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Abstract 

Adamec, M.: Determination of the Extent of the Extraordinary Event, VŠB-Technical 

University of Ostrava, Faculty of Safery Engineering, Ostrava 2012, 60 pages. 

 
The thesis is focused on determining of the Extent of the Extraordinary Event. There is 

not solving the problem given too much attention in the Czech Republic. The aim is to 

determine the Extent of the Extraordinary Event by the number of the fire 

department vehicles send to the intervention. 

 
Key words: extraordinary event, extant, alarm level, intensity-response of the rescue 

system
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1 Úvod 

Problematika stanovení rozsahu mimořádné události je z pohledu běžné praxe chápána 

v různých odvětvích lidské činnosti odlišným způsobem. Nepochybně k této situaci přispívá 

i skutečnost, že samotná definice mimořádné události se v rámci platných právních předpisů 

obor od oboru do jisté míry liší. Obecně však lze obsah těchto definic charakterizovat tím, že 

popisují jev, který nastane v přírodě nebo v oblasti lidské činnosti, vymykající se běžným 

podmínkám. 

Potřebám této diplomové práce nejlépe vyhovuje definice mimořádné události vycházející ze 

zákona o integrovaném záchranném systému [5]. V něm je uvedeno, že za mimořádnou 

událost se považuje škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy a také havárie, které ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací. 

Prezentovaná definice vymezuje mimořádnou událost ve dvou rovinách, a to v rovině druhu 

škodlivého působení a v rovině rozsahu škodlivého působení. Z pohledu následujícího textu 

bude stěžejní zejména rovina rozsahu škodlivého působení, přičemž bude nezbytné blíže 

vymezit, co je tímto myšleno. 

Cílem této diplomové práce je stanovení rozsahu mimořádné události počtem vozidel 

záchranných složek vyslaných k zásahu. Nezbytným prvotním krokem k dosažení tohoto cíle 

však bude analýza současného stavu stanovování rozsahu a zhodnocení výhod či nevýhod 

konvenčního přístupu dosavadní praxe.  
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2 Rešerše 

Rozsah mimořádné události je z pohledu právního řádu deklarován vyhlášením příslušného 

stupně poplachu. Stupeň poplachu elementárním způsobem charakterizuje počet osob 

a objektů, velikost území nebo počet a druh dopravních prostředků, které byly v souvislosti 

s mimořádnou událostí zasaženy nebo ohroženy. Čím vyšší je vyhlášený stupeň poplachu, tím 

větší je rozsah následků mimořádné události a s ním spojených opatření. 

Možným způsobem hodnocení rozsahu mimořádné události je také sledování 

a vyhodnocování statistických údajů sledovaných v rámci informačních systémů jednotlivých 

složek integrovaného záchranného systému (zpravidla složek základních). Zejména statistické 

údaje sledované a publikované hasičskými záchrannými sbory napříč Českou republikou 

vypovídají o přehledu mimořádných událostí vzniklých na území státu ve sledovaném období. 

Jako příklad lze uvést v pravidelných intervalech vydávanou statistickou ročenku Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje [13], charakterizující mimořádné události na 

území Moravskoslezského kraje. Z obsahu této publikace je možné uvést informace týkající 

se počtu událostí, zraněných, usmrcených, zachráněných a evakuovaných osob, výše přímých 

škod, počtu zásahů jednotek požární ochrany a mnoho dalších.  

Z pohledu právního řádu lze uvést několik následujících elementárních právních norem, které 

se zabývají problematikou mimořádných událostí.  

 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [5] 

Tento právní předpis vymezuje integrovaný záchranný systém, stanovuje složky 

integrovaného záchranného systému, včetně jejich úkolů a pravomocí, a dále pak stanovuje 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků. Uvádí 

také práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události 

a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva. V rámci úvodní části 

je mj. vymezeno, co se rozumí mimořádnou událostí. 

Z pohledu řešené problematiky se v zákoně vyskytují ujednání o závažnosti mimořádné 

události a stupních poplachu s tím, že podrobnosti jsou řešeny prováděcím předpisem.
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Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému [6] 

Právní předpis je prováděcím předpisem k zákonu o integrovaném záchranném systému [5]. 

Upřesňuje skutečnosti týkající se koordinace složek IZS při společném zásahu a zásad 

spolupráce operačních středisek základních složek IZS. Mimo jiné také vymezuje úkoly 

operačních a informačních středisek IZS a obsah dokumentace IZS. 

Součástí tohoto normativu jsou deklarace jednotlivých stupňů poplachu, reprezentující rozsah 

mimořádné události. Stupně poplachu jsou stanovovány na základě množství ohrožených 

osob, velikosti objektů, množství a druhu dopravních prostředků a dále také zasažené plochy 

území. 

 
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení [7] 

Zákon o krizovém řízení ve své úvodní části vymezuje krizové situace, kterými jsou myšleny 

mimořádné události podle zákona o integrovaném záchranném systému [5], narušení kritické 

infrastruktury nebo jiná nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo 

stav ohrožení státu. V těchto souvislostech je hovořeno o kritériu intenzity ohrožení značného 

rozsahu, přičemž je odkazováno na Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky [15]. Mezi 

vyjmenovaná ohrožení patří ohrožení svrchovanosti, územní celistvosti, demokratických 

zásad České republiky a dále ve značném rozsahu zejména ohrožení vnitřního pořádku, 

bezpečnosti, životů a zdraví, majetkových hodnot nebo životního prostředí.  

Lze odvodit, že rozsah mimořádné události je dáván do přímé souvislosti s velikostí 

postiženého území, a to ve vazbě na kompetence hejtmana. Ten může vyhlásit stav nebezpečí, 

pokud intenzita ohrožení nedosahuje značného rozsahu, tj. mimořádná událost je svým 

rozsahem v hranicích kraje. Kompetence pro stanovení rozsahu mimořádné události má 

v případech území o velikosti jednoho kraje hejtman. V případech ohrožení více jak jednoho 

kraje pak Vláda ČR. 

Rešerší ve Sbírce zákonů České republiky bylo zjištěno, že rozsah mimořádné události byl 

v převážné většině dán velikostí území o velikosti obcí s rozšířenou působností. 
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Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií [16] 

Zákon o prevenci závažných havárií stanovuje systém prevence závažných havárií pro objekty 

a zařízení, ve kterých je umístěna chemická látka nebo chemický přípravek vykazující 

definované nebezpečné vlastnosti. Na základě stanovených minimálních množství těchto látek 

a přípravků jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny splnit veškeré podmínky, 

které tento předpis stanovuje. 

Závažnou havárií se v kontextu tohoto zákona rozumí zcela nebo částečně neovladatelná 

událost, která je časově a prostorově ohraničena. Vymezení rozsahu mimořádné události je 

zde provedeno na základě definování vážného ohrožení nebo vážného dopadu na životy 

a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí nebo újmy na majetku. 

 
Na základě provedené rešerše lze konstatovat, že problematika stanovení rozsahu mimořádné 

události není v současné době nikterak detailně řešena a v podstatě vychází z právního řádu 

a podzákonných právních předpisů, v jejich rámci jsou uváděny obecné deklarace rozsahu 

mimořádné události. 
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3 Teoretická část 

Pro potřebu této práce je nezbytné vymezení několika základních pojmů týkajících se řešené 

problematiky. Jedná se zejména o definování mimořádné události a vymezení jejího rozsahu 

v různých souvislostech. 

 

3.1 Definování mimořádné události 

Termín mimořádná událost se v právním řádu České republiky vyskytuje v mnoha předpisech 

postihujících různá odvětví lidské činnosti.  

Je to zejména zákon o integrovaném záchranném systému, který je jedním z elementárních 

předpisů stanovujících pravidla řešení mimořádných událostí a ochrany obyvatelstva [5]. Za 

mimořádnou událost se považuje škodlivé působení sil a jevů, které je vyvoláno činností 

člověka nebo přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo 

životní prostředí. Rozsah mimořádné události je zde vymezen potřebou provedení 

záchranných a likvidačních prací. Tato potřeba vyjadřuje míru státem garantované pomoci 

v nouzi. 

Potřebu provedení záchranných a likvidačních prací je pak nutno dát do časových souvislostí. 

Z hlediska časového průběhu prochází každá mimořádná událost určitými vývojovými 

fázemi.  

Kde:  
tVZN  ...... čas vzniku události 

tZPZ  ...... čas zpozorování události 

tOHL  ...... čas ohlášení události 

tVHP  .... čas vyhlášení poplachu první jednotce 

tVYJ  ..... čas výjezdu první jednotky 

tPRJ  ..... čas příjezdu první jednotky 

tODJ  .... čas odjezdu poslední jednotky 

tNAV  .... čas návratu poslední jednotky 

Obrázek č. 1: Časový průběh zdolávání mimořádné události 
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Obrázek č. 1 schematicky znázorňuje z obecného pohledu průběh výskytu mimořádné 

události od jejího vzniku až po likvidaci jejích následků. 

Z obrázku jsou patrné čtyři základní časové úseky události, a to fáze identifikace události, 

aktivace záchranného systému, odezvy záchranného systému (eliminace dopadu mimořádné 

události) a fáze deaktivace záchranného systému. 

Fáze identifikace události představuje časový úsek od vzniku mimořádné události (tVZN) do 

přijetí informace o jejím vzniku na příslušném operačním středisku základní složky IZS (tOHL). 

Důležitou etapou této fáze je časové údobí mezi vznikem a zpozorováním události, neboť lze 

odvodit, že čím kratší toto údobí je, tím menší je rozsah a celkový dopad události na okolí. 

Fáze aktivace záchranného systému reprezentuje časový úsek vymezený časem ohlášení 

vzniku mimořádné události (tOHL) a časem příjezdu prvního týmu záchranného systému 

(prvního vozidla) na místo zásahu (tPRJ). V rámci této fáze dochází k vyhodnocení prvotních 

informací o rozsahu mimořádné události a k vyslání adekvátního množství sil a prostředků na 

místo události. 

Fáze odezvy záchranného systému představuje úkony záchranných a bezpečnostních složek 

vedoucí k eliminaci dopadu mimořádné události. Tato fáze je vymezena časovým intervalem 

od příjezdu prvního (tPRJ) po odjezd posledního vozidla zasahující složky záchranného 

systému (tODJ).  

Poslední fází je fáze deaktivace záchranného systému, která ve své podstatě představuje 

návrat složek záchranného systému zpět, do míst jejich dislokace. Je vymezena časovým 

intervalem od času odjezdu posledního vozidla (tODJ) po čas návratu posledního vozidla složky 

záchranného systému (tNAV). Na místě události se situace dostává do stabilizovaného stavu 

a případně nastává fáze obnovy. Činnost složek záchranného systému byla v podstatě 

ukončena a tyto provádějí úkony vedoucí k obnově své akceschopnosti. 

V některých případech vyžadují mimořádné situace vyvolané dopadem mimořádné události 

na daném území specifická řešení, neboť jejich rozsah je takový, že běžné zdroje, které jsou 

k dispozici na postiženém území, již nestačí. 

Pro tyto případy existují zákonné možnosti, jak docílit získání dalších zdrojů. Opatření, která 

s tímto úzce souvisí, však často jdou na úkor omezení základních lidských práv a svobod, což 

upravuje zákon [7]. 
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3.2 Rozsah mimořádné události 

Při vzniku mimořádné události se od záchranných, bezpečnostních a havarijních složek (dále 

jen „složky záchranného systému“) očekává co možná nejrychlejší a účinná reakce. Opatření, 

která záchranné složky provádějí, jsou vázána na rozsah vzniklých následků, tedy na rozsah 

mimořádné události.  

Prvotní stanovení rozsahu mimořádné události je v dennodenní praxi prováděno na základě 

informací, které složky záchranného systému obdrží z tísňových volání. Oznamovatelé 

k tomuto účelu využívají zejména národní linky tísňového volání. Nepřetržitý příjem 

tísňových volání a jejich vyhodnocení zabezpečují jednotlivá operační střediska základních 

složek integrovaného záchranného systému [5].  

Dalším možným způsobem získání prvotních informací o charakteru a rozsahu následků 

mimořádné události je oznámení na ohlašovny požárů obcí nebo právnických a podnikajících 

fyzických osob. Přijmout oznámení o vzniku mimořádné události rovněž může jakákoliv 

stanice hasičského záchranného sboru kraje, služebna Policie České republiky nebo výjezdové 

stanoviště zdravotnické záchranné služby.  

Prvotní oznámení zpravidla obsahuje údaje o: 

• druhu mimořádné události,  

• velikosti zasažené plochy, 

• počtu objektů, zraněných či ohrožených osob, 

• vzniklé škodě, 

• adrese místa, klimatických podmínkách a mnohé další. 

Nutno uvést, že takto získané prvotní informace poskytují výchozí představu o rozsahu 

mimořádné události. Operační střediska základních složek IZS tyto informace vyhodnocují 

a následně vysílají potřebný počet sil a prostředků k provedení záchranných a likvidačních 

prací. Rozsah mimořádné události je reprezentován vyhlášeným stupněm poplachu. [5] 

V prvních fázích řešení konkrétní události odhadují její rozsah, resp. vyhlašují příslušný 

stupeň poplachu operační střediska základních složek IZS. Po dojezdu prvních jednotek na 

místo zásahu dochází k upřesnění rozsahu velitelem zásahu, který je oprávněn příslušný 

stupeň poplachu zvýšit, nebo naopak snížit. 
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Je-li na území postiženém mimořádnou událostí více než jedno místo zásahu, je operační 

středisko oprávněno vyhlásit takový stupeň poplachu, který bude korespondovat s nastalou 

operativní situací. Vyhlášený stupeň poplachu v sobě také zahrnuje úroveň řízení zásahu 

a potřeby koordinace zasahujících složek IZS. 

Pro potřeby integrovaného záchranného systému se vyhlašují čtyři stupně poplachu, kdy 

čtvrtý stupeň je stupeň nejvyšší a je označován jako zvláštní. 

První stupeň poplachu je vyhlašován v případech, kdy mimořádná událost ohrožuje jednotlivé 

osoby, jednotlivé objekty nebo jejich části, jednotlivé dopravní prostředky nebo plochy území 

do 500 m2. Záchranné a likvidační práce jsou prováděny základními složkami IZS 

a předpokládá se, že jejich činnost není nutné nepřetržitě koordinovat. 

Druhý stupeň poplachu je vyhlašován v případech, kdy mimořádná událost ohrožuje větší 

množství osob, nejvýše však 100, více jak jeden objekt se složitými podmínkami pro zásah, 

jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, cenné chovy zvířat nebo plochy území, které 

činí maximálně 10 000 m2. Záchranné a likvidační práce provádějí nejen základní složky IZS, 

ale také ostatní složky IZS. Činnost v místě nasazení sil a prostředků je nutné nepřetržitě 

koordinovat velitelem zásahu, který je ustanoven na základě legislativou stanovených 

podmínek. 

Třetí stupeň poplachu je vyhlašován v případech, kdy mimořádná událost ohrožuje 100 

a nejvýše 1 000 osob, část obce nebo areálu podniku, soupravy železniční přepravy, několik 

chovů hospodářských zvířat, plochy území do 1 km2, povodí řek a jiných. Při vyhlášeném 

třetím stupni poplachu je již předpoklad, že záchranné a likvidační práce provádí nejen 

základní a ostatní složky IZS daného kraje, ale také síly a prostředky z jiných krajů. V rámci 

takto velkých zásahů je koordinace prováděna velitelem zásahu, který využívá jako svůj 

výkonný orgán štáb velitele zásahu. Místo zásahu je zpravidla nutné rozdělit na sektory 

a úseky. 

Jak již bylo zmíněno výše, nejvyšším stupněm poplachu je stupeň čtvrtý, označovaný jako 

zvláštní. V rámci takto rozsáhlých mimořádných událostí již dochází k ohrožení více jak 

1 000 osob, což může představovat celé obce nebo plochy území nad 1 km2. Z pohledu 

nasazení sil a prostředků je velice pravděpodobné, že mimořádnou událost již nejsou schopny 

zvládat příslušné bezpečnostní, záchranné a havarijní složky daného kraje a často bývá nutná 

výpomoc z jiných krajů, nebo dokonce ze zahraničí. 
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Mimořádná událost je příčinou vzniku mimořádné situace, která se po vyhlášení krizového 

stavu stává situací krizovou [7]. V takových případech je nutná koordinace společného zásahu 

na úrovni strategického řízení. 

 
 

3.3 Plošné pokrytí území jednotkami požární ochrany a poplachový plán kraje 

Množství sil a prostředků, které jsou vyslány k provedení záchranných a likvidačních prací 

v místě dopadu mimořádné události, se neurčuje pouze na základě uvážení pracovníků 

příslušných operačních středisek základních složek IZS, ale vychází z předem stanovených 

pravidel – pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany a požární poplachový plán kraje. 

V této souvislosti je možné zmínit dva základní dokumenty – Nařízení o plošném pokrytí 

území kraje jednotkami požární ochrany a Požární poplachový plán kraje. 

 

3.3.1 Jednotky požární ochrany 

Každý stát má snahu vytvořit funkční bezpečnostní systém, který bude co nejefektivnější, 

a zároveň náklady s ním spojené budou co možná nejnižší. Česká republika v tomto směru 

není výjimkou, přičemž nedílnou součástí tohoto systému jsou jednotky požární ochrany (dále 

také „jednotky PO“). 

Mezi základní úkoly jednotek PO patří provádění požárního zásahu a záchranných prací při 

živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Jsou také významným organizačním 

prvkem v systému ochrany obyvatelstva, v rámci kterého plní vymezené úkoly. 

Jednotky PO tvoří požární technika, věcné prostředky a příslušný počet hasičů. Za hasiče 

označujeme příslušníky, zaměstnance podniku nebo členy, kteří jsou funkčně zařazeni v rámci 

jednotlivých jednotek PO.  

Z pohledu zákona o požární ochraně rozlišujeme jednotky požární ochrany podle druhu 

a kategorie [3]. V této souvislosti se hovoří o čtyřech, resp. pěti druzích jednotek PO, a to o: 

• jednotce hasičského záchranného sboru kraje, složené z příslušníků HZS, kteří 

provádějí výkon služby na stanicích HZS kraje, 
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• jednotce hasičského záchranného sboru podniku, složené ze zaměstnanců právnické 

nebo podnikající fyzické osoby, 

• jednotce sboru dobrovolných hasičů obce, složené z fyzických osob, 

• jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku, složené ze zaměstnanců právnické nebo 

podnikající fyzické osoby, 

• vojenské hasičské jednotce, která má obdobné postavení jako jednotka HZS podniku 

nebo jednotka SDH podniku, a to ve vojenských objektech, útvarech, zařízeních 

a u právnických osob založených nebo zřízených Ministerstvem obrany ČR1. 

V rámci vnitřní organizace jednotek PO dochází k rozdělení hasičů do čet, družstev, družstev 

o zmenšeném početním stavu a skupin. Četa je tvořena dvěma nebo třemi družstvy, nebo 

skupinami. Družstvo tvoří velitel družstva spolu s dalšími pěti hasiči. Družstva o zmenšeném 

početním stavu jsou ve smyslu zákona tvořeny velitelem družstva a třemi hasiči. Skupiny jsou 

tvořeny vedoucími skupin a nejméně jedním hasičem. 

Z pohledu plošného pokrytí rozeznáváme jednotky PO také v souvislosti s jejich působností 

v rámci území. Zákon o požární ochraně hovoří o dvou skupinách působností, a to územní 

a místní [3]. V návaznosti na plošné pokrytí území jednotkami požární ochrany dochází 

k rozdělení jednotek PO do šesti kategorií. 

Jak již bylo zmíněno, jednotky PO disponují určitým početním stavem výjezdové techniky 

a technickými prostředky. Za výjezdovou techniku v tomto kontextu považujeme stanovený 

počet a druh zásahových vozidel, které jsou určeny prováděcím předpisem k zákonu o požární 

ochraně [4]. 

Pro potřeby tohoto textu se za počet vyslaných vozidel považuje celkový počet vozidel všech 

jednotek PO nasazených na místě události, bez ohledu na jejich druh. 

 

 

                                                 
1  § 65a zákona č. 133/1985 Sb. [3] 
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3.3.2 Plošné pokrytí území jednotkami požární ochrany 

Jak již bylo zmíněno, očekává se, že v případě vzniku jakékoli mimořádné události provedou 

jednotky PO zásah v co nejkratším čase a v adekvátním početním stavu s patřičným 

vybavením. Souhrnně se toto nazývá akceschopnost jednotky PO. 

Vnitřní organizace, vybavení, dislokace a kategorizace jednotek požární ochrany2 je volena 

tak, aby bylo území každé obce v České republice zabezpečeno odpovídajícím množstvím sil 

a prostředků. Zároveň musí být splněna podmínka na stanovenou dobu dojezdu těchto 

jednotek na místo zásahu. Všechny požadavky vyplývají z tzv. plošného pokrytí území 

jednotkami požární ochrany (dále jen „plošné pokrytí“). 

Základním principem plošného pokrytí je stanovení stupně a kategorie nebezpeční vzniku 

požáru a jiných mimořádných událostí na jednotlivých katastrálních územích. Je 

zpracováváno pro každé katastrální území obce a je vydáváno radou kraje jako nařízení kraje 

v přenesené působnosti. Stupeň nebezpečí vyjadřuje požadavek na dojezd jednotek PO 

a kategorie na posloupnost dojezdu jednotek PO. Metoda stanovení těchto ukazatelů je 

uvedena v příloze prováděcí vyhlášky [4]. 

V tomto smyslu jsou jednotlivé druhy jednotek PO rozděleny do šesti kategorií, které mj. 

vyjadřují jejich územní nebo místní působnost. Jednotky s územní působností zasahují i mimo 

území svého zřizovatele. Protipólem pak jsou jednotky s místní působností, které jsou 

předurčeny k zásahu na území svého zřizovatele, přičemž po dohodě s příslušným 

zřizovatelem mohou být využívány také k zásahům mimo svůj územní obvod. 

Z pohledu územní působnosti rozeznáváme tyto kategorie jednotek PO: 

• JPO I – jednotka hasičského záchranného sboru kraje (zpravidla do 20 min. jízdy 

z místa dislokace do místa zásahu), 

• JPO II – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, jejíž členové vykonávají službu 

jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání (zpravidla do 10 min. jízdy z místa dislokace 

do místa zásahu), 

• JPO III – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, jejíž členové vykonávají službu 
dobrovolně (zpravidla do 10 min. jízdy z místa dislokace).  

                                                 
2  § 65, odst. 6 zákona č. 133/1985 Sb. [3]. 
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Z pohledu místní působnosti rozeznáváme tyto kategorie jednotek PO: 

• JPO IV – jednotka hasičského záchranného sboru podniku, 

• JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, jejíž členové vykonávají službu 

dobrovolně, 

• JPO VI – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku. 

Aby došlo k naplnění základního principu plošného pokrytí, musí být u jednotlivých druhů, 

resp. kategorií jednotek PO zajištěna vnitřní organizace a vybavenost technickými prostředky 

za současné vhodné dislokace v rámci území. Lze odvodit, že v aglomeracích s vyšší hustotou 

zalidnění a průmyslu budou kladeny vyšší nároky na hustotu dislokací jednotek PO, včetně 

adekvátního technického vybavení a početních stavů. S touto skutečností koresponduje mj. 

zatřídění jednotek do příslušných kategorií. 

Obrázek č. 2 zobrazuje dislokaci jednotek PO v Moravskoslezském kraji, doplněný o ukazatel 

počtu obyvatel jednotlivých katastrálních území obcí.  

 

Obrázek č. 2: Dislokace jednotek PO v Moravskoslezském kraji 
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Na obrázku jsou patrná hustě zalidněná katastrální území obcí na Ostravsku, Opavsku 

a Karvinsku, s čímž koresponduje vyšší hustota dislokací jednotek PO. V neposlední řadě 

koncentrace těžkého hutního a chemického průmyslu v okrese Ostrava-město vyžaduje vyšší 

hustotu dislokování jednotek PO kategorie JPO I a JPO IV, které představují stanice HZS 

Moravskoslezského kraje, resp. jednotky HZS podniků. Obrázek č. 2 je ve vyšším rozlišení 

zobrazen v příloze tohoto textu. 

 

3.3.3 Požární poplachový plán kraje 

Požární poplachový plán kraje slouží k zabezpečení součinnosti jednotek PO v kraji při: 

• hašení požárů, 

• provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje,  

• poskytování pomoci mezi kraji a 

• poskytování pomoci do sousedních států.  

Je nedílnou součástí dokumentace sloužící k povolání jednotek PO a ke stanovení způsobu 

vyhlášení jednotlivých stupňů poplachového plánu. Upravuje činnosti ohlašoven požáru 

a operačních a informačních středisek HZS kraje, přičemž jeho nedílnou součástí je 

Poplachový plán integrovaného záchranného systému, který se využívá v případech nutnosti 

společného zásahu dvou a více složek IZS. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.2, v rámci Integrovaného záchranného systému (dále také 

„IZS“) vypovídají o rozsahu mimořádné události, do jisté míry, vyhlášené stupně poplachu. 

Požární poplachový plán kraje toto upřesňuje z pohledu množství vysílaných sil a prostředků, 

které reprezentuje počet vyslaných jednotek PO. 

Pokyn generálního ředitele HZS ČR upravující postup pro zpracování a použití požárního 

poplachového plánu kraje [10] a v této souvislosti také krajské poplachové plány (např. [11]) 

hovoří o tom, že v rámci: 

• I. stupně poplachu se předpokládá nasazení nejvýše 4 jednotek, 

• II. stupeň poplachu nasazení nejvýše 10 jednotek, 

• III. stupně poplachu nejvýše 15 jednotek a v případě 

• zvláštního stupně poplachu se předpokládá nasazení více než 15 jednotek. 
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Poplachový plán obsahuje operativní dokumentaci, mezi kterou patří seznam jednotek PO 

daného kraje, seznam uzavřených dohod s právnickými a podnikajícími fyzickými osobami, 

seznam dohod o součinnosti a další dokumenty. Aktuální úplné znění operativní dokumentace 

je uloženo na příslušném operačním středisku HZS. 
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4 Statistické sledování událostí  

Rozhodnutí na jakékoliv úrovni řízení, ve všech odvětvích lidské činnosti, jsou prováděna na 

základě informací a poznatků, které jsou v danou chvíli k dispozici. Mezi takové informace 

u HZS ČR mj. patří statistické údaje, které si tato bezpečnostní složka vede nejen o své 

činnosti, ale také o mimořádných událostech. Sběr údajů a jejich uchovávání se v současné 

době provádí v rámci autonomních informačních systémů HZS krajů, resp. GŘ HZS ČR. 

Nedílnou součástí krajského informačního systému je Statistické sledování událostí / Zpráva 

o zásahu (dále také „modul SSU/ZOZ“), pomocí něhož jsou zaznamenávány a validovány 

statistické údaje v krajské databázi. 

 

4.1 Historie sběru statistických údajů 

Počátky systematického sběru dat a jejich analýzy se datují od 70. let minulého století, 

přesněji řečeno od roku 1973. V tomto roce začal cílený sběr údajů ze zásahů tehdejších 

jednotek sborů požární ochrany. Primárně se shromažďovaly informace o chování stavebně-

konstrukčních prvků při požárech. Veškeré údaje byly podrobeny analýze Požárně atestačním 

a výzkumným ústavem stavebním (tzv. PAVUS), sídlícím v Praze. 

Výsledky výzkumu tvořily podkladový materiál pro tvorbu elementárních technických norem 

využívaných k posuzování požární bezpečnosti staveb. Konkrétně se jednalo o normu ČSN 

730802, řešící nevýrobní objekty, a normu ČSN 730804, zabývající se výrobními objekty. 

Význam a přínos získaných statistických údajů a jejich analýz dokresluje skutečnost, že tyto 

normy se po několika úpravách používají při projektování a schvalování staveb v oblasti 

požární ochrany dodnes. 

Technické zajištění sběru dat se provádělo pomocí tištěných papírových formulářů, které 

měly 6 částí (A–F) a každá z těchto částí se věnovala různé problematice. Část A se zabývala 

údaji o majiteli a uživateli objektu a informacemi o úmrtí osob. Část B obsahovala informace 

o zasahujících jednotkách PO a následující část C textový popis zásahu. Zejména byl kladen 

důraz na popis průběhu samotného požáru. V části D se uváděly časové údaje vztahující se 

k dané události a jednotkám. Předposlední část formuláře, část E, se věnovala zaznamenání 

údajů o příčinách úmrtí a zranění osob u požáru. Důraz byl kladen zejména na zranění 

zasahujících hasičů a využívání osobních ochranných prostředků. Závěrečná část formuláře 
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byla věnována popisu chování požárních úseků a konstrukčních prvků objektu při působení 

požáru. 

Nutno podotknout, že zásahová činnost jednotek požární ochrany (dále také „jednotek PO“ 

nebo „jednotek“) byla do té doby zaměřena zejména na zdolávání požárů. Ostatních typů 

událostí technického charakteru, jako například dopravních nehod, otevírání uzavřených 

prostor a úniků nebezpečných látek, nebylo tolik nebo je tehdejší sbory neřešily. Významný 

nárůst těchto typů událostí je zaznamenán počátkem 90. let 20. století. 

Na tuto situaci bylo nutné reagovat také z pohledu statistického sledování událostí (dále také 

„SSU“). Nově se přistoupilo k zaznamenávání údajů o událostech s výskytem nebezpečných 

látek, dopravních nehod, technických zásahů spojených s povodněmi a jinými živelními 

pohromami. 

V této souvislosti také muselo dojít k revizi způsobu sběru údajů. Byl vytvořen nový vzor 

formuláře, který sloužil, resp. doposud slouží jako zpráva o zásahu. Tyto tzv. žluté formuláře 

obsahují celou řadu statisticky sledovaných údajů, které zahrnují informace o události jako 

celku, tj. o zasahujících jednotkách, charakteru objektů, časových údajích a v neposlední řadě 

také o spolupracujících bezpečnostních, záchranných a havarijních službách. 

Zvyšující se kvalita a dostupnost výpočetní techniky s sebou přinesla další zásadní zlom 

v získávání a zpracovávání statistických údajů. Specializované informační systémy přinesly 

velký posun v možnostech a schopnostech získávání a spravování důležitých statistických dat. 

Zejména přechod na informační systém pracující v databázovém prostředí Oracle s sebou 

přinesl nové možnosti a funkcionality. 

 

4.2 Typy mimořádných událostí 

Každou událost je možné charakterizovat z pohledu jejího rozsahu, velikosti škod, místa 

vzniku (adresou), množstvím zasahujících jednotek, resp. složek IZS, množstvím osob, které 

jakýmkoliv způsobem ovlivní atd. Aby bylo možné informace o událostech určitým 

způsobem vyhodnotit, je nezbytné je v první fázi seřadit do skupin podle převažujícího 

charakteru.  
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K tomuto účelu se provádí klasifikace, nebo spíše tzv. zatypování. Hasičský záchranný sbor 

ČR pro potřeby statistického sledování událostí (dále také „SSU“) rozeznává 19 typů událostí, 

které je možné rozdělit do sedmi skupin.  

Typy mimořádných událostí svým způsobem odráží také základní členění druhů 

mimořádných událostí. Mimořádné události (dále „MU“) z hlediska druhu dělíme na přírodní 

MU, antropogenní MU nebo kombinované MU [17]. 

Nutno poznamenat, že „zatypování“ události se provádí nejen pro potřeby statistického 

sledování událostí, ale také pro potřeby operačního řízení a s ním spojeného nasazování sil 

a prostředků. Aktuální přehled typů událostí pro potřeby statistického sledování událostí uvádí 

tabulka č. 1. 

Jak je z tabulky č. 1 patrné, jednotlivé typy událostí jsou součástí 9 pomyslných tematických 

skupin. Jedná se o: požáry, dopravní nehody, živelní pohromy, úniky nebezpečných látek, 

technické havárie, radiační havárie a nehody, ostatní mimořádné události a plané poplachy. 

Pro potřeby tohoto textu byly tyto skupiny zredukovány na pouhé dvě, a to na požáry a ostatní 

události technického charakteru. Jejich rozdělení vychází ze základních úkolů jednotek PO, 

kterými jsou provádění požárního zásahu a provádění záchranných prací při živelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech3. Díky tomuto rozdělení bude možné následně 

lépe vyhodnotit výsledky analýzy.  

                                                 
3 §70 zákona o požární ochraně [3] 
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Tabulka č. 1: Platné typy událostí pro statistické sledování událostí u HZS ČR 

Skupina 
typů 

událostí 
Typ události Kód 

Požáry 
Požár 12 
Požár bez účasti JPO 19 

Ostatní 

Dopravní nehoda silniční 21 
Dopravní nehoda silniční hromadná 22 
Dopravní nehoda železniční (vč. metra) 23 
Dopravní nehoda letecká 24 
Dopravní nehoda – ostatní 25 
Živelní pohroma – převažující povodeň, záplava, déšť* 31 
Živelní pohroma – převažující sníh, námrazy* 32 
Živelní pohroma – převažující větrná smršť* 33 
Živelní pohroma – sesuv půdy* 34 
Živelní pohroma – ostatní (např. zemětřesení)* 35 
Únik plynu/aerosolu 41 
Únik kapaliny (mimo ropných produktů) 42 
Únik ropných produktů 43 
Únik pevné látky 44 
Únik nebezpečné chem. látky – ostatní (včetně jiné než chemické) 45 
Technická havárie 51 
Technická pomoc 52 
Technologická pomoc 53 
Ostatní pomoc 54 
Radiační havárie a nehoda 61 
Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) 71 

Planý poplach 81 

*Typy událostí „Živelní pohroma“ byly s platností od 1. ledna 2010 zrušeny. 

 

4.3 Modul Statistické sledování událostí / Zpráva o zásahu 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, nedílnou součástí informačního systému na úrovni 

HZS kraje je softwarová aplikace (modul) určená pro potřeby editace statistických údajů 

a zpráv o zásahu. Jedná se o modul Statistické sledování událostí / Zpráva o zásahu. Již 

samotný název předjímá, že modul slouží ke dvěma základním účelům – statistickému 

sledování událostí a zpracování zpráv o zásahu.  

Z pohledu běžného uživatele se po spuštění modulu zobrazí okno seznamu událostí. Na 

základě nastavení filtrů seznamu je možné načíst veškeré záznamy o událostech uložených 
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v krajské databázi. Jak je patrné z obrázku č. 3, informace o událostech se zobrazují 

v přehledné formě strukturovaných záznamů.  

 

Obrázek č. 3: Okno modulu Statistické sledování událostí / Zpráva o zásahu 

Po zvolení kteréhokoli z načtených záznamů se následně zobrazí okno se zprávou o zásahu. 

Architektura prostředí modulu SSU/ZOZ a sběru statistických údajů je poměrně složitá 

a obsahuje několik tematických bloků.  

První blok informací je věnován základním údajům k dané události. Zejména se jedná 

o systémové identifikátory, „zatypování“ dle převažujícího charakteru události, časových 

údajů, adresy a příslušnosti k územnímu odboru (okresu), výše přímých škod a uchráněných 

hodnot a v neposlední řadě podle charakteristiky objektu4. 

Druhý blok údajů obsahuje informace o jednotkách, které se na řešení události jakýmkoli 

způsobem podílely. Sleduje se časový průběh jejich zásahu, činnost u zásahu, využitá mobilní 

technika, počet osob, využité technické a ochranné prostředky, hasiva a sorbenty. Důležitou 

částí tohoto bloku jsou slovní vyjádření velitele jednotky k provedenému zásahu. Z pohledu 

                                                 
4 Objektem je myšlena komunikace, dopravní prostředky, budovy, zařízení atd.  
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architektury informačního systému se zde de facto editují záznamy mající vztah jak 

k samotnému zásahu u události, tak ke strojní, technické a chemické službě. Souhrnně se 

jednotlivé záznamy za jednotku nazývají Dílčími zprávami o zásahu. 

V rámci třetího a čtvrtého bloku údajů se uvádějí informace o spolupráci a využité pomoci při 

zásahu. Pátý blok je věnován sběru informací o zraněných, evakuovaných, usmrcených 

a zachráněných osobách v rámci události a šestý blok informacím o uniklých látkách. 

Následují dva bloky obsahující souhrnné informace o zásahu, resp. textové vyjádření velitele 

zásahu k činnosti a situaci na místě události.  

Celkově jsou všechny bloky zahrnuty do Zprávy o zásahu, která je součástí základní 

dokumentace o vedení zásahu. 

Nutno uvést, že Sbor požární ochrany ČR, resp. Hasičský záchranný sbor ČR od 70. let 

20. století shromažďuje celou řadu údajů k událostem, u kterých zasahovaly jednotky požární 

ochrany, nebo které spadají do jeho gesce. Praktická stránka správy údajů k událostem je 

v posledních letech zabezpečována pomocí vysoce sofistikovaného informačního systému, 

resp. několika jeho částmi. Jednotlivé záznamy k událostem obsahují nejen základní údaje 

o události samotné, ale také informace o zasahujících jednotkách PO, dalších spolupracujících 

složkách, míře a počtu postižených osob, uniklých látkách a řadu dalších údajů. Informace, 

které jsou v krajských databázích o mimořádných událostech uchovávány, mají velký význam 

při analýze mimořádných událostí.  
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5 Experimentálně analytická část 

Analyzování dosavadních a navržení nových způsobů stanovení rozsahu mimořádné události 

není možné bez potřebných vstupních údajů (statistických dat). Pro tyto účely byly v rámci 

této studie využity statistické záznamy Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 

kraje.  

Získání relevantního statistického souboru obsahujícího potřebné informace k jednotlivým 

událostem bylo časově dosti náročné. Z důvodu variability práce s údaji bylo nezbytné 

uspořádat je do jediného řádku – do jakési datové věty.  

Datová věta k události obsahovala: 

• základní identifikátory události (ID události5 a ECUD6), 

• časové vymezení vzniku události, 

• adresní určení místa události (okres, ORP, obec), 

• údaj o vyhlášeném stupni poplachu, 

• údaj o celkovém počtu povolaných jednotek, 

• údaj o zasahujícím počtu techniky (omezeno na vozidla) a 

• údaj o celkovém počtu zasahujících hasičů. 

Je nutno poznamenat, že statistický soubor obsahoval pouze údaje mající vztah k jednotkám 

požární ochrany. Data, která by bylo možné k tomuto účelu využít od ostatních složek IZS 

(myšleno základních složek IZS, vyjma HZS ČR a jednotek PO zařazených do plošného 

pokrytí území), buď neexistují (nesledují se), nebo jejich oficiální výstupy nejsou k dispozici. 

Součástí zprávy o zásahu sice jsou editovatelná pole obsahující informace o složkách, které se 

na události podílely, nicméně tyto údaje nemusí být vždy kompletně vyplněny. Z toho plyne, 

že jejich využití se omezuje na pouhé konstatování, zda havarijní služby, instituce a firmy 

byly, nebo nebyly přítomny u události.  

                                                 
5  ID události představuje jedinečné identifikační číslo události v databázi. Toto číslo je jedinečné v rámci 

celé České republiky. 
6  ECUD je evidenční číslo události, které je využíváno v rámci statistického sledování událostí. Opět se 

jedná o jedinečné číslo v rámci celé České republiky. 
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V konečné podobě čítal datový soubor 95 609 záznamů a obsahoval informace z posledních 

pěti let (2007–2011). V rámci tabulky č. 2 je uveden celkový přehled počtů událostí, 

rozdělený do jednotlivých typů.  

Tabulka č. 2: Počet událostí v Moravskoslezském kraji v letech 2007–2011 

Skupina 
typů 

událostí 
Typ události Kód

Celkem 

Událostí % 

Požáry 
Požár 12 11 865 12 
Požár bez účasti JPO 19 345 0 

Ostatní 

Dopravní nehoda silniční 21 9 657 10 
Dopravní nehoda silniční hromadná 22 98 1,03E-01 
Dopravní nehoda železniční (vč. metra) 23 314 3,30E-01 
Dopravní nehoda letecká 24 3 3,16E-03 
Dopravní nehoda – ostatní 25 19 2,00E-02 
Převažující povodeň, záplava, déšť* 31 1 569 2 
Převažující sníh, námrazy* 32 341 3,59E-01 
Převažující větrná smršť* 33 2 923 3 
Sesuv půdy* 34 1 1,05E-03 
Živelní pohroma – ostatní* 35 0 0,00E+00 
Únik plynu/aerosolu 41 577 1 
Únik kapaliny (mimo ropných produktů) 42 213 2,24E-01 
Únik ropných produktů 43 1 975 2 
Únik pevné látky 44 10 1,05E-02 
Únik nebezpečné chem. látky – ostatní  45 65 6,84E-02 
Technická havárie 51 1 1,05E-03 
Technická pomoc 52 57 026 60 
Technologická pomoc 53 215 0 
Ostatní pomoc 54 2 252 2,37E+00 
Radiační havárie a nehoda 61 0 0 
Ostatní mimořádné události  71 3 3,16E-03 

Planý poplach 81 5 597 6 

Celkem událostí 95 069 - 

*Typy událostí „Živelní pohroma“ byly s platností od 1. ledna 2010 zrušeny. 

 
Jak je z tabulky č. 2 patrné, nejvíce událostí tvoří technické pomoci s 60 % z celkového počtu 

událostí, následují požáry s 12,5 % a dopravní nehody s 10 %. Nezanedbatelnou část 

z celkového počtu událostí tvoří také plané poplachy s 6 %. 
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Pokud se zaměříme na skupiny typů událostí, pak je zřejmé, že požáry představují s 12 210 

událostmi 13 % z celkového počtu a události technického charakteru, reprezentované 

skupinou „ostatních“, dokonce 82 859 případů (87 %). V následujícím textu jsou zpracované 

analýzy zaměřeny pouze na tato dvě základní členění událostí. 

 

5.1 Analýza počtu vyhlášených stupňů poplachu u událostí ve sledovaném 

období 

Statistický soubor byl nejprve podroben analýze zaměřené na četnost vyhlášení jednotlivých 

stupňů poplachů ve sledovaném období. Výsledky analýzy jsou uvedeny v tabulce č. 3.  

 
Tabulka č. 3: Četnost vyhlášených stupňů poplachů u událostí v období let 2007–2011 

Stupeň 
poplachu 

Požár Ostatní Celkem 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

PNV* 281 0,0230 0 0,0000 281 0,0030

I. 11 768 0,9638 82 831 0,9997 94 599 0,9951

II. 154 0,0126 27 0,0003 181 0,0019

III. 7 0,0006 0 0 7 7,4E-05

Zvláštní 0 0 1 1,21E-05 1 1,1E-05

Celkem 12 210 1,0000 82 859 1,0000 95 069 1,0000

*Poplach nebyl vyhlášen 

Z hodnot uvedených v tabulce č. 3 je patrné, že z celkového počtu 95 069 událostí byl 

I. stupeň vyhlášen u 94 599 událostí, což představuje 99,5 % všech událostí. Z pohledu skupin 

typů událostí se jednalo o 11 768 požárů (96,4 %), resp. 82 831 ostatních událostí technického 

charakteru (99,5 %). 

Kategorie „Poplach nebyl vyhlášen“ se zpravidla udává u typu události „Požár bez účasti 

JPO“ (kódové označení v databázi 19). Takto „zatypované“ události se obešly bez nutnosti 

zásahu jednotek PO. V naprosté většině případů se na místo události dostavili pouze 

vyšetřovatelé příčin požárů. Průměrně se jedná o výskyt 65 událostí v kalendářním roce, což 

by v případě vyloučení představovalo ztrátu 0,4 % datových vět. Protože se jedná o události 

bez účasti jednotek PO, byly takto „zatypované“ události z dalšího zkoumání vyloučeny. 
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Stupně poplachu by měly korespondovat s počtem jednotek nasazených u události. V tomto 

směru došlo k bližšímu zkoumání upraveného statistického souboru. Výstupy analýzy byly 

shrnuty do tabulky č. 4.  

 

Tabulka č. 4: Četnost počtu nasazených jednotek PO u událostí dle vyhlášených stupňů 
poplachů 

Počet 
JPO 

I. II. III. Zvláštní 

Požáry Ostatní Požáry Ostatní Požáry Ostatní Požáry Ostatní

0 75 642 0 0 0 0 0 0
1–4 11 466 82 087 12 13 0 0 0 0
5–10 223 92 134 13 1 0 0 0
11–15 3 5 8 1 3 0 0 0

16 > 1 4 0 0 3 0 0 1

Událostí 11 768 82 830 154 27 7 0 0 1
Událostí 
celkem 

94 598 181 7 1 

 
Jak je z tabulky č. 4 patrné, ve sloupci „Počet JPO“ je uvedena nulová hodnota. Tato 

představuje blíže nespecifikované množství vyslaných jednotek PO, které však na místo 

zásahu nedojely. Důvodem jejich nepřítomnosti bylo nejčastěji odvolání operačním 

střediskem zpět do místa dislokace. V zanedbatelném množství pak technická závada, 

dopravní nehoda nebo jiné, blíže nespecifikované důvody. 

Z výsledných údajů lze vyvodit jisté nesrovnalosti s pokynem stanovujícím postup pro 

zpracování a použití Požárního poplachového plánu kraje [14]. Oranžově podbarvená pole 

zvýrazňují místa, kde došlo k rozporu v uvedeném stupni poplachu a celkovém počtu 

nasazených jednotek PO u události. Jednalo se o 366 událostí, což představuje 0,39 % 

z celkového počtu událostí. Ze statistického hlediska se sice nejedná o významnou chybovost, 

nicméně při zpětném vyhledávání a analýze událostí je možné zkreslení výstupních údajů.  

Nutno poznamenat, že modul SSU/ZOZ v sobě obsahuje kontrolní mechanismy, jejichž cílem 

je upozornit nebo zabránit uživatelům v uvádění nekorektních údajů. Výsledky analýzy však 

odhalily absenci kontroly uvedeného maximálního stupně poplachu vůči počtu nasazených 

jednotek PO, což s sebou přináší generování poměrně vysokého počtu chyb v záznamech, 
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resp. zprávách o zásahu7. Je proto nezbytné zvážení implementace kontrolního mechanismu, 

který by uživatele upozornil na nesrovnalosti v rámci uvedených stupňů poplachu a počtu 

jednotek zasahujících u události. 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny výsledky analýzy zaměřené na zkoumání četnosti počtu 

zasahujících jednotek PO u událostí ve sledovaném období. 

 
Tabulka č. 5: Četnost počtu jednotek PO nasazených u událostí v MSK 

Počet 
JPO 

Typ události 
Události celkem 

Požáry Ostatní 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

1 6 868 0,5795 74 944 0,9115 81 812 0,8697
2 2 860 0,2413 6 074 0,0739 8 934 0,0950
3 1 201 0,1013 901 0,0110 2 102 0,0223
4 546 0,0461 182 0,0022 728 0,0077
5 189 0,0159 58 0,0007 247 0,0026
6 84 0,0071 23 0,0003 107 0,0011
7 35 0,0030 10 0,0001 45 0,0005
8 29 0,0024 7 0,0001 36 0,0004
9 14 0,0012 5 0,0001 19 0,000202
10 7 0,0006 2 0,0000 9 9,568E-05
11 6 0,0005 2 0,0000 8 8,504E-05
12 5 0,0004 2 0,0000 7 7,441E-05
13 0 0,0000 1 0,0000 1 1,063E-05
14 3 0,0003 0 0,0000 3 3,189E-05
15 0 0,0000 1 0,0000 1 1,063E-05

16 > 4 0,0003 5 0,0001 9 9,568E-05

Celkem 11 851 1,0000 82 217 1,0000 94 068 1,0000
 
Jak je z výsledků analýzy patrné, k vyřešení cca 87 % událostí byl nutný zásah pouze jedné 

jednotky PO a u 98,7 % událostí nejvýše třech jednotek PO. Z pohledu skupin typů událostí je 

zřejmé, že u požárů jsou rozdíly v počtu zasahujících jednotek méně markantní než 

u ostatních událostí (technických zásahů). 

Požáry byly likvidovány v 6 868 případech jednou jednotkou PO, což představuje 58 % všech 

událostí. V 10 929 případech byly požáry likvidovány max. 3 jednotkami PO, což představuje 

                                                 
7  Zpráva o zásahu je součástí dokumentace o vedení zásahu a je dokladem o činnosti jednotek PO u zásahu 

a ve stanovených případech o činnosti složek IZS u zásahu podle příslušného interního předpisu. [10] 
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Výsledky analýzy je vhodné také prezentovat v územních souvislostech. K tomu bylo využito 

jejich promítnutí do geografických podkladů území. Pomocí specializovaného softwaru lze 

vytvořit libovolně velké mapové výstupy.  

Aby bylo možné tyto výsledky zobrazit v jediném obrázku (mapě území), bylo nezbytné pro 

tento účel vytvořit pomocný ukazatel – index počtu událostí územní jednotky, značený jako 

IUJ. Ten zohledňuje jak počet událostí v libovolně velké územní jednotce, tak rozsah událostí 

reprezentovaný vyhlášeným stupněm poplachu. 

K výpočtu indexu počtu událostí je nutné stanovit koeficient vyhlášeného stupně poplachu 

událostí. Koeficient stupně poplachu událostí je označen zkratkou KSP. V tabulce č. 6 jsou 

uvedeny hodnoty, kterých nabývá koeficient stupně poplachu v jednotlivých stupních 

poplachu. 

 
Tabulka č. 6: Hodnoty koeficientu KSP pro jednotlivé stupně poplachu 

Stupeň poplachu KSP

I. 1

II. 2,5

III. 3,5

Zvláštní 4

 
Pomocí rovnice 5.1 lze následně stanovit celkový index počtu událostí na libovolně velké 

územní jednotce. 

IUJ ∑ KSP∑Ud  (5.1) 

Kde: IUJ ........... index počtu událostí na územní jednotce

Ud .......... celkový počet událostí na sledovaném území 

KSP .......... koeficient stupně poplachu událostí 

 

Je zřejmé, že index počtu událostí na územní jednotce neudává celkový počet událostí na 

sledovaném území, ale poměr mezi rozsahem událostí a jejich počtem. Ukázka možného 

promítnutí vypočtených hodnot IUJ na mapě území je zobrazena na obrázku č. 6. 
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Obrázek č. 6: Hodnoty indexu počtu událostí na hodnoceném území pro typy událostí požár 

 
Na mapě jsou patrné obce s rozšířenou působností, v rámci jejichž území činí počet požárů, 

u kterých byl vyhlášen vyšší než I. stupeň poplachu, vyšší procentuální hodnotu než u jiných. 

Takto výraznější poměr byl zaznamenán na Krnovsku, Odersku a Bílovecku. Tento jev je 

přičítán na vrub povodňové situaci v roce 2009. 

Na základě výsledků lze konstatovat, že informace o rozsahu mimořádné události získaná 

z údaje o vyhlášeném stupni poplachu má do jisté míry omezenou vypovídací hodnotu. Tento 

údaj nehovoří ani o množství nasazených sil a prostředků, ani o délce trvání zásahu. Lze z něj 

pouze spekulovat o maximálním možném množství jednotek PO, které u dané události 

zasahovaly. V této souvislosti je nutné také poznamenat, že díky absenci kontrolních 

mechanismů v modulu SSU/ZOZ je možné uvádět nekorektní údaje o vyhlášeném stupni 

poplachu, což potvrdila i provedená analýza. 

Na základě uvedených poznatků nelze považovat údaj o vyhlášeném stupni poplachu za 

dostatečně přesné kritérium pro stanovení rozsahu mimořádné události. Je však možné jej 

chápat jako jakési prvotní rozlišení mezi událostmi. 
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5.2 Počet vyslaných vozidel k události 

V souvislosti se zadáním diplomové práce, resp. s jejím cílem byla dále provedena analýza 

statistického souboru z pohledu počtu vyslaných vozidel k události. Dle předpokladu by měl 

tento ukazatel zpřesnit informace o potřebě množství sil a prostředků nutných k eliminaci 

nebezpečí v rámci události.  

Výsledky získané analýzou zkoumaného statistického souboru na četnost počtu vyslaných 

vozidel jsou shrnuty v tabulce č. 7. Z důvodu vyšší vypovídací hodnoty byly události opět 

rozděleny do dvou skupin, a to na požáry a ostatní (technické) události. 

Tabulka č. 7: Četnost počtu vozidel vyslaných k událostem v MSK 

Počet 
vozidel 

Typ události Celkem 

Požáry Ostatní 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Kumulativní 
četnost 

1 4 516 66 593 71 109 0,7564 0,7564

2 2732 11914 14 646 0,1558 0,9122

3 1970 2421 4 391 0,0467 0,9589

4 1289 728 2 017 0,0215 0,9803

5 599 270 869 0,0092 0,9896 

6 301 96 397 0,0042 0,9938 

7 168 49 217 0,0023 0,9961 

8 85 26 111 0,0012 0,9973 

9 54 21 75 0,0008 0,9981 

10 41 12 53 0,0006 0,9986 

11 28 9 37 0,0004 0,9990 

12 18 5 23 0,0002 0,9993 

13 8 3 11 0,0001 0,9994 

14 7 2 9 0,0001 0,9995 

15 6 2 8 0,0001 0,9996 

16 > 28 11 39 0,0004 1,0000 

Celkem 11 850 82 162 94 012 1,0000 - 

 

Jak je z tabulky č. 7 patrné, k likvidaci 61 % požárů bylo potřeba jednoho vozidla, resp. 

k likvidaci 87 % požárů bylo nutno nejvýše 3 vozidel. U ostatních událostí byla nutnost 

nasazení jednoho vozidla dokonce v 95,5 % a max. 3 vozidla vyřešila 99,4 % událostí. Na 

základě těchto údajů lze vyvodit, že požáry jsou oproti ostatním událostem technického 
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Je nutné si také položit otázku, o čem tato hodnota, resp. hodnoty vypovídají? V teoretické 

části věnované popisu problematiky bylo definováno, co je myšleno jednotkou požární 

ochrany, četou, družstvem, technikou apod. 

Budeme-li vycházet čistě z předpokladů založených na platné legislativě, pak zákon o požární 

ochraně, v části věnované plošnému pokrytí, hovoří o časovém, kvalitativním 

a kvantitativním vymezení sil a prostředků jednotek PO, které se musí dostavit na místo 

události [3]. 

Mimo jiné je zde uvedeno, že jednotky se na místo události musí dostavit minimálně ve 

zmenšeném družstvu (což představuje 4 osoby), nebo s družstvem vyjíždějícím s cisternovou 

automobilovou stříkačkou. 

Z výsledků výše provedené analýzy však nejsme schopni říci, zdali byly tyto požadavky 

splněny, nebo spíše do jaké míry byly splněny. Lze pouze konstatovat, že na místo zásahu se 

dostavily jednotky, u kterých je předpoklad, že jejich početní stavy techniky a osob 

odpovídají potřebám plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany.  

Tato analýza byla prioritně zaměřena na četnost počtu vyslaných vozidel bez rozlišení druhů 

jednotlivých druhů vozidel. Z tohoto důvodu není možné odpovědět na výše položenou 

otázku. V krajském informačním systému však tyto údaje jsou zaznamenány, a tudíž je možné 

je získat a statistický soubor o ně rozšířit. Nicméně je nutno podotknout, že analýza zaměřená 

na tyto údaje přesahuje rozsah diplomové práce. 

Druhá část analýzy byla zaměřena na zkoumání četnosti počtu vyslaných vozidel v rámci 

jednotlivých stupňů poplachu. Výsledky této analýzy jsou uvedeny v tabulce č. 8. 

Na výsledcích analýzy jsou opět patrné jisté nesrovnalosti, vyplývající z chybně zavedených 

údajů v rámci statistického sledování. Je například velice nepravděpodobné, že by se na místě 

události nacházely více jak čtyři jednotky PO pouze s jedním vozidlem. Tyto chybně uvedené 

údaje také poukázaly na nevhodnost posuzování rozsahu mimořádné události pouze na 

základě vyhlášeného stupně poplachu. 

Z výsledků analýzy dále vyplývá, že 39 % událostí typů požár bylo likvidováno za účasti 

jednoho vozidla a maximálně šest vozidel bylo nutných k likvidaci 97 % těchto typů událostí 

při současném vyhlášení prvního stupně poplachu. U technických typů událostí jsou hodnoty 

ještě markantnější, protože 81 % událostí bylo likvidováno jedním kusem techniky a 99 % 
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událostí maximálně čtyřmi kusy techniky. Výsledky analýzy pro zbylé stupně poplachu, resp. 

četnosti počtů vozidel představují 0,2 % z celkového počtu událostí, a tudíž není nutné je 

komentovat. 

Tabulka č. 8:  Četnost počtu vozidel ve srovnání s vyhlášenými stupni poplachů u událostí 
v MSK v letech 2007–2011 

Počet 
vozidel 

I. II. III. Zvláštní 
Požáry Ostatní Požáry Ostatní Požáry Ostatní Požáry Ostatní

1 4 516 66 588 0 5 0 0 0 0
2 2 730 11 912 2 2 0 0 0 0
3 1 970 2 420 0 1 0 0 0 0 
4 1 288 727 1 1 0 0 0 0
5 597 269 2 1 0 0 0 0
6 289 96 12 0 0 0 0 0
7 152 47 16 2 0 0 0 0
8 65 22 20 4 0 0 0 0
9 35 16 19 5 0 0 0 0
10 22 11 19 1 0 0 0 0
11 10 7 18 2 0 0 0 0
12 6 5 12 0 0 0 0 0
13 1 1 7 2 0 0 0 0
14 2 2 5 0 0 0 0 0
15 0 2 5 0 1 0 0 0 
16 > 6 9 16 1 6 0 0 1 

Celkem 11 689 82 134 154 27 7 0 0 1 
Pozn.: Oranžově podbarvená pole zvýrazňují zjevné nesrovnalosti mezi počtem vozidel u zásahu a vyhlášeným 

stupněm poplachu. 

 
Pro názornost můžeme opět výsledky analýzy prezentovat v podobě mapy území, na které 

budou počty vyslaných vozidel zaznamenány. Možností zobrazení je nepřeberné množství, 

nicméně je vždy nezbytné provést přepočet na ukazatele zohledňující charakteristiky území. 

Jedním z běžně používaných ukazatelů je přepočet na 1 000 obyvatel trvale žijících na 

sledovaném území.  

Na obrázku č. 9 je prezentován počet zasahujících vozidel u požárů v jednotlivých ORP MSK 

s přepočtem na 1 000 obyvatel a na obrázku č. 10 počet zasahujících vozidel u ostatních 

událostí technického charakteru. 
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Obrázek č. 9: Počet vozidel u požárů přepočtených na 1 000 obyvatel 

 

 

Obrázek č. 10: Počet vozidel u ostatních typů událostí přepočtených na 1 000 obyvatel
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Z grafických výstupů jsou patrná správní území obcí s rozšířenou působností, u kterých došlo 

díky změně ukazatele z počtu událostí na počet vyslaných vozidel k jisté korekci. Zejména 

u požárů je patrný větší počet korekcí ve směru ke snížení rozsahu událostí. Obrázky ve 

větším rozlišení jsou součástí přílohy tohoto textu. 

Nutno zdůraznit, že stanovení rozsahu mimořádné události počtem vyslaných vozidel má 

lepší vypovídací schopnost než hodnocení rozsahu mimořádné události pouze uvedením 

vyhlášeného stupně poplachu. Toto kritérium podává přesnější informaci o nasazeném počtu 

sil a prostředků a v kombinaci s počtem vyslaných jednotek PO eliminuje nepřesnosti 

v krajských databázích, souvisejících s uvedeným stupněm poplachu. 

 

5.3 Intenzita odezvy záchranného systému 

Nad rámec zadání byl statistický soubor podroben analýze zaměřené na zpřesnění poznatků 

o rozsahu mimořádné události. Zkoumání bylo podrobeno množství práce, které bylo nutné 

vynaložit k likvidaci následků MU. Pro potřeby hodnocení bylo zvoleno kritérium intenzity 

odezvy záchranného systému (dále jen „IOZS“), které je vyjádřeno v tzv. osobo-hodinách 

(dále jen „osh“). 

Z výsledků analýzy v kapitole 5.2 vyplynulo, že rozsah mimořádné události je možné stanovit 

vyjádřením počtu vyslaných vozidel. Struktura údajů v databázi však umožňuje jít do větších 

podrobností a zpřesnění. Bylo již zmíněno, že ke každé události jsou vedeny strukturované 

informace o jednotkách, které u ní figurovaly. Tyto údaje obsahují nejen informace 

o zasahující mobilní a pomocné technice (vozidla, agregáty, technické prostředky), ale také 

o počtu osob a časovém vymezení zásahu jednotky u události. 

Pro potřeby stanovení intenzity odezvy záchranného systému (dále také pouze ve zkratce 

„IOZS“) byly využity údaje jednotlivých zasahujících jednotek PO, a to čas zásahu jednotky 

a početní stav zasahujících. Celková intenzita odezvy záchranného systému vyjádřená 

v „osobo-hodinách“ se vypočte na základě vzorce 5.2.  
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IOZS= IOJPOi

n

i=1

= OsJPOi
 ·tJPOi

n

i=1

= OsJPOi
· tODJJPOi

	tVHPJPOi

n

i=1

 (5.2) 

Kde: IOZS ......... intenzita odezvy záchranného systému [osh]

IOJPO ....... intenzita odezvy jednotky PO [osh] 

OsJPO ....... počet osob jednotky PO u události 

tJPO .......... celková doba jednotky PO na místě události 

tODJ .......... čas odjezdu jednotky PO z místa události 

tVHP ......... čas vyhlášení poplachu jednotce PO 

 

 

Jak je patrné ze vztahu 5.2, celkovou hodnotu intenzity odezvy záchranného systému 

stanovíme na základě dílčích výpočtů intenzit odezvy zasahujících jednotek PO. Dílčí 

intenzitu odezvy jednotky PO získáme výpočtem součinu času jednotky stráveného na místě 

události a celkového počtu zasahujících členů. Následnou sumarizací všech dílčích „osobo-

hodin“ získáme celkový počet „osobo-hodin“ v rámci události. 

Výchozím krokem analýzy zkoumaných dat bylo získání představy o charakteru statistického 

rozdělení hodnot ukazatele intenzity odezvy záchranného systému. Rozdělením sledovaných 

hodnot podle skupin typů událostí bylo zjištěno, že nejnižší hodnota IOZS u požárů dosáhla 

velikosti 0,067 osh a u ostatních typů událostí 0,017 osh. 

Nutno poznamenat, že jako nejnižší hodnoty nebyly brány v potaz hodnoty nulové, neboť je 

zřejmé, že se jednalo o události, u kterých jednotky PO nezasahovaly. 

Co se týče nejvýše dosažených hodnot intenzity odezvy záchranného systému, pak u požáru 

se jednalo o hodnotu 1 624,017 osh a u ostatních událostí 3 605,367 osh. 

Rozdělení hodnot u typů událostí požár je z grafického pohledu zobrazeno na obrázku č. 11  

a z pohledu ostatních událostí pak na obrázku č. 12. 
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Obrázek č. 11: Rozdělení hodnot intenzity odezvy záchranného systému u požárů 

U požárů je patrné, že nejvyšší koncentrace hodnot intenzity odezvy záchranného systému je 

soustředěna do intervalu 0,067 až přibližně 10 osh. Přesněji řečeno, jedná se o 9 068 výskytů 

hodnot, což představuje 76,5 % z celkového počtu událostí8. 

 

Obrázek č. 12: Rozdělení hodnot intenzity odezvy záchranného systému u technických 
zásahů 

                                                 
8  Do celkového počtu událostí nebyly započteny požáry, u kterých jednotky PO nezasahovaly. Celkem se 

jednalo o 360 událostí. 
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U ostatních typů událostí je toto procentuální vyjádření ještě markantnější, neboť v intervalu 

od 0,017 až 10 je soustředěno 75 047 událostí, což představuje 91,4 % z celkového počtu 

událostí9. 

Analýza statistického souboru také proběhla na úrovni výpočtu mediánů hodnot, kterých 

události skupin typů požár a ostatní nabývaly. V tabulce č. 9 jsou zobrazeny vypočtené 

hodnoty mediánů pro požáry a ostatní (technické události) a také pro medián všech událostí. 

 
Tabulka č. 9: Mediány hodnot dle skupin typů událostí 

Ukazatel Jed. 
Medián hodnot 

Požáry Ostatní Vše 

Počet osob [ks] 7 4 4

Počet vozidel [ks] 2 1 1

Čas u zásahu [hodin] 0,48 0,45 0,47

Počet jednotek PO [ks] 1 1 1

Intenzita odezvy záchranného systému [osh] 3,50 1,80 1,92

 
Z výsledných hodnot je patrné, že k likvidaci poloviny vzniklých požárů bylo dostačující 

nasazení 7 osob se 2 kusy techniky (vozidel), přičemž se jednalo o jednu jednotku PO, která 

zasahovala po dobu 0,48 hodin (29 minut). 

Ostatní typy událostí byly řešeny čtyřmi osobami, které se na místo zásahu dostavily s jedním 

kusem techniky (vozidel), přičemž se jednalo o jednu jednotku PO zasahující po dobu 0,45 

hodin (27 minut).  

Z výsledků je zřejmé zpřesnění rozsahu MU v podobě ukazatele intenzity odezvy 

záchranného systému. Vidíme totiž takřka shodné hodnoty u ukazatele počtu vozidel a zcela 

totožné hodnoty u ukazatele počtu zasahujících jednotek PO. 

Jak již vyplynulo z předchozího textu, právě počet zasahujících jednotek PO odráží vyhlášený 

stupeň poplachu, který představuje elementární ukazatel rozsahu mimořádné události. Díky 

tomuto zpřesnění je možné lépe porovnávat jednotlivé události z pohledu jejich rozsahu. 

                                                 
9  Do celkového počtu událostí nebyly započteny události, u kterých jednotky PO nezasahovaly. Celkem se 

u ostatních typů jednalo o 770 událostí. 
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Promítnutím celkové intenzity odezvy záchranného systému do geografických podkladů je 

možné výsledky analýzy názorně prezentovat pro zvolené území, a to pomocí jednotného 

územního ukazatele (přepočet na 1 000 obyvatel). 

Obrázky č. 13 a č. 14 zobrazují jednotlivá území obcí s rozšířenou působností 

v Moravskoslezském kraji z pohledu dosažených celkových „osobo-hodin“ přepočtených na 

1 000 obyvatel. 

 

 

Obrázek č. 13: Celkový počet „osobo-hodin“ u požárů přepočtených na 1 000 obyvatel 

 
Je zřejmé značné zpřesnění informací o mimořádných událostech na sledovaném území. Díky 

ukazateli IOZS jsou například jasně patrná území, ve kterých byl v roce 2009 výskyt událostí 

v příčinné souvislosti s nepřízní počasí (bleskové povodně). Jednalo se o oblasti na 

Novojičínsku, resp. ORP Nový Jičín a Odry, u kterých byl překročen průměrný počet „osobo-

hodin“ 6x, resp. 2x. Pouze ukazatel intenzity odezvy záchranného systému byl schopen tento 

jev v území zaznamenat, neboť jak ukázaly předchozí analýzy zaměřené na stanovení rozsahu 

mimořádné události, tyto nebyly schopné tuto skutečnost odhalit, resp. zdůraznit. 
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Obrázek č. 14: Celkový počet „osobo-hodin“ u ostatních typů událostí přepočtených na 
1 000 obyvatel 

 
Lze konstatovat, že množství práce potřebné ke zvládnutí mimořádné události je možné 

prezentovat ve formě intenzity odezvy záchranného systému. Tento ukazatel, vyjádřený v tzv. 

osobo-hodinách, do značné míry zpřesňuje potřebu nasazení sil a prostředků na likvidaci 

události, včetně zohlednění časového průběhu zásahu. Díky specializovanému softwaru je 

možné tento ukazatel přenést do mapových podkladů sledovaného území, což umožní 

porovnání jednotlivých územních jednotek, včetně odhalení různých anomálií, ke kterým ve 

sledovaném období došlo. 
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6 Závěr 

Problematice stanovení rozsahu mimořádné události není v současné době věnována přílišná 

pozornost. V podstatě se vychází z platného právního řádu a podzákonných právních 

předpisů, které tuto problematiku upřesňují. Rešerší nebyla nalezena konkrétní odborná 

publikace, která by se zabývala problematikou stanovení rozsahu mimořádné události na 

základě vyslaných vozidel. 

Mezi konvenční způsoby stanovení rozsahu mimořádné události je možné zařadit vyhlášení 

jednoho ze čtyř stupňů poplachu. Jednotlivé stupně poplachu jsou definovány vyhláškou 

k provedení zákona o integrovaném záchranném systému [6].  

V rámci analytické části byl podroben rozboru způsob stanovení rozsahu mimořádné události 

vyhlášeným stupněm poplachu. Jako nezbytný zdroj informací byl využit statistický soubor 

obsahující údaje získané z databáze Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. 

Tento statistický soubor čítal 95 609 záznamů o událostech z období let 2007–2011. 

Provedená analýza signalizuje nedostatečnou vypovídací schopnost při stanovení rozsahu 

mimořádné události pouze na základě vyhlášeného stupně poplachu. Důvodů bylo shledáno 

několik. Předně, každý stupeň poplachu hovoří o rozsahu z pohledu počtu ohrožených osob, 

objektů, dopravních prostředků nebo zasažené plochy pouze v obecné rovině. Z pohledu 

počtu nasazených sil a prostředků lze pouze odhadnout jejich přibližný počet, a to na základě 

počtu zasahujících jednotek PO, který vychází z deklarací pokynu generálního ředitele HZS 

ČR [10]. Jedná se však o velice zevrubnou informaci, protože vyhlášení jednotlivých stupňů 

poplachu předpokládá nasazení určitého rozmezí jednotek PO.  

Dalším důvodem je absence kontrolních mechanismů v rámci zadávacího modulu 

statistického sledování událostí u všech HZS krajů, které by mezi sebou porovnaly uvedené 

údaje o počtu nasazených jednotek PO a vyhlášeném stupni poplachu. V této souvislosti bylo 

odhaleno určité procento chybně zaznamenaných údajů. 

Následující pasáž v experimentálně analytické části byla zaměřena na stanovení rozsahu 

mimořádné události na základě počtu vyslaných vozidel. Z analytických výstupů bylo 

vypozorováno zpřesnění informací o rozsahu mimořádné události z pohledu nasazených sil 

a prostředků. Výsledky zkoumání například přinesly odhalení určitého trendu v zásahové 

činnosti jednotek PO, resp. rozsahu mimořádných událostí. Důležitým faktorem pro 
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oprávněnost stanovení ukazatele počtu vyslaných vozidel jako kritéria pro stanovení rozsahu 

mimořádné události byl ten, že je uváděna konkrétní hodnota, která již neslouží jako kritérium 

stanovení dalšího ukazatele. Tato hodnota v sobě také do jisté míry obsahuje obecnou 

informaci o počtu hasičů, kteří v rámci jednotky zasahovali na místě události. Nutno však 

podotknout, že odhad počtu hasičů se pohybuje ve značně spekulativní rovině, protože osádku 

vozidla může tvořit početně jeden až např. dvanáct hasičů. 

V souvislosti s cílem této diplomové práce lze konstatovat, že stanovení rozsahu mimořádné 

události počtem vyslaných vozidel je možné a přínosné. 

Nad rámec zadání byl statistický soubor podroben analýze z pohledu množství práce potřebné 

k eliminaci následků mimořádné události. Toto množství práce je reprezentováno intenzitou 

odezvy záchranného systému, vyjádřené v tzv. osobo-hodinách. Výsledky získané analýzou 

dané problematiky naznačují, že využití tohoto ukazatele by mohlo být přínosem pro 

hodnocení rozsahu mimořádné události. Stanovený ukazatel v sobě obsahuje informaci nejen 

o náročnosti zásahu z pohledu počtu hasičů, ale i z pohledu časové náročnosti. Intenzita 

odezvy záchranného systému také dokáže odhalit a zohlednit déle trvající zásahy, které se 

v rámci sledovaného území vyskytnou.  

Nutno konstatovat, že prezentované přístupy k hodnocení rozsahu mimořádné události 

představují screening dané problematiky, a to z řady důvodů.  

Tím hlavním důvodem je značná časová náročnost spojená s přípravou a zpracováním dat 

a rovněž současná nemožnost rozšíření sledovaného statistického souboru o další kraje 

republiky. 

Detailnější zkoumání si vyžaduje rovněž analýza aktivit jednotlivých jednotek u zásahu. 

A v neposlední řadě i zkoumání dané problematiky s přihlédnutím k ekonomické stránce věci. 

Za podnětné pro další využití je možné považovat interpretaci výsledků vybraných analýz 

v podobě mapových výstupů, které byly zpracovány ve specializovaném softwaru. Jejich 

hlavní výhodou je značné zjednodušení prezentace výsledků za současného zachování 

vypovídací hodnoty. 

I přes řadu zjednodušení, omezení a problémů spojených s řešením dané problematiky lze 

konstatovat, že cíl práce byl přiměřeným způsobem naplněn.  
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Příloha č. 1: Dislokace jednotek PO v Moravskoslezském kraji doplněná o vrstvu počtu obyvatel 



 

 
 

Příloha č. 2: Hodnoty intenzity odezvy záchranného systému v ORP Moravskoslezského kraje v letech 2007–2011 

 

  

Událostí Osh
Na 1000 

ud.
Událostí Osh

Osh na 
1000 ud.

Událostí Osh
Osh na 

1000 ud.
Událostí Osh

Osh na 
1000 ud.

Událostí Osh
Osh na 

1000 ud.
Bruntál 882 3 173,2 3 597,8 628 2 700,1 4 299,5 566 3 174,2 5 608,1 692 4 448,0 6 427,8 585 2 731,8 4 669,7
Krnov 1 027 5 241,3 5 103,5 545 2 228,5 4 088,9 441 2 206,3 5 002,9 634 3 936,8 6 209,5 482 2 154,3 4 469,4
Rýmařov 299 1 101,4 3 683,6 256 953,1 3 723,1 336 1 399,8 4 166,1 293 1 285,2 4 386,5 284 1 234,4 4 346,6
Frýdek-Místek 1 169 4 150,1 3 550,1 923 3 751,9 4 064,9 900 3 740,0 4 155,6 1 027 8 595,5 8 369,5 912 4 222,4 4 629,8
Frýdlant nad Ostravicí 315 1 437,6 4 563,7 225 1 387,5 6 166,7 278 2 506,4 9 015,6 253 3 068,8 12 129,7 220 1 488,0 6 763,5
Jablunkov 420 2 681,7 6 385,0 370 2 451,9 6 626,7 407 3 188,2 7 833,4 429 4 122,5 9 609,4 390 2 907,3 7 454,6
Třinec 686 2 767,4 4 034,1 794 2 922,6 3 680,9 680 2 866,3 4 215,1 889 6 816,4 7 667,4 753 2 902,6 3 854,8
Bohumín 593 1 699,0 2 865,0 396 1 312,1 3 313,3 386 2 443,6 6 330,6 629 14 156,3 22 506,1 406 1 795,3 4 421,9
Havířov 716 1 957,6 2 734,1 646 1 776,8 2 750,5 728 2 433,2 3 342,3 631 2 760,7 4 375,1 785 2 980,6 3 797,0
Karviná 678 2 167,1 3 196,4 559 1 892,5 3 385,5 544 1 840,2 3 382,7 746 10 072,0 13 501,3 521 1 803,8 3 462,2
Orlová 300 1 005,4 3 351,2 215 579,6 2 695,9 235 674,2 2 869,0 242 860,7 3 556,5 240 897,6 3 740,1
Český Těšín 291 1 096,8 3 769,1 226 720,1 3 186,4 298 1 191,5 3 998,3 285 4 165,5 14 615,7 237 919,0 3 877,8
Bílovec 238 1 241,7 5 217,4 236 2 835,7 12 015,7 198 1 714,0 8 656,7 326 3 210,2 9 847,1 196 1 233,8 6 294,6
Frenštát pod Radhoštěm 139 739,5 5 320,5 157 642,4 4 091,4 193 2 675,3 13 861,6 224 2 094,9 9 352,4 151 805,6 5 335,1
Kopřivnice 449 1 522,8 3 391,6 399 1 298,3 3 254,0 436 2 595,4 5 952,8 501 4 688,6 9 358,5 384 1 696,5 4 417,9
Nový Jičín 440 2 119,0 4 815,9 444 2 101,7 4 733,6 545 17 817,5 32 692,6 497 4 052,5 8 153,9 375 1 771,6 4 724,3
Odry 271 1 783,8 6 582,2 190 1 459,7 7 682,5 211 4 010,5 19 007,3 324 4 291,8 13 246,4 132 877,4 6 647,3
Hlučín 275 1 855,6 6 747,5 270 1 310,4 4 853,3 245 1 613,5 6 585,6 396 4 221,4 10 660,2 312 1 943,8 6 230,3
Kravaře 77 573,8 7 451,7 77 435,3 5 652,6 64 407,9 6 373,2 140 2 651,2 18 937,3 77 771,8 10 023,4
Opava 1 007 5 578,3 5 539,5 1 043 5 320,5 5 101,2 946 4 400,0 4 651,2 1 261 9 793,3 7 766,3 1 003 3 715,5 3 704,4
Vítkov 317 1 697,1 5 353,8 216 1 173,9 5 434,8 182 1 226,2 6 737,5 198 1 260,8 6 367,8 162 534,8 3 301,2
Ostrava 7 575 19 656,4 2 594,9 6 899 18 067,9 2 618,9 6 397 18 183,5 2 842,5 7 623 31 332,8 4 110,3 6 918 17 143,1 2 478,0
Celkem událostí 18 164 65 246,6 3 592,1 15 714 57 322,5 3 647,9 15 216 82 307,7 5 409,3 18 240 131 885,9 7 230,6 15 525 56 531,2 3 641,3

2007 2008 2009 2010 2011
ORP



 

 
 

Příloha č. 3 – Intenzita počtu událostí typů požár v ORP Moravskoslezského kraje v letech 2007–2011 

 



 

 
 

Příloha č. 4: Počet vozidel u typů událostí požár v ORP Moravskoslezského kraje v letech 2007–2011 s přepočtem na 1 000 obyvatel 

 



 

 
 

Příloha č. 5: Počet vozidel u ostatních typů událostí v ORP Moravskoslezského kraje v letech 2007–2011 s přepočtem 
na 1 000 obyvatel 

 



 

 
 

Příloha č. 6: Celkový počet osobo-hodin u typů událostí požár v ORP Moravskoslezského kraje v letech 2007–2011 s přepočtem 
na 1 000 obyvatel 

 



 

 
 

Příloha č. 7: Celkový počet osobo-hodin u ostatních typů událostí v ORP Moravskoslezského kraje v letech 2007–2011 s přepočtem 
na 1 000 obyvatel 

 


