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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se věnuje tématu ochrany obyvatelstva při živelních pohromách. Je 

rozdělena na dvě základní části, teoretickou a praktickou část. Teoretická část je především 

zaměřena na historický vývoj ochrany obyvatelstva, legislativu a základní pojmy ochrany 

obyvatelstva. Dále jsou popsány hlavní úkoly ochrany obyvatelstva a živelní pohromy vy-

skytující se v ČR.   

Praktická část se zabývá povodněmi, požáry a dalšími živelními pohromami v Lověšicích. 

Poslední část práce popisuje návrhy na zlepšení opatření pro vybranou komunitu. 

 

Klíčová slova: ochrana obyvatelstva, živelní pohromy, krizové řízení, mimořádná událost, 

povodeň, varování, ukrytí obyvatelstva, evakuace, nouzové přežití, humanitární pomoc, 

analýza rizik. 

 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the protection of the population during natural disasters. 

Bachelor is divided into two main parts, theoretical and practical. The theoretical part is 

focused on the historical development of protection of the population, legislation and the 

primary terms of protection of the population. It describes the main tasks of protecting the 

population and natural disasters occurring in the Czech Republic.  

The practical part deals with floods, fires and other natural disasters in Lovesice. The last 

part this bachelor describes the proposals for implovement measures for the selected 

community.  

Keywords: population protection, natural disaster, crisis management, emergency event, 

flood, warning, sheltering, emergency survival, evacuation, humanitarian aid, risk analysis.
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ÚVOD 

Živelní pohromy doprovází lidské životy již od nepaměti a při nedostatečné opatrnosti mo-

hou způsobit velké škody nejen na majetku a životním prostředí, ale především mohou 

ohrozit zdraví či život obyvatel. Z tohoto důvodu je třeba se živelním pohromám věnovat 

a neustále dbát na zlepšování ochrany obyvatelstva před nimi, neboť život a zdraví je 

to nejcennější co každý máme.  

Povodně, požáry, sesuvy půdy, epidemie, vichřice, sucha a řada dalších pohrom zapříčině-

ných přírodou trápí obyvatelstvo po celém světě. Některé živelní pohromy na rozdíl 

od jiných nebezpečí je složité předvídat a někdy je téměř nemožné je dopředu odhadnout. 

To činí práci směřující k ochraně obyvatelstva o to složitější a náročnější na přípravu.  

Mezi nejničivější živelní pohromy u nás patří především povodně, mezi ty nejhorší lze 

zařadit povodně z roku 1997, povodně z roku 2002 či 2013. Ve světovém měřítku mezi 

nejničivější přírodní pohromy patří například tsunami v Indickém oceánu v roce 2004, ze-

mětřesení v Číně v roce 1976 a řada dalších.  

Proč živelní pohromy vznikají, je otázka, která nebyla dosud objasněna. Jisté je jen to, 

že živelní pohromy tu vždycky byly a lze předpokládat, že ji nadále budou. Každá živelní 

pohroma vzniká jiným způsobem a z různých příčin. Má svůj specifický průběh a může 

způsobit rozdílné škody. Je jen na nás abychom se této problematice věnovali a abychom 

se snažili vstřebat co nejvíce poznatků z různých oblastí, na základě nichž bychom se pří-

rodě dokázali přizpůsobit.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ZÁKLADNÍ POJMY 

Nejprve je třeba seznámit se s několika základními pojmy, které budou provázet celou ba-

kalářskou práci. 

1.1 Ochrana obyvatelstva 

Plnění úkolů civilní ochrany při ozbrojeném konfliktu i mimo něj, zejména varování, vyro-

zumění, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a dalších opatření k zabezpečení 

ochrany jeho života, zdraví a majetku.[1, s.51] 

Ochrana obyvatelstva ve své historii prošla vývojem, který se odráží i v chápání tohoto 

pojmu, buď v širším nebo užším slova smyslu: 

 v širším slova smyslu - jedná se o komplex všech činností, směřujících k zabezpe-

čení ochrany obyvatel v případě vzniku jakékoliv mimořádné události, krizové si-

tuace nebo při válečném konfliktu, 

tj. zahrnuje v sobě havarijní a krizové plánování, činnost složek IZS při provádění 

záchranných a likvidačních prací i všestrannou podporu všech opatření ochrany 

obyvatelstva jako jednotného a nedílného celku. 

 v užším slova smyslu - je chápána pouze jako komplex konkrétních činností, plně-

ných ve prospěch občanů při jejich preventivní přípravě a při provádění represiv-

ních opatření k ochraně zdraví, života a majetku, 

tj. týká se pouze činností úzce spojených s jedincem (případně organickou skupinou 

lidí), prováděných jím samým nebo v jeho prospěch.[33, s.3] 

1.2 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.[1, s.96] 

1.3 Hrozba 

Je přírodní nebo člověkem podmíněný proces představující potenciál, tj. schopnost zdroje 

hrozby být aktivován a způsobit škodu. Tento potenciál může být spuštěn záměrně nebo 
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náhodně využit pro atakování specifických zranitelností aktiva. Hrozba bývá zdrojem rizi-

ka.[1, s.23] 

1.4 Analýza rizik 

Proces pochopení povahy rizika a stanovení úrovně rizika. Analýzou rizik se rozumí také 

například zvážení relevantních scénářů hrozeb s cílem posoudit zranitelnost a možný do-

pad narušení nebo zničení prvků kritické infrastruktury.[1, s.3] 

1.5 Bezpečnost 

Stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným (i nenadálým) vnějším 

a vnitřním hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům (případně 

celému systému) tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost 

a chování v souladu s cílovostí. Je to tedy míra stability systému a jeho primární a sekun-

dární adaptace.[1, s.5] 

 

1.6 Mimořádná událost 

Událost nebo situace vzniklá v určitém prostředí v důsledku živelní pohromy, havárie, ne-

zákonnou činností, ohrožením kritické infrastruktury, nákazami, ohrožením vnitřní bez-

pečnosti a ekonomiky, která je řešena obvyklým způsobem orgány a složkami bezpečnost-

ního systému podle zvláštních právních předpisů. Pod tímto pojmem je v současných práv-

ních předpisech ČR uváděna řada pojmů jako jsou např. mimořádná situace, nouzová situ-

ace, pohroma, katastrofa, havárie.[1, s.40] 

1.7 Krizové řízení 

Souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení 

bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných 

v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo s ochranou kritické in-

frastruktury.[1, s.34] 
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1.8 Integrovaný záchranný systém 

Koordinovaný postup složek IZS při přípravě na mimořádné události a při provádění zá-

chranných a likvidačních prací. Koordinací složek IZS (základní složky IZS, ostatní složky 

IZS) při společném zásahu se rozumí koordinace záchranných a likvidačních prací včetně 

řízení jejich součinnosti.[1, s.28] 
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2 PRÁVNÍ UKOTVENÍ 

Tato kapitola bakalářské práce se zabývá legislativní úpravou dané problematiky ve věci 

ochrany obyvatelstva při živelních pohromách. Obsahuje základní zákony, které úzce sou-

visejí s danou problematikou a jejich stručnou charakteristiku. Součástí této kapitoly jsou 

také některé podstatné vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky, krátké pojednání 

o současné koncepci ochrany obyvatelstva a také úprava ochrany obyvatelstva v rámci 

Evropské unie.  

Mezi zákony související s ochranou obyvatelstva patří: 

 Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky 

 Zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 

 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti české republiky 

 Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a změně někte-

rých zákonů 

Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém (IZS), stanovuje jeho složky a je-

jich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, pravomoc a působnost 

orgánů územních samosprávných celků a státních orgánů, povinnosti a práva fyzic-

kých a právnických osob při přípravě na mimořádné události a při provádění likvi-

dačních a záchranných pracích, při ochraně obyvatelstva po dobu nebo před vyhlá-

šením jednoho ze čtyř krizových stavů.[11] 

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

Tento zákon udává pravomoc a působnost orgánů územních samosprávných celků, 

státních orgánů a povinnosti a práva fyzických a právnických osob při přípravě 

na krizové situace, jež mají souvislost se zajišťováním obrany České republiky pro-

ti vnějším napadením a při jejich řešení, ochraně kritické infrastruktury a při poru-

šení povinností, jež z tohoto zákona vyplývají. 

Zákon také zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje ochranu a ur-

čování kritické infrastruktury v Evropě.[12] 

 Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změ-

ně některých souvisejících zákonů 

Legislativní úprava přípravy hospodářských opatření pro válečný stav, stav ohrože-

ní státu, nouzový stav a stav nebezpečí a přijetí hospodářských opatření po vyhlá-

šení některého z těchto krizových stavů (KS). 
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Stanovuje pravomoci orgánů územních samosprávných celků, ústředních správních 

orgánů, České národní banky, obecních úřadů obce s rozšířenou působností, kraj-

ských úřadů a vlády při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy.  

Zákon také stanovuje povinnosti a práva fyzických a právnických osob při přijetí 

a přípravě hospodářských opatření pro krizové stavy.[13] 

 Zákon č. 320/2015 Sb. o hasičském záchranném sboru České republiky a o 

změně některých zákonů 

Tento zákon upravuje legislativní úpravu hasičského záchranného sboru České re-

publiky (HZS ČR), jako jednotného bezpečnostního sboru, který má za úkol chránit 

zdraví a životy obyvatel, majetek, zvířata a životní prostředí před požáry a dalšími 

mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. 

Za podmínek, jež jsou stanoveny tímto zákonem, hasičský záchranný sbor zajišťuje 

bezpečnost České republiky, organizuje a plní úkoly požární ochrany, civilního 

nouzového plánování, ochrany obyvatelstva, krizového řízení, integrovaného zá-

chranného systému a dalších úkolů.[14] 

 Zákon č. 273/2008 Sb. o policii České republiky 

Legislativní úprava policie České republiky (PČR), jako jednotného, bezpečnostní-

ho, ozbrojeného sboru, který slouží veřejnosti. Úkolem je chránit veřejný pořádek, 

osoby a majetek, plnit úkoly podle trestního řádu, předcházet trestné činnosti a plnit 

další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti vyplývající ze zákonů Evrop-

ské unie, nebo z mezinárodních smluv.[15] 

 Zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě 

Tento zákon upravuje povinnosti a práva poskytovatele zdravotnické záchranné 

služby (PZZS), podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, podmínky 

poskytovatelů, kteří poskytují akutní lůžkovou péči a podmínky připravenosti po-

skytovatele zdravotnické záchranné služby na krizové situace a mimořádné události 

a výkon veřejné správy v této oblasti.[16] 

 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů 

Tento zákon vznikl za účelem ochrany povrchových vod a podzemních vod, stano-

vuje podmínky pro hospodářské využití zdrojů vody a pro zlepšení a zachování ja-

kosti podzemních i povrchových vod. Zákon vytváří podmínky pro snížení nepříz-

nivých účinků sucha a povodní a zajišťuje bezpečnost vodních děl v souladu s prá-

vem Evropských společenství. Dále přispívá k ochraně vodních ekosystémů 
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a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů a zajištění zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou.[17] 

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany 

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2000 Sb. o podrobnostech zabezpečení in-

tegrovaného záchranného systému 

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva 

2.1 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 

2030 

Je dokument vydaný Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchran-

ného sboru České republiky, který obsahuje rámec a poslání ochrany obyvatelstva (OO), 

analýzu současného stavu, strategické cíle a priority ochrany obyvatelstva, koncepci rozvo-

je významných oblastí ochrany obyvatelstva, základní úkoly pro realizaci stanovených 

priorit a to vždy s ohledem na roky pro které je vydaná. 

Současná koncepce byla vydána v roce 2013 a platí do roku 2020 s výhledem do roku 

2030. Aktuálně je, jako prioritní cíl vytyčeno širší zapojení obyvatelstva do systému jeho 

ochrany, podpora vědy a výzkumu a zvýšení ochrany kritické infrastruktury. V koncepci 

se nachází SWOT analýza, hodnotící konkrétní resorty současného stavu, na které navazu-

je pojednání o rozvoji významných priorit.[26] 

2.2 Ochrana obyvatelstva v rámci Evropské unie 

Ochrana obyvatelstva je věcí členských států Evropské unie (EU), na základě principu sub-

sidiarity, jenž je zakotven ve smlouvě o založení Evropských společenství. Tato kapitola 

se věnuje vybraným státům Evropské unie a jejich úpravě ve věci ochrany obyvatel-

stva.[21] 

2.2.1 Ochrana obyvatelstva ve Španělsku 

Španělsko je stát, který se nachází na značné části Pyrenejského poloostrova a má okolo 

48 miliónů obyvatel. Hlavním městem je Madrid. Na jihovýchodě je Španělsko omýváno 

Středozemním mořem a na severozápadě Atlantským oceánem. 
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Bílá kniha obrany z roku 2000 je výchozím dokumentem obranné a bezpečnostní politiky 

státu. Tato kniha charakterizuje prostředí, úkoly, cíle a priority v této oblasti a Směrnice 

národní obrany z roku 2004. Obranná politika této země tkví v plnohodnotné účasti na ko-

lektivní obraně, zejména v rámci NATO, v rozvoji vlastních vojenských sil a široké spole-

čenské podpoře armády. 

Přírodní rizika jsou: 

 extrémní sucha, nedostatky vody, 

 požáry lesů, 

 záplavy, 

 vulkanická činnost. 

Ve Španělsku ochranu obyvatelstva představuje organizace civilní ochrany, jenž je součás-

tí civilní připravenosti, která odpovídá civilnímu nouzovému plánování. Řídícím orgánem 

je Generální ředitelství pro civilní ochranu a mimořádné události. Záchrana na základě 

předem zpracovaných plánů zde neexistuje. Na likvidaci následků mimořádných situací 

se vedle zdravotnického záchranářství podílí především Červený kříž a požárníci. 

2.2.1.1 Legislativa 

Ochrana obyvatelstva ve Španělsku vychází především z Ústavy z roku 1978, zákona č. 2 

o civilní ochraně a právních opatřeních z něho plynoucích z roku 1985, královského dekre-

tu č. 40 z roku 1992 a dalších dekretů.[21] 

2.2.2 Ochrana obyvatelstva v Norsku 

Norsko čítá okolo 5 miliónů obyvatel a jeho hlavním městem je Oslo. Tato země leží 

na Skandinávském poloostrově a je charakteristická velkým počtem fjordů a ostrůvků. 

Jako člen Evropské unie a NATO opírá svojí obrannou a bezpečnostní politiku především 

o aktivní členství v rámci NATO a o své ozbrojené síly. Pro dlouhodobou bezpečnostní 

strategii jsou výchozí tři dokumenty a to Nová obrana v nové době z roku 2004, Strategic-

ká koncepce norské armády z roku 2004 a další modernizace norské armády pro období 

2005 - 2008. 

Norsko preferuje komplexní přístup k nevojenské připravenosti na nejrůznější situace. 

V této zemi se užívá pojem civilní připravenost, která se člení na sféry (administrativní 

připravenost, ekonomická připravenost, civilní ochrana, policie, zdravotnická připravenost, 
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informační připravenost). Odpovědným řídícím orgánem je Odbor záchrany a nouzového 

plánování. 

2.2.2.1 Legislativa 

V Norsku ochranu obyvatelstva upravuje zákon o civilní ochraně z roku 1953 ve smyslu 

dalších předpisů, zákon o zdravotnické připravenosti a sociální připravenosti z roku 2000, 

zákon o ochraně před požáry z roku 2000, zákon o inspekci a kontrole všech zařízení 

ve spojitosti s elektrickou energií z roku 2000 a zákon o prevenci požárů, výbuchů a nehod 

s nebezpečnými látkami a požární službě ve spojení se záchrannými operacemi z roku 

2002.[21][22] 

2.2.3 Ochrana obyvatelstva v Nizozemí 

V Nizozemsku žije asi 17 miliónů obyvatel, hlavním městem je Amsterdam. Tato země je 

charakteristická tím, že téměř polovina leží pod hladinou moře, od nějž je oddělena za po-

moci systému hrází. 

Bezpečnostní a obranná politika vychází ze třech dokumentů, Nizozemské obranné doktrí-

ny z roku 2005, Bílé knihy z roku 2000 a Národní bezpečnostní strategie a jejího pracovní-

ho programu na období 2007 - 2008. 

Přírodní hrozby jsou: 

 změny klimatu a přírodní katastrofy, 

 propuknutí veterinárních onemocnění a infekčních onemocnění. 

O ochranu obyvatelstva se stará Krizový management Nizozemska, který je v podstatě 

systémem civilního nouzového plánování. Řídícím orgánem je Generální ředitelství 

pro veřejný pořádek a bezpečnost. Ochrannou obyvatelstva se v Nizozemsku zabývají pou-

ze nestátní organizace jimiž jsou požárníci, zdravotnické záchranářství a Červený kříž. 

2.2.3.1 Legislativa 

Legislativní stránka místní ochrany obyvatelstva je upravena zákonem o pomoci při po-

hromách, zákonem o požární službě z roku 1985, zákonem o zdravotnické pomoci během 

pohromy z roku 1991 a zákonem o zdravotnické záchraně z roku 2008, ve smyslu dalších 

předpisů.[21] 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 21 

 

3 STRUČNÁ HISTORIE OCHRANY OBYVATELSTVA 

K tomu abychom se mohli efektivně zabývat současnou ochranou obyvatelstva při živel-

ních pohromách, je třeba nejprve se podívat do historie této problematiky a vzít si poučení 

z předchozích chyb a seznámit se s vývojem tohoto fenoménu. 

V minulosti se ochrana obyvatelstva zaměřovala především na obranu při válečných kon-

fliktech a na ochranu proti jiným mimořádným událostem nebyl brán příliš velký zřetel. 

Vše se zásadně změnilo teprve v roce 2000, kdy byla vydána sbírka krizových zákonů, 

jako odpověď na ničivé povodně z devadesátých let. Po těchto povodních si lidé začali 

uvědomovat, že ozbrojené konflikty nejsou jedinou hrozbou, ale že příroda může taktéž 

udeřit velkou silou a s dostatečným věnováním pozornosti je v našich silách chránit do jisté 

míry lidské životy i majetek proti těmto extrémním projevům.  

S ohledem na mezinárodní smlouvy, válečné konflikty ustoupily z prvních příček největ-

ších hrozeb a přenechaly své místo právě živelním pohromám, průmyslovým haváriím 

a vzrůstající hrozbě terorismu a sní spojenými riziky. Obyvatelstvo se z velké míry přestalo 

zajímat o vlastní ochranu a v dnešní době, ačkoli se počítá s individuální ochranou, široká 

škála obyvatelstva, jež se aktivně či pasivně této problematice nevěnuje, nemá ani tušení 

co individuální ochrana je a co obsahuje, a proto je třeba neustále si opakovat historii 

a zároveň se věnovat i novým pokrokům v ochraně obyvatelstva, abychom byly v případě 

potřeby připraveni se účelně a efektivně chránit. 

Dne 24. června roku 1859 došlo u italského městečka Solferino ke slavné bitvě, mezi ar-

mádou Francie a Rakouska. Bitva u Solferina byla jednou z nejkrutějších bitev své doby, 

v níž proti sobě bojovalo na 320 000 francouzských, rakouských a italských vojáků. Sho-

dou okolností se na místě ocitl Henri Dunant (1828 - 1910), který následoval francouzské-

ho císaře Napoleona III. s cílem získat povolení pro svou obchodní činnost. Dunant zjistil, 

že o raněné vojáky se prakticky nikdo nestará a tak po tři dny a po tři noci pomáhal ošetřo-

vat raněné, bez ohledu na barvu uniforem. Organizoval převoz raněných, zřizování nouzo-

vých nemocnic, provizorních ošetřoven a zajišťování zdravotnického materiálu. Za svou 

práci ho v roce 1860 italský král vyznamenal Řádem svatého Mořice a Lazara. Dunant 

napsal knihu "Vzpomínky na Solferino" a navrhl založení mezinárodní dobrovolné organi-

zace na pomoc raněným vojákům a současně chtěl uzavřít dohodu o jejich ochraně. Na 

základě této myšlenky později vznikl Červený kříž.[35] 
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Dalším zásadním mezníkem ve vývoji ochrany obyvatelstva bylo především podepsání 

první Ženevské úmluvy v roce 1864, která pojednávala o zacházení s raněnými vojáky 

a položila základy pro rozvoj humanitárního práva. Dne 12. srpna 1949 byly podepsány 

další čtyři Ženevské úmluvy o ochraně obětí válečných konfliktů. Tyto úmluvy byly vytvo-

řeny především na základě zkušeností z 2. světové války a dalších ozbrojených konfliktů. 

Brzy se však pro ochranu obyvatelstva staly nedostačujícími, a proto byly doplněny o do-

datkové protokoly, kde již byly definovány hlavní úkoly ochrany obyvatelstva, jako jsou 

například evakuace, poskytování nouzového ubytování a zásobování, hlásná služba a řada 

dalších. Ačkoliv tyto úkony naznačovaly základy ochrany obyvatelstva při všech mimo-

řádných událostech, neustále tíhly k obraně před válečnými konflikty, nikoli k živelním 

pohromám a průmyslovým haváriím. 

Dalším důležitým bodem ve vývoji bylo vydání vládního usnesení o civilní obraně ze dne 

13. července 1951, které se zaměřovalo především na výcvik ochrany československého 

obyvatelstva před leteckými útoky. V letech 1958 - 1975 se civilní obrana rozvíjela a sou-

středila se na používání zbraní hromadného ničení.  

Dne 18. dubna 1961 byla tato vyhláška nahrazena zákonem č. 40/1961 o obraně Českoslo-

venské socialistické republiky, na základě čehož došlo k rozvoji branné, tělesné a zdravotní 

přípravy. Nejvýznamnější změnou však bylo vytvoření Rady obrany státu. 

O přírodní katastrofy a průmyslové havárie se začalo zajímat až mezi lety 1975 - 1989, kdy 

civilní obrana přešla z resortu federálního ministerstva vnitra k resortu federálního minis-

terstva obrany. Byly stanoveny teze rozvoje, které se týkali mimo jiné evakuací, varování, 

vyrozumění a více účelných úkrytů. Tyto směry vývoje platily prakticky až do roku 1990. 

Od roku 1990 se začal vyvíjet růst ochrany proti živelním pohromám a průmyslovým ha-

váriím a v roce 2000 byla konečně přijata nová legislativa o ochraně obyvatelstva.[6][2] 
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4 ŽIVELNÍ POHROMY 

Živelní pohromy lze považovat za jednu z největších hrozeb, ať už v minulosti tak i v sou-

časné době. Je třeba pochopit přírodu a její jednotlivé projevy, abychom mohli efektivně 

eliminovat poškození zdraví, ztráty životů a škody na majetku, pokud na sebe příroda upo-

zorní. Pochopení jednotlivých živelních pohrom nám poskytne klíč k prevenci před nimi, 

neboť prevence je nejlepší ochranou proti dopadům nebezpečí a k minimalizaci škod. 

V této části práce jsou vymezeny a stručně charakterizovány živelní pohromy, které 

se v České republice nejčastěji vyskytují.[24] 

4.1 Povodeň 

Zákon definuje povodeň jako přechodné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povr-

chových vod, přičemž již voda zaplavuje území kolem koryta vodního toku a činí škody. 

Za povodeň se také považuje stav, při kterém může voda způsobit škody tím, že nemůže 

dočasně z určitého území přirozeným způsobem odtékat nebo je její odtok nedostačující, 

případně k zaplavení území dochází při soustředěném odtoku srážkových vod. 

Povodně jsou přírodním úkazem, který přichází nepravidelně a nelze mu zabránit, je mož-

né pouze snížit, popřípadě vyloučit škody, které může způsobit vhodnými opatřeními. Tato 

opatření se dělí na přípravná, opatření při nebezpečí povodně, za povodně a opatření 

po povodni. Povodně lze dělit na mořské, kterých se v České republice nemusíme obávat 

a na říční. Hlavním dělením povodní je však rozdělení na povodně přirozené (dešťové 

srážky, tání ledu popř. jiné přírodní jevy) a zvláštní (porucha vodního díla). Důležité je 

také rozlišovat zda se jedná o povodeň či záplavu (nakupení vody v prostoru vlivem pří-

valového deště). 

Za jednotlivé toky zodpovídají správci povodí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství 

a Ministerstvem životního prostředí.[25] 

Doba trvání a velikost povodní se odvíjí od: 

 tvaru povodí, 

 velikosti povodí, 

 intenzitě a době trvání deště, 

 propustnosti půdy, 

 velikosti zátopového území, 
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 druhu a rozsahu porostu, 

 přítomnosti umělých a přirozených nádrží. 

4.1.1 Druhy říčních povodní 

Podle charakteru povodňové vlny rozlišujeme povodeň bleskovou, jednoduchou, povodeň 

s více vrcholy a sezónní povodeň. 

4.1.1.1 Bleskové povodně 

Povodeň typická pro polopouštní a pouštní oblasti, u nás především v podhorských oblas-

tech a horách. Tuto povodeň vytváří krátké dešťové přívaly a vzniká především v místech 

s nedostatečným vsakováním vody do půdy nebo tam, kde jsou rozsáhlé zpevněné plochy. 

4.1.1.2 Jednoduché povodně 

Jedná se o povodně způsobené krátkými a vydatnými dešti, jejichž intenzita je několik 

set mm za několik dnů. 

4.1.1.3 Složité povodně s několika vrcholy 

Povodně, které mohou trvat několik týdnů či dní a jsou způsobeny dlouhotrvajícími sráž-

kami o měnící se intenzitě. Častým jevem je také, že na horních tocích jsou složité povod-

ně o několika maximech, ale na dolním toku se slučují v povodeň jednoduchou. 

4.1.1.4 Sezonní povodně 

Povodně spjaté se sezónními událostmi, jako jsou například tání sněhu či monzunové deště 

a další změny podnebí. 

4.1.2 Stupně povodňové aktivity a ochrana před povodněmi 

Podle míry povodňového nebezpečí rozlišujeme tři stupně povodňové aktivity, a to stav 

bdělosti (je třeba dbát zvýšené pozornosti, aktivace hlásné a hlídkové služby), stav poho-

tovosti (nebezpečí přerůstá v povodeň, aktivace povodňových orgánů, provádění zabezpe-

čovacích prací a opatření ke zmírnění následků povodně) a stav ohrožení (nebezpečí vzni-

ku rozsáhlých škod a ohrožení životů, zahájení nouzových opatření). 
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Zákonem určená přípravná opatření při nebezpečí povodně jsou: 

 vymezení záplavových území, 

 stanovení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity, 

 povodňové plány, 

 povodňové prohlídky, 

 příprava hlásné povodňové služby a předpovědí, 

 technická a organizační příprava, 

 vytváření hmotných povodňových rezerv, 

 vyklízení záplavových území, 

 příprava účastníků povodňové ochrany, 

 činnost předpovědní povodňové služby, 

 činnost hlásné povodňové služby, 

 varování při nebezpečí povodně, 

 zřízení a činnost hlídkové služby, 

 evidenční a dokumentační práce. 

Operativní opatření v průběhu povodně jsou: 

 řízené ovlivňování odtokových poměrů, 

 povodňové zabezpečovací práce, 

 povodňové záchranné práce, 

 zabezpečení náhradních funkcí a služeb na území zasaženém povodní. 

Povodňové zabezpečovací práce jsou: 

 odstranění překážek ve vodním toku, 

 rozrušování ledových celin a zácep na vodním toku, 

 ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem, 

 opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází (vodní díla), 

 provizorní uzavírání protržených hrází, 

 instalace protipovodňových zábran, 

 opatření k omezení znečištění vody, 

 opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy. 

4.1.3 Povodňové orgány 

Ochranu před povodněmi řídí povodňové orgány. 
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V období mimo povodeň jimi jsou: 

 orgány obcí, 

 obecní úřady obce s rozšířenou působností, 

 krajské úřady, 

 Ministerstvo životního prostředí (zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší 

Ministerstvu vnitra). 

V době povodně jsou povodňovými orgány: 

 povodňové komise obcí a v Praze povodňové komise městských částí, 

 povodňové komise ORP a v Praze povodňové komise městských částí stanovené 

Statutem hlavního města Prahy, 

 povodňové komise krajů, 

 Ústřední povodňová komise.[25] 

4.1.4 Povodně v České republice  

1997 - Povodně na Moravě 

1998 - Povodně ve východních Čechách a Královéhradeckém kraji 

2002 - Povodně v Čechách a na Moravě 

2006 - Povodně ve Středočeském, Pardubickém, Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském, 

Královéhradeckém a Ústeckém kraji a na Vysočině 

2009 - Povodně v Moravskoslezském, Olomouckém, Jihočeském, Zlínském, Královéhra-

deckém, Ústeckém a Libereckém kraji a na Vysočině 

2010 - Povodně v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském a Liberec-

kém kraji 

2013 - Praha, Liberecký, Jihočeský, Plzeňský, Královéhradecký, Středočeský a Ústecký 

kraj[2] 

4.2 Požáry 

Požár je zpravidla neovladatelné, nežádoucí a neovládané hoření. Požáry často vznikají 

v návaznosti na jiné katastrofy. Působením přírody požáry vznikají v důsledku blesku nebo 

samovznícením za vysokých teplot. 
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Podmínky pro hoření jsou (ohňový trojúhelník): 

 hořlavina, 

 oxidační prostředek, 

 zdroj iniciace. 

4.2.1 Lesní požáry 

Lesní požáry jsou co se týče požárů způsobených přírodou nejčastější. 

Klimatické podmínky s nejdůležitějším významem ve vztahu k lesním požárům: 

 rozložení a množství srážek (vlhkost vzduchu), 

 směr, síla, četnost a rychlost větru, 

 intenzita a délka působení slunečního záření. 

Rychlost šíření požáru závisí na: 

 hořlavosti prostředí, 

 denní a roční době, 

 atmosférických vlivech, 

 tvaru terénu. 

Lesní požáry dělíme do tří kategorií na požár pozemní, podzemní (kořenové systémy) 

a požár korunový. 

Při zahájení zásahu se musí neprodleně zjistit: 

 rozsah zásahu, 

 členitost terénu a okolí, 

 směr a rychlost šíření požáru, 

 překážky a hranice vhodné k zastavení požáru, 

 zvlášť nebezpečná místa, 

 vodní zdroje, 

 stav cest vedoucích k požáru, 

 další důležité skutečnosti. 

K hašení lesních požárů je vhodné mimo pozemních jednotek využít i hašení za pomoci 

letadel opatřených Bambi vaky.[25] 
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4.2.2 Lesní požáry v České republice 

2003 - Požár v okolí Vysokého Sněžníku, Hranice u Nových hradů, Stará Boleslav u Prahy 

2006 - Národní park České Švýcarsko 

2012 - Staré Hamry, požár mezi Bzencem, Strážnicí a Ratíškovicemi[27] 

4.3 Bouřky a další elektrické jevy v atmosféře 

Bouřky vznikají oboustranným posunem vzdušných hmot, jež mají rozdílnou teplotu. 

Při tomto ději vzniká mohutný elektrický náboj, který když dosáhne nezbytné úrovně, způ-

sobí úder blesku. Při úderu blesku se elektrický proud šíří v půdě paprsčitě všemi směry. 

Vytváří takzvané kružnice, přičemž pokud stojíme každou nohou na jiné, proběhne naším 

tělem rozdílový potenciál.[25] 

4.4 Vichřice a orkány 

Vítr vzniká v důsledku vyrovnávání tlaku v atmosféře, kdy z vyššího místa tlaku proudí 

do nižšího místa tlaku. Čím větší jsou tlakové rozdíly, tím silnější je vítr. Silné nárazy vě-

tru pak mohou způsobit velké škody. Vichřice a orkány shazují mosty, ničí domy a jiné 

konstrukce, vyvracejí stromy a ohrožují živé tvory. Pro měření síly větru slouží Beauforto-

va stupnice.[25] 

4.5 Sucha a vedra 

Sucho je jev charakteristický nedostatkem vody v rostlinách, půdě a v atmosféře. Projevuje 

se také velmi nízkým průtokem v povrchových tocích a bývá často doprovázen enormními 

teplotami s nízkou vlhkostí vzduchu. Vyskytuje se zpravidla v letních měsících a způsobu-

je nedostatek vody a nárůst potíží u rizikových skupin obyvatelstva (astmatici, kardiaci, 

staří lidé ...).[25] 

4.6 Námrazy, náledí, ledovky, silné mrazy 

Vznikají v jarních, podzimních či zimních měsících následkem extrémního počasí pře-

vážně při prudkém snížení teploty pod bod mrazu. Mohou také vzniknout namrzáním deště 

a mlhy na podchlazený zemský povrch, elektrické vedení, stromy, technologické části, 

kolejové trati, vozovky a další. 
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Tyto jevy mohou vést k hospodářskému ohrožení vlivem nesjízdnosti komunikací.[25] 

4.7 Svahové pohyby 

Nejčastěji nazývané sesuvy, lze definovat jako náhlý pohyb hornin, při němž jsou zřetel-

nou smykovou plochou odděleny od pevného podloží sesouvající se hmoty. Sesuvy jsou 

způsobeny narušením stability svahu. 

Podle rychlosti pohybu rozlišujeme tři kategorie sesuvů: 

 Pomalé pohyby (několik desítek cm za rok). 

 Středně rychlé pohyby (metry za hodinu či za den). 

 Rychlé pohyby (desítky km/h a více). 

Nejlepší ochranou proti sesuvům je prevence, která by měla spočívat především v zachy-

cení a odvedení povrchové vody a v umělé úpravě terénu v místě náchylném k sesuvům.  

4.7.1 Sněhové laviny 

Gravitací vyvolaný pohyb sněhu se řadí k svahovým pohybům. Laviny dělíme na pracho-

vé a vrstevní a podle tvaru na údolní a plošné.[25] 

4.8 Další typy živelních pohrom vyskytujících se v ČR 

Mezi další živelní pohromy řadíme: 

 biologické pohromy (epidemie, epizootie, epifytie), 

 zemětřesení, 

 atmosférické katastrofy (tornáda, vzduchové hmoty a cyklony), 

 kosmické vlivy (pády meteoritů, kosmické záření), 

 propad zemských dutin, 

 únik plynů ze zemského nitra, 

 smog a teplotní inverze. 
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5 HLAVNÍ ÚKOLY OCHRANY OBYVATELSTVA 

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách této bakalářské práce lidské zdraví a životy je 

třeba chránit a k tomu nám složí jednotlivé úkoly vykonávané při vzniku mimořádných 

událostí a směřující právě k ochraně obyvatelstva, jako jsou varování, ukrytí, evakuace, 

nouzové zásobování a humanitární pomoc. Tyto metody je třeba neustále analyzovat a vy-

lepšovat. Je třeba přicházet neustále s novými nápady a prověřovat správné fungování těch 

starých. Tato část práce je zaměřena na tyto hlavní úkoly ochrany obyvatelstva a na jejich 

stručnou charakteristiku. 

V dnešní době ochrana obyvatelstva spočívá nejen v provádění úkolů civilní ochrany, 

ale také v přípravě na mimořádné události a v provádění záchranných a likvidačních prací 

složkami IZS.[2] 

 

Obrázek 1 - Schéma hlavních úkolů ochrany obyvatelstva [30] 
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5.1 Záchranné a likvidační práce 

Záchranné a likvidační práce (ZaLP) tkví především v běžné každodenní činnosti složek 

integrovaného záchranného systému. Záchranné práce lze definovat jako úkoly vedoucí 

k omezení či odvrácení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí 

především ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku, nebo životního prostředí a směřu-

jící k přerušení jejich příčin. Likvidačními pracemi rozumíme konání směřující k likvidaci 

následků vzniklých mimořádnou událostí. Tato činnost je ukotvena v zákoně o integrova-

ném záchranném systému.[2] 

IZS je efektivní a koordinovaný postup bezpečnostních a záchranných složek, orgánů státní 

správy a samosprávy, právnických a fyzických osob při kolektivním vykonávání záchran-

ných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události (MU). 

Složky integrovaného záchranného systému se dělí na základní a ostatní složky. 

Základními složkami IZS rozumíme: 

 Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky požární ochrany zařazené 

do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, 

 Poskytovatel zdravotnické záchranné služby, 

 Policie České republiky. 

Ostatními složkami IZS jsou: 

 Armáda České republiky, 

 Městská policie, 

 Horská služba,  

 Báňská záchranná služba, 

 Speleologická záchranná služba, 

 atd. 

 

Činnost složek IZS vždy řídí velitel zásahu, jenž je určen z řad té základní složky IZS, kte-

rá má při dané události přetrvávající činnost.[2] 

5.2 Varování, vyrozumění a informování 

V České republice neustále přetrvává riziko vzniku mimořádných událostí a krizových 

situací majících nepříznivý dopad na obyvatelstvo.[2]  
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5.2.1 Varování 

Včasné a správné předání varovných informací o reálně hrozící nebo již vzniklé mimořád-

né události ohroženému obyvatelstvu může významným způsobem zabránit poškození 

zdraví, ztrátám na životech a materiálním škodám. Na začátku MU je činnost obyvatelstva 

ve velkém měřítku prováděna svépomocí nebo vzájemnou pomocí, o to větší je význam 

varovných informací.[6] 

Možnosti varování obyvatelstva: 

 koncové prvky varování jednotného systému varování a vyrozumění, 

 za pomoci mobilních rozhlašovacích prostředků (vozidla s rozhlasovým zařízením, 

megafony, mobilní sirény), 

 formou osobního vyhlášení (hlídky policie, hasičů ap.), 

 pomocí rozhlasu a televize (na základě dohod, především při rozsáhlých MU), 

 za použití mobilních telefonů, internetu a dalších technologií. 

Koncové prvky varování jsou tvořeny: 

 elektromechanickými sirénami, 

 elektronickými sirénami, 

 místními informačními systémy a vlastnostmi elektronických sirén. 

5.2.1.1 Varovný signál  "Všeobecná výstraha" 

Signál všeobecná výstraha je charakteristický kolísavým tónem v délce 140 sekund. Va-

rovný signál je možno opakovat až třikrát v intervalech asi tří minut. Tento signál může být 

doplněn o verbální informaci podle charakteru mimořádné události.[6] 

5.2.2 Vyrozumění 

Lze jej definovat jako organizační a technická opatření zabezpečující včasné předání in-

formací o mimořádné události, která hrozí nebo již vznikla a to orgánům krizového řízení, 

právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám podle havarijních plánů nebo krizo-

vých plánů.[5] 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 33 

 

5.2.2.1 Signál "Požární poplach" 

Signál primárně slouží pro svolání jednotek požární ochrany sboru dobrovolných hasičů. Je 

charakteristický přerušovaný tón o délce trvání 60 sekund. Bývá doplněn verbální informa-

cí "Požární poplach".[6] 

5.2.3 Informování  

Tísňové informování obyvatelstva je veškerý souhrn organizačních, provozních a technic-

kých opatření zajišťujících bezprostředně po zaznění varovného signálu předání informací 

o zdroji, rozsahu a povaze nebezpečí a nutných opatřeních k ochraně nejen života, ale také 

zdraví a majetku.[6] 

Fáze informování obyvatelstva: 

 Přípravná (preventivní) fáze (Seznámení obyvatel s možnými zdroji nebezpečí 

v oblasti jejich bydliště a se způsoby ochrany proti nim.) 

 Akutní (aktuální) fáze (Tísňové informování a komunikace s obyvatelstvem při re-

álné hrozbě nebo vzniku mimořádné události.) 

 Fáze obnovy (Odstraňování následků MU až do navození normálního stavu.) 

5.3 Ukrytí obyvatelstva 

Ukrytí je jedním ze zásadních úkolů sloužících k OO.[5] V případě živelních pohrom ukry-

tí slouží spíše, jako ochrana proti sekundárním následkům. 

Druhy úkrytů: 

 stálé úkryty, 

 ochranné systémy dopravních podzemních staveb, 

 improvizované úkryty. 

5.3.1 Stálé úkryty 

Stálými úkryty jsou samostatně stojící stavby nebo ochranné prostory nacházející se v pod-

zemních částech staveb. Dělíme je na tlakově neodolné a tlakově odolné úkryty. Tyto 

úkryty musí být neustále udržované, aby mohly plnit svůj účel, jimž je ochrana především 

proti zbraním hromadného ničení nebo proti kontaminaci a účinkům tepelného a světelné-

ho záření či proti pronikavé radiaci.[4] 
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5.3.2 improvizované úkryty 

Improvizovanými úkryty rozumíme účelně upravené nadzemní nebo podzemní prostory 

ve stavbách k ukrytí určených.[4] Tyto úkryty složí k ochraně před účinky tepelného a svě-

telného záření, proti kontaminaci radioaktivním prachem a pronikavé radiaci. Improvizo-

vané úkryty se též budují pro případ vzniku mimořádných událostí, jež mohou být spojeny 

s únikem nebezpečných škodlivin.[7] 

5.4 Evakuace obyvatelstva 

Pod pojmem evakuace lze chápat přemístění osob, zvířat a věcí z míst ohrožených mimo-

řádnou událostí do bezpečných míst, kde je zajištěno pro evakuované obyvatelstvo náhrad-

ní ubytování a stravování, pro věci uskladnění a ustájení pro zvířata. 

Evakuace se vztahuje s výjimkou osob podílejících se na záchranných a likvidačních pra-

cích, na řízení evakuace nebo na jiné neodkladné činnosti na všechny osoby nacházející 

se v místě ohroženém mimořádnou událostí.[6] 

Dělení evakuace: 

 podle prostoru jež je evakuován 

o objektová (určitá budova) 

o plošná (větší územní celek) 

 podle doby trvání 

o krátkodobá (do 24 hodin) 

o dlouhodobá (nad 24 hodin) 

 podle možnosti ukrytí 

o přímá (bez předchozího ukrytí osob) 

o s úkrytem (s předchozím ukrytím osob) 

 podle řízení evakuace 

o samovolná (útěk osob) 

o řízená (evakuace je řízena pověřenými pracovníky) 

 podle skupin osob podléhajících evakuaci 

o všeobecná (všichni obyvatelé) 

o částečná (pouze určité skupiny osob) 
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5.4.1 Orgány evakuace 

Správný průběh evakuace zajišťují orgány pro řízení evakuace. 

Orgány pro řízení evakuace jsou: 

 pracovní skupina krizového štábu, 

 evakuační středisko, 

 přijímací středisko. 

Pracovní skupina krizového štábu má především na starosti řízení průběhu evakuace, ko-

ordinaci přepravy osob, zvířat a věcí, hromadnou přepravu do přijímacích středisek a kon-

cových míst, přerozděleni dopravních prostředků mezi evakuačními středisky, řízení nou-

zového zásobování, koordinaci činnosti v přijímacím a evakuačním středisku, spolupráci 

se zdravotnickými a humanitárními organizacemi a orgány veřejné správy a dokumentaci 

průběhu evakuace. 

Evakuační středisko se stará o řízení přepravy mezi místem shromáždění a evakuačním 

střediskem, o vedení evidence evakuovaných osob a slučování rodin, o přerozdělování 

osob do přijímacích středisek, informování evakuovaných, zdravotnickou pomoc, nocleh 

a ubytování pro dlouhodoběji evakuované a o udržování veřejného pořádku. 

Přijímací středisko zajišťuje zdravotnickou pomoc, informování evakuovaných, příjem 

evakuovaných osob a jejich přerozdělení do cílových míst nouzového ubytování.[6][5] 

5.4.2 Evakuační zavazadlo 

Zavazadlo, které si evakuovaná osoba přichystá pro případ evakuace, jež by nemělo pře-

kročit váhu 25 kg pro dospělou osobu a 10 kg pro dítě se nazývá evakuační zavazadlo. 

Při vlastní přepravě v době evakuace váha není omezena.[3] 

Evakuační zavazadlo by mělo především obsahovat: 

 základní trvanlivé potraviny a pitnou vodu, 

 předměty denní potřeby (příbor, jídelní miska), 

 osobní doklady, peníze, cennosti a pojistné smlouvy, 

 hygienické potřeby, 

 léky a svítilnu, 

 náhradní oblečení, spací pytel či přikrývku, 

 kapesní nůž, šití a další drobnosti. 
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5.5 Individuální ochrana 

Individuální ochranou se rozumí ochrana dýchacích cest nebo celého povrchu těla nejen 

jedince ohroženého mimořádnou událostí, ale také ochrana zasahujících záchranářů. 

U profesionálních jednotek je tato ochrana řešena dýchacími maskami a speciálními oble-

ky podle druhu MU. U ohrožených jedinců se tato ochrana řeší především za pomoci im-

provizovaných ochranných prostředků.[7] 

5.5.1 Improvizované ochranné prostředky 

V dnešní době je tento druh ochrany považován za základní, neboť stát občanům neposky-

tuje speciální prostředky k ochraně. Principem této ochrany je využití běžných oděvních 

součástek nacházejících se v každé domácnosti a jejich využití k pokrytí celého těla.[7] 

Improvizovanou ochranu dělíme na ochranu: 

 hlavy (čepice, šály, ochranné přilby), 

 obličeje (lyžařské nebo plavecké brýle, namočená flanelová látka nebo froté ručník 

na dýchací cesty), 

 trupu (dlouhé kabáty, bundy, kombinézy, pláštěnky, deky, přikrývky, šály), 

 rukou (pryžové rukavice, látky, šátky), 

 nohou (holínky, kozačky, vysoké boty, šátky). 

5.6 Nouzové přežití 

Nouzové přežití je jedním z hlavních opatření pro ochranu obyvatelstva za krizových situ-

ací, kterými jsou zejména živelní pohromy, epidemie, technologické havárie a jiné. Nou-

zovému přežití předchází dlouhodobá evakuace osob z míst ohrožených mimořádnou udá-

lostí. 

Opatření pro nouzové přežití se zahajují 1 - 2 dny po tom, co vznikla krizová situace a toto 

přežití je zajištěno v odlišných prostorech od původních bydlišť. Pro potřeby nouzového 

přežití bývají využita sídliště nebo vyhrazené pozemky.[6] 

Opatření k zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva tvoří: 

 Nouzové ubytování.(tělocvičny, sokolovny, kontejnery nouzového přežití, stany 

ap.) 
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 Nouzové zásobování základními potravinami.(vývařovny, hotely, restaurace, polní 

kuchyně atd.) 

 Nouzové zdroje pitné vody. 

 Nouzové zásobování pitnou vodou.(cisterny, balená voda) 

 Nouzové základní služby obyvatelstvu.(informování, zdravotnické služby, sociální 

služby, hygienické služby, služby veterinární, opravárenské ad.) 

 Nouzové dodávky energií.(elektrická energie, plyn, teplo) 

 Organizování humanitární pomoci.(materiální, duchovní, zdravotní, právní a soci-

ální pomoc) 

 Koordinace a řízení, informační systém. 

5.7 Monitorování situace  

Monitorování spočívá v průběžném sledování místa vzniku mimořádné události a jeho 

okolí, na základě něhož dochází k posouzení stávající situace a k jejím změnám. Má zá-

sadní vliv na ochranu obyvatelstva, neboť díky monitorování můžeme snáze odhalit další 

nebezpečí a můžeme taktéž určit kdy je místo bezpečné.[4] 

5.8 Humanitární pomoc 

Humanitární pomocí se rozumí souhrn opatření v materiální, zdravotní, duchovní, právní 

a sociální oblasti, které poskytují ne jen státní a nestátní organizace, ale i skupiny, spolky 

a jednotlivci ve prospěch obyvatelstva, jež bylo postiženo mimořádnou událostí. Tato po-

moc je charakteristická tím, že je poskytována bezplatně na základě výzvy či z vlastní ini-

ciativy formou nabídek. 

Humanitární pomoc je zajištěna za pomoci sbírek, které konají humanitární organizace, 

podle aktuálních požadavků z postižených oblastí. Obsahem jsou, nejen věcné a finanční 

prostředky, ale také duchovní, psychická a poradenská pomoc. 

Činnost sdružení občanů a dobrovolnických organizací v rámci OO je možno rozdělit 

na pomoc odbornou a pomoc humanitární. Kromě sdružení občanů v této oblasti mohou 

působit například i nadace.  

Činnosti humanitární pomoci: 

 pořádání sbírek HP ve prospěch postiženého obyvatelstva, 
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 zajištění dopravy materiální pomoci, 

 pomoc při záchranných pracích, 

 výdej a rozdělení materiálu postiženým, 

 příprava stravy pro záchranáře a postižené, 

 zajištění nouzového ubytování, 

 realizace pracovní výpomoci v potřebné oblasti, 

 organizace dobrovolnické činnosti, 

 spolupodílení na pohřbívání a identifikaci mrtvých, duchovní a psychická pomoc 

pozůstalým. 
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6 CÍL PRÁCE A POUŽITÉ METODY 

Cílem této bakalářské práce je ujasnit si dané pojmy týkající se problematiky ochrany oby-

vatelstva, seznámit se se současnou legislativní úpravou a historií ochrany obyvatelstva. 

Klasifikovat jednotlivé živelní pohromy v České republice a seznámit se s úkoly ochrany 

obyvatelstva proti těmto hrozbám. Tato práce se také zaměřuje na Městskou část Přerova 

Lověšice a hrozby v této oblasti, analyzuje jak minulost, tak současnost, obsahuje modelo-

vé situace pro lepší pochopení konkrétních mimořádných událostí a za pomoci metod ana-

lýzy rizik rozebírá jednotlivé hrozby, na které je třeba se v rámci této konkrétní obce sou-

středit. Cílem práce je analyzovat problémy v dané oblasti, tyto problémy zhodnotit a na-

vrhnout nová nebo vylepšená opatření pro jejich zmírnění či odstranění.. 

Bakalářská práce používá pro dosažení svého cíle několik metod. Z oblasti analýzy rizik 

se jedná o diagram rybí kosti, který slouží k vymezení živelních pohrom, jež mohou ohro-

zit obyvatele Lověšic. Matici rizik, která rozděluje živelní pohromy podle pravděpodob-

nosti jejich vzniku a intenzity nebezpečí do tří kategorií. Dotazníkové šetření zaměřené 

na vědomosti obyvatelstva o dané problematice a jejich schopnosti chránit sami sebe 

a SWOT analýzu, která rozebírá silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby ve věci povod-

ňové připravenosti Lověšic. Práce také obsahuje dvě modelové situace. Modelovou situaci 

za pomoci programu DIBAVOD, který slouží k modelaci povodní a modelovou situaci 

z programu TEREX, která simuluje zónu ohrožení při požáru čerpací stanice v Lověšicích.  
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O LOVĚŠICÍCH A KRÁTKÁ HISTORIE 

Lověšice jsou obec, která leží 5 kilometrů jižně od města Přerov, v rovině s nadmořskou 

výškou 206 metrů. První zmínku o obci můžeme nalézt již v roce 1290, kdy se Lověšice 

uvádějí mezi lokalitami ležícími od Olomouce za řekou Moravou, které podle privilegia 

daného biskupem Theodorichem podléhaly kroměřížskému městskému právu. V roce 1481 

Václav Skrbenský z Doloplaz spojil Lověšice s Horní Moštěnicí a později zaniklou vsí 

Štolbach. Ty pak spolu sdílely společný osud jako biskupský lenní statek Horní Moštěnice 

až do roku 1848, kdy byly majiteli bratři Jan Ferdinand a František, hrabata z Troyer. 

V roce 1819 se při tradiční jízdě králů na lověšických pastvinách setkalo na 80 mladých 

mužů z Moštěnice, Lověšic, Bochoře a Šířavy, kteří začali po sobě požadovat vydání krále. 

Což vyústilo v urputný boj, při němž zúčastnění sáhli i k nožům, šavlím a puškám. Vý-

sledkem bylo 15 těžce raněných a 13 mrtvých. Zemská vláda spolu s vrchnostenskými úřa-

dy pak na dlouhou dobu zakázala jízdy králů se zbraněmi. Život obyvatel poznamenala 

v roce 1841 výstavba železniční tratě, která rozdělila katastr na dvě části, o 100 let později 

měla podobný význam výstavba silničního tahu na Uherské Hradiště. Řada mužů z Lově-

šic se na konci druhé světové války zúčastnila Přerovského povstání 1. května 1945. 

V roce 1948 došlo ke spojení Lověšic s Přerovem. 

Dominantu návsi tvoří kaple z roku 1732 se zajímavou klenbou. V roce 1837 byla kolem ní 

postavena zídka, aby se tak zabránilo jejímu poškozování pasoucím se dobytkem. Péčí 

občanů byla náves v roce 1931 upravena a osázena květinami, keři a stromy. V parčíku byl 

postaven památník obětem 1. světové války, na nějž byly dodatečně umístěny desky z pa-

mátníků, stojících dříve jinde. Další pískovcový památník na rozcestí od Přerova, u budovy 

mateřské školy, připomíná příchod Rudé armády 8. května 1945.[28] 
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Obrázek 2 - Letecký pohled na Lověšice, google mapy [30] 

 

Obrázek 3 - Přiblížený pohled na Lověšice, google mapy [30] 
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7.1 Hrozby v obci Lověšice 

Kapitola bakalářské práce je zaměřena na analýzu konkrétních hrozeb, jež mohou nastat 

v Lověšicích. Pro tento účel jsou použity dvě konkrétní metody Analýzy rizik, a to Ishika-

wa diagram a Matice rizik. 

7.1.1 Ishikawa diagram  

Tato kapitola práce obsahuje vymezení nejpravděpodobnějších živelních pohrom a jejich 

následky, jež mohou ohrozit obyvatele Lověšic. K tomuto účelu byl použit Ishikawa dia-

gram, nebo-li diagram rybí kosti.  

 

Obrázek 4 - Živelní pohromy ohrožující Lověšice, Ishikawa diagram [30] 

 

Z obrázku je patrné, že největší vliv na obyvatelstvo, co se živelních pohrom týká, mají 

požár, silný vítr, znečištění ovzduší, dlouhodobé sucho, povodeň, nemoci a sněhová kala-

mita. Všechny tyto pohromy mohou ohrozit obyvatelstvo svým přímým působením nebo 

sekundárními následky. 

7.1.2 Matice rizik 

Pro větší přehled rizik přírodního charakteru, které v Lověšicích hrozí, byla vytvořena ma-

tice rizik. Jedná se o přehlednou tabulku, na které je mimo ohrožení zaznamenána také 

intenzita každé konkrétní události. Intenzita, nebo-li míra nebezpečí je určena na základě 

individuálního posudku s ohledem na pravděpodobnost výskytu dané události a na výši 

škody, kterou by mohla potencionálně způsobit. 
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Tabulka 1 - Živelní pohromy ohrožující Lověšice, Matice rizik [30] 

 Katastrofický Kritický Vážný Hraniční Nízký 

Velmi pravdě-

podobné 
Povodeň Sucha Vichřice 

Vysoké teploty 

(vedra) 

Smog a teplotní 

inverze 

Pravděpodob-

né 
Záplava 

Sněhová kala-

mita, námrazy 

Bouře a el. jevy 

v atmosféře 
Krupobití 

Přemnožení 

škůdců 

Možné 
Požár způsobený 

bleskem 
Epidemie Epizootie 

Prachová bou-

ře 
Kosmické záření 

Nepravděpo-

dobné 
Sesuv půdy Samovznícení Epifytie Extrémní chlad 

Únik plynu ze 

zemského nitra 

Velmi neprav-

děpodobné 

Pád vesmírného 

tělesa 
Tornádo Zemětřesení Sněhová lavina 

Propad zem-

ských dutin 

 

Matice rizik zobrazuje jednotlivé živelní pohromy, které by mohly v Lověšicích hrozit. 

Živelní pohromy jsou roztříděné na základě individuálního rozhodnutí s ohledem na veli-

kost škody, jež by mohly způsobit a pravděpodobnost s níž by mohly nastat.  

Tabulka je barevně rozlišena na živelní pohromy, kterým bychom měli věnovat vysokou 

pozornost (červená), pohromy, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost (žlutá) a po-

hromy, kterým není třeba věnovat příliš velkou pozornost (zelená). 

Z Matice rizik tedy lze vyčíst, že nejvyšší pozornost by měla být zaměřena především 

na povodně, záplavy, požáry, sucha a sněhové kalamity. Naopak nejméně je třeba se obá-

vat, propadu zemských dutin, úniku plynu ze zemského nitra či sněhové laviny. 

Při vytváření Matice rizik byla vzata v úvahu charakteristika území, s ohledem na členitost 

terénu a umístění dané lokality ve světovém měřítku.  
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7.2 Dotazníkové šetření  

Dotazníkové šetření bylo provedeno za účelem ověření vědomostí obyvatelstva o individu-

ální ochraně. Formulář je sestaven z deseti otázek zaměřených na různé mimořádné udá-

losti a základní vědomosti v oboru ochrany obyvatelstva. Odpovědi jsou situované 

tak, že vyplňující volí ze třech možností, z nichž vždy jedna je správná a tím prokazuje 

kolik vědomostí má v daném oboru. Toto šetření bylo předloženo k vyplnění obyvatelům 

České republiky a to bez ohledu na jejich věk a pohlaví. Škála vyplňujících se tak pohybu-

je mezi osobami od dvanácti do šedesáti let a co se týká pohlaví, je zastoupeno více méně 

rovnoměrně. 

1. Která z těchto věcí není součástí evakuačního zavazadla? 

    

Graf 1 - Obsah evakuačního zavazadla [30] 

Z grafu je patrné, že 67,1 % respondentů zvolilo správnou odpověď, avšak 32,9 % se do-

mnívá, že do evakuačního zavazadla nepatří karetní nebo deskové hry. Odpověď hygienic-

ké potřeby zvolilo 0 % osob.  

Z celkového počtu 164 osob tedy odpovědělo 110 lidí správně a 54 chybně. 

 

 

 

 

67%

33%

0%

Evakuační zavazadlo

pánev deskové nebo karetní hry hygienické potřeby
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2. Jaký je rozdíl mezi varováním a vyrozuměním? 

 

Graf 2 - Varování a vyrozumění [30] 

Z grafu lze vyčíst, že 73,2 % osob zvolilo správnou odpověď, 22 % respondentů tyto dvě 

činnosti zaměnilo a 4,9 % se domnívá, že se jedná o totožnou činnost.  

Na otázku tedy odpovědělo správně 120 osob ze 164 a 44 respondentů zvolilo chybné od-

povědi. 

3. Jak poznáme signál "Všeobecná výstraha"? 

 

Graf 3 - Varovné signály [30] 

73%

22%

5%

Varování a vyrozumění

varování je směřováno k obyvatelstvu a vyrozumění pro složky IZS

vyrozumění je směřováno k obyvatelstvu a varování pro složky IZS

žádný rozdíl neexistuje, jedná se o totožnou činnost

51%

32%

17%

Všeobecná výstraha

jedná se o kolísavý tón o délce 140 sekund

probíhá vždy první středu v měsíci zpravidla ve 12 hodin

jedná se o přerušovaný tón o délce 60 sekund
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Signál Všeobecná výstraha má kolísavý tón o délce 140 sekund. Správně odpovědělo 

51,2 % respondentů. Mnoho lidí se domnívá, že Všeobecnou výstrahou je signál Zkouška 

sirén, která probíhá vždy první středu v měsíci a proto tuto odpověď zvolilo 31,7 % vypl-

ňujících. Ostatní tedy 17,1 % lidí zvolilo zbývající odpověď, tedy zaměnilo Všeobecnou 

výstrahu za Požární poplach. 

 Ze 164 respondentů otázku zodpovědělo správně 84 osob a 80 odpovědělo chybně. 

4. V případě úniku nebezpečné chemické látky vyhledáme úkryt? 

 

Graf 4 - Úkryt při chemické havárii [30] 

Tato otázka byla zaměřena na vyhledání úkrytu při úniku neznámé nebezpečné chemické 

látky. Z odpovědí je zjevné, že 59,8 % osob by vyhledalo úkryt ve vyšších patrech budov 

tedy správně, 15,9 % by se pak schovalo v nižších patrech a 24,4 % osob by úkryt vyhleda-

lo dokonce ve sklepeních domů. 

Na otázku tedy odpovědělo správně 98 osob z celkového počtu 164 dotazovaných 

a 66 osob zvolilo některou z chybných odpovědí. 

 

 

 

 

60%
24%

16%

Únik chemické látky

ve vyšších patrech budov na odvrácené straně havárie

ve sklepě

v nižších patrech budov na odvrácené straně havárie
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5. Pro ochranu očí, jako improvizovaný ochranný prostředek použijeme? 

 

Graf 5 - Improvizovaná ochrana očí [30] 

V situacích kdy je třeba uchýlit se k použití improvizovaných ochranných prostředků, je 

důležité dbát na ochranu celého těla včetně očí. Pro ochranu očí se používají nejlépe potá-

pěčské či lyžařské brýle u kterých je třeba utěsnit všechny průduchy. Na otázku týkající 

se improvizované ochrany odpovědělo správně 72 % respondentů, 13,4 % osob zvolilo 

nevhodnou, nedostačující ochranu a 14,6 % dotazovaných se domnívá, že oči není třeba 

chránit.  

Na otázku z celkového počtu 164 dotazovaných odpovědělo správně 118 osob a 46 si zvo-

lilo špatnou odpověď. 

6. V případě úniku radioaktivní látky vyhledáme úkryt? 

 

Graf 6 - Úkryt při úniku radioaktivní látky [30] 

72%

15%

13%

Improvizovaná ochrana očí

potapěčské brýle

oči není třeba chránit, stačí zakrýt dýchací cesty

brýle (sluneční, dioptrické)

61%

27%

12%

Únik radioaktivní látky

ve sklepě

ve vyšších patrech budov na odvrácené straně havárie

v nižších patrech budov na odvrácené straně havárie
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Jedná se o obdobnou situaci, jako v otázce číslo čtyři, ale tentokrát se dotazovaní měli za-

měřit na látky radioaktivní, u nichž je nejlepší volbou na rozdíl od chemických látek vy-

hledat úkryt ve sklepních prostorech. Správnou odpověď v tomto případě zvolilo 61 % 

osob, 12,2 % by úkryt vyhledalo v nižších patrech budov a 26,8 % by se schovalo ve 

vyšších patrech. 

Z celkového počtu 164 dotazovaných zvolilo správnou odpověď 100 osob a 64 odpovědělo 

špatně. 

7. Základní složky integrovaného záchranného systému jsou? 

 

Graf 7 - Základní složky IZS [30] 

Otázka číslo sedm je zaměřena na základní složky Integrovaného záchranného systému. 

Na otázku správně odpovědělo 47,6 % osob, 37,8 % dotazovaných se domnívá, že JPO 

do základních složek nepatří, ale armáda ČR ano a 14,6 % osob zvolilo odpověď, že k zá-

kladním složkám patří i Armáda ČR. 

Správně tedy odpovědělo 78 osob z celkového počtu 164 a 86 odpovědělo chybně. 

 

 

47%

38%

15%

Integrovaný záchranný systém

Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje, Policie ČR,
Poskytovatel zdravotnické záchranné služby

Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Poskytovatel zdravotnické záchranné služby, Armáda ČR

Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje, Policie ČR,
Poskytovatel zdravotnické záchranné služby, Armáda ČR
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8. Důležitým zákonem ve věci ochrany obyvatelstva vydaným v roce 2000 je? 

 

Graf 8 - Právní ukotvení ochrany obyvatelstva [30] 

Zákon o integrovaném záchranném systému je jedním ze zákonů vydaných v roce 2000. 

Na otázku zaměřenou na právní předpisy v oblasti ochrany obyvatelstva odpovědělo 

správně 80,5 % respondentů, 19,5 % dotazovaných zvolilo jako odpověď chybný zákon. 

Z celkového počtu 164 osob odpovědělo správně 132 a 32 zvolilo chybnou odpověď. 

9. V případě zemětřesení vyhledáme úkryt? 

 

Graf 9 - Úkryt při zemětřesení [30] 

80%

11%
9%

Zákony

Zákon o Integrovaném záchranném systému Zákon o Zdravotnické záchranné službě

Zákon o Policii ČR

79%

15%
6%

Zemětřesení

mezi futra (zárubeň) dveří nebo pod pevné objekty (např. stůl)

není třeba se schovávat intenzita zemětřesení je na všech místech stejná

na střechách budov, protože v okolí nejsou žádné objekty
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Otázka číslo devět se týká u nás ne až tak často se vyskytující živelní pohromy a ochrany 

před ní. Na otázku odpovědělo správně 79,3 % osob, 6,1 % osob zvolilo nevhodný způsob 

ochrany a 14,6 % odpovědělo, že není třeba se chránit. 

Ze 164 dotazovaných tedy odpovědělo 130 osob správně a 34 chybně. 

10. V případě požáru elektrického zařízení k hašení použijeme? 

 

Graf 10 - Hašení elektrického zařízení [30] 

Poslední otázka dotazníkového šetření je zaměřena na užití vhodného hasícího prostředku 

při požáru elektrického zařízení. Z grafu je patrné, že správnou odpověď zvolilo 70,7 % 

dotazovaných, 29,7 % zvolilo nevhodný hasící prostředek. 

Správně na otázku odpovědělo 116 respondentů ze 164 a 48 odpovědělo chybně. 

 

Závěr: Z výsledků dotazníkového šetření je patrné, že obyvatelstvo je málo informováno 

v této problematice. Dotazník je zaměřen na základní informace ve věci ochrany obyvatel-

stva a z odpovědí je patrné, že velké procento obyvatel tyto informace postrádá, proto je 

důležité se v budoucnu na tuto problematiku zaměřit, aby došlo v této oblasti ke zlepšení. 

 

71%

29%

0%

Hašení požáru

práškový hasící přístroj pěnový hasící přístroj vodní hasící přístroj



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 52 

 

8 POVODEŇ V LOVĚŠICÍCH 

Tato kapitola bakalářské práce se zaměřuje na skutečnosti týkající se povodní v Lověši-

cích. Vymezuje skutečnosti týkající se povodní v roce 1997, které proběhly na Přerovsku. 

Obsahuje rozhovor s obyvatelkou Lověšic o tom, jak povodeň v roce 1997 probíhala z po-

hledu obyvatel a na závěr zahrnuje modelovou situaci samotné povodně.  

8.1 Povodně na Přerovsku v roce 1997 

Povodně v roce 1997 probíhaly od šestého do třináctého července. Zejména z Valašskome-

ziříčska začaly přicházet už během neděle 6. července první signály, týkající se možného 

zvyšování hladiny ve vodních tocích na Přerovsku. 

V průběhu odpoledne se v Ústí na Hranicku rozlil potok, stoupající voda byla zaznamená-

na v Dluhonicích a v Býškovicích v nově budované povodňové nádrži, ve večerních hodi-

nách hrozilo také vystoupení vody z koryta v blízkosti Horní Moštěnice. 

Ve 20:30 hodin nedělního večera byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity v ohrožených 

částech okresu. Tato informace byla šířena pouze přerovským vysíláním kabelové televize 

a varování se dostalo jen k obyvatelům žijícím v těsné blízkosti pravého břehu Bečvy. 

Ve 2 hodiny v noci 7. července, byla zahájena evakuace osob z některých osad ležících 

v bezprostřední blízkosti řeky Bečvy. Tato evakuace probíhala za pomoci těžké mechani-

zace družstva, hasičského záchranného sboru i vojenského vrtulníku. 

Během rána se voda začala rozlévat v Hranicích na levém břehu a zatopila další oblasti. 

V poledne zasáhla Přerov dopravní kalamita, z důvodu omezení provozu na mostech ve-

doucích přes řeku Bečvu.  

Okolo jedné hodiny po poledni se voda začala vylévat z koryta řeky a zalévat nábřeží 

Dr. Beneše. V průběhu odpoledne voda postupně zaplavila další části města Přerova, včet-

ně centrálních oblastí města. 

Během podvečerních hodin voda dosahovala, již výšky dvou metrů a odřízla zcela centrum 

města od okolního světa.  

Z místních částí Přerova napáchaly záplavy největší škody v Lověšicích. V průběhu noci 

zůstaly tisíce lidí z Přerova a jeho okolí uvězněny v izolovaných městských částech. Město 

se ocitlo bez telefonního spojení a z velké míry i bez elektrického proudu. 
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Mnohem kritičtější situace nastala během noci, kdy záplavová vlna od Přerova zasáhla 

Troubky, Vlkoš a Bochoř. Stovky obyvatel zůstaly uvězněny na střechách budov, odkud 

byly postupně za pomoci vojenské techniky evakuovány a nouzově ubytovány v kasár-

nách, internátech, nemocnicích a na dalších místech v okrese. 

V úterý 8. července začala voda pozvolna opadat. Zatopené ulice Přerova brázdily čluny 

záchranářů i dobrovolníků, bylo zahájeno nouzové zásobování vodou a chlebem.  

Hladina vody odpoledne v Přerově klesla o více než metr, což umožnilo zahájit převážení 

osob přes řečiště. V nejpostiženějších částech města však i nadále zůstali obyvatelé uvěz-

něni ve vyšších patrech budov. 

Ráno 9. července bylo už jasné, že největší vodárenský zdroj na Přerovsku je na delší dobu 

vyřazen z provozu. 

Ve čtvrtek 10. července v časných ranních hodinách voda konečně opustila některé ulice 

a Přerov se stával postupně průjezdným. Povodeň za sebou zanechala neuvěřitelnou 

spoušť, především tuny bláta. Vodovodní kohoutky zůstaly ve velké míře suché. Okres 

začal pociťovat nedostatek pitné vody. V podvečerních hodinách krizový štáb přerovského 

Městského úřadu, začal šířit letáky s důležitými informacemi. 

Během čtvrtka způsobila rozsáhlé záplavy rovněž řeka Morava, která největší škody zapří-

činila na Přerovsku v Citově.  

Celkem bylo povodní postiženo v rozdílné míře 42 obcí přerovského okresu a voda zapla-

vila přibližně 9 500 hektarů území. Lidem se začaly vyplácet jednorázové peněžní dávky 

pro osoby postižené povodní. 

V pátek 11. července ulice i vodu na Přerovsku začaly sužovat hromady odpadu, hlavně 

z vyplavených sklepů, z nichž desítky cisteren odčerpávaly vodu. Přerovské Technické 

služby okamžitě zahájily odvoz odpadu na skládku.  

Proběhla kontrola přerovské chemičky, která mimo únik kyselých vod a odplavení zelené 

skalice nezpůsobila žádnou výraznější ekologickou katastrofu. 

V sobotu 12. července se pozvolna život v zasažených městech a obcích začínal vracet 

do normálu. V Přerově se naplno rozběhl generální úklid města.  

S maximálním nasazením opravárenských čet se postupně podařilo obnovovat dodávky 

elektrického proudu, porušené rozvody však způsobovaly další a další výpadky a podobné 

problémy pokračovaly i s telekomunikační sítí. 
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V neděli 13. července se povodňová situace v přerovském okrese stabilizovala. Prioritou 

pro další dny se stalo zajištění nouzových dodávek pitné vody, opravy inženýrských a tele-

fonních sítí a rovněž zabránění možným infekcím a epidemiím.[29] 

8.2 Protipovodňová opatření 

Od roku 1997 do současnosti byla provedena řada protipovodňových opatření. Na Přerov-

sku mezi nejvýznamnější opatření patří vybudování nábřežní betonové zídky včetně mo-

bilního hrazení a zhotovení hradidlové komory na kanalizační odlehčovací výusti. Odstra-

nění nánosů a odpadů z koryta řeky Bečvy. Snižování hladiny řeky za pomoci bagrování 

štěrkopísků. Vznik koncepce ochrany Pobečví před velkou vodou, na základě niž je v plá-

nu výstavba vodní nádrže a další ochranná opatření.[36]  

8.2.1 SWOT Analýza povodňové připravenosti  

Kapitola obsahuje SWOT analýzu zaměřenou na povodňovou připravenost Lověšic.  

 

 

Obrázek 5 - SWOT Analýza povodňové připravenosti Lověšic [30] 

 

SWOT Analýza hodnotí silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby ve věci povodňové při-

pravenosti Lověšic. Z obrázku je patrné, že v této oblasti převažují silné stránky nad sla-
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bými a že existují další příležitosti jak zlepšovat připravenost Lověšic na povodně. Existuje 

však také mnoho hrozeb,  kterých je třeba se vyvarovat. 

 

8.3 Modelová situace povodně v Lověšicích 

Kapitola obsahuje modelové situace povodní vytvořené v povodňovém simulátoru  

DIBAVOD. V programu byly vytvořeny modelace, které znázorňují jednotlivé scénáře 

povodní, jež by mohly vzniknout na území Lověšic a tím ohrozit tamní obyvatelstvo. Tyto 

modelace byly vytvořeny na základě výsledků analýzy rizik, která vyhodnotila povodně, 

jako jedno z nejvyšších přírodních rizik pro Lověšice a také na základě zkušeností z roku 

1997.  

 

Obrázek 6 - Zátopové oblasti na Přerovsku, výstupek z programu DIBAVOD [30] 
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Oblast Přerovska ohrožují především dva velké toky a to řeka Morava a řeka Bečva. Simu-

lace vytvořená v programu DIBAVOD zobrazuje rozsáhlá zátopová území v této oblasti 

při stoleté povodni, nebo-li místa ohrožená vodou při rozvodnění řek a dalších vodních 

zdrojů v dané oblasti. 

 

Obrázek 7 - Zátopová oblast v Lověšicích, výstupek z programu DIBAVOD [30] 

 

Obrázek představuje zátopovou oblast při stoleté vodě zaměřenou na Lověšice. Z modelace 

je patrné, že zhruba polovina Lověšic se nachází v zátopové oblasti a při povodni by mohla 

být zaplavena. Největším zdrojem rizika co se týká povodní v Lověšicích, je řeka Bečva a 

potok Svodnice, který je právě jedním z ramen řeky Bečvy.  

V Lověšicích je 252 domů, v nichž žije 544 obyvatel. Ze simulace je patrné, že při povodni 

by byla přímo ohrožena zhruba polovina obyvatel a velká část železniční tratě. Škody 

na majetku by byly taktéž vysoké.  
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Obrázek 8 - Záplavová oblast na Přerovsku, výstupek z programu DIBAVOD [30] 

  

Mapa zobrazuje zaplavená území při dvacetileté vodě na Přerovsku. Lověšice jsou pro 

větší přehlednost zvýrazněny červeným kruhem. Ze snímku je patrné, že tato povodeň by 

Lověšice s nevětší pravděpodobností přímo nezasáhla.  
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Obrázek 9 - Historické povodně v Lověšicích, výstupek z programu DIBAVOD [30] 

 

Modelace z programu DIBAVOD zobrazuje zatopené území Lověšic při historické povod-

ni v roce 1997, kdy bylo vodou zatopeno téměř celé katastrální území obce. 

8.4 Rozhovor z obyvatelkou Lověšic 

Tato kapitola bakalářské práce obsahuje stručný náhled na povodně, které se udály v roce 

1997 a postihly mimo jiné i obec Lověšice. Náhled na průběh povodní je zde popsán for-

mou rozhovoru poskytnutého jednou z tamějších obyvatelek.  

1. Jaké je vaše místo bydliště? 

Místní část Přerova, Lověšice - Družstevní ulice 

2. Postihly povodně přímo váš dům, pokud ano o jaké povodně se jednalo? 

Ano, přímo v naší nemovitosti jsme měli 1,20 metrů vody, v celé spodní části domu. Jedná 

se o povodně ze 7. 7. 1997. 
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3. Jak tato povodeň probíhala? 

Povodeň byla velmi nečekaná a rychlá. V průběhu celého pozdního odpoledne jsme chodili 

kontrolovat místní potok, který protéká celou obcí. Potok nejevil žádné zvýšení hladiny 

vody, ale povodňová vlna přišla do naší obce z řeky Bečvy přes pole od přerovských strojí-

ren. Bylo to velice neuvěřitelné a rychlé, tak že jsme nestihli vynést do patra nic jiného než 

matrace z postelí a peřiny, abychom měli  na čem spát. Naštěstí jsme měli vrchní patro 

čerstvě po rekonstrukci, tak jsme se měli kam uchýlit před vodou. 

4. Jaké škody Vám povodeň způsobila? 

Toho roku jsme dokončili rekonstrukci vrchního patra domu a shodou okolností jsme 

6. 7. 1997 oslavili druhé narozeniny našeho syna. Náš syn naštěstí odjel toho dne s babič-

kou na prázdniny. Já jsem v té době byla v sedmém měsíci těhotenství a s manželem jsme 

plánovali, že vymalujeme přízemí a přichystáme nový dětský pokoj pro příchod nového 

člena rodiny, což už jsme nestihli. 

Co se týká škod způsobených povodní, tak celé přízemí domu bylo pod vodou, utopil 

se nám osobní automobil Škoda 120, který stál před domem. Manžel pracoval, jako auto-

dopravce a i AVIA byla zatopená. Když stoupala voda, tak jsem mu ještě nadala, že ne-

dovřel okýnko u osobního automobilu. Po hodinovém, intenzivním stoupání vody, 

kdy už nebyla vidět ani střecha vozu, to bylo vlastně jedno. Z vybavení domu jsme přišly 

o veškerý nábytek, oblečení a elektroniku (ledničku, pračku, mrazák, televizi, rádio, vrtač-

ku, brusku, motorovou pilu a další). 

Když opadla voda, prala jsem všechno oblečení s tím, že se to opere a bude se v tom dát 

chodit, ale realita byla jiná. Nádobí v kuchyni jsem musela několikrát umýt v savové vodě 

a i tak byly hrnce dlouho cítit naplaveným bahnem. Když voda začala opadávat, vynesli 

jsme novou rohovou sedačku z kuchyně na terasu, v naději že proschne a bude v pořádku, 

jenže dřevotříska po týdenním namáčení nabobtnala a během dalších dvou dnů se úplně 

rozklížila. Nábytek jsme tedy rozřezali, připojili jsme v obývacím pokoji kamna na komín 

a nábytek jsme použili k topení, abychom vysušili zdivo. 

Po tom co voda ustoupila úplně a vyčistili jsme celé spodní patro od naplaveného bahna, 

se nám začala vydouvat dřevěná podlaha a na zdi se objevila plíseň. Podlahu jsme nakonec 

museli vyměnit a omítku osekat. Trvalo nám ještě dlouho než jsme připravili dům k prová-

dění rekonstrukcí. 
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5. Byli jste během povodně evakuováni? 

Ne, nebyli a během povodně se o nás nikdo nezajímal. My a naši sousedé jsme tento týden 

prožili u nás na terase. A vzhledem k tomu, že celou dobu fungovala elektřina upekli jsme 

si kuře z mrazáku, který volně plaval po komoře a to v mikrovlnné troubě, kterou donesli 

sousedé. Můj manžel se vydal se sousedem do Bochoře pro pečivo, ale daleko nedošli, 

protože to tam nebylo o nic lepší než u nás. Asi dvakrát za ten týden proletěla helikoptéra, 

ale nezajímala se o nás. Jakmile voda opadla rozhlas vyhlásil, že si můžeme v knihovně 

vyzvednout chleba a pitnou vodu.  

Po povodni jsme asi půl roku bydleli u rodičů, než jsme se mohli nastěhovat zpátky 

do Lověšic. 

6. Měli jste nějaká opatření proti povodni? 

Když voda začala pode dveřmi vnikat do domu, snažila jsem se mezery utěsnit dekami, 

ale to se ukázalo jako zbytečné.  

Naštěstí jsme měly dobrou pojistku a téměř vše nám zaplatili, dostali jsme také nevratnou 

půjčku od Magistrátu města Přerov. 

7. Byla Vám poskytnuta dostatečná pomoc? 

Pečivo, pitná voda a hygienické pomůcky nám byly poskytnuty až po povodni. Během 

povodně jsme byli odkázáni na zavařeniny, které plavaly po domě. Od města jsme dostali 

finanční výpomoc, ale až měsíc po povodni. 

Jednalo se o velmi špatnou organizaci situace, už jenom proto, že jsme nebyli vůbec varo-

váni o hrozícím nebezpečí stoupající vody v řece Bečvě. 

8. Jak jste se vypořádali s následky povodní? 

Díky dobrému pojištění nám veškeré náklady na rekonstrukci domu uhradila pojišťovna. 

A tím pádem se nám podařilo už na vánoce toho roku znovu bydlet. Psychicky to bylo ná-

ročné hlavně pro mne a mého nenarozeného syna. 

9. Jaká bezpečnostní opatření jste provedli do budoucna? 

Stále platíme dobrou pojistku na dům i vybavení domácnosti. Veškeré dokumenty o nemo-

vitosti, doklady a podobně schováváme v patře. Po povodni 1997 jsme museli tyto doku-

menty vyřizovat znova a byl to běh na dlouhou trať. 
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Pořídili jsme si pořádný dřevěný nábytek a v celém přízemí máme pod plovoucími podla-

hami nyní beton. 

Myslím si, že náš domeček nemáme jak a čím zabezpečit před stejnou povodní. Stojíme 

na konci obce u železniční trati (valu) a při povodni voda odcházela jen malým průtokem 

pod tratí a u nás klesla voda jako poslední v obci. 

10. Co byste poradila lidem, kteří se dostanou do stejné životní situace? 

Zachovat klid a nachystat si do příručního zavazadla dokumenty, jídlo a pití. Hlavně  ne-

panikařit a v klidu počkat  dokud neopadne voda, zbytečně neriskovat své a cizí životy. 

Než se pustíte do úklidu a rekonstrukce nemovitosti je nutné si dobře promyslet postup, 

ať zbytečně neplýtváte drahocennou energií a finančními prostředky.[31] 

 

Závěr : Z tohoto rozhovoru je patrné, že situace neproběhla ideálně a v organizaci byla 

spousta nedostatků, které je třeba vylepšit. Především co se týká ochrany obyvatelstva bě-

hem průběhu povodně.  
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9 POŽÁR LOVĚŠICE 

Nejen požáry vzniklé lidskou činností, ale také požáry zapříčiněné přírodou mohou vážně 

ohrozit některé důležité objekty, což může vést k sekundární mimořádné události. Kapitola 

obsahuje statistiku požárů v České republice a modelaci z programu TEREX, nebo-li Tero-

ristický expert. V programu TEREX, bylo simulováno ohrožení čerpací stanice v Lověši-

cích plošným požárem. 

9.1 Statistické údaje o požárech na území ČR v letech 2014 - 2016 

Kapitola obsahuje statistickou tabulku požárů v letech 2010 - 2016 a statistickou tabulku 

příčin požárů za poslední tři roky.  

Tabulka 2 - Statistická tabulka požárů 2010 - 2016 [34] 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet požárů 17 937 21 125 20 492 17 105 17 388 20 232 16 650 

Přímé škody v mil. Kč 1 956 2 242 2 862 2 403 2 198 2 496 3 285 

Počet usmrcených 

osob 

131 129 125 111 114 115 109 

Počet zraněných osob 11 116 8 079 10 637 13 342 11 533 11 093 12 400 

 

Ze statistické tabulky vyplývá, že v roce 2016 bylo zaznamenáno nejméně požárů za po-

sledních sedm let, nejnižší byl také počet usmrcených osob. Naopak přímé škody způsobe-

né požárem dosáhly nejvyšší hodnoty a počet zraněných osob druhé nejvyšší hodnoty.  

Co se týká požárů je třeba brát v potaz, že tabulka uvádí pouze celkový počet požárů 

bez ohledu na příčiny či přítomnost JPO na místě požáru. 

V roce 2016 zasahovali hasiči u 16 214 požárů z celkového počtu 16 650 požárů.  
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Tabulka 3 - Statistika příčin požárů v letech 2014-2016 [32] 

Příčina/rok 2014 2015 2016 

Úmyslné zapálení 1 080 1 374 935 

Sebevražedný úmysl 18 15 13 

Hra dětí s ohněm 113 174 103 

Neprokázané zavinění  8 3 691 2 967 

Nedbalost dospělých 1 848 4 560 3 446 

Závady komínů 156 618 662 

Závady topidel 61 78 71 

Technické závady (mimo komínů a 

topidel) 2 136 3 171 2 541 

Samovznícení 75 227 169 

Výbuchy 6 12 7 

Manipulace s hořlavými látkami 4 11 4 

Blesky 58 119 65 

Dopravní nehody 100 130 73 

Ostatní mimořádné příčiny 10 39 82 

Jiné příčiny 10 0 0 

Dále nedošetřované požáry 7 618 0 0 

Neobjasněno 585 1 972 1 198 

V šetření 1 172 170 

Celkem 13 887 16 363 12 506 

 

Ze statistické tabulky vyplývá, že počet požárů v roce 2016 byl nižší než v letech 2014 

a 2015. Požárů způsobených bleskem bylo méně než v roce 2015, ale více než v roce 2014 

a požárů způsobených samovznícením, bylo více než v roce 2014, ale opět méně než 

v roce 2015. Při zhodnocování závěrů statistik požárů způsobených přírodou je třeba brát 

v potaz kategorie požárů neobjasněných a těch jež jsou v šetření. Je třeba si také uvědomit, 
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že rozdílné hodnoty v tabulkách jsou způsobeny tím, že druhá tabulka udává počet zásahů 

JPO při požárech a první tabulka započítává i požáry bez zásahu JPO. 

9.2 Modelace ohrožení čerpací stanice požárem  

Na základě zjištěných skutečností byla v programu TEREX vymodelována situace ohrože-

ní čerpací stanice v Lověšicích plošným požárem. Tato modelace byla vytvořena na zákla-

dě výsledků analýzy rizik pro Lověšice. 

Tabulka 4 - Výchozí údaje z programu TEREX, ohrožení čerpací stanice [30] 

Kategorie Výchozí informace 

Model BLEVE - Ohrožení nádrže plošným požárem 

Látka Benzín automobilní 

Obsah zásobníku 4000 kg 

Využití zásobníku 100% 

Dosah oblaku 48 m 

Trvání oblaku 7,13 s 

Popáleniny 181 m 

Mortalita 10% 85 m 

Mortalita 50% 48 m 

Narušení pevnosti oceli 48 m 

Nutný odsun osob 181 m 

 

Pro účely simulace byl jako nebezpečná látka vybrán benzín automobilní, který lze charak-

terizovat, jako hořlavou, lehce vznětlivou, bezbarvou, specificky zapáchající, snadno těka-

vou kapalinu. Některé druhy benzínu jsou barveny (oranžová, zelená). Páry jsou mnohem 

těžší než vzduch, se kterým tvoří výbušné směsi. Plave na vodní hladině. Je nepatrně roz-

pustný ve vodě. Je mísitelný s ethanolem, acetonem, chloroformem a podobně. 
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Obrázek 10 - Základní parametry benzínu, výstupek z programu TEREX [30] 

 

Tabulka vygenerovaná programem TEREX zachycuje základní parametry benzínu. Udává 

informace o této látce, jako je Kemler kód, UN kód či R - věty a S - věty. 
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Obrázek 11 - Zóna při ohrožení čerpací stanice, výstupek z programu TEREX [30] 

Na modelaci z programu TEREX je zobrazena zóna ohrožení, která by vznikla při ohrožení 

čerpací stanice v Lověšicích plošným požárem. 

V zóně ohrožení se nachází mimo samotnou čerpací stanici podniky Autosalon Fiat - Pe-

trol CZ, s.r.o., Stavebniny Formel, Petrol CZ s.r.o., a Danis Davaztechnik s.r.o. a v případě 

nebezpečí by tyto podniky musely být evakuovány. Ohrožena je také část železniční tratě, 

jež vede Lověšicemi. Obrázek také znázorňuje, že obytná část Lověšic by nebyla nehodou 

přímo zasažena. Při požáru, by mohlo dojít ke ztrátám na životech i k materiálním škodám 

a to u objektů jež se nachází v zóně ohrožení. Objekty v této zóně představují pouze pro-

dejny a celkový počet zaměstnanců se pohybuje okolo 15 osob. 
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  Obrázek 12 - Mortalita při expozici po dobu trvání oblaku, graf z programu TEREX [30] 

 

Graf z programu TEREX zachycuje mortalitu při expozici po dobu trvání oblaku. Z grafu 

lze vyčíst, že se vzrůstající vzdáleností klesá intenzita tepelného toku a úmrtnost se snižuje. 
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10 NÁVRH OPATŘENÍ 

Na základě zjištěných skutečností především co se týká dotazníkového šetření vyplývá, 

že hlavním nedostatkem v ochraně obyvatelstva jsou sami obyvatelé. 

Jako opatření ke snížení rizika tedy navrhuji zavedení školení obyvatelstva v této proble-

matice. Domnívám se, že pokud by bylo obyvatelstvo již od útlého věku školeno v umění 

individuální ochrany, nesnížilo by se tím sice riziko vzniku mimořádné události, ale zvýši-

la by se tím šance na přežití jednotlivých osob. Takové školení by mohlo probíhat na růz-

ných úrovních (školka, škola, práce) různou formou. Ve školských zařízeních nejlépe hra-

vou formou a po té praktickým cvičením jednotlivých mimořádných situací. V zaměstnání 

by mohlo být provedeno metodou povinné přednášky například dvakrát do roka. 

Co se týká přímo Lověšic, tak navrhuji vypracování sbírky základních úkolů a činností 

pro obyvatelstvo, tak aby věděli jak se zachovat v případě příchodu konkrétních živelních 

pohrom. Protože spousta lidí nemá povědomí o tom jak se na živelní pohromy připravit, 

na co dbát zvýšené opatrnosti, ani jak postupovat a jaké úkony je nezbytné provést poté 

co riziko pomine (např. návrat domů po evakuaci). 

Každá živelní pohroma je jedinečná a k jejímu řešení je třeba přistupovat specificky. Jako 

opatření proti dlouhotrvajícímu suchu by bylo vhodné omezit spotřebu pitné vody v do-

mácnostech (splachování, zalévání, bazény, úklid ap.). Pro tyto účely by se měla používat 

voda užitková. Navrhuji také vybudování podzemních či nadzemních nádrží na vodu, které 

by fungovaly na principu přijímání vody v deštivých obdobích a jejího využití v období 

sucha. Touto formou by mohlo docházet i ke snížení rizika povodní.  

Co se smogové situace týká, tak Město Přerov pracuje na vybudování obchvatu pro snížení 

provozu v oblasti. Dalším opatřením by se mohlo stát omezení průmyslové výroby přede-

vším v zimním období nebo zákaz individuální dopravy v této oblasti v době dlouhodobé 

inverze a její nahrazení hromadnou dopravou. Tato opatření by byla sice tvrdá a kompliko-

vanější co se organizace týče, ale napomohla by ke kvalitnějšímu ovzduší. 

Sněhovým kalamitám lze předcházet preventivní údržbou silničních cest a jejich solením. 

V této oblasti bychom si měli vzít příklad ze zahraničních zemí (např. Norsko, Německo), 

kde je silniční služba na úplně jiné úrovni než u nás.  

Riziko požárů zapříčiněných přírodou je možno snížit zavedením povinnosti vlastnit bles-

kosvody a jejich pravidelnou údržbou. V případě samovznícení je situace komplikovanější, 
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neboť k němu dochází především v obdobích horka a sucha, zavlažování by mohlo pomoci 

snížit riziko samovznícení, ale na druhou stranu by zapříčinilo větší nedostatek vody a tuto 

metodu není možné použít všude. Je nutné tedy dbát zvýšené opatrnosti a připravenosti 

jednotek požární ochrany ať již profesionálních, tak i dobrovolných. 
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ZÁVĚR 

Živelní pohromy jsou fenomén, kterým se již zabývalo nespočet osob a odborníků, z nichž 

někteří nepřímo přispěli k napsání této bakalářské práce. Pravdou je, že živelní pohromy 

není možné s určitostí předvídat. Naše současná společnost nemá pro tento účel vyvinuty 

dostatečně spolehlivé přístroje, ale pokrok jde neustále kupředu a situace ač pomalu 

se zlepšuje.  

Z dotazníkového šetření vyplývá, že obyvatelstvo je nedostatečně informované a málo se 

zajímá o danou problematiku. Na základě dalších šetření lze také říci, že největšími přírod-

ními hrozbami jsou povodeň, záplava, požár, sucha a vítr. Modelové situace slouží k po-

drobnější představě průběhu povodní, požáru a ke znázornění ohrožení, které představují. 

Na základě provedených analýz a modelací práce vymezuje největší přírodní rizika pro 

konkrétní oblast České republiky a navrhuje opatření pro jejich odstranění. 

Bakalářská práce je přínosem v oblasti problematiky ochrany obyvatelstva, neboť je struč-

ným a však dynamickým shrnutím základů tohoto oboru. Práce také představuje základ na 

nějž lze navázat a pro budoucí účely jej podrobněji rozvinou. 

Živelní pohromy jsou součástí přírody, vždy tu byly a lze předpokládat, že budou i v bu-

doucnu. Je třeba se jim věnovat a naučit se porozumět jejich projevům, protože neznalost 

je největším faktorem ovlivňujícím vznik škod a ohrožení obyvatelstva.  
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