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Diplomová práce je zaměřena na hodnocení přírodních a antropogenních 

mimořádných událostí na území města Přerov pomocí metod analýzy rizik. V úvodní části se 

práce zabývá teorií rizik a dostupnými analýzami. Dále práce popisuje charakteristiku města 

Přerov, identifikuje možná rizika přírodního a antropogenního charakteru, na základě nich 

jsou sestaveny reprezentativní scénáře. Metodou HVA a analýzou souvztažností jsou 

analyzována možná ohrožení území města Přerov. Na vybrané objekty byl použit softwarový 

program ALOHA. Na základě provedených analýz jsou v závěru uvedeny návrhy na 

snižování rizik. 
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The thesis is focused on the evaluation of natural and anthropogenic emergencies in 

the city of Prerov, using risk analysis methods. In the introductory part of the thesis deals with 

the theory and available risk analysis. Also describes the characteristics of Prerov, identifies 

potential risks of natural and anthropogenic character, based on analyses are presented 

representative scenarios . Using the method HVA and analysis of correlations are analyzed 
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ALOHA. At the end are listed of proposals for risk reduction  based on the analyzes. 
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1  Úvod 

Země obíhá kolem Slunce a Měsíc obíhá kolem Země. Tato fakta nás zajímají 

z hlediska principu střídání ročních období, slapových jevů a dalších. Takové informace jsou 

pro nás důležité z pohledu možného výskytu mimořádných událostí. Snahou je předcházet 

vzniku těchto ojedinělých situací, které mohou vyvolat přírodní rizika, jako jsou povodně 

a záplavy, sesuvy půdy, zemětřesení, dlouhodobá sucha a jiné, nebo havárie způsobené 

lidskou činností, například  průmyslové havárie, kolize v dopravě a jiné.  

Každá větší mimořádná událost, ať se jedná o přírodní katastrofu, průmyslovou havárii 

či jinou záležitost vyvolanou nejrůznějšími vlivy, má vždy značný vliv na chod života na 

postiženém území. Kromě působení na lidská sídla, průmyslovou infrastrukturu, krajinu či 

přírodu zasahuje především běžný život lidí. Omezuje či přímo znemožňuje pobyt na 

zasaženém území, a proto je prvořadou záležitostí všech, aby se těmto událostem včas 

předcházelo a aby bylo možné se na ně připravit. V České republice je pro zvládání těchto 

mimořádných událostí a krizových situací vytvořen integrovaný záchranný systém, který se 

řídí zákonem o IZS. V oblasti prevence se na základě legislativních podkladů zhotovují plány 

(havarijní plány, krizové plány, povodňové plány a jiné), které mají za úkol zabránit, 

popřípadě zmírnit dopady mimořádných událostí. 

Statutární město Přerov leží v Olomouckém kraji v nadmořské výšce 210 m.n.m. 

a protéká jím řeka Bečva. Rozloha města činí 5 848 ha a žije v něm přibližně 46 400 obyvatel. 

První písemná zmínka o městu se datuje od roku 1141 a Přemyslem Otakarem II. bylo roku 

1256 povýšeno na město královské. Rozmach města způsobila výstavba železnice v roce 

1841, tím postupně docházelo k rozvoji průmyslových odvětví.  

Diplomová práce se zabývá zkoumáním přírodních i antropogenních mimořádných 

událostí s možným výskytem na katastrální území města Přerov, jedná se o městskou část 

Přerov I- Město na území města Přerov. Dále hodnotí pomocí metod analýzy rizik možný 

vznik mimořádných událostí v daném území. Použitými metodami jsou evropská analýza 

rizik a zranitelnosti (metoda HVA), analýzy souvztažností a pro zjišťování následků úniku 

nebezpečné látky program ALOHA. Závěr práce obsahuje návrhy na snížení rizik. 

Cílem diplomové práce je vyhodnotit nebezpečí na území města Přerov, zhodnotit 

přírodní i antropogenní rizika a jejich vliv na území a navrhnout varianty opatření na 

minimalizaci rizik. 
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2  Teoretický rozbor současného stavu 

V dnešní době se s mimořádnými událostmi setkáváme téměř každý rok, jejich 

povědomí stoupá přímo úměrně s napáchanou škodou. Tato kapitola se zaměřuje na literární 

rozbor, vysvětlení základních pojmů a poznatků o riziku a jeho výskytu v Přerově.  

2.1  Rešerše 

Tato podkapitola analyzuje literární podklady včetně právních norem zabývající se 

teoretickým rozborem tématu. 

 

BERNATÍK, Aleš. Prevence závažných havárii I. 1. vyd. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. 86 s. SPBI Ostrava. ISBN 80-86634-89-2. 

[4.] 

Cílem publikace je získat základní informace z oblasti prevence závažných havárií. 

Rozbor legislativních předpisů je  uveden v úvodní části, dále jsou představeny nejčastěji 

využívané metody hodnocení rizik závažných havárií. V další části publikace jsou na 

případových studiích vysvětleny vybrané screeningové a indexové metody.  

 

BERNATÍK, Aleš. Prevence závažných havárii II. 1. vyd. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. 104 s. SPBI Ostrava. ISBN 80-86634-90-6. 

[5.] 

Tato publikace navazuje na první díl „Prevence závažných havárií I.“ a dále rozvíjí 

znalosti v oblasti systému řízení bezpečnosti a kvantitativním hodnocení rizik. Publikace 

obsahuje základní požadavky na zpracování bezpečnostních dokumentů. V monografii je také 

rozebrán holandský přístup z publikace „Purple Book“, dále pak evropská metodika ARAMIS 

a část publikace je věnována hodnocení rizik při přepravě nebezpečných látek. 

 

BERNATÍK, Aleš, MALÉŘOVÁ, Lenka. Analýza rizik území. 1. vyd. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. 82 s. SPBI Ostrava. ISBN 978-

80-7385-082-1. [6.] 

Autoři ve své publikaci objasňují důležité pojmy jako riziko, nebezpečí a havárie. 

Také se zabývají dělením mimořádných událostí, rozebírají vhodné metody pro hodnocení 
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území a metody pro hodnocení dopadů havárií na životní prostředí. Na závěr se věnují 

přepravě nebezpečných látek a kritické infrastruktuře. 

 

BARTLOVÁ, Ivana, PEŠEK, Miloš. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových 

havárií II.: Analýza rizik a připravenost na průmyslové havárie. 1. vyd. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2003. 138 s. SPBI SPEKTRUM. ISBN 80-

86634-30-2. [2.] 

Autoři definují mimořádné události přírodní a antropogenní, věnují se jejich příčinám, 

výskytům i projevům. Uvádějí informace o průmyslových haváriích s přítomností 

nebezpečných látek v České republice a o zákonech řešících prevenci těchto havárií. 

 

BARTLOVÁ, Ivana. Nebezpečné látky I. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2005. 211 s. SPBI SPEKTRUM. ISBN 80-86634-59-3. [3.] 

Autorka v učebním textu čtenáře seznamuje s potřebnými informacemi 

o nebezpečných látkách a chemických přípravcích, dále zmiňuje předpoklady pro snížení 

nebezpečí vzniku havárií a jejich dopadu na zdraví člověka, životní prostředí i ekonomiku. 

Uvádí jak nakládat s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky v souladu 

s požadavky Evropské unie. V závěru uvádí požadavky na jejich bezpečnou přepravu (ADR, 

RID), třídění a značení nebezpečného zboží i značení dopravních prostředků. 

 

CPR 18E: Guidelines for Quantitative Risk Assessment., „Purple Book“. 

1. edition. Haag: Sdu Uitgevers, 1999. ISBN 90-12-08796-1. [10.] 

Nizozemská kniha dokumentuje metody pro kvantitativní hodnocení rizika v důsledku 

nebezpečných látek. Zabývá se výpočtem rizika jak u stacionárních zařízení, tak i u dopravy 

a s tím souvisejících činností. 

 

Projekt SIPROCI [8.], [9.] 

Snahou Evropského projektu SIPROCI je vytvořit celoevropskou jednotnou metodiku. 

Ta má napomáhat orgánům v místní i regionální oblasti ve zlepšení odezvy při přípravě 

a řešení mimořádných událostí. V oblasti ochrany obyvatelstva autoři stanovili jednotnou 

terminologii, určili minimální standardy pro územní plánování, doporučení pro informační 

a komunikační technologie v civilní ochraně. A navrhli metodiku pro mapování rizik. 
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Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. [12.] 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví základní a ostatní 

složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost. Dále působnost a pravomoc 

státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických 

a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích 

a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu 

ohrožení státu a válečného stavu. 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. [13.] 

Krizový zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

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

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

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

těchto povinností. Tento zákon implementuje příslušné předpisy Evropské unie a upravuje 

určování a ochranu evropské kritické infrastruktury. 

 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých 

zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších 

předpisů. [14.] 

Zákon o prevenci závažných havárií zapracovává příslušné předpisy Evropských 

společenství a stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je 

umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek. Cílem je snížit 

pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životech lidí, 

hospodářských zvířatech, životním prostředí a majetku v objektech a zařízeních a v jejich 

okolí. Rozděluje provozovatele průmyslových podniků do skupiny A nebo B. Podle tohoto 

rozdělení vyplývají následné povinnosti, jako například zpracování bezpečnostního programu 

a bezpečnostní zprávy. 
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2.2  Základní pojmy 

Pro snadnější orientaci v textu se tato podkapitola věnuje vysvětlení vybraných pojmů 

z oblasti prevence závažných havárií a krizového řízení. 

 

Hasičský záchranný sbor chrání životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry 

a poskytuje účinnou pomoc při mimořádných událostech. [32.] 

Havárie je mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technických zařízení 

a budov, užitím, zpracováním, výrobou, nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami 

a jejich přepravou nebo nakládáním s nebezpečnými odpady. [1.] 

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. [12.] 

Katastrofa je náhle vzniklá mimořádná událost velkého rozsahu, kdy řešení situace 

může být úspěšné jen v případě, uplatní-li se koordinovaný postup základních složek pod 

řízením správních úřadů. [6.] 

Krizová situace je mimořádná událost, narušení kritické infrastruktury nebo jiné 

nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu. [13.] 

Likvidační práce jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí. [12.] 

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. [12.] 

Nebezpečí představuje vlastnost nebezpečné látky nebo fyzické či fyzikální situace 

vyvolávající možnost vzniku závažné havárie. [14.] 

Nebezpečné látky a přípravky (dále jen „nebezpečné látky“) jsou látky a přípravky, 

které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou 

klasifikovány zvláštním zákonem jako: výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, 

hořlavé, vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, 

karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí. [3.] 

Riziko je pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému 

dojde během určité doby nebo za určitých okolností. [14.] 

Únik nebezpečné látky je nekontrolovatelný únik hořlavých, výbušných, žíravých, 

jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek do životního 

prostředí. [27.] 
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Záchranné práce jsou činnosti 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. [12.] 

Závažná havárie je mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově 

a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla 

nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je 

nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, 

a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských 

zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku. [14.] 

Živelní pohroma je neovládaná mimořádná událost vzniklá v důsledku působení 

ničivých přírodních sil. [6.] 

2.3  Teorie rizik 

Teorií rizik máme na mysli jeho možný vznik, průběh a dopad rizik, dále nás zajímá 

přijatelnost rizik. Teorie rizik je založena na popisu skutečností pozorovaných ve společnosti 

a v přírodě, a na odhadech vývoje a změn těchto skutečností. Zatím nejsou známy ani 

naznačeny zákonitosti, kterými se řídí systémy rizik, ale ukazuje se, že lze vybudovat 

mechaniku rizik, obdobnou třeba v mechanice tuhých těles, nebo mechanice zemin, 

umožňující zobecnění mnohých izolovaných poznatků. [24.] 

2.3.1 Pojem riziko  

Původ slova „riziko“ najdeme již ve staré řečtině ze slova „ριζα” („riza“ což 

označovalo kořen, tedy nějakou překážku na cestě). Riziko tedy chápeme jako jakékoliv 

nebezpečí s určitou pravděpodobností ztráty. [23.] 

S pojmem riziko se můžeme setkat v práci, v obchodu, v politice, ve finančnictví, ale 

i v životě a dalších oblastech. Tato práce se bude věnovat riziku převážně z pohledu 

krizového managementu. [23.] 

 

Výkladů pro termín riziko je hodně. Podle [1.] může být chápání rizika v technické 

praxi rozdílné. Například rizikem můžeme rozumět: 

• Možné nebezpečí, že předpokládané negativní jevy proběhnou.  

• Zvyšující se pravděpodobnost vzniku negativní mimořádné události. 

• Postupný negativní vývoj přírody anebo lidské společnosti. [1.] 
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S rizikem souvisejí další pojmy jako nebezpečí a ohrožení a vazby mezi nimi jsou 

graficky znázorněny níže na obrázku č. 1. [1.] 

  
Obrázek 1: Vzájemné vazby nebezpečí - ohrožení – riziko [1.] 

2.3.2 Velikost rizika  

Jedna z mnoha možných definic rizika říká, že riziko je pravděpodobná hodnota ztráty 

vzniklá nositeli rizika uskutečněním scénáře nebezpečí, vyjádřená v měnových nebo jiných 

jednotkách. Matematicky se riziko dá vyjádřit vztahem (1): [24.] 

PDR ⋅=           (1) 

Kde:   R Riziko (risk)  

 D škoda (damage)  

 P pravděpodobnost realizace scénáře nebezpečí (probability) 

 

Škoda vyjadřuje definovanou majetkovou újmu vzniklou realizací nebezpečí. Obvykle 

se vyjadřuje penězi, ale někdy se popisuje počtem zmařených lidských životů, množstvím 
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vadných nebo zničených výrobků, objemem kontaminované zeminy aj. Škoda je náhodná 

veličina, avšak závislá na čase a prostoru. [24.] 

2.3.3 Riziko z hlediska krizového managementu 

Při řešení krizových situací je nutné vždy počítat s určitou mírou rizika, tedy riziko 

jako takové nelze zcela odstranit. Zbytkové riziko můžeme pouze minimalizovat, proto si 

musíme stanovit přijatelnou míru rizika, ta je velice individuální. [1.] 

Součástí krizového managementu je monitorování případného rizika, nebezpečí 

a nejistoty pramenící z negativní události, čímž dovoluje mít organizaci lépe pod kontrolou. 

Dle této definice je ho tedy možné chápat i jako systém prevence, detekce a následného 

vedení organizace v době krizové situace. [25.], [26.] 

2.3.4 Hodnocení rizika  

Analýza a hodnocení rizik představují způsoby práce, které jsou velmi důležité 

v praxi. Jsou to takové postupy, které přispívají k rozvoji poznání, slouží pro potřeby řízení 

a tvoří podklady pro rozhodovací proces. Z toho vyplývá, že pracovní postupy musí 

respektovat určité požadavky, které zaručují správné a kvalifikované rozhodování a pro-

aktivní řízení, jež na základě současných znalostí je nejlepším nástrojem pro zajištění 

ochrany, bezpečnosti a rozvoje státu či organizace. [4.], [5.], [26.] 

Na riziko lze nahlížet ze dvou úhlů, z čehož plyne, že k hodnocení rizika lze použít 

jeden ze dvou přístupů. Prvním je deterministický přístup, který je orientovaný na následky. 

Je tím myšleno, že následky mají své příčiny a pravděpodobnost určitého jevu je buďto 

možná nebo nemožná. Zóny okolo zařízení, kde se předpokládají určité účinky, jsou 

výsledkem tohoto přístupu. Probabilistický přístup je druhým přístupem k hodnocení rizika. 

Ten považuje všechny jevy za možné s určitou pravděpodobností, zkoumá následky různých 

havarijních scénářů a jejich pravděpodobností. Tento přístup je používán i v České republice. 

[6.][26.] 

Dále také můžeme riziko a jeho hodnocení rozlišit z pohledu kvalitativního 

a kvantitativního. Kvalitativní přístup identifikuje zdroje rizika, analýzu příčin a následků 

a jejich kauzálních souvislostí scénářů možných havárií. Přístup kvantitativní spočívá 

v pravděpodobnostní analýze a hodnocení následků, klíčové jsou přitom spolehlivé 

matematické modely, hodnoty frekvencí a pravděpodobností. [5.], [6.] 
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Na následujícím schématu, viz. Obrázek č. 2 je znázorněn proces hodnocení rizik dle 

ISO/IEC 73:2002, který by měl předcházet rozhodovacímu procesu přijetí, resp. nepřijetí 

rizika. [5.], [6.] 

 
Obrázek 2: Proces hodnocení rizik dle ISO/IEC 73:2002 [6.] 

 

Aby mohlo být riziko efektivně řízeno, musí být rozpoznáno a analyzováno. Analýza 

rizik je užitečná pro:  

• identifikaci zdrojů rizik a vhodný přístup k jejich snížení, 

• poskytnutí objektivních informací pro rozhodování, 

• splnění regulačních požadavků (právních předpisů). [6.] 

2.3.5 Základní metody analýzy rizik 

Z dosavadních metod byla každá navržena pro řešení určitého problému. V Tabulce 

č. 1 jsou uvedeny základní metody analýzy rizik, ze kterých vycházejí v různých variantách 

ostatní metody. Použití těchto metod je vhodné pro stanovení a hodnocení rizik v průmyslové 

sféře. [4.] 
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Tabulka 1: Přehled základních metod analýzy rizik [4.] 

Český název metody Anglický název metody Zkratka 

Indexové metody Relative Ranking RR 

Revize bezpečnosti Safety Review SR 

Předběžná analýza ohrožení Preliminary Hazard Analysis PHA 

Kontrolní seznam Checklist CL 

Analýza „Co se stane když…“ What If Analysis WI 

Analýza nebezpečnosti a 
provozovatelnosti 

Hazard and Operability Analysis HAZOP 

Analýza příčin a následků poruch Failure Modes and Effects Analysis FMEA 

Analýza stromem poruch Fault Tree Analysis FTA 

Analýza stromem událostí Event Tree Analysis ETA 

Analýza příčin a následků Cause Consequence Analysis CCA 

Analýza lidského faktoru Human Reliability Analysis HRA 

 

Metody vhodné pro hodnocení rizik v území jsou uvedeny dále, v samostatné kapitole. 

Výsledky analýzy nám pak slouží jako základ pro rozhodování, zda je riziko možné 

přijmout, či zda je nepřijatelné. V tom druhém případě výsledky analýzy využijeme pro výběr 

vhodných opatření ke snížení nebo eliminaci rizik. [6.] 

2.3.6 Přijatelnost rizika  

Přijatelností rizika máme na mysli rozhodnutí, za jakých okolností lze riziko připustit. 

Přijatelnost rizika je individuální u každého člověka. Vnímaní rizika můžeme rozdělit 

následovně: dobrovolné riziko, vnucené riziko, kontrolované riziko, přirozené riziko, uměle 

vytvořené riziko a neznámé riziko. Z pohledu veřejnosti lze obecně rizika označit jako 

přijatelná a nepřijatelná. [5.], [6.] 

Kritéria přijatelnosti rizika se volí zpravidla takto: 

• stanovením mezní hodnoty třídy pravděpodobnosti, 

• stanovením mezní hodnoty pro třídu následků, 

• stanovením kombinace obou tříd. [5.], [6.] 
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Komplexně je riziko chápáno jako relace mezi očekávanou ztrátou a neurčitostí 

uvažované ztráty. [6.] 

Základní představa kritéria přijatelnosti rizika je postavena na tzv. individuálním 

riziku jednotlivce, které je definováno jako pravděpodobnost, že bude v průběhu jednoho roku 

nechráněná osoba zasažena následky neočekávané události u zdroje rizika. Posuzované 

společenské riziko představuje možnost fatálního zranění obyvatelstva při průmyslové 

havárii. V Tabulce č. 2 lze vidět porovnání těchto rizik. Společenské riziko je vždy vyšší než 

individuální. [6.] 

 

Tabulka 2: Kritéria pro individuální a společenské riziko [6.] 

Kriterium Přijatelná frekvence [1/rok] Nepřijatelná frekvence [1/rok] 

Individuální riziko 10-8 nebo nižší 10-6 a vyšší 

Společenské riziko 10-5 nebo nižší 10-3 a vyšší 

2.3.7 Řízení rizika  

Řízení rizik můžeme definovat jako kulturu, procesy a struktury zaměřené na realizaci 

příležitostí při zvládání negativních dopadů. [26.] 

Proces řízení rizik zahrnuje systém kontrol, vhodné infrastruktury a použití 

racionálního a systematického postupu ke zjištění souvislostí, identifikaci, analýze, 

vyhodnocení, zvládání, sledování a hlášení rizik. V oblasti prevence a represe lze snížit riziko 

takovým způsobem, který dovolí minimalizovat ztráty a maximalizovat zisky na sociálně 

přijatelnou úroveň organizací rozhodovacího procesu technickými, sociálními a legislativními 

opatřeními. [26.] 

Řízení rizika může probíhat v následujících krocích: spojení rizik, vymezení prostředí, 

identifikace rizik, analýza rizik, klasifikace rizik, zvládání rizik, přijímání rizik, využití rizik 

a jeho následné monitorování. [26.] 

2.3.8 Zdroje rizika 

Původcem nebezpečí, tedy rizikem, může být jakékoli škodlivé působení sil či jevů 

vyvolané člověkem, přírodními vlivy, a také havárie. Ty svými projevy ohrožují život, zdraví, 

majetek nebo životní prostředí. [12.]  

Dle [2.] lze mimořádné události klasifikovat do tří skupin podle podstaty jevů na: 
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• přírodní, 

• antropogenní, 

• kombinované. 

Podrobnější a ucelenější rozdělení můžeme vidět na Obrázku č. 3 

 
Obrázek 3: Dělení mimořádných událostí [18.] 

2.3.9 Přírodní mimořádné události 

Přírodní mimořádné události jsou události, jejichž vznik je způsobený tektonickými, 

telurickými, topologickými, meteorologickými a jinými projevy země. Můžeme je rozdělit na 

abiotické a biotické. [2.] 

Na území města Přerov se mohou vyskytnout následující přírodní mimořádné události: 

Povodeň 

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 

povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může 

způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území 

nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně 

dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. [2.] 
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Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména déletrvajícími dešťovými 

srážkami, táním sněhové pokrývky nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo umělými 

vlivy, jež vznikly v důsledku technické závady či havárie na vodním díle (zvláštní povodeň). 

[2.]  

Bouře, krupobití 

Za bouřku můžeme označit soubor elektrických, optických a akustických jevů 

vznikajících mezi oblaky navzájem nebo mezi oblaky a zemí. Obecnějším označením pro 

oblak typu cumulonimbus a jevy, které jej doprovázejí nebo mohou doprovázet (elektrická 

aktivita, intenzivní srážky, kroupy, silný nárazovitý vítr, tornáda), je termín "konvektivní 

bouře". Životnost jedné "bouřkové buňky" je kolem 30 až 50 minut - po této době buňka 

zaniká. Konvektivní bouře, která v sobě má mezocyklónu, se nazývá supercela. Supercely 

bývají doprovázeny obřími kroupami, tornády, případně přívalovými srážkami či extrémní 

elektrickou aktivitou. [28.] 

Vichřice a větrné poryvy 

Vyrovnáváním rozdílných atmosférických tlaků v různých místech zemského 

vzdušného obalu vznikají větrné poryvy a vichřice. Vzduch proudí z míst s vyšším 

atmosférickým tlakem do míst s nižším tlakem. Vítr o rychlosti 8° Beaufortovy stupnice, 

tj. rychlost 15,3 až 18,2 m.s-1, začíná být nebezpečný. [2.] 

Mrazy a námrazy 

V podzimních, zimních a jarních měsících dochází k namrzání deště nebo mlhy na 

silně podchlazený zemský povrch, silnice, kolejové tratě, elektrické vedení a stromy. Námraza 

vzniká působením extrémních a prudkých poklesů teploty pod bod mrazu. [2.] 

2.3.10 Antropogenní mimořádné události 

Zásadní vliv na vznik antropogenních mimořádných událostí má člověk, můžeme je 

rozdělit na technogenní, environmentální, sociogenní apod. [2.] 

Z antropogenních mimořádných událostí se v Přerově mohou vyskytnout tyto: 

Požár 

Požárem podle [20.] je: „každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo 

zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí 
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a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí 

bezprostředně ohroženy.“ Požár může vzniknout při neopatrné manipulaci s otevřeným 

ohněm, zkratem v přítomnosti hořlavých látek, samovznícením látek, při prudkých 

chemických reakcích apod. [29.]  

Technická havárie 

Technickou havárií se rozumí nahodilá, nepředvídatelná porucha na technickém 

zařízení. Snahou HZS je odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů velkého rozsahu či 

značných následků na zdraví osob, zvířat či majetku (např. destrukce objektu). [29.] 

Únik nebezpečných látek 

 Únik nebezpečných látek může nastat tam, kde se látky vyrábějí, zpracovávají, 

používají, skladují nebo při přepravě. Jedná se o mimořádnou událost, při které se nebezpečná 

látka ocitla mimo kontrolu v tak velkých množstvích, že jsou ohroženi lidé, zvířata a životní 

prostředí a je nutné provádět záchranné a likvidační práce. [14.] 

Radiační havárie 

Radiační havárie je spojená s nepřípustným uvolněním radioaktivních látek nebo 

ionizujícího záření, jejíž následky vyžadují naléhavá opatření na ochranu obyvatelstva 

a životního prostředí. [29.] 

Havárie v dopravě (silniční, železniční, letecké) 

Havárie v dopravě je událost mající charakter kolize dopravních prostředků. Ke kolizi 

může dojít na silnicích (dálnicích a rychlostních komunikacích), na železnici či v letecké 

dopravě. [29.] 

2.3.11 Kombinované mimořádné události 

Mezi kombinované mimořádné události se řadí oba typy předchozích mimořádných 

událostí, vyvolané společným vlivem člověka a přírody. Specifickými případy 

kombinovaných mimořádných událostí jsou situace, kdy přítomnost přírodní mimořádné 

události zapříčiní vznik antropogenní, nebo naopak intervencí lidského činitele vznikne 

přírodní mimořádná událost. [2.] 
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3  Město Přerov 

Uprostřed Moravy dvacet tři kilometrů jihovýchodně od krajského města Olomouc je 

situováno město Přerov, jeho poloha v České republice je vidět na Obrázku č. 4. Přerov je 

společenským, administrativním a kulturním centrem stejnojmenného okresu, sousedí 

severozápadně s okresem Olomouc, na severovýchodě s okresem Nový Jičín, na východě se 

Vsetínským okresem, na jih od Přerova se nachází okres Kroměříž a na západě okres 

Prostějov. Město Přerov je obcí s rozšířenou působností, která má ve svém správním obvodu 

evidováno 59 obcí, a od 1. července 2006 je i statutárním městem, které má třináct městských 

částí. [16.], [17.] 

Práce se zabývá katastrálním územím statutárního města Přerov, což je městská část 

Přerov I – Město (dále jen Přerov). V Příloze č. 1 je uvedena katastrální mapa statutárního 

města Přerov. 

 
Obrázek 4: Poloha města Přerov v České republice [17.] 

3.1  Geografické údaje 

Město Přerov leží v průměrné nadmořské výšce 210 m.n.m. a rozkládá se na 

katastrálním území o rozloze cca 5 848 ha. Dominantním tvarem reliéfu jsou roviny a ploché 

pahorkatiny Hornomoravského úvalu, který je rovněž do značné míry ovlivněn trasou a sílou 

vodního toku řeky Bečvy. [16.] 
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Na území města se nachází národní přírodní rezervace Žebračka a lesy zvláštního 

určení. [17.] 

3.2  Klimatické údaje 

Řešená oblast klimaticky spadá do mírného pásu, tedy do teplé a mírně vlhké oblasti 

s mírnou zimou. Pro oblast je typické jiné proudění vzduchu v letních a jiné v zimních 

měsících. [16.] Průměrné hodnoty klimatických charakteristik jsou uvedeny níže, viz. Tabulka 

č. 3. 

Tabulka 3: Průměrné hodnoty klimatických charakteristik  

Průměrné hodnoty klimatických charakteristik 

Průměrné úhrny srážek 790 mm 

Průměrné teploty v lednu -1,6 až 2,2 °C 

Průměrné teploty v červenci 16,9 až 19,8 °C 

Průměrná roční teplota vzduchu 7,8 °C 

Průměrná relativní vlhkost 67 % 

Průměrná rychlost větru 5 m/s 

Převládající směr větru SV, SZ, J 

 

0

5

10

15

20

S

SV

V

JV

JJZ

Z

SZ

bezvětří

 
Graf 1: Větrná růžice 
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Na území města jsou dle Grafu č. 1 nejvíce zastoupeny větry jižní, severovýchodní 

a severozápadní, nejméně se zde vyskytují větry v severním a východním směru. Značně je 

zde zastoupeno i  bezvětří, které má vliv na kumulaci emisí a tím zhoršenou kvalitu ovzduší. 

[16.], [19.], [22.] 

3.3  Hydrologické údaje 

Hlavním vodním tokem oblasti je řeka Bečva, s umělým kanálem Strhanec, která 

spadá do povodí Moravy, správy Povodí Moravy s.p. [17.] 

Tok Bečvy je dlouhý celkem 119,3 kilometrů, přes území města protéká v délce cca 

10 km a šířka řeky ve městě se pohybuje od 30 do 70 metrů. Průměrný spád řeky je 173 cm 

na jeden kilometr (1,6 metrů). [16.] Příloha č. 2 obsahuje mapu záplavových oblastí. 

Podzemní voda má hladinu v rozmezí 3,7-10,2 m, její výška je úměrná úhrnu srážek, 

která je dále odvislá od vlastností předkvartérního podloží se sedimenty Hornomoravského 

úvalu s průlinovou propustností (písky). Dle výsledků dlouhodobých pozorování a měření lze 

konstatovat, že kvalita vody se průběžně zlepšuje. [16.] 

3.4  Demografické údaje 

Na základě demografických údajů z českého statistického úřadu žije ve statutárním 

městě Přerov 46 360 obyvatel, z toho 35 991 osob v městské části Přerov I- Město, což je 

zvýrazněno v Tabulce č. 4. Tam jsou také uvedeny počty obyvatel v ostatních městských 

částech, jejich rozloha a hustota zalidnění. Z Grafu č. 2. lze vypozorovat, že počet obyvatel ve 

městě pozvolna klesá. Je to zapříčiněno i nedostatkem pracovních míst v regionu. [17.], [22.] 

 

Tabulka 4: Počty obyvatel, rozloha a hustota zalidnění ve městě Přerov [17.], [22.] 

Městské části 
Rozloha 

(ha) 

Počet obyvatel 

(k 31.12. 2011) 

Hustota zalidnění 

(osoba / km2) 

Přerov I – Město 2 351 35 991 615 

Přerov II – Předmostí 412 4 756 1154 

Přerov III – Lověšice 204 537 263 

Přerov IV - Kozlovice 237 610 257 

Přerov V - Dluhonice 434 369 85 
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Přerov VI - Újezdec 267 782 293 

Přerov VII - Čekyně 416 682 164 

Přerov VIII - Henčlov 371 557 150 

Přerov IX - Lýsky 217 205 94 

Přerov X - Popovice 156 226 145 

Přerov XI - Vinary 287 779 271 

Přerov XII - Žeravice 276 583 211 

Přerov XIII - Penčice 220 283 129 

CELKEM 5 848 46 360 496 

 

 
Graf 2: Demografický vývoj obyvatel ve městě Přerov v letech 2001-2011 

3.5  Průmysl 

Město Přerov lze charakterizovat jako průmyslově – zemědělskou oblast. Od zavedení 

železnice v roce 1841 docházelo k rozvoji města a tím i průmyslových a zemědělských 

odvětví. Struktura průmyslových odvětví je v Přerově různorodá a je zaměřena na 
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strojírenství, elektrotechniku, chemii a optiku, dále na doplňující potravinářský, textilní 

a lehký průmysl. Mezi významné podniky ve městě patří: [16.], [17.] 

• Precheza, a.s.  

• Meopta - optika s.r.o. 

• PSP Engineering, a.s. 

• PSP Slévárna, a.s. 

• Kazeto, s.r.o. 

• Olympus Service Facility Czech, s.r.o. 

• Gambro Czech republic s.r.o. [17.] 

 

HZS si vede evidenci subjektů, které by mohly eventuálně ohrožovat obyvatelstvo 

města. Tyto objekty jsou uvedeny dále v Tabulce č. 5, která obsahuje název objektu a druh 

nebezpečné látky. [31.] 

Tabulka 5: Ohrožující objekty na území města Přerov 

Název organizace Charakter provozu Nebezpečná látka 

Zubr, a.s. Pivovar Amoniak 

Přerovské Jatky, 
M.H. s.r.o. 

Řeznictví a uzenářství Amoniak 

Plavecký areál  Chlór Teplo, a.s. 

Zimní stadion Amoniak 

GHC Invest s.r.o. Dezinfekce vody Chlór 

Technické plyny Linde Gas a.s. Prodej technických 
plynů Kyslík 

Nafta FAU, s.r.o. 
Sklad PHM 

Benzín 

Kyselina chlorovodíková 

Hydroxid sodný 

LTO 

Dalkia ČR, a.s. 

Teplárna 

Nafta 

3.6  Doprava 

Přerovem prochází významné evropské železniční koridory i silniční tahy, cyklistické 

a turistické trasy, v blízkosti Přerova se nachází letiště.  
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3.6.1 Silniční doprava 

Město je napojeno na hlavní silniční síť prostřednictvím křižovatky silnic, na kterou 

jsou dále napojeny místní městské komunikace. [17.] 

I/47 Vyškov – Ostrava  

I/55 Olomouc – Břeclav 

II/150 Skalice nad Svitavou  - Valašské Meziříčí  

II/ 434 Bedihošť – Lipník nad Bečvou 

II/436 Kojetín – Doloplazy 

 

V Tabulce č. 6 můžeme vidět nejzatíženější komunikace na vstupech do města a jejich 

grafické znázornění je v Příloze č. 3.  

Tabulka 6: Intenzita dopravy [30.] 

Hodnota zatížení 
[vozidla/den] Silnice 

Vstup do 
města ze 

směru Rok 2005 Rok 2010 

I/47 Od Ostravy 8 660 9 770 

I/55 
Od Olomouce 

Od Hulína 

13 639 

5 653 

14 826 

12 210 

II/434 
Od Prostějova 

Od Kozlovic 

6 229 

8 322 

5 316 

7 302 

II/436 
Od Bochoře 

Od Čekyně 

6 247 

4 893 

5 904 

4 882 

Celkem vozidel za den 20 528 60 210 

 

Z tabulky lze vyčíst, že silniční doprava se od roku 2005 trojnásobně zvýšila. 

Dle přerovské policejní mluvčí M. Zajícové k nehodám nejčastěji dochází na silnici 

I/55 při průjezdu městem a na silnici I/47. Dále řidiči často bourají na ulicích Tržní a Polní 

a na křižovatce ulic Velké Novosady, Komenského a Kojetínská. [20.] Nehodové úseky jsou 

znázorněny na Obrázku č. 5. 



29 

 

 
Obrázek 5: Nehodové úseky ve městě 

3.6.2 Železniční doprava 

Přerov je ve státním, ale i v evropském železničním systému jedním z důležitých 

dopravních uzlů. Železniční stanice Přerov je součástí II. rychlostního koridoru ČD a VI. 

evropského železničního koridoru. Na této stanici je smíšený provoz, nákladní i osobní 

přeprava. [16.], [17.] 

V železniční stanici Přerov staví důležité celostátní spoje, viz Obrázek č. 6, ale 

i mezinárodní spoje, je tak zajištěno spojení do celé řady evropských měst, např. Bratislava, 

Vídeň, Budapešť, Varšava, Krakov, Moskva a Minsk. [17.] 
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Obrázek 6: Železniční křižovatka [17.] 

 

Samostatná železniční stanice Přerov zastává současně funkci vlakotvornou, 

seřaďovací, přeprahovou, útraťovou a odbočnou. Následující tabulka (Tabulka č. 7) 

dokumentuje denní provoz železniční stanice Přerov. [16.] 

Tabulka 7: Dopravní výkon železniční přepravy [16.] 

Typ vlaku Počet vlaků/ den 

výchozí 52 

končící 52 Osobní přeprava 

tranzitní (průjezdní) 68 

výchozí 18 

končící 20 veřejná 

tranzitní (průjezdní) 55 

výchozí 15 

končící 15 

Nákladní přeprava 

neveřejná 

tranzitní (průjezdní) 45 

Počet vlaků celkem 340 
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3.6.3 Letecká doprava 

 Letecká doprava je situována na mezinárodní neveřejné Vojenské letiště Přerov, které 

je umístěno přibližně čtyři kilometry jihozápadně od Přerova u obce Bochoř. Letiště je se 

smíšeným provozem, jak vojenským tak civilním. Provozovatelem je Letectvo Armády ČR, 

je zde umístěna 23. vrtulníková základna vrtulníkového letectva Edvarda Beneše Armády 

České republiky. Působí zde i společnost zabezpečující osobní přepravu VERA AIR 

Transport, s.r.o. a firma, která provozuje vyhlídkové lety po okolí a leteckou školu, Air 

Moravia, o.s. [17.], [19.] 

Na vzletové a přistávací dráze mohou dosednout i letadla typu An-124 Ruslan, 

Boeing 737 a Airbus A320. [17.] 

3.7  Přehled zdrojů rizik na území města 

Na základě výsledků analýzy z mé bakalářské práce v programu SFERA se na území 

města mohou vyskytnout následující mimořádné události viz. Graf č. 3, kde jsou mimořádné 

události seřazeny dle pravděpodobnosti výskytu na území města Přerov. [7.] 

 
Graf 3: Graf znázorňující vliv mimořádných událostí [7.] 
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Z grafu je tedy zřejmé, že na území města s největší pravděpodobností vzniknou 

následující mimořádné události: 

• povodeň, 

• požár, 

• havárie v železniční dopravě, 

• dlouhodobé narušení dodávek elektrické energie, 

• havárie v silniční dopravě, 

• havárie v letecké dopravě, 

• sněhová kalamita, 

• bouře, krupobití, 

• silné mrazy a námrazy. 

 

Výskyt mimořádných událostí byl také čerpán ze statistik HZS ÚO Přerov. Na 

Grafu č. 4 můžeme vidět, čím je nejvíce město Přerov ohrožováno za posledních 5 let.  

 
Graf 4: Statistika mimořádných událostí HZS 

 

Z grafu logicky vyplývá, že hasiči nejčastěji vyjížděli ve sledovaném období 

k technickým haváriím, dále potom k požárům, dopravním nehodám a zásahům při úniku 

nebezpečných látek. 
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Dále HZS identifikoval pro havarijní plán Olomouckého kraje rizika, která mohou být 

příčinou vzniku MU na území města. Jsou uvedeny v následující Tabulce č. 8. 

Tabulka 8: Identifikace zdrojů rizik HZS 

Druh rizika Poznámka 

Povodně jarní, letní i zimní řeka Bečva 

havárie s únikem toxických 
látek 

(provozovatelé nakládající s 
NCHL a přípravky) 

Linde Gas Přerov, Pivovar 
ZUBR Přerov, Plavecký areál 
Přerov, Dalkia Přerov,  

FAU Přerov,  

Přerovské jatky Přerov, 

GHC Invest Přerov 

havárie s únikem ropných látek 

 

sklady PHM, čerpací stanice 
PHM 

Průmyslové havárie  

požáry pevných, kapalných a 
plynných látek 

provozovatelé činností s 
vysokým požárním rizikem 

v silniční dopravě  

v železniční dopravě  

Dopravní havárie 

potrubní havárie (produktovody)  
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4  Metody pro analýzu rizik na území města Přerov 

Analýza je systematický rozklad složitějších skutečností na jednodušší. Jejím cílem je 

odhalit podstatné a významné vlastnosti základních částí celku, poznat jejich princip 

a zákonitosti. V knize [6.] se dočteme o možnostech výběru vhodné metody, o tom, jak 

postupovat při analýze a o metodách pro analýzu rizik. [4.][5.] 

V České republice k provedení analýzy rizik územních celků slouží následující 

metody: 

• Metoda kontrolních seznamů. 

• Analýza souvztažností. 

• SWOT analýza. 

• Metoda expertního odhadu (v rámci havarijního plánování analýza vzniku MU). 

• Analýza metodou stromem událostí. 

• Analýza zranitelnosti. 

• Analýza Co se stane, když … 

• Ishikawův diagram. 

• Metoda HVA (HVE). [6.] 

 

Vzhledem k rozsahu města se z výše uvedených metod analýzy nejlépe hodí evropská 

jednotná metodika HVA. Vazby mezi riziky jsou dále zkoumány v analýze souvztažností. Na 

vybrané ohrožující objekty, které mají nebezpečné látky, bude použit modelovací program 

ALOHA. 

4.1  Metoda HVA 

Metoda HVA nebo-li analýza rizik a zranitelnosti je proces hodnocení rizika spojený 

se vznikem konkrétního typu mimořádné události ve smyslu pravděpodobnosti, respektive 

frekvence výskytu, závažnosti, působení a následků mimořádné události. Při analýze se 

postupuje ve čtyřech fázích, které jsou znázorněny na Obrázku č. 7 dole. [8.] 
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Obrázek 7: Postup metody HVA [8.] 

4.2  Analýza souvztažností 

Analýza souvztažnosti je jedna z metod, kterou lze použít pro vyhledávání rizika. Je 

vhodná pro posuzování nejlépe celých objektů. Řešení analýzy probíhá v 5-ti krocích. Prvním 

krokem je provést sběr a zpracování dat, následuje hodnocení jednotlivých částí statistických 

dat. Dalším krokem analýzy ohodnotíme jednotlivá rizika a vyhledáme možné vazby mezi 

nimi (riziky) a následně vypočítáme koeficienty. Závěrečnou částí analýzy souvztažností je 

grafické vyhodnocení. [1.] 

4.3  ALOHA 

ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) je softwarový modelový 

program pro operační systém Windows. Vyvinula jej v osmdesátých letech 20. století 

americká organizace pro ochranu přírody (US Environmental Protection Agency). Tento 

program umožňuje simulaci úniku NL a následně i modelování následků v grafické podobě. 

Simulace probíhá v následujících krocích, kdy nejprve zadáme místo potencionální nehody 

(úniku), vybereme druh nebezpečné látky a na základě klimatických a geografických 
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podmínek modelujeme způsob a typ úniku do okolí. Výsledkem pro nás jsou poloměry 

ohrožujících zón v grafické podobě. [11.], [6.], [2.] 
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5  Případová studie města Přerov 

Kapitola obsahuje možné scénáře mimořádných událostí ve městě Přerov, které jsou 

zde stručně popsány, a dále provedení analýz navazujících na tyto scénáře. 

5.1  Sestavení reprezentativních scénářů mimořádných událostí 

Vzhledem k pravděpodobnosti výskytu MU na území města Přerova jsou v této 

kapitole sestaveny reprezentativní scénáře. Při sestavování scénářů bylo vycházeno z analýzy 

v programu SFERA, dále ze statistik a expertním odhadem. Na Obrázku č. 8 jsou do mapy 

vyznačeny ohrožující objekty a čerpací stanice. 

 
Obrázek 8: Mapa výskytu ohrožujících objektů na území města 

5.1.1 Povodeň 

Případ povodní je na území města Přerov možný s pravděpodobností 3x za rok. Tato 

mimořádná událost se může vyskytnout na jaře, kdy hladinu zvýší tající sníh, popřípadě může 

dojít k ucpání mostních profilů ledovými krami. V létě vznik povodní zapříčiní dlouhotrvající 
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intenzivní dešťové srážky. Řeka Bečva protéká středem města a při povodni se vodní hladina 

může zvednout do takové výšky, že zalije 3/4 území města (jako tomu bylo v roce 1997). 

V návaznosti na tyto informace může dojít k zatopení domů, bytů i podniků, přestane 

fungovat základní technická infrastruktura (voda, elektřina), kolabuje doprava, může se 

vyskytnout rabování apod. 

5.1.2 Větrná smršť 

Město leží v Hornomoravském úvalu, tedy v nížině, a je obklopeno na východě 

Hostýnskými vrchy, na západě Drahanskou vrchovinou, na jihu pohořím Chřiby a na severu 

se rozkládá Domašovská a Vítkovská vrchovina. Na základě dlouhodobých pozorování lze 

konstatovat, že v zimním a podzimním období převažují jižní směry větrů a v letních měsících 

se vyskytují nejčastěji severozápadní a severovýchodní větry. [16.] V lednu 2007 řádil 

na převážné části území ČR orkán Kyrill, v Přerově se hodnota větru pohybovala mezi 70-75 

km/hod, což je v Beaufortově stupnici označeno jako rychlost vichřice, která může způsobit 

menší škody na stavbách. [19.] 

5.1.3 Mrazy 

V lednu 2010 byl pokořen teplotní rekord z roku 1954, na meteorologické stanici 

v Přerově bylo naměřeno 22,6°C pod nulou. Přes den se hodnoty pohybují kolem mínus 11°C. 

[32.] Kvůli mrazu může dojít k potížím na dráze, např. lámání kolejnic, dále mohou praskat 

vodovodní potrubí, parovody nebo se mohou vyskytnout problémy s vodoměry, které nejsou 

zabezpečené proti mrazům apod.  

5.1.4 Požár  

Požár se může vyskytnout v kterékoli části města při zásahu bleskem, vlivem 

neopatrné manipulace s ohněm nebo jako sekundární účinek jiné mimořádné události 

(dopravní nehody, vlivem technické závady). 

5.1.5 Technická závada na zařízení  

K technické závadě na určitém zařízení dochází vlivem poruchy na zařízení, 

neodbornou manipulací či klimatickými podmínkami. To může vést ke vzniku jiné 

mimořádné události jako je požár, únik NL, výpadek elektrické energie apod. 
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5.1.6 Únik NL 

Na území města se nachází podniky, jež vyrábějí, zpracovávají, používají nebo 

skladují NL. Dále se ve městě vyskytují čerpací stanice pohonných hmot. K úniku NL může 

dojít i při přepravě po silnici či železnici. Únik NL může zapříčinit lidská chyba, technická 

i technologická závada nebo klimatické vlivy. 

5.1.7 Silniční dopravní nehoda 

Na území města se kříží silnice I. a II. tříd, kde je frekvence provozu největší, takže 

může dojít ke střetu dvou či více aut, k srážce s chodcem, s cyklistou či motorkářem. Na vině 

může být počasí, lidská chyba nebo technická závada na vozidle. 

5.1.8 Železniční dopravní nehoda 

I železniční doprava je v Přerově dominantní, s čímž jsou spojené kolize na kolejích, 

kdy může dojít ke střetu s chodcem, vykolejení vlakové nápravy, nebo ke srážce vlaků. To 

může být zapříčiněno technickou závadou, klimatickými podmínkami nebo lidskou chybou. 

5.1.9 Letecká dopravní nehoda 

Jelikož se v blízkosti Přerova nachází vojenské letiště, a letecký koridor prochází nad 

městem i jeho okraji, je tady určitá pravděpodobnost zřícení letadla. 

5.1.10 Terorismus 

Jak už víme, na území města se nachází důležité body v celorepublikovém významu. 

Jsou jimi železniční uzel, vojenské letiště a průmyslová vybavenost, které by mohly být cílem 

teroristů, záškodníků. 

5.1.11 Sociální nepokoje 

Sociální nepokoje jsou posledním ze scénářů, jež se mohou vyskytnout na území 

města Přerov. Mezi možné příčiny by pak patřila nezaměstnanost, rasová nesnášenlivost nebo 

zvýšená kriminalita. 
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5.2  Vyhodnocení rizik vybranými metodami 

Podle předem připravených scénářů možných mimořádných událostí vzniklých na 

území města Přerov, byla nejprve provedena analýza rizik a zranitelnosti, následně analýza 

souvztažností a na závěr, pro nejvíce ohrožující mimořádnou událost, bylo realizováno 

namodelování situace v programu ALOHA. 

5.2.1 Vypracování metody HVA 

Analýza rizika a zranitelnosti se provádí ve 4 fázích, kdy Tabulka č. 9 obsahuje 

výsledky těchto fází. Tabulky, dle kterých byly určeny hodnoty jednotlivých indexů, jsou 

v Příloze č. 4. 

Tabulka 9: Hodnocení rizik metodou HVA 

Scénář 
Index 

pravděpodobnosti 
vzniku MU [Hn] 

Index zranitelnosti 
[Vn] 

Index rizika [Rn] 

Povodeň H4 V3 R4 

Vichřice H2 V2 R2 

Mrazy H2 V1 R1 

Požár H3 V2 R2 

Tech. Závada H3 V2 R2 

Únik NL H3 V3 R3 

DN silniční H3 V1 R1 

DN železniční H3 V1 R1 

DN letecká H0 V1 R0 

Terorismus H1 V3 R1 

Sociální nepokoje H1 V2 R1 

 

Závěr metody HVA tedy uvádí, že povodně reprezentují velmi vysoké riziko pro 

město, dalším vysokým rizikem je únik nebezpečných látek. Přerov mohou ohrožovat i větrné 

smrště, požár či technická závada, které spadají dle metody do středního rizika. Mrazy, 
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dopravní nehody silniční a železniční, terorismus a sociální nepokoje představují pouze nízké 

riziko. 

5.2.2 Vypracování analýzy souvztažností 

Ohodnocení jednotlivých rizik a jejich vzájemných vazeb je rozepsáno v Tabulce 

č. 10, výpočet koeficientů Kar (2) a Krb (3) v procentuálním vyjádření je uveden v Tabulce 

č. 11. 

Tabulka 10: Hodnocení rizik analýzou souvztažností 

Identifikace 
rizik 

P
ov

od
eň

 

V
ic

hř
ic

e 

M
ra

zy
 

P
ož

ár
 

T
ec

h.
 z

áv
ad

a 

Ú
ni

k 
N

L
 

D
N

 s
il

ni
č
ní

 

D
N

 ž
el

ez
ni
č
ní

 

D
N

 le
te

ck
á 

T
er

or
is

m
us

 

S
oc

. n
ep

ok
oj

e 

∑ arK
 

Povodeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vichřice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mrazy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Požár 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 

Tech. Závada 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 6 

Únik NL 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 7 

DN silniční 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 8 

DN železniční 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 7 

DN letecká 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

Terorismus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Soc. nepokoje 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

∑ rbK  5 5 5 2 2 2 4 3 3 6 3  

 

Vysvětlivky k tabulce č. 10: 

0 = NE 

1 = ANO 

x = počet hodnocených rizik celkem 

x = 11 

 

( )[ ] 1001 ⋅−= ∑ xKK arar        (2) 

( )[ ] 1001 ⋅−= ∑ xKK rbpr        (3) 
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Tabulka 11: Vypočtené koeficienty 

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

Kar [%] 0 0 0 80 60 70 80 70 30 0 10 

Kpr [%] 50 50 50 20 20 20 40 30 30 60 30 
 

Pro výpočet os byla stanovena spolehlivost systému na 80%. 

• O1 rovnoběžná s osou y 

( )[ ] ( )%100100 minmax1 sKKO arar ⋅÷−−=       (4) 

( )[ ] 36801000801001 =⋅÷−−=O  

• O2 rovnoběžná s osou x 

( )[ ] ( )%100100 minmax2 sKKO prpr ⋅÷−−=
      (5) 

( )[ ] 688010020601002 =⋅÷−−=O  

Vypočtené hodnoty vložíme do grafu, viz Graf č. 5. 

 
Graf 5: Graf  souvztažností 

 

Graf je rozdělen osami do čtyř kvadrantů. 
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Kvadranty: 

I. Primární rizika 

II. Sekundární rizika 

III. Žádná primární rizika 

IV. Relativní bezpečnost 

 

Z grafu je zřejmé, že město nemá žádné primární ani sekundární riziko. Do třetí oblasti 

spadají tyto rizikové situace: požár, technologická závada, únik NL a dopravní nehoda silniční 

a železniční, které pro město Přerov neznamenají primárně nebezpečné riziko. Ve čtvrtém 

kvadrantu se nachází povodeň, mrazy, vichřice, dopravní nehoda letecká, terorismus 

a sociální nepokoje, tyto představují pro město relativní bezpečnost. 

5.2.3 ALOHA verze 5.4.3 

V softwarovém programu ALOHA byly namodelovány nejhorší možné situace, kdy 

došlo k úniku nebezpečné látky, a to jak ze stacionárního zdroje, tak i mobilního. Grafické 

výstupy, zakreslené do mapových podkladů, jsou uvedeny u jednotlivých případů úniku 

nebezpečné látky. Dále jsou textové a grafické výstupy z programu ALOHA uvedeny 

v Příloze č. 5. 

Únik amoniaku (čpavku) 

Na území města se nachází tři objekty (pivovar, jatka, zimní stadion), kde se používá 

amoniak jako chladící medium a je zde skladován v různých množstvích.  

Pro modelovou situaci byl vybrán podnik s předpokládaným největším množstvím NL 

jímž je pivovar. Nádrž na 7 tun amoniaku se nachází ve strojovně chladícího zařízení. Tato 

látka je skladována pod vysokým tlakem (0,86 MPa) jako kapalina. Zásobník je 8,5 metrů 

dlouhý a jeho průměr je 1,5 metru. Různými příčinami dojde k úniku NL (vlivem selhání 

lidského činitele). Teplota vzduchu je 19 °C, vítr fouká jihovýchodní, rychlostí 2 m/s. Obloha 

je zatažená a relativní vlhkost má hodnotu 56%. Smrtelná koncentrace amoniaku ve vzduchu 

pro polovinu lidí vystavených této dávce po dobu jedné hodiny je 4000 ppm. [35.] 
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Obrázek 9: Promítnutí grafického výstupu na mapový podklad a znázornění možného dosahu amoniaku 

 

Na Obrázku č. 9 je vidět, že zasažená plocha při úniku celkové hmotnosti (7tun) 

amoniaku ze zásobníku zasahuje přibližně 1,69 km2. Červeně vyznačená oblast znamená 

smrtící koncentraci látky ve vzduchu, tato zóna dosahuje vzdálenosti 528 metrů. Oranžová 

barva nám rámuje vzdálenost 773 m, v této oblasti dochází ke zraňující koncentraci. Amoniak 

je bezbarvá a velmi toxická kapalina nebo plyn se štiplavým dráždivým zápachem, může 

tvořit výbušné směsi. Při úniku plyn vytváří velké množství studené mlhy, která je těžší než 

vzduch, po naředění a ohřátí začne stoupat. Amoniak je velmi nebezpečný. [35.] 

Únik chlóru  

Ve městě jsou dvě místa (plavecký areál, úpravna pitné vody), kde se chlór skladuje 

i používá jako dezinfekce vody. Pro modelování bereme větší množství této nebezpečné látky, 

které je skladováno v objektu firmy na dezinfekci pitné vody. Jedná se o cca 10 tun chlóru, 

jenž je skladován v ocelových tlakových lahvích po 0,045 tunách a v ocelových sudech 

o hmotnosti 0,5 tuny. 

V malém průmyslovém podniku na úpravu pitné vody uniklo z ocelového sudu jeho 

celkové množství o hmotnosti 0,5 tun. Sud má rozměry: délka 1,45 metrů a průměr 0,8 metrů. 

Teplota vzduchu je 20 °C, vítr vane od severozápadu rychlostí 2 m/s. Obloha je více než 

z poloviny pokryta mraky, vlhkost je asi 77%. Smrtelná koncentrace chlóru ve vzduchu pro 

polovinu lidí vystavených této dávce po dobu jedné hodiny je 500 ppm. [34.] 
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Obrázek 10: Promítnutí grafického výstupu na mapový podklad a znázornění možného dosahu chlóru 

 

Z Obrázku č. 10 výše, lze vypozorovat, že při úniku pouhých 0,5 tun chlóru dosahuje 

zóna smrtící koncentrace 257 m a je vyznačena červeně. Oranžovou barvou je vyznačena 

zóna zraňující koncentrace, která dosahuje do vzdálenosti 325 m. Nejvyšší přípustná 

koncentrace, zeleně, dosahuje do vzdálenosti 518 m. Chlór je žlutozelený plyn s ostrým 

zápachem, není hořlavý, ale je jedovatý. Drží se při zemi, protože je těžší než vzduch, je třeba 

na to brát zřetel. [34.] 

Únik propan butanu 

Poslední modelovanou situací je dopravní nehoda automobilové cisterny nedaleko 

centra města. Převáženou látkou je plyn zkapalněný tlakem, v tomto případě propan.  

Na křižovatce ulic Komenského, Velké Novosady a Kojetínská se převrátila 

automobilová cisterna převážející propan. Autocisterna pro hořlavé plyny má kapacitu 25 tun. 

[10.] Nádrž je přibližně 10,6 metrů dlouhá a její průměr činí cca 2,5 metru. Nádrž je porušena 

ve výšce 1,5 metru a velikost díry je přibližně 9x18 cm. Propan byl zkapalněný pod tlakem. 

V době nehody byla teplota vzduchu 23 °C, fouká jihovýchodní vítr rychlostí 6m/s. Obloha je 

oblačná a relativní vlhkost dosahuje 66%. 
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Obrázek 11: Promítnutí grafického výstupu na mapový podklad a znázornění možného dosahu propanu 

 
Tento mobilní zdroj úniku dokáže zasáhnout blízké okolí tepelným zářením o ploše 

cca 0,048 km2, jak je vidět na Obrázku č. 11. 

Smrtelná zóna popálením je zvýrazněná červenou barvou, hodnota tepelného záření je 

10 kW/m2 a zasahuje do vzdálenosti 98 m od zdroje. Zraňující zóna tepelného toku je 

vyznačena oranžovou barvou, která zasahuje území do 141 m. Do vzdálenosti  219 m od 

zdroje, zelený podklad, je intenzita tepelného toku 2 kW/m2.  
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6  Návrhy na snižování rizik 

Pro navržení vhodných opatření ke snížení rizik byly nejprve posouzeny všechny 

faktory ohrožení města metodami analýzy rizik. Jejich snahou je eliminovat tyto rizika 

s ohledem na následky na životech a zdraví lidí, na materiálních hodnotách a životním 

prostředí. 

Provedením metody HVA zaměřené na území města Přerov byly získány tyto 

výsledky, viz. Tabulka č. 12:  

 

Tabulka 12: Výsledky metody HVA 

velmi vysoké riziko Povodeň 

vysoké riziko únik NL 

střední riziko větrná smršť, požár, technická závada 

nízké riziko 
mráz, dopravní nehoda silniční a železniční, terorismus, 
sociální nepokoje 

 

Riziko povodní jako takové nelze odstranit, lze jej ale zmírnit vhodnou 

protipovodňovou ochranou, včasnou evakuací obyvatelstva a jako prevenci lze provádět 

pravidelné čištění koryta řeky, zpracovat povodňový plán města a provádět jeho pravidelnou 

aktualizaci. Všechny tyto navržené možnosti má magistrát města zpracovány. 

V případě ohrožení obyvatelstva únikem NL je vhodné navrhnout pravidelné školení 

pracovníků přicházejících do styku s NL, provádět pravidelné revize zásobníků, potrubí nebo 

zařízení, kterými nebezpečné médium prochází či je skladováno. Popřípadě vybudovat 

záchytnou jímku, aby nedošlo ke kontaminaci životního prostředí. Vhodnou prevencí je také 

informovat obyvatelstvo města o druzích NL na území města, kde jsou situovány, jaké mají 

účinky na lidský organismus a možné způsoby ochrany před NL či místa ukrytí. 

Výsledkem analýzy souvztažností je graf souvztažností. Graf je rozdělen vypočtenými 

osami na 4 kvadranty. Výsledky této metody jsou uvedeny v Tabulce č. 13.  
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Tabulka 13: Výsledky analýzy souvztažností 

I. kvadrant primární riziko Žádné 

II. kvadrant sekundární riziko Žádné 

III. kvadrant žádná primární rizika 
požár, technologická závada, únik NL a dopravní 
nehoda silniční a železniční 

IV. kvadrant relativní bezpečnost 
povodeň, mrazy, vichřice, dopravní nehoda letecká, 
terorismus a sociální nepokoje 

 

Namodelované situace z programu ALOHA nám poskytly údaje vzdáleností možného 

zasažení území. Tyto hodnoty se mohou měnit se  směrem a rychlostí větru. 

K předpokládaným únikům NL dojde v pracovní den okolo poledne, kdy  událost zasáhne 

větší počet obyvatel. 

Zdroj amoniaku se nachází nedaleko centra města. S areálem pivovaru sousedí 

restaurace, střední školy, silnice a bytové domy. V zóně (do 750 ppm) by byli ohroženi 

zaměstnanci pivovaru, zaměstnanci i hosté restaurace, dále studenti ve školách, obyvatelé, 

pěší chodci i řidiči v dopravních prostředcích. Tato látka (kapalina i plyn) dráždí  lidský 

organismus a velmi silně leptá oči, kůži, dýchací cesty i plíce. Po styku s tekutinou vznikají 

omrzliny. Velké nebezpečí představuje látka pro vodní prostředí, je velmi toxická. [35.] 

V souvislosti s tímto únikem by došlo k omezení silniční dopravy, provozu organizací 

a výuky studentů. 

Na jižní okraj města je situován zdroj chlóru. V blízkosti areálu se nachází silnice 

I. třídy, zahrádkářská kolonie, čerpací stanice a jiné organizace. V ohrožení (zóně do 100 

ppm) by byli zaměstnanci podniku, zaměstnanci okolních organizací, obyvatelé a řidiči 

v dopravních prostředcích. Těžké podráždění dýchacích cest a plic (může dojít k udušení) 

jsou účinky, které tato látka má na lidský organismus. [34.] V souvislosti s únikem chlóru by 

byla omezena doprava, silniční i železniční, a provoz sousedních organizací. 

Mobilní zdroj úniku propanu byl umístěn na křižovatku v blízkosti obchodního centra. 

V okolí křižovatky se nachází ubytovací zařízení, obchodní centrum, obytné domy, parkoviště 

a střední škola. Tato nehoda zkomplikuje dopravní situaci ve městě. Do zóny (tepelného 

záření 2 kW/m2) spadají: ubytovací zařízení, obchodní centrum, obytné domy, střední škola 

a pivovar. 

Doporučila bych zpracovat pro ohrožující objekty dokumentaci, která by mimo jiné 

obsahovala mapové podklady s vyznačením ohroženého území, propočty ohrožených 
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obyvatel, směry a místa pro evakuaci. Součástí by také měly být základní informace 

o nebezpečné látce a postup při první pomoci. 

Charakteristika města Přerov nám poskytla informace o možném vzniku dalších rizik 

s výhledem do budoucnosti. Jsou jimi komplikace v silniční dopravě, zhoršující se stav 

ovzduší i rostoucí nezaměstnanost. 

Vážným problémem Přerova v oblasti silniční dopravy je nedostatečný systém 

pozemních komunikací. Zvyšující se počet vozidel a zvýšená hustota automobilové dopravy 

zapříčiňuje vážné problémy v plynulosti silničního provozu. V návaznosti na tento fakt, 

by bylo vhodné realizovat  výstavbu obchvatu města. 

Na zhoršenou kvalitu ovzduší mají vliv převážně průmyslové provozy, emise 

z lokálních tepelných zdrojů a z dopravy. Příčinou je i poloha města, protože leží v ústí 

Moravské brány. Z toho důvodu dochází k špatnému provětrávání ovzduší a tím i zvýšení 

počtu inverzních dnů. Proto by mělo město tyto znečišťovatele usměrňovat v limitech 

vypouštěných emisí do ovzduší. Ke zlepšení ovzduší by přispěla již zmíněná výstavba 

obchvatu města. S ohledem na uvedená doporučení schválilo zastupitelstvo města Místní 

program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov. 

Z pohledu postupného nárůstu nezaměstnanosti, by mohlo dojít ke zvýšení kriminální 

činnosti. Nejlepším řešením, jak reagovat na tuto situaci, je vytvoření nových pracovních 

míst. Tím je myšleno vybudovat průmyslové zóny. Vzhledem k železniční i silniční 

dostupnosti by to neměl být problém. Bohužel tomuto kroku nepřeje již zmiňovaná a zatím 

stále jen plánovaná výstavba obchvatu města s napojením na dálnici D1, která se opozdila 

z důvodu nedostatku financí. Město již vytipovalo umístění těchto zón v území.  
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7  Závěr 

Diplomová práce se zabývá snížením rizik na území města Přerov. Začátek práce je 

věnován teoretické stránce této problematiky. V kapitole o městě byly získány informace, 

které byly následně využity pro provedení analýzy rizika v území. Dle velikosti řešeného 

území byly pro hodnocení rizika vybrány následující metody: analýza rizik a zranitelnosti 

(evropská metoda HVA), analýza souvztažností, která bere v potaz vzájemné vazby mezi 

riziky. Na objekty mající NL ve svém areálu byl použit program ALOHA.  

Součástí této práce je případová studie, jež obsahuje reprezentativní scénáře a jejich 

zhodnocení vybranými metodami. Na základě výsledků analýz byly následně navrženy 

opatření. 

Hlavním úkolem bylo vyhodnotit rizika přírodních a antropogenních mimořádných 

událostí na území města Přerov a navrhnout varianty opatření ke snížení rizik. Rizika 

mimořádných událostí byla vytipována na základě statistik a podmínek jejich možného 

vzniku ve sledovaném území. Jako rizikové události byly vybrány živelné pohromy, požár, 

dopravní nehody, únik NL a technické havárie. 

Práce může být přínosem pro Magistrát města Přerov, oddělení krizového řízení, 

z hlediska provedených analýz na jejich území. 
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