvoří 

doprava regionální a vnitroměstská [23]. 

Nadměrné dopravní zatížení se projevuje i na silnicích II. a III. třídy. Zejména komunikace 

(č. 497) na trase Uherské Hradiště  Bílovice – Březolupy – Zlín, která procházejí 

přes městské části Mařatice a Jarošov. Po této trase projede až 16  000 vozidel za 24 hodin. 

Tato trasa se napojuje v centru Uh. Hradiště na silnici č. 55 [27].  Počet aut, které projedou 

po silnicích č.55 a č. 497 jsou vyobrazeny na obrázku 3. 
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Obrázek 3: Komunikace s největším zatížením v Uherském Hradišti, 1) silice č. 497, ul. Sokolovská, 

2) silnice č. 55, tř. Malinovkého, 3) silnice č. 55, tř. Velehradská, 4) ulice Svatoplukova, Jiřího z Poděbrad 

a část ulice J. E. Purkyně, 5) ulice Za tratí. Upraveno podle [27], [28].  

 

Křižovatka silnice č. 55 a č. 497 

Tato křižovatka je bezpochyby nejzatíženější křižovatkou v Uh. Hradišti. Touto křižovatkou 

denně projede téměř 25 000 automobilů denně [27]. Největším nedostatkem této křižovatky je 

nedostatečná kapacita silnice č. 497 (ulice Sokolovská). Jsou zde jen dva jízdní pruhy. Řidiči 

pro jízdu do centra nebo na napojení na silnici č. 55  čekali v dlouhých kolonách. 

Proto se řidiči rozhodli pro provizorní řešení a v jednom pruhu vedle sebe stojí dva 

automobily. Jízdní pruh je sice dost široký pro dvě vozidla, ale dochází tu každodenně 

k menším škodám jako jsou poškrábané zpětné zrcátka nebo poničené disky kol od patníku 

chodníku. Rekonstrukce a rozšíření křižovatky by mělo začít na jaře roku 2012. 

Dostupnost sídliště Štěpnice, Uherskohradišťské nemocnice 

Příjezd k nemocnici a dále k sídlišti Štěpnice vede pouze po jedné trase J. E. Purkyně/Jiřího 

z Poděbrad. Tato trasa vede podjezdem (dokončen 2006) pod železniční tratí a za jeden den  

zde projede až 5000 automobilů [27]. V současné době dochází ke stěhování ZZS z ulice 

B. Němcové, která se nachází v přímé blízkosti třídy Malinovského, do areálu nemocnice. 

Při uzavření tohoto podjezdu (např. z důvodu dopravní nehody) je jediná možná objízdná 
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trasa ulicí Za tratí (viz obrázek 3) která vede přes parkoviště a dále vede vedle železniční tratě 

a napojuje se na ulici Průmyslová. Tato trasa pro takový počet automobilů nemá dostatečnou 

kapacitu. Proto by bylo v hodné rozšířit ulici Za tratí a nebo vybudovat jinou příjezdovou 

cestu do areálu nemocnice. 

3.2.2 Letecká doprava 

Mezinárodní letiště Kunovice je hlavním letištěm ve Zlínském kraji a nachází se v těsné 

blízkosti města Uh. Hradiště. Letiště má dvoukilometrovou betonovou vzletová a přistávací 

dráhu, dvě travnaté vzletové a přistávací dráhy,  radionavigační systém a další infrastrukturu 

a vybavení, které umožňují provoz všech typů dopravních letadel [23]. 

Letadla, které chtějí přistát na letišti v Kunovicích, musejí přistávat ze severu a letět 

v poměrně nízké výšce nad centrem Uh. Hradiště. 

3.2.3 Cyklistická doprava 

Uherské Hradiště a jeho okolí má svou polohou v rovinatém území podél řeky Moravy velmi 

dobré podmínky pro cyklistickou dopravu. Na katastru jednotlivých měst souměstí však 

nejsou samostatné cyklistické stezky. Cyklisté využívají především integrovanou stezku podél 

silnice I/50. V aglomeraci jsou vedeny pouze cykloturistické trasy. Městem prochází 

nadregionální dálková cyklistická trasa č. 47 “Moravská”. Vede podél Baťova kanálu. 

Ve Starém Městě se tato trasa rozděluje směrem na Kostelany nad Moravou a směrem 

na Ostrožskou Novou Ves. Trasa na Ostrožskou Novou Ves je vedena s drobnými úpravami 

především na integrované stezce pro cyklisty i chodce. Však část stezky vede sídlištěm 

Mojmír po místních komunikacích. Další cyklotrasy jsou především směrem západním 

směrem na Velehrad, zámek Buchlovice a jiným památkám [23]. 

3.3 Průmysl a služby 

Celá souměstí představuje pro region i celý Zlínský kraj významné průmyslové centrum. 

Ve struktuře průmyslových odvětví převažuje především strojírenství a elektrotechnika. 

Významnou pozici v odvětvové struktuře hospodářství má stavebnictví. Největší stavební 

firmy působí v celé republice. Však i pro své dobré podmínky pro zemědělství je Uhersko

hradišťsko známým centrem potravinářského průmyslu [22]. 
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3.3.1 Průmyslové zóny 

V městské aglomeraci se nacházejí tři větší průmyslové části (zobrazeny na obrázku 4). 

Dvě jsou na okrajích celého souměstí, jedna se nachází na hranici městských částí Mařatice 

a Jarošov. Je tedy v relativní blízkosti centra Uherského Hradiště. Na území se nacházejí ještě 

několik menších průmyslových častí. 

Průmyslová zóna Mařatice Jarošov 

Zóna je ze západní strany ohraničena tokem řeky Moravy a z východní komunikací č. 497 

(ul. Sokolovská). Tato zóna se skládá z několika částí. Je to areál společnosti MESIT 

HOLDING, a.s. kde se nachází několik firem. Tyto firmy se zabývají především 

strojírenstvím a elektrotechnikou. Jižně od areálu Mesit se nachází CTZ, s.r.o. (Výroba 

a rozvod tepelné a elektrické energie) a potravinářská firma OTMA  Sloko, s.r.o., 

která vyrábí především protlaky, kečupy a kompoty. Na sever od areálu Mesit se nachází nová 

průmyslová zóna – Jaktáře. V této zóně se nachází několik firem. Největší z nich je Synot W, 

a.s., která podniká v oblasti zábavního průmyslu, leasingu, finančnictví, hotelových 

a stravovacích služeb, zabezpečovací techniky atd. V této zóně se nachází i další firmy. 

Průmyslová zóna Staré Město 

Průmyslová zóna se nachází v přímé blízkosti železnice a to tratě č. 330 (Břeclav Přerov) 

a silnice č. 55 (Olomouc Břeclav). V této zóně se nacházejí firmy z oblastí zpracovávání kovů 

(např. FERROMORAVIA, s.r.o.), chemického průmyslu ( COLORLAK, a.s.) a také 

potravinářského průmyslu (HAMÉ Babice, a.s.). Jsou zde i další firmy, které se zabývají 

recyklací, zpracování odpadového dříví, sběrem a výkupem kovového odpadu a barevných 

kovů, zpracování hutního materiálu, elektrošrotu, likvidace autovraků, recyklace pneumatik 

atd.(KOVOSTEEL, s.r.o., PURUM, s.r.o.) a mnoho jiných firem.  

Průmyslová zóna Kunovice 

Tato zóna se nachází jižně od města Uherské Hradiště a směrem na západ od města Kunovice. 

Areál je v blízkosti řeky Olšavy, Kunovského lesu a Letiště Kunovice. V tomto areálu 

se nachází firmy zabývající se strojírenstvím a nebo výrobou letadel (MEISTER MORAVIA, 

s.r.o., CZECH AIRCRAFT WORKS, a.s., EVEKTOR AEROTECHNIK, a.s.) a také 

potravinářským průmyslem a to především v chladírenské oblasti (INPOST, a.s., 

ROCHUZ, s.r.o.) a mnohé další. 
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3.3.2 Správa a služby 

Uherské Hradiště je významné centrum regionu i ve sféře správy, obchodu a služeb. Ve městě 

sídlí řady úřadů a institucí, což mu i přes zrušení okresních úřadů udržuje pozici významného 

administrativního, školského a zdravotnického centra regionu [22]. 

• Správní úřady a instituce v Uherském Hradišti [22]: 

• Městský úřad 

• Sociální služby 

• Okresní soud 

• Okresní státní zastupitelství 

• Finanční úřad 

• Celní úřad Uherské Hradiště 

• Katastrální úřad 

• Pozemkový úřad 

• Správa sociálního zabezpečení 

• Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 

• Okresní veterinární správa 

• Úřad práce Uherské Hradiště 

• Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

• Zemědělská agentura Mze 

• Český statistický úřad – krajská reprezentace Zlín 

K dalším velkým zaměstnavatelům patří Nemocnice s poliklinikou, zřizovaná Zlínským 

krajem. Pro Uherskohradišťsko je vzhledem k jeho charakteru důležitá regionální doprava, 

kterou zajišťuje ČSAD Uherské Hradiště, a.s.. Podnik zajišťuje městskou hromadnou 

dopravu, na kterou mírným příspěvkem přispívá i Město Uherské Hradiště [22].  

Souměstí se nachází také několik hypermarketů a supermarketů. Jsou umístněny většinou 

uprostřed souměstí. Ve Starém Městě na ulici Východní se nachází obchodní park, který je 

svou rozlohou v souměstí největší. Další větší hypermarkety se nacházejí 
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v Uherském Hradišti a Kunovicích, především na silnici č. 55. Další se nachází na hodně 

využívané ulici Sokolovská. Jejich umístění je zobrazeno na obrázku 4.. 

 

Obrázek 4:  Vybrané prvky v Uherském Hradišti [28]. 

3.4 Technická infrastruktura 

Do technické infrastruktury města patří zásobování elektrickou energií, plynem a teplem, 

ale také zásobování pitnou vodou a nakládání s odpadními vodami a jejich čištěním.  



19 

3.4.1 Zásobování elektrickou energií 

Nadřazená transformovna (UHD9) 110/22 kV a dvě přívodní vedení (velmi vysokého napětí) 

VVN 110 kV zajišťují pro město i okolí zásobování elektrickou energií. Na energetický 

systém je připojena dvěma vedeními z uzlové rozvody 400/110 kV Otrokovice. 

Transformovna se nachází v Uherském Hradišti – Rybárny (poloha viz obrázek 4), jsou zde 

2 transformátory (40 MVA) [25].  

Sítě a zařízení vysokého napětí (VN) 22 kV [25]: 

Zásobování města elektrickou energií zajišťují rozvody VN 22 kV a dvě rozvodny 22 kV: 

• Uherské Hradiště UHD 9 

• Mařatice  celkem 8 vedení 

Rozvodna UHD 9 zásobuje elektrickou energií kromě města také okolí, rozvodna Mařatice 

slouží vlastně pouze městu ( byla vybudována z důvodu zásobování plánované velké bytové 

výstavby sídliště „Východ“ – cca 5000 bytů ). Vedení 22 kV na řešeném území jsou převážně 

venkovního provedení, zpravidla na betonových podpěrách. Jejich technický stav je 

dle vyjádření správce dobrý – pouze u vedení č. 10 se uvažuje s celkovou rekonstrukcí 

(ve stávající trase ). 

Transformační stanice [25]: 

Dodávka elektrické energie uživatelům – spotřebitelům je zajištěna z distribučních, respektive 

podnikatelských transformoven. Naprostá většina trafostanic je v dobrém technickém stavu 

a mají také určité výkonové rezervy jednak již v instalovaných transformátorech, případně 

možnosti výměny za jednotky o vyšším výkonu. 

Rozvody nízkého napětí (NN) 400/230 V [25]: 

Rozvody NN 400/230 V na řešeném území mají různorodý charakter: u soustředěné bytové – 

občanské výstavby jsou elektrorozvody provedeny zemními kabely, u rozptýlené výstavby 

individuálních rodinných domků jednoznačně převažují rozvody venkovním vedením. 

Obecně lze konstatovat, že distribuční síť NN je v dobrém technickém stavu – vysloveně 

nevyhovující úseky rozvodu se dle sdělení správce sítí nevyskytují. 

3.4.2 Veřejné osvětlení 

Převážná část veřejného osvětlení ve městě je řešena kabelovým rozvodem, navazujícím 

na napájecí ( zapínací ) body a ovládání je řešeno centrálně kaskádním způsobem. V místech, 
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kde je síť nízkého napětí provedena venkovním vedením, využívá veřejné osvětlení 

společných podpěr pro zabudování osvětlovacích těles. Zapínání tohozo osvětlení je řešeno 

samostatným impulsovým drátem, tento druh veřejného osvětlení převažuje v okrajových 

částech (Jarošov, Míkovice a Vésky ) [25]. 

3.4.3 Plyn 

Zdrojem dodávky zemního plynu pro Uherské Hradiště je systém tranzitních plynovodů, 

které vlastní a provozuje TRANSGAS, s.p. Praha [25].  

Do města se plyn dodává přes dálkovod z jižní Moravy. Vysokotlaký plynovod, 

který prochází na východ od města z Moravského Písku do Otrokovic a původním 

plynovodem Uherské Hradiště – Otrokovice [25]. Distribuční síť města je tvořena: 

vysokotlaké plynovody a přípojky ve dvou tlakových úrovních (2,5 a 4 MPa), které jsou 

zakončeny v čtyřech objektech vysokotlakých regulačních stanic, středotlaká plynovodní síť 

a soustava devíti středotlakých regulačních stanic. Středotlaký rozvod plynu je ve městě 

provozován pod tlakem 0,1 MPa, v souladu s ČSN může být provozován do limitu 0,3 MPa, 

nízkotlaká plynovodní síť pro zásobování obyvatelstva a maloodběratelů se spotřebou 

do 50 m3/h. Provozní tlak nízkotlaké  sítě je 2,3 kPa a potrubí ocelové. Kapacita plynovodních 

sítí i regulačních stanic se předběžně jeví dostatečná [25]. 

Kapacity plynárenských zařízení 

Vysokotlaké plynovody budované postupně od roku 1956 byli v posledních letech posílené 

dálkovodem Napajedla – Huštěnovice  Staré Město – Zlechov  Moravský Písek mají 

dostatečnou kapacitu i pro výhledové potřeby aglomerace, zejména po rekonstrukci 

uzavíracích elementů na tlak 40,0 MPa. Podle údajů provozovatele středotlaké a nízkotlaké 

plynovodní sítě nebyly zjištěny žádné kapacitní problémy v zásobování zemním plynem [25]. 

3.4.4 Kanalizace a čištění odpadních vod 

Recipienty povrchových i podzemních vod je řeka Morava a Olšava, dále jsou to přítoky obou 

řek: v Jarošově Jarošovský potok, v Mařaticích Mařatský potok a mrtvé rameno Moravy 

a v Míkovicích je to Míkovický potok [25]. 

Celý intravilán je zasíťován kanalizací. Dešťové a odpadní vody jsem převážně odváděny 

jednotnou soustavou do kmenové stoky, která je zaústěna do městské ČOV. Odlehčována je 

to řeky Moravy. Sídliště Východ a obytný soubor na třídě Malinovského mají oddílnou 
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soustavu, která dešťové vody odvádí do řeky Olšavy. Ve Véskách je ČOV, která slouží 

jako systém jednotné kanalizace pro Vésky a Míkovice. ČOV je odlehčována do Olšavy [25]. 

Odpadní vody bytového fondu i sociálních zařízení průmyslu jsou čištěny ve dvou čistírnách 

odpadních vod. Umístění ČOV je znázorněno na Obrázek 4. Některá území v Mařaticích 

a Sadech však dosud na ČOV napojena nejsou a vyústění do povrchových recipientů 

způsobují hygienické a estetické závady [25]. 

Průmyslové odpadní vody jsou čištěny v ČOV odpadních vod průmyslových jednotlivých 

podniků, pouze biologicky znečištěné odpadní vody ze závodu OTMA Sloko Mařatice jsou 

odváděny do městské ČOV [25]. 

Kapacita kanalizace 

Průtočná kapacita ČOV Uherské Hradiště je celkem 17 060 m3/den, denní odtok vyčištěných 

odpadních vod představuje 5 831 m3. Průtočná kapacita ČOV Vésky je 104,3 m3, denní odtok 

dosahuje stejné hodnoty [25]. 

3.4.5  Pitná voda 

Město Uherské Hradiště (včetně městských částí Jarošova, Mařatic, Sadů, Vések a Míkovic) 

je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu č. 1 – Uherské Hradiště – Hluk  

Uherský Brod – Bojkovice. Mimo Vések a Míkovic je zásobovací systém celé skupiny 

vzájemně propojen. Veřejný vodovod je z velké části v majetku Slováckých 

vodáren a kanalizací Uh. Hradiště a.s. a celý spravován stejnou a.s.. Zbývající část vodovodní 

sítě (cca 20%) je ve správě městského úřadu [25]. Zásobování vodovodu je zajišťováno ze tří 

zdrojů [25]: 

Zdroj Salaš  

Vydatný zdroj s nejlepší kvalitou vody, která je gravitačně vedena tzv. Salašským přivaděčem 

do Uherského Hradiště, 

Prameniště Ostrožská Nová ves 

Je hlavním a nenahraditelným zdrojem město. Voda se upravuje v úpravně vody v Ostrožské 

Nové Vsi o kapacitě Q = 240 l/s. 

Prameniště Kněžpole 

Zdrojem vody je jímací území Kněžpolský les, který se nachází severně od obce Kněžpole. 

Voda se upravuje v úpravně Kněžpole s kapacitou Q = 126 l/s. 



22 

Rozvodná síť pokrývá celé zastavěné území města, v místech nově navržené a realizované 

výstavby se budou uliční řady průběžně doplňovat. Celková délka vodovodní sítě ve městě je 

cca 174 810 m, celková délka přípojek je cca 21 850 m. Některé části sítě jsou celkem staré 

(až z r. 1932),  nejnovější jsou z r. 1998 (Vésky a Míkovice). Životnost vodovodních řádů 

se pohybuje okolo 60 let, proto u starších profilů dochází k častým poruchám [25]. 

 

Kapacity vodárenských zařízení 

Prameniště a úpravny vody mají dostatečnou kapacitu, jsou využívány pod projektované 

a ověřené možnosti. Čerpací a přečerpací stanice včetně výtlačných řadů dosud kapacitně 

vyhovují a slouží pro bezporuchové zásobování vodojemů.  Přiváděcí a zásobní řady postačují 

pro zásobování, neřeší však provozní spolehlivost v době poruchy. Vodojemy v současné 

době mají dostatečnou kapacitu pro zásobování obyvatel i ostatních odběratelů včetně 

požárního zabezpečení. Zásobovací síť nevykazuje při současném poklesu odběrů vody pitné 

v kapacitních hodnotách zjevných závad. Z hlediska typizace potrubí a zejména požadavků 

na minimální profily pro požární zabezpečení však dožily profily DN 50 a DN 70 [25]. 

3.4.6 Centrální zásobování teplem (CZT) 

Městský tepelná soustava byla rekonstruována a modernizována v letech 2000 – 2001. Došlo 

k výměně stávajícího parního rozvodu za horkovodní a v propojení tří původně oddělených 

soustav (soustavy: sídliště Mojmír II, Střed a sídliště Východ) v jeden celek [25]. 

Zdrojem tepla pro soustavu CZT je parní středotlaká výtopna s pěti parními kotli o celkovém 

výkonu 34,5 t/hod. páry (cca 30 MW). Součástí výtopny je nově vybudovaná výměníková 

stanice pára/horká voda o výkonu 13,5 MW. Pro primární teplonosné médium soustavy CZT 

je použita horká voda, distribuovaná k odběrním místům rozvody z ocelového, 

předizolovaného potrubí uloženém v bezkanálovém provedení. S ohledem na záměnu topného 

média pro jednotlivá odběrní místa byly vybudovány jednak tlakově nezávislé výměníkové 

stanice horká voda/teplá voda a také tlakově závislé směšovací stanice v jednotlivých 

objektech [25]. 

Další uvažovanou částí rekonstrukce centrálního tepelného zdroje má za cíl zvýšit jeho výkon, 

což je předpoklad pro zrušení všech plynových blokových kotelen v jednotlivých 

sídlištích [25]: 
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Střed města  původní parní rozvody byly nahrazeny horkovody, v objektech byly osazeny 

předávací stanice horká voda/teplá voda.  

Sídliště Východ – z hlavního rozvodu horké vody z CZT v ulici Sokolovská je vybudována 

nová trasa horkovodu DN 150 do plynových kotelen v sídlišti Východ. V kotelnách jsou 

vybudovány tlakově závislé výměníkové stanice horké vody a teplé vody. Plynové kotelny 

jsou provozuschopné a jsou ponechány jako studená rezerva. V případě nedostatku výkonu 

z CZT jsou uvedeny do provozu a celé sídliště Východ se odpojí od horkovodu. 

Sídliště Mojmír  topná voda s konstantním teplotním spádem je rozváděna do směšovacích 

stanic v jednotlivých objektech dvoutrubními rozvody z předizolovaného potrubí 

bezkanálovým způsobem. Dvě kotelny byly zrušeny a jedna kotelna je využívána 

pro předehřev zpátečky horkovodu při potřebě zvýšení výkonu CZT. 

Průmyslová zóna  pro stávající i budoucí objekty v průmyslové zóně „Jaktáře“ je 

vybudován horkovod , který je napojen z nové výměníkové stanice pára ( horká voda, osazené 

u CZT). 

3.5 Občanská vybavenost 

Budovy a stavby občanské vybavenosti slouží občanům pro jejich vzdělávání, kulturní 

a sportovní vyžití a mnohé další činnosti. 

3.5.1 Školská zařízení 

V Uherském Hradišti se nachází velký počet škol různých typů, od mateřských školek, přes 

základní školy, střední odborná učiliště, střední školy až po vysoké školy. 

Do Uherského Hradiště se sjíždí studenti z celého okolí i z Jihomoravského kraje. V tabulce 

jsou uvedeny typy a počet škol v Uherském Hradiště. V Uherském Hradišti se také nachází 

plno organizací, které se věnují dětem (např. Základní umělecká škola lidových umění, Dům 

dětí a mládeže, atd.). V tabulce 6 jsou uvedeny typy škol a jejich počet, které se nacházejí 

v Uh. Hradišti a na obrázku 5 jsou zobrazeny školy v blízkosti centra města. 
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Tabulka 6: Přehled typů škol a jejich počtů v Uherském Hradišti [24]  

Typ školy Počet 

Mateřské školy 9 

Základní školy 8 

Střední vzdělání (Gymnázia, SŠ, SOU) 7 

Ostatní soukromé školy s akreditací MŠMT ČR 

(jazykové pomaturitní studium, atd.) 

3 

VŠ a VOŠ 3 

 

 

Obrázek 5: Školy v blízkosti centra města [28]. 

3.5.2 Kulturní zařízení 

Uherské Hradiště je město, které podporuje kulturu a folklor a proto zde je velký počet 

kulturních zařízení. Také program kulturních akcí v Uh. Hradišti je celoročně hojně naplněn. 
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Mezi nejznámější kulturní akce patří Slavnosti vína a den otevřených památek, Letní filmová 

škola nebo čtvrtletní jarmarky. Celorepublikově známé je také Slovácké divadlo. Ve Starém 

Městě je mimo jiné známý motocyklový závod Slovácký okruh, který vede přímo ulicemi 

Starého Města. Kunovice jsou zase známe pro dětský folklórní festival Kunovské léto, aj. 

Kulturní zařízení, které se nacházejí v Uherském Hradišti jsou uvedeny v tabulce 7 a jejich 

poloha je zobrazena na obrázku 4. 

Tabulka 7: Kulturní zařízení v Uh. Hradišti 

Druh kulturního zařízení Kulturní zařízení 

Klub Kultury (kulturní dům), 

Uherské Hradiště 

Reduta, Uherské Hradiště 

MKZ Mařatice 

MKZ Jarošov 

MKZ Sady 

MKZ Vésky 

Místní kulturní zařízení 

MKZ Míkovice 

Slovácké divadlo 

Slovácké divadlo – malá scéna 

Divadla 

Hoffmanovo divadlo 

Kino Hvězda Kina 

Kino Mír 
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3.5.3 Sportoviště 

Sport v Uherském Hradišti je také velmi důležitý a nachází se zde sportoviště jak pro rekreaci 

tak i pro aktivní sportovce. V blízkosti centra města se nachází areály sportovišť 

s nejrůznějším zaměřením. Jedná se o fotbaloví stadion, zimní stadion, sportovní halu 

a aquapark, jejich poloha je zobrazena na obrázku 4. 

Fotbaloví stadion a jeho celý areál, včetně atletického stadionu a hřišť pro různé sporty 

(např. volejbal, beachvolejbal, tenis, skatepark, atd.) byl kompletně zrekonstruován v roce 

2003. Hřiště jsou přístupná veřejnosti. Kapacita fotbalového stadionu je více 

než 8 000 diváků. 

Zimní stadion se nachází severozápadně od fotbalového stadionu. Je využíván především 

sportovními oddíly hokeje, krasobruslení, výuku školní a předškolní mládeže, tak i veřejností. 

Kapacita stadionu je 1500 diváků. 

Aquapark byl kompletně rekonstruován v letech 2009 – 2010 včetně i venkovních bazénů. 

V areálu se nacházejí plavecké bazény, relaxační bazény, dětský bazén, sportovní hřiště 

a i wellness centrum. 

Ve městě se nachází i další sportovní zařízení, mezi které patří sportovní hala, tenisové haly, 

fotbalová hřiště, betonová víceúčelová hřiště, a mnohé další. 

3.5.4 Městská zeleň 

V Uherském Hradišti mezi nejvýznamnější plochy veřejné zeleně patří plochy parků. 

Nejrozsáhlejším parkem  jsou se svoji rozlohou (4,5 ha) Smetanovy sady. V centrální části 

města jsou další dvě parkově upravené plochy. Jedná se o park u Obchodní akademie 

(rozloha 1,0 ha). Druhou parkovou plochou, která je umístěna uvnitř vnitrobloku jižně 

od Palackého náměstí, je Bastion (rozloha 1,0 ha). Parky jsou udržované a v dobrém 

stavu [21]. 

Ostatní veřejná zeleň se omezuje na drobnější plochy, na kterých jsou provedeny méně 

náročné parkové úpravy. Jedná se především o plochu Moravního náměstí, plochu mezi 

železnicí a ulicí Na Stavidle, podél ulice Jiřího z Poděbrad, a plochu před Knihovnou BBB. 

Veřejná zeleň je také součástí všech tří náměstí, ale ve velmi omezené formě [21]. 

 V místních částech Uherského Hradiště je situace velmi rozdílná. V Mařaticích jsou plochy 

veřejné zeleně lokalizovány v prostoru návsi, před zimním stadionem a u sídliště Na Rybníku. 

V Jarošově je dominantním prostorem náves s upravenými plochami zeleně kolem kostela 
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a samotné návsi. V případě místních částí Sadů, Vések a Míkovic se veřejná zeleň omezuje 

pouze na plochy malého rozsahu, které se většinou nacházejí v centru obce [21]. 

Město Uherské Hradiště spravuje celkem 72 ha veřejných travnatých ploch, ročně 

ošetřovaných pěti až deseti sečemi. Nově přibyla lokalita Rochůs s výměrou 70 ha, mající 

obrovský biologický potenciál [21]. 
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4 Komplexní bezpečnost 

Občanská společnost je složitý otevřený systém, ve kterém jsou prvky propojeny řadou vazeb 

(přímých, nepřímých, zpětných). Tyto vazby značně ovlivňují celý systém. Znalosti 

o jednotlivých prvcích tohoto systému jsou vcelku podrobné, však znalosti o vazbách, 

které tyto prvky a subsystémy spojují jsou neúplné. Je to z toho důvodu, že se poznávání 

provádělo odděleně, jen z hlediska jednotlivých oborů a není prováděn intenzivní 

multidisciplinární  výzkum [3]. 

Pochopení a nalezení východisek pro ochranu a rozvoj občanské společnosti by se mělo 

vycházet ze systémového přístupu, integrálního pojetí bezpečnosti, protože se prostředí mění 

v čase i v prostoru, v jednotlivých prvcích i celku. Tak lze rozpoznat primární, sekundární 

i další příčiny mimořádných událostí a to platí i pro řetězce jejich důsledků. Společnost trpí 

jak přímými důsledky mimořádných událostí, tak i přenesenými důsledky, ke kterým dochází 

díky složitým sítím vazeb. Některé z těchto důsledků se aktivují jen za určitých podmínek 

a část důsledků se projeví dříve a nebo později [3]. 

U mimořádných události, nebo li jevy, které mohou způsobit nežádoucí důsledky na člověka 

a celou občanskou společnost, hraje roli zejména její velikost (chápaná jako ničivá síla) 

a vlastnosti systému nebo jeho částí, které jsou schopny vyvolávat součinnost a kumulaci 

při negativním působení probíhající mimořádné události [3]. 

Pro zajištění bezpečnosti je vhodné sledovat zranitelnost lokálně a z mnoha různých pohledů. 

Takto mohou byt pokryty všechny chráněné zájmy. Je skutečností, že v těchto souvislostech 

se používají dva přístupy. První jde směrem ke snižování zranitelnosti a druhý je zvyšování 

odolnosti [3]. 

Pro snižovaní zranitelnosti s ohledem na komplexní bezpečnost se provádějí taková opatření, 

která respektují všechny chráněné zájmy (tzn. nelze bez zdůvodnění provést opatření, 

které zvýší zranitelnost jednoho zájmu, a u druhého se zároveň výrazně snížila zranitelnost). 

Z tohoto důvodu se nelze soustředit při specifikaci rozvoje či obnovy např. jen na zvýšení 

opatření zvyšující odolnost majetku při další mimořádné události, ale je důležité při výběru 

opatření provádět testy adekvátnosti opatření vůči všem sledovaným chráněným zájmům 

a ostatním možným mimořádným událostem. Je však pravděpodobné, že společnost nebude 

mít k rovnoměrné ochraně všech chráněných zájmů dostatečné zdroje (finanční, technické, 

lidské). Pro tento případ by měl být proveden výzkum, který poskytne podklady pro stanovení 

priorit při rozhodování v uvedených případech [3]. 
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OSN v roce 1994 vydala zprávu (UN: Human Development Report, New York 1994), 

kde rozpracovává pojem „lidská bezpečnost“. Tato zpráva se na bezpečnost lidí dívá 

komplexněji a vysvětluje pocit bezpečí jako pocit „bez obav a nedostatku“. Zpráva poukazuje 

na to, že pro lidskou bezpečnost je důležitá lidská důstojnost a kvalita lidského života a nelze 

toho dosáhnout jen zbavení obavy obyvatel z války a zbraní [4]. Základní koncept lidské 

bezpečnosti se skládá ze čtyř základních charakteristik [4]: 

• Bezpečnost lidí je univerzální  týká se tedy lidí na celém světě, jak v národy 

tak v rozvojových zemích. Existuje mnoho hrozeb, které jsou společné pro všechny 

jako jsou nezaměstnanost, drogy, kriminalita, znečištění a porušování lidských práv.  

• Všechny části lidské bezpečnosti jsou vzájemně propojené. Když je lidská bezpečnost 

ohrožena kdekoliv na světě, všechny národy se mohou zapojit, protože důsledky 

(drogy, zbraně, migrace obyvatel, atd.), které na první pohled jsou uzavřeny v rámci 

cizího státu nebo dokonce i kontinentu, se mohou šířit po celém světě.  

• Lidskou bezpečnost je snadnější zajistit prostřednictvím včasné prevence než později  

vysoce kvalifikovanou odezvou. Prevence bývá častěji méně nákladné řešení těchto 

hrozeb než pozdější nákladný zásah. 

• Lidská bezpečnost je zaměřena na lidi a zabývá se tím, jak lidé žijí ve společnosti, 

nikoliv na pouhé zvládnutí všech pohrom a na rizika a hrozby, které je doprovázejí. 

 

Lidská bezpečnost se tedy zaměřuje na ochranu základních práv lidského života (přežití, 

důstojnost, existence) od kritických a vše prostupujících rizik a hrozeb (přímé i nepřímé) 

způsobem, který je v souladu s dlouhodobým lidským rozvojem. Cílem tedy je ochrana nejen 

před možnými pohromami, ale také ochrana před škodlivými jevy každodenního života [2]. 

Lidská bezpečnost jak je současně chápána je zobrazena na obrázku 6. Pro udržitelný rozvoj 

lidského systému je důležitý základní prvek – bezpečnost, na kterém stojí čtyři základní 

pilíře [2]: 

• život, zdraví a bezpečí lidí, 

• životní prostředí, 

• majetek a veřejné blaho 

• technologie a infrastruktura. 
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Obrázek 6: Současné pojetí bezpečnosti a udržitelného rozvoje v lidském sustému [2]. 

4.1 Vývojové fáze rizika v systému 

Riziko ve své obecné podobě není statistickým jevem, ale je utvářeno v dynamickém procesu 

vzájemným působením různých dějů. Je výsledkem obecných trendů (makroprocesů), 

ale i následkem lokálních dějů v systému. V přírodě, ale i v technologických procesech je 

vždy vnesen určitý prvek nejistoty, který se může projevit až při nezvyklých podmínkách. 

Za normálního ustáleného chodu systému je riziko minimální. S výskytem drobných poruch 

nastává období odchylek a nepravidelného kolísání. Pro toto období je charakteristická určitá 

únava systému, případně jeho částí. Tomuto stavu se dá předcházet pravidelnými 

preventivními kontrolami, testováním, měřením, vymáháním právních norem atd. Pokud 

se nevěnuje dostatečná pozornost těmto preventivním opatřením, bude četnost odchylek 

od normálního stavu narůstat a začít vznikat důsledky vážnějšího charakteru. Tyto důsledky 

sice ještě nemusí značně omezit nebo ohrozit systém jako celek. Při další absenci péče 

o systém nastává další stádium, pro které jsou typické malými nehodami, které jsou 

pro funkci systému rizikové [1].  

4.2 Komplexní bezpečnost města 

Pro zajištění komplexní bezpečnosti města je důležité, stanovit jaké rizika do komplexní 

bezpečnosti zařadit, protože zde může být zařazeno od válečného konfliktu, přes mimořádné 

události, trestnou činnost, dodržování BOZP a PO, znečištění ovzduší, či ekonomickou 
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stabilitu firem v obci, atd. V případě ekonomické nestability může např. dojít k velkému 

poklesu průmyslové činnosti, mohlo by tak dojít k hromadnému opouštění obyvatel města 

za prací nebo ke zvýšení trestné činnosti, které by mohli vést až k pouličním nepokojům. 

Do komplexní bezpečnosti však  patří také rizika, se kterými se občané potýkají každý den. 

Může se jednat i jen o neudržované chodníky a schody, kde může docházet ke tvorbě výtluků 

a poškození, které můžou občanům, způsobit nepříjemné zranění. Nepříjemná zranění 

se mohou stát také dětem na dětských hřištích. Tak lze pokračovat v problematice komplexní 

bezpečnosti města dále a do podrobnějších oblastí. Je zřejmé, že jeden člověk nezvládne 

posuzovat všechny oblasti od válečného konfliktu přes ekonomické problémy 

až po bezpečnost dětských hřišť na požadované úrovni. Je proto na místě, zvážit jaké jsou 

dostupné možnosti a prostředky pro posouzení komplexní bezpečnosti města, jako jsou 

přístupné informace a data pro jednotlivé oblasti a  zda jsou k dispozici odborníci, kteří mají 

dostatečné znalosti pro jednotlivé oblasti. Čím více je oblastí a jsou více podrobně 

zpracovány, je studie komplexní bezpečnosti nákladově i časově náročnější. 

Pro zpracování této práce jsem z těchto důvodů zpracoval pouze dostupné údaje složek IZS 

a údaje poskytnuté městem Uherské Hradiště. 
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5 Služby zajišťující bezpečnost obce 

V Uherském Hradišti se nacházejí všechny základní složky IZS, město má zřízenou stanici 

městské policie a na území města se nachází několik stanic SDH (umístnění jednotlivých 

složek viz výše na obrázku 4) . Všechny tyto služby se musí více či více připravovat na vznik 

MU nebo nežádoucí situace a při jejich vzniku musí společně zasahovat, proto i příprava 

na tyto situace by měla probíhat společně jak je zobrazeno na obrázku 7. 

 

Obrázek 7: Komplexní příprava opatření před MU 

Riziko, které je zobrazeno představuje všechny nežádoucí jevy, které se mohou vyskytnout,  

na území města. Pro snížení těchto jevů je zapotřebí preventivní činností, mezi které patří 

aktuální krizová dokumentace, školení a cvičení, kontrolní a revizní činnosti a také servis 

a obnova techniky či infrastruktury. Z těchto preventivních činností a znalosti výskytu 

negativních jevů na území města, se poté mohou stanovit nejefektivnější opatření, 

které zabrání vzniku nežádoucího jevu nebo sníží jeho následky. 

5.1 Struktura krizového řízení města 

Struktura krizového řízení města se skládá z bezpečnostní rady města, krizového štábu města 

a povodňové komise. 
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5.1.1 Bezpečnostní rada města 

Je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace. Starosta města Uherské Hradiště je 

předsedou bezpečnostní rady města a ten jmenuje členy bezpečnostní rady [28]. 

5.1.2 Krizový štáb města Uherské Hradiště 

Krizový štáb si starosta zřizuje jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací. Mezi 

členy krizového štábu města patří členové bezpečnostní rady města, členové stálé pracovní 

skupiny a odborných skupin (pracovníci městského úřadu, zástupci složek IZS a odborníci 

s ohledem na druh řešené MU nebo KS) [28].  

5.1.3 Povodňové komise 

Městská rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi zřídit povodňovou komisi 

města Uherské Hradiště. Předsedou povodňové komise města je starosta města, který jmenuje 

další členy komise z členů městského zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které 

jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. 

Dále je zřízena povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Uh. Hradiště byla zřízena v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon) [28]. 

5.2 Hasičský záchranný sbor 

Stanice HZS se nachází na ul. Boženy němcové, která je napojena na páteřní komunikaci ve 

městě a to na třídu Malinovského. Stanice je zařazena do skupiny C1. Technika na této 

stanici1: 

 UH_01 CAS 24 1700 170 M1T 
UH_02 CAS 24 5000 300 S2R 
UH_03 AZ 30 M1Z 
UH_04 TA L1 
UH_05 UA L1 

 

                                                 

1 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE. STANICE Uherskohradišťsko  UH 

C1 [online]. 2008 [cit. 2012 02 15]. Dostupné z: http://www.hzszlk.eu/launch.php?s=page&ID=79 
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5.3 Zdravotnická záchranná služba 

ZZS se v současné době stěhuje z ul. Boženy Němcové, kde po dlouhou doby sdílela prostory 

s HZS a SDH Uherské Hradiště, do nově zbudovaných prostor, které se nacházejí na ulici 

J. E. Purkyně na začátku areálu Uherskohradištské nemocnice. Na výjezdovém stanovišti 

v Uherském Hradišti je stále připraveno2: 

• 1x RLP nepřetržitě, 

• 1x RLP všední den v době 07,00 15,30 hod., dále pokračuje v režimu RZP nepřetržitě 

Pohotovost (lékař) mimo pracoviště všední den 15,30 hod 7,00 hod., 24 hodin v sobotu, 

neděli a svátky. 

5.4 Policie ČR 

Ve městě se nachází jak Územní odbory Policie ČR tak Obvodní oddělení na Velehradské 

třídě mezi řekou Moravou a autobusovým nádražím. Původně bylo Obvodní oddělení Policie 

ČR v ulici Hradební, ale v roce 2010 se přestěhovalo do budovy Územního odboru Policie 

ČR. Po přestěhování mohou policisté osobněji spolupracovat s kolegy ze služby kriminální 

policie a vyšetřování a také s policisty z dopravního inspektorátu. 

5.5 Městská policie 

Stanice městské policie se nachází jen pár metrů od původního Obvodního oddělení 

Policie ČR v ulici Hradební.  

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce, 

dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití a pravidel bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu na území obce, upozorňuje právnické a fyzické osoby na zjištěné 

nedostatky a činí opatření k jejich nápravě, odhaluje přestupky a v rozsahu stanoveném 

zákonem ukládá a vybírá blokové pokuty. 

Činnost městské policie se řídí zákonem o obecní policii a jinými zákony a je upravena 

obecně závaznou vyhláškou. 

                                                 

2 ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE. ZZS Zlínského kraje:Oblast Uherské Hradiště [online]. 2008 [cit. 2012 04

15]. Dostupné z: http://www.zzszlin.cz/?controller=page&action=show&id=38 
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5.6 Sbory dobrovolných hasičů na území města 

Na území města je celkem 6 stanic SDH, z toho jedna je podniková v areálu 

Mesit Holding a.s. V tabulce 8 jsou uvedeny stanice SDH a její zařazení v JPO. 

 

Tabulka 8: SDH na území města a jejich kategorie [8] 

JPO Kategorie 

HZS Uherské Hradiště I 

SDH Jarošov V 

SDH Mařatice V 

SDH Míkovice V 

SDH Uherské Hradiště V 

SDH Vésky V 

SDH Mesit VI 
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6 Statistika 

V Uherském Hradišti, které je kvůli svému charakteru a poloze v kraji křižovatkou důležitých 

dopravních tepen a je centem průmyslu v okolí, dochází zde k mimořádným událostem 

jako jsou dopravní nehody a technické havárie.  Nelze však vyloučit ani únik nebezpečných 

látek. Na město má také vliv řeka Morava, která může způsobit povodně nebo záplavy. 

Podloží Uherského Hradiště má podklad z písčitých štěrků což v okolních svazích může 

způsobit i sesuvy půdy. Město leží v oblasti s teplým podnebím a jsou zde krátké suché zimy 

a tak zde nehrozí časté sněhové kalamity. Z grafu 1 je patrné, že v Uherském Hradišti 

se vyskytuje nejvíce MU z celého území ORP. Tyto informace jsou na základě údajů HZS 

Zlínského kraje.  

 

Graf 1: Celkový počet výskytu MU v jednotlivých obcích ORP Uherské Hradiště v letech 2007 – 2011. 

Upraveno podle [8] až [12]. 

V grafu 2 jsou uvedeny četnosti jednotlivých mimořádných událostí. Z tohoto grafu je patrné, 

že nejčastěji se v Uherském Hradišti vyskytují mimořádné události jako jsou požáry 

a dopravní nehody, které doprovází plané poplachy. Nejméně se naopak vyskytují technické 

havárie a větrné smrště.  
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Graf 2: Výskyt MU v Uherském Hradišti (2007  2010), upraveno podle [8] až [12]. 

Jak lze vyčíst z grafu 2, výskyt jednotlivých mimořádných událostí jednotlivých událostí je 

většinou stálý. Jen u MU typu požár a dopravní nehoda, lze vypozorovat drobný nárůst oproti 

předchozím letem. To, že je výskyt MU poměrně konstantní potvrzuje i graf 3. 
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Graf 3: Celkový počet MU v Uherském Hradišti (2007  2010), upraveno podle  [8] až [12]. 
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7 Analýza souvztažnosti 

Tato metoda je v hodná pro posuzování celkové rizikové situace na teritoriu státu, kraje, 

okresu, města nebo podniku. Neslouží k výpočtu pravděpodobnosti výskytu rizika, 

ale k nalezení vazeb mezi jednotlivými zdroji rizik a mezi objekty rizik. Provázanost 

jednotlivých prvků rizika v systému rizika umožňuje domino efekt nebo synergický efekt 

šíření destrukce z jednoho místa na druhé. Pomocí analýzy tedy můžeme určit jednotlivá 

rizika z hlediska možnosti vzniku nežádoucích události dle vzájemné provázanosti [1]. 

7.1 Sběr dat 

Pro potřeby této práce byli využiti dostupné informace HZS, PČR a městské policie 

Uherské Hradiště. Období sledovaných nežádoucích událostí se liší. U HZS je toto období od 

r. 2007 do r. 2011, u PČR a městské policie je to období od r. 2010 až 2011.  V analýze jsou 

dále použity pouze události, které se ve sledovaných obdobích vyskytli alespoň jedenkrát. 

Tyto události jsou uvedeny v tabulkách 9, 10 a 11.  

 

Tabulka 9: Údaje HZS z období 2007 – 2011 [8] až [12] 

Počet událostí Druh události 
2007 2008 2009 2010 2011 [%] 

Pozn. 

Dopravní nehody 20 16 24 25 24 35,6 k.ú. Uh. Hradiště 
ŽPo povodeň, záplava 15 0 0   4,9 k.ú. Uh. Hradiště 
ŽPo větrná smršť 2 2 0   1,3 k.ú. Uh. Hradiště 
Požáry 28 25 30 29 30 46,4 k.ú. Uh. Hradiště 
Technické havárie 0 1 0 0 0 0,3 k.ú. Uh. Hradiště 
Úniky nebezpečných látek 5 7 12 6 5 11,4 k.ú. Uh. Hradiště 
Počet událostí 70 51 66 60 59   

 

Tabulka 10: Údaje PČR z období 2010 – 2011 [13]  

Počet události Druh události 
2010 2011 [%] 

Pozn. 

Násilné trestné činy 124 123 11,5 okres Uh. Hradiště 
Mravnostní trestné činy 17 7 1,1 okres Uh. Hradiště 
Krádeže vloupáním 384 365 35,1 okres Uh. Hradiště 
Krádeže prosté 570 544 52,2 okres Uh. Hradiště 
Počet událostí 1095 1039  
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Tabulka 11: Údaje Městské police Uherské Hradiště z období 2010 – 2011 [14] 

Počet událostí Druh události 
2010 2011 [%] 

Pozn. 

Přestupky proti veřejnému pořádku 152 220 5,2 k.ú. Uh. Hradiště 
Přestupky proti majetku 255 211 6,5 k.ú. Uh. Hradiště 
Narušení bezpečnosti a plynulosti provozu 2650 3280 82,3 k.ú. Uh. Hradiště 
Překročení povolené rychlosti 175 261 6,1 k.ú. Uh. Hradiště 
Počet událostí 3232 3972  

7.2 Graf souvztažnosti 

V příloze 1 jsou uvedeny zpracované části analýzy souvztažnosti (identifikace rizik, stanovení 

koeficientů a poloha os) a dále je pouze výsledný graf souvztažnosti. Graf zobrazuje 

jednotlivá rizika v jednotlivých kvadrantech z hlediska možnosti vzniku nežádoucí události 

podle jejich vzájemné souvztažnosti. Graf je na obrázku 8 a je rozdělen do následujících 

kvadrantů [1]: 

I. kvadrant – Primárně a sekundárně nebezpečná rizika. 
II. kvadrant – Sekundárně nebezpečná rizika. 
III. kvadrant – Žádná primárně nebezpečná rizika. 
IV.  kvadrant – Relativní bezpečnost. 

 

Obrázek 8:  Výsledný graf analýzy souvztažnosti 
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 I. kvadrant Žádná událost 

 II. kvadrant 1) ŽPo povodeň, záplava 

 III. kvadrant 3) Požár 

  5) Únik nebezpečné látky 

  11) Přestupky proti majetku 

  12) Narušení bezpečnosti a plynulosti provozu 

  14) Dopravní nehody  

 IV. kvadrant 2) ŽPo Větrná smršť 

  4) Technická havárie  

  6) Násilné trestné činny 

  7) Mravnostní trestné činny 

  8) Krádeže vloupáním 

  9) Krádeže prosté 

  10) Přestupky pro veřejnému pořádku 

  13) Překročení povolené rychlosti 

7.3 Závěr analýzy souvztažnosti 

Z výsledků analýz je patrné, že v Uherském Hradišti nejsou žádné primární nebezpečná 

rizika. Mezi riziko s největšími dopady patří povodně nebo záplavy. Mezi potenciální rizika, 

která nejsou primárně nebezpečné jsou požáry, úniky nebezpečných látek, přestupky proti 

majetku, narušení bezpečnosti a plynulosti provozu a s tím související dopravní nehody. 

Zbylé události jsou relativně bezpečné. 
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8 Posouzení bezpečnosti města 

Z předchozí analýzy vyplývá, že pro Uherské Hradiště jsou největším rizikem povodně. 

Při vzniku povodní, ale také při vzniku požáru, úniku nebezpečné látky dochází k velkým 

škodám na majetku, ale také na zdraví a životech občanů. Nelze však pro pocit bezpeční 

občanů Uherského Hradiště opomenout další rizika jako jsou dopravní nehody či přestupky 

proti majetku. Přestupky proti majetku nepůsobí tak velké škody jaké jsou u živelních pohrom 

nebo u požárů, ale občané se s nimi mohou setkat častěji. 

8.1 Ochrana před povodněmi 

Uherské Hradiště po povodních v roce 1997 začalo budovat protipovodňová opatření, 

která se týkala především úpravy koryta řeka Moravy a suchých poldrů.  Po provedené 

rekonstrukci je kapacita ochranných hrází 700 – 800 m3/s. Však po roce 1997 byl průtok 

Moravy pro stoletou  vodu upraven na 816,5 m3/s, proto v současné době probíhají přípravy 

na další úpravy hrází, které by měli zvýšit ochranu souměstí. Plánované opatření v Uherském 

Hradišti a jejich vliv na záplavové území stoleté vody včetně vyznačením hranic zaplaveného 

území při povodních v roce 1997 jsou na obrázku 9. 

 

Obrázek 9: Navrhovaná protipovodňová opatření v Uh. Hradišti a Starém Městě [15]. 
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8.2 Narušení bezpečnosti a plynulosti provozu a dopravní 

nehody 

Jak bylo v práci zmíněno v kapitole 3.2.1 Silniční doprava, tak hustota silniční dopravy 

a počet parkovacích míst v centru města je problém, který město trápí delší dobu. Jedním 

z nejvytíženějším místem je křižovatka třídy Malinovského a ulice Sokolovská. 

Tuto křižovatku čeká rekonstrukce a dojde k již zmiňovanému rozšíření. Toto rozšíření bude 

mít vliv na lepší přehlednost křižovatky a tím i vliv na nehodovost v místě. Také plánovaná 

rychlostní silnice R55 (Olomouc – Břeclav), která převede tranzitní dopravu mimo město 

sníží hustotu silničního provozu.  

Problém parkovacích míst však vybudování nových komunikací nevyřeší. V posledních pár 

letech došlo k vybudování parkovišť v blízkosti centra města u vlakového nádraží. Však 

i s těmito parkovacími plochami není počet míst dostatečný. Město Uherské Hradiště se snaží 

pomocí cen parkovného naučit řidiče parkovat na záchytných parkovištích, na kterých je 

dostatek volných míst. V centru města jsou ceny za parkování vyšší a směrem od centra 

se snižují. Na záchytných parkovištích je parkování zdarma. 

8.3 Úniky nebezpečných látek 

Pro zvýšení ochrany před úniky nebezpečných látek a vzniku požárů je důležitá prevence, 

proto je důležité provádět preventivní kontroly a revize. Areály firem, kde se vyskytují 

nebezpečné látky, by měli být vybaveny systémy pro zjištění úniku nebezpečné látky 

a požární signalizací. Také spolupráce s firmami, ve kterých může dojít k úniku nebezpečné 

látky, je důležitá a bylo by vhodné provádět cvičení na téma úniku nebezpečné látky pro 

zvýšení efektivnosti při společném zásahu jednotek IZS a města Uherské Hradiště. 

8.4 Požáry 

Hašení požárů patří k nejčastějším zásahům HZS v Uherském Hradišti. Stejně jako 

u mimořádné události úniku nebezpečné látky je nejdůležitější prevence. To platí pro firmy, 

ale i samotné občany. 

Každý občan by měl v domácnostech dbát opatrnosti, při používání spotřebičů, které mohou 

způsobit požár a nesmí opouštět domácnost pokud jsou tyto spotřebiče zapnuté. Dále by měli 

používat spotřebiče označené ochrannými známkami evropské unie a všechny elektrické 

spotřebiče používat pouze podle návodu. Majitelé domů musí nechat pravidelně zkontrolovat 
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komíny certifikovaným kominíkem, aby kvůli špatnému stavu komínu nedošlo ke vzniku 

požáru. Neméně nebezpečné je pálení trávy, které může přerůst v požár velkého rozsahu 

jako byl například požár hradu Krásna Hôrka na Slovensku v březnu 2012. 

Objekty firem by měli být vybaveny EPS a SHZ, která mohou v čas ohlásit vznik požáru 

a také ho uhasit nebo pomoci při zásahu jednotek požární ochrany. 

8.5 Přestupky proti majetku 

Tohoto přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, 

zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, 

nebo se o takové jednání pokusí, úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí 

věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, úmyslně ukryje nebo na sebe nebo 

jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, 

co za takovou věc bylo opatřeno3.  

V Uherském Hradišti se podle statistik stane přibližně 235 těchto přestupků za rok. 

Pro snížení tohoto stavu by bylo vhodné zviditelnit pohyb strážníků městské policie na území 

města. Především centrální části by byli vhodnější cyklistické hlídky městské policie. Protože 

strážník na kole lépe vnímá okolí a může se na kole rychleji dostat na kole, 

kde by to automobilem bylo problematické. Také současný kamerový systém  by mohl být 

rozšířen do míst, kde se vyskytují potenciální cíle pro násilný trestný čin, tj. poblíž 

restauračních zařízení, heren či benzinových pump, a to jak v centru města, tak i v ostatních 

částech města. Kamerový systém městské policie má nyní 15 kamer a jejich umístění je 

na obrázku 10. 

                                                 

3 200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.května 1990 o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. 
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Obrázek 10: Umístění kamerového systému Městské policie v Uherském Hradišti [16]. 

8.6 Zhodnocení 

Uherské Hradiště je na dané rizikové události připraveno dobře, ale je důležité aby se dále 

město vyvíjelo a s ním i jeho bezpečnost. Protože opatření, která jsou dnes aplikovaná nemusí 

v budoucnosti vyhovovat nebo může dojít k jejich opotřebení. Také může dojít k tomu, 

že rizika, která jsou v současnosti považované za přijatelné, se mohou stát mnohem větším 

problémem. Je proto vhodné vytvořit zásady, které by usnadňovaly kontrolu nad vývojem 

bezpečnosti města. Pro tento případ je vhodný kontrolní seznam (check list), který by mohl 

využívat starosta nebo bezpečnostní rada města při zpětném posouzení efektivnosti 

bezpečnostních opatření či plánování nových. Příklad takového kontrolního seznamu je 

uveden dále. 
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8.7 Návrh kontrolního seznamu 

Kontrolní seznam je obsahově navrhnut k oblastem možných rizik, která jsou řešena 

v této práci. Při rozsáhlejším zpracování komplexní bezpečnosti obce je zapotřebí rozšířit 

i kontrolní seznam o oblasti, které by komplexní bezpečnost zahrnovala. 

Postup při vyplňování kontrolního seznamu je, že si přečteme výrok a poté zdali s ním 

souhlasíme nebo nesouhlasíme zaznačíme v příslušném poli. U některých výroků je 

poznámka, která při určitém typu odpovědi dá příkaz přeskočit na další číslovaný výrok. 

Výroky označené písmenem, které jsou u daného číslovaného výroku tedy nevyplňujeme. 

Číslo 
otázky 

Výrok Souhlas Nesouhlas 

1 Byla zpracována analýza výskytu nežádoucích událostí na 

území města 

  

2 Nebyla nalezena nová nežádoucí událost, která by se mohla 

vyskytnout na území města (Při odpovědi SOUHLAS 

přeskočit na další číslovaný výrok) 

  

 a) Je pro tuto událost vypracovaná dokumentace   

 b) Je pro tuto událost naplánovaná opatření   

 c) Jsou pro tuto událost realizované opatření   

3 Jsou vypracovány veškeré potřebné dokumenty pro případ 

vzniku MU 

  

4 Byly provedeny pravidelné aktualizace dokumentů   

5 Byla provedena synchronizace dokumentů s ostatními 

službami zabezpečující bezpečnost města 

  

6 Byla provedena pravidelná školení zaměstnanců   

7 Proběhlo cvičení zaměstnanců s ohledem na vznik MU   

8 Proběhlo taktické/operační cvičení služeb zabezpečující 

bezpečnost města  

  

9 Byla provedena kontrola/údržba technické infrastruktury 

(Při odpovědi NESOUHLAS přeskočit na další číslovaný 

výrok) 

  

 a) Nebyly nalezeny závady na infrastruktuře   

 b) Byly odstraněny závady na infrastruktuře   
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Číslo 
otázky 

Výrok Souhlas Nesouhlas 

10 Byla provedena kontrola/údržba techniky (Při odpovědi 

NESOUHLAS přeskočit na další číslovaný výrok) 

  

 a) Nebyly nalezeny závady na technice   

 b) Byly odstraněny závady na technice   

11 Byla provedena kontrola/údržba všech bezpečnostních 

opatření (Při odpovědi NESOUHLAS přeskočit na další 

číslovaný výrok) 

  

 a) Nebyly nalezeny závady na technice   

 b) Byly odstraněny závady na technice   

12 Nevznikla nežádoucí událost na území města   

13 Nevznikla MU na území města (Při odpovědi SOUHLAS 

dále neodpovídat) 

  

 a) Jsou pro danou MU učiněna opatření proti jejímu 

vzniku nebo snížení následku 

  

 b) Jsou pro danou MU zpracována dokumentace pro 

případ jejího vzniku a pro záchranné a likvidační 

práce 

  

 c) Pomohla plánovaná opatření snížit následky MU    

 d) Postupovali služby zabezpečující bezpečnost dle 

vypracované dokumentace 

  

 e) V dokumentaci nejsou nedostatky, jejichž odstranění 

by vedlo k snížení následků MU  

  

 f) Jsou připravena další opatření pro snížení rizika 

vzniku MU nebo snížení následků MU 

  

 g) Nedošlo k nárůstu vzniku MU na území města 

 

  

 

Po vyplnění kontrolního seznamu se musí k jednotlivým odpovědím přiřadit jednotlivé váhy, 

které pomohou se stanovením výsledku a posouzení připravenosti města na možné rizika. 

Následně se sečtou váhy jednotlivých souhlasných odpovědí. Váhy k jednotlivým odpovědím 

jsou uvedeny v tabulce 12.  
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Tabulka 12: Check list  váhy jednotlivých odpovědí 

Váha Váha Výrok 

číslo Souhlas Nesouhlas 

Výrok 

číslo Souhlas Nesouhlas 

1 5 5 11 5 15 

2 4 1 a 5 5 

a 1 1 b 5 5 

b 1 1 12 7 7 

c 1 1 13 12 1,5 

3 8 8 a 1,5 1,5 

4 6 6 b 1,5 1,5 

5 5 5 c 1,5 1,5 

6 6 6 d 1,5 1,5 

7 6 6 e 1,5 1,5 

8 8 8 f 1,5 1,5 

9 3 9 g 1,5 1,5 

a 3 3    

b 3 3    

10 3 9    

a 3 3    

b 3 3    

 

Protože všechny číslované výroky nejsou stejně důležité a nemají stejný počet podotázek, 

museli být rozdílně ohodnoceny. Pro určení vah číslovaných výroků byla použita metoda 

párovým porovnáváním  Fullerova metoda. Váhy u podotázek byli určeny podle jejich počtu 

u daného výroku, aby jejich součet byl s hodný s hodnotou váhy číslovaného výroku. 

Podle vyplněného kontrolního seznamu připíšeme k souhlasným odpovědím váhy podle 

tabulky 12. Váhy souhlasných odpovědí sečteme a porovnáme s tabulkou 13., která kontrolní 

seznam vyhodnotí a ohodnotí bezpečnost města.  

Váhy pro nesouhlasné odpovědi jsou uvedeny pouze pro kontrolu, zda li bylo přiřazení vah 

a jejich součet v pořádku. Pro kontrolu se provede to samé, jako se souhlasnými odpověďmi, 
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i u nesouhlasných odpovědí. Sečteme součet vah souhlasných odpovědí a součet vah 

nesouhlasných odpovědí a výsledek je roven 100. 

 

Tabulka 13: Vyhodnocení kontrolního seznemu 

Součet vah souhlasných odpovědí 100  80 79  60 59  40 39  20 19 – 0 

Hodnocení 1 2 3 4 5 

 

1  Relativní bezpečnost a připravenost města na možná rizika 

2  Přijatelné zabezpečení bezpečnosti 

3  Dostatečné zabezpečení bezpečnosti, vyžaduje však vypracování a realizaci opatření 

4  Nedostatečné zabezpečení bezpečnosti  

5  Kritické nedostatky v zabezpečení bezpečnosti 
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9 Závěr 

V diplomové práci „Studie komplexní bezpečnosti města Uherské Hradiště“ jsem se zabýval 

riziky, která město ohrožují a zda je město na vznik těchto rizik připraveno. Úvodní část je 

věnována popisu města Uherské Hradiště včetně jeho okolí. Podrobněji jsou popsány přírodní 

podmínky, dopravní obslužnost města, technická infrastruktura, oblast průmyslu a služeb 

a také občanská vybavenost. Další část už se věnuje teorii komplexní bezpečnosti a službám, 

které zabezpečují bezpečnost města.  

V následující kapitole jsem pro určení rizik, které město ohrožují, využil dostupných 

statistických údajů HZS, PČR a městské policie Uherské Hradiště. Tyto údaje poskytli 

základní informace pro zpracování analýzy souvztažnosti. Výsledkem analýzy není 

pravděpodobnost výskytu rizika, ale především vazby mezi jednotlivými riziky a určení rizik, 

u kterých může dojít ke kumulativnímu nebo ke kaskádovitému efektu. Pro město 

Uherské Hradiště mezi tyto rizika patří především povodně a technická havárie.  

Poslední kapitola se věnuje posouzení bezpečnosti města s ohledem na rizika, která byla 

analýzou určena jako nejzávažnější. Z opatření, která jsou pro tyto rizika realizována 

nebo jsou naplánovaná plyne, že ve městě Uherské Hradiště je bezpečnost na dobré úrovni. 

Dále jsem vypracoval kontrolní seznam, který starostovi nebo bezpečnostní radě města 

usnadní posouzení bezpečnosti města, protože společnost a i město se stále vyvíjí a mohou 

vznikat nové rizika nebo stávající opatření nemusí být v budoucnu dostačující.  
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Příloha 1 – Analýza souvztažnosti 

(Burda J.: Studie komplexní bezpečnosti města Uherské Hradiště) 

IDENTIFIKACE RIZIK 

  Rb             
  
Ra              

  Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kar celkem 

1 ŽPo Povodeň   0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3  
2 ŽPo Větrná smršť 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 Požáry 0 1   1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 6  
4 Technická havárie 1 1 1   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5  
5 Úniky NL 1 1 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0 1 6  
6 Násilné trestné činny 1 0 0 0 0   1 1 1 1 0 0 0 0 5  
7 Mravnostní trestné činny 0 0 0 0 0 1   0 0 1 0 0 0 0 2  
8 Krádeže vloupáním 1 0 0 0 0 1 0   1 1 1 0 0 0 5  
9 Krádeže prosté 0 0 0 0 0 1 0 0   1 1 0 0 0 3  

10 
Přestupky proti veřejnému 
pořádku 1 0 0 0 0 1 1 0 1   0 0 0 0 4  

11 Přestupky proti majetku 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1   0 0 0 6  

12 

Narušení bezpečnosti a 
plynulosti silničního 
provozu 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0   1 1 7  

13 
Překročení povolené 
rychlosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1   0 2  

14 Dopravní nehody 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1   8  

  Krb celkem 8 5 5 5 4 6 2 2 5 7 2 4 2 5   

STANOVENÍ KOEFICIENTŮ 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Kar % [x] 23,08 0,00 46,15 38,46 46,15 38,46 15,38 38,46 23,08 30,77 46,15 53,85 15,38 61,54 

Kpr % [y] 61,54 38,46 38,46 38,46 30,77 46,15 15,38 15,38 38,46 53,85 15,38 30,77 15,38 38,46 

Výsledná poloha os  a zvolená míra spolehlivosti systému (s) 

osa 1= 44,62 
osa 2= 58,46 

s= 90 % 

 

 


