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Úvod 

Již staré přísloví říká, že „kdo je připraven, není překvapen“, to platí v mnoha 

aspektech našeho života. S neustálou modernizací našeho světa stoupá také 

pravděpodobnost výskytu nových rizik, a to jak pro člověka, tak i pro jeho okolí. Proto je 

třeba se na situace, které by mohly ohrožovat běžný chod naší existence, řádně připravit.  

Připravenost na mimořádné události můžeme definovat jako schopnost společnosti 

čelit bezpečnostním hrozbám. V praxi to znamená rozpoznat vznik mimořádných událostí, 

zabránit jejich vzniku prevencí, a pokud i přesto nastanou, pak být schopni zmírnit jejich 

dopady. Mimořádnou událostí v tomto případě rozumíme škodlivé působení sil a jevů, 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 

majetek nebo životní prostředí člověka a vyžadují provedení záchranných a likvidačních 

prací. 

K řešení této problematiky byl vytvořen Integrovaný záchranný systém,  

což je soustava složek, které disponují silami a prostředky a jsou dostatečně koordinované 

svými postupy pro zvládání mimořádných událostí a provádění záchranných a likvidačních 

prací. Funkčnost tohoto systému hraje významnou a zásadní roli při řešení připravenosti. 

Tato bakalářská práce byla zpracována proto, aby mohlo být dále zjištěno,  

zda i v okrajové městské části Ostrava-Hrabová, je dostatečně zabezpečena funkčnost 

tohoto systému, dále pak, jak je na mimořádné události připravena samotná obec, jaké 

bezpečnostní složky a prostředky jsou k dispozici a zda byla učiněna všechna nezbytná 

opatření k zamezení vzniku mimořádných událostí a krizových situací. 

V této práci bylo dané území popsáno, dle dostupných statistik byly zjištěny 

nejčastěji se opakující mimořádné události a v návaznosti na ně také popsány dostupné 

složky pro zásahy při těchto událostech. Nakonec je zhodnocena celková připravenost obce  

a navrhnuta případná bezpečnostní opatření, pokud jsou potřebná. 
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1 Rešerše literatury 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů 

územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při 

přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně 

obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení 

státu a válečného stavu. [13] 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),  

ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě  

na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 

napadením, a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury, a odpovědnost za 

porušení těchto povinností. 

 

ŠENOVSKÝ, Michail, Milan ORAVEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Teorie Krizového 

managementu. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012.  

ISBN 978-80-7385-108-8. 

Toto skriptum se zabývá základními teoretickými předpoklady krizového 

managementu. Jsou zde rozebrány jednotlivé fáze rizika, metody jejich rozpoznání 

a možné způsoby omezení jejich působení. Každá kapitola popisuje a řeší konkrétní 

problematiku včetně zdůraznění ekonomické stránky práce s riziky. Publikace dále 

představuje analytické metody vhodné k identifikaci rizika a stanovení priorit při omezení 

jejich působení. V závěru se autoři zabývají systémovým přístupem při hodnocení rizik, 

přechodem od konvenčních metod posuzování rizik ke klíčovým ukazatelům výkonnosti 

a jsou zde představeny i modely efektivity nákladů na bezpečnost.  
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ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný 

systém. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007.  

ISBN 978-80-7385-007-4. 

Předkládaný text popisuje základy koordinace záchranných a likvidačních prací  

v České republice, které se nazývají integrovaný záchranný systém (IZS). Je to systém 

spolupráce a koordinace složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických 

a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací. Publikace 

se rovněž zabývá činností OPIS  IZS. V poslední části publikace je popsán systém 

havarijního plánování a vztah IZS k havarijním plánům. [3] 
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2 Historie a charakteristika území obce 

2.1 Historie obce Hrabová 

Samostatná obec vznikla asi v polovině 13. století a až do roku 1848 tvořila součást 

paskovského panství. Roku 1848 zde byla ustavena obecní samospráva. Správními orgány 

místní obce se stal obecní výbor a obecní představenstvo, do čela obce byl volen starosta. 

Od 1. července 1941 byla Hrabová připojena k Moravské Ostravě, V letech 1954–1960 

obnovila svou samostatnost, poté se však definitivně stala součástí velké Ostravy. Dne 26. 

listopadu 1990 se na základě zákona o obcích konaly volby do městského zastupitelstva 

a bylo zvoleno 15-ti členné zastupitelstvo. [1] 

Hrabovští se zabývali kromě zemědělství také rybníkářstvím. Blízkost řeky 

Ostravice, potoků Olešné a Ščučí a několika rybníků ale přinášela již tehdy problémy 

s častými záplavami. Povodně se často opakovaly, a to až v množství desítek případů 

v letech 1925-1940 a byly při nich pravidelně poškozovány zemědělské pozemky, ničeny 

zemědělské plodiny apod. Industrializace obcí ostravské aglomerace v druhé polovině 

19. a na počátku 20. století ovlivnila i zdejší zemědělskou ves a zdrojem obživy převážné 

části obyvatelstva se stal průmysl a doly. [1] 

Vzácnou stavitelskou památkou městského obvodu Hrabová je kostel svaté 

Kateřiny, jenž byl unikátní dřevěnou stavbou, ojedinělou i v evropském měřítku. Vznikl 

pravděpodobně v polovině 14. století, byl z modřínového dřeva a postaven byl v gotickém 

stylu. Dne 2. dubna 2002 byl zasažen zničujícím požárem a poté znovu vystavěn v roce 

2004. 

Hrabovský znak (Obrázek č.1) tvoří dělený štít. V horním stříbrném poli je 

stylizovaná věž dřevěného kostelíka v přirozených barvách a ve spodním poli je 

vyobrazeno půl zlatého nožového kola. [1]  

 

 

 

 

Obrázek č.  1 - Znak obce Hrabová [1]  
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2.2 Charakteristika území obce 

V této části práce jsou ve stručnosti popsány nejpodstatnější informace o městské 

části Ostrava-Hrabová (Obrázek č.2), která spadá pod ORP Ostrava, a které mohou hrát 

podstatnou roli při vzniku mimořádné události či krizové situace, a mohou mít úzkou 

souvislost s jejím následným řešením.  

Městský obvod Hrabová se nachází v Moravskoslezském kraji na jižní straně města 

Ostravy. Hrabová je samostatným městským obvodem Statutárního města Ostravy 

a počtem svých obyvatel se řadí na 10. místo z celkových 23 městských obvodů. Rozloha 

9,2 km
2
 řadí Hrabovou na místo deváté. [1] 

 

Obrázek č.  2 - Městská část Ostrava-Hrabová [16] 

2.2.1 Obyvatelstvo 

V městském obvodu Hrabová žije celkem 3 785 obyvatel, z toho 3 685 občanů ČR 

(1856 mužů a 1829 žen) a 100 cizinců (69 mužů a 31 žen). [7] 

2.2.2 Klimatické podmínky 

Zájmová oblast patří do klimatické oblasti MT-10, mírně teplá se srážkovým 

úhrnem ve vegetačním období v rozsahu 400-450mm, v zimním období 200-250mm.  

Pro tuto oblast je typická průměrná teplota v lednu -2 až -3°C a v červenci 17 až 18°C. [7] 
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2.2.3 Hydrologické podmínky 

Hydrologicky náleží území k povodí Ostravice, k dílčímu povodí Ostravice  

od Olešné po Lučinu. Tato oblast je málo vodná s nejvodnějším měsícem březnem, 

retenční schopnost je malá, odtok je silně rozkolísaný a koeficient odtoku střední. Také zde 

protéká vodoteč Ščučí a lesní potok. Na horním toku řeky Ostravice se nachází údolní 

přehradní nádrž Šance. [7] 

2.2.4 Geomorfologické poměry 

Na základě klasifikace „Vyšší geomorfologické jednotky České Republiky“ náleží 

dané území k těmto jednotkám: Systém: Alpsko-himalájský, Provincie: Západní Karpaty, 

Subprovincie: Vněkarpatské sníženiny, Oblast: Severní vněkarpatské sníženiny,  

Celek: Ostravská pánev, Podcelek: Ostravská pánev, Okrsek: Ostravská niva. [7] 

2.2.5 Vodní hospodářství a kanalizace 

Vodovodní řád Hrabové, který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy - Správy 

ostravských vodáren a kanalizací a.s., vede rovnoměrně celým územím dané oblasti.  

Na ulici Paskovská před stanicí SDH a na sídlišti Šídlovec se nachází dva požární 

hydranty. 

Kanalizace v městské části Hrabová představuje jednotný systém pro splašky  

i dešťovou vodu. Zasahuje pouze do některých částí Hrabové, a proto některé okrajové  

a částečně i vnitřní části obce jsou řešeny jako bezodtokové systémy s žumpami. [7] 

2.2.6 Elektrická energie a plyn 

Elektrickou energii po celém území Hrabové vedou rozvody nízkého napětí  

ve vlastnictví společnosti ČEZ a.s. Distribuci plynu pak zajišťuje společnost RWE Gas Net  

za pomoci nízkotlakého plynovodu, a to v celém území obce, a středotlakými plynovody, 

které zasahují pouze do určitých částí Hrabové. [7] 
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2.2.7 Dopravní síť  

Přes popisované území prochází významné dopravní komunikace II. a III. třídy 

Správy silnic MSK ve vlastnictví kraje, kterými jsou zejména Paskovská II/478, Mostní 

II/478, Krmelínská II/478, Paskovská (směr Paskov) III/4705. A dále boční místní 

komunikace III. třídy ve vlastnictví města Ostravy. [7] 

2.2.8 Občanská vybavenost 

Občanům Hrabové slouží tato zařízení: obecní úřad, Základní škola Paskovská 46, 

Mateřská škola Klubíčko, Soukromá škola logopedická, Dětský domov, Česká pošta, 

Pečovatelská služba Ostrava pro seniory a handicapované, kulturní středisko, zubní 

ordinace, 2 ordinace praktického lékaře, rehabilitační centrum Zdravíčko, samoobsluhy 

Budoucnost a Hruška, TJ Sokol Hrabová, městská policie, SDH, hřbitov, kadeřnictví, 

zahradnictví, veterinární ordinace, autoservis, kostel sv. Kateřiny, restaurační zařízení, 

čerpací stanice Spidex Oil, stanice STK, obchodní zóna (Makro, Tesco), cyklostezka. [7] 

2.2.9 Průmysl a zemědělství 

Z hlediska průmyslu je Hrabová v posledních letech velmi bohatou lokalitou, 

nachází se zde dvě významné průmyslové zóny (průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, 

průmyslový areál Tajga Hrabová) a nespočet menších firem. Zóna Ostrava-Hrabová  

je strategickou rozvojovou lokalitou společnosti CTP Invest, spol. s.r.o. V zóně situované 

projekty mají základní význam pro zvýšení ekonomické atraktivity města a zaměstnanost 

v Ostravě.  

Celková rozloha infrastrukturou vybaveného území průmyslové zóny činí více než  

110 ha, společně s obchodní zónou (Makro, Tesco), která se rozkládá na 15 ha. Investoři  

v zóně vytvořili přibližně 6 500 nových pracovních míst. Průmyslová zóna 

Ostrava-Hrabová se pak stala jednou z nejúspěšnějších průmyslových nemovitostí v rámci 

celé České republiky, za což získala celou řadu ocenění.  

Zóna je situována na jižním okraji města v blízkosti rychlostní komunikace I.třídy 

Ostrava – Frýdek-Místek se spojením na Prahu a Brno, Polsko, Slovensko a Rakousko.  

Spolu se zázemím regionální metropole s rozvinutou infrastrukturou a vyspělou školskou 
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základnou poskytuje  investorům nutnou jistotu  pro zajištění  pracovních sil a budoucí 

rozvoj. 

Technická infrastruktura vybudovaná v průmyslové zóně zajišťuje dostatečné 

kapacity vody, plynu, tepla a elektrické energie pro současné investory i nově příchozí 

společnosti. 

Dopravní infrastruktura zajišťuje kapacitní napojení na rychlostní komunikaci I/56  

ve směru na centrum Ostravy a na Frýdek-Místek a na Příbor. Průmyslová zóna  

je obsluhována pravidelnými linkami autobusů MHD a regionální dopravy. [2] 

Dalšími významnými podniky v daném území jsou:  Equicentrum s.r.o., BEST-

ARCH centrum Ostrava, Mikra Metal, Green Gas DPB a.s., Tonstav-service, Unigeo a.s.,  

Autolaros speed s.r.o. 
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3 Mimořádné události v městském obvodu Hrabová v letech 2006-2012 

3.1 Přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení dle KP pro ORP 

Ostrava 

Pro ORP Ostrava je v krizovém plánu popsán konkrétní výčet hrozeb, které mohou 

způsobit vznik KS na území správního obvodu ORP Ostrava. Těmito identifikovanými 

hrozbami jsou [15]: 

1. Povodeň velkého rozsahu 

2. Sněhová kalamita 

3. Silné zemětřesení 

4. Epidemie – pandemie chřipky 

5. Epizootie – chřipka ptáků 

6. Radiační havárie 

7. Únik nebezpečné chemické látky 

8. Narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně 

9. Narušení dodávek ropy a ropných produktů 

10. Narušení dodávek pitné vody (dlouhotrvající vedro a sucho) 

11. Větrná bouře (není zpracován typový plán) 

12. Nekontrolovatelný výstup důlních plynů na povrch (není zpracován typový plán) 

3.1.1 Identifikované hrozby dle KP ORP Ostrava pro obvod Hrabová 

Identifikovanými hrozbami dle KP ORP jsou tyto [15]: 

1. Přirozená povodeň – ohrožení řekou Ostravice (Příloha č.1) 

2. Zvláštní povodeň – městský obvod Hrabová je z jihu ohrožen zvláštní povodní při 

narušení vodních děl Morávka a Šance (Příloha č.2), z jihovýchodu je pak 

ohrožen průlomovou vlnou z vodního díla Žermanice. 

3. Sněhová kalamita – stupeň 2 

4. Větrná bouře – stupeň 2  
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3.2 Statistika 

Statistická data tvoří shromážděné informace jistého jevu ve formě datového 

souboru, které mohou dále sloužit jako veličiny pro srovnání či analýzu v určité oblasti. 

Vznikají sběrem dat z určitého vzorku za předem stanovených podmínek.  

Následující grafy jsou vytvořeny na základě poskytnutých dat shromážděných 

Integrovaným bezpečnostním centrem (Příloha č.3). Statistika obsahuje data získaná 

v časovém horizontu let 2006-2012. [14] 

V následujícím statistickém rozboru mimořádných událostí jsou prozkoumány 

informace o těchto událostech, a to z různých hledisek, která jsou později detailněji 

rozebrána. 

V prvním grafu (Graf č. 1) jsou viditelně popsány všechny typy mimořádných 

událostí, které nastaly v obvodu Hrabová v uvedených letech. 

 

 

Graf č. 1 - MÚ dle typu v obvodu Hrabová v letech 2006-2012; Zdroj: vlastní, zpracováno dle [14] 
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3.2.1 MÚ dle četnosti výskytu 

Jak je viditelné z grafu výše, nejvíce případů mimořádných událostí připadá  

na technickou pomoc, požáry a dopravní nehody (Graf č. 2), proto budou v této práci 

rozebrány podrobněji. 

 

Graf č. 2 - Nejčastější MÚ v obvodu Hrabová v letech 2006-2012; Zdroj: vlastní, zpracováno dle [14] 

 

3.2.2 Dopravní nehoda silniční 

Dopravních nehod (Graf č. 3) se za daných 7 let stalo v městském obvodu Hrabová 

celkem 68. Ve většině případů to byly dopravní nehody osobních automobilů, a s tím 

spojený únik provozních kapalin. Došlo ale i k nehodám nákladních aut a motocyklů, 

v jednom případě dokonce dvou cyklistů. Při těchto událostech byli přítomni zranění, ale 

nikdo nebyl usmrcen. Pouze v případě srážky vozidla s koňmi zvířata bohužel uhynula.  

Při těchto nehodách prováděly povolané složky zejména vyprošťování osob, 

uvolnění a úklid komunikace, odtažení vozidel a likvidaci uniklých kapalin.  

 

 

 

 

 

Graf č. 3 - Dopravní nehoda silniční; Zdroj: vlastní, zpracováno dle [14] 
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3.2.3 Požár 

V uvedených letech bylo v Hrabové evidováno a řešeno celkem 75 požárů 

(Graf č. 4). V těchto případech se jednalo zejména o požáry travních porostů, popelnic 

a kontejnerů, ale i o požáry nízkých budov či dopravních prostředků. V pouhých pěti 

případech nebylo potřeba jednotek PO. Při těchto událostech nebyl nikdo zraněn. 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 – Požár; Zdroj: vlastní, zpracováno dle [14] 

3.2.4 Technická pomoc 

Případů, které vyžadovaly technickou pomoc (Graf č. 5), bylo zaznamenáno  

celkem 424. V těchto situacích šlo zejména o likvidaci hmyzu, otevření uzavřených 

prostor, čerpání vody, spolupráci se složkami IZS, odstraňování překážek a měření 

koncentrací. V ojedinělých případech se jednalo o úklid po převažujícím sněhu 

a námrazách, větrné smršti a úniku ropných produktů. Převažovaly případy technické 

pomoci např. při otevření bytu, likvidaci hmyzu, odstraňování stromů či elektrického 

vedení apod., ostatní pomoc při zvedání hladin potoků, a v neposlední řadě o planý 

poplach.  

 

 

 

 

 

Graf č. 5 - Technická pomoc; Zdroj: vlastní, zpracováno dle [14] 
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3.2.5 Zasahující složky 

Počet a složení jednotlivých složek se liší případ od případu, právě proto, že ke 

každé mimořádné události mohou být potřeba jiné síly a prostředky. Účast složek IZS při 

zásazích je  popsána v následujícím grafu (Graf č. 6). 

 

Graf č. 6 - Účast složek IZS při zásazích; Zdroj: vlastní, zpracováno dle [14] 

3.3 Dílčí závěr 

V letech 2006-2012 bylo na území městské části Hrabová řešeno 

celkem 675 událostí, což je v průměru 96 událostí na jeden kalendářní rok. Nejčastěji 

vyjížděly jednotky požární ochrany a jiné složky IZS k technickým zásahům, které sice 

tvoří skoro 63 % všech událostí, ale nehrozí při nich žádné větší riziko pro obyvatelstvo, 

neboť jde převážně o zásahy, při nichž není potřeba provádět žádná speciální opatření 

k ochraně lidských životů, zdraví, majetku nebo ŽP. Dalších 11 % zásahů tvoří požáry, 

10 % silniční dopravní nehody a téměř 8% všech událostí bylo definováno jako planý 

poplach. Únik ropných produktů (3 %) a větrná smršť (2 %) se také podepsaly na počtech 

zásahů, ne však již takovou měrou. Ostatní události, jako například povodně, únik plynů 

atd. byly zastoupeny v nižším počtu než 1 %.  
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4 Hlavní úkoly složek IZS a jejich pokrytí pro obvod Hrabová  

Za mimořádnou událost se považuje škodlivé působení sil a jevů vyvolaných 

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

životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [13] 

Základním úkolem IZS je tedy zajistit koordinovaný postup jeho složek (HZS, 

ZZS, PČR) při přípravě na tyto události a jejich bezpečné zvládání. Tímto se rozumí 

zajistit takový rozsah koordinace složek, v němž bude zahrnuta jak prevence při ochraně 

před hrozbami, tak odezva složek na tyto mimořádné události a krizové situace, 

a v neposlední řadě obnova zasaženého území. Tento časový průběh při zásahu složek IZS 

znázorňuje následující obrázek (Obrázek č.3). Práva a povinnosti jednotlivých subjektů  

a složek IZS jsou vymezena v zákoně č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému. [3] 

 

Obrázek č.  3 - Časový průběh při zásahu složek IZS [18] 

 

Významnou roli při koordinaci složek IZS zastávají operační střediska. Operační  

a informační středisko IZS MSK je součástí krajského centra tísňového volání (KCTV), 

které sdružuje dispečerská pracoviště všech základních složek IZS a městské policie 

Ostrava. KCTV je jediným pracovištěm v MSK pro příjem tísňových volání v rámci 

statutárního města Ostrava, a je umístěno v budově Integrovaného bezpečnostního centra 

Ostrava. [9] 
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Na základě přijatých oznámení vysílá SaP k likvidaci mimořádných událostí a dále 

[9]: 

- přijímá a vyhodnocuje informace o MÚ 

- zprostředkovává organizaci úkolů, ukládaných velitelem zásahu 

- plní úkoly uložené orgány, oprávněnými koordinovat ZaLP 

- zabezpečuje vyrozumění základních a ostatních složek IZS a vyrozumění 

státních orgánů a orgánů ÚSC podle dokumentace IZS (havarijní plán kraje, vnější 

havarijní plány, poplachový plán IZS kraje) 

- povolává a nasazuje SaP složek IZS dle poplachového plánu IZS kraje nebo 

podle požadavku velitele zásahu 

- vyžaduje a organizuje osobní a věcnou pomoc podle požadavků velitele zásahu 

- při nebezpečí z prodlení provádí varování obyvatelstva na ohroženém území 

V případě vzniku MU zabezpečuje základní informační servis orgánům KŘ ORP. 

Je-li k řešení MU nebo KS svolán KŠ ORP, zabezpečuje bezprostřední informační servis 

tento KŠ. [9] 

4.1 Hasičský záchranný sbor a jednotky požární ochrany 

Hasičský záchranný sbor a jednotky PO jsou součástí systému požární ochrany ČR.  

Systém požární ochrany ČR je vytvořen zákonem č.133/1985 Sb. o požární ochraně 

a navazuje  na přijatou  koncepci ochrany životů  a majetku  občanů danou ústavou 

republiky. Podle územní působnosti jsou pro účely plošného pokrytí rozděleny jednotky 

PO do šesti kategorií: 

- JPO I, JPO II a JPO III mají územní působnost přesahující katastrální území 

obce, ve které jsou dislokovány. 

- JPO IV, JPO V a JPO VI mají místní působnost omezenou na obec nebo objekt 

zřizovatele. [3] 
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4.1.1 Hasičský záchranný sbor MSK 

HZS kraje je základní složkou IZS, která zabezpečuje koordinovaný postup při 

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

plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními složkami IZS i se správními úřady a jinými 

státními orgány, orgány samosprávy, PO a PFO, neziskovými organizacemi a sdruženími 

občanů. [3] 

Hlavním úkolem HZS je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry  

a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať již se jedná o živelní 

pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky. [3] 

Z hlediska požární ochrany spadá obec Hrabová v plošném pokrytí pod hasičskou 

stanici v Ostravě-Hrabůvce (JPO I.). Hasební obvod této stanice je následující: 

Vítkovice, Kunčičky, Kunčice, Hrabůvka, Hrabová, Bělský Les, Dubina, Nová Bělá, 

Krmelín, Vratimov, Stará Ves nad Ondřejnicí, Petřvald u Nového Jičína. [10] 

V hasebním obvodu stanice jsou všechny druhy specifických objektů: zástavba 

rodinných domků, nízkopodlažní budovy, panelové domy, klidové zóny lesů, bývalých 

hald, autosalony, řetězce obchodních domů, průmyslová zástavba a komplexy 

průmyslových gigantů jako jsou ArcelorMittal, a.s. a Vítkovice, a.s. Nedílnou součástí 

hasebního obvodu je průmyslový CTP Park Hrabová. [10] 

Vzhledem k zástavbě hasebního obvodu provádí hasičská stanice Ostrava-

Hrabůvka především tyto činnosti: hašení požárů, dopravní nehody, technické pomoci, 

akutní otevření dveří, olejové havárie apod.). V tomto hasebním obvodu se nachází celkem 

94 objektů, které mají zpracovánu dokumentaci zdolávání požáru (DZP). [10] 

Zásahová technika, kterou stanice disponuje je následující: CAS 27, TA RTP, 

CAS 32 a AP 30.  Zásahové jednotky vyjíždí do 2 minut od vyhlášení poplachu 

a průměrný dojezdový čas do Hrabové je 7 minut. 

Vše vychází z požárně poplachového plánu MSK, což je dokument, upravující 

zařazení jednotek požární ochrany, speciálních služeb (vodárny, plynárny, energetické 

závody, zdravotnická záchranná služba apod.) a speciálních pohotovostních služeb, orgánů 

právnických osob a podnikajících fyzických osob a jejich povolávání v rámci operačního 

řízení ke zdolávání požárů a záchranným pracím. Vychází z plošného pokrytí území 



23 

jednotkami požární ochrany, z předurčenosti některých JPO pro speciální činnosti 

a zabezpečuje vzájemnou pomoc a součinnost JPO se sousedními územními odbory 

hasičského záchranného sboru, případně kraji. [3] 

Pro městský obvod Hrabová je povolávání upraveno následujícím způsobem  

a v daných stupních poplachu jsou povolávány jednotky PO v tomto pořadí: 

 

Tabulka č.  1 - Povolávání jednotek PO dle požárně poplachového plánu [11] 

 

  

4.1.2 Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

Jednou z možných variant jednotek požární ochrany je „jednotka sboru 

dobrovolných hasičů obce“ (JSDH obce), která je složena z hasičů, kteří zpravidla 

nevykonávají činnost v této jednotce PO jako své zaměstnání. Činnost v JSDH obce při 

hašení požárů a provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech se považuje za výkon občanské povinnosti.  

(Zák.č.262/2006Sb.) [3] 

JSDH Ostrava-Hrabová je zařazena do kategorie JPO III. Jejím zřizovatelem  

je Úřad městského obvodu Hrabová a jednotku tvoří celkem 18 hasičů. Někteří příslušníci 

mají zdvojené funkce, v praxi jsou to 3 velitelé družstev, 6 řidičů – strojníků, 5 hasičů 

může obsluhovat motorovou pilu. Jednotka zahajuje výjezd do 10 minut a při výjezdu  

na území Hrabové je na místě průměrně do 3-4 minut. 

Provoz jednotky sponzoruje obec (zahrnuje spotřebu vody, el. energie, atd.),  

o vybavení technikou, zásobení pohonnými hmotami, výzbrojí, apod. se stará HZS  

dle pokynů magistrátu města Ostravy. 

Pořadí I.Stupeň Ev.č. II.Stupeň Ev.č. III.Stupeň Ev.č.

1 O.-Hrabůvka JPO I. 816013 O.-Zábřeh JPO I. 816010 Vratimov – Horní Datyně JPO V. 816136

2 O.-Zábřeh JPO I. 816010 O.-Radvanice JPO II. 816114 Řepiště JPO V. 812187

3 O.-Hrabová JPO III. 816115 O.-Kunčičky JPO III. 816111 Krmelín JPO III. 812154

4 O.-Stará Bělá JPO III. 816118 Paskov – Oprechtice JPO V. 812174

5 Paskov JPO II. 812177 Šenov JPO III. 816134

6 O.-Zábřeh JPO III. 816119
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Jednotka zasahuje na území statutárního města Ostravy, na pokyn IBC vyjíždí  

k zásahům i mimo město Ostrava – v rámci Moravskoslezského kraje. Je také první 

jednotkou, podřízenou HZS Ostrava-Hrabůvka.  

Její náplní je hašení požárů, technická pomoc, jako je likvidace polétavého hmyzu 

(až 80% výjezdů v letních měsících), likvidace následků přírodních událostí apod. Mimoto 

jednotka zajišťuje zejména v zimních měsících některá pasivní preventivní opatření, jako  

je shazování sněhu ze střech, odstraňování sněhových návěsů a rampouchů z okapů atd.  

Na území Hrabové zasahuje jednotka ve 100% případů a při každém pátečním školení   

je stanovena hotovost pro následující týden (kdo bude kdy sloužit). 

Příslušníci jednotky jsou pravidelně školeni pro výkon dané funkce v jednotce. 

Cyklická školení, která probíhají každý rok, sponzoruje magistrát města Ostravy. Dále  

se JSDH školí dle ročního plánu výcviku, a to každý pátek od 18:00 hodin, plán se dá ale 

v závislosti na jednotlivých událostech operativně měnit. Všichni příslušníci jsou také 

nositeli dýchací techniky – smějí používat dýchací přístroj v závislosti na školení  

pro nositele dýchací techniky (vstupní školení, lékařská prohlídka, atd.). [8] 

Finanční zabezpečení zajišťuje v první řadě magistrát MO, obec pak přispívá 

JSDH ročně částkou 30.000,-Kč na činnost mladých hasičů, dále poskytuje 3.000,-Kč  

pro soutěže a závody (na pohonné hmoty). Významným vkladem obce byla investice  

do zajištění výjezdové světelné signalizace (asi 250.000,-Kč) z vlastních zdrojů. [8] 

Technika jednotky (ve vlastnictví magistrátu města Ostravy): 

Dopravní automobil DA 12 Avia A31 – pro přepravu družstva k zásahu nebo 

technické pomoci. 

Cisternová automobilová stříkačka Tatra 815-7 CAS 30 S3R – toto zbrusu nové 

vozidlo bylo JSDH obce Hrabová předáno teprve 24.března 2014. Bylo většinově 

financováno z prostředků města Ostravy a poté z dotace Ministerstva vnitra z dotace 

Moravskoslezského kraje, celková cena pořízení vozu byla 6 milionů 37 tisíc korun. [17] 

Cisterna je určena pro přepravu požárního družstva o zmenšeném početním stavu 

a hasebních prostředků pro zásah vodou nebo pěnou při použití nízkého nebo vysokého 

tlaku vody.  
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Mimo tuto techniku jsou vozidla vybavena vozidlovými radiostanicemi Matra  

pro komunikaci s IBC, jednotka disponuje 4 ručními radiostanicemi Matra pro komunikaci  

na místě zásahu. [8] 

Každý příslušník zásahové jednotky má pracovní stejnokroj PS II., zásahový oblek 

Firemann, zásahovou obuv Ranger, zásahovou přilbu Drager. Toto vybavení se v závislosti  

na jeho životnosti obměňuje (např. trička, zásahové rukavice apod. minimálně každý jeden 

rok). [8] 

4.2 Zdravotnická záchranná služba 

Hlavním úkolem záchranné služby je poskytování přednemocniční neodkladné péče 

pacientům, kteří jsou akutně ohroženi na životě či zdraví. Jedná se tedy především o náhle 

vzniklá a závažná onemocnění, samozřejmě také o úrazy, dopravní nehody a další. Péči 

pacientům poskytují záchranáři přímo v terénu na místě vzniku události či v průběhu jejich 

transportu k dalšímu ošetření. [4] 

4.2.1 Zdravotnická záchranná služba MSK 

Zdravotnická záchranná služba MSK je příspěvkovou organizací, zřizovanou 

Moravskoslezským krajem. V současné době je druhou největší záchrankou v ČR.  

Je strukturálně členěna do územních odborů a dále do jednotlivých výjezdových základen. 

Ředitelství organizace se nachází v Ostravě-Zábřehu, ve společném komplexu  

s Hasičským záchranným sborem. ZZS MSK zde má centralizován personální a provozní 

úsek. [4] 

Územních odborů je šest: Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava 

a Ostrava. Každý má svého ředitele, který podléhá řediteli ZZS MSK. Územní odbor 

zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči ve své spádové oblasti, odpovídající zpravidla 

někdejším okresům. Osádky výjezdových skupin jednotlivých výjezdových stanovišť jsou 

na území celého kraje vysílány k výjezdům z jediného operačního střediska se sídlem  

v Ostravě. Toto operační středisko je součástí IBC MSK. [4] 

V rámci Ostravy je k dispozici celkem dvanáct pozemních posádek na šesti 

stanovištích a také vrtulník. Tyto výjezdové skupiny za rok zasáhnou přibližně ve dvaceti 

pěti tisících případů. [4] 
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Do obvodu O.-Hrabová vyjíždějí primárně posádky ZZS MSK ze stanoviště  

Ostrava-Zábřeh na Výškovické ulici, nebo ze stanoviště Ostrava-Fifejdy.  

Složení posádek je následující: 

Tabulka č.  2 - Složení posádek ZZS; Zdroj: vlastní, zpracováno dle [4] 

 

 

Činnost ZZS je upravena zákonem č.374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné 

službě. Zde jsou také určeny 4 stupně naléhavosti, kterými se řídí operátoři po přijetí 

tísňového volání na operační středisko. Těmi jsou:  

- 1. stupeň, kdy hrozí bezprostřední ohrožení života v důsledku selhání základních 

životních funkcí 

- 2. stupeň, kdy lze očekávat ve zvýšené míře selhání základních životních funkcí 

- 3. stupeň, kdy nehrozí bezprostřední selhání základních životních funkcí, ale je 

potřeba poskytnout odbornou přednemocniční neodkladnou péči 

- 4. stupeň, platí pro ostatní případy, kdy je potřeba vyslat výjezdovou skupinu 

zdravotnické záchranné služby [5] 

Operátor dle nich musí správně vyhodnotit danou situaci, vyplnit v počítačovém 

programu potřebné informace a rozhodnout, zda je potřeba vyslat postiženému na místo 

vůz ZZS. Vyplnění tohoto formuláře trvá v průměru do 2 minut, do dalších 2 minut vyjíždí 

sanita a průměrný dojezdový čas činí 10 minut.  

4.3 Policie České republiky 

Činnost a postavení Policie České republiky je upravena v zákoně č. 273/2008 Sb.,  

o Policii České republiky. Akceschopnost a nepřetržitou dosažitelnost policie zajišťují 

operační střediska a pracoviště pro příjem tísňového volání. [6] 

Policie ČR jako výkonný orgán státní moci plní své nezastupitelné poslání  

při ochraně veřejného pořádku, bezpečnosti občanů i ochraně majetku. Vzhledem ke své 

Ostrava-Zábřeh Ostrava-Fifejdy (stanoviště IBC)

1 posádka rychlé lékařské pomoci 1 posádka rychlé lékařské pomoci

2 posádky rychlé zdravotnické pomoci 2 posádky rychlé zdravotnické pomoci 

1 vrtulník letecké záchranné služby

1 posádka rendez-vous s lékařem
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struktuře a organizaci a neustálé pohotovosti je předurčena i v době nastalých 

mimořádných událostí plnit své úkoly bezpečnostní složky. [6] 

V Policii ČR působí služba pořádkové policie, služba kriminální policie, služba 

dopravní policie, služba správních činností, ochranná služba, služba policie pro odhalování 

korupce a závažné hospodářské činnosti, služba cizinecké policie, útvar rychlého nasazení 

včetně zásahových jednotek, služba železniční policie, letecké služba, pyrotechnická 

služba, kynologická služba. [6] 

V rámci zabezpečování neodkladných úkolů v integrovaném záchranném systému 

plní Policie ČR své speciální úkoly, kterými jsou zejména: 

a) uzavření prostoru postiženého mimořádnou událostí příslušníky Policie ČR a zajištění 

uvolnění cesty a vstupu pouze pro záchranné jednotky nebo osobám pověřenými úkoly  

v rámci IZS; 

b) reguluje a odklání dopravu pro přednostní přesun záchranářských jednotek v prostoru 

mimořádné události; 

c) zamezuje vstupu nepovolaným osobám do uzavřeného prostoru a podílí  

se na zabezpečování organizace průběhu provádění evakuačních opatření; 

d) zajišťuje veřejný pořádek, bezpečnost a ochranu majetku a zařízení proti možnému 

odcizení v prostoru mimořádné události; 

e) určená skupina policistů provádí neodkladná opatření k zabezpečení úkolů pro práci 

vyšetřovatelů, kteří řeší příčiny vzniku krizové situace a jejich objasnění; 

f) v případě nenávratných ztrát na lidských životech plní úkoly související s identifikací 

mrtvých [6] 

Ostrava-Hrabová územně spadá pod stanici Ostrava-Hrabůvka, zde vykonává 

činnost celkem 53 policistů. Dle sdělení informačního odboru Krajského ředitelství policie 

Ostrava se pro městský obvod Ostrava-Hrabová nevedou samostatné statistiky přestupků 

a trestných činů, ani statistiky oznámení na tísňové linky. Tyto jsou zahrnuty 

ve statistikách služebního obvodu Ostrava – Hrabůvka. 
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4.3.1 Městská policie 

Na území městského obvodu Hrabová se nachází pracoviště Městské policie 

Ostrava - Hrabová se sídlem na ul. V. Huga 8. 

Obvod je tvořen zčásti zástavbou činžovních domů (Šídlovec) a zčásti rodinnou 

zástavbou venkovského příměstského charakteru. V obvodu se nachází dvě velká nákupní 

centra a rozlehlá průmyslová zóna, kam dojíždí do zaměstnání více než 3 000 obyvatel. 

[12] 

K narušování veřejného pořádku v této lokalitě dochází zejména v době konání 

hudebních produkcí v okolí restauračních zařízení. Z hlediska nápadu trestné činnosti jsou 

problematickými lokalitami garáže na ulicích Šídlovecká a U Kotelny, kde dochází  

k častějším vloupáním. V oblasti dopravy jsou problematickými okolí obchodních center  

a nerespektování dopravního značení na cyklostezce ze strany řidičů motorových vozidel,  

ale také nerespektování ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích  

ze strany cyklistů. Okrskáři na zdejším pracovišti mají k dispozici jízdní kola, jejichž 

prostřednictvím za příznivého počasí provádějí výkon služby. [12] 
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5 Zabezpečení obce Hrabová pro řešení MU a případnou evakuaci 

Obec jako územní samosprávný celek je určena Ústavou České republiky  

(1/1993 Sb.), zákon 128/2000 Sb., o obcích, pak vymezuje základní charakteristiky obcí, 

jejich působnost, orgány obce a volby do jejich zastupitelstev, spolupráci s ostatními 

subjekty apod. 

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

zákon) stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných 

celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, 

které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením, a při 

jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury, a odpovědnost za porušení těchto 

povinností. 

Působnost městského obvodu z hlediska požární ochrany a z hlediska IZS pak 

definuje obecně závazná vyhláška č.14/2013, Statut města Ostravy. 

5.1 Úloha obecního úřadu 

Pokud jde o připravenost samotného obecního úřadu, zde je pouze velmi malý podíl 

obce na řešení mimořádných událostí. V městském obvodu není zřízen krizový štáb pro 

řešení MU, Hrabová má k dispozici pouze povodňovou komisi, která se v případě této 

události řídí povodňovým plánem. Jinými krizovými či havarijními plány obec 

nedisponuje. Na krizové situace má Hrabová vyčleněno pouze 1000,-Kč, ale v případě 

potřeby může být navrhnuto a schváleno rozpočtové opatření a potřebné peníze  

se přesunou z jiné kapitoly. [7] 

V případě aktuální krizové situace je využit místní rozhlas a území obcházejí místní 

hasiči a informují občany např. o evakuaci. Aktivace zaměstnanců obce je prováděna 

telefonicky. Povodňovou komisi svolává starosta (popř. tajemník povodňové komise) 

rovněž telefonicky. [7] 

Pro dodržování veřejného pořádku vydává statutární město Ostrava obecně závazné 

vyhlášky. Těmi jsou zejména OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholu na veřejném 

prostranství a OZV č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.  
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Pro řešení mimořádných událostí v obvodu Hrabová je na území přítomna jednotka 

SDH Ostrava-Hrabová a také stanice městské policie. [7] 

5.2 Varování a vyrozumění 

Za základní způsob varování obyvatelstva je považováno vyhlášení varovného 

signálu. Pro zabezpečení tohoto úkolu je vybudován a provozován „Jednotný systém 

varování a vyrozumění“ (JSVV). Zodpovědnost za provozní a organizační zabezpečení 

tohoto systému na území kraje má Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. 

Spuštění signálu zajišťuje zadávací pracoviště na IBC. [15] 

V městském obvodu Hrabová pro tento účel najdeme dvě sirény ve vlastnictví 

magistrátu města Ostravy, a to: 

 - na ulici Paskovská – elektronická siréna typu KPV HR, která zabezpečuje dosah 

signálu na vzdálenost 1300m, dosah verbální informace je 650m 

 - na ulici Šrobárova – elektronická siréna typu KPV HR, která zabezpečuje dosah 

signálu na vzdálenost 1000m, dosah verbální informace je 500m 

- sirény se spouští centrálně z IBC (Obrázek č. 4) [15] 

Obrázek č.  4 - Rozmístění sirén v městském obvodu Hrabová a dosah signálu; Zdroj: vlastní, zpracováno dle [15] 
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5.2.1 Jiné způsoby varování a informování obyvatelstva 

Při varování a informování obyvatel podle zpracovaného Plánu varování může být  

využito také jiných dostupných varovacích prostředků, kterými jsou například:  

- obecní rozhlas,  

- rozhlasové stanice (HZS má uzavřeny dohody o spolupráci s vybranými regionálními 

rádii - Český rozhlas Ostrava, Rádio ČAS, Hitrádio Orion, Rádio KISS MORAVA),  

- mobilní prostředky varování a vyrozumění, televizní stanice (ČT ostravské TV studio, 

POLAR televize Ostrava a.s.),  

- regionální tisk (zabezpečuje hromadnou informovanost a varování obyvatelstva  

dle požadavku orgánů krizového řízení) 

- vyhlášky na úřední desce obecního úřadu a letáky, 

- rádiové spojení do vozidel DPO (odpovědnost má primátor města Ostravy), 

- internetové stránky statutárního města Ostrava, Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje – aktuální stav, prováděná 

opatření, pokyny pro obyvatelstvo 

- telefonní zprávy a textové zprávy SMS na mobilní telefony 

- spojky – osoby pověřené k zabezpečení přímého (osobního) předání varovné informace 

obyvatelům (např. příslušníci jednotek složek IZS). [15] 

Za varování obyvatelstva a vydání pokynu k realizaci úkolů spojených s varováním 

obyvatelstva zodpovídá primátor města Ostravy. Úkoly spojené s tímto opatřením jsou 

zabezpečovány prostřednictvím operačního a informačního střediska IZS umístěném na 

IBC  MSK. K informování o ukončení nebezpečí ohrožení nebo krizového stavu budou 

využity obdobné způsoby jako při jejich vyhlašování. [15] 

5.3 Plán evakuace obyvatelstva 

Evakuace obyvatelstva je organizované přemístění osob, hospodářských zvířat  

a věcných prostředků z prostorů ohrožených MU do nových míst ubytování. Příprava  

a řízení evakuace přísluší krizovému štábu města, městským a obvodním povodňovým 

komisím či krizovým štábům. Samovolná evakuace je neřízené přemístění osob, při kterém 

část občanů po vyhlášení evakuace opustí ohrožené prostory vlastními dopravními 

prostředky nebo pěšky. 
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Pro přípravu a organizovaný průběh evakuace je nezbytná pomoc složek IZS, 

zařízení, orgánů a institucí určených k výkonu veřejné a státní správy, právnických 

a fyzických osob. 

Evakuaci osob z ohroženého území nařizuje v době krizového stavu hejtman  

nebo starosta/primátor, který evakuaci zároveň organizuje. [15] 

Mimo dobu krizového stavu (v souvislosti s řešením mimořádné události)  

při provádění záchranných a likvidačních prací je evakuaci oprávněn nařídit velitel zásahu. 

Evakuaci osob z ohroženého území organizuje primátor v dohodě s velitelem zásahu. [15] 

Při evakuaci se předpokládá samostatný přesun postiženého obyvatelstva  

do evakuačních středisek a z těchto pak organizovaná přeprava do přijímacích středisek 

(míst ubytování) na území městského obvodu, při nedostačující kapacitě i do jiného 

městského obvodu. [15] 

Zřízení evakuačních středisek a přijímacích středisek osob (míst ubytování) včetně 

personálního a materiálního zabezpečení zajišťují úřady městských obvodů Moravská 

Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava – Jih a Poruba. [15] 

5.3.1  Evakuace občanů Hrabové 

Počet ohrožených obyvatel v případě mimořádné události v městském obvodu 

Hrabová je 3685, z toho předpokládaná samovolná evakuace činí 2585 obyvatel 

a evakuace organizovaná čítá 1100 obyvatel. Nástupní místa pro evakuaci jsou u obecního 

úřadu a u ZŠ Paskovská, evakuační trasy vedou na sever a na jih po ulici Paskovská. [15] 

Evakuačním střediskem pro zmíněných 1100 osob městského obvodu je 

ZŠ Mjr. Nováka 34 v Ostravě-Hrabůvce, přijímacím střediskem jsou pak Hotelový dům 

Hlubina v Ostravě-Hrabůvce pro 500 osob a Hotel Areál v Ostravě-Zábřehu pro 600 osob. 

[15] 

Dopravní zabezpečení evakuace zajišťuje Dopravní podnik Ostrava, a.s. 

a koordinuje ji dopravní dispečink. Navrhovaný postup evakuace vychází ze skutečných 

poznatků z povodně v roce 1997 a je rozdělen do tří fází podle míry rizika postupu 

zátopové vlny.  Převoz ze ZŠ Mjr. Nováka je zahájen ve 2. fázi evakuace, rovněž lze 

využít autobusových linek č. 41 a 48. Předpokládaný čas pro odvoz evakuovaných osob 
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od zahájení přepravy jsou 2 hodiny. Pro ZŠ Mjr. Nováka jsou vyhrazeny 2 autobusy 

s plánem kyvadlové přepravy  po trase Dr. Martínka, Horní, Plzeňská, Čujkovova. [15] 

Přepravu imobilních občanů z ohrožených domovů pro seniory zajišťuje Městská 

záchranná služba Ostrava svými sanitními vozy. [15] 

Veřejný pořádek a bezpečnost v průběhu evakuace zabezpečuje svými silami  

a prostředky Policie České republiky Městské ředitelství Ostrava. Hlavní úkoly PČR  

v tomto ohledu jsou pomoc při vyhlášení evakuace, vnější a vnitřní uzávěry, hlídková 

služba, regulace evakuační přípravy a zajištění evakuačních tras. [15] 

 Zdravotní zabezpečení evakuace 

1) zdravotní zabezpečení evakuačních a přijímacích středisek: 

Pro onemocnělé nebo zraněné osoby v evakuačních a přijímacích střediscích 

jednotlivých městských obvodů bude zajišťována lékařská služba první pomoci a odborná 

zdravotnická péče Městskou záchrannou službou Ostrava pro celé ohrožené území. 

- Městská záchranná služba Ostrava – Varenská 5  -  telefon   596 618 865 

- Mimo pracovní dobu - Městská záchranná služba Ostrava -  telefon   155 [15] 

2) zdravotnické zabezpečení evakuovaných sociálních zařízení: 

V sociálních zařízeních, po trase přesunu a v místě nouzového ubytování zajistí 

doprovod a zdravotnickou péči zdravotnický personál příslušného sociálního zařízení.  

V případě potřeby odborné zdravotnické péče se využije Městská záchranná služba  

Ostrava. [15] 

Doplňující opatření: 

Jestliže dojde k vyřazení z provozu Městské záchranné služby Ostrava, bude 

zdravotní zabezpečení zajišťovat Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského  

kraje, telefon 155. [15] 
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6 Zhodnocení připravenosti Hrabové na řešení MU 

Ze zjištěných statistických dat vyplývá, že nejčastějšími mimořádnými událostmi 

v městském obvodu Hrabová jsou požáry (11 %), silniční dopravní nehody (10 %) 

a události, které vyžadují technickou pomoc (62 %).  

Při zkoumání statistiky požárů bylo zjištěno, že tyto výjezdy pravidelně směřují 

výhradně k požárům travních porostů a popelnic, méně pak k požárům vnitřních prostor  

a technických zařízení. Občané Hrabové v letních měsících velmi často spalují travní 

porost či jiné odpadní materiály na zahradách, většinou bez pravidelných kontrol nebo 

jiných bezpečnostních opatření. K tomuto tématu obec každoročně promlouvá k občanům 

prostřednictvím obecních novin (Hrabovské listy) a nabádá je k bezpečnému 

a ekologickému zacházení s odpadními materiály. Dle mého názoru je potřeba striktně 

vymezit pravidla pro zacházení s odpadním materiálem a v případě nedodržení uložit 

finanční postih, a tím pomoci obci k bezpečnějšímu prostředí a čistému ovzduší. 

Z hlediska dopravní nehodovosti jsou nejnebezpečnějšími místy sídliště Šídlovec 

(zejména v oblasti školy) a odbočka na Vratimov. Před základní školou v době příchodu 

žáků k budově hlídkují pro větší bezpečnost 1-2 strážníci městské policie. Při zmiňované 

odbočce na Vratimov bude v nejbližších letech vystavěn pro lepší orientaci kruhový 

objezd. Mimo tyto lokality jsou pro snížení dopravní nehodovosti budovány přechody pro 

chodce, zpomalovací retardéry a ostrůvky s přehlednějším dopravním značením.  

Přestože technická pomoc zaujímá ve statistickém rozboru první místo, byla 

ponechána nakonec, neboť jde o zásahy, při nichž většinou nenastává ohrožení lidských 

životů. Převážně jde o následky živelních pohrom či jen výkyvů počasí (odstranění 

spadlých stromů, sněhových převisů apod.), nebo likvidaci hmyzu, pro niž je určena JSDH 

Ostrava-Hrabová. Ve značné míře se ale jedná i o otevření uzavřených prostor, zejména 

z nedbalosti zabouchnutých bytových dveří. V tomto případě by měli být občané řádně 

poučeni o tom, jak předcházet těmto situacím, aby případně na úkor závažnějších zásahů 

nebyla jednotka SDH zbytečně vytížena. 

I přes to, že převažující povodně či záplavy tvoří jen 1% všech událostí, části 

obvodu byly sužovány tímto problémem při každém větším dešti, v minulosti (r.1997) 

musela být Hrabová dokonce evakuována, neboť lidé i jejich majetek byli ohroženi 

rozsáhlou povodní. K tomuto účelu byla v Hrabové zřízena povodňová komise, která je při 
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riziku záplav svolána a řídí se dle povodňového plánu obce. Jako protipovodňová opatření 

byla vybudována levobřežní hráz na odlehčovacím rameni vodního toku Ščučí, která by 

měla obyvatele ochránit i proti stoleté vodě, a také byl náležitě opraven jez a prohloubeno 

koryto řeky Ostravice. 

Obec Hrabová patří katastrálně pod HZS ČR Moravskoslezského kraje, územní 

odbor Ostrava. Podle rozdělení hasebních obvodů spadá pod ostravskou stanici 

ev. č.816013 – Hrabůvka. Zde příslušníci HZS vykonávají nepřetržitou 24 hodinovou 

službu. Tato stanice je pro potřeby naší obce dostatečně vybavena technikou i věcnými 

prostředky.  Stanice HZS Hrabůvka vyjíždí k událostem do 2 minut od vyhlášení poplachu 

v kteroukoliv denníi noční hodinu a na území Hrabové přijíždí přibližně do 7 minut.  

V případě vzniku mimořádné události většího rozsahu, jako je např. dopravní nehoda 

s větším počtem zraněných, požádá velitel zásahu krajské operační středisko (KOPIS)  

o vyslání dalších hasičských jednotek, nebo speciální techniky na místo události. 

Obec Hrabová má zřízenu jednotku sboru dobrovolných hasičů JSDH III. 

ev.č.816115,  která vyjíždí na žádost KOPIS společně s jednotkami HZS kraje k různým 

událostem i mimo katastr obce. Tato jednotka dokazuje svoji připravenost nejenom 100% 

účastí u zásahů, kdy byla povolána, ale také prověřovacími cvičeními, která probíhají 

během roku. K zásahům jednotka vyjíždí do deseti minut a v případě mimořádné události  

v Hrabové je na místě do tří až čtyř minut. Vybavení jednotky je vozidlo  

Tatra 815-7 CAS 30 S3R a vozidlo DA 12 Avia A31. 

Posádky ZZS též fungují v nepřetržitém provozu a střídají se  

po dvanáctihodinových intervalech a jejich stanoviště jsou rozmístěna v rámci kraje  

co nejefektivněji, aby docházelo k co nejkratším dojezdovým časům k událostem 

(případům). Pro obvod Hrabová jsou primárně určeny ZZS z Ostravy 3, a to stanice 

Ostrava-Zábřeh a Ostrava-Fifejdy. Po vyhodnocení situace operátorem vyjíždí posádka 

ZZS do dvou minut a na místě je přítomna průměrně do deseti minut. 

Taktéž Policie ČR vykonává nepřetržitou službu a k událostem vyjíždí na pokyn 

operačního důstojníka okamžitě. Městský obvod Hrabová spadá pod stanici 

Ostrava-Hrabůvka, kde vykonává činnost 53 policistů. Vzájemná spolupráce Policie ČR, 

jednotek HZS a jednotek Sboru dobrovolných hasičů je u zásahu nezbytná. 
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Dále má obec Hrabová zřízenu Městskou policii. Ta má za úkol chránit majetek 

obce a dohlížet na pořádek. Také Městská policie může být povolána k mimořádné 

události. Zde provádí činnost, která spočívá v zajištění průjezdnosti komunikací, řízení 

dopravy, zajištění místa nehody atd. Každý měsíc se koná schůzka strážníků městské 

policie a příslušníků PČR se starostou obce Hrabová, kde je projednáváno, jak nejlépe 

zabezpečit pořádek v městském obvodu Hrabová. Zároveň předkládají čtvrtletní zprávu  

o činnosti. 

Dle zjištěných informací je Hrabová na řešení MU připravena dostatečně, 

z hlediska dostupnosti SaP až nadstandardně. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo posoudit připravenost obce Hrabová  

na mimořádné události z hlediska dostupnosti sil a prostředků IZS k provádění 

záchranných a likvidačních prací a zjistit, zda je potřeba učinit nějaká zvláštní opatření  

pro zabezpečení vyšší úrovně připravenosti.  

Pro zpracování této práce bylo potřeba charakterizovat dané území z hlediska 

klimatických, hydrologických a geomorfologických poměrů, zjistit, jak je v obci řešeno 

vodní hospodářství, rozvody plynu a energií, popsat dopravní síť a občanskou vybavenost  

a v neposlední řadě odvětví průmyslu a zemědělství, kdy tyto informace byly poskytnuty 

obecním úřadem v Ostravě-Hrabové. 

Dále bylo potřeba obstarat si přes IBC statistická data z let 2006-2012 a určit, jaká 

rizika jsou pro městský obvod nejaktuálnější. Zde byly zjištěny jako nejfrekventovanější 

mimořádné události požár, dopravní nehoda silniční a technická pomoc při událostech.  

Pro řešení těchto událostí bylo dále potřeba identifikovat dostupné složky, jenž zasahují  

na daném území v případě těchto událostí. Tyto informace byly získávány z různých 

zdrojů, a to především z krizového plánu, Integrovaného bezpečnostního centra a osobních 

schůzek se zaměstnanci IZS a obecního úřadu. Pouze u PČR nebylo možné zjistit všechny 

potřebné informace, neboť systém jejich činnosti pracuje na zcela jiném principu než  

u HZS či ZZS.  

Při identifikaci dostupných sil a prostředků bylo podstatné určit zejména to, zda 

jsou složky IZS dostatečně koordinované, zdali mají patřičné technické vybavení 

a personální obsazení a zda jednotky splňují dojezdové časy dle zákona. Výsledky těchto 

kritérií byly shledány dostačujícími až nadprůměrnými.  

Samotná městská část Ostrava-Hrabová je pod záštitou magistrátu města Ostravy, 

a proto většina opatření pro řešení MU je organizována samotným městem Ostrava, jeho 

krizovým štábem či přes HZS MSK. Městský obvod Hrabová je proto také dostatečně 

připraven na řešení mimořádných událostí a po finanční stránce je sám schopen vyčlenit 

dostatek prostředků pro zabezpečení řešení MU či KS. V případě samotného obvodu  

je třeba pouze rozšířit oblast prevence pro bezpečné předcházení požárům a dopravním 

nehodám v obvodu. 
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Cílem této bakalářské práce bylo odpovědět na otázku, zdali je městský obvod 

Ostrava-Hrabová dostatečně připraven na řešení MU nebo KS. Dle zjištěných informací  

je Hrabová na MU připravena dostatečně, z hlediska dostupnosti SaP až nadstandardně. 
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