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1. ÚVOD 

Obyvatelstvo je každodenně oslabováno různými vlivy, které mohou přicházet jak 

z jeho blízkého, tak i vzdáleného okolí. Může se jednat o ohrožení vznikem mimořádných 

událostí, a to jak přírodního, tak antropogenního charakteru nebo jejich kombinací. A proto 

se ve své práci zaměřuji na navržení opatření, která by těmto hrozbám pomohla zabránit, či 

alespoň vedla k zmírnění jejich následků. Odpovědnost za realizaci těchto opatření, spadá 

do kompetence státních orgánů, orgánů samosprávy, právnických a podnikajících fyzických 

osob a fyzických osob. 

Jakožto občan Bohumína, jsem chtěl problematiku ochrany obyvatelstva řešit právě 

pro toto město. K analýze možného ohrožení jsem využil softwarového programu SFÉRA,       

který je určen pro analytickou práci nebo rozhodovací proces. Z výsledku analýzy se 

pokusím optimalizovat opatření, ke zlepšení ochrany obyvatelstva města Bohumín.  
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2. CÍL PRÁCE 

Cílem mé bakalářské práce je provést analýzu možného ohrožení města Bohumín 

mimořádnými událostmi. Na základě výsledků analýzy pak optimalizovat stávající opatření, 

či případně nová, která by vedla k zlepšení a zefektivnění ochrany obyvatelstva města. 

K tomuto účelu využiji softwarového programu SFÉRA, díky kterému je analýza 

uskutečnitelná. 
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3. REŠERŠE 

KOVA ŘÍK, Jaroslav, SMETANA, Marek. Základy civilní ochrany. 1. vyd. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. 147 s. ISBN 80-86634-85-

X.[3.] 

Autoři se zaměřují na poskytnutím informací z oblastí základů civilní ochrany studentům, 

odpovědným pracovníkům státní správy, samosprávy a také právnickým a fyzickým 

osobám, které se zabývají ochranou obyvatelstva.  

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2005. 140 s. SPBI SPEKTRUM. ISBN 80-86634-70-1.[5.] 

Autorka publikace zaměřuje pozornost na plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, 

evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho 

života, zdraví a majetku při mimořádných událostech a krizových situacích. 

VEVERKA, Ivan. Kvalitativní analýza mimořádných událostí. 1995.[1.]  

Publikace je zaměřena Kvalitativní analýzu mimořádných událostí na území České 

republiky. V knize jsou kromě rozdělení a popisu jednotlivých mimořádných událostí také, 

následky a opatření. 

MOZGA, Jaroslav, VÍTEK, Miloš, KOVA ŘÍK, František.  Kritická infrastruktura 

společnosti. Hradec Králové: Ústav filosofie a společenských věd, 2008. 146 s. ISBN 

978-80-7041-299-2.[4.]  

Autoři ve své publikaci zaměřují poznatky z oblasti Kritické infrastruktury. Jsou zde rovněž 

obsaženy modelové situace ochrany, ale i stanovení rizik a analýzy zranitelnosti kritické 

infrastruktury. 

MARÁDOVÁ, Eva. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Praha: Vzdělávací 

institut ochrany dětí, 2007. 39 s. ISBN 978-80-86991-24-5.[2.] 

Autorka se v publikaci věnuje ochranou člověka před mimořádnými událostmi. V příručce 

jsou obsaženy rovněž postupy chování obyvatel v případě mimořádných událostí. 

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

obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020.[13.] 

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

zdraví a majetku, a to vše v mírovém stavu. Zhodnocuje stav právních norem, povinností 

úřadů, úkoly integrovaného záchranného systému a navrhuje jejich úpravy, klade pozornost 

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

veřejnosti v oblasti ochrany obyvatelstva. 
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BARTLOVÁ, Ivana, PEŠÁK, Miloš. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových 

havárií II.. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2003. 138 s. 

ISBN 80-86634-30-2.[6.] 

Kniha definuje mimořádné události, jejich možné účinky a následky. Druhá část knihy je 

zaměřena na technologické havárie a metody užívané pro analýzu a hodnocení následků 

průmyslových havárií. 

The Electronic Encyclopaedia of Civil Defense and Emergency Management 

[online]. ©2003 [cit. 2009-03-31]. Dostupný z WWW: 

<http://facultystaff.richmond.edu/~wgreen /encyclopedia.htm>.[26.] 

Elektronická encyklopedie zaměřená na civilní obrany a krizového řízení. 
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4. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJM Ů 

Integrovaný záchranný systém – koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.[9.] 

Mimořádná událost – 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.[9.]  

Záchranné práce – činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo 

životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.[9.]  

Likvida ční práce – činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.[9.]  

Ochrana obyvatelstva – plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí 

a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a 

majetku.[9.] 

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

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

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

vědomím velitele zásahu, starosty obce nebo přednosty okresního úřadu.[9.]  

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

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

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

zásahu, hejtmana kraje nebo starosti obce.[9.] 

Varování – souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné 

upozornění na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost a krizovou situaci pomocí 

veřejného vyhlášení varovného signálu.[3.] 

Vyrozumění – souhrn technických a organizačních opatření zabezpečující včasné 

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

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

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

života, zdraví, majetku a životního prostředí.[3.]  

Katastrofa – proces, který za sebou zanechá lidské oběti a materiální škody.[22.]  

Havárie – je mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technických zařízení a 

budov, při nakládání s nebezpečnými látkami a při jejich přepravě nebo při nakládání 

s nebezpečnými odpady.[3.] 
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Evakuace – jedná se o souhrn opatření směřujících k organizovanému přemístění osob, 

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

priority z ohroženého prostoru na jiné území. Provádí se z míst ohrožených mimořádnou 

událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a 

stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.[3.] 

Živelná pohroma – je mimořádná událost vzniklá v důsledku působení přírodních sil. 

Přináší škody na majetku, přírodě, poškozuje zdraví a mnohdy má za následek smrt 

lidí.[19.]  

Ukrytí – je využití úkrytů a jiných vhodných prostorů k ochraně obyvatelstva před účinky 

světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem, 

chemickými nebo biologickými látkami a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného 

ničení. K tomuto účelu se využívají improvizované a stále úkryty.[23.] 

Riziko – možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, kterou považujeme 

z bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Riziko je vždy odvoditelné a odvozené z konkrétní 

hrozby. Míru rizika, tedy pravděpodobnost škodlivých následků vyplývajících z hrozby a ze 

zranitelnosti zájmu, je možno posoudit na základě tzv. analýzy rizik, která vychází i 

z posouzení naší připravenosti hrozbám čelit.[23.] 

Nebezpečí – je stav, při kterém vzniká nebo může vzniknout újma na chráněné zájmy.[8.]  

Ohrožení – soubor maximálních dopadů pohromy v daném místě za specifikovaný 

časový interval.[8.]  

Bioterorismus – úmyslně, politickými pohnutkami motivované zneužití biologického 

prostředku s cílem usmrtit nebo vyvolat onemocnění lidí nebo zvířat, případně způsobit jiné 

hospodářské ztráty.[23.] 

EPOZ – jednotný softwarový nástroj, který za krizové situace slouží orgánům krizového 

řízení pro uplatňování, evidenci a řešení požadavků na zabezpečení výrobků, prací služeb 

potřebných k překonání krizového stavu. Je provázán s aktuální nabídkou disponibilních 

věcných zdrojů.[23.] 

Závažná havárie – jedná se o výskyt závažného úniku toxických látek, požáru nebo 

výbuchu, které jsou v případě průmyslové činnosti výsledkem nekontrolovaného vývoje 

vedoucího k vážnému poškození zdraví zaměstnanců, či ohrožení životního prostředí a 

zahrnuje jednu nebo více nebezpečných látek.[6.] 
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5. CHARAKTERISTIKA M ĚSTA BOHUMÍN 

O Bohumínu se říká, že ho po první návštěvě budete buď milovat, nebo nenávidět. 

Žádná jiná možnost není. Možná to způsobuje množství zeleně a vodních toků, proti kterým 

zde stojí průmysl a s ním spojená doprava. Severní zeměpisná šířka Bohumína (radnice) je 

49° 54’ 14,40" a východní zeměpisná délka pak 18° 21’ 27".[16.] Mapa území Bohumína 

viz Obrázek 1. 

 
Obrázek 1: Mapa území města Bohumín [16.] 
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Znak: 

 

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Karviná 

Obec s rozšířenou působností: Bohumín 

Katastrální výměra: 31 km2 

Počet obyvatel: 22 776 (k 1.2.2010)  

Zeměpisná severní šířka: 49° 54‘ 14,40‘‘ 

Zeměpisná východní délka: 18° 21‘ 27‘‘ 

Nadmořská výška: 248 m.n.m. 

PSČ: 735 81 

Adresa MěÚ: Masarykova 158, Nový Bohumín 

Senátor: Ing. Petr Vícha 

Tajemník: Ing. Dagmar Fialová 

Oficiální webové stránky: www.mubo.cz 

5.1.  Krátká historie m ěsta Bohumín 

Bohumín měl významnou strategickou polohu již od svého založení. Tuto důležitost 

si město udrželo dodnes. Už ve 12. století procházely Bohumínem křižovatky významných 

obchodních cest. Solná stezka vedla z Moravy do Krakova a Jantarová stezka směřovala 

z Uher do Těšína a dále k Baltu. Osada tedy vznikla na frekventovaném místě, které bylo 

vhodné pro přechod přes řeku. O tom svědčí i stavba mostu v 15. století, který ovšem 

mnohokrát strhla rozvodněná řeka Odra. Se stoupajícím cestovním ruchem přibývalo 

osadníků, takže osada jménem Bogun, byla v době krále Přemysla Otakara II. již velkou 

vesnicí. První písemná zpráva o vsi Bogun však pochází až z roku 1256 a týká se dnešní 

městské části Starý Bohumín. Jistě však je, že trvale osídlená osada zde byla již mnohem 

dříve. Na základě jména Bogun můžeme soudit, že se jednalo o slovanské sídlo.[16.] 

V této kapitole bych se rád zmínil o povodních z roku 1997, které v městě zanechaly 

katastrofické následky a do dnešního dne se jedná o největší mimořádnou událost 

v dějinách Bohumína. Ve dnech 5. – 6. 1997 zasáhla povodeň celou Moravu a Slezsko, 

současně i východní část Čech. Povodňová vlna zaplavila rovněž území států Polska, 

Rakouska a Slovenska. Vše bylo zapříčiněno dlouhotrvajícími srážkami velké intenzity. 
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V dnech 6. – 11. 7. 1997 byl vyhlášen III. povodňový stupeň (Stav ohrožení). 

Předpokládané škody se pohybovaly v řádech desítek milionů korun. 

5.2.  Klimatická charakteristika 

Město Bohumín patří do oblasti mírně teplé, tzn. dlouhé léto, krátká zima mírně 

teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Dlouhodobé průměrné měsíční, 

roční teploty vzduchu T (°C) a dlouhodobé průměrné měsíční a roční úhrny srážek SRA 

(mm) obsaženy v Tabulce 1. Směr větru viz Obrázek 2. 

Tabulka 1: Roční teploty a srážky [25.] 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok 
SRA 
(mm) 27,04 26,34 44,8 52,54 69,96 86,94 108,8 75,72 84,9 46,09 46,3 34,18 703,62 

T (°C) -0,7 0,9 3,6 9,0 14,4 17,1 19,0 18,8 13,5 9,5 3,5 -0,6 9,0 
 

 
Obrázek 2: Větrná r ůžice [25.] 

Z klimatologického hlediska jde o region v oblasti mírně teplé, vlhké, s mírnou 

zimou s minimální teplotou v lednu vyšší než -3,0 °C (-2,4 °C). Maximum teploty je v 

červenci s průměrem 17,8 °C, přičemž v některých letech léto vrcholí až v srpnu. 

Dlouhodobá průměrná roční teplota 8,2 °C. Období s průměrnou denní teplotou větší než 0 

°C začíná v této oblasti 19. února a končí 12. prosince s dobou trvání 297 dní.[25.] 

5.3.  Geografická charakteristika 

Bohumín sousedí s Polskem a leží v severní části Moravskoslezského kraje. Město 

má výhodnou strategickou polohu díky které sehrává významnou roli nejen v regionu, ale 

také v celé republice. Nachází se totiž na křižovatce železničních tratí, na soutoku řeky 

Odry a Olše a zároveň hranici dvou států. Přirozenou hranici vytvářejí s Polskem především 
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malebné nivy dvou řek Odry a Olše, které se v Bohumíně spojují v jednu jedinou. Město 

leží v ostravské pánvi a od průmyslové Ostravy je vzdáleno necelých pět kilometrů. 

Rozlohou zabírá Bohumín 3 109 hektarů, území na kterém se rozkládá je rovinaté bez 

větších kopců. Nejvyšší bod města je na Záblatském kopci, který se nachází ve výšce 248 

metrů nad mořem. Nejnižší místo Bohumína je na soutoku Odry s Olší, kde se řeka Odra 

loučí s Českou republikou. S výškou 189 metrů nad mořem se jedná také o vůbec nejnižší 

bod Moravskoslezského kraje. [16.] 

5.4.  Demografická charakteristika 

Bohumín má přibližně 23 tisíc obyvatel (k 1.2.2010), kteří žijí v sedmi městských 

částech - Nový Bohumín, Starý Bohumín, Skřečoň, Záblatí, Pudlov, Vrbice a Šunychl. Tyto 

názvy naznačují, že se původně jednalo o samostatné obce, které vznikaly a postupně se 

vyvíjely od 13. století.[16.] 

5.5.  Doprava, vzdělání, firmy a záchranné složky Bohumína 

V kapitole jsme uvedl dopravu, vzdělání, velké firmy, složky a služby nacházející se 

na území města Bohumín. Přehled všech prvků infrastruktury v Příloze č.7. 

5.5.1. Doprava 

Automobilová doprava  

Spojení Bohumína s okolními městy je prostřednictvím dálnice D 47 (dálnice ve 

směru na Ostravu je zprovozněna, úsek z Bohumína je ve výstavbě) a silnic 1.třídy I/58 

(Ostrava, Polsko) a I/67 (Karviná). 

Železniční doprava 

Bohumín je znám jako evropská železniční křižovatka. Trať č. 270 (Ostrava, Přerov, 

Olomouc, Praha), trať č. 320 (Karviná, Český Těšín, Čadca). Vlakové spojení je umožněno 

i do Polska (Chalupki, Ratiboř, Katovice). 

Letecká doprava 

Nejbližší mezinárodní letiště je letiště L. Janáčka v Mošnově u Ostravy. 

5.5.2. Vzdělání   

Vzdělávací centra na území Bohumína jsou uvedena v Tabulce 2. 
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Tabulka 2: Školství a kurzy 

Vzdělání Počet subjektu 

Mateřská škola 12 

Základní škola 13 

Střední škola 3 

Jiné studium (jazykové kurzy, autoškola) 7 

5.5.3. Velké firmy 

Dle zákona č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou následující podniky zařazeny do skupin, podle 

nebezpečných látek nacházejících se na územích podniků. Velké firmy nacházející se na 

celém území města Bohumín , včetně zařazení do skupin obsaženo v Tabulce 3. 

Tabulka 3: Velké firmy  

Název firmy Náplň práce Sídlo firmy Zařazení do 

skupiny 

Bekaert, s.r.o. 
Výroba drátu 

Drátovenská 366, 

Pudlov 

Nezařazeno 

Bochemie, s.r.o. Výroba 

dezinfekčních 

prostředků 

Lidická 326, 

Bohumín 

Skupina B 

Bonatrans, a.s. Výroba železničního 

dvojkolí 

Revoluční 1234, 

Bohumín 

Nezařazeno 

Rockwool, a.s. Výroba skelné vaty 

pro zateplení domů 
Cihelní 769, Skřečoň 

Nezařazeno 

Železárny a 

Drátovny Bohumín 

Group, a.s. 

Výroba kotlů, plechů 

apod. 

Bezdušová 300, 

Bohumín 

Skupina A 
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5.5.4. Záchranné složky v Bohumíně 

Pro rychlé spojení ohrožené osoby se záchrannými složkami existují čísla tísňového 

volaní. Tísňová volání: 

• 150 – Hasičský záchranný sbor ČR, 

• 155 – Zdravotnická záchranná služba, 

• 156 – Městská (obecní) policie, 

• 158 – Policie ČR, 

• 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání. 

Přehled záchranných složek v Bohumíně v Příloze č.1. 
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6. INFORMACE PRO PLÁN PŘIPRAVENOSTI OBCÍ 

NA ŘEŠENÍ MU 

Obec je základním územním samosprávným celkem občanů v ČR. Tato skutečnost 

vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Obec 

všestranně pečuje o rozvoj svého území a potřeby svých občanů. 

Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu 

s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální 

péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby 

bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy, 

vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.[11.]  

V přenesené působnosti, neboli převedení pravomocí z kraje, obec vykonává na 

svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon. Působnost v těchto věcech je 

přenesenou působností obce.  

Uspokojování potřeb občanů obcí je každodenně ohrožováno, jak jsem již zmínil 

v úvodu, různými vlivy přicházející jak z jeho blízkého, tak i vzdáleného okolí. Může se 

jednat o ohrožení vznikem mimořádných událostí, a to jak přírodního, tak antropogenního 

charakteru nebo jejich kombinací. Proto existuje Plán připravenosti obcí na řešení těchto 

mimořádných událostí. V Příloze č.2 jsem zpracoval podle internetové stránky [15.] 

jednotlivé body obsahu tohoto plánu. 
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7. ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK 

Analýza a hodnocení rizik je soubor metod a procedur, které pro svou správnost 

musí splňovat dané předpoklady. Jedním ze základních předpokladů jsou konkrétní, 

pravdivé a ověřené datové soubory o dané mimořádné události, dále fyzikálně správně 

definovaný prostor a časový interval (od kdy do kdy ji budeme sledovat a zahrnovat daty). 

Cílem analýzy a hodnocení rizik je rozhodování ve prospěch věci, tzn., že pro účely této 

bakalářské práce se při hodnocení budu držet pouze toho, kvůli čemu analýzu provádím. Při 

provádění analýzy postupuji objektivně, nezávisle a nezaujatě. Před zahájením analýzy je 

potřeba nejprve odborné posouzení vstupních dat, požadavků a předpokladů dané metodiky, 

konkrétní cíle analýzy a hodnocení rizik. Při výběru metodiky závisí na tom, zda můžu pro 

daný prostor a časový interval stanovit rozložení MU, tzn. spočítat četnosti a zmapovat 

ohrožení, současně vypočítat a zmapovat ohrožení a naposled stanovit scénáře dopadů ve 

variantním provedení a pravděpodobnost jejich výskytu (kvantitativní analýza). Pro mé 

účely, stanovit optimalizaci opatření pro ochranu obyvatelstva ve městě Bohumín, jsem si 

vybral softwarový program SFÉRA. Program SFÉRA byl vyvinut pro vytvoření 

srozumitelného a pokud možno uživatelsky jednoduchého nástroje pro analytickou práci 

nebo rozhodovací proces. Analytických metod jsou známy desítky až stovky, ale jen 

několik z nich je aplikovatelných na přírodní systémy. 

7.1.  Metodický přístup k analýze a hodnocení rizik 

Než přejdeme k samotnému popisu jednotlivých metod a postupu analýzy včetně 

hodnocení rizik, je potřeba objasnit, co to analýza rizika vlastně je. Jedná se ve své podstatě 

o multikriteriální hodnocení parametrů našeho okolí. Metody analýzy rizik lze rozdělit na 

kvantitativní a kvalitativní metody. Princip kvantitativní analýzy rizik je založen na 

pravděpodobnosti výskytu jevu a pravděpodobnosti ztráty hodnoty. Nevýhodou jsou 

relativní hodnoty pravděpodobnosti, čili kombinace nespolehlivosti vstupních dat a špatnou 

kontrolu přijatých opatření. Naproti tomu kvalitativní analýzy rizik jsou hojněji využívány 

ke stanovení priorit mezi riziky. Pracují s daty o následcích a ztrátách užitné hodnoty, 

stanovují zranitelnosti nebo míry ohrožení. Existuje celá škála metod pro provedení analýzy 

a hodnocení rizik. Počínaje metodou Check List (kontrolní seznam), která je vhodná pro 

vyšetření územních celků a konče metodou Probabilistic Safety Assessment (metoda 

pravděpodobnostního hodnocení), která slouží k pravděpodobnostnímu hodnocení 

zranitelných částí k celkové zranitelnosti systému. Většina metod je určena především pro 
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analýzu a hodnocení rizik průmyslových podniků, tudíž pro analýzu ohrožení města jsou 

nevyhovující. Pro analýzu ohrožení území mimořádnými událostmi jsou z uvedených 

metod použitelné např. Check List (kontrolní seznam), Preliminary Hazard Analysis 

(předběžná analýza ohrožení) apod.. Přehled metod a postupu pro analýzu jsou uvedeny 

v Příloze č.3. Vhodnějším řešením pro účely mé bakalářské práce je použít softwarový 

program. Existuje spousta softwarových programů pro analýzu ohrožení mimořádnými 

událostmi např. SFÉRA, EPOZ apod.. 

7.2.  Program SFÉRA 

Byl vyvinut pro srozumitelný a pokud možno uživatelský jednoduchý nástroj pro 

analytickou práci nebo rozhodovací proces. Konstrukce programu umožňuje řešení 

složitých problémů týmovou prací. Současně lze řešit několik analýz nebo rozhodovacích 

variant najednou a paralelně porovnat jejich výsledky. Výstupy programu (Příloha č.4) jsou 

velmi přehledné a jednoznačné ve formě tabulek. Výsledky je možno exportovat do formátů 

s příponou *.xls, *.doc a *.html a tvořit tak vlastní tabulky, grafy a textové soubory. 
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8. KVALITATIVNÍ ANALÝZA MIMO ŘÁDNÝCH 

UDÁLOSTÍ  

Mimořádná událost je 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.[17.] Z definice je patrné, že je nutné 

provést kvalitativní analýzu mimořádných událostí, tím by se dalo předejít škodám na 

životech a zdraví obyvatel, na životním prostředí a majetku. Tato analýza by pomohla 

včasně zmapovat ohrožení, stanovit scénáře dopadů a pravděpodobnost jejich výskytů.  

S rozvojem techniky roste rovněž nutnost ošetřit oblast hodnocení a řízení rizik, 

která hrozí obyvatelstvu, životnímu prostředí a majetkovým hodnotám. Cestou k ochraně 

lidské společnosti a minimalizaci následků mimořádných událostí je proces havarijního 

a krizového plánování, který bezprostředně vychází z analýzy rizik. Taková analýza pak 

poskytuje možnost přijímat opatření k předcházení vzniku nebo omezení následků 

mimořádných událostí.[14.] 

 

Přehled základních druhů mimořádných událostí 

Mimořádné události mohou být původu přírodního nebo antropogenního, tj. 

způsobené člověkem a jeho činností.[2.] Přehled mimořádných událostí v Tabulce 4. 
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Tabulka 4: Mimořádné události [2.] 

Mimořádné události 

Živelné pohromy 
Havárie s únikem 

Nebezpečných látek 
Ostatní události 

- záplavy a povodně, 
záplavy vzniklé 
rozrušením vodních 
děl ( hráze rybníků, 
přehrad apod. ), táním 
sněhu 

- vichřice, sněhové a 
námrazové kalamity, 
orkán, tornádo 
(Atmosférické 
poruchy ) 

- sesuvy půdy a 
svahové pohyby, 
zemětřesení, sopečný 
výbuch 

- extrémní chlad a 
teplo, pád meteoritu 

- velké lesní požáry 

- havárie v chemickém  
 provozu 

- výbuchy 
plynovzdušných směsí 

- radiační havárie 
- ropné havárie 

 

 

- teroristický čin 
- anonymní 

oznámení o uložení 
bomby 

- nebezpečná 
zásilka, podezřelé 
zavazadlo 

- epidemie 
nakažlivých 
nemocí lidí a zvířat 
( např. 
salmonelóza, 
prasečí mor, ptačí 
chřipka) 

- rozsáhlé dopravní 
havárie ( hromadné 
autohavárie, velká 
železniční neštěstí, 
letecké katastrofy ) 

 

V následující kapitole se zaměřím na mimořádné události, které se dotýkají města 

Bohumín. 

8.1.  Živelné pohromy 

Mezi základní druhy dělení mimořádných událostí patří bezpochyby živelné 

pohromy, které vznikají v důsledku působení přírodních sil. Způsobují obrovské škody na 

majetku a přírodě, kromě toho mnohdy dochází k újmě na zdraví lidí, zvířat a v nejhorších 

případech má za následek smrt. V některých případech mohou živelné pohromy dosahovat 

až katastrofických rozměrů. V ohroženém území, ve kterém právě živelná pohroma 

propukla, nezávisí pouze na intenzitě dané události, ale rovněž na koncentraci lidí, 

průmyslu, dopravě a rizikových technologiích. Za velmi důležitý činitel je obecně 

považována připravenost provedení likvidace veškerých následků a zabránění možnosti 

vzniku sekundárních činností škodlivých jevů (hladomor, nákazy, výpadky energetických 

nebo zásobovacích sítí (elektřiny, vody, plynu, tepla apod.)). 
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8.1.1. Povodně 

Přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při 

kterém voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.[12.] Pro 

určení stavu povodní, slouží Stupně povodňové aktivity.  

Stupně povodňové aktivity: 

I. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI  

Nevyhlašuje se, nastává při nebezpečí přirozené povodně, činnost zahajuje hlásná a 

hlídková služba na vodních tocích.[3.] Za I. Stupeň povodňové aktivity se považuje taková 

situace, označená předpovědní povodňovou službou Českého hydrometeorologického 

ústava. 

II. Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI 

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, přerůstá-li nebezpečí přirozené povodně 

v povodeň.[3.] Aktivizují se povodňové orgány a účastníci ochrany před povodněmi. 

III. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ 

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, 

ohrožení životů, zdraví a majetků v záplavovém území.[3.] Jsou prováděny zabezpečovací 

práce a podle potřeby evakuace a záchranné práce. 

 

Rozdělení povodní: 

1) Přirozená povodeň 

Jsou způsobeny táním, dešťovými srážkami velké intenzity nebo chodem ledu. 

Dělí se na:[18.] 

• Zimní a jarní povodně, 

• letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, 

• letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity, 

• zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích.  

2) Zvláštní povodeň 

Vznikají převážně poruchou na vodním díle, která může vyvolat havárii nebo 

nouzovým řešením kritické situace na vodním díle. 

3) Blesková povodeň 

Za Bleskové povodně jsou označovány přirozené povodně způsobené krátkodobými 

srážkami velké intenzity, vyskytující se převážně v letním období. 

Pro město Bohumín můžou představovat reálné ohrožení, všechny tři druhy 

povodní, a to přirozená povodeň (většinou pouze Letní povodně způsobené jak 
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dlouhotrvajícími regionálními dešti, tak krátkodobými srážkami velké intenzity), zvláštní 

povodeň (výskyt přehrad a vodních nádrží např. Žermanická přehrada, Těrlická přehrada 

apod.) a blesková povodeň (způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity v letním 

období). V Příloze č.5 jsou zobrazeny záplavové území v městě. 

Ochrana před povodněmi není nikdy absolutní. Ochranou před povodněmi se rozumí 

opatření k předcházení a zamezení ohrožení zdraví, životů a majetku občanů, společnosti, 

životního prostředí. Jmenovaná opatření jsou prováděná především systematickou prevencí, 

zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňování průběhu povodní. Ochrana před 

povodněmi je zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace 

krizovými plány.[3.] 

8.1.2. Požár a lesní požár 

Lesní požáry patří do kategorie přírodních (udeření blesku do stromů), na rozdíl 

požáry patří do kategorie antropogenních (neopatrná manipulace s otevřeným ohněm 

v přítomnosti hořlavých látek) mimořádných událostí.  

Požárem rozumíme každé nežádoucí hoření, při němž dochází ke škodě na 

materiálních hodnotách, nebo jež má za následek zranění (popálení) a v nejhorším případě 

usmrcení osob. 

Prevence ochrany před požárem, v případě antropogenní mimořádné události, 

spočívá v dodržování zásad požární ochrany. Důležité je vědět, kde se nachází hasící 

prostředky, hydranty, hlavní uzávěry plynu, vypínače elektrického proudu a hlavně únikové 

cesty z ohroženého místa požárem. Ochrana před lesním požárem v případě přírodní 

mimořádné události je obtížná, nejběžnější ochranou lesů je hlídková kontrola lesní 

správou. 

8.1.3. Vichřice a silné větrné poryvy 

Vznikají vyrovnáním rozdílů atmosférických tlaků v různých místech zemského 

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

tlakem vzduchu. Toto proudění se nazývá obecně vítr a je rozděleno podle rychlosti. Od 

rychlosti výše 18,3 m/s (78 Km/hod.) se tento vítr nazývá vichřice. 

Pro určení stavu síly větru se používá Beaufortova stupnice síly větru (Příloha č.6). 

Ochranou před atmosférickými poruchami je správně provedená předpověď 

meteorologických ústavů a následné varování obyvatelstva a vyrozumění IZS o vzniku 

živelné pohromy. Přehled nejdůležitějších opatření před touto živelnou pohromou je 

obsažen v Tabulce 5. 
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Tabulka 5: Opatření před Vichřicí a větrných poryvech 

Přehled nejdůležitějších opatření před Vichřicemi a silným větrným poryv ům 

Preventivní Represivní Renovační 

- neprovádět výstavbu lehce 

zasažitelných objektů 

v lokalitách s výskytem 

tohoto přírodního jevu, 

- ukotvovat a zajišťovat 

střechy domů a lehkých 

staveb, 

- vysazovat větrolamy, 

- pojištění. 

- varování 

obyvatelstva, 

vyrozumění IZS, 

- výstavba 

protivětrných 

úkrytů, 

- ukrytí 

obyvatelstva 

především 

v podzemních 

úkrytech. 

- Oznámení konce 

poplachu, 

- odklízení trosek 

staveb a lesních 

polomů, 

- analýza vzniklé 

situace a realizace 

zdokonalených 

opatření. 

 

8.1.4. Svahové pohyby a propad zemských dutin 

Svahové pohyby 

Vznik svahových pohybů je zapříčiněn uvolněním kluzných ploch povrchových 

zemských vrstev u svahů, jejichž sklon je vyšší než (22 – 25°)[1.]. Při průniku vody mezi 

relativně oddělené vrstvy svahu dochází ke vzniku kluzných ploch. Rovněž mohou 

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

V důsledku uvolněných materiálů dochází k zavalování obytných i průmyslových objektů, 

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

V Tabulce 6 jsou obsažena opatření před svahovými pohyby. 
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Tabulka 6: Opatření před svahovými pohyby 

Přehled nejdůležitějších opatření 

Preventivní Represivní Renovační 

- provádět důkladný 

geologický průzkum 

s aspektem potencionálního 

vzniku sesuvů, 

- v oblastech svahů 

s kritickým sklonem 

instalovat monitorovací 

zařízení ke sledování 

svahových pohybů, 

- u svahů s kritickým úhlem 

provádět stabilizační 

opatření pomocí krajino 

tvorných i technických 

prvků, 

- pojištění.  

- Varovat 

obyvatelstvo a 

vyrozumět IZS, 

- okamžité 

odstraňování 

vzniklých sesuvů, 

- při pomalém 

sesuvu půdy 

provádět 

okamžitou 

evakuaci obyvatel, 

- stavět opěrné 

stěny. 

 

- Obnova 

poškozených 

objektů, sítí a 

vedení, 

- zakládání 

umělých svahů 

v místech mimo 

výskyt obyvatel, 

- výstavba 

dokonalejších 

zátaras proti 

sesuvu. 

 

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

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

zasaženy. Tuto mimořádnou událost jsem zde zařadil z důvodu faktu, že město Bohumín se 

nachází v blízkém sousedství Karvinských a Ostravských dolů a tudíž se dostává do pásma 

možného vzniku propadu zemských dutin. Opatřením proti této případné katastrofě je 

zabránění výstavby sídelních aglomerací v blízkosti dolů bez předchozího geologického 

průzkumu. Dalšími opatřeními jsou nepřekračovat povolenou mez tonáže nákladních 

vozidel, samozřejmě varování obyvatelstva, vyrozumění IZS a báňské záchranné služby 

apod.. 

8.1.5. Zemětřesení 

Zemětřesení je krátkodobý rychlý pohyb vyvolaný náhlým přemístěním větších 

hmot v kůře a svrchním plášti Země, který se šíří formou zemětřesných vln na velké 

vzdálenosti. Je doprovázeno katastrofickými jevy, jako jsou sesuvy půdy, kamení a skalních 

bloků, ničivé příbojové vlny na mořském pobřeží (tsunami), požáry a epidemie.[2.] 
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V Bohumíně výrazné nebezpečí větších zemětřesení nehrozí, i když se na území České 

republiky vyskytují oblasti se slabou seismickou činností. Zemětřesení se měří pomocí 

Richterovy stupnice (Příloha č.7). 

Nejdůležitějším opatřením v oblasti ochrany před zemětřesením je seznámení 

obyvatelstva o účincích zemětřesení a pojištění. V případě vzniku zemětřesení je zásadním 

opatřením také zabránění vzniku paniky, provádění záchranných a likvidačních prací, 

poskytnutí humanitární pomoci. 

8.2.  Havárie s únikem nebezpečných látek 

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

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

mohou k únikům přispět i přírodní síly. K únikům nebezpečných látek může dojít 

v závodech a podnicích v nichž se vyrábějí, pracují, skladují nebo jinak používají 

nebezpečné látky (např. chlor, čpavek (amoniak), HCl, benzín, nafta atd.). Současně může 

dojít k úniku nebezpečných látek při přepravě v cisternách a kontejnerech. 

8.2.1. Havárie s únikem ropných látek 

Neznamenají bezprostřední ohrožení pro lidský život (pokud nejsou doprovázeny 

požárem či výbuchem), ale mají dalekosáhlý vliv na životní prostředí. 

V Bohumíně může dojít k úniku ropných látek prostřednictvím havárii na čerpacích 

stanicích nebo převozu ropných látek při železničních či silničních nehodách.  

8.2.2. Havárie s únikem toxických látek 

Lidský faktor tvoří (ze 70 – 95 %)[1.] nejzákladnější příčinu selhání ve všech 

technologických procesech. Dalším faktorem možnosti vzniku havárie a následný únik 

chemických látek je selhání funkce monitorovacího a bezpečnostního zařízení, selhání 

automatických zásahových prvků (systém springler), blokace ventilů, vypínání elektrického 

proudu a mnoho dalších. Následkem úniku je nevratné poškození zdraví při otravách, 

poleptáních, popáleních a intoxikacích vnitřních orgánů. 

V Bohumíně se nachází spousta závodů, které pracují s nebezpečnými látkami 

(chlor, čpavek (amoniak), aerosoly, tužidla, ředidla apod.), a tudíž představují riziko vzniku 

havárie. Jedná se především o firmy Bochemie, s.r.o., Bonatrans, a.s., Bekaert, s.r.o., 

Železárny a Drátovny Bohumín Group, a.s.. 
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8.2.3. Radiační havárie a nehody 

Možnost vzniku radiační havárie či nehody pochází ze dvou potencionálních zdrojů. 

Jednak to jsou jaderné elektrárny, které pro výrobu elektrické energie využívají štěpnou 

reakci a druhým zdrojem vzniku havárie jsou bezpochyby jaderné zbraně hromadného 

ničení. Štěpná jaderná reakce je jaderná reakce, při níž dochází k rozbití jádra nestabilního 

atomu vniknutím cizí částice (většinou neutronu) za vzniku energie (např. štěpení uranu 

235, uranu 238). Riziky této katastrofy jsou jaderné výbuchy a následné poškození zdraví 

lidí a zvířat ozářením. Největší ohrožením při radiační havárii je působení záření gama ( γ ). 

Velice snadno proniká skoro všemi materiály. Avšak procento možného výbuchu jaderné 

elektrárny je mnohem menší než ohrožení obyvatelstva, zvířectva a životního prostředí 

jaderným odpadem. Ten se může dostat mezi civilizaci nebo životního prostředí například 

při dopravní nehodě převozního vozidla jaderného odpadu. 

Ochranou proti účinkům radiační havárie je rychlý přesun obyvatelstva do 

improvizovaných úkrytů a použití prostředku individuální ochrany osob. Jedná se 

především o ochranný oděv, pokrývku hlavy, obuv z umělé hmoty, rukavice nebo návleky 

na ruce, masku, roušku, respirátor či navlhčený ručník. Prostředky individuální ochrany se 

používají pouze krátkodobě při přesunu do krytu.  

Pro všechny tři oblasti (Havárie s únikem ropných látek, Havárie s únikem 

toxických látek, Radiační havárie a nehoda) zpravidla platí stejná opatření. Přehled 

nejzákladnějších opatření obsažen v Tabulce 7. 
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Tabulka 7: Opatření proti vzniku havárie 

Opatření pro zamezení vzniku havárie a následnému úniku nebezpečné látky 

Preventivní Represivní Renovační 

- zabezpečení přísné 

organizovanosti práce 

v rizikových provozech, 

- profesní a morální 

způsobilost obsluhy, 

- přísné dodržování 

veškerých 

bezpečnostních 

opatření, 

- neustálá kontrola všech 

dílčích kroků 

technologického 

procesu.  

- aplikace požárních 

opatření, 

- provádění zvoleného 

stupně evakuace, 

- uzavření všech 

dopravních tras 

procházejících 

zasaženou zónou. 

- dekontaminace, 

- poskytnutí 

lékařské pomoci. 

8.3.  Ostatní událost 

Jedná se o mimořádné události způsobené především lidskou zlobou, její 

neopatrnosti a nerozvážnosti, jejichž uskutečněním mohou vyvolat nákazy, hromadné 

dopravní nehody či teroristický útok. 

8.3.1. Teroristický útok 

Podle českého encyklopedického slovníku z roku 1993 je terorismus definován jako: 

,,Souhrn antihumánních metod hrubého zastrašování politických odpůrců hrozbou síly nebo 

užití různých forem násilí.“[20.] 

Jedná se o záměrně násilnou činnost malých polovojenských organizovaných 

skupin, které prosazují zájmy určitých vlivných dílčích skupin. Jejich cílem je vyvolat ostré 

sociální napětí a ovlivnit veřejné mínění nebo činnost státních orgánů ve svůj prospěch 

(např. únos letadla). Následkem působení těchto konfliktů dochází ve většině případů ke 

značným materiálním ztrátám napadených objektů a smrti obyvatelstva.[1.] 

Ochrana proti této události je velice obtížná, jelikož nikdy nevíme ,,co a jak si 

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

důležitých státních, kulturních, průmyslových a společenských center. 
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8.3.2. Hromadné nákazy 

Pro přiblížení hromadné nákazy je nutné definovat některé pojmy spadající do této 

kategorie. V práci se zabývám pouze mimořádnými událostmi typu Epidemie a Epizootie, 

ostatní typy (Epifytie apod..) kategorie hromadných nákaz nerozvádím. 

Epidemie je výskyt onemocnění, který výrazně převyšuje obvykle očekávané 

hodnoty tohoto výskytu onemocnění v daném místě a čase. Epizootie je prudké nakažlivé 

onemocnění zvířat, které se rychle šíří i mimo oblast původního výskytu.[23.] Ve správním 

obvodu města Bohumín se v obci Rychvald nachází živočišná výroba zahrnující chov 

hospodářských zvířat (krůt). 

Pro lidskou populaci může znamenat tato kategorie MU velké riziko vzniku 

masivního rozšíření určité choroby. To stejné platí u hromadné nákazy zvířectva, která se 

projeví jak na hospodářství, tak i na druhotném ohrožení lidského zdraví. Hromadné nákazy 

jsou v dnešní době často spojovány s hrozbou bioterorismu.  

Zdroje nákazy mohou být:[2.] 

• Nemocný člověk nebo nosič (nemoc pouze šíří, sám ji netrpí), 

• infikované zvíře, 

• úmyslné rozšíření původce choroby v populaci (např. teroristickým činem) . 

Opatření proti hromadným nákazám spočívá v preventivní výzkumu v oblasti 

lékařských věd, veterinářství. 

8.3.3. Havárie v dopravě 

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

zařízení po určených komunikacích na zemi, po vodě a ve vzduchu. Se zvyšující se 

hustotou, četností a technickou složitostí dopravních systémů vzrůstá pravděpodobnost 

selhání a poruchy v dopravě díky tomu, že se transportní trajektorie častěji protínají a mají 

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

povětrnostní podmínky (především v zimě), nedbalost a nesprávná rozvážnost řidičů 

vozidel.  

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

území s výskytem dopravních nehod a jejich monitoring. Monitoringem je myšleno zvýšené 

nasazení policejních hlídek na pozemních komunikacích a častější kontroly způsobilosti 

vozidel řidičů. 
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8.4.  Statistické údaje výjezdů HZS k MU 

Podle statistické ročenky (internetová stránka) jsem pro ukázku vypracoval v Excelu 

graf (Graf 1) o výjezdech jednotek požární ochrany města Bohumín a to včetně SDH všech 

městských části v roce 2009 (Příloha č.8 obsahuje statistické údaje pro vypracovaní Grafů 

1, 4, 5). Pro tyto statistické údaje, jsem prostřednictvím softwarového programu SFÉRA 

stanovil grafy pořadí (Graf 4) a vlivů (Graf 5) mimořádných událostí, pro srovnání s grafy 

(Graf 2, 3) vytvořené na základě odhadu pravděpodobnosti výskytu mimořádných událostí 

v městě Bohumín. 

Počet zásahu jednotek požární ochrany Bohumín za rok 2009
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Graf 1: Graf výjezdů HZS k MU v Bohumíně 

8.5.  Kritická infrastruktura 

Dnešní civilizace je závislá na správnosti fungování infrastruktury. Nefunkčnost 

infrastruktury by měla závažné dopady na zajištění základních lidských potřeb, ke kterým je 

zřízena. V souvislosti s kritickou infrastrukturou již nejde jen o výjimečné situace ohrožení 

životů a státu, nýbrž o zachování běžného provozu společnosti a proto ji musíme 

chránit.[4.]  

Bylo vytipováno 9 oblastí a 37 produktovodů a služeb, považovaných za prioritní 

z hlediska fungování společnosti. 
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Prvky Kritické infrastruktury: 

• Systém dodávky energií, 

• Systém dodávky vody, 

• Systém odpadového hospodaření, 

• Dopravní síť, 

• Komunikační a informační systém, 

• Veřejné služby, 

• Nouzové služby, 

• Bankovní a finanční sektor, 

• Státní správa a samospráva. 

 

Přehled subjektů kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji, správní obvod 

města Bohumín ke dni 15. 7. 2004 (Příloha č.9). 

8.5.1. Dopad mimořádných událostí na kritickou infrastrukturu 

Mimořádné události mohou mít závažný dopad na kritickou infrastrukturu. Výše 

uvedené mimořádné události po vypuknutí ohrožují všechny prvky kritické infrastruktury 

města Bohumín, a proto je nezbytné udělat vše potřebné pro jejich ochranu. 

8.5.2. Ochrana Kritické infrastruktury 

Ochrana KI se rozumí proces, který zohledňuje všechna rizika a hrozby výpadků KI, 

směřující k zajištění fungování subjektů KI a vazeb mezi nimi. Tyto subjekty KI jsou 

vlastníci a provozovatele výrobních i nevýrobních systémů vytvářejících produkty nebo 

poskytující služby KI. Strategie základní ochrany KI vychází z: 

• Prevence a bezpečnost (odolnost) proti výpadku, 

• náhradní systémy (zálohování), 

• kapacity pro případ nouze (nouzové zdroje), 

• schopnost svépomocné reakce při obnově provozu. 

 

Ochranou Kritické infrastruktury se rozumí použití stavebních, technických, 

personálních a organizačních opatření, zaměřených na předcházení výpadkům funkčnosti 

subjektů KI, jejich zodolnění proti těmto výpadkům a případně přípravu náhradních řešení 

pro skutečné výpadky funkčnosti.  
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V Příloze č. 8 jsou uvedeny objekty, včetně mapy, důležité pro bezproblémový chod 

celé Kritické infrastruktury. 
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9. KVANTITATIVNÍ ANALÝZA MOŽNÉHO 

OHROŽENÍ BOHUMÍNA 

 

V bakalářské práci se zabývám optimalizaci opatření k ochraně obyvatelstva 

ve městě Bohumín. Na základě provedené analýzy, se pokusím navrhnout optimální 

opatření proti předcházení vzniku těchto události. Pro stanovení ohrožení mimořádnou 

událostí obcí nebo měst existují dvě metody, kterými události můžeme stanovit. Jedná se o 

předchozí statistické údaje, které uchovává ve své kompetenci HZS Bohumín nebo po 

provedení odhadu. V bakalářské práci je použita jak první metoda použití statistických 

údajů, tak druhá metoda, tedy odhad. Tyto stanovené mimořádné události se 

prostřednictvím softwarového programu SFÉRA zanalyzují a program určí pořadí 

největšího potencionálního ohrožení. Určené pravděpodobnosti jsou dále potřebné pro 

určení vstupních pravděpodobností potřebných pro použití řešení v programu SFÉRA.  

 

9.1.  Přehled mimořádných události  

 

Určené mimořádné události města Bohumín pomocí kvalitativní analýzy v Tabulce 

8. 
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Tabulka 8: Typy mimořádných událostí a jejich zkratky 

Poř. 

č. 

Typ rizika Název 

zkratky 

Pravděpodobnost 

výskytu 

1 Povoděn, záplava POV 2x ročně 

2 Zvláštní povodeň ZPO 1x ročně 

3 Vichřice, orkán VICH 1x za 2 roky 

4 Bouřky, krupobití BOU 2x ročně 

5 Námrazy, náledí NAM 1x ročně 

6 Sněhová kalamita SNE 1x za 2 roky 

7 Dlouho trvající sucho a vedro VSU 1x za 10 let 

8 Pád kosmických těles PKT 1x 10 milionů let 

9 Zemětřesení ZEM 1x 10 let 

10 Sesuvy půdy SEP 1x 10 let 

11 Propad zemských dutin PZD 1x za 5 let 

12 Epidemie EPI 1x za 10let 

13 Epizootie EPZ 1x za 50let 

14 Požár POZ 1x za 2 let 

15 Únik toxických látek UNT 1x za rok 

16 Únik výbušných plynů a pár UVP 1x za rok 

17 Únik ropných produktů URP 1x za rok 

18 Havárie v silniční dopravě HSD 1x týden 

19 Havárie v železniční dopravě HZD 1x za rok 

20 Havárie v letecké dopravě HLD 1x za 100 let 

21 Poruchy v zásobování vodou PZV 1x za rok 

22 Poruchy v zásobování teplem PZT 1x za rok 

23 Poruchy v zásobování plynem PZP 1x za rok 

24 Poruchy v telekomunikačních 

sítích 

PTP 2x za rok 

25 Terorismu TER 1x za 5 let 
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V Přehledu možných ohrožení jsou obsaženy i mimořádné události (pád kosmických 

těles, havárie v letecké dopravě), které se nevyskytují na území města často (myšleno např. 

1x ročně). Není však vyloučeno, že k ním nemůže dojít a z tohoto důvodu jsem je 

v přehledu uvedl.  

9.2.  Výsledky analýzy programem SFÉRA 

Po předchozím určení pravděpodobnosti jednotlivých mimořádných událostí, které 

jsou určené odhadem a mohou nastat na území města Bohumín, je nutné stanovit kritérium 

,,Zranitelnost“. Při zadávání zranitelnosti jsou zohledněny následující faktory, jako ohrožení 

obyvatelstva, zvířectva, budov, ekonomiky, kritické infrastruktury a životního prostředí. 

Jedná se vlastně o ohrožení jednotlivých, výše uvedených zranitelností, které jsou při 

propuknutí mimořádné události nejvíce zasaženy.  

Výsledky analýzy vzniku mimořádných událostí na území města Bohumín jsou 

znázorněny následujícími grafy (Graf 2, 3 pro metodu odhadu, pro statistické údaje Graf 4, 

5). Tabulka obsahující data s výsledky analýzy, nutná pro vyhotovení grafů viz Příloha 

č.11. 
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Graf 2: Graf znázorňující pořadí MU odhadem 
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Graf 3: Graf znázorňující vliv MU u odhadu 
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Graf 4: Graf znázorňující pořadí MU u statistických údajů 
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Graf 5: Graf znázorňující vliv MU u statistických údajů 

 

Pro grafy stanovené odhadem a ze statických údajů jsem vytvořil graf pro výsledné 

srovnání vlivů mimořádných událostí (Graf 6). Graficky srovnání pořadí MU provedených 

odhadem a statistickými údaji nelze provést. 
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Graf 6: Graf srovnání vlivů MU 

 

Hodnoty na ose x představují pořadí a vliv mimořádných událostí, vygenerovaných 

programem SFERA. Význam čísel a zkratek na ose x v grafech viz Příloha č. 10. V Grafech 

2, 4 zvyšující se hodnoty sloupců, snižující se pravděpodobnost vzniku mimořádné události. 
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Z výsledků analýzy pomocí první metody (odhadem) je zřejmé, že největším ohrožením 

města Bohumín a jeho městských částí, je přírodní povodeň. Povodeň zasáhla město 

naposled v roce 1997 a zanechala zde katastrofální následky. Město na předpověď udeření 

této mimořádné události mohlo reagovat, avšak nedůvěryhodnost zdejších občanů zvítězila. 

Záplavové území města v Příloze č.5. Druhým potencionálním ohrožením vyšla havárie 

v silniční doprav. Zde se není se čemu divit, vždyť Bohumínem denně projede 5234 vozidel 

[21.]. Třetí v pořadí je únik toxických látek. V městě prosperuje chemický závod Bochemie, 

s.r.o.(Zóna havarijního plánování podniku Bochemie, s.r.o. viz Příloha č.11). Naproti 

častému výskytu požáru ve městech a obcích celé České republiky, je tato mimořádná 

událost podle analýzy až na šestém místě.  

Z výsledků analýzy pomocí druhé metody (statistiky) vyšlo, že největším ohrožením 

města je požár. V porovnání první a druhé metody je viditelné, že u první metody je požár 

na šesté místě, kdežto v případě druhé metody je na prvním místě. Důvod je jednoduchý 

statistické údaje mimořádných událostí jsou přesnější než odhadnutí výskytu a následného 

propuknutí konkrétní mimořádné události určené mnou. Druhým ohrožení podle 

statistických údajů byla živelní pohroma (např. Vichřice, Bouřka, neuvádím povodeň, 

protože od roku 1997 v Bohumín nezasáhla). Třetí ohrožení města Bohumín je podle 

statistických údajů Technická havárie bez úniku nebezpečné chemické látky. Potencionální 

zdroj možného nebezpečí této mimořádné událostí vyplývá ze skutečnosti výskytu několika 

podniků, ve kterých může dojít k havárii (5.5.3.). 

Analýza srovnání obou pravděpodobností je stanovena stejnou metodou, ale na 

základě různých dat (odhadem, statistikou). Celkovým zhodnocením výsledků byla podle 

očekávání přesnější analýza prostřednictvím statistických údajů. U použití statistických 

údajů je větší procento úspěšnosti, poněvadž zde můžeme porovnávat jednotlivé roky 

výskytu mimořádných událostí mezi sebou a s určitou pravděpodobností očekávat zásah 

mimořádných události v daném roce. Kdežto odhad prováděný osobou nezabývající se 

touto problematikou lze stanovit velmi těžce, až nepravděpodobně. U odhadu je obtížné 

samostatně stanovit výskyt konkrétní mimořádné události. Existují avšak metody, které to 

umožňují, jako např. metoda expertního odhadu a metoda brainstormingu. U těchto metod 

se očekává přítomnost specialistů pracujících v daném odvětví, kteří tuto problematiku umí 

vyřešit. Jedná se především o analytiky používající při analýze statistické ročenky 

mimořádných událostí projevených v minulosti. Mnou provedený odhad se nepřibližoval 

výsledkům analýzy pomocí statistických údajů.  
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10. OPATŘENÍ K OCHRAN Ě OBYVATELSTVA VE 

MĚSTĚ BOHUMÍN 

V první části kapitoly se budu zabývat stávajícímu zabezpečení úkolů a opatření 

k ochraně obyvatelstva ve městě Bohumín, která je definována jako plnění úkolů CO, tj. 

plnění Čl. 61 Dodatkového Protokolu 1 k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně 

obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů. Jedná se především o varování, evakuaci, 

ukrytí, nouzové přežití a další opatření k zabezpečení života, zdraví a majetku obyvatelstva. 

V druhé části se budu snažit navrhnout optimalizaci zabezpečení úkolů a opatření k ochraně 

obyvatelstva v Bohumíně, poněvadž současný stav opatření k ochraně obyvatelstva je podle 

mého názoru nedostatečný. Nově navržená opatření by měla tento současný stav zlepšit.  

10.1.  Stávající zabezpečení úkolů a opatření k ochraně 

obyvatelstva 

Stávajícími opatřením k ochraně obyvatelstva jsou dosavadní opatření prováděná v 

městě.  

10.1.1. Varování obyvatelstva ve městě Bohumín 

Jak jsem již zmínil, plnění varování vychází jak z Čl. 61 Dodatkového Protokolu 1 

k Ženevským úmluvám, tak §15 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Varování je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předání informace o reálné hrozící nebo již vzniklé mimořádné 

události vyžadující realizaci opatření na ochranu životů, zdraví a majetku obyvatelstva.[23.]  

Prostředky pro varování obyvatelstva v Bohumíně: 

• Sirény, 

• vozidla Policie ČR, 

• vozidla Obecní (městské) policie, 

• vozidla JPO, 

• Televizní informační kanál T.I.K., 

• internetové stránky Bohumína: www.mubo.cz, 

• E-info. 
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Vzor verbální informace: 

,,Podle informací Povodí Odry mezi pátou a šestou hodinou večer by měla řeka Olše 

dosáhnout padesátileté vody. Doporučujeme zabezpečit si předměty z nižších pater do 

vyšších pater. Aktuální informace můžete dostat na tel. čísle 596 092 111.“[24.] 

Přehled všech sirén nacházejících na území města obsažen v Tabulce 9. V Příloze 

č.11 jsou mapě Vnějšího havarijního plánu Bochemie s.r.o., graficky znázorněné jednotlivé 

sirény v Bohumíně. 

Tabulka 9: Přehled sirén 

  Lokalita Siréna Ovládání 

1. Nový Bohumín Bochemie Lidická 326 rotační Dálkové 
2. Nový Bohumín MěÚ nám. T.G.Masaryka 158 elektronická Dálkové 
3. Pudlov HZ Ostravská 277 rotační Dálkové 
4. Skřečoň HZ 1. máje 448 rotační Místní 
5. Starý Bohumín HZ Starobohumínská 153 elektronická Dálkové 
6. Šunychl DDÚ Šunychelská 463 rotační Dálkové 
7. Vrbice HZ Požární 113 rotační Dálkové 
8. Záblatí HZ Sokolská 208 rotační Dálkové 
9. Nový Bohumín ŽDB Bezručova 300 rotační Dálkové 
10. Nový Bohumín Obytný dům Palackého 760 elektronická Dálkové 
11. Nový Bohumín Obytný dům Bezručova 1143 elektronická Dálkové 
12. Skřečoň Pošta 1. máje 266 elektronická Dálkové 
13. Šunychl HZ č.p. 878 rotační Dálkové 

14. Nový Bohumín Bochemie Lidická 326 elektronická Dálkové 

10.1.2. Evakuace obyvatelstva  

Pro přípravu a organizovaný průběh evakuace je vhodná pomoc složek IZS, orgánů 

a institucí určených k výkonu veřejné a státní správy, právnických a fyzických osob. Město 

Bohumín eviduje vypracovaný Plán evakuace obyvatelstva pro zvláštní povodně a záplavy. 

Plán je řešen pro zvláštní povodeň Těrlické přehrady (V Příloze č.12 jsou obsaženy 

evakuační trasy, zabezpečení evakuace atd.). Plán evakuace obsahuje: 

• Druh evakuace a její vyhlášení, 

• předpokládané počty evakuovaných, 

• zabezpečení evakuace, 

• evakuační trasy, 

• přehled míst ubytování, 

• řízení evakuace, 

• rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace obyvatelstva (Tabulka 10). 
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Tabulka 10: Rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace obyvatelstva [24.] 

Složka – orgán  Oblast Evakuace Odpovídá 
KÚ, HZS Organizační zabezpečení EVA HZS MSK - OÚ Karviná 
   - plánování EVA opatření součinnost OÚ, MěÚ 
   - koordinace úkolů k EVA mezi OÚ a MěÚ, složky zabezpečující EVA 
   - složkami zabezpečující EVA   
  Vyhlášení stavu nebezpečí Hejtman kraje - předseda KŠ 
   - řízení a sledování průběhu EVA členové K3 
      
OÚ, MěÚ Zabezpečení úkolů EVA v obci - městě starosta KŠ - předseda KŠ obce  
   - vyhodnocení oblastí ohrožených ZP součinnost: 
   - zpracování dokumentace EVA, její průběžné  - HZS MSK - OÚ Karviná, ORP 
  Upřesňování  - KŠ obcí – měst 

  
 - seznámení občanů ohrožených ZP s 
plánovanou  - Městská policie 

  EVA  - SDH, ČČK 

  
 - vyhlášení EVA ( za stavu nebezpečí ), její 
řízení  - složky zabezpečení EVA 

  
v obcích - městech, požadavky na EVA 
sociálních    

  
zařízení, ústavů, domů s pečovatelskou 
službou,   

  Domovů důchodců, imobilních občanů apod.   
HZS – v 
průběhu  

Pomoc při EVA imobilních občanů, ústavů a 
zařízení ředitel ÚO HZS, člen KŠ 

Evakuace 
podle požadavků obcí, technická pomoc při 
vyhlašování 

součinnost s SDH a KŠ obcí – 
měst 

  EVA   
ZS okresu 
Karviná 

Pomoc při EVA osob vyžadujících lékařskou 
péči ředitel ZS okresu Karviná 

  a při EVA zdravotnických zařízení 
součinnost s KŠ KÚ a KŠ obcí – 
měst 

Policie ČR 
Pomoc při vyhlášení EVA, vnější a vnitřní 
uzávěry, ředitel OO PČR, člen KŠ 

  
Hlídková služba, regulace EVA přepravy a 
zajištění součinnost s KŠ obcí – měst 

  evakuačních tras   

ČSAD 
Přeprava EVA osob dle harmonogramu, pokynů 
a  

gen.ředitel, ředitel osobní 
přepravy, 

  Požadavků KŠ měst součinnost s místními přepravci 
    a Policií ČR, organizuje ORP 

10.1.3. Ukrytí obyvatelstva 

K ukrytí obyvatelstva před mimořádnými událostmi s rizikem kontaminace 

nebezpečnými látkami a účinky pronikavé radiace je doporučováno využívat přirozené 

ochranné vlastnosti staveb s doporučením úprav zamezujících jejich proniknutí. Existují 

dva druhy úkrytů, jedná se o stálé úkryty a improvizované úkryty.  

Improvizované úkryty jsou předem vybrané, optimálně vyhovující prostory ve 

vhodných částech budov, které budou svépomocně upravovány fyzickými a právnickými 

osobami k získání jejich ochranných vlastností s využitím materiálu z místních zdrojů, 

finančních prostředků a fyzické práce. 
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Stálé úkryty slouží k ukrytí obyvatelstva, tvoří je trvalé ochranné prostory 

v podzemních částech staveb, úkryty vestavěné nebo úkryty stojící.[5.] 

V současné době jsou v Bohumíně evidovány pouze 3 stálé úkryty (objekt České 

dráhy, objekt Železáren a Drátoven Bohumín a v poslední řadě objekt Bochemie), které lze 

využít k ukrytí obyvatelstva. Proto se občané v Bohumíně zabývají budováním 

improvizovaných úkrytů, které slouží k ochraně obyvatelstva v případě vyhlášení krizových 

stavů (nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav). Bohumín v současné době 

nemá zpracovaný plán ukrytí osob. 

Zásady výběru objektu pro budování IÚ jsou obsaženy na internetové stránce 

www.hzscr.cz v sekci ochrana obyvatelstva. 

10.1.4. Nouzové přežití obyvatelstva 

K zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva, zejména evakuovaných osob, budou 

využívána především stacionární zařízení umožňující nouzové ubytování a stravování. 

Opatření nouzového přežití jsou řešena v havarijních plánech krajů.  

,,Zabezpečení opatření nouzového přežití představuje souhrn činností a postupů 

věcně příslušných orgánů, dalších zainteresovaných subjektů a samotných občanů 

prováděných s cílem minimalizovat negativní dopady mimořádných událostí dopadající na 

zdraví a životy postiženého obyvatelstva. Opatření nouzového přežití navazují na evakuaci 

obyvatelstva z postiženého území nebo jsou realizována přímo v prostoru ohroženém 

následky mimořádných událostí.“ [3.] 

10.1.5.  E – info 

Raritou města je informační server, který slouží pro informování obyvatelstva 

v městě Bohumín o nedodávkách plynu, vody, elektřiny či o uzávěrkách silnic. Občan 

města zaregistrovaný u této bezplatné služby v případě uzávěrky nebo poruchy obdrží SMS 

zprávu od informačního serveru Bohumín. Možnost informování je rovněž prostřednictvím 

e-mailu. 

10.2.   Zhodnocení 

Pro navržení optimálního opatření ochrany obyvatelstva je nejprve potřeba posoudit 

všechny faktory ohrožení města a vyhodnotit je se stávajícím zabezpečením daných 

opatření. Za nejméně zabezpečené z uvedených opatření (varování, evakuace, ukrytí, 

nouzové přežití) v Bohumíně, je ukrytí obyvatelstva. Hlavním projevem je snižující se 

počet evidovaných stálých úkrytů města, které do dnešního dne čítá pouze 3 z 26 (údaj brán 
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ze dne 17.5.2005) . Tyto by v případě Radiační havárie ochránily pouze své zaměstnance. 

Ostatní obyvatelstvo by se muselo ukrýt svépomocně prostřednictvím improvizovaných 

úkrytů, avšak stěží by získalo informace, jak tyto improvizované úkryty zhotovit a co 

v případě vyhlášení varovného signálu dělat. V Plánu evakuace chybí větší propracovanost, 

především zvětšení počtu evakuačních shromaždišť a připravenost přijímacích středisek. 

Naproti tomu je nejlépe zabezpečeno v Bohumíně varování obyvatelstva a vyrozumění 

složek IZS na hrozbu vznikající mimořádné události. Nejlepší varianta pro město Bohumín, 

a to nejen v případě ukrytí, je zpracování Plánu připravenosti města na řešení MU, jehož 

součástí jsou již zmíněná opatření. Výhodou tohoto plánu je pružnost členů orgánů města 

zaměřená na připravenost úkolů, stanovených v tomto plánu před vypuknutím konkrétní 

ohrožující mimořádné události. Bohumín je ve stádiu přípravy zpracování Plánu 

připravenosti na řešení MU. V současnosti město provádí stávající opatření k ochraně 

obyvatelstva MU prostřednictvím typových karet vybraných krizových situací, dále 

prostřednictvím Havarijního plánu Moravskoslezského kraje, Krizového plánu 

Moravskoslezského kraje a v poslední řadě pomocí Vnějšího Havarijního plánu sloužícího 

k ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných chemických látek. Na základě 

výsledků analýzy a dalších poznatků se pokusím navrhnout optimální opatření k ochraně 

obyvatelstva města Bohumín. 

10.3.  Navržení optimálních opatření k ochraně obyvatelstva 

Na základě provedené analýzy a jejich výsledků předkládám v této kapitole návrh na 

optimalizaci opatření k ochraně obyvatelstva v městě Bohumín o tyto body: 

 

1) Zpracovat Plán připravenosti města na řešení mimořádné události, který je v současné 

době v městě Bohumín ve stádiu projednávání,  

2) povinnost zpracovat Plán ukrytí, ve kterém navrhuji zrenovovat vyřazené stálé úkryty, 

dále považuji za velmi důležité mít zpracovaný přehled improvizovaných úkrytů 

nacházejících se na území města Bohumín, 

3) v zájmu města zabezpečit protipovodňovou ochranu především městských částí Vrbice,  

Pudlov, která je plánována v druhé etapě řešení opatření protipovodňové ochrany města 

(např. vybudování hrází), 

4) Zvážit možnost vytipovat zvětšení počtu možných přijímacích středisek a stanovených 

shromaždišť v případě evakuace, 

5) pravidelně aktualizovat plány ochrany obyvatelstva, 
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6) zavedení pravidelných informačních schůzek pro přípravu občanů všech obcí a měst na 

mimořádné události, jednalo by se především:  

• důkladné proškolení obyvatelstva v poskytnutí první pomoci,  

• seznámení obyvatelstva s evakuací, ukrytím, nouzovým přežitím, varováním, 

• seznámení obyvatelstva s požárně bezpečnostním zařízením a s věcnými 

prostředky v jejich blízkosti, sloužící k ochraně obyvatelstva před požárem, 

• informovanost obyvatelstva o evakuačních shromáždištích v případě 

povodně,  

• informovanost obyvatelstva o možných zdrojích ohrožení vzniku krizových 

situacích či mimořádných událostí, 

7)  zavedení odborné praktické vyúky z oblasti ochrany obyvatelstva ve školách, 

8) formou informačního systému tzn. T.I.K. a elektronického portálu mubo.cz průběžně 

informovat obyvatele města Bohumín o možnosti rychlého kontaktu na tísňovou linku 

pro spojení s HZS, ZZS, PČR a městkou policii a to v případě jakéhokoliv ohrožení. 

Současně si obyvatelé města mohou vyzkoušet na výše zmíněném portále test z oblasti 

ochrany obyvatelstva,  

9) častější hlídky Policie ČR a městské policie na rizikových silnicích I/58 (Ostrava,  

Polsko) a I/67 (Karviná). 

.  
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11. Diskuze 

Na základě následků mimořádných události z minulých let je v Bohumíně 

přistupováno k ochraně obyvatelstva mnohem zodpovědněji. Také by bylo vhodné některá 

opatření projednat na vyšší úrovni. Jedná se zejména o Plán evakuace obyvatelstva, jehož 

obsahem by měl být větší počet přijímacích středisek a shromaždišť. Dalšími problémy 

města se jeví v zabezpečení protipovodňové ochrany městských části Vrbice a Pudlov, které 

jsou teprve ve výstavbě. V případě možných přirozených nebo zvláštních povodní by zde 

nastaly rozsáhlé škody, a to zejména na životech obyvatelstva, životním prostředí a také 

škody finanční. Největší pozornost by mělo město věnovat zpracování Plánu připravenosti 

obcí na řešení MU. Tento by v případě hrozby konkrétní MU urychlil, svou přehlednou 

utříděností úkonů, její zvládnutí a likvidaci. Jedná se svým způsobem o plánovací dokument 

obcí, v kterém každá část plánu obsahuje základní informace důležité pro řešení dané 

situace. Výhodou plánu je možnost rozšíření nebo zestručnění, tedy přizpůsobení se 

požadavkům jednotlivých obcí. Případné ukrytí se před hrozbou MU v Bohumíně je na 

bodu mrazu, klesající je současně počet evidovaných úkrytů (3). V případě úniku 

nebezpečné látky nebo pronikavé radiace by obyvatele města byli vystaveni obrovskému 

riziku ohrožení zdraví, v nejhorších případech smrti.  

Pozitivem města je, že v dnešních podmínkách patří k nejlépe zajišťujícím opatření 

v oblasti varování obyvatelstva a vyrozumění složek IZS. Varování je zabezpečeno ve 

všech městských částech, tudíž se obyvatelé v případě hrozby MU dozví vyhlášením 

signálu prostřednictvím sirén. 

Podle mého názoru nově navržená opatření mohou pomoci, při přijetí městem, 

předcházet újmě na zdraví a životech občanů, škodám na majetku a životním prostředí. 
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12. ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo analyzovat případná ohrožení města 

Bohumín mimořádnými událostmi. Ze získaných výsledků analýzy byla provedena 

optimalizace stávajících opatření pro ochranu obyvatelstva.  

Analýzu jsem provedl pomocí softwarového programu SFÉRA, který byl vyvinut 

právě k analýze možných ohrožení daného území. Na základě výsledků získaných z výše 

uvedeného programu lze učinit závěr, že největší pravděpodobnost vzniku mimořádné 

události, stanovené statistikou města Bohumín, představuje požár. 

Bakalářská práce neobsahuje pouze stávající zabezpečení úkolů a opatření pro 

ochranu obyvatelstva města, ale její součástí jsou zejména nově navržená opatření pro 

zlepšení dosavadní situace v městě Bohumín. Kromě nově navržených opatření jsou 

součástí práce také obecné informace z oblasti přípravy obcí na řešení mimořádných 

událostí a krizových situací. Tyto by neměly chybět v plánech připravenosti na řešení 

mimořádných událostí a krizových situací každé obce v České republice.  

Dalším úkolem této bakalářské práce bylo optimalizovat stávající opatření k ochraně 

obyvatelstva prostřednictvím výsledků analýzy možného ohrožení města Bohumín 

programem SFÉRA. Stanovený cíl, který jsem si na začátku práce stanovil, byl splněn. 

Hlavní přínos této bakalářské práce vidím v praktickém využití pracovníky oddělení 

krizového řízení Městského úřadu v Bohumíně, poněvadž poukazuje na současný stav 

připravenosti města v oblasti řešení mimořádných událostí a navrhuje nová opatření. Práce 

může být využívána jako studijní podklad pro studenty a současně i pro pracovníky z oboru 

ochrany obyvatelstva, zabývajících se touto problematikou.  
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Tabulka 11: Seznam použitých zkratek 

Název Zkratky 

Městský úřad MěÚ 

Hasičský záchranný sbor HZS 

Hasičská zbrojnice HZ 

Improvizovaný úkryt IÚ 

Integrovaný záchranný sbor IZS 

Mimořádná událost MU 

Česká republika ČR 

Jednotný systém varování a vyrozumění JSVV 

Sbor dobrovolných hasičů SDH 

Kritická infrastruktura KI 

Zdravotnická záchranná služba ZZS 

Policie České republiky PČR 

Železniční stavědlo ŽST 

Depo kolejových vozidel DKV 

 



 

 

Příloha č. 1: 

Přehled Sil a Prostředků využitelných k řešení havárií na území 

města 

Tabulka 1: Zdravotnické zařízení města[24.] 

Zdravotnické zařízení Spojení 
Bohumínská městská nemocnice, a.s. 
Bohumín 

596 096 111 

Poliklinika  
Poliklinika  
 

Tabulka 2: HZS města[24.] 

Spojení Útvar 
V pracovní době V mimopracovní d. 

HZS Hasičská 
stanice Bohumín 

Velitel 
Vladislav Opic 

596 013 222 602 710 360 

SDH Vrbice Velitel 
 

596 031 059  

SDH Skřečoň Velitel 
 

596 033 022  

SDH Starý Bohumín Velitel 
 

  

SDH Záblatí Velitel 
 

596 035 067  

SDH Pudlov Velitel 
 

596 031 092  

 
Tabulka 3: Policie a bezpečnostní agentůry[24.] 

Útvar Spojení 
Obvodní oddělení police ČR Bohumín 596 097 512 
Pohraniční policie Bohumín 596 012 033 
 

Tabulka 4: Celní úřad[24.] 

Celnice Spojení 
Bohumín 596 012 092 
Bohumín železnice 596 098 111, 596 014 214 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Příloha č. 2:  

 

Plán připravenosti obcí na řešení mimořádných událostí 

 

Plán obsahuje tyto body: 

1)Zřízení krizového štábu  

Starosta si v rámci přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací může 

zřídit krizový štáb obce (dále jen ,,KŠ obce“) jako svůj pracovní orgán. KŠ obce je orgán, 

který se podílí ve spolupráci se složkami IZS na koordinaci provedení záchranných 

a likvidačních prací a ostatních úkolů ochrany obyvatelstva a života obce (varování, 

evakuace, nouzové přežití) a následně obnovovacích prací (asanační) na postiženém území 

obce.[15.] KŠ obce je svoláván starostou obce a schází se podle potřeby při vzniku 

mimořádné události velkého rozsahu nebo v případě vyhlášení krizového stavu na území 

obce, zejména je-li nutné zabezpečit evakuaci a nouzové přežití obyvatelstva. KŠ obce 

zabezpečuje vyhodnocování situace, přijímá opatření k řešení vzniklého stavu 

a spolupracuje s orgány koordinující záchranné a likvidační práce, zabezpečuje odpovídající 

zázemí postiženým osobám (nouzové přežití), ochranu majetku a likvidaci následků 

mimořádné události nebo krizové situace. Obsah činnosti KŠ určené obce je uveden 

v Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

2)Vyrozumění o mimořádné události, způsob varování a tísňového informování 

obyvatelstva 

Při zjištění vzniku mimořádné události (po převzetí zprávy o jejím vzniku a podle 

možností po ověření zprávy) se vyrozumí podle charakteru a rozsahu MU: 

• KŠ obce, 

• HZS obce, 

• Jednotky SDH obce. 

V ČR se k varování obyvatelstva o vzniku mimořádné události nebo jeho možném 

ohrožení používá jeden varovný signál ,,VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Jedná se o kolísavý 

tón sirény po dobu 140 vteřin. Tento signál může být vysílán třikrát po sobě asi v 

tříminutových intervalech. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení obyvatelstva 

mimořádnou událostí (krizovou situací) nebo při jejím nenadálém vzniku. Průběh signálu 

není u rotační sirény a elektronické sirény, kde je navíc doplněn o verbální informaci 



 

 

upřesňující o jaké ohrožení se jedná. Kromě varovného signálu ,,VŠEOBECNÁ 

VÝSTRAHA“ (Obrázek 1, 2)se používá ještě signál (Obrázek 3, 4) ,,POŽÁRNÍ 

POPLACH“ (přerušovaný tón sirény po dobu 1 minuty). Vyhlašuje se za účelem svolání 

jednotek požární ochrany, není určen k varování obyvatelstva. Průběh signálu je rozdílný u 

rotační sirény a elektronické sirény. Je-li obec vybavena elektronickou sirénou (umožňující 

hlasovou modulaci), je po vyhlášení varovného signálu „Všeobecná výstraha“ vysílána 

hlasová informace o charakteru ohrožení nebo další informace pro obyvatelstvo. K varování 

obyvatelstva je možné také využít místního rozhlasu. Aktivace sirén určených k varování 

obyvatelstva se provádí z vyrozumívacích center umístěných zpravidla na pracovištích HZS 

kraje, ÚO HZS, případně obecních úřadů. Spouštění varovného signálu z vyrozumívacích 

center je provedeno na základě požadavku:[15.] 

• Velitele zásahu, 

• řídícího důstojníka, 

• starosty obce, 

• nebo hejtmana kraje. 

V případě nefunkčnosti těchto technických prostředků se varování obyvatelstva 

zabezpečuje náhradním způsobem (využitím megafonů, rozhlasových zařízení vozů policie 

nebo hasičských vozů, osobním kontaktem s občany apod.). Zvláštní pozornost je potřeba 

věnovat osobám neslyšícím, případně jinak postižených, mít o nich přehled a připravit 

individuální postup varování a informování. Po zaznění varovného signálu následuje 

tísňová informace, ze které se obyvatelé obce dozvědí, co se stalo, kde se to stalo, jaké 

nebezpečí hrozí, co mají obyvatelé obce učinit k ochraně svého zdraví, zvířat, resp. 

majetku.  

Informace jsou předávány především cestou pokynů zasahujících složek IZS v místě 

mimořádné události (krizové situace) a případně pomocí hromadných sdělovacích 

prostředků. Pominou-li důvody ohrožení, musí být občané o tomto informováni 

hromadnými sdělovacími prostředky (místní rozhlas, rozhlas, TV) nebo využitím 

elektronických sirén spuštěním verbální informace „Konec poplachu“, případně další 

upřesňující informace.  

 

 

 

 



 

 

 

 
Obrázek 1: Všeobecná výstraha pomocí elektronické sirény[3.] 

 

 

 
Obrázek 2: Všeobecná výstraha pomocí rotační výstrahy[3.] 

 

 

 
Obrázek 3: Požární poplach pomocí rotační sirény[3.] 

 

 
Obrázek 4: Požární poplach pomocí elektronické sirény[3.] 

 



 

 

2.1)Jednotný systém varování a vyrozumění 

U varování a vyrozumění obyvatelstva hraje důležitou roli Jednotný systém varování 

a vyrozumění (dále jen ,,JSVV“). Jedná se o souhrn orgánů a institucí, organizačních, 

technických a provozních opatření a vazeb mezi nimi a technologií zabezpečujících 

varování a vyrozumění obyvatelstva.  

Skládá se z: 

1) Systému selektivního rádiového návěštění (dále jen ,,SSRN“), kterým je 

zabezpečováno ovládání koncových prvků varování a vyrozumění, 

2) Koncovými prvky varování a vyrozumění, kterými je zabezpečováno varování a 

vyrozumění. 

Ad 1.) Neveřejný systém, který je určen pro zabezpečení specifických úkolů 

varování obyvatelstva a vyrozumění osob zařazených do složek IZS, podílejících se na 

záchranných a likvidačních pracích v případě vzniku mimořádné události nebo krizové 

situace. Je plně digitální, umožňuje dálkové selektivní ovládání poplachových sirén či 

jiných varovacích zařízení a vysílání krátkých textových zpráv osobám vybaveným 

osobními přijímači (pagery).[3.] 

Principiální schéma SSRN viz Obrázek 5. 

Základními prvky SSRN jsou:[3.] 

• Vysílací infrastruktura, 

• Zadávací terminály a přenosové cesty, 

• Koncové prvky. 

Ad 2.) Koncové prvky varování jsou zařízení schopná generovat stanovené zvukové 

varovné signály a vysílat verbální informace. Jejich aktivace je možné ze zadávacích 

terminálů umístěných na Krajských operačních a informačních střediscích HZS krajů. [3.] 

Podle principů je dělíme na: 

• Rotační sirény – u rotačních sirén vzniká zvuk rozkmitáním vzduchové masy 

rotací akustické části, poháněné elektrickým motorem. Do JSVV jsou 

začleňovány sirény o minimálním výkonu 3 kW. Jsou ovládány dálkově, 

pomocí dálkového ovládání, tlačítky místního ovládání, případně jde o 

kombinaci obou způsobů, 

• Elektronické sirény- signál generován v tónovém generátoru řídící jednotky 

nebo je reprodukován z audiopaměti (verbální informace), zesílen 

výkonovými zesilovači a na zvuk přeměněn v elektroakustických měničích 



 

 

(tlakových reproduktorech). Jsou řízeny příkazy pro dálkové ovládání, které 

přijímač předá řídící jednotce sirény a ta je zpracuje dle vlastního programu. 

Sirénu lze také ovládat místně ovládacími prvky na řídící jednotce (ovládací 

panel) nebo tlačítkem místního ovládání. 

• Místní informační systémy (dále jen ,,MIS“) – jedná se o přijímače 

dálkového ovládání SSRN, jež jsou připojovány do JSVV. Jsou schopny 

odbavit všechny používané varovné signály, včetně naprogramovaných 

verbálních informací. U MIS je signál elektronicky generován v tónovém 

generátoru nebo reprodukován ze zvukových souborů řídícího počítače, 

distribuován příslušnou technologií a na zvuk přeměněn v tlakových 

reproduktorech. 

 

Obrázek 5: Principiální schéma SSRN[3.] 

3)Ukrytí obyvatelstva 

Obecní úřady při výkonu státní správy za účelem připravenosti obce na mimořádné 

události k ochraně obyvatelstva zajišťují ukrytí osob před hrozícím nebezpečím. Ukrytí je 

velmi účinným opatřením k ochraně obyvatelstva a jeho význam při mimořádných 

událostech v době míru spočívá zejména v ochraně před účinky chemických a 



 

 

radioaktivních látek a současně proti tlakové vlně možných výbuchů. K tomuto účelu jsou 

využívány především improvizované úkryty s využitím přirozených vlastností staveb, 

uzavřením a utěsněním oken, dveří, vypnutím ventilace apod.. Improvizovaným úkrytem 

může být např. rodinný dům, byt v panelovém domě, kancelář, prodejna a všechna další 

místa, kde lze vyjmenovaná opatření uskutečnit. 

4)Evakuace obyvatelstva 

Evakuaci osob z ohroženého území obce organizuje starosta obce po dohodě 

s velitelem zásahu nebo starostou ORP a zajišťuje ji obecní úřad. O evakuaci může 

rozhodnout hejtman kraje, starosta ORP, starosta obce, velitel zásahu v místě zásahu a nebo 

představitel právnické a podnikající fyzické osoby ve svém objektu. Je vyhlašována 

zejména prostřednictvím vstupu do JSVV (pokud to umožňuje systém), využitím místního 

rozhlasu, cestou OPIS HZS nebo vlastními prostředky obce (megafony, atd.). 

Dělení evakuace: 

• Dle rozsahu opatření (Objektová; Plošná; Všeobecná; Částečná) , 

• dle doby trvání (Krátkodobá; Dlouhodobá), 

• z hlediska způsobu realizace (Přímá; Evakuace s ukrytím), 

• v závislosti na zvolené variantě řešení ohrožení (Samovolná; Samoevakuace; 

Evakuace se zajištěním dopravy). 

5)Zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva 

Obecní úřad a starosta obce v souvislosti s řešením mimořádných událostí na úseku 

ochrany obyvatelstva se podílí na zajišťovaní nouzového přežití obyvatelstva. Opatření 

nouzového přežití obyvatelstva navazují na evakuaci a zabezpečují se v souladu s plány, 

uzavřenými dohodami a smlouvami. Opatření nouzového přežití obyvatelstva zahrnují: 

• Nouzové ubytování, 

• Nouzové zásobování základními potravinami, 

• Nouzové zdroje pitné vody a zásobování pitnou vodou, 

• Nouzové základní služby obyvatelstvu,  

• Nouzové dávky energií, 

• Organizování humanitární pomoci. 

S organizacemi zabezpečujícími některá z opatření nouzového přežití obyvatel se 

doporučuje uzavřít smlouvu o pomoci. 

 



 

 

6)Síly a prostředky  

Ke splnění úkolů vyplývajících pro starostu obce a obecní úřad při přípravě a řešení 

mimořádných událostí a krizových situací jsou využívány síly a prostředky: 

1) základní složky IZS 

• Hasičský záchranný sbor (požární stanice), 

• jednotky požární ochrany (SDH obce, SDH podniku a HZS podniku), 

• zařízení zdravotnické záchranné služby, 

• složky Policie ČR (obvodní oddělení). 

2) ostatní složky IZS 

• Městská (obecní) policie, 

• zařízení civilní ochrany zřízené obcí podle zákona č. 239/2000 Sb., §15, 

odst.3,  

• občanská sdružení, která lze využít k záchranným a likvidačním prací (např. 

Český červený kříž, kynologové, atd.). 

3) vytipované právnické nebo podnikající fyzické osoby. 

• V obci nebo okolí, využitelné při zabezpečení záchranných, likvidačních, 

asanačních (obnovovacích) prací vyžádané obecním úřadem. 

Nasazení sil a prostředků k likvidaci následků mimořádné události vyžaduje velitel 

zásahu, hejtman, starosta obce s rozšířenou působností, případně starosta obce, 

prostřednictvím operačního a informačního střediska HZS kraje. 

 

7) Charakteristika obce včetně analýzy a hodnocení rizik 

Tento to bod se již zabývá konkrétní obcí, proto dále nerozvádím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 3: 

Tabulka 5: Přehled metod a postupů analýzy rizik 
Základní metody pro 
analýzu 

Charakteristika 
jednotlivých metod 

Postup při analýze 

Check list (kontrolní 
seznam) 

Kontrolní seznam je postup 
založený na systematické 
kontrole plnění předem 
stanovených podmínek a 
opatření.  

Rozsah a cíl analýzy 

Safety audit (bezpečnostní 
kontrola) 

Bezpečnostní kontrola je 
postup hledající rizikové 
situace a navržení opatření 
na zvýšení bezpečnosti. 

Identifikace možných 
nebezpečí (zdrojů rizik), tzn. 
podmínek nebo příčin 
vzniku havarijní situace 
(havárie) 

What-If Analysis (analýza 
toho, co se stane když) 

Analýza toho, co se stane 
když, je postup na hledání 
možných dopadů vybraných 
provozních situací. 

Odhad pravděpodobnosti 
nebo četnosti havárií 

Preliminary Hazard Analysis 
(předběžná analýza 
ohrožení) 

Předběžná analýza ohrožení 
– též kvantifikace zdrojů 
rizik je postup na 
vyhledávání nebezpečných 
stavů či nouzových situací, 
jejich příčin a dopadů a na 
jejich zařazení do kategorií 
dle předem stanovených 
kritérií. 

Odhad dopadů havárií 
(finanční ztráty, zranění 
nebo usmrcení osob) 

Process Quantitave Risk 
Analysis (analýza 
kvantitativních rizik 
procesu) 

Kvantitativní posuzování 
rizika je systematický a 
komplexní přístup pro 
predikci odhadu četnosti a 
dopadů nehod pro zařízení 
nebo provoz systému. 

Odhad míry rizika 

Hazard and Operability 
Process (analýza ohrožení a 
provozuschopnosti) 

HAZOP je postup založený 
na pravděpodobnostním 
hodnocení ohrožení a z nich 
plynoucích rizik. 

Stanovení, která rizika jsou 
přijatelná (riziko lze 
definovat jako 
pravděpodobnost vzniku 
havárie a velikost jejich 
dopadů) 

Event Tree Analysis 
(analýza stromu událostí) 

Analýza stromu událostí je 
postup, který sleduje průběh 
procesu od iniciační události 
přes konstruování událostí 
vždy na základě dvou 
možností – příznivé a 
nepříznivé 

Návrh úpravy zařízení, 
zdokonalení postupů, 
přípravy zaměstnanců, 
možnosti údržby apod. 

Failure Modes and Effects Analýza selhání a jejich Zajištění, aby přijatá 



 

 

Analysis (analýza selhání a 
jejich dopadů) 

dopadů je postup založený 
na rozboru způsobů selhání a 
jejich důsledků, který 
umožňuje hledání dopadů a 
příčin na základě 
systematicky a strukturovaně 
vymezených selhání 
zařízení. 

opatření byla realizována 

Fault Tree Analysis (analýza 
stromu poruch) 

Analýza stromu poruch je 
postup založený na 
systematickém zpětném 
rozboru událostí za využití 
řetězce příčin, které mohou 
vést k vybrané vrcholové 
události 

 

Human Reliability Analysis 
(analýza lidské spolehlivosti) 

Analýza lidské spolehlivosti 
je postup na posouzení vlivu 
lidského činitele na výskyt 
pohrom, nehod, havárií, 
útoků apod. či některých 
jejich dopadů. 

 

Fuzzy Set and Verbal 
(metoda mlhavé logiky 
verbálních výroků) 

Metoda mlhavé logiky a 
verbálních výroků je metoda 
založená na jazykové 
proměnné 

 

Relative Ranking (relativní 
klasifikace) 

Relativní klasifikace je ve 
skutečnosti spíš analytická 
strategie než jednoduchá 
dobře definovaná analytická 
metoda. 

 

Cause – Consequence 
Analysis (analýza příčin a 
dopadů) 

Analýza příčin a dopadů je 
směs analýzy stromu poruch 
a analýzy stromu událostí 

 

Probabilistic Safety 
Assessment (metoda 
pravděpodobnostního 
hodnocní) 

Metoda stanovuje příspěvky 
jednotlivých zranitelných 
částí k celkové zranitelnosti 
celého systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 4: 

 

 
Obrázek 6: Ukázka matice ve SFÉŘE 

 
Obrázek 7: Ukázka výsledku SFÉRY 



 

 

Příloha č. 5: 

Záplavové území města Bohumín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 6: 

Tabulka 6: Statistické údaje výjezdů HZS v Bohumíně za rok 2009 

Počet zásahů jednotek požární ochrany Bohumín podle typu události od 1.1.2009 do 31.12.2009 

  Požár 
Dopravní 
nehoda 

Živelná 
pohroma 

Únik nebezpečné chemické 
látky 

Stanice Bohumín 82 43 14 15 
SDH Bohumín - Šunychl 0 0 3 0 
SDH Bohumín - Starý 
Bohumín 15 0 4 1 
SDH Bohumín - Skřečoň 2 0 2 0 
SDH Bohumín - Vrbice 0 0 0 0 
SDH Bohumín - Kopytov 0 1 2 0 
SDH Bohumín - Záblatí 2 0 6 0 
 
 
      
Technická 
havárie Radiační havárie a nehoda, Ostatní MU, Planý poplach SUMA 
179 19 352 
2 0 5 
20 1 41 
0 0 4 
5 0 5 
3 0 6 
10 0 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 7: 

 

Přehled subjektů kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji 

– správní obvod města Bohumín (stav k 17.7.2004) 

 

Tabulka 7: Přehled subjektů KI[24.]  

Adresa 

 
 

Význa
m 
subjek
tu KI 

Podoblast Obec 
Subjekt 
kritické 
infrastruktury  

Část 
obce 

Ulice Č.pop. 
Provozov
atel 

Pozn
ámka 

Systém 
dodávky energií 

region
ální 

elektroenergetika Bohumín Rozvodna 
distribuční 
soustavy 
Bohumín 

Pudlov Drátoven
ská 

118 SME, a.s.   

Bohumín VaDS spol. 
s.r.o. 

Nový 
Bohumín 

  1183     

Bohumín BM servis 
Bohumín 

Nový 
Bohumín 

Krátká 775 Město 
Bohumín 

  

Systém 
odpadového 
hospodářství 

místní nakládání s 
odpady 

Bohumín ŽDB a.s.,  
Bohumín 

Nový 
Bohumín 

Bezručov
a 

300 ŽDB a.s.,  
Bohumín 

  

Přepravní síť region
ální 

drážní doprava Bohumín ČD, železniční 
stanice 
Bohumín 

Nový 
Bohumín 

Ad. 
Mickiewi
cze 

67 ČD a.s.   

Komunikační a 
informační 
systémy 

region
ální 

pevné a mob. 
telekom. služby 

Bohumín Český Telecom, 
TKB Bohumín 

Nový 
Bohumín 

Komensk
ého 

263 Český 
Telecom 
a.s. 

  

Bankovní a 
finanční sektor 

místní finanční sektor Bohumín Finanční úřad v 
Bohumíně 

Nový 
Bohumín 

Students
ká 

1182 Ministerst
vo financí 
ČR 

  

Bohumín HZS MSK  - 
HS  Bohumín 

Nový 
Bohumín 

Čs. 
armády 

1141 HZS MSK JPO I 

Bohumín SDH Hasičská 
zbrojnice Starý 
Bohumín 

Starý 
Bohumín 

Staroboh
umínská 

153 Město 
Bohumín 

JPO 
III 

region
ální 

hasiči 

Rychvald SDH Hasičská 
zbrojnice 
Rychvald 

Rychvald Orlovská 251 Město 
Rychvald 

JPO 
III 

Bohumín ŽDB a.s.,  
Bohumín 

Nový 
Bohumín 

Bezručov
a 

300 ŽDB a.s.,  
Bohumín 

JPO 
IV 

Bohumín BOCHEMIE 
s.r.o. 

Nový 
Bohumín 

Lidická 326 BOCHEM
IE s.r.o. 

JPO 
VI 

Nouzové služby 

místní hasiči 

Bohumín SDH Hasičská 
zbrojnice 
Bohumín - 
Pudlov 

Pudlov Ostravsk
á 

277 Město 
Bohumín 

JPO 
V 



 

 

Bohumín SDH Hasičská 
zbrojnice 
Bohumín - 
Skřečoň 

Skřečoň 1. máje 448 Město 
Bohumín 

JPO 
V 

Bohumín SDH Hasičská 
zbrojnice 
Bohumín Nová 
Ves 

Skřečoň Opletalo
va 

461 Město 
Bohumín 

JPO 
V 

Bohumín SDH Hasičská 
zbrojnice 
Bohumín-
Šunychl 

Šunychl Šunychel
ská 

27 Město 
Bohumín 

JPO 
V 

Bohumín SDH Hasičská 
zbrojnice 
Bohumín - 
Vrbice 

Vrbice Požární 113 Město 
Bohumín 

JPO 
V 

Bohumín SDH Hasičská 
zbrojnice 
Bohumín - 
Záblatí 

Záblatí Sokolská 208 Město  
Bohumín 

JPO 
V 

Rychvald AUTOPAL, 
s.r.o. Rychvald 

Rychvald     AUTOPA
L, s.r.o. 
Nový 
Jičín 

JPO 
VI 

policie Bohumín Městská policie 
Bohumín 

Nový 
Bohumín 

Masaryk
ova 

158 Město 
Bohumín 

  

zdravotnictví Bohumín Bohumínská 
městská 
nemocnice, a.s. 

Starý 
Bohumín 

Slezská 207 Město 
Bohumín 

  

Veřejné služby místní pohřební služby 
a krematoria 

Bohumín Pohřební služba 
BALARINOVÁ  

Starý 
Bohumín 

Dlouhá 478     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Příloha č. 8: 

Mapa možných ohrožených objektů 

 

 
Obrázek 8: Objekty možného napadení[25.] 

 

Tabulka 8: Ohrožené objekty vyznačené v Obrázku 8 

Číslo z mapy Objekt 
4683 Ústřední stavědlo – ŽST Bohumín 
4679 DKV – Bohumín 
4469 Budova Finančního úřadu 
4544 Albert 
4434 MěÚ Bohumín 
4648 Hasičská stanice Bohumín 
4676 Telefonní ústředna Bohumín 
4710 Telefónica O2 Bohumín 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č.9: 
Tabulka 9: Data s výsledky analýzy nutná pro vyhotovení grafů 2, 3 

Zkratka MU Vstupní(P) Koeficient(P) Zranitelnost Nová(P) 
Váha 
pořadí Pořadí % Vliv 

POV[0] 2,74E-04 2,74E-06 0,26 0,000249 6,47E-05 1 42,75% 
HSD[1] 5,48E-04 5,48E-06 0,13 0,000274 3,56E-05 2 23,13% 
UNT[1] 5,48E-04 5,48E-06 0,19 3,83E-05 7,28E-06 3 3,47% 
URP[0] 1,43E-01 1,43E-03 0,18 8,47E-05 1,52E-05 4 3,13% 
HZD[1] 5,48E-04 5,48E-07 0,42 8,52E-05 3,58E-05 5 3,01% 
POZ[1] 1,37E-03 1,37E-05 0,53 0,000173 9,17E-05 6 2,39% 
URP[1] 1,37E-03 1,37E-05 0,17 4,11E-05 6,99E-06 7 2% 
ZPO[0] 2,74E-04 2,74E-06 0,38 5,48E-06 2,08E-06 8 1,65% 
NAM[0] 5,48E-04 5,48E-06 0,52 0,000167 8,68E-05 9 1,62% 
SEP[0] 5,48E-04 5,48E-06 0,53 0,000167 8,85E-05 10 1,46% 
UVP[1] 5,46E-03 5,46E-05 0,29 6,83E-05 1,98E-05 11 1,41% 
UNT[0] 5,48E-04 5,48E-06 0,62 0,000167 0,000104 12 1,38% 
POZ[0] 1,10E-02 0,00011 0,57 0,000345 0,000197 13 1,32% 
PZD[1] 5,48E-04 5,48E-06 0,36 0,000619 0,000223 14 1,10% 
PZP[0] 5,48E-04 5,48E-06 0,33 0,00012 3,96E-05 15 1,03% 
PTP[1] 2,74E-04 2,74E-06 0,31 5,73E-05 1,78E-05 16 1% 
PZV[0] 5,48E-04 5,48E-06 0,17 0,000368 6,26E-05 17 0,86% 
UVP[0] 5,48E-04 5,48E-06 0,5 0,000251 0,000126 18 0,81% 
HSD[0] 2,74E-04 2,74E-06 0,46 4,14E-05 1,90E-05 19 0,78% 
EPI[1] 2,74E-04 2,74E-06 0,55 0,000272 0,00015 20 0,67% 
PZV[1] 5,48E-04 5,48E-06 0,32 0,000132 4,22E-05 21 0,63% 
EPZ[1] 5,48E-04 5,48E-06 0,53 0,000131 6,94E-05 22 0,57% 
PZT[0] 5,48E-04 5,48E-07 1,49 0,000135 0,00392 23 0,57% 
BOU[1] 2,74E-03 2,74E-05 0,94 0,000109 0,000102 24 0,32% 
VICH[0] 1,37E-03 1,37E-05 0,18 8,20E-05 1,48E-05 25 0,32% 
BOU[0] 1,37E-03 1,37E-05 0,28 7,10E-05 1,99E-05 26 0,32% 
ZEM[0] 5,46E-03 5,46E-05 0,35 5,73E-05 2,01E-05 27 0,30% 
VSU[1] 2,74E-04 2,74E-06 0,28 4,38E-05 1,23E-05 28 0,28% 
HZD[0] 5,48E-04 5,48E-06 0,27 3,89E-05 1,05E-05 29 0,26% 
HLD[1] 5,48E-05 5,48E-07 0,38 3,61E-05 1,37E-05 30 0,24% 
SNE[0] 2,74E-03 2,74E-05 0,3 0,000181 5,43E-05 31 0,24% 
EPZ[0] 1,37E-03 1,37E-05 0,49 0,00017 8,33E-05 32 0,22% 
VSU[0] 5,48E-04 5,48E-06 0,32 0,000159 5,09E-05 33 0,20% 
EPI[0] 5,48E-04 5,48E-06 1,19 0,000159 0,000189 34 0,17% 
PZD[0] 5,48E-04 5,48E-06 0,78 0,000159 0,000218 35 0,12% 
SNE[1] 1,10E-02 0,00011 0,32 0,000154 4,93E-05 36 0,11% 
HLD[0] 2,74E-03 2,74E-05 0,37 4,41E-05 1,63E-05 37 0,07% 
PTP[0] 2,74E-05 2,74E-07 0,26 1,67E-05 4,34E-06 38 0,04% 
SEP[1] 1,37E-03 1,37E-05 0,16 1,64E-05 2,62E-06 39 0,03% 
TER[0] 2,74E-10 2,74E-12 0,42 2,74E-12 1,15E-12 40 0,02% 

PKT[0] 2,74E-04 2,74E-06 0,43 2,74E-06 1,18E-06 41 
1,83E-
10 

 



 

 

 
Tabulka 10: Data s výsledky analýzy pro vyhotovení grafů 4, 5 

Jméno Vstupní(P)  Koeficient(P) Zranitelnost Nová(P) 
Váha 
pořadí Pořadí % Vliv 

POZ[0] 2,50E-01 0,0025 0,67 0,0101 0,00677 1 27% 
DON[1] 1,00E-01 0,01 0,56 0,0125 0,00363 2 14,50% 
TEH[1] 5,00E-01 0,005 0,36 0,0085 0,00306 3 12,20% 
UNC[0] 3,57E-02 0,000357 0,56 0,00755 0,00279 4 11,10% 
DON[0] 1,00E-01 0,001 0,35 0,00719 0,00252 5 10% 
RHN[1] 4,76E-02 0,000476 0,2 0,00898 0,0018 6 7,18% 
TEH[0] 5,00E-01 0,005 0,26 0,00619 0,00161 7 6,42% 
ZVP[1] 7,14E-02 0,000714 0,39 0,00321 0,00125 8 4,98% 
UNC[1] 3,57E-02 0,000357 0,42 0,00286 0,0012 9 4,79% 
ZVP[0] 7,14E-02 0,000714 0,36 0,000714 0,000257 10 1,02% 
RHN[0] 4,76E-02 0,000476 0,4 0,000476 0,00019 11 0,76% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 10: 

Tabulka 11: Zkratky a čísla v grafu určení pomocí odhadu 

Název 
Zkratka 
MU Pořadí % Vliv 

Povoděň, záplava POV[0] 1 42,75% 
Havárie v silniční dopravě HSD[1] 2 23,13% 
Únik toxických látek UNT[1] 3 3,47% 
Únik ropných produktů URP[0] 4 3,13% 
Havárie v železniční dopravě HZD[1] 5 3,01% 
Požár POZ[1] 6 2,39% 
Únik ropných produktů URP[1] 7 2% 
Zvláštní povodeň ZPO[0] 8 1,65% 

Námrazy, náledí NAM[0] 9 1,62% 

Sesuvy půdy SEP[0] 10 1,46% 

Únik výbušných plynů a pár UVP[1] 11 1,41% 

Únik toxických látek UNT[0] 12 1,38% 
Požár POZ[0] 13 1,32% 

Propad zemských dutin PZD[1] 14 1,10% 

Poruchy v zásobování plynem PZP[0] 15 1,03% 

Poruchy v telekomunikačních sítích PTP[1] 16 1% 

Poruchy v zásobování vodou PZV[0] 17 0,86% 

Únik výbušných plynů a pár UVP[0] 18 0,81% 
Havárie v silniční dopravě HSD[0] 19 0,78% 

Epidemie EPI[1] 20 0,67% 

Poruchy v zásobování vodou PZV[1] 21 0,63% 

Epizootie EPZ[1] 22 0,57% 

Poruchy v zásobování teplem PZT[0] 23 0,57% 

Bouřky, krupobití BOU[1] 24 0,32% 

Vichřice, orkán VICH[0] 25 0,32% 

Bouřky, krupobití BOU[0] 26 0,32% 

Zemětřesení ZEM[0] 27 0,30% 

Dlouho trvající sucho a vedro VSU[1] 28 0,28% 
Havárie v železniční dopravě HZD[0] 29 0,26% 

Havárie v letecké dopravě HLD[1] 30 0,24% 

Sněhová kalamita SNE[0] 31 0,24% 

Epizootie EPZ[0] 32 0,22% 

Dlouho trvající sucho a vedro VSU[0] 33 0,20% 

Epidemie EPI[0] 34 0,17% 

Propad zemských dutin PZD[0] 35 0,12% 

Sněhová kalamita SNE[1] 36 0,11% 

Havárie v letecké dopravě HLD[0] 37 0,07% 

Poruchy v telekomunikačních sítích PTP[0] 38 0,04% 

Sesuvy půdy SEP[1] 39 0,03% 

Terorismu TER[0] 40 0,02% 

Pád kosmických těles PKT[0] 41 1,83E-10 

 
 



 

 

 
Tabulka 12: Zkratky a čísla na ose x grafů určené prostřednictvím statistických údajů 

Název Zkratka MU Pořadí % Vliv 

Požár POZ[0] 1 27% 
Dopravní nehoda DON[1] 2 14,50% 
Technická havárie mimo únik nebezpečné chemické látky TEH[1] 3 12,20% 
Únik nebezpečné chemické látky UNC[0] 4 11,10% 
Dopravní nehoda DON[0] 5 10% 
Radiační havárie a nehoda RHN[1] 6 7,18% 
Technická havárie mimo únik nebezpečné chemické látky TEH[0] 7 6,42% 
Živelná pohroma ZVP[1] 8 4,98% 

Únik nebezpečné chemické látky UNC[1] 9 4,79% 

Živelná pohroma ZVP[0] 10 1,02% 

Radiační havárie a nehoda RHN[0] 11 0,76% 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Příloha č. 11: 

Zóna havarijního plánování s vyznačenými sirénami v Bohumíně 

 
Obrázek 9: Zóna havarijního plánování Bochemie s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 12: 

Plán evakuace obyvatelstva z obcí ohrožených záplavami nebo zvláštní 
povodní 

 
Tabulka 13: Předpokládané počty evakuovaných osob v případě zvl. povodně Těrlicka[24.] 

Obec Ohroženo PV Evakuace a umístění EVA 
osob 

Rezerva Předpoklad EVA 

město obyvatel org./zam. v obci mimo - místo v obci samovol
. 

organizo
v. 

Bohumín 600 NsP 
Bohumín 

300 300  400 200 

        
        

 
Tabulka 14:Předpokládané počty evakuovaných v případě zvl. povodně díla Žermanice[24.] 

Obec Ohroženo PV Evakuace a umístění EVA 
osob 

Rezerva Předpoklad EVA 

město obyvatel org./zam. v obci mimo - místo v obci samovol
. 

organizo
v. 

        
        
Bohumín 800 NsP 

Bohumín 
 800  600 200 

        
        

 
 

Tabulka 15: Pořádkové a bezpečností zabezpečení v případě Těrlicka[24.] 

Obec - Město Zabezpečí Vnitřní uzávěra Regulační  místo Hlídková služba 
Bohumín OOP Bohumín, 

Městská policie 
Bohumín 

2 3 3 

 
Tabulka 16: Pořádkové a bezpečnostní zabezpeční v případě Žermanic[24.] 

Obec - Město Zabezpečí Vnitřní uzávěra Regulační  místo Hlídková služba 
Bohumín OOP Bohumín, 

Městská policie 
Bohumín 

1 1 2 

     
     
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabulka 17: Zdravotnické zabezpeční evakuace[24.] 

Umístění 
EVA osob 

Počet 
osob 

Lékař Telefon Lékárna Spádová 
nemocnice 

Albrechtice  MUDr. Lydie 
Machandrová 

596 428 
183 

Lékárna ve 
středisku  

NsP Havířov 

  MUDr. Barbara 
Monczková 

596 428 
181 

Obecní 714, tel. 
642 8457 

 

Dětmarovice  MUDr. Václav Sochor 596 550 
170 

Dětmarovická 
lékárna 
čp.293 tel. 651 
5345 

NsP Karviná 

Dolní Lutyně  MUDr. Soňa Fusová 596 544 
402 

 NsP Karviná 
Pracoviště 
Orlová 

Horní Suchá  MUDr. Jan Maťko 596 425 
525 

Lékárna u 
Dvora 
čp. 1298, tel. 
642 5576 

NsP Havířov 

Petrovice u 
Karviné 

 MUDr. Miroslav 
Korzeniowski 

596 361 
036 

Lékárna 
Petrovická 
čp.581, tel. 636 
1112 

NsP Karviná 

Stonava  MUDr. Ludmila 
Kalužová 

596 422 
039 

 NsP Karviná 

Těrlicko  MUDr. Věra Ježková 596 423 
077 

Lékárna U 
Zlatých vah 
Májová 757, tel. 
642 3545 

NsP Havířov 

Petřvald  MUDr. Miloslava 
Knyblová 

596 542 
561 

Lékárna 
CAMILLA  

NsP Karviná 

  MUDr. Jarmila 
Kremerová 

596 541 
997 

Školní 1050 tel. 
654 1183 

Pracoviště 
Orlová 

 
 

Tabulka 18: Dopravní zabezpečení evakuace[24.] 

Poskytovatel Pro koho - obec, 
město/ počet EVA 
 osob 

Nástupní místo pro 
EVA / BUS 

Přeprava do 
obce / počet  
osob 

Pozn. 

ČSAD 
Karviná 

Bohumín 
 

Šunychl u statku / 2 BUS Orlová 300  

     
ČSAD 
Karviná 

Bohumín Most ŽDB, Skřečoňský 
most 
/ 4 BUS 

Rychvald/ 600  

     
     
     

 



 

 

 
 

Tabulka 19: Evakuační trasy[24.] 

Místo EVA / počet 
osob 

Místo ubytování / 
počet osob 

Trasa přepravy Poznámka 

Orlová / 400 Základní škola U 
Kapličky/ 150 

Bohumín - Skřečoň - Dolní Lutyně - 
Orlová Lutyně 

 

 Základní škola Ke 
Studánce / 150 

Bohumín - Skřečoň - Dolní Lutyně - 
Orlová Lutyně 

 

 Hotelový dům 
Doubravan / 250 

Bohumín - Skřečoň - Dolní Lutyně - 
Orlová Lutyně 

 

Rychvald / 600 Základní škola 
Rychvald / 600 

Bohumín - Záblatí - Rychvald  

    
 

Tabulka 20: Přehled míst ubytování[24.] 

Obec – město Ohroženo PV Evakuace a umístění EVA osob 
k evakuaci obyvatel org./zam. v obci mimo obec - místo ubytování 
Bohumín 600 NsP  300 300 Orlová 
VD Těrlicko  Bohumín   

Bohumín  NsP    
VD Žermanice 800 Bohumín 200 600 Rychvald 
     
     
     

 

 


