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ABSTRAKT 

Tato bakalá ská práce vypovídá o využití geografických informačních systému v ochran  

obyvatelstva. V teoretické části jsou objasn né pojmy „ochrana obyvatelstva, geografický 

informační systém a jeho využití“. V praktické části se na zvoleném území Uherské 

Hradišt  aplikovala metoda mapování rizik, p i níž se k vizualizaci map využil softwarový 

nástroj QGIS. Po sestavení jednotlivých map nebezpečí a zranitelnosti se vytvo ila mapa 

rizik. Díky této map  se vyhodnotily n které části m sta jako rizikové. Po té se k samému 

záv ru zhodnotila využitelnost dané metody a GIS pro ochranu obyvatelstva. 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with usage of geographical information systems in population 

protection. Theoretical part focuses on explanation of terms „population protection, 

geographical information system and its usage“. In practical part on selected area of 

Uherské Hradišt  the risk mapping method was used, QGIS software tool was used for 

map visualisation. The risks map was created after compilation of individual maps and 

therefore this map, some part of the cite were evaluated as risky. At the end the usability of 

the method and GIS for poplation protection was evaluated. 
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ÚVOD 

V život  všech lidí hraje velkou roli informace. Informace jako taková m že mít menší 

váhu d ležitosti či váhu takovou, na které nám závisí naše životy. Jedna z nezbytných 

informací v dnešní dob  pro lidstvo je geografické určení polohy. V posledních letech, kdy 

technika jde neuv itelným tempem kup edu, se kvalita této informace ve ejnosti zvýšila 

mnohonásobn . Díky počítačovým softwar m m žeme dnes lokalizovat r zné objekty, 

místa, samotného jedince, v podstat  cokoliv za pár vte in. Jeden ze systém , který 

pomáhá člov ku zpracovávat velká množství dat v závislosti na geografickém určení místa 

je práv  systém GIS ĚGeographical Information Systemsě.  

 V oblasti ochrany obyvatelstva jsou systémy GIS využívány všemi složkami IZS, ale 

p edevším pomáhají efektivn  koordinovat zajišt ní pomoci obyvatelstvu v p ípad  

krizových situací, jakými jsou požáry, pr myslové havárie, povodn , pop ípad  takovým 

situacím i p edcházet. 

Bakalá ská práce p ibližuje v první části problematiku ochrany obyvatelstva. V další části 

je obecné seznámení s geografickými informačními systémy a záv rem teoretické části je 

samotná využitelnost t chto systém  v oblasti ochrany obyvatelstva. 

Praktická část potom zahrnuje základní údaje o mapování rizik. Další kapitola p edkládá 

informace o zvoleném území, na kterém se pozd ji praktikuje metoda mapování rizik. Po 

této metod  se vyhodnotí výsledky a využitelnost GIS v oblasti ochrany obyvatelstva.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Ochrana obyvatelstva p edstavuje pln ní úkol  v oblasti plánování, organizování a výkonu 

činností za účelem p edcházení vzniku rizik, zajišt ní p ipravenosti na mimo ádné události 

a krizové stavy a jejich ešení; dále ochranou obyvatelstva rozumíme, jako pln ní úkol  

civilní obrany. V souvislosti s ochranou života, zdraví, majetku a životního prost edí 

m žeme tedy íct, že se jedná o pln ní úkol  p i mimo ádných událostech a krizových 

situacích jak nevojenského, tak vojenského charakteru. [1] 

 

Obr. č. 1 – Vztah ochrany obyvatelstva, civilní ochrany a civilní obrany 

Jelikož je ochrana obyvatelstva velmi širokou ,,multiresortní“ disciplínou, nelze jej 

vysv tlovat jen jako pln ní úkol  civilní ochrany Ěve vazb  na Ženevské úmluvy z 1Ň. 

srpna 1949), ale také jako soubor činností a úkol  odpov dných orgán  ve ejné správy, 

právnických a podnikajících fyzických osob a také občan , které vedou k zabezpečení 

ochrany života, zdraví, majetku a životního prost edí, v souladu s platnými právními 

p edpisy. [1] 

1.1 Úkoly jednotlivých orgán   

Úkoly jednotlivých orgán  jsou nep enositelné a jejich pln ní vyplývá z konkrétních 

ustanovení právních p edpis . Jako p íklad je možné uvést: 

- varování, evakuaci, ukrytí a nouzové p ežití obyvatelstva v gesci Hasičského 

záchranného sboru České republiky ĚHZS ČRě, 

- zabezpečení ve ejného po ádku v gesci Policie ČR, 
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- ochrana života a zdraví obyvatel v gesci Ministerstva zdravotnictví a kraj , 

- zvládaní povod ových rizik v gesci Ministerstva životního prost edí, Ministerstva 

zem d lství a jednotlivých povod ových orgán , 

- zabezpečení fungování státní správy a samosprávy p i mimo ádné události nebo 

krizové situaci v gesci jednotlivých orgán  ve ejné správy a další. 

Úkoly ochrany obyvatelstva, záchranné a likvidační práce plní nejen složky IZS, ale sv j 

podíl na ní mají také orgány kraje, obce, právnické a podnikající fyzické osoby i samotní 

občané. Obecnou koordinační roli v této oblasti plní v souladu s § 7 zákona č. 239/2000 

Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní 

pozd jších p edpis , Ministerstvo vnitra. [1] 

1.2 Legislativa  

Uvedená problematika je legislativn  ešena n kolika zákony, které dohromady tvo í 

právní rámec ochrany obyvatelstva. Tyto zákony jsou uvedené v následujícím schématu a 

dále je popsané, o jakých v cech zákony pojednávají.  

 

              Obr. č. 2 – Základní právní rámec ochrany obyvatelstva 

Zákon o integrovaném záchranném systému a o zm n  n kterých zákon  ĚP edpis č. 

239/2000 Sb.) vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich p sobnost, p sobnost a pravomoc státních orgán  a orgán  

územních samosprávných celk , práva a povinnosti právnických a fyzických osob p i 
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p íprav  na mimo ádné události a p i záchranných a likvidačních pracích a p i ochran  

obyvatelstva p ed a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení 

státu a válečného stavu. [2] 

Zákon o krizovém ízení a o zm n  n kterých zákon  (krizový zákon, P edpis č. 

240/2000 Sb.) stanoví p sobnost a pravomoc státních orgán  a orgán  územních 

samosprávných celk  a práva a povinnosti právnických a fyzických osob p i p íprav  na 

krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky p ed vn jším 

napadením, a p i jejich ešení a p i ochran  kritické infrastruktury a odpov dnost za 

porušení t chto povinností. [3] 

Zákon České národní rady o požární ochran  ĚP edpis č. 1ňň/1řŘ5 Sb.ě vytvá í 

podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občan  a majetku p ed požáry a pro 

poskytování pomoci p i živelních pohromách a jiných mimo ádných událostech 

stanovením povinností ministerstev a jiných správních ú ad , právnických a fyzických 

osob, postavení a p sobnosti orgán  státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, 

jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany. [4] 

Zákon o hospodá ských opat eních pro krizové stavy a o zm n  n kterých 

souvisejících zákon  ĚP edpis č. Ň41/Ň000 Sb.ě upravuje p ípravu hospodá ských opat ení 

pro krizové stavy a p ijetí hospodá ských opat ení po vyhlášení krizových stav . [5] 

Zákon o zajišťování obrany České republiky ĚP edpis č. ŇŇŇ/1řřř Sb.ě stanovuje 

povinnosti státních orgán , územních samosprávných celk  a právnických a fyzických 

osob k zajišťování obrany České republiky p ed vn jším napadením a odpov dnost za 

porušení t chto povinností. [6] 

Zákon o prevenci závažných havárií zp sobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými sm smi a o zm n  zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis  (zákon o prevenci závažných 

havárií, P edpis č. ŇŇ4/Ň015 Sb.ě stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty, 

ve kterých je umíst na nebezpečná látka, s cílem snížit pravd podobnost vzniku a omezit 

následky závažných havárií na životy a zdraví lidí a zví at, životní prost edí a majetek v 

t chto objektech a v jejich okolí. [7] 
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Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího zá ení a o zm n  a 

dopln ní n kterých zákon  (atomový zákon, P edpis č. 1Ř/1řř7 Sb.ě upravuje zp sob 

využívání jaderné energie a ionizujícího zá ení a podmínky vykonávání činností 

souvisejících s využíváním jaderné energie a činností vedoucích k ozá ení. [8] 

Zákon o vodách a o zm n  n kterých zákon  (vodní zákon, P edpis č. Ň54/Ň001 Sb.ě 

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro 

hospodárné využívání vodních zdroj  a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a 

podzemních vod, vytvo it podmínky pro snižování nep íznivých účink  povodní , sucha a 

zajistit bezpečnost vodních d l. Účelem tohoto zákona je též p ispívat k zajišt ní 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou , k ochran  vodních ekosystém  a na nich p ímo 

závisejících suchozemských ekosystém . Dále upravuje právní vztahy k povrchovým a 

podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a 

podzemních vod, jakož i vztahy k pozemk m a stavbám, s nimiž výskyt t chto vod p ímo 

souvisí. [9] 

Vyhláška Ministerstva vnitra k p íprav  a provád ní úkol  ochrany obyvatelstva 

(P edpis č. ňŘ0/Ň00Ň Sb.ě Ministerstvo vnitra vydalo tuto vyhlášku na základ  § 35 odst. 2 

a ň zákona č. Ňňř/Ň000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm n  n kterých 

p edpis . Vyhláška se skládá z šesti částí, které pojednávají o činnostech a v cech v oblasti 

bezpečnosti a obrany státu. Stanoví: 

1. postup p i z izování za ízení civilní ochrany a p i odborné p íprav  jejich 

personálu, 

2. zp sob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, 

p ipravovaných opat eních a zp sobu jejich provedení, 

3. technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a 

vyrozum ní a zp sob poskytování tís ových informací, 

4. zp sob provád ní evakuace a jejího všestranného zabezpečení 

5. zásady postupu p i poskytování úkryt  a zp sob a rozsah kolektivní a individuální 

ochrany obyvatel, 

6. požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebn  technické 

požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní 

ochrany. [10] 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 15 

 

Ke zkvalitn ní bezpečnosti obyvatelstva, zdokonalování schopností a dovedností 

zainteresovaných složek, ale i zvýšení informovanosti a aktivního zapojení občan  

do procesu sebeochrany a vzd lávání Ministerstvo vnitra zpracovalo „Koncepci ochrany 

obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030“.  

1.3 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 

2030 

Tato koncepce p edstavuje klíčový dokument popisující systém ochrany obyvatelstva v 

celé jeho multiresortní ší i a komplexnosti. Formuluje základní principy ochrany          

obyvatelstva a definuje její významné oblasti a nástroje, prost ednictvím kterých je      

prakticky realizována. Základním stavebním kamenem každého strategického dokumentu 

je kvalitn  zpracována analýza, v p ípad  Koncepce ochrany obyvatelstva pak SWOT  

analýza. [1] 

1.3.1 Cíle stávající koncepce 

Cílem koncepce je celkové posílení systému ochrany obyvatelstva za maximálního využití 

stávajících kapacit a efektivního zapojení kapacit nových. Jako jeden z klíčových úkol  

koncepce ochrany obyvatelstva se bere zpracování analýzy hrozeb pro Českou republiku. 

Za cíl si potom klade jednoznačným a prokazatelným zp sobem identifikovat slabá místa 

systému, k jejichž odstran ní navrhuje celou adu úkol  a opat ení. Realizace t chto úkol  

je efektivn  rozložena do následujících sedmi let a zárove  nastavuje základní strategické 

linie budoucího vývoje v této oblasti do roku 2030. [1] 

1.3.2 Účel dokumentu 

Účelem tohoto materiálu, je vytvo ení takového systému ochrany obyvatelstva, který  

p edkládá podmínky pro zajišt ní bezpečnosti našich spoluobčan  na úrovni moderního a 

vysp lého státu jakožto Česká republika. [1] 
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2 GEOGRůFICKÝ INFORMůČNÍ SYSTÉM (GIS) 

V této části bakalá ské práce se pln  v nuji geografickému informačnímu systému.      

Nejprve, pro pochopení názvu tohoto systému, stanovím definice pojm . Potom konkrétn  

vysv tlím, co je GIS a jaké prvky obsahuje. V poslední ad  této kapitoly zmíním obory a 

uživatelé tohoto systému. 

2.1 Definice pojm   

Geografie 

Je v da zabývající se studiem Zemského povrchu. Tato v da nám popisuje a analyzuje 

prostorové vztahy mezi fyzikálními, biologickými a humánními jevy, které se vyskytují na 

Zemském povrchu. 

Informace 

Informace, jako taková je velmi široký pojem. ůvšak z obecného hlediska se informací 

chápe údaj o prost edí, jeho stavu a procesech v n m probíhající. Z "laického" hlediska by 

se dala považovat informace za sd lení či zprávu. 

Systém 

Je to soubor prvk , které jsou vzájemn  propojeny a fungují tak, jako celek. 

Informační systém 

Informační systém m žeme chápat jako, souhrn operací, které slouží k získávání, 

uchování, spojování a vyhodnocení informací. Neboli ve vhodné podob  nasbíraná data 

pro uskladn ní, které v dob  pot eby použijeme pro určitá rozhodnutí.  

Geografická informace 

Je údaj o hmotném či nehmotném objektu. Nutnost této informace je údaj o poloze tohoto 

objektu v či zemi. 

Geografický informační systém 

Z výše uvedených definic by se dalo vyvodit, že GIS je informační systém pracující 

s prostorovými daty. ůvšak nutno podotknout, že tento systém netvo í pouze software, ale 

i ostatní komponenty, jako hardware, data, personál a zp sob použití. 
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2.2 Co je GIS 

Co je tedy GIS? (Podle definice ESRI) GIS je organizovaný soubor počítačového 

hardware, software a geografických údaj  navržený pro efektivní získávání, ukládání, 

upravování, analyzování a zobrazování všech forem geografických informací. [11] 

V tšina objekt  a jev  na našem sv t  zaujímá určité místo Ěnap . silnice, d m, stromě, 

tudíž mají vztah k zemskému povrchu. Tyto objekty se zárove  vyskytují v daném prostoru 

současn  s ostatními objekty a navzájem se ovliv ují (zplodiny ze spaloven mohou zamo it 

určité území, únikem amoniaku z hokejového stadionu by bylo postiženo obyvatelstvo do 

určité vzdálenosti nebo umíst ní obchodního centra závisí také na hustot  obyvatel pro 

daný region). Proto znalost umíst ní a vzájemných prostorových souvislostí mezi objekty 

je velmi významná a m že sehrát d ležitou roli v ad  obor  lidské činnosti, od návrhu 

umíst ní jaderné elektrárny až po návrh obchodní sít  a vyhodnocování její úsp šnosti. 

Z hlediska praktického to znamená, že v datech počítače musejí být současn  uloženy, jak 

vlastní údaje o objektu, tak údaje o jeho poloze. Abychom mohli vyhledat, které univerzity 

v ČR mají v tší počet student  jak 2000, musíme znát zem pisnou ší ku a výšku objektu a 

počet student  na každé univerzit  v ČR. Kde počet student  na univerzit  je vlastní údaj o 

objektu a zem pisná ší ka s výškou jsou údaje o jeho poloze. 

Geografický informační systém nám tedy umož uje hledat odpov di na následující otázky: 

 Co se nachází na? 

 Kde se nachází? 

 Jaký je počet? 

 Co se změnilo od? 

 Co je p íčinou? 

 Co když? [11] 

ůle jde i o rozsáhlejší otázky, kde jsou kombinované dotazy na vlastnosti objekt  s dotazy 

na jejich polohu a jejich vztah k dalším objekt m nap . jaké druhy a kolik obchod  ve 

m st  Uherské Hradišt  je umíst no do vzdálenosti 200m od st edu Masarykova nám stí. 

Odpov ď a grafické zobrazení m že nejen posloužit široké ve ejnosti Ěpro pot eby 

nakupování, dosah obchod , kde co najdeme,…ě, ale hlavn  m že posloužit i v krizovém 

ízení v p ípad  mimo ádné události, která by se udála na tomhle nám stí a bylo by pot eba 

evakuovat obchody do 200m. 
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2.3 Strukturální a funkční člen ní GIS 

Jak už bylo zmín no, systém GIS není pouze o softwaru, ale zahrnuji i další komponenty, 

bez kterých by tento systém nemohl fungovat. Obecn  to platí i pro ostatní informační 

systémy. Z anglických zkratek se využívá rovnice IS v našem p ípad  GIS = HW + SW + 

DW + PW + OW, kde zkratky odpovídají komponent m uvedeným níže. 

1. Hardware – počítačové sít , počítače, ostatní vstupní a výstupní za ízení Ěnap . 

GPS, geodetické p ístroje, scannery,...) 

2. Software – samotný software je určen pro práci s geografickými daty, kde 

základem systému je jádro, které zpracovává geodata a součástí jádra jsou také 

programové nástavby Ěmodulyě pro specializované práce Ěnap . síťové, statické a 

prostorové analýzy, tvorba kartografických výstup , ňD zobrazování,…ě 

3. Data – nejd ležit jší část GIS Ěprocentueln  nejv tší část finančních náklad  na 

provoz GIS tvo í prost edky na získávání a obnovu datě  

4. Personál – lidé využívající GIS Ěkoncoví uživatelé, analytici, programáto iě 

5. Metody - zp sob použití GIS, jeho zapojení do stávajícího informačního systému 

podniku [11] 

Funkční elementy softwaru: 

1. Návrh databáze a vstup dat 

2. Zpracování a uchování dat 

3. Vykonávání analýz a syntéz s využitím prostorových vztah  Ějádro GISě 

4. Prezentace výsledk  Ěgrafické výstupy - jednotlivé mapy, negrafické výstupy: 

souhrnné tabulky a zprávy) 

5. Interakce s uživatelem Ědesktop GIS) [11] 

Podle zp sobu využívání se liší p ístup ke GIS jako systému, tzn. jeho činnost je 

soust ed na na konkrétní funkční element: 

 Kartografický zp sob - klade d raz na prezentaci dat, nap .: CůM ĚComputer 

Aided Mapping) NASA 

 Datový Ěevidenčníě zp sob – soust edí se na zpracování a uchování dat, zde pat í 

nap . LIS ĚLand Information Systemě katastrální mapování  

 ůnalytický zp sob Ěmodelováníě – d raz na analytické prost edky, je využíván 

meteorology, hydrology, geology, biology…[11] 
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2.4 Data a prostorová analýza 

Data hrají zásadní roli v celém systému. Kvalita vstupních dat rozhoduje o kvalit  

výstupních dat. Získaná data je možno prezentovat a zpracovávat pomocí základních 

funkcí GIS – primárn  pomocí prostorových a atributových analýz , ty dále využít v 

procesu podpory plánování a realizace. Na obrázku 3 je znázorn n postup zpracování 

prostorových a atributových dat v obecné form . [12] 

 

                                   Obr. č. 3 – základní schéma GIS [12] 

2.4.1 Typy dat 

Data, se kterými GIS pracuje, se nazývají geodata. Geodata se skládají z jednotlivých 

geoobjekt  (geoobjekt je část modelované reality, kterou je možno na dané úrovni 

generalizace v GISu modelovat jako jeden objekt). Obecn  se data v GIS d lí na 

geometrická a negeometrická. Tyto data jsou technického charakteru a dají se dále členit. 

Geometrická data 

a) Vektorový datový model – jedná se o samostatné objekty na zemském povrchu 

(body, linie, polygony). Nejrozší en jším formátem vektorových dat je shapefile, 

které nesou p íponu SHP. T ída prvk  Ěnap . bod- strom; linie- eka; polygon - 

jezero). [12] 

b) Rastrový datový model – zobrazuje povrch zem , jako m ížku stejn  velký bun k 

(pixely). Jsou to prostorové informace, které udávají pozice, tvar, vztah k ostatním 

objekt m a v tšinou i barvu Ěpoužití RGB modelu). [13] 
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Jak vypadá vektorový a rastrový model je zobrazeno v základním schématu GIS v okénku 

Geografická databáze viz obr. 3. Na obrázku číslo 4 jsou potom ukázky jednotlivých vrstev, 

kde jsou znázorněny body, linie, polygony ve vektoru, pixely (malé čtverečky) v rastru a 

následný výstup (model reálného světa). 

 

                               Obr. č. 4 – znázornění vrstev v GIS 

Negeometrické data 

a) Atributová data – popisují negeometrické vlastnosti prvk  a jsou uložena v 

tabulce Ěpočet obyvatel, nadmo ská výška, aj.ě. [13] 

b) Časové informace – jsou-li použita, p idávají do systému dynamické vlastnosti 

Ěmožnost animace, aktuálnost stavu atd.). [11] 

Dále jsou tu data, bez kterých by digitální mapy v GIS technologiích nebyly použitelné. 

Nev d li bychom, jak jsou mapová data stará, jaké jsou podmínky jejich ší ení a 

používání, jak jsou p esná, od koho je lze získat atd. Tyto data se nazývají Metadata. 

Metadata  

V obecném smyslu jsou to data o datech, tzn. informace o tom, co popisovaná data 

obsahují a kde se nacházejí. Tyto informace jsou nezbytné, v p ípad  zpracování n kolika 

druh  dat. Pomáhají pak lépe organizovat a udržovat p ehled nad daty. Problematika 

tvorby metadat je propojena také s tvorbou digitálních dat a jejich p evody. [14] 

V metadatech by m li být obsaženy následující informace: 

 Co je obsahem dat Ětematická složkaě, 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 21 

 

 Rozlišení – prostorové (jaké území zabírajíě, popisné Ěpopis možných hodnot 

atribut  a jejich významě a časové Ějakou dobu zahrnují – kdy byly aktuální), 

 Formát dat Ětyp souboru, p edávací médiumě, 

 Datum po ízení dat Ěp ípadn  aktualizaceě, 

 Kontakt na po izovatele a správce. [14] 

Na data v GIS existuje i jiný pohled, kdy jejich rozd lení spočívá v primárním vztahu 

dané oblasti. Tyto data se mohou d lit na referenční a tematická. 

a) referenční – referenční data p edstavují základní data, která nejsou tematicky 

zam ená ve vztahu k ešené oblasti Ěnap . základní mapa České republiky atd.ě. Z 

pohledu referenčních dat existuje v ČR pom rn  široká základna mapových 

podklad . [12] 

b) tematická – tematická data se primárn  vztahují k ešené oblasti Ěnap . objekty 

Stálých úkryt  ĚSÚ) a improvizovaných úkryt  ĚIÚě apod.ě. Tyto data jsou 

zajišťována dv ma zp soby: 

 Intern , vlastními pracovníky Ěnap . krajských a obecních ú ad ); 

 Extern , nákupem či p ímým zp ístupn ním dat vytvá ených 

externími subjekty Ěnap . vzájemná vým na dat / sdíleníě. [12] 

2.4.2 Zdroje vstupních dat  

P i po izování dat je d ležité vybrat vhodný zp sob a vhodná technická za ízení, která 

umožní získat data s p esnosti a za p ijatelnou cenu. V zásad  je možné zdroje dat rozd lit 

na primární a sekundární:  

a) Primární zdroje – tyto data se získávají p ímým m ením. Existuje n kolik 

zp sob , kde a jak m ení probíhá: 

 Vstup z geodetických m ení (zpracování obsahu probíhá pomocí 

terénních zápisník  – údaje z pozemního geodetického m eníě 

 Vstup fotogrammetrických údaj  Ěm ení se uskuteč uje na 

fotografii, které m žeme získávat letecky nebo na zemiě 

 Vstup z DPZ ĚDálkový pr zkum zem  - data se zpracovávají z 

leteckých a družicových nosič ě 

 GPS m ení Ěk m ení se využívá Ň4 družic, které obíhají zemi ve 

výšce ŇŇ000 km; (tento způsob je rychlý, levný a v dnešní době 

dosahuje p esnosti na cm) [14] 
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b) Sekundární zdroje – již jednou zpracovaná data z primárního zdroje. Chyby, které 

se vyskytují v primárním zdroji, se p enášejí do sekundárního zdroje, tudíž nelze 

íct, že sekundární zdroje mohou být p esn jší než primární. Obecn  rozlišujeme 

dva zp soby a sice: 

 Digitalizace Ěpapírové mapy digitalizované do podoby počítačového 

obrazu, následuje transformace sou adného systému a vektorizaceě 

 Konverze z jiných systém /formát  (digitální zdroje v podob  

existujících gisovských soubor  s mapovými vrstvami, p ed 

použitím dat z jiných zdroj  je t eba provést analýzu o vhodnosti či 

nevhodnosti zdroje). [14, 15] 

Nejnáročn jší je obstarání pot ebných geografických údaj  map, databází, statistik a 

podobn . Proto nejvíce náklad  na vytvo ení aplikace padne na obstarání dat. 

2.4.3 Prostorová analýza  

Je proces zkoumání modelových výsledk  nebo geografických dat. Prostorové analýzy 

mohou být použity k zhodnocení, výpočt m, p edvídání, interpretaci a porozum ní 

geografické informace, tvo í tak základní nástroj geografických informačních systém . 

V tšina používaných GIS softwar  umož uje provád t velké množství typ  analýz. [16] 

Základní d lení prostorových analýz používaných v GIS:  

1. Prohledávání databáze - ptáme se na atributy nebo polohu geobjekt . Součástí 

dotazu na databázi jsou i topologické dotazy. Tyto dotazy jsou typické pro GIS 

systémy orientované na evidenci nap íklad katastrálních údaj  nebo údaj  o 

obyvatelstvu. 

2. Mapová algebra - je základem zpracování rastrových vrstev. Rastrové mapy 

vznikají pomocí matice čísel s prostorovým umíst ním.  

3. Vzdálenostní analýzy – založena na r zném vyjád ení vzdálenosti. Nejčast jšími 

vzdálenostními analýzami jsou Nad vektory (tvorba obalových zón) a Nad rastry 

Ětvorba povrchu náklad  a povrchu vážené vzdálenosti, hledání nejkratší 

vzdálenosti) . 

4. Analýza modelu terénu – p edevším je založena na zkoumání výškových model . 

Jedná se o výpočty sklonu svahu, povodí, eroze, viditelnosti, osv tlení, proud ní 

vzduchu a podobn . 
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5. Analýza sítí - je základem vektorových analýz a hledání tras, spojení, analýz 

dostupnosti atd. Tato analýza je používána r znými operátory síťových p enos . 

6. Analýza obrazů (z DPZ) - p edstavuje široké spektrum zpracování obraz  - operace 

interpretace obrazových dat, p edzpracování, filtrování, úpravy. Pat í sem nap íklad 

i georeferencování. 

7. Simulační procesy - napojení GIS na další rozsáhlé výpočty kombinující prostorové 

modely a procesy. Pat í sem i počítačové hry, simulátory nebo 

hydrometeorologické simulace. [15] 

P i úvahách o člen ní prostorových analýz musíme zohlednit zp sob organizace dat, 

protože n které funkce je možné aplikovat jen pro jistý typ dat. Vyvrcholením analýzy je 

samotná simulace založená na prostorových modelech. Vytvá í se nap íklad systémy 

posuzování záplav v oblasti ek, v logistice atd. [15] 

2.5 Druhy softwar   

Jeden z nejznám jších a dnes asi nejpoužívan jších softwar  pro činnost související s 

tvorbou a publikací map a kartografických produkt  je ůrcGIS od firmy ESRI, který 

disponuje adou aplikací. Pro práci s GIS se dále m žeme setkat se softwary jako GRůSS, 

QGIS, OCAD, GEOMEDIů či IDRISI. 

2.5.1 ArcGIS  

ArcGIS je kompletní systém, který komukoliv umož uje pracovat s geografickými 

informacemi v podob  map, které poskytují zobrazení informací, analytických nástroj  a 

p ipravených pracovních postup . [13] 

 

                             Obr. č. 5 – Schéma ArcGIS for Desktop [13] 
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Pomocí systému ůrcGIS m žeme tvo it mapy a sdílet je s kolegy v oboru nebo uživateli 

po celém sv t . M žeme také použít informace, které byly poskytnuty a vytvo eny n kým 

jiným. [13] 

Základní součásti ůrcGIS: 

 ArcGIS for Desktop – tvorba, používání a správa geografických informací, 

 ArcGIS for Server – internetové sdílení informací vytvo ených pomocí ůrcGIS for 

Desktop, 

 ArcGIS online – webová stránka GIS používaná pro hledání, sdílení a tvorbu map, 

 ArcGIS for mobil – GIS pomocí mobilních za ízení ĚiPhone, ůndroid, Windows 

Mobile, aj.). [13] 

2.5.2 GRASS  

GRASS (Geografic Resources Analysis Support System) je p vodn  projektem americké 

armády. Postupem času byly všechny zdrojové kódy uvoln ny pro ve ejnost. Dnes je 

plnohodnotnou alternativou komerčních softwar  typu ůrcGIS či GeoMedia. Komunita 

tv rc  GRASS sahá od laik  až k profesionálním uživatel m po celém sv t , mezi n  pat í 

i mohutné organizace typu NASA.  

GRůSS obsahuje množství modul  pro manipulaci s rastrovými a vektorovými daty, 

zpracování multispektrálních obraz , správu dat, p ístup k databázím a externím za ízením 

typu digitizér apod. Vedle grafického uživatelského prost edí disponuje konzolí pro 

dávkové zpracování p íkaz . 

Velkou výhodou je otev enost programu a p ístup ke zdrojovým kód m. Velmi se tak hodí 

pro navrhování nových ešení, testování nových algoritm  propojitelných se stávající 

funkcionalitou apod. Velmi snadno tak lze systém doplnit o vlastní aplikace ešící 

konkrétní úlohy. [17] 

2.5.3 QGIS  

QGIS (nebo-li Quantum GIS) je multiplatformní geografický informační systém s širokou 

komunitou uživatel . Jeho vývoj započala skupina dobrovolník  roku Ň00Ň, v lednu roku 

Ň00ř vyšla verze s označením 1.0. QGIS umož uje zejména prohlížení, tvorbu a editaci 

rastrových a vektorových geodat, zpracování GPS dat a tvorbu mapových výstup . 

Funkčnost rozši ují zásuvné moduly, z pohledu analýz geografických dat je významný 

modul zp ístup ující funkce GRASS GIS – QGIS tak m že sloužit jako jeho nadstavba.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/GIS
https://cs.wikipedia.org/wiki/GIS
https://cs.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mapa
https://cs.wikipedia.org/wiki/GRASS_GIS
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Má minimální požadavky na hardware a je zdarma, je proto vhodný jak pro občasné 

použití, tak pro nejnáročn jší aplikace. Je vyvíjen jako Open Source, což zaručuje 

dlouhodobou udržitelnost fungování vyvinutého pracovního postupu i jeho rozši itelnost. 

ůktuální verze nese označení 2.12 ĚŇň. íjna Ň015ě. [18, 19]  

2.6 GIS v oborech 

Z názvu ,,Geografický informační systém“ se dá odhadnout, že je to nástroj mnoha geov d 

Ěgeoinformatika, geografie, geodézie, kartografie, dálkový pr zkum Zem ,…ě, ale systém 

se využívá i v mnoha jiných v dních oborech, jako t eba aplikační obory (meteorologie, 

biologie, hydrologie, ekologie,…ě, informatika Ědatabáze, počítačová grafika, sít , 

rozpoznávání obrazu,…ě, matematika (geometrie, statika, matematické modelování, 

numerika,…ě 

2.6.1 Oblasti využití 

Následující tabulka zobrazuje hlavní obory využívající Geografický informační systém a 

jejich uživatele Ěk čemu sytém slouží): [15, 20]  

OBRANA 

Organizace vojenské p epravy, plánování vojenských cvičení, 

zhodnocení vlastností okolí rozmíst ní vojsk. ůrmáda má vždy 

špičkové mapové dílo, obvykle vytvo ené s vyšší p esností a 

detailem než to civilní. GIS nástroj GRůSS byl p vodn  projektem 

armády USA. 

VE ERJNÁ 

SPRÁVA 

Zp ístupn ní dat katastru nemovitostí; pasporty zelen , komunikací 

atd.; komunikace s ve ejností, evidence majetku; územní plány; 

výzkum a prevence výskytu epidemií,…  

SPRÁVA 

INŽENÝRSKÝC

H SÍTÍ 

Správa technických vedení a produktovod , infrastruktura síť 

mobilních telefon ; inspekce, údržba a ízení zdroj ; tvorba zpráv o 

výpadcích a evidence stavu oprav 

OCHRANA 

P ÍRODY 

Identifikace černých skládek, rekultivace skládek, správa 

chrán ných krajinných oblastí a mapování biotop , sledování 

chrán ných živočich  a rostlin, evidence vodních tok , tvorba a 

aktualizace geologických map, tvorba klimatických map 
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SYSTÉM 

RYCHLÉHO 

ZÁSAHU 

Informační systémy krizového a operační ízení, podpora 

Integrovaného záchranného systému ČR, tvorba evakuačních plán , 

prostorové analýzy, mapování kriminality 

DOPRAVA 

Mapování silničních a uličních sítí, pasporty, logistika; plánování 

nové výstavby a oprav dopravní infrastruktury; sledování vozidel 

pomocí GPS, navigační systémy; aktuální informace o událostech 

(uzavírky, nehody); poskytování map prost ednictvím webových 

služeb, ... 

ZEM D LSTVÍ 

Plánování meliorace p dy, monitoring šk dc  a chorob, rajonizace, 

evidence užívané p dy, ízení rostlinné výroby, modelování 

rekultivace krajin, lesní hospodá ství, t žba surovin,… 

GEOLOGIE 
geologické mapování, postup t žby v krajin , rekultivace 

výsypek,… 

ŠKOLSTVÍ 
hry a výcvikové simulační projekty, spádová území škol,… 

OSTATNÍ 

OBORY 

ůrchitektura, obchod a marketing, pojišťovnictví a bankovnictví, 

realitní kancelá e, archeologie a památková péče,… 

 

Co se týče ve ejné správy, v dnešní dob  čím dál více kraj  a obcí v ČR zp ístup ují 

ve ejnosti na svých stránkách data a informační mapy vytvo ené GISem. Lidé se, tak 

mohou lépe orientovat nap . v krizovém ízení Ězáplavy, evakuace, sirény), turistickém 

ruchu, kriminální činnosti apod. P íkladem využití GIS ve ve ejné správ  je m sto Most, o 

kterém se zmi uji v následující kapitole. 
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3 VYUŽITÍ GIS V OCHRůN  OBYVůTELSTVů 

Jak už jsem zmínil v první kapitole, ochrana obyvatelstva je ,,multiresortní“ disciplína. To 

znamená, že zasahuje do více resort . Problematiku ochrany obyvatelstva eší hned 

n kolik orgán  a složek, proto geografický informační systém v této oblasti nalézá široké 

využití. Krom  Hasičského záchranného sboru ČR, který využívá GIS k rychlému 

rozhodování p i záchran  osob, zví at a majetku, je také využíván u ostatních složek IZS a 

orgán  v krizovém ízení (havarijní plány). Dále také pro účely operačního ízení 

(poplachové plány) a p ijmu tís ového volání nebo prevence. 

3.1 Hasičský záchranný sbor ČR  

V tšinu úkol  v oblasti ochrany obyvatelstva, záchranné a likvidační práce plní složky 

IZS. Koordinátorem tohoto systému je HZS ČR, který zasahuje tém  u každé mimo ádné 

události. ůby byl zásah HZS, co nejrychlejší a nejefektivn jší, používá r zné podp rné 

vybavení, mezi které pat í i Geografický informační systém. 

Hasičský záchranný sbor využívá GIS tém  patnáct let. V roce 2001 bylo rozhodnuto o 

výstavb  systému Telefonního centra tís ového volání TCTV 112 a součástí tohoto 

systému m ly být práv  digitální mapové podklady. Za tu dobu u HZS ČR p ešel GIS 

adou transformací a také došlo k celkovému zdokonalení celého systému. Dnes, tak 

mohou záchranné složky rychle lokalizovat místo mimo ádné události a p edejít tak 

následk m krizové situace. [21] 

Další aspekty, které díky technologii GIS pomáhají složkám záchranného systému 

optimalizovat poskytování služeb, jsou: 

 p ipravenost, 

 zmírn ní škod, 

 schopnost adekvátn  reagovat na mimo ádnou událost, 

 odstra ování následk . [22] 

Mapy jsou pro hasiče a požární jednotky nezbytné. GIS rozši uje možnosti map a 

poskytuje inteligentní a interaktivní vizualizaci polohov  určených dat a jejich analýzu. 

Nástroje GIS umož ují modelovat nebezpečné situace, jako je nap íklad únik jedovatých 

látek do ovzduší, a poskytnout tak podklady pro vypracování krizových plán . P i 
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takovýchto    analýzách je systém schopný vzít v úvahu nejen pohyb v tru, ale i výšku 

okolního terénu nebo nap íklad vliv vegetace. [22] 

Hydrologické modely potom na základ  digitálního modelu terénu v map  vyznačí 

záplavová území a upozorní na objekty, jejichž zaplavení m že zp sobit riziko Ěbenzinová 

čerpadla, sklady jedovatých látek atp.ě. [22] 

Mezi nov jší aplikace GIS vyvinuté pro specifické pot eby hasič  pat í klient mapových 

služeb HZS ČR s následujícími vlastnostmi: 

 síťové analýzy vyhledávání optimální trasy a nejbližších výjezdových míst IZS, 

 výpočet postižené oblasti vzhledem k danému kritickému místu na map  s 

možností dohledání zájmových objekt , 

 výpočet statických informací vypovídajících o stavu analyzovaného území z 

pohledu a v kového složení obyvatelstva, 

 využití cache mapových služeb ůrcGIS Serveru pro rychlé vykreslování i p i 

vytížení serveru vysokým počtem uživatel , 

 rychlé odezvy p i vyhledávání v datech a samotné analýze díky REST rozhraní 

aplikačních a mapových služeb. [22] 

3.1.1 Centrální datový sklad 

ůby p íslušní uživatelé GIS si nemuseli pokládat otázky typu: z jakých organizací získat 

data, v jakém formátu a sou adném systému data zpracovávat, jak data zobrazovat nebo 

jaký stanovit datový model, byl vybudován Centrální datový sklad (CDS) v Institutu 

ochrany obyvatelstva Lázn  Bohdaneč (IOO LB). CDS HZS ČR obhospoda uje jak 

lokáln  umíst ná data, tak i data p icházející on-line jako nap . JSDI, železniční p ejezdy, 

meteorologická situace. Nedílnou součástí činnosti CDS je distribuce a vzdálená 

aktualizace dat pro vyhledávání na serverech HZS kraj . [23] 

CDS disponuje 25 poskytovateli dat a mezi hlavní pat í p edevším Český ú ad 

zem m ičství a katastrální, který poskytuje pro HZS zcela zásadní data jako: ZABAGED 

(digitální geografický model území ČRě, dále Ortofoto České republiky Ěsada leteckých 

snímk  ČR s velikostí pixelu 0,25m) a GEONAMES Ědatabáze geografických jmen České 

republiky ešící pomístní názvoslovíě. [23] 

 Cílem pracovišt  centrálního datové skladu v IOO LB je pod ídit veškerou činnost ve 

prosp ch podpory GIS v rámci HZS ČR a IZS. K napln ní tohoto cíle musí být geografická 
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data poskytována vždy aktuální, bezchybná, kompletní a v rozsahu datových modelů 

stanovených uživatelů. [24] 

3.1.2 Tenký mapový klient 

Hlavní myšlenkou odborník  HZS ČR p i vytvá ení aplikace bylo, zp ístupnit široké 

spektrum GIS funkcí co možná nejv tšímu počtu uživatel . Využívat tenkého webového 

mapového klienta mají nejen pracovníci HZS ČR, ale také ostatní složky a organizace. 

Krom  toho je aplikace p ístupná i laické ve ejnosti. Sdílet informace v oblasti 

geografických informačních systém  se zam ením na Integrovaný záchranný systém ČR, 

tak m že v podstat  kdokoliv.  

 

                    Obr. č. 6 – Ukázka z tenkého mapového klienta [25] 

ůplikace umož uje nap íklad: fulltextové vyhledávání dle jednotlivých entit (adresy, 

železniční p ejezdy, vodní nádrže aj.); identifikovat jednotlivé prvky v map  s možností 

prostorové analýzy, m ení vzdálenostních ploch; routování (vyhledání optimální trasy dle 

zvolených parametr ě, vyhledání tras nejbližších jednotek HZS ČR, PČR, ZZS; tisk mapy; 

integrace Google StreetView; načtení lokáln  uložených dat na podkladovou mapu 

v prost edí webové aplikace (z Excelu, shapefile). Práce s tzv. widgety, které jsou v 

odstavci zvýrazn né, se dá rozší it o n které analytické funkce nap . parametry vozidla p i 

routování. [25] 

 Tenký mapový klient je p ístupný na GIS portálu HZS ČR, kde se aplikace spouští hned 

z úvodní strany. 
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3.2 Dispečerské pracovišt  

Využití prostorových analýz dispečery na tís ových linkách zásadn  zlepšuje schopnost 

reagovat na mimo ádnou událost. Díky geografickému informačnímu systému mohou 

dispečerská centra p esn  lokalizovat místo mimo ádné události a zajistit tak pomoc ve 

správný čas. Systémy založené na technologii GIS pomáhají optimalizovat výjezdové 

akce: [26] 

 správou a sledováním záchranných vozidel, 

 p ehlednou vizualizací situace pro dispečery, 

 distribucí aktuálních dat pracovník m v terénu. [26] 

GIS dále pomáhá se spolupráci s ostatními složkami záchranného systému, p íkladem 

mohou být centra tís ového volání. Mezi hlavní vlastnosti tohoto systému pat í: 

 jednotné zpracování a aktualizace informací, 

 rychlejší a snazší komunikace mezi jednotlivými složkami, 

 vzájemná zastupitelnost jednotlivých operátor  dispečinku, 

 klient zpracovává místopisná data pro vyhledávání lokalit mimo ádných událostí, 

které je up esn no i díky aktuálním údaj m od telefonních operátor , 

 vzájemné vazby oblastí volání a jednotlivých prvk , 

 automatické filtrování podle komplexních kritérií a možnost výsledky omezit 

dalším uživatelským filtrem Ěadresy, komunikace, vodní toky…ě, 

 on-line zobrazení místa volání. [26] 

Tyto vlastnosti mohou být rozhodující p i záchran  život , proto je d ležité, aby na míst  

dispečerského pracovníka byla osoba, které je pat ičn  školená a se softwarem má 

zkušenosti. 

3.3 Zdravotnická záchranná služba 

Využití a význam u ZZS je v podstat  stejný, jako u HZS ČR, jelikož včasný p íjezd 

zdravotnické služby k místu nehody je životn  d ležité. Nástroje GIS se používají pro 

návrh rozmíst ní výjezdových míst záchranné služby a kontrolu zajišt ní dostupnosti 

vozidly ZZS. V závislosti na rozmíst ní obcí mohou tyto nástroje určit i nejlepší polohu 

výjezdových míst. Protože je realita ovliv ována mnoha faktory Ěneochotní účastníci 

provozu, n kte í chodci, další mimo ádná událost atd.ě, není pohyb na silnici vždy tak 

jednoduchý. Proto se musí model kalibrovat na základ  teoretických výpočt  a následn  
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porovnat s dojezdovými časy v reálném sv t . K lepší orientaci operátor  a snadn jší 

navigaci v terénu, slouží GPS p ijímače, které jsou v každém vozidle ZZS. Díky GPS 

p icházejí údaje o poloze vozidla na dispečink s minimálním zpožd ním, operáto i tak mají 

p ehled o rozmíst ní jednotlivých vozidel v reálném čase a v p ípad  pot eby mohou 

naplánovat i nečekanou zastávku či p íjezd k jiné události. [26] 

3.4 Policie 

K analýze a následnému vyhodnocení se používají záznamy trestných čin , p estupk  nebo 

výjezd . Tyto události se odehrály na určitém míst  a m li svého pachatele. Pomocí t chto 

informací se dá vytipovat místa, kde dochází k protizákonným událostem více či mén . 

Dále se stanoví, o jakou událost se jedná a jakým pachatelem je konána. Analýzou všech 

událostí lze pro m sto vytvo it mapu rizikových oblastí, která slouží nejen policii nap . k 

rozmíst ní hlídek, ale také široké ve ejnosti pro vlastní bezpečnost. Mapa by se m la po 

n jaké dob  aktualizovat, tím že se analýza bude opakovat a následn  se vyhodnotí i 

efektivita provedených zm n. [26] 

GIS poskytuje ešení p i vyšet ování, plánování a ízení. Toho využívají organizace po 

celém sv t . Co se týče policie, GIS pomáhá v oblastech: 

 kriminální a investigativní analýzy, 

 sb ru dat, 

 sledování osob a vozidel, 

 vyšet ování na svobod  a podmínečných propušt ní, 

 dopravní a zásahové analýzy, 

 rozmíst ní policejních hlídek. [26] 

Podobnou mapou disponuje m sto Uherské Hradišt  na svých webových stránkách. 

Nejenže si ve ejnost m že prohlídnout kolik p estupk , jakého charakteru, na jakém míst  

a kým Ěv kov ě je spácháno, ale také mají možnost se podívat, která místa jsou hlídána 

kamerovým systémem. 

3.5 Krizové ízení m st a obcí 

Každé m sto či obec zodpovídá za určitou část území, tato část se nazývá katastrální 

území. Hranice k.ú. jsou zobrazovány, jako jedna z vrstev státních mapových d l velkých a 
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st edních m ítek a tvo í i základní podkladovou vrstvu pro geografické informační 

systémy v krizovém ízení.  

Data o katastrálním území poskytuje Český ú ad zem m ický a katastrální ĚČÚZKě. V 

krizovém ízení jde o to, aby nap . p íslušná obec s rozší enou p sobností m la p ehled o 

území, pro které zpracovává krizový plán nebo mapu krizového ízení.  

P íkladem by mohlo posloužit m sto Most, které ve spolupráci s odd lením obrany a 

krizového ízení vytvo ilo mapu krizového ízení. Tato aplikace zobrazuje vybraná data z 

oblasti ochrany obyvatelstva nap . rozmíst ní sirén, stálých úkryt , vytypovaná místa 

úkryt , evakuačních a p ijímacích st edisek nebo sklad  civilní ochrany. Krom  výb ru 

jednotlivých vrstev, které se dají v aplikaci vypínat a zapínat, se p i kliknutí na určitý 

prvek v map  zobrazí podrobn jší informace o p íslušném prvku. Další výhodou jsou 

vrstvy záplavového území člen né do základních kategorií Ěp tiletá, dvacetiletá, 

padesátiletá a stoletá voda) pro celé území ORP Most. [27] 

 

            Obr. č. 7 – Ukázka z aplikace krizového ízení města Most [28] 

Data o vod  poskytl KÚ Ústeckého kraje a Výzkumný ústav vodohospodá ský. Jako 

podkladová mapa je použita ortofotomapa z roku 2010 (dodavatel GEODIS), ortofoto 

ĚGEODISě, základní mapy st edních m ítek – RMZ10, Ň5, 50 ĚČÚZKě a zjednodušený 

plán m sta Ěm sto Mostě. [27] 

Kraje, obce a m sta využívají také GIS Fiedler a GIS Dibavod. Tyto nástroje nap . snímají 

hladiny ek nebo zobrazují záplavová území. Díky tomu mohou obce provád t určitá 

opat ení p ed povodn mi. 
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4 CÍLE A METODY PRÁCE 

Cíl bakalá ské práce je na zvoleném území provést analýzu rizik a výsledky analýzy 

zobrazit na map . Vybraným územím je m sto Uherské Hradišt , které bude následn  

p edstaveno. Krom  polohy bude uvedena i morfologie m sta a vybrané statické údaje, 

jako počet obyvatel podle v ku, druhy pozemk  podle rozlohy, podnikatelské subjekty 

nebo r zná sociální za ízení.  

V další části jsou uvedeny hrozby, které by se mohli i s nejmenší pravd podobností 

vyskytnout na vybraném území. V této části je též zahrnuta identifikace rizik podle 

statických údaj  o m st  za posledních ´´pár´´ let.  

Praktikovanou metodou pro analýzu rizik v práci je metoda mapování rizik. Pomocí 

mapování rizik se identifikuje území s r znou úrovní rizika a na mapách rizik se potom 

vizualizuje úrove  očekávaných ztrát a škod na daném území. ůby bylo riziko správn  

ohodnoceno, musí se expertn  klasifikovat a kvantifikovat. Jde tedy o hodnotové vyjád ení 

rizika na map . Protože jde o vyjád ení rizika na mapovém podkladu, lze do této metody 

zahrnout pouze takové mimo ádné události, jejichž projev na území se dá zobrazit na 

map . K mapování rizik se využívají geografické informační systémy, které se opírají o 

statické i numerické analýzy a slouží p edevším k vizualizaci rizik. K následné prezentaci 

výsledk  slouží mapy Ěrizikě, díky nim se identifikuje složení a úrove  rizika pro každou 

část analyzovaného území. 

K samému záv ru je zhodnocena využitelnost metody a geografického informačního 

systému pro ochranu obyvatelstva. 
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II. PRůKTICKÁ ČÁST 
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5 MAPOVÁNÍ A ANALÝZA RIZIK 

Už od počátku vývoje lidské společnosti na této zemi, se vyvíjela i její ochrana. Lidé žili a 

stav li obydlí tam, kde se cítili bezpečn  Ějeskyn , pozd ji r zné druhy zábran nap . 

primitivní ploty, hloubení jam atd.ě. Pro p ežití se museli často usazovat u velkých zdroj  

vody, kde naopak pro n  bezpečno moc nebylo. V té dob  byla pro lidstvo nejv tší 

hrozbou velká voda Ěpovode ě, ale hrozily i jiné mimo ádné události, jako nap . v trná 

smršť, zem t esení, sn hová kalamita, extrémní sucho nebo v oblasti sopek to byla 

vulkanická činnost. Jedno m ly tyto mimo ádné události společné, a sice zdroj p sobení. 

D íve byly lidé ohrožovány ´´jen´´ p írodními vlivy, což se s postupem času a vývoje 

techniky zm nilo a spektrum nep íznivých vliv  p sobící na lidskou společnost a životní 

prost edí se rozší ilo. Díky pr myslovému rozmachu Ěvýroba, t žká chemie, doprava atd.ě 

začínali vznikat mimo ádné události antropogenního charakteru. V horších p ípadech i 

kombinované, které mohou p sobit současn  nebo nap . vznikem mimo ádné události 

p írodního charakteru, se aktivuje MU antropogenního charakteru. 

Proto začali vznikat i nejr zn jší opat ení proti t mto hrozbám, pomocí kterých došlo 

k minimalizaci, pop . k p ekonání mimo ádných událostí. ůby byla úrove  p ipravenosti 

co nejvyšší, musí být provedena kvalitní analýza rizik, což plyne ze souboru právních, 

technických, organizačních, finančních a vzd lávacích p ijatých ochranných opat ení. 

Práv  až po celkovém vyhodnocení analýz dílčích rizik, m žeme zjistit úplné ohrožení 

určitého území, a tak stanovit parametry pro p ipravenost území na ešení mimo ádných 

událostí. 

K tomu nám hlavn  slouží mapování rizik, bez kterého v dnešní dob  by nebyla analýza 

rizik komplexní. Díky tomuto mapování se mohou identifikovat území s r znou úrovní 

rizika. P i mapování je analyzováno vzájemné p sobení r zných druh  nebezpečí se 

zranitelností a s úrovní opat ení na tomto území.  K mapování rizik se využívají 

geografické informační systémy, které se opírají o statické a numerické analýzy a slouží 

p edevším k vizualizaci rizik. K následné prezentaci výsledk  slouží mapy Ěrizik), díky 

nim se identifikuje složení a úrove  rizika pro každou část analyzovaného území. Využití 

rizikových map je pro uzemní celky široké. Mohou sloužit p i havarijním a krizovém 

plánování, dále podávají komplexní informace o zatížení území riziky, jsou zdrojem 

analýzy ohrožení objekt , komunikačních tras a p írodních útvar . 
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5.1 Metodika mapování rizik 

V rámci evropského projektu Interreg IIIC SIPROCI Ěmeziregionální reakce na p írodní a 

člov kem zp sobené katastrofyě byla zpracována p íručka mapování rizik. Cílem bylo 

zlepšit lokální a regionální spolupráci Evropských zemí p i vzniku mimo ádné události a 

reakci na ni. Základem tohoto projektu bylo n kolik organizací pocházející ze 7 

Evropských zemí (Itálie, Polsko, Špan lsko, N mecko, Maďarsko, ecko a Česká 

republikaě, které si vym nili teoretické poznatky, metody, techniky, praktické zkušenosti a 

ostatní dovednosti v oblasti prevence a p ipravenosti na mimo ádné události. 

Výsledným produktem je soubor p íruček, z nichž jedna se zam uje na mapování a 

monitorování rizik. Výhodou je stejný náhled na danou problematiku tzn. používání 

stejných metod, společné klasifikace, vým na dat či informací k dalšímu zdokonalování a 

další činnosti, které by napomáhali k jednotnému ešení krizových situací v Evrop . 

5.1.1 P ístup k mapování rizik v ČR  

Problematiku mapování rizik rozpracoval, zp esnil a ov il její použitelnost Hasičský 

záchranný sbor Moravskoslezského kraje, který se nechal inspirovat již zmín nou metodou 

EU. Tato metoda znázor uje rozdílné úrovn  rizika na analyzovaném území, kde m že 

dojít ke vzniku mimo ádné události. 

Pomocí mapování rizik se identifikuje území s r znou úrovní rizika a na mapách rizik se 

potom vizualizuje úrove  očekávaných ztrát a škod na daném území. ůby bylo riziko 

správn  ohodnoceno, musí se expertn  klasifikovat a kvantifikovat. Jde tedy o hodnotové 

vyjád ení rizika na map . Protože jde o vyjád ení rizika na mapovém podkladu, lze do této 

metody zahrnout pouze takové mimo ádné události, jejichž projev na území se dá zobrazit 

na map .  

Vizualizace rizikových map i ostatních se provádí pomocí geografických informačních 

systém  Ědále jen „GIS“ě. ůby bylo možné zobrazit projevy mimo ádné události na map , 

musí také existovat vrstva nebo data, z nichž lze vrstvu GIS generovat Ěp ehled 

komunikací, vodních tok  nebo objekt  s určitou adresou, či jako soupis sou adnicě. Mapy 

rizik barevn  vyznačují úrovn  rizika na definovaném území Ěnap . území obce, kraje, či 

celé republiky). Úrove  rizika tak m že být vyjád ena na n kolikastup ové škále Ěnap . 

nulové riziko – bílá barva, nízké riziko – zelená, st ední riziko – žlutá a vysoké riziko – 
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červená barvaě. Území s nejvyšším rizikem by m lo být p edm tem pro další zkoumání, 

z d vodu minimalizace tohoto rizika. 

Podstatné pro mapování jsou výsledky analýzy rizik. Zpracování dílčích analýz projev  

jednotlivých mimo ádných událostí na daném území se d je na základ  numerických 

modelových výpočt  Ěnap . únik nebezpečné látky, zvláštní povode ě, dlouhodobých 

statických sledování počasí Ěnap . v trné oblasti, oblasti trpící suchem, p irozené povodn ě, 

expertních odhad  Ěv tšinou více expert ě nebo na základ  sledování p írodních jev  

Ěnap . sesuvy p dy, zem t eseníě a dalších metod. 

5.1.2 Metody analýzy rizik 

ůnalýza rizik je složitá disciplína, kterou se pomocí metod stanovuje úrove  rizik. Kv li 

problematickému získávání dat a r znosti mimo ádných událostí, neexistuje univerzální 

metoda, která by se dala aplikovat u každého stanovování rizik. Takový obecný náhled na 

hodnocení rizika je buď kvalitativní, nebo kvantitativní. Kvalitativní hodnocení využívá 

scéná e možných havárií Ěidentifikuje zdroje rizika, analyzuje p íčinu, následky a 

souvislosti mezi nimiě. Kvantitativní hodnocení spočívá v určení pravd podobnosti 

četnosti krizových situací a hodnocení následk . P itom se opírá o statická data. 

HAZOP (Hazard Operation Proces) – jde o identifikaci rizik. Metoda je založena na 

hodnocení pravd podobnosti ohrožení a z nich plynoucích rizik. Jedná se o soubor 

hodnotících tabulek dotazník  a klasifikačních pom cek, které zajišťují, aby se na nic 

nezapomn lo, a tak minimalizuje opomenutí nebo nedostatečnost informace. 

PHA (Preminilary Hazard Analysis) – je to metoda p edb žného posouzení nebezpečí. Má 

za cíl vytvo it seznam všech nebezpečí, která se mohou v procesu vyskytnout (aplikuje se 

ve fázi vývoje procesu). 

Check List (kontrolní seznam) – je metoda založena na systematické kontrole pln ní 

p edem stanovených podmínek a opat ení. Seznam tvo í kontrolní otázky související s 

charakteristickými rysy sledovaného prost edí a dopady na n j. 

What – IF Analysis – z anglického názvu jde vyvodit, že metoda je založena na jediné 

otázce „co se stane, když“. Podstatou je hledání dopad  u nejr zn jších situací, které 

mohou nastat. 

KARS analýza – tato metoda poukazuje na vzájemnou náchylnost r zných rizik. Dává si 

tedy za cíl rozd lit rizika dle nebezpečnosti a tím určit, kterými se p ednostn  zabývat. 
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5.2 Vymezení základních pojm  

Aktivum je vše co má pro společnost n jakou hodnotu a m lo by být odpovídajícím 

zp sobem chrán no. 

Zranitelnost je vlastnost aktiva na úrovni fyzické, logické nebo administrativní 

bezpečnosti. Lze jí také definovat jako schopnost negativn  reagovat na p sobení 

nežádoucích situací. 

Nebezpečí m že zp sobit narušení dostupnosti a integrity aktiva Ězp sobit škoduě. 

Nebezpečí je tedy potenciál, který ohrožuje životy a zdraví lidí, životní prost edí a majetek. 

V analýze rizik se setkáváme také s pojmem „hrozba“, který je totožný s pojmem 

„nebezpečí“. V oblasti mapování se však čast ji užívá již definovaný pojem „nebezpečí“. 

Míra rizika lze chápat jako hodnotové vyjád ení pravd podobnosti vzniku rizika. 

Riziko p edstavuje pravd podobnost, že nebezpečí Ěhrozbaě zneužije zranitelnost a je 

definováno jako součin míry rizika a zranitelnosti viz rovnice (1) 

 � =  �� ∗  � (1) 

, kde „R“ je riziko, „MR“ míra rizika a „Z“ zranitelnost území. Jedná se tedy o očekávané 

následky na daném území, které by byly zp sobené vlivem aktivace nebezpečí. 

Kumulované riziko p edstavuje nebezpečí, které lze zobrazit na map . Kumulace 

znamená hromad ní. Tudíž více rizik se projevuje na stejném území. Tyto rizika jsou dány 

r znými typy nebezpečí, které na daném území p sobí. Kumulované riziko je dáno viz 

rovnice (2) 

 �� =  ��� ∗  � (2) 

, kde „x“ je konkrétní typ nebezpečí, „MRx“ míra rizika pro typ nebezpečí x a 

„Rx1+Rx2+Rx3“ riziko pro typ nebezpečí x. Následující schéma naznačuje prolínavost 

jednotlivých nebezpečí a následující výpočty kumulovaného rizika.  
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                                Obr. č. 8 – Kumulované riziko 

P ipravenost pomáhá regulovat negativní jevy vzniklé krizové situace. Jedná se 

p edevším o p ipravenost lidských, materiálních a ostatních pot ebných zdroj  

k minimalizaci škod události. 

Korigované riziko je podílem kumulovaného rizika a p ipravenosti. Lze jí tedy vyjád it 

rovnicí viz (3) 

 ���� = ����� = ����� × ��  
(3) 

kde, „P“ je p ipravenost a „Rkor“ p edstavuje korigované riziko. Pot eba si uv domit, že 

p ipravenost je až reakce na vzniklou mimo ádnou událost, tudíž nedokáže zabránit její 

vzniku, ale značným zp sobem jí dokáže zmírnit. 

5.3 Fáze mapování rizik 

Celkové mapování rizik zahrnuje p t základních fází. První je stanovení míry rizika Ěmapa 

nebezpečíě, druhá stanovení zranitelnosti (mapa zranitelnosti), dále stanovení 

kumulovaného rizika Ěmapa kumulovaného rizikaě, stanovení p ipravenosti Ěmapa 

p ipravenostiě a poslední je stanovení korigovaného rizika Ěmapa korigovaného rizikaě. 

Tato práce se bude zabývat hlavn  prvními dv ma fázemi.  

5.3.1 Mapa nebezpečí 

Pro vytvo ení mapy nebezpečí je zapot ebí znát jednotlivé typy nebezpečí. Podmínkou je, 

aby se projevy jednotlivých typ  mimo ádných událostí daly zakreslit do mapy. Proto musí 

existovat data, která jsou použitelná v GIS Ěnap . k vytvo ení vrstvyě. Z toho vyplívá, že 

jednotlivé projevy t chto událostí se dají zobrazit pouze, pokud jsou prostorového 

charakteru.  

Z obecného hlediska lze rozd lit typy nebezpečí na dv  skupiny: 
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a) s konkrétním zdrojem nebezpečí – u tohoto typu se dá určit konkrétní zdroj 

nebezpečí Ěnap . eka, p ehrada, jaderná elektrárna, velkochov, za ízení nakládající 

s nebezpečnými látkami…ě. V GIS se potom dá zobrazit území, které m že být 

potenciáln  ohroženo Ěnap . záplavové území, zóna havarijního plánování, 

železniční síť…). 

b) bez konkrétního zdroje nebezpečí – u tohoto typu nebezpečí není jasn  

definovatelný zdroj pro dané území. M že se však jednat o oblast, která je ze 

statického hlediska charakteristická pro častý výskyt určitých jev  Ěnap . v trné 

bou e, sn hové kalamity, lesní požáry…ě. V GIS se potom na základ  statických 

údaj  vytvá ejí r zné vrstvy Ěmapa v trných oblastí, mapa sn hových oblastí, lesní 

porost …ě.[31]  

5.3.2 Mapa zranitelnosti 

Jak už bylo zmín no, zranitelnost je schopnost území negativn  reagovat na p sobení 

krizových jev . Z hlediska zobrazení na map  ji lze chápat jako model reálného sv ta s 

existujícími prvky, které jsou náchylné na vznik nebo p sobení mimo ádné události. 

Sloučením dílčích prvk  zranitelnosti se vyjad uje úrove  následk  (v mapování rizik jde o 

tzv. ukazatel kumulované zranitelnosti). Stejn  jako u mapy nebezpečí, tak i u vytvá ení 

mapy zranitelnosti je nutnost mít taková data, která jsou použitelná v GIS. [31] 

Prvky zranitelnosti 

Zranitelnost území je tvo ená z dílčích prvk , které se sami stávají zranitelnými p i vzniku 

krizových situací. Tyto prvky se dají členit do r zných kategorií Ěnap . obyvatelstvo, 

životní prost edí, kritická infrastruktura, dopravní infrastruktura a jiné významné objekty, 

které se dají rozd lit do skupin). Využitelná data pro tvorbu vrstvy v GIS jsou nap íklad 

počet obyvatel na určitém území, adresování subjekt  kritické infrastruktury, železniční 

síť, silniční síť atd. 

5.3.3 Mapa rizik 

Tato t etí fáze mapování rizik vznikne spojením mapy nebezpečí a mapy zranitelnosti. 

Vychází z matematického vztahu, viz rovnice (4) 

 ����  =  �����  ∗  � (4) 

Pro kartografické zobrazení je riziko rozd leno do stupnice s barevnou škálou, kde hodnota 

rizika je vyjád ena intervalem, kterému náleží určitá barva. D ležité je mít dostatek      
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informací o území, které jsou nezbytné pro analýzu rizik. Kvalita a p esnost mapy rizik 

závisí vždy na vstupních datech do GIS. 

 

                                      Obr. č. 9 – mapa rizik [31] 

Na obr. č. ř je p íklad, jak m že vypadat mapa rizik. V tomto p ípad  jde o zobrazení 

úrovn  rizika, kde zelená barva značí území s nízkým rizikem a červená území s vysokým 

rizikem. 
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6 UHERSKÉ HRůDIŠT  

Uherské Hradišt  je okresní m sto, které se nachází v jihozápadní části Zlínského kraje. 

Od hlavního m sta kraje leží asi Ňňkm jihozápadn  na levém b ehu eky Moravy. Žije zde 

p es Ň5 tisíc obyvatel, spolu se Starým M stem a Kunovicemi tvo í m stskou aglomeraci s 

38 tisíci obyvateli. Obec s rozší enou p sobností Uherské Hradišt  je správním obvodem, 

který tvo í 4Ř obcí. Rozloha ORP Uherské Hradišt  činí 517km2 a pr m rná hustota 

zalidn ní je 175ob/km2.  [29] 

 

Obr. č. 10 – Zobrazení UH v rámci ČR a vůči Zlínu + znak UH 

Seznam m st a obcí spadající do správního obvodu Uherské Hradišt : 

 Babice, Bílovice, Boršice, Boršice u Blatnice, B estek, B ezolupy, Buchlovice, 

Částkov, Hluk, Host jov,Hušt novice, Jalubí, Jankovice, Kn žpole, Kostelany nad 

Moravou, Košíky, Kudlovice, Kunovice, Medlovice, Mist ice, Modrá, 

Nedachlebice, Nedakonice, O echov, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, 

Osv timany, Podolí, Polešovice, Popovice, Salaš, Staré Hut , Staré M sto, 

St íbrnice, Stupava, Sušice, Svárov, Topolná, Traplice, Tučapy, Tupesy, Uherské 

Hradišt , Uherský Ostroh, Újezdec, Vážany, Velehrad, Zlámanec, Zlechov [29] 

Samotné m sto se rozkládá na rovinném území, které často vyrovnávaly náplavy eky 

Moravy do nadmo ské výšky okolo 180 m. n .m. Díky nedalekým Ch ib m a Kyjovské 

pahorkatin  se terén na západní stran  úm rn  zvedá do výšky Ň05 m. n. m. Z východní 

http://www.mesto-uh.cz/Folders/513-1-Mesto.aspx%20%5b28
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strany Ěm stská část Ma aticeě sem zasahuje Vizovická vrchovina, proto tahle část 

dosahuje do výšky Ňň0 m n. m. Plocha uherskohradišťského katastru činí celkem Ň 1Ň6 ha. 

[29] 

 

 

Obr. č. 11 – Obecně-geografická mapa ORP Uherské Hradiště 

 

6.1 Vybrané údaje o m st  Uherské Hradišt  

Tyto údaje jsou podstatné pro následovné mapování rizik. Jedná se o stav obyvatel nap . 

rozd lení obyvatel podle v ku a pohlaví, či r zná aktiva, jako jsou druhy pozemk , 

podnikatelské subjekty nebo r zné sociální za ízení. Následující tabulky by m li up esnit i, 

kolik podnik , jakého odv tví se nachází na území Uherskohradišťska.  

 
Celkem Muži Ženy 

Počet obyvatel 25 287 11 944 13 343 

v tom ve v ku Ěletě 
0-14 3 396 1 726 1 670 

15-64 16 952 8 321 8 631 

65 a více 4 939 1 897 3 042 

Pr m rný v k Ěletě 43,1 . . 
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                   Tab. 1 Stav obyvatel k období 31. 12. 2014 [30] 

Tabulka číslo dv  uvádí druhy pozemk  a jejich rozlohu Ěv tšinou udávaná v hektarech 

Ěhaěě. Za ornou p du se považuje pozemek, na kterém se p stují zem d lské a technické 

plodiny nebo který je jen dočasn  zatrav ován. Za zahradu se považuje území pro 

p stování zeleniny, ovoce, kv tin či jiných zahradních plodin a v tšinou slouží pro vlastní 

pot ebu. Bývají součástí obytných a hospodá ských budov. U zastav né plochy m že jít i o 

zbo eništ  nebo vodní dílo. Ostatní plocha je pozemek, který nejde pod adit pod uvedené 

druhy pozemk . 

Druhy pozemk   (ha) 

Orná p da 963,52 

Chmelnice - 

Vinice 30,07 

Zahrada 168,46 

Ovocný sad 15,70 

Trvalý travní porost 144,19 

Lesní pozemek 44,31 

Vodní plocha 47,89 

Zastav ná plocha a nádvo í 193,77 

Ostatní plocha 517,80 

                      Tab. 2 Druhy pozemk  k období 31. 12. 2014 [30] 

Následující tabulka zobrazuje, kolik registrovaných podnik  a podnik  se zajišt nou 

aktivitou se nachází na území Uherského Hradišt . K jednotlivým sekcím Ětučn  

zvýrazn na velká tiskací písmenaě jsou p i azeny určitá odv tví. Odv tví s názvem 

Pr mysl celkem obsahuje sekci B-E, kde B= t žba a dobývání; C= zpracovatelský 

pr mysl, D= výroba a rozvod elekt iny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu a 

poslední E= zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a 

sanacemi. U písmene G, zkratka UaOMV znamená údržba a oprava motorových 

vozidel. Zkratka PSZ u písmene O znamená povinné sociální zabezpečení. 

Podnikatelské subjekty podle činnosti Registrované 
podniky 

Podniky se 
zjišt nou 
aktivitou 

A Zem d lství, lesnictví, rybá ství 143 88 
B-E Pr mysl celkem 876 490 
F Stavebnictví 550 304 
G Velkoobchod a maloobchod; UaOMV                      1 627 798 
H Doprava a skladování 134 86 
I Ubytování, stravování a pohostinství 323 158 
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J Informační a komunikační činnosti 139 95 
K Pen žnictví a pojišťovnictví 344 124 
L Činnosti v oblasti nemovitostí 380 131 
M Profesní, v decké a technické činnosti 818 530 
N ůdministrativní a podp rné činnosti 86 58 
O Ve ejná správa a obrana; PSZ 9 7 
P Vzd lávání 119 79 
Q Zdravotní a sociální péče 164 130 
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 176 104 
S Ostatní činnosti 577 290 
X neza azeno . . 

  Tab. 3 Podnikatelské subjekty podle odv tví k období 31. 12. 2015 [30] 

V níže uvedené tabulce ĚTab. 4ě je zobrazeno kolik sociálních za ízení se nachází ve m st . 

Tyto za ízení jsou rozd leny podle druhu provozní činnosti. Tabulka také udává počet míst 

v za ízení k danému roku. 

Sociální za ízení Počet 
za ízení 

Počet míst v 
za ízeních 

Domovy pro seniory 1 159 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením - - 
Azylové domy 2 46 
Chrán ná bydlení 2 24 
Denní stacioná e 1 18 
Nízkoprahová za ízení pro d ti a mládež 1 - 
Sociální poradny 2 - 

                                Tab. 4 Sociální oblasti k období 31. 12. 2015 [30]                       

Poslední vybraný údaj o m st  je tabulka, která zobrazuje kapacitu a návšt vnost 

hromadných ubytovacích za ízení. Krom  počtu za ízení, pokoj  a l žek v za ízení lze i 

zjistit, kolik host , p enocovaných a dokonce cizinc  se v t chto za ízení zdrželo pro daný 

rok. 

Počet za ízení 15 
pokoje 378 
l žka 795 
Hosté 24 282 
z toho nerezidenti 9 329 
P enocování 49 075 
z toho nerezidenti 22 513 

Pr m rný počet p enocování Ěnociě 2,0 

Tab. 5 Kapacita a návšt vnost hromadných ubytovacích za ízení pro rok Ň014 [30] 

Výše uvedené tabulky slouží k hrubému seznámení s m stem Uherské Hradišt . Podle 

t chto tabulek se dá odhadnout, že m sto je frekventovaným místem a to hlavn  díky 
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sociálním podmínkám. Je tu spoustu firem a jiných podnikatelských subjekt , které mohou 

zam stnávat občany (ne jen m sta). Jsou tu školy, sportovní centra, r zná sociální a     

hromadná ubytovací za ízení, což také soust eďuje spousty lidí do t chto míst. Tyto 

faktory však zvyšují zranitelnost stanovené oblasti, a tak ohrožují hrozby, na které je 

zam ena další kapitola. 

6.2 Hrozby m sta Uherské Hradišt  

Ke stanovení úrovn  rizika pro daný územní celek, musíme identifikovat všechny 

mimo ádné události, které na tomto území hrozí. Proto je zapot ebí znát, jaké druhy MU 

existují, čím jsou zp sobené nebo do jakých kategorií se člení. Nejzákladn jší rozd lení 

MU je na dv  skupiny, a sice p írodní a antropogenní. Tyto skupiny jsou již zmín ny na 

začátku této kapitoly, ale dají se členit dále na kategorie a typy mimo ádných událostí. 

V následující tabulce je zobrazeno možné rozd lení MU. 

 

                 Obr. č. 12 – p íklad rozdělení mimo ádných událostí 

U skupiny „kombinované“ dochází k současnému p sobení více p írodních a 

antropogenních jev , které se ší í dv ma zp soby. V kategorii „ et zové“ dochází k tzv. 

domino efektu. Tento efekt vyvolává et zový sled projev . Nap íklad zem t esení zp sobí 

vlnu tsunami, následuje povode , destrukce budov, havárie JE, ekologická katastrofa atd. 

V kategorii „pyramidní“ dochází k tzv. synergickému efektu. To znamená, že vlivem jedné 

p íčiny vzniká n kolik nebezpečných jev . Typickým p ípadem synergického efektu je 

výbuch. B hem jediné chvíle dochází v prost edí výbuchu k tlakové vln , uvoln ní vysoké 

teploty, st epinovému účinku, ot esení, rozptýlení nebezpečných látek apod. Uvedené 
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schéma je jedním z nejpoužívan jších zp sob  d lení mimo ádných událostí, ale mohou 

být i jiné, nap íklad t íd ní dle živl . 

6.2.1 Vybrané mimo ádné události  

Následující popsané mimo ádné události jsou p írodního i antropogenního charakteru. Jsou 

vybrány na základ  jejich možného výskytu na definovaném území. Je zapot ebí si 

uv domit, že pravd podobnost n kterých uvedených událostí Ěnap . terorismus, epizootie, 

sn hová kalamitaě je velmi malá, ale není zanedbatelná. 

Požár budovy 

Hrozí p edevším v objektech se zvýšeným nebezpečí požáru Ěskladovací nebo výrobní 

objektyě. Ve m st  je ale spousty rizikových míst, kde požár m že ude it, aniž by se v dané 

lokalit  nakládalo s ho lavinami, ale musí se jim v novat zvýšena pozornost, protože se 

adí do rizikov jších objekt  Ěkv li zvýšenému pohybu lidí a ztíženému hašení takové 

budovyě. Mohou to být nap íklad vysoké stavby k trvalému bydlení Ěbytové či panelové 

domyě, hotely nebo komerčn  využívané Ěkancelá e, salóny, studia atd.ě. 

P íčiny požáru budov jsou r zné, mezi nejčast jší pat í výbuch plynu a zkraty 

v elektrických obvodech. Často se podce ují zásady dodržování bezpečnosti, kdy jejich 

opomíjení zp sobují velké požáry. Také d tské hry nebo úmyslné založení pat í mezi 

p íčiny požáru. 

P irozená povodeň 

Tato mimo ádná událost je typická pro záplavová území v okolí koryt vodních tok  p i 

p echodném výrazném zvýšení hladiny. Dále území, ze kterých nem že voda odtékat 

p irozeným zp sobem nebo je její odtok nedostatečný či území zaplavená p i 

soust ed ném odtoku srážkových vod. P irozené povodn  jsou nejčast ji vyvolané 

dlouhotrvajícími intenzivními srážkami, p ívalovými dešti, táním sn hu nebo chodem ledu. 

P irozené povodn  mohou být člen ny do t ech kategorií. Podle pravd podobnosti vzniku 

se tedy člení na 5 - leté, 20 – leté a 100 – leté povodn . 

Díky rovinnému terénu, pro tíkající ece Morav  a jejích p ítok  Ě eka Olšava, íčka 

B eznice, Jarošovský potok, Ma atický potok atd.ě, je pro m sto vznik takovéto události 

velmi pravd podobný. Už jen kv li zkušenosti z let minulých se dá usoudit, že vyplavení 

eky je možné. Není však lokální záležitostí. Velkou roli hrají vydatné srážky nebo jarní 

tání sn hu v oblasti Jeseník , Českomoravské vrchoviny, Beskyd, Bílých Karpat nebo 
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Hostýnských vrch , které rozvodní p ítoky Moravy a tím zp sobí i velké p ívaly vody do 

m sta. 

Míru rizika snižuje časová prodleva mezi vznikem mimo ádné události a počátkem 

p sobení na území kraje Ězhruba Ň4 hodin na p ípravuě. Ze zkušenosti kdysi dotčené 

oblasti se na tomto území dlouhodob  zapracovalo na p ipravenosti p i hrozící povodni, a 

tak se snižuje i riziko značných škod.  

V trná smršť 

V trná smršť je prudké zesílení v tru, který má za následek hmotné škody. Je d sledkem 

nestálých klimatických podmínek. Siln jší v trné smršt  Ěvich ice až 100km/h či orkán 

p es 1Ň0km/hě se spíše vyskytují v hornatých oblastech, ale není vyloučené, že m že 

zasáhnout i v nížinných rovinných oblastech. P i v trné smrští hrozí hromada nebezpečí. 

Nap íklad létající p edm ty, výpadek elektrického proudu nebo padající stromy či haluze, 

které mohou ohrozit komunikace a tím i dopravu. 

Mén  obvyklým p írodním úkazem je tornádo, které na našem území m že také vzniknout. 

Tento fenomén je však lokální záležitostí. U nás vzniká jen na krátkou dobu a na malém 

území, ale m že též napáchat pat ičné škody.  

Sn hová kalamita 

Tato mimo ádná událost vzniká vlivem intenzivního sn žení. Je typická jen pro zimní 

m síce, i když v posledních letech se v nížinných oblastech jen málo vyskytuje. Není však 

vyloučené, že tato událost nem že nastat. Díky meteorologickým údaj m se dá sn hová 

kalamita krátce p edpovídat a tím i provést pat ičná opat ení. P i vzniku události hrozí 

p erušení dopravy, p erušení dodávky elektrické energie, destrukce st ešních konstrukcí, 

pád sn hu nebo ledu ze st ech atd. M že tak dojít ke zran ní p í pádu osob Ěna leduě, 

dopravní havárii, pádu ledu nebo sn hu ze st ech na osoby apod. 

Dopravní nehoda 

Dopravní nehoda je nejčast jší mimo ádná událost. Jedná se o nep edvídatelnou kolizi 

jednoho, dvou či více dopravních prost edk , p i které dochází k hmotným škodám a hrozí 

ublížení na zdraví nebo smrt. Jelikož je účastník  provozu čím dál více, zvyšuje se i 

zranitelnost v oblasti dopravy. Míra rizika se v silniční doprav  určuje podle t ídy 

komunikace (silnice první, druhé nebo t etí t ídyě. Po nehod  je zapot ebí zabránit domino 

efektu, a tak snížit nebo vyloučit riziko další krizové situace Ěpožár, výbuch, únik NLě, ale 

jedná se i o první pomoc. P i poskytování první pomocí se musí dbát na vlastní bezpečnost, 
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protože se m žeme stát sami zdrojem ohrožení nebo být ohroženi na život . Podle 

závažnosti se k nehodám p ivolávají složky integrovaného záchranného systému. Hlavn  

zdravotní záchranná služba, hasičský záchranný sbor a podle velikosti havárie a škody i 

policie.  

 

Únik nebezpečné látky 

Tato mimo ádná událost m že nastat v každém míst , kde se nachází objekt skladující, 

vyráb jící, prodávající nebezpečné látky nebo objekt jinak manipulující s nebezpečnými 

látkami. Jedná se v tšinou o benzinové pumpy, sklady maziv a paliv, objekty za azené do 

skupiny „A“, „B“ nebo neza azené objekty s podlimitním množstvím nebezpečných látek, 

které mohou také ohrozit životní prost edí nebo zdraví obyvatelstva. V Uherském Hradišti 

je nejv tší zdroj ohrožení zimní stadion, u kterého hrozí únik amoniaku. Jinak to jsou i 

čerpací stanice, zdravotnická za ízení, čistírny odpadních vod a jiné pr myslové budovy.  

K úniku dochází v tšinou chybou obsluhy, poruchou technologie výroby, p i skladování a 

p eprav , jako druhotný následek živelné pohromy. Nepatrný únik n kterých 

nebezpečných látek m že být i nepozorovatelný. U v tších únik  se ale vyskytují jevy, 

které nepovídají o nebezpečné situaci. Nap íklad mlha nebo dým v oblasti havárie, požár a 

velké množství barevného kou e, zápach, dráždivost, detonace. V p írod  to m že být úhyn 

ryby nebo drobného zví ectva, odumírání vegetace, skvrny na vodních hladinách apod. 

Epidemie 

Epidemie je zvýšený výskyt infekčního onemocn ní v určitém čase a dané lokalit . Taková 

nemoc v tšinou p ekračuje očekávané hodnoty pro dané období a místo. P i vzniku 

epidemie je ohroženo zdraví, v horších p ípadech i životy obyvatel. P íklad takové nemoci 

je salmonelóza, virová hepatitida, ch ipka nebo bacilární úplavice a b išní tyf.  Vznik a 

p sobení nemoci nelze časov  a prostorov  p edvídat, ale jsou situace nebo místa, kde je 

pravd podobnost vyšší. V tšinou jde o místa hromad ní lidí. Nap íklad letištní haly, školní 

a sociální za ízení, jídelny a komunity, které zanedbávají hygienu. V lét  to mohou být 

koupališt , vodní nádrže, tábory a brigádnické ubytovny. Určité riziko p edstavuje i 

nemocnice. Epidemie m že být také následkem p edešlé mimo ádné události Ěpovode , 

migrační vlny > uprchlické tábory, p emnožení zví ecích p enašeč  nemocíě, kdy úrove  

hygieny je neúmysln  snížena. 

Epizootie  
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Hromadné onemocn ní zví at Ěepizootieě se vyskytuje v oblasti velkochovu skotu, prasat a 

jiného. Jedná se nap íklad o slintavku, kulhavku, nemocí šílených krav nebo ptačí ch ipka. 

Tyto nemoci mohou mít globáln jší následky a p i vzniku záleží na vlastnostech p vodce 

nebezpečné nákazy, zp sobu p enosu p vodce, včasnosti diagnostiky, rychlosti p ijetí 

a pln ní mimo ádných veterinárních opat ení. Zdraví a životy lidí jsou ohroženy jen     

ojedin le. Nejv tší škody pociťují chovatelé, kte í musí utratit všechna zví ata v chovu (na 

základ  na ízením Státní veterinární správyě. Závislosti, které mohou podpo it ší ení 

nákazy, jsou obchodování se zví aty, nepovolené p esuny zví at, nedodržování 

karanténních podmínek, nepovolené návšt vy objekt  se zví aty či blízká silniční doprava.  

Terorismus 

Terorismus je násilné prosazování radikáln  ideologických zájm , kdy cílem často bývá 

civilní obyvatelstvo. Na našem území je málo pravd podobný, ale nem la by se tato 

hrozba podce ovat. V dob  uprchlické krize Ěmigračních vlně a n kolika spáchaných 

teroristických útok  v Evrop  se terorismus posouvá na p ední p íčky hrozeb. Proto se 

stává i pro Českou Republiku reálnou hrozbou. Místa s nejv tší pravd podobností výskytu 

jsou v tšinou tam, kde se soust edí mnoho lidí. Mohou to být sportovní akce, letištní haly, 

velká nákupní centra, hotely, nádraží, místa ve ejné správy nebo prvky infrastruktury. 

V Uherském Hradišti se po ádají mezinárodní utkání ve fotbale. Probíhá zde ke kumulaci 

velkého počtu lidí i z jiných stát  a tím se stává toto místo zraniteln jším. Proto by m sto 

m lo brát hrozbu na v domí. 

6.2.2 Identifikace rizik na zvoleném území  

ůnalýza rizik se provede na základ  statických údaj  o vzniklých mimo ádných událostech 

na Uherskohradišťsku Ěza poslední ň rokyě. Nejprve uvedu čísla zásahu HZS Uherské 

Hradišt  u jednotlivých mimo ádných událostí za rok Ň01ň, 2014 a 2015. Následovn  

sestavím tabulku mimo ádných událostí vzniklých v letech 2015. Od t chto údaj  se potom 

bude odvíjet identifikace rizik. 
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            Obr. č. 13 – Podíl zásahů JPO UH podle typu události za rok 2013 [32] 

 

             Obr. č. 14 – Podíl zásahů JPO UH podle typu události za rok 2014 [33] 

 

             Obr. č. 15 – Podíl zásahů JPO UH podle typu události za rok 2015 [34] 

Po sečtení t chto čísel je jasné, že nejčastější typ mimořádné události, u kterého zasahuje 

hasičský sbor je technická havárie, která zahrnuje i technickou pomoc Ěodstran ní 

nebezpečí nebo nebezpečných stav  menšího rozsahuě, potom dopravní nehoda, další je 

požár a nejméně početná událost je únik nebezpečné látky. Fakt je ten, že JPO Uherského 

Hradišt  mohou pomáhat p i událostech i v okolních obcích, proto v tabulce níže jsou 

zobrazeny pouze události, které se stali p ímo v Uherském Hradišti. 

TYP MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI POČET 

Technická havárie 120 

Dopravní nehoda - sil ič í 25 
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Požár 21 

Ú ik e ezpeč ý h látek 14 

Dopravní nehoda - želez ič í 0 

Ostat í i ořád é události 0 

Celkem 209 

         Tab. 6 Mimo ádné události v Uherském Hradišti za rok Ň015 

Technické havárie jsou sice nejpočetn jší událostí, ale v tšinou se jedná spíše o technickou 

pomoc, která je menšího rozsahu než technická havárie. I když v tabulce jsou spíše 

mimo ádné události zp sobené civilizačními vlivy, nelze vyloučit, že se na území 

nevyskytnou i MU zp sobené p írodními vlivy. Nap íklad přirozené povodně jsou pro 

m sto typické. Potýkalo se s nimi v letech 1řř7 Ěkdy byly zp sobené nejv tší škody v 

UH), potom v letech Ň006 a Ň010. Od té doby se povode  nevyskytla, ale pro m sto 

z stává prioritní záležitostí v ešení p ipravenosti na mimo ádné události. 

Větrná smršť nebo sněhová kalamita jsou spíše charakteristické pro území v trných nebo 

sn hových oblastí, ale není vyloučené, že se tyto jevy vyskytnou i v Uherském Hradišti. Je 

jim však p id lena menší pravd podobnost. 

Extremní sucha nebo mrazy jsou ve m st  možné, jelikož jsou to události ovlivn né 

počasím. Z globáln jšího hlediska jsou spíše pravd podobn jší extrémní sucha než mrazy.  

Hromadné onemocnění zvířat Ěvýskyt ptačí ch ipka, slintavka, mor prasat…ě je ve m st  

také málo pravd podobný, jelikož se na tomto území nevyskytuje žádný velkochov. Je tu 

jen malá firma zabývající se prodejem a chovem hospodá ských zví at. Jinak v tší chovy 

jsou v Kunovicích a Starém M st  Ěkteré jsou součástí m stské aglomeraceě. 

Epidemie je t žko p edpov ditelná událost. Vzhledem k vysoké koncentraci lidí na 

definovaném území jí je však p id lena v tší pravd podobnost vzniku než t eba u 

epizootie.  

Přerušení dodávek elektrické energie je lokáln jší záležitostí, spíše z d vodu technických 

oprav (E.ON od roku 2016 oznámil k 7.4. už 1ň p erušení el. energie v Uherském 

Hradištiě. Tudíž jsou to činnosti plánované a týkají se t eba jen části ulic (na krátkou 

dobuě. ůle tím se nevylučuje, že m že „vypadnout proud“ v celém m st  vlivem jiné 

situace. 

Přerušení dodávek plynu m že nastat spíše z d vodu technických činností. Takže platí 

jako u p edchozího p ípadu, že se jedná spíše o opravy, ale to jí nevylučuje. Pokud by 

nastala pro celé m sto, tak by už pravd podobn  m la globáln jší charakter. 
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Terorismus v historii m sta se nikdy tento fenomén nevyskytl. V současné dob  migrační 

´´krize´´ a n kolika teroristických útok  spáchaných v Evrop  se však stává i reálnou 

hrozbou pro Uherské Hradišt . Proto jí je malá pravd podobnost také p id lena. 
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7 IMPLEMENTACE DAT DO GIS 

Podstatou praktické části této bakalá ské práce je na zvoleném území pomocí GIS sestavit 

mapu nebezpečí Ězmapovat stacionární zdroje nebezpečíě, mapu zranitelnosti Ězmapovat 

významné objekty, náchylné na p sobení mimo ádné událostiě a následnou mapu rizik 

Ěinterakce dvou p edešlých mapě. Následn  zhodnotit výsledky tohoto mapovaní. Práv  

tomu se v nuje poslední Ěšestáě část bakalá ské práce. 

7.1 Nebezpečné objekty 

Nebezpečné objekty p edstavují pro m sto zvýšenou míru rizika. Jelikož se v t chto 

objektech prolínají aktiva Ělidé, technika atd.ě se zdroji ohrožení Ěskladování, výroba nebo 

prodej nebezpečných látek atd.ě, musí se t mto objekt m v novat ješt  v tší pozornost než 

ostatním významným objekt m. V Uherském Hradišti není žádný objekt, který podle 

zákona spadá pod objekty typu A nebo B. Ale je tu n kolik objekt , u kterých se vyskytuje 

potenciální hrozba úniku nebezpečných látek, dále i požáru nebo dokonce výbuchu. 

7.1.1 Zvýšené nebezpečí výbuchu 

Výbuch hrozí u všech objekt , které jakkoliv nakládají s výbušnými látkami. V Uherském 

Hradišti je pár míst, kde se manipuluje s v tším množstvím LPG plynu. V map  jsou 

zakresleny dva objekty, ale hrozí to i benzinových pump, které jsou v této bakalá ské práci 

za azeny do objekt  se zvýšeným nebezpečí požáru. Což je druhotná událost výbuchu. Na 

obr. č. 16 je využit QGISŇ.14.0-Essen s daty ZABAGED. 

název ohrožují í látka poznámky 

CentroTEC, 
s.r.o. 

LPG plyny - 

SITIS, s.r.o. LPG plyny 

prodej te h i ký h pl ů, 
propan- uta u, ruč ího 

elektri kého ářadí, 
ze í h kulový h ve tilů a 

vysokotlakých mycích 
strojů 

                   Tab. 7 Objekty se zvýšeným nebezpečí výbuchu 
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                  Obr. č. 16 – místa se zvýšeným nebezpečí výbuchu 

7.1.2 Zvýšené nebezpečí požáru 

Ze statistik vyplývá, že nejčast jší p íčinou požáru je zanedbaný komín u rodinných dom , 

potom to jsou elektrospot ebiče, které se nachází snad v každé obydlené budov . Proto 

jsou na map  zobrazeny jen místa, kde se manipuluje s velkým množstvím ho laviny a tím 

se stávají tyto objekty zraniteln jšími pro vznik požáru. Na obr. č. 17 je využit 

QGIS2.14.0-Essen s daty ZABAGED. 

Název  ohrožují í látka poznámky 

STAVEBNÍ MECHANIZACE CZ, s.r.o.   Pohonné hmoty a maziva hořlavi a 

BEĎA TRANSPORT s.r.o. Pohonné hmoty a maziva hořlavi a 

MANITECH Uherské Hradiště, s.r.o.  Pohonné hmoty a maziva hořlavi a 

OMV Malinovského Pohonné hmoty a maziva hořlavi a 

ČSAD Uherské Hradiště Pohonné hmoty a maziva hořlavi a 

AG TRANSPORT, s.r.o. Pohonné hmoty a maziva hořlavi a 

UHS JAKOS, a.s. Pohonné hmoty a maziva hořlavi a 

Chedo s.r.o. átěrové h ot  a kov  a dřevo hořlavi  I.tříd  

                     Tab. 8 Objekty se zvýšeným nebezpečí požáru 
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Obr. č. 17 – místa se zvýšeným nebezpečí požáru 

7.1.3 Únik nebezpečných látek 

Nejcitliv jším místem pro tuto mimo ádnou událost je zimní stadion, který používá pro 

chlazení ledu amoniak (v UH celkem 800kg amoniaku). Také místní aquapark se stává 

citlivým objektem. Ten uchovává pro desinfekci vody n kolik tlakových láhví s chlórem 

(po 65kg). Firma MESIT holding a.s. pro výrobu využívá nebezpečných látek jako 

amoniak, kyanid nebo ethanol. U ostatní zmapovaných objekt  se jedná spíše o látky, které 

mohou uniknout až vlivem jiné mimo ádné události Ěnap . povodn ě, tudíž se stávají 

sekundární hrozbou. Na obr. č. 18 je využit QGISŇ.14.0-Essen s daty ZABAGED. 

Název  ohrožují í látka poznámky 

Zimní stadion amoniak 800kg 

Aquapark chlór láhve po 65kg 

Chedo s.r.o. 
átěrové h ot  a 

kov  a dřevo 
v plave í arev, laků a ředidel do vod  

JAKOS KABINY s.r.o. e ezpeč ý odpad 
výroba celokovových i plastových kabin na 
v sokozdviž é vozík  

FORSCHNER, s r.o. e ezpeč ý odpad   

F. Karafiát, s.r.o. e ezpeč ý odpad 
výro a zaříze í a přísluše ství pro 
gastronomické provozy 

Odpady-Třídě í-Recyklace a.s. e ezpeč ý odpad 
provoz s ěr ého dvora, skladování a likvidace 

e ezpeč ého odpadu 

Čistír a odpad í h vod 
Uh.Hradiště - Mojmír 

e ezpeč ý odpad 
mechanicko biologická s anaerobním 
v h ívá í  kalu při ° C 

MESIT holding a. s. amoniak, kyanidy  Výro a elektrote h i ký h ko po e tů 

                   Tab. 9 Objekty možného úniku nebezpečných látek 
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             Obr. č. 18 – objekty s možným únikem nebezpečných látek 

Následující mapa znázor uje pr nik p edešlých map. Jelikož i ropné látky nebo plyny se 

stávají p i uvoln ní do okolí nebezpečnými látkami, jak pro p írodu, tak i pro samotnou 

společnost. Na obr. č. 19 je využit QGISŇ.14.0-Essen, s daty ZABAGED. 

 

            Obr. č. 19 – objekty s možným únikem nebezpečných látek 2 

7.2 Dopravní havárie 

Dopravní havárie sice nep edstavují mimo ádné události, které se d jí nebo začínají dít 

v objektech jako takových. ůle lze je za adit do skupiny s konkrétním zdrojem nebezpečí. 
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Tím zdrojem jsou v oblasti silniční dopravy komunikace a vše, co se po ní pohybuje 

(automobily, motocykly, kola, i samotní lidé). V oblasti železniční dopravy to jsou koleje a 

vše, co se po nich pohybuje Ěvlaky, p ejížd jící auta, p echázející lidéě. Nebo eka a lod  

v oblasti vodní dopravy. Pro Uherské Hradišt  jsou na obrázku číslo 1ř zobrazeny 

komunikace s nejv tší pravd podobností havárie, kde barva Ěoranžová – tmav  červenáě 

silnice p edstavuje pravd podobnost vzniku nehody a kruhové body zvýraz ují místa 

s nejv tší kumulací aut a chodc  Ěk ižovatkyě. Na obr. č. Ň0 a Ň1 je využit QGISŇ.14.0-

Essen, s daty ZABAGED. 

 

                Obr. č. 20 – místa s možným vznikem silniční nehody 

 

     Obr. č. 21 – místa možného vzniku železniční nehody (železniční síť) 
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Na obr. č. Ň0 je využit QGISŇ.14.0-Essen, s daty ZABAGED. Na tomto obrázku je 

zvýrazn na železniční síť, která p edstavuje nebezpečí železniční nehody. Tmav  

červenými body je pak zvýrazn no vlakové nádraží. Na tomto míst  se vlaky sjíždí a lidé 

p echázejí koleje, proto je zde v tší pravd podobnost vzniku železniční nehody. Dále by to 

byly železniční p ejezdy p es komunikace a nep ehledné úseky. 

7.3 P irozené povodn  

Jak už bylo uvedeno, Uherské Hradišt  se potýkalo n kolikrát s povodn mi. Nejv tší 

rozsah m ly povodn  v roce 1997. Z historických údaj  se tedy dalo vymodelovat 

záplavové území pro n-letou vodu. I když povodn  nezasáhli tém  šest let, z stávají pro 

m sto nejzávažn jší hrozbou Ěz hlediska rozsahu a následk ě. Následující vizualizace 

p edstavují modely p irozených povodní Ě5 leté, 20 leté a 100 leté povodn ě. Na obr. č. Ň2, 

23 a 24 je využit QGISŇ.14.0-Essen, s daty ZABAGED. 

 

                                     Obr. č. 22 – záplavové území Q5 
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                                Obr. č. 23 – záplavové území Q20 

 

                               Obr. č. 24 – záplavové území Q100 

7.4 Objekty zranitelnosti 

P edešlé vizualizace p edstavovali mapy nebezpečí. Následující vyobrazení významných 

míst znázor ují mapy zranitelnosti. Významné objekty jsou z hlediska krizového ízení, 

takové objekty, kterým je zapot ebí v novat zvýšenou pozornost. Mohou to být školy,  

sociální za ízení, nemocnice, ú ady a ostatní místa s výskytem v tšího počtu osob                   
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Ěsportovišt , obchodní centra, nádraží atd.ě. Čím více se významných objekt  vyskytuje na 

daném, tím více se pro toto území zvyšuje zranitelnost. 

7.4.1 Školy a školky 

Školní za ízení jsou jedny z nejchrán n jších aktiv celkov . Sice kapacita n kterých škol 

nedosahuje takového počtu žák  jako zam stnanc  v n kterých firmách, ale za spoustu 

žák  či d tí jsou zodpov dní učitelé. Práv  d ti a žáci s rozumového hlediska nejsou 

v tšinou vyvinutí jako dosp lí jedinci a p i vzniku nebo pr b hu mimo ádné události by 

mohly jednat nesprávn , proto se musí dbát na jejich ochranu. V Uherském Hradišti je 

spousty takových za ízení. Na následujících mapách jsou vyobrazeny mate ské školy, 

základní školy, st ední, vyšší a vysoké školy. V popiskách jsou potom názvy škol a jejich 

kapacita Ěnebo počet t ídě. Na obr. č. Ň5, 26 a 27 je využit QGISŇ.14.0-Essen, s daty 

ZABAGED. 

název poz á ka kapa ita, tříd  

MŠ Štěp i e   dětí 
MŠ a KMŠ Husova  dětí 
MŠ spe iál í odlouče é pra oviště   dětí 
MŠ Ko e ského   tříd  

MŠ spe iál í   dětí 
MŠ Svatová lavská  tříd  

Mateřská škola Uh. Hradiště  dětí 
MŠ Čt řlístek  tříd  a . po  děte h 

MŠ Pod Svah    dětí 
MŠ . říj a   tříd  

MŠ Větr á   dětí 
MŠ Lo e á, odlouč.pra . )Š a MŠ Větr á ezjiště o 

                      Tab. 10 Mate ské školy v Uherském Hradišti 

název poznámka (kapacita) 

)Š )a Alejí  žáků 

)Š UNESCO  žáků 

)áklad í u ěle ká škola Uh. Hradiště  žáků 

)Š UNESCO - odlouče é praoviště  žáků 

)Š spe iál í  žáků 

Slová ká základ í u ěle ká škola Uh. Hradiště ezjiště o 

)áklad í škola Uh. Hradiště   žáků 

)Š Čt řlístek tříd  a . po  žáká h 

)Š Sportov í  žáků 

)Š T.G.M. Mařati e  žáků 

)Š Větr á  žáků 
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                      Tab. 11 Základní školy v Uherském Hradišti 

název poznámka (kapacita) 

Soukro á střed í škola Uh. Hradiště  žáků 

Střed í škola služe , Uh. Hradiště  žáků 

odlouče é pra oviště SOŠ a G Staré Město ezjiště o 

Obchodní akademie, V šší od or á škola a 
Jaz ková škola Uh. Hradiště 

OA  žáků, VOŠ  stude tů, JŠ  
stude tů 

Gymnázium UH   žáků 

Střed í škola prů slová, hotelová a 
zdravotnická UH 

 žáků 

Střed í u ěle koprů slová škola   žáků 

Mesit střed í škola Uh. Hradiště  žáků 

V sokoškolský areál - koleje, FLKŘ  ezjiště o 

                  Tab. 12 St ední a vyšší školy + Vysokoškolský areál 

 

                                 Obr. č. 25 – Mate ské školy v UH 
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                              Obr. č. 26 – Základní školy v UH 

 

  Obr. č. 27 – St ední a vyšší školy v UH + Vysokoškolský areál (FLK ) 

7.4.2 Supermarkety 

Jsou to citlivé objekty, v kterých se shromažďují lidé všech v kových kategorií. Proto se 

stávají velmi zranitelným místem, nejen pro zločin jako takový, ale také p i vzniku 

mimo ádné události Ěvýbuch, požár, povode  aj.ě je t žší jejich evakuace. Na následující 

map  jsou zobrazeny supermarkety, které se nachází ve m st . Na obr. č. Ň8 je využit 

QGIS2.14.0-Essen, s daty ZABAGED. 
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                                Obr. č. 28 – supermarkety ve městě 

7.4.3 Ostatní významné objekty 

Do ostatních významných objekt  jsem za adil místa, kde dochází ke kumulaci velkého 

počtu lidí a tím se stávají také zranitelnými. Na map  je zobrazen celý areál 

Uherskohradišťské nemocnice, sociální za ízení Ěpro senioryě, sociální za ízení Ěpro d tiě, 

autobusové nádraží, vlakové nádraží a stadion. Na obr. č. Ň9 je využit QGISŇ.14.0-Essen, 

s daty ZABAGED. 

 

                            Obr. č. 29 – ostatní významné objekty 
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7.5 Mapa rizik 

Výstupem této bakalá ské práce je interakce map zranitelnosti a map nebezpečí. Jedná se 

tedy o mapu rizik, kde se prolínají stoleté povodn , dopravní havárie, objekty s možným 

únikem nebezpečných látek s významnými objekty jako školy, supermarkety, nádraží atd. 

Z mapy jde vysledovat, kde hrozí kumulace rizik a naopak, „kde lidé mohou být o n co 

klidn jší“. Na obr. č. ň0 je využit QGISŇ.14.0-Essen, s daty ZABAGED. 

 

                              Obr. č. 30 – mapa rizik Uherské Hradiště 

7.5.1 Vyhodnocení mapy rizik 

Je zapot ebí zmínit, že v map  rizik jsou zakresleny jen události a objekty na základ  

rozhodnutí jednoho člov ka a proto mapa nemusí být zcela p esná. Je spousta 

mimo ádných událostí, které nejsou nijak prostorov  charakterizované, proto je t žké je do 

mapy zakreslit. Nap íklad epidemie se t žko lokalizuje. Snad jen se dá odhadnout, že se 

m že ší it na místech, kde dochází ke hromad ní lidí nebo kde se zanedbává hygiena. Pád 

kosmického t lesa se už v bec nedá prostorov  vyjád it a dalo by se pokračovat.  

Co se týká konkrétní mapy rizik, tak lze s ní vyhodnotit, že nejrozsáhlejší mimo ádná 

událost pro Uherské Hradišt  z stává stoletá povode . Ta zaujímá v tšinovou plochu 

m sta a také zp sobuje nejv tší škody. Další vyhodnocení jsou zakreslené na následujících 

mapách. 
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                           Obr. č. 31 – vyhodnocení mapy rizik 1 

Na map  Ěobr. č. ň1) v horní části je zvýrazn na nebezpečná oblast. Jedná se o oblast 

pr myslových zón ĚJaktá eě v m stské části Ma atice sm rem na Jarošov. V této části se 

nachází sedm firem, které n jakým zp sobem manipulují s nebezpečnými látkami. Tudíž 

se zde nebezpečí kumuluje. Navíc se zóna nachází v záplavovém území a je zde spousty 

lidí pracující ve firmách. Proto je oblast vyhodnocena jako jedna z nejrizikov jších 

v Uherském Hradišti. 

 

                         Obr. č. 32 – vyhodnocení mapy rizik 2 
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Druhá vyhodnocená riziková oblast Ěobr. č. 32) sice nezaujímá tolik zdroj  nebezpečí, ale 

o to v tší jsou tyhle jednotlivé zdroje. Jedná se o část Uherského Hradišt  sm rem na Zlín, 

kde po pravé stran  silnice se nachází zimní stadion, který uchovává nejv tší množství 

amoniaku ve m st  a aquapark, který skladuje tlakové láhve s chlórem. V okolí t chto 

objekt  je n kolik škol, bytových dom , jídelen a jiných zranitelných míst. Potom je tu 

ješt  firma Chedo s.r.o., která skladuje a prodává nát rové hmoty na kovy, d evo, autolaky, 

antikorozní nát ry, práškové barvy, edidla a navíc se nachází v záplavovém území. Tudíž 

pro vyznačenou oblast p edstavuje také hrozbu úniku nebezpečných látek. 

 

                              Obr. č. 33 – vyhodnocení mapy rizik 3 

T etí a poslední vyhodnocená riziková oblast Ěobr. č. ň3) se vyskytuje v pr myslové části 

m sta Ěhlavn  ulice Pr myslováě, po pravé stran  hlavní silnice sm rem na Kunovice. 

Oblast je vyhodnocena jako riziková z d vodu sedmi od sebe kousek ležících objekt , v 

kterých se manipuluje s výbušninami nebo ho lavinami. Tyto oblasti leží v záplavovém 

území. Navíc se nedaleko nachází supermarket Lidl (o trochu dále i Tesco a Penny 

Market), dále mate ská škola, sociální za ízení pro seniory a areál uherskohradišťské 

nemocnice. 

Každá oblast má jinou váhu rizika. Nejvíce zranitelným místem je jako pro každé m sto 

st edová část m sta. Nachází se zde spoustu škol, supermarket  a jiných významných 

za ízení. ůle o to mí  je tu ohrožujících objekt , proto není centrum zahrnuto do 

rizikových oblastí. Je zde však v tší výskyt p estupk  a trestních čin . Tuto záležitost eší 

bezpečnostní složky. 
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8 VYUŽITÍ MůPOVÁNÍ RIZIK V OBLASTI OCHRANY 

OBYVATELSTVA 

Geografické informační systémy jsou nezbytným nástrojem pro danou metodu analýzy 

rizik na území. Nejen, že díky GIS se dají zakreslit místa s určitým zdrojem nebezpečí, ale 

také pomocí jiných atribut  se dají zmapovat místa, kde mohou p sobit mimo ádné 

události i bez konkrétního zdroje. Další výhodou mapování rizik jsou modelové situace 

možného ší ení mimo ádné události, které by se bez GIS a jiných podp rných nástroj  

nedaly vyobrazit na map . Pro ochranu obyvatelstva je potom d ležitá vytvo ená zóna, 

v které musí dojít k nezbytné evakuaci obyvatelstva Ěnap . p i úniku nebezpečných látek, 

povodní aj.). Tím, že se dají rizika pro dané území prostorov  charakterizovat a zobrazit na 

map , se zvyšuje kvalita p ipravenosti na mimo ádné události. Což je jeden z 

nejd ležit jších faktor  ochrany obyvatelstva. 

Za tyto velké výhody se však skrývají malé nevýhody. Jedná se o složitost systému a 

množství p ehodnocených dat, která jsou nejd ležit jší pro kvalitní analýzu a která 

pomáhají zobrazovat rizika. Není to nic podstatného, protože mapu rizik pro dané území 

v tšinou tvo í rekvalifikovaný pracovník, který má kompetence k  získávání nejr zn jších 

informací o území. Z toho vyplývá, že aby bylo mapování rizik kvalitní, musí dotyčný znát 

území lépe než b žný civilista, který nepracuje v krizovém ízení. 

Jinak mapování rizik a následná vizualizace v GIS je pro ochranu obyvatelstva 

neuv iteln  p ínosné. Proto by m lo mít každé m sto kvalifikovaného pracovníka, který 

by pomocí této metody sestavil mapy Ěnebezpečí, zranitelnosti, p ipravenosti, rizikě pro 

dané území. Následn  tyto mapy poskytl i ve ejnosti, protože i tím se zvyšuje kvalita 

p ipravenosti obyvatelstva na mimo ádné události. 
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ZÁV R 

Účelem bakalá ské práce bylo prakticky ukázat, jakým zp sobem se dá využívat 

geografický informační systém v krizovém ízení, respektive ochran  obyvatelstva. 

V tomto p ípad  vybraná metoda mapování rizik se jeví jako ideální p íklad takovéto 

ukázky. Proto se zvolilo území, kde se prolíná více druh  nebezpečí se zranitelností. ůby 

byla tato metoda, co nejefektivn jší muselo dojít k lepšímu seznámení se zvoleným 

místem. Po fyzickém setkání se zam stnancem m stského ú adu panem inženýrem 

Lumírem Lackem, který eší problematiku krizového ízení, došlo k vým n  údaj  o m st  

Uherské Hradišt . Tyto údaje následn  pomohly p i analýze rizik pro zvolené území.  

Po t chto úkonech se mohlo p ejít na konečnou metodu mapování rizik. P i této metod  se 

nejprve zakreslovali analyzované zdroje nebezpečí. Šlo o komunikace, koleje, objekty, 

které n jakým zp sobem nakládají s nebezpečnými látkami, potom eku a simulaci p i 

jejím p tiletém, dvacetiletém a stoletém rozvodn ní Ězáplavové územíě. V dalším kroku se 

do mapy zakreslily významné nebo citlivé objekty, které p edstavují zranitelnost území. 

Do t chto objekt  byly zahrnuty všechny školy a školky, supermarkety, sociální za ízení, 

nemocnice, nádraží a fotbalový stadion.  

Tím vznikly tzv. mapy nebezpečí a mapy zranitelnosti. Pro výslednou mapu rizik se 

musely zapnout všechny vrstvy, aby došlo k interakci již zmi ovaných map. Vzniklá mapa 

rizik ukázala, kde ve m st  Uherské Hradišt  m že dojít ke kumulaci nebezpečí a kde tyto 

nebezpečí mohou p sobit na citlivé objekty. Na základ  toho jsem vyhodnotil t i oblasti 

v r zných částech Uherského Hradišt , kde je riziko zvýšené. 

Nutno zmínit, že tato analýza rizik pro Uherské Hradišt  probíhala na úkor jedné osoby, 

která nemá kompetence k získávání r zných údaj  o m st . Tím pádem jde jen o hrubé 

mapování rizik. Tento materiál se dá použít jako podklad pro mapování rizik v Uherském 

Hradišti nikoliv ho však považovat za dostatečnou a nechybnou analýzu pro zvolené 

území. 
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SEZNůM POUŽITÝCH SYMBOL  ů ZKRůTEK 

GIS  Geografický informační systém 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

HZS 

ČR 

IS 

HW 

SW 

DW 

PW 

OW 

DPZ 

GPS 

CAM 

LIS 

GRASS 

QGIS 

USA 

TCTV 

CDS 

JSDI 

IOO LB 

PČR 

ZZS 

ORP 

 Hasičský záchranný sbor 

Česká republika 

Informační systém 

Hardware 

Software 

Dataware 

Peopleware 

Overware 

Dálkový pr zkum zem  

Global Positioning System 

Computer Aided Mapping 

Land Information Systém 

Geografic Resources Analysis Support Systém 

Quantum Geographical Information Systems 

United States of America 

Telefonní centrum tís ového volání 

Centrální datový sklad 

Jednotný systém dopravních informací 

Institut ochrany obyvatelstva Lázn  Bohdaneč 

Policie České republiky 

Zdravotnická záchranná služba 

Obec s rozší enou p sobností 
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ČUZK 

KÚ 

HAZOP 

PHA 

R 

MR 

Z 

P 

Rkor 

Rkum 

UaOMV 

PSZ 

UH 

MU 

LPG 

JE 

NL 

JPO 

FLK  

Český ú ad zem m ický a katastrální 

Krajský ú ad 

Hazard Operation Proces 

Preminilary Hazard Analysis 

Riziko 

Míra rizika 

Zranitelnost 

P ipravenost 

Riziko korigované 

Riziko kumulativní 

Údržba a oprava motorových vozidel 

Povinné sociální zabezpečení 

Uherské Hradišt  

Mimo ádná událost 

Liquefied Petroleum Gas 

Jaderná elektrárna 

Nebezpečná látka 

Jednotky požární ochrany 

Fakulta logistiky a krizového ízení 
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