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Abstract 

The paper is focused on territorial risk assessment, mainly focused on 
sub-urban zones. Different consequences of process of suburbanization are 
possible to understand as well as opportunity or risk for operation and 
development of the territory. The main aim of the paper is observe, if there exist 
any risks in suburban territories and what types of those risks they are or should 
be. The case study in suburban zone of city of Pardubice was created. In the paper 
is described the suburban zone of Pardubice and the paper is mainly focused on 
analysis of different types of risks. There follow the assessment of risks relevance. 
The paper introduces the methodology in territorial risk assessment and combine 
question of territorial security with urban planning themes. 
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Úvod 
 
V České republice se suburbanizace zřetelně objevuje po roce 1989, kdy 

skončilo centrální plánování. Před tímto rokem se sídelní struktura rozrůstala podle 
předem určených normativů centrálního plánování. Začátkem porevoluční 
výstavby bylo budování nových nákupních center a obchodních domů na okraji 
velkých měst. 

Suburbanizace je obecně chápána jako proces rozšiřování předměstí. Je to 
fáze urbanizačního procesu, kdy stagnuje nebo ubývá počet obyvatel v centrální 
části města a roste počet obyvatel v obcích příměstské zóny. [10] V suburbánních 
zónách vznikají jak rozlehlá satelitní městečka, která plní funkci bydlení, tak i celá 
řada dalších aktivit. Například velkoplošná maloobchodní zařízení (supermarkety, 
hypermarkety), volnočasová a sportovní zařízení (multikina, různá sportovní 
centra), ale i průmyslové haly a objekty administrativního charakteru. 

Suburbanizace s sebou přináší jak pozitivní, tak i negativní důsledky. 
Různí autoři [8,9,10,11] vidí pozitiva a negativa různě. Určitým pokusem o shrnutí 
pozitiv a negativ suburbanizace může být následující tabulka. 
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Tabulka 1 
Důsledky suburbanizace 

 
 Suburbanizér Cílová obec Městský region 

Fy
zi

ck
é 

(a
 fu

nk
čn

í) 
pr

os
tř

ed
í 

+ 

Lepší životní 
prostředí 
Rodinný domek za 
městem 
Prestiž spojená s 
vlastnictvím domu 

Zlepšení technické 
infrastruktury 
(inženýrské sítě, 
dopravní komunikace) 
Vyšší příjmy obce 

 

- 

Více času v dopravě 
(nutnost použití 
auta, špatná 
obslužnost 
hromadnou 
dopravou) 
Špatná občanská 
vybavenost 

Narušení urbanistické 
struktury, 
architektonického rázu 
(např. uniformní nebo 
eklektická architektura) 
Nedostatek veřejného 
prostoru 
Náklady na údržbu 
inženýrských sítí a 
komunikací 
Nedostatečná kapacita 
technické infrastruktury 
(např. čistírna, 
rozvodna) a občanské 
vybavenosti (např. 
školy, školky) 

Prostorové rozpínání 
a rozvolňování 
městského regionu 
Energetická a 
materiální 
náročnost na 
budování technické 
infrastruktury 
Změny ve využití 
krajiny (méně ploch 
pro zemědělské a 
rekreační využití) 
Narušení rázu 
venkovské krajiny 
Nárůst individuální 
automobilové 
dopravy (dopravní 
zácpy) 

So
ci

ál
ní

 p
ro

st
ře

dí
 

+ 

Život v lokalitě 
obývané sociálně 
silnějšími 
skupinami 
Větší bezpečí 

Příchod mladších, 
vzdělanějších a 
bohatších obyvatel 
Zvýšená politická 
participace 
Populační růst obce

 

- 

Izolovanost 
některých skupin 
(zelené vdovy, 
teenageři) 

Riziko konfliktů mezi 
původními a novými 
rezidenty (odlišný sociální 
status a životní styl) 
Nepřihlašování trvalého 
bydliště nových 
rezidentů v obci 
V nových suburbiích 
chybí místa k setkávání 
(veřejné prostory, 
hospody apod.)

Pokles sociálního 
statusu ve 
zdrojových 
lokalitách (sídliště, 
vnitřní město) 

Zdroj: [9] 
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Na různé důsledky suburbanizace lze ale pohlížet buď jako na příležitost, 
nebo jako hrozby na rozvoj a fungování systému osídlení i samotných obcí a měst. 
Cílem článku je proto prozkoumat, zda a případně jaké hrozby a rizika se 
vyskytují nebo mohou vyskytnout v suburbánních zónách. Jako příklad pro 
toto zkoumání byla zvolena suburbánní zóna Pardubic. 

 
 

Hrozby a rizika s dopady do území 
 

Pro potřeby zkoumání hrozeb a rizik v suburbánních zónách je třeba tyto 
pojmy alespoň ve stručnosti vymezit. Pro potřeby této práce využijeme definic dle 
Antušáka. [1] 

Hrozba je libovolný subjekt, který svým působením může poškodit nebo 
zničit konkrétní chráněnou hodnotu nebo zájem jiného subjektu nebo jev či událost 
jako bezprostřední příčina poškození nebo zničení konkrétní chráněné hodnoty 
nebo zájmu. 

Riziko je veličina spíše abstraktní a pravděpodobnostně kvantitativní, 
sekundárně odvozené od hrozby. Představuje možnost vzniku události s výsledkem 
odchylným od předpokládaného cíle, a to s určitou objektivní matematickou nadějí 
či statistickou pravděpodobností. Je to tedy kvantifikovaná nejistota, hovoří o míře 
(váze) hrozby. 

Předmětem zkoumání budou zejména věcné hrozby, které představují 
velmi rozsáhlý komplex hrozeb přírodního, antropogenního, společenského a 
sociálního charakteru. 

 
Přírodní hrozby 

Přírodní (naturální, živelné) hrozby jsou definovány jako extrémní 
geofyzikální události, které pocházejí z oblasti biosféry, litosféry, hydrosféry nebo 
atmosféry, schopné způsobit katastrofy a pohromy. 

 
Antropogenní hrozby 

Na rozdíl od přírodních hrozeb, antropogenní hrozby přímo souvisejí 
s činností člověka. Antropogenní hrozby jsou členěny na hrozby technogenní – 
technické, technologické, průmyslové, ekologické, agrogenní a sociogenní. Tyto 
hrozby mají zpravidla nevojenský charakter, kromě posledních zmíněných, které 
mohou mít charakter bezpečnostních a v některých případech i vojenských. 

 
Sociální, společenské a ekonomické hrozby 

Sociální, společenské a ekonomické hrozby jsou hrozby, které mohou 
ohrozit bezpečnost jednotlivce, rodiny, organizace, státu či aliance. Podle stupně 
nebezpečnosti a ničivosti mohou mít formu nevojenských ohrožení (některé formy 
ekonomických hrozeb, lehčí formy sociálních nepokojů), formy bezpečnostních 
ohrožení (mezinárodních, vnějších, vnitřních), či dokonce vojenských forem 
ohrožení. 
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Tabulka 2  
Přírodní hrozby a jejich zdroje 

 
Zdroje hrozeb Hrozby 

Extrémy počasí 

Globální klimatické změny; dlouhotrvající 
sucha a teplotní inverze; sněhové kalamity, 
námrazy, ledové bariéry; bouřky, vichřice, 
větrné poryvy, přívalový déšť, krupobití; 
požáry vzniklé přírodními vlivy; povodně a 
záplavy, protržení hrází 

Tektonická činnost a 
pohyby půdy 

Zemětřesení; vulkány; sesuvy půdy; laviny 

Nákazy Epidemie; epizootie; pandemie; epifitie

Jiná přírodní ohrožení 

Úniky plynu ze zemského nitra; geofyzikální a 
geobiologické důsledky střetu Země s jiným 
kosmickým tělesem; neznámé vlivy na zdraví 
lidstva; porušení biologické rovnováhy na 
Zemi; pád meteoritu; magnetické anomálie; 
zvýšené radioaktivní pozadí krajiny; výrazné 
zhoršení jakosti ovzduší

Zdroj: [1] 
 

Tabulka 3  
Antropogenní hrozby 

 
Zdroje hrozeb Hrozby 

Technogenní 

Chemické, ropné havárie; techno terorismus; havárie 
ropovodů, plynovodů, teplovodů; velké dopravní 
katastrofy; narušení a rozpad energetických a 
telekomunikačních sítí; destrukce staveb; požáry a 
exploze; radiační nehody a havárie 

Ekologické 

Masový úhyn živých organismů; hromadné poškození 
živých organismů; ekoterorismus; nadměrná emise 
škodlivých látek do ovzduší; velké havárie v odpadovém 
hospodářství; kontaminace půdy, vody 

Agrogenní 

Eroze půdy; degradace kvality půdy; nevhodné používání 
hnojiv a agrochemikálií; znehodnocení vodních zdrojů; 
monokulturní zemědělská výroba; zhoršení kvality 
zemědělské produkce; vysychání vodních zdrojů; 
zhutňování půd; splavování půd do vodních toků 

Sociogenní 

Narušení dodávek elektrické energie, plynu, a tepla; 
narušení dodávek potravin, léků, pitné vody; socio 
terorismus; narušení dodávek ropy a ropných produktů; 
narušení finančního a devizového hospodářství státu 

Zdroj: [1] 
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Tabulka 4  
Sociální, společenské a ekonomické hrozby 

 
Zdroje hrozeb Hrozby 

Vojenské 

Ohrožení suverenity, svrchovanosti, územní 
celistvosti; ohrožení demokratických základů a 
právního řádu; ohrožení svobody občanů, občanských 
a lidských práv 

Bezpečnostní 

Mezinárodní terorismus; činnosti různých mafií; 
extremismus; zneužívání hromadných sdělovacích 
prostředků; mezinárodní obchod s drogami, štěpnými 
materiály a dalšími komponenty ZHN; etnické, 
náboženské a kulturní rozpory, čistky, deportace 
obyvatelstva, organizovaný zločin, masová a násilná 
migrace, pašování lidí 

Vnitrobezpečnostní 

Vážné narušení vnitřní bezpečnosti a veřejného 
pořádku; pokus o destabilizaci státu; růst drogové 
kriminality; růst vnitřní organizované zločinnosti; 
hromadné pouliční nepokoje, rebelie, rabování; 
sociální konflikty, stávky, protesty, demonstrace; 
útoky na ústavní činitele; enormní nárůst kriminality, 
násilných a majetkových trestných činů 

Ekonomické 

Ohrožení ekonomické bezpečnosti státu; vážné 
ohrožení hospodářské politiky státu; ohrožení 
bankovního systému státu; nezákonné obchody a toky 
financí; embarga dodávek základních potravin a 
energetických zdrojů; praní špinavých peněz; kolaps 
státních financí (bankrot státu); ekonomické sabotáže a 
terorismus; ohrožení státní infrastruktury; 
nerovnoměrnost ekonomického vývoje; velké 
hospodářské migrace a transfery obyvatelstva 

Zdroj: [1] 
 
 
Metodika hodnocení relevance jednotlivých typů hrozeb v suburbánních 
zónách 
 

Pro hodnocení relevance jednotlivých typů hrozeb v suburbánních zónách 
byla jako ideový základ využita „interakční metodika vyhodnocování udržitelného 
využití území“ [12] odvozená od metodiky DHV SAM. [2] 

Každý typ hrozby definované Antušákem byl podroben hodnocení 
skupiny expertů, kteří pokrývali následující profesní stanoviska: specialista na 
bezpečnost, ekolog / environmentalista, demograf / sociální geograf, (urbánní) 
ekonom a urbanista / územní plánovač. S ohledem na složitost posuzovaných témat 
byla uplatněna pětistupňová škála hodnocení tj. od +2 do -2 s následujícími 
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významy: +2 velmi velká hrozba, +1 středně velká hrozba, 0 neutrální, -1 malá 
hrozba, -2 velmi malá hrozba. Agregací hodnocení jednotlivých expertů pak bylo 
možné stanovit předpokládanou (teoretickou) míru pro jednotlivé hrozby. 
 

Tabulka 5  
Vzor hodnocení relevance hrozby v suburbánní zóně 

 

Typ hrozby 

Sp
ec

ia
lis

ta
 n

a 
be

zp
eč

no
st

 

E
ko

lo
g 

So
ci

ál
ní

 
ge

og
ra

f 

(U
rb

án
ní

) 
ek

on
om

 

U
rb

an
is

ta
 Agregovaná 

hodnota = 
relevantnost 

hrozby 
v suburbánní 

zóně 

1) Přírodní hrozby: 

a) Extrémy počasí 

Povodně a 
záplavy, protržení 
hrází 

      

Požáry vzniklé 
přírodními  
vlivy 

      

Bouřky, vichřice, 
větrné poryvy, 
přívalový déšť, 
krupobití 

      

Sněhové kalamity, 
námrazy, ledové 
bariéry 

      

Dlouhotrvající 
sucha, teplotní 
inverze 

      

b) Tektonická činnost 

Zemětřesení       

Sesuvy půdy       

c) Nákazy 

Epidemie       

Epizootie       

Epifitie       
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d) Jiná přírodní ohrožení 

Pád meteoritu       

Magnetické 
anomálie       

Zvýšené 
radioaktivní 
pozadí krajiny 

      

Výrazné zhoršení 
jakosti ovzduší       

Únik plynu ze 
zemského nitra       

Neznámé vlivy na 
zdraví lidstva       

2) Antropogenní hrozby: 

a) Technogenní 

Chemické havárie       

Ropné havárie       
Havárie 
ropovodů, 
plynovodů, 
teplovodů 

      

Narušení a rozpad 
energetických a 
telekomunikačních 
sítí 

      

Destrukce staveb       

Požáry a exploze       

b) Ekologické (environmentální) 
Nadměrná emise 
škodlivých látek 
do ovzduší 

      

Hromadné 
poškození živých 
organismů 

      

Kontaminace vod       
Kontaminace 
půdy       

Ekoterorismus       
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Masový úhyn 
živých organismů       

Havárie 
v odpadovém 
hospodářství 

      

c) Agrogenní 

Degradace kvality 
půdy       

Znehodnocování 
vodních zdrojů       

Vysychání 
vodních zdrojů       

Zhoršení kvality 
zemědělské 
produkce 

      

Eroze půdy       

Zhutňování půd       

Splavování půd 
do vodních toků       

d) Sociogenní 
Narušení dodávek 
elektrické energie, 
plynu a tepla 

      

Narušení dodávek 
pitné vody       

3) Sociální, společenské a ekonomické hrozby: 

a) Vojenské 
Ohrožení svobody 
občanů, 
občanských a 
lidských práv 

      

b) Bezpečnostní 

Činnost různých 
mafií       

Extremismus       
Etnické, 
náboženské a 
kulturní rozpory
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Masová a násilná 
migrace       

Zneužívání 
hromadných 
sdělovacích 
prostředků 

      

Organizovaný 
zločin       

c) Vnitrobezpečnostní 
Sociální konflikty, 
protesty, 
demonstrace 

      

Hromadné 
pouliční nepokoje, 
rabování 

      

Enormní růst 
kriminality, 
násilných a 
majetkových 
trestných činů 

      

Růst drogové 
kriminality       

d) Ekonomické 
Nerovnoměrnost 
ekonomického 
vývoje 

      

Praní špinavých 
peněz       

Nezákonné 
obchody a toky 
financí 

      

Zdroj: Vlastní zpracování na základě [1] 
 
 

Výše uvedené teoretické předpoklady byly dále ověřovány na příkladu 
suburbánní zóny Pardubic. 

 
 

Suburbánní zóna Pardubic 
 
Suburbánní zóna Pardubic byla vymezeno na základě údajů o Obci 

s rozšířenou působností (ORP) Pardubice a vlastní vymezení bylo převzato od 
Hořínkové (Hořínková 2011), která zvolila pro vymezení tyto charakteristiky 
zkoumaného území: 
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 index vývoje počtu obyvatel, 
 hustota zalidnění, 
 migrace obyvatel, 
 vyjížďka za prací a do škol, 
 index zastavění. 

Mezi obce, které spadají do této zóny, patří Dašice, Dříteč, Mikulovice, 
Němčice, Opatovice nad Labem, Sezemice, Spojil, Srch, Srnojedy a Staré Hradiště. 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování v Arcgis z dat [7] 

 
Obr. 1 

Vymezení suburbánní zóny Pardubic 
 
 
Hodnocení přírodních a vybraných antropogenních hrozeb v suburbánní zóně 
Pardubic 
 

Území kolem řek bylo vždy spojeno s určitým rizikem povodní. Mimo 
obcí Mikulovice, Spojil a Srch se ostatní obce suburbánní zóny nacházejí v těsné 
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blízkosti řek Labe nebo Loučná, což s sebou toto riziko nese. Podle povodňových 
plánů je před stoletou vodou ochráněno především město Pardubice, kde jsou řeky 
Labe a Chrudimka opatřeny hrázemi. Ochráněna je také průmyslová zóna ve 
Starých Čivicích ležící na Podolském potoce. Záplavová oblast a seznam 
záplavových území jsou znázorněny na následujících obrázcích. 
 

 
Zdroj: [5] 

 
Obr. 2  

Záplavová mapa Pardubicka 
 
 

Celá suburbánní zóna leží v klimaticky mírné, nížinné oblasti s mírnou 
zimou, kde srážky ani průtoky obvykle nedosahují nijak extrémních hodnot. 
Výrazná suchá období se zde také dosud nevyskytovala. Průměrný roční úhrn 
srážek je 599 mm, průměrná roční teplota vzduchu je 8,4 °C. Hrozby silných 
bouřek, vichřicí, sněhových kalamit a dlouhotrvajících suchých období jsou na 
tomto území méně pravděpodobné. 
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Tabulka 6  
Seznam vyhlášených záplavových území v území suburbánní zóny Pardubic 

 
Seznam vyhlášených záplavových území 
Labe 
(Labe) 

Kolín, Pardubice, Hradec Králové, 
Přelouč 
Řečany nad Labem, Trnávka, 
Srnojedy, Černá u Bohdanče, Dříteč, 
Hrobice, Rybitví, Semín, Živanice, 
Vysoká nad Labem, Labské Chrčice, 
Staré Hradiště, Valy, Týnec nad 
Labem, Němčice, Bukovina nad 
Labem, Pardubice 7, Chvaletice, 
Kladruby nad Labem, Pardubice 6, 
Kunětice, Kojice, O

206,500 261,000 54,5 KÚ 
Pardubického 
kraje 

Labe 
(Labe) 

Kolín, Nymburk, Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav, Poděbrady, 
Lysá nad Labem, Kutná Hora, 
Mělník, Neratovice, Přelouč  
Kolín, Nová Ves I, Tuhaň, Hořín, 
Nymburk, Kovanice, Tři Dvory, 
Záboří nad Labem, Oseček, Veletov, 
Svatý Mikuláš, Borek, Ostrá, Přerov 
nad Labem, Čelákovice, Lázně 
Toušeň, Starý Kolín, Týnec nad 
Labem, Libiš, Lysá nad Labem, 
Poděbrady, Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav, Káraný, K

110,350 209,100 98,7 KÚ 
Středočeského 
kraje 

Ležák 
(Ležák) 

Chrudim 
Zaječice, Žumberk, Smrček, 
Lukavice, Přestavlky, Trojovice, 
Bítovany, Hrochův Týnec, Řestoky, 
Zájezdec

0,000 16,800 16,8 KÚ 
Pardubického 
kraje 

Loučná 
(Loučná) 

Litomyšl  
Trstěnice, Benátky, Čistá 

58,559 70,653 12,1 OkÚ Svitavy 

Loučná 
(Loučná) 

Vysoké Mýto, Litomyšl, Chrudim, 
Pardubice, Holice  
Stradouň, Slepotice, Trusnov, Lány 
u Dašic, Radhošť, Tržek, Benátky, 
Dašice, Uhersko, Litomyšl, Vysoké 
Mýto, Zámrsk, Sezemice, Hrušová, 
Kunětice, Dobříkov, Slatina, Vraclav, 
Chroustovice, Ostrov, Tisová, 
Moravany, Týnišťko, Cerekvice nad 
Loučnou

0,000 64,152 64,2 KÚ 
Pardubického 
kraje 

Zdroj: [3] 
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Tabulka 7  
Klimatické podmínky v ORP Pardubice 

 

 
Zdroj: [13] 

 
 

Tabulka 8 
Průměrné koncentrace škodlivých látek do ovzduší v ORP Pardubice 

 

 Zdroj: [13] 
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Správní území ORP Pardubice patří do oblasti se sníženou kvalitou 
ovzduší. Koncentrace SO2 se mírně zlepšují vlivem odsíření zdrojů, zhoršení 
nastává v koncentracích NOx vlivem nárůstu dopravy. Nejvýznamnějšími 
provozovnami stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (dle údajů Integrovaného 
registru znečišťování životního prostředí (IRZ) Ministerstva životního prostředí) na 
území ORP Pardubice jsou: Elektrárny Opatovice, a.s., PARAMO, a.s., 
SYNTHESIA, a.s. Veolia Voda ČR – BČOV Pardubice, VÚOS a.s. Elektrárny 
Opatovice a velký nárůst automobilové dopravy jsou jednou z velkých hrozeb pro 
jakost ovzduší v suburbánní zóně. 

Suburbánní zóna leží v území s nízkým radonovým indexem. Hrozba 
zvýšeného radioaktivního pozadí krajiny není nijak vážná, stejně tak např. 
magnetické anomálie nebo únik plynu ze zemského jádra. 
 

 
Zdroj: [13] 

 
 
  
  
  

Vysvětlivky k obrázku 
ZDR - překročení imisního limitu pro ochranu zdraví lidí – SO2, CO, PM10, Pb; benzen a NO2 
CL bez O3 - překročení imisního limitu cizorodých látek mimo O3 – As, Cd, Ni, benzo(a)pyren 
CL s O3 - překročení imisního limitu cizorodých látek včetně O3 – As, Cd, Ni, 

benzo(a)pyren, přízemní ozon 
EKO bez O3 - překročení imisního limitu pro ochranu ekosystémů a vegetace bez 

přízemního ozonu – SO2, NO2 
EKO s O3 - překročení imisního limitu pro ochranu ekosystémů a vegetace včetně 

přízemního ozonu – SO2, NO2, přízemní ozon 
 

Obr. 3 
Mapa oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 

Legenda: 
Ochrana zdraví lidí  
           CL s O3 
           ZDR 
           CL bez O3 
Ochrana ekosystémů 
           EKO s O3 
           EKO bez O3 

ORP PARDUBICE 
oblasti se zhoršenou 

kvalitou ovzduší 
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 Zdroj: [6] 
 

Obr. 4  
Mapa radonového rizika 

 
 

Území má příznivé podmínky: je rovinné, není náchylné k erozi, 
geologické poměry jsou příznivé, umožňující běžné způsoby zakládání staveb. 
Usazeniny říčních teras jsou zdrojem štěrkopísku jako stavebního materiálu. Půdní 
podmínky jsou velmi dobré a spolu s rovinným reliéfem a klimatem vytvářejí 
podmínky pro intenzívní zemědělské využívání. Polabská nížina, do které 
sledované území patří, je jednou z nejúrodnějších oblastí u nás. Vysoké procento 
zornění, minimum travních porostů a nízké procento zalesnění ukazují na 
intenzívní zemědělské využití oblasti. Hospodářské a společenské centrum oblasti i 
menší obce svým rozvojem vytvářejí tlak na přírodní prostředí v jejich okolí. 
Zastavěná území se stále rozšiřují na úkor zemědělské půdy, většinou kvalitní orné. 
S rozšiřováním zástavby souvisí také infrastruktura a doprava. To vyvolává další 
nároky na zábory půdy. Lesních ploch je v celé suburbánní zóně poměrně málo. 
Nadměrný nárůst nově zastavěných a zastavitelných ploch s nevhodnou 
urbanistickou strukturou degraduje kvalitu bydlení a snižuje kvalitu životního 
prostředí – obraz sídla v krajině. Ve zdejším rovinném území je malá 
pravděpodobnost většího výskytu vodní eroze, i když lokálně se vyloučit nedá. 
Lokality, kde by hrozila vodní nebo větrná eroze, nebyly zjištěny.  
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Zdroj: [13] 

Graf 1  
Struktura pozemků v ORP Pardubice 

 
 
Hodnocení relevance přírodních a vybraných antropogenních hrozeb 
v suburbánní zóně Pardubic 
 

Na základě výše uvedených údajů lze pak hodnotit relevanci vybraných 
hrozeb pro jednotlivé obce v suburbánní zóně Pardubic následovně: 

 
Tabulka 9  

Hodnocení relevance přírodních a vybraných antropogenních hrozeb v suburbánní 
zóně Pardubic 

 

Typ hrozby 

D
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ště

 Agregovaná 
hodnota = 
relevantnost 

hrozby 
v suburbánní 

zóně 
Pardubic 

1) Přírodní hrozby: 

a) Extrémy počasí 

Povodně a záplavy, 
protržení hrází +2 +1 0 +2 +2 +2 -1 -1 +1 +1 +0,9 

Požáry vzniklé 
přírodními vlivy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Bouřky, vichřice, 
větrné poryvy, 
přívalový déšť, 
krupobití 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sněhové kalamity, 
námrazy, ledové 
bariéry 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhotrvající 
sucha, teplotní 
inverze 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b) Tektonická činnost 

Zemětřesení -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Sesuvy půdy -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

c) Nákazy 

Epidemie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Epizootie -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Epifitie -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

d) Jiná přírodní ohrožení 

Pád meteoritu -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
Magnetické 
anomálie -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Zvýšené 
radioaktivní 
pozadí krajiny

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Výrazné zhoršení 
jakosti ovzduší +1 +1 +1 +1 +2 +1 0 +1 +1 +2 +1,1 

Únik plynu ze 
zemského nitra -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Neznámé vlivy na 
zdraví lidstva -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

2) Antropogenní hrozby: 

b)  Ekologické (environmentální) 
Nadměrná emise 
škodlivých látek 
do ovzduší 

+2 +1 +1 +1 +
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1,2 

Hromadné 
poškození živých 
organismů 

-2 -2 -2 -2 -
1 -2 -2 -2 -2 -2 -1,9 
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Kontaminace vod 0 0 -1 0 +1 0 -1 -1 0 -1 -0,3 

Kontaminace půdy 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 +0,1 

Ekoterorismus +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 
Masový úhyn 
živých organismů -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 .2 -1,9 

Havárie 
v odpadovém 
hospodářství 

-1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -0,9 

c) Agrogenní 

Degradace kvality 
půdy +1 +1 +1 +1 +2 +1 +1 +1 +1 +1 +1,1 

Znehodnocování 
vodních zdrojů 0 0 -1 0 +1 0 -1 -1 0 -1 -0,3 

Vysychání 
vodních zdrojů -1 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1,4 

Zhoršení kvality 
zemědělské 
produkce 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Eroze půdy -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Zhutňování půd +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 
Splavování půd do 
vodních toků +1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 +0,2 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 

Z výše uvedené tabulky vyplývají relevance jednotlivých typů přírodních 
a vybraných antropogenních hrozeb, které by se mohly vyskytnout na území 
suburbánní zóny Pardubic. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že největšími 
hrozbami pro suburbánní zónu Pardubic jsou povodně a záplavy, nadměrná emise 
škodlivých látek do ovzduší a s tím spojené výrazné zhoršení jakosti ovzduší. Dále 
degradace zemědělské půdy, zhoršení kvality zemědělské produkce a zhutňování 
půd. Agregovaná hodnota u těchto hrozeb se pohybuje od +0,9 do +1,2. Do 
kategorie neutrálních hrozeb je možné zařadit kontaminace půdy či splavování půd 
do vodních toků. S ohledem na rovinatý reliéf krajiny, malé zalesnění a hrozby 
povodní není splavování půd do vodních toků zanedbatelné a ani kontaminace 
půdy nemusí být malou nebo nereálnou hrozbou. V okolí suburbánní zóny se 
vyskytuje několik potenciálních hrozeb znečištění v podobě pardubické rafinérie 
Paramo, chemické společnosti Synthesia, výzkumného ústavu organických syntéz 
VÚOS a.s. a přímo v suburbánním území vyskytující se elektrárny Opatovice. 
Hrozby s malou a velmi malou pravděpodobností výskytu jsou např. zemětřesení, 
sesuvy půdy, pád meteoritu, enzootie či únik plynu ze zemského nitra. 
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Obdobně by bylo možno dále pokračovat v hodnocení dalších typů hrozeb 
dle jejich úplného výčtu dle Antušáka. [1] 
 
 
Závěr 
 

Suburbánní zóny jsou s ohledem na značnou dynamiku jejich rozvoje 
v nedávné minulosti považovány z urbanistického hlediska za poměrně 
problematická území. V suburbánních zónách vznikají jak rozlehlá satelitní 
městečka, která plní funkci bydlení, tak i celá řada dalších aktivit. Jsou vytvářeny 
tlaky na zábor volné půdy, na dopravu, na infrastrukturu v rozrůstajících se částech 
cílových obcí – v celkovém pohledu to může vést ke zhoršování životního prostředí 
či společenských vztahů. Z toho vyvstává i otázka, zda se tato urbanistická – 
územní problematičnost projevuje i v oblasti bezpečnosti těchto území. 

Na základě analýzy hrozeb byla vytvořena metodika, jejímž cílem je 
kvantifikovat relevantnost jednotlivých typů hrozeb, které by se mohly vyskytnout 
na území suburbánní zóny. Tyto hrozby jsou rozděleny na přírodní, kam spadají 
extrémy počasí, tektonická činnost, nákazy a jiná přírodní ohrožení, dále na 
antropogenní hrozby, rozdělující se na technogenní, ekologické, agrogenní, 
sociogenní a na sociální, společenské a ekonomické hrozby, které jsou dále 
členěny na vojenské, bezpečnostní, vnitrobezpečnostní a ekonomické. Hodnocení 
relevance těchto hrozeb byla stanovena na základě multioborového hodnocení 
expertů z oblasti bezpečnosti, ekologie/environmentalistiky, (urbánní) ekonomie, 
demografie/sociální geografie a urbanismu/územního plánování. Provedená 
případová studie v suburbánním zázemí Pardubic ukázala, že tato metoda může na 
základě analýzy dostupných dat o území určit hlavní hrozby pro dané území, což 
by v dalším kroku mělo vést do promítnutí této znalosti do územně plánovacího 
procesu daného území. Tedy nejen do územních analýz v podobě územně 
analytických podkladů, ale zejména návrhu eliminace hrozeb v územně 
plánovacích dokumentech, ať už na úrovni jednotlivých obcí (územní plány) nebo 
na úrovni regionu (zásady územního rozvoje kraje). Z praktické aplikace navržené 
metodiky hodnocení rizik případovou studií také vyplynulo, že její použití se 
nemusí omezovat pouze na suburbánní území, ale prakticky v nezměněné podobě 
je využitelná pro hodnocení hrozeb jakéhokoli typu území. 
 
 

Résumé 
The aim of the paper was observe, if there exist any risks in suburban 

territories and what types of those risks they are or should be due to the fact that 
in those zones wide spread satellite “towns” and another functions exist. 

Different consequences of process of suburbanization are possible to 
understand as well as opportunity or risk for operation and development of the 
territory. The risk is understand in this work as subject whose could damage or 
destroy some value or interest of another subject or as phenomenon or event which 
could cause damaging or destroying of some value or interest. The main interest 
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was focused on real risks whose contain natural, anthropogenic, social and 
societal questions.  

The paper introduces the methodology in territorial risk assessment and 
combine question of territorial security with urban planning themes. The case 
study in suburban zone of city of Pardubice was created which shown that this new 
methodology is able on behalf of territorial data analysis describe main territorial 
risks and combine this new knowledge with urban planning tools. There is also 
visible that this methodology is possible use for territorial risk assessment in any 
territory, not only in sub-urban zones. 
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