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Anotace 

CHALUPA, Martin. Vliv změny klimatických podmínek na zásahovou činnost záchranného 

systému. Ostrava, 2014. 72 s. Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství 

 Diplomová práce se věnuje tématu klimatických změn a jejich možnému dopadu na 

zásahovou činnosti záchranného systému. V první části jsou popsány mimořádné události 

způsobené přírodními vlivy, které se nejčastěji vyskytují na území České republiky. Dále 

jsou shrnuty základní poznatky o změnách klimatu a popsán možný budoucí vývoj. Práce 

dále uvádí charakteristiku zdrojů, ze kterých byla získána data pro výzkum.  

V předposlední části jsou srovnány hydrometeorologická data a data statistického 

sledování událostí. Nakonec jsou uvedeny zjištěné poznatky, shrnutí a návrhy na možné 

způsoby adaptace klimatickým změnám. V přílohové části je zobrazena mapa 

hydrometeorologických stanic a grafy znázorňující řešenou problematiku. 

Klíčová slova: Mimořádná událost, změna klimatu, záchranný systém, vlna veder, 

povodeň. 

Annotation 

CHALUPA, Martin. Influence in a Change in Climatic Conditions on Intervening 

Activities of Rescue Corps. Ostrava, 2014. p. 72. Diploma thesis. VŠB - Technical 

University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 

 The thesis deals with the topic of climate change and its potential impact on 

intervening activities of rescue corps. The first part focuses on extraordinary events caused 

by natural hazards, which are most common in the Czech Republic. Furthermore, there is 

summarization of basic facts about climate change and description of possible future 

development. The next part describes sources of data required for research. Last but not 

least is comparison of hydrometeorological data and statistical monitoring of events. In the 

conclusion, the text presents findings, summary and suggestions on possible ways of 

adaptation to climate change. Map of hydrometorological stations and graphs illustrating 

the issue are available in the appendix. 

Keywords: Extraordinary event, climate change, rescue system, heatwave, flood. 
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Seznam zkratek 

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change (Mezivládní panel pro změnu 

klimatu) 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

SIVS  Systém integrované výstražné služby 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

MSK  Moravskoslezský kraj 

SSU  Statistické sledování událostí 

VŠB - TUO Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

FBI  Fakulta bezpečnostního inženýrství 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

ČR  Česká republika 

OSN  Organizace spojených národů 

AV  Akademie věd 

OPIS  Operační a informační středisko 
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Úvod 

 Klimatické změny a jejich dopady jsou jedním z nejdiskutovanějších témat tohoto 

století. V minulosti i dnes jsou vyvíjeny různorodé snahy o zmírnění procesu těchto změn, 

jako je např. Kjótský protokol. Přesto jsou již sledovány nejrůznější vlivy jejich působení. 

Ať jde o záležitost globálního oteplování nebo rostoucího počtu extrémních klimatických 

jevů. Jako příklad lze uvést rok 2013. Tento rok byl v České republice pro výskyt 

extrémních událostí velmi bohatý. Přívaly sněhu v dubnu nebo povodně na rozhraní května 

a června jsou jedním z mnoha příkladů. Následné velmi teplé léto, které působilo v mnoha 

oblastech stavy sucha a orkán Xaver jen potvrzují předchozí tvrzení. 

 Z toho důvodu se mnoho výzkumných projektů snaží najít možnosti zmírnění 

dopadů klimatických změn a navrhnout způsoby adaptace. Toto platí i pro sektor ochrany 

obyvatelstva. V současnosti se výzkum a publikace zaměřují na zmírňování následků 

přírodních mimořádných událostí hlavně skrze prevenci a přípravu. Neméně důležité je 

ovšem posouzení účinků klimatických změn na záchranné sbory. Pro vytvoření koncepce 

změny a přizpůsobení záchranného systému je nejprve potřeba zjistit závislost zásahové 

činnosti na výkyvech počasí, čemuž se věnuje tato práce. Použitým postupem je srovnání 

statistiky Hasičského záchranného sboru s daty Českého hydrometeorologického ústavu a 

následná aplikace získaných výsledků na možný budoucí vývoj.  

 Pro potřeby diplomové práce byly získány údaje o průměrných denních teplotách  

a srážkových úhrnech v Moravskoslezském kraji od Českého hydrometeorologického 

ústavu a data ze statistického sledování událostí Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje, jakožto základní složky integrovaného záchranného systému, 

která zabezpečuje koordinovaný postup při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. Po posouzení rozsahu statistického souboru a k určení 

dostatečné vypovídající hodnoty jsou použity informace z let 2005 - 2010. 

Jako cíle práce jsou vytyčeny: 

 analýza dat poskytnutých Českém hydrometeorologickým ústavem na území 

Moravskoslezského kraje, 

 analýza statistiky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, 

 vzájemné porovnání těchto dat a zjištění možných závislostí, 

 navržení možných způsobů adaptace na klimatické změny.  
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1 Rešerše 

 Pro zpracování práce bylo nezbytné prostudování dokumentů tykajících se zejména 

změn klimatu. Tyto zdroje jsou jak v českém, tak anglickém jazyce. Dále je důležité uvést 

materiály týkající se statistik ČHMÚ a HZS MSK. 

PRETEL, Jan a kol. ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV. Zpřesnění 

dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, 

zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření. [1] 

 Společný projekt ČHMÚ a dalších institucí se zabývá zpřesněním odhadů dopadů 

změny klimatu na nejrůznější sektory. V práci jsou využity různé matematické modely 

jako např. ALADIN. Dále pak nabízí možné způsoby adaptace na tyto dopady. 

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Synthesis Report: 

Climate change 2007. Contribution of Working Groups I, II and III to the fourth 

assessment report. [2] 

 Čtvrtá souhrnná zpráva Mezivládního panelu pro klimatické změny přináší základní 

informace o změnách klimatu. Tato zpráva se sestává ze tří základních reportů a to: 

Fyzikální základy, Dopady, adaptace a zranitelnost a Zmírnění klimatických změn. V době 

psaní této diplomové práce vychází pátá zpráva o změnách klimatu. 

STEJSKAL, Libor. Změna klimatu a její dopady: hlavní hrozba 21. století. Trendy, 

rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní 

politiku a bezpečnostní systém ČR. [3] 

 Tato práce je tzv. working paper zpracovaný v rámci programu České republiky 

„Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR - dopady na 

bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR“. Obsahuje základní informace o změně 

klimatu se zaměřením na ČR a ukazuje možné dopady na různé sektory jako i na 

mezinárodní bezpečnost a politiku 
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Česká republika. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a 

náměstka ministra vnitra ze dne 13.3.2006, kterým se stanoví pravidla statistického 

sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů. In: Sbírka interních aktů řízení 

generálního ředitele hasičského záchranného sboru České republiky a nám. [4] 

 Pokyn generálního ředitele obsahuje základní instrukce pro zpracování statistiky 

HZS. V přílohové části je uveden návod k vypracování a použití „Zprávy o zásahu“ a „Dílčí 

zprávy o zásahu“. 

 V rešerši jsou uvedeny nejdůležitější zdroje informací týkající se změn klimatu. 

Tyto dokumenty jsou zejména zaměřeny na Českou republiku. Publikace věnující se 

dopadu klimatických změn na činnost záchranného systému dosud nebyla zpracována. 
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2 Mimořádné události způsobené přírodními vlivy 

 Přírodní živly ohrožují naši civilizaci od pradávna. Přes značný pokrok v přípravě 

na jejich škodlivé působení a v možnostech predikce, stále nejsme schopni toto riziko plně 

eliminovat. Živelní pohromy dokážou nadělat obrovské školy na majetku a usmrtit značné 

množství lidí. Mohou také způsobit řetěz dalších mimořádných událostí jako je například 

hladomor, nákazy, nekontrolovaný pohyb obyvatel, uvolnění nebezpečných látek, požáry, 

výpadky energetických sítí atd.  

Přírodní mimořádné události jo možno dělit podle druhu škodlivého působení (Obrázek 1). 

 

 

Obrázek 1: Přírodní mimořádné události 
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 Mezi nejvýznamnější události vyskytující se na území České republiky patří 

povodně, vichřice a větrné smrště, sesuvy půdy. Je zde možné zahrnout také vlny veder  

a silné mrazy. 

2.1 Povodně 

 Povodeň je definována podle vodního zákona jako přechodné výrazné zvýšení 

hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území 

mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Rozumí se tím také stav, kdy voda 

nemůže dostatečně odtékat z daného území a způsobuje tedy škody. Povodně se dělí 

na přirozené a zvláštní (havárie nebo protržení vodního díla). [5] 

2.1.1 Přirozené povodně 

Na našem území se vyskytují tyto druhy přirozených povodní: 

Jarní povodně z tání sněhu 

 Prakticky každoroční povodně, ke kterým nejčastěji dochází v březnu a dubnu. 

Výjimečně i při dílčích oblevách v prosinci až únoru. Při těchto povodních taje podstatná 

část sněhové pokrývky nakumulovaná přes zimu. Vznik a velikost povodně ovlivňuje 

několik faktorů. Zejména to je takzvaná vodní hodnota sněhu, která vyjadřuje množství 

vody, které je vázáno ve sněhové pokrývce v povodí. Dalšími ukazateli jsou množství 

srážek, teplota vzduchu, průběh zimy atd. Zimy s dlouhodobým trváním záporných teplot  

a velkou sněhovou pokrývku mohou být velmi nebezpečné pro vznik povodní. Zvláště 

pokud dojde k prudkému oteplení spojené se značnými dešťovými srážkami, které 

výrazným způsobem urychlují tání sněhu. Vývoj může být dále zhoršen silným větrem či 

ledovými povodněmi. [5] 

Ledové povodně 

 Ledové povodně vznikají na vodních tocích, kde došlo k zámrzu hladiny. Při 

zvýšení teplot se naruší pokryv toku a ledové kry jsou pak vrstveny do ledových bariér. 

Tyto bariéry přehrazují koryta toků a zadržují vodu. Mohou zde vznikat dočasná jezera, 

která se rozlévají a mohou zaplavit okolní pozemky a budovy. Pokud dojde k protržení 
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těchto bariér, vznikají z akumulované vody povodňové vlny. Těmto případům lze částečně 

zabránit mechanickým narušováním nebo řízeným odstřelováním vznikajících bariér. [5] 

Letní povodně z trvalých dešťů 

 Tyto povodně vznikají po déletrvajících intenzivních srážkách. V České republice 

jsou nejznámější případy v roce 1997 a 2002. Srážky přinášejí setrvávající tlakové níže. 

Zhoršení vývoje bývá způsobeno návětrným efektem pohoří, velkým plošným rozsahem 

srážek a silným nasycením povodí. [5] 

Přívalové (bleskové) povodně 

 V letních měsících se mohou vyskytovat povodně způsobené přívalovými srážkami. 

Při silných bouřkách může spadnout 1 až 2 mm srážek za minutu. Tyto lijáky ale  

v naprosté většině případů trvají pouze několik minut. V určitých případech ale tyto srážky 

mohou setrvat delší dobu na jednom místě. Toto je způsobeno vlivem vhodné interakce 

vzestupných a sestupných proudů a okolního proudění. Trvá-li tento stav více než 10 až 20 

minut, dochází k výraznějšímu povrchovému odtoku. V případě, kdy silný déšť trvá hodinu 

či déle (může spadnout i přes 100 mm srážek), nastává reálné nebezpečí vzniku přívalové 

povodně. Podstatnou roli zde hraje tvar a konfigurace povodí. Rozdílná je situace, pokud 

se tyto srážky vyskytnou ve vějířovitém povodí a pokud nastanou na rozvodnici, kde se 

odtok rozdělí do více povodí. [5] 

 Důsledkem je prudké, krátkodobé rozvodnění malých toků, nebo i jinak suchých 

koryt. Tyto povodně vznikají velmi rychle během několika desítek minut. Není tedy 

většinou žádný čas na provedení protipovodňových opatření a o rozsahu následků 

rozhoduje trvalá připravenost území. Největší škody při těchto původních způsobuje velká 

dynamická síla vody a jí unášeného materiálu. Ten se může hromadit v propustcích nebo 

pod mosty a komplikovat dále situaci. V našich podmínkách dochází k těmto povodním 

většinou v období května až srpna. [5] 

2.1.2 Zvláštní povodeň 

 Zvláštní povodně jsou povodně vzniklé v souvislosti s haváriemi hydrotechnických 

zařízení jako jsou hráze rybníků či přehrady. Tyto povodně jsou málo časté, mohou ale mít 
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vysoce ničivý účinek. Vývoj lze charakterizovat jako přílivovou vlnu s velkou destrukční 

silou. [5] 

2.1.3 Další druhy povodní 

 K dalším faktorům způsobující povodně může patřit přehrazení vodního toku 

ledovcem nebo lávovým příkrovem, popřípadě sesuvem nebo protržením přirozených hrází 

přírodních jezer. Tyto povodně se u nás prakticky nevyskytují. [5] 

2.1.4 Stupně povodňové aktivity 

 Rozlišujeme 3 stupně povodňové aktivity, které definujeme v závislosti na průtoku 

a stavu kapacity koryta řeky. Tyto stupně do jisté míry vyjadřují intenzitu povodní. 

1. SPA (stav bdělosti) 

 Tento stav nastává při nebezpečí povodně. Při stavu bdělosti nedochází k rozlivům 

mimo koryta toků a škodám na majetku. Je ale nutné pozorně sledovat vodní tok a věnovat 

pozornost zpravodajství ČHMÚ. Aktivuje se také hlasná a hlídková povodňová služba. 

Rychlost proudění vody je již značná, a proto je nutné se vyvarovat aktivitám v korytu řeky 

(jízda lodí, koupání, stavební práce atd.) [6] 

2. SPA (stav pohotovosti) 

 Stav bdělosti se vyhlašuje, pokud nastává povodeň, ale nedochází k větším 

rozlivům mimo koryto a škodám na majetku. K zaplavení dochází většinou v oblastech 

příbřežních luk a porostů. Při této situace se aktivují povodňové orgány a další složky 

povodňové služby. Podle možností jsou prováděny opatření ke zmírnění průběhu povodně 

(evakuace, protipovodňové bariéry atd.). [6] 

3. SPA (stav ohrožení) 

 Stav ohrožení se vyhlašuje v době povodně při vzniku větších škod, ohrožení 

majetku a životů v záplavovém území. Provádějí se povodňové zabezpečovací práce či 

podle potřeby záchranné práce. Dochází k zaplavení obcí. Je nezbytné opustit zaplavená 

území a umožnit práci záchranným složkám. V těchto situacích také mohou nastat vážné 

komplikace v dopravě (zaplavení komunikací, uzavření mostů). Může dojít k přerušení 

dodávek energií, plynu, vody a přerušení telefonního spojení. [6] 
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2.2 Vichřice a větrné smršti 

 Vzduch se v atmosféře neustále přemisťuje v důsledku rozdílů tlaků a rotaci Země. 

Toto horizontální proudění nazýváme vítr. Nejdůležitějším ukazatelem je rychlost větru, 

která se měří v m·s
-1

 nebo v km·h
-1

 v 10 m nad zemí. Pro vyjádření síly větru využíváme 

Beaufortovu stupnici (Příloha 1), ve které jsou rychlosti větru slovně vyjádřeny jejich 

působením na různé objekty. [5, 7] 

 V předpovědích ČHMÚ se uvádí rychlost a směr větru a často i jeho nárazy. 

Rychlost větru je průměrná rychlost větru za posledních 10 minut. Náraz větru pak 

znamená krátkodobé zvýšení rychlosti větru po dobu 1 sekundy nejvýše pak 20 sekund,  

o alespoň 5 m·s
-1

 nad průměrnou rychlost. Nebezpečné rychlosti větru se na našem území 

zpravidla vyskytují v zimní části roku nejčastěji při postupu hlubokých tlakových níží přes 

střední Evropu a v letní polovině roku při intenzivní bouřkové činnosti. [5] 

 Důležitou charakteristikou větru je jeho působení na překážky, tedy jeho 

destruktivní účinky. Silný vítr ale také přináší prach, může snižovat viditelnost nebo 

vytvářet sněhové jazyky. [5] 

 Úrazy a usmrcení spojené s větrem jsou spojené s ulámáním větví nebo pádem 

stromů a jejich následným pádem na osoby, automobily, málo odolné objekty apod. Dále 

se jedná o úrazy způsobené padající střešní krytinou, taškami, okapy a jinými předměty. 

Silný vítr působí také škody na lesích, na budovách a majetku, v energetice (rozsáhlé 

výpadky elektrické energie), omezení dopravy (neprůjezdnost komunikací) apod. [5] 

 Jako vichřice je označován vítr s rychlostí 103 - 117 km·h
-1

. Jako orkán vítr 

přesahující rychlost 118 km·h
-1

. Větrná smršť je pak lidové označení pro prudké zesílení 

větru, které má za následek hmotné škody. [5] 

Výstražné informace SIVS (Sytém integrované výstražné služby) 

 Výstražné informace na vítr se vydávají s předstihem zpravidla 36 až 12 hodin, 

obvykle pro více krajů současně, někdy i pro celé území ČR.  

 Výstražné informace se vydávají na: 

 silný vítr, znamenající nízký stupeň nebezpečí, jestliže se očekává vítr s nárazy nad  

20 m·s
-1

 (70 km·h
-1

), resp. v polohách nad 600 m n. m. (vrcholové, exponované 

lokality) nad 30 m·s
-1

 (110 km·h
-1

). 
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 velmi silný vítr, znamenající vysoký stupeň nebezpečí, jestliže se očekává vítr  

s nárazy nad 25 m·s
-1

 (90 km·h
-1

), resp. v polohách nad 600 m n. m. (vrcholové, 

exponované lokality) nad 35 m·s
-1

 (125 km·h
-1

). 

 extrémně silný vítr, znamenající extrémní stupeň nebezpečí, jestliže se očekává vítr  

s nárazy nad 30 m·s
-1

 (110 km·h
-1

), resp. v polohách nad 600 m n. m. (vrcholové, 

exponované lokality) nad 40 m·s
-1

 (145 km·h
-1

). [5] 

2.3 Vysoké teploty 

 Vlny veder představují významné riziko pro společnost. V jejich důsledku může 

dojít ke zvýšení počtu hospitalizací a úmrtí, zejména u zranitelných skupin obyvatelstva 

jako jsou starší lidé, děti a pacienti s chronickým onemocněním. Dle některých publikací 

mohou vlny veder způsobit nárůst úmrtnosti o více než 50 %. Podstatné je také zvýšené 

riziko požárů. Vzhledem ke změnám klimatu je v budoucnu velmi pravděpodobný zvýšený 

výskyt těchto událostí. [5, 8] 

 Je obtížné stanovit jednotnou definici těchto jevů, jelikož v různých podnebných 

pásech mohou mít odlišný průběh. To, co lze popsat jako běžný den v tropické nebo 

subtropické oblasti, může představovat vlnu veder v mírném pásu. Dokonce i na místní 

úrovni se mohou tyto definice lišit v závislosti na rozdílném časovém průběhu a rozdílných 

teplotách. Horkým dnem je tedy nazýván den, kdy teploty překročí 90. - 95. percentil 

místních denních teplot. Pokud tento stav setrvá déle než 2 - 5 dnů, je nazýván vlnou 

veder. [9, 10] 

 Zátěž pro lidský organismus způsobují teploty vzduchu nad 30 °C. Na území České 

republiky se tyto teploty vyskytují nejčastěji v letních měsících, tedy v červnu, červenci  

a srpnu. V těchto měsících může výjimečně teplota vzduchu překročit i 40 °C. Dny, kdy 

maximální teplota vzduchu přesáhne 30 °C, se označují jako tropické dny. Pokud v noci 

teplota vzduchu neklesne pod 20 °C, pak je tato noc nazývána tropickou. Jako letní den se 

označuje den s maximální teplotou větší než 25 °C. [5] 

 Výstražné informace SIVS se vydávají pro: 

 vysoké teploty, očekává-li se vzestup teploty vzduchu nad 31 °C na více než 

polovině území regionu,  
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 velmi vysoké teploty, pokud se předpokládá teplota alespoň v jednom dni vyšší než 

34 °C, 

 extrémně vysoké teploty, bude-li předpokládaná teplota vyšší než 37 °C. [5] 

2.4 Nízké teploty 

 V České republice se velmi nízké teploty vyskytují obvykle v zimních měsících, 

tedy v prosinci, lednu a únoru, někdy i v listopadu a březnu. Tyto teploty mohou klesnout  

k -15 °C až -20 °C výjimečně až k -40 °C. Zesílení mrazů napomáhá vyzařování  

ze zasněženého zemského povrchu při jasných nocích a za utišení větru. Nejsilnější mrazy 

se zpravidla vyskytují v horských údolích. Pokud maximální teplota vzduchu nepřesáhne  

-10 °C mluví se o arktickém dnu, pokud nepřekročí 0 °C označuje se tento den jako 

ledový. V případě, že minimální teplota je nižší než 0 °C, je tento den mrazový. [5] 

 Silné mrazy jsou významnou zátěží jak pro organismus, tak pro technickou  

a dopravní infrastrukturu. Vliv na organismus se projevuje zejména formou podchlazení, 

omrzlin a vyčerpání. Při silných mrazech pak dochází k zamrzání provozních kapalin  

v automobilech a dalších dopravních prostředcích. V kolejové dopravě existuje riziko 

poškození kolejnic. Dochází k zamrzání a následnému popraskání vodovodních řadů, 

pokud nejsou dostatečně chráněny tepelnou izolací. Tento jev může nastat také během 

ústupu mrazivého počasí v důsledku pohybů půdy při rozmrzání. Extrémně silné mrazy 

mohou všeobecně vést ke značným škodám na majetku v průmyslu, energetice  

a v logistických službách (přeprava materiálu, zásobování apod.). [5] 

 Výstražné informace SIVS se vydávají pro: 

 prudký pokles teploty, jestliže se předpokládá pokles teploty vzduchu o více než  

15 °C za 6 hodin, přičemž teplota po uplynutí těchto 6 hodin bude pod bodem 

mrazu (pokles teplot z kladných do záporných hodnot nebo ze záporných do ještě 

větších záporných), 

 silný mráz, očekává-li se pokles teploty vzduchu pod -12 °C, 

 velmi silný mráz, předpokládá-li se pokles teploty vzduchu pod -18 °C, 

 extrémní mráz, předpovídá-li se nejnižší teplota pod -24 °C. [5] 
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3 Změny klimatu 

 Změna klimatu, její dopady a nutnost reakce představují jedny z nezávažnějších 

témat 21. století. Tato změna probíhá zejména formou globálního oteplování. Navzdory 

vědeckému pokroku na poli klimatologie však stále panuje mnoho nejasností v oblasti 

vzájemné interakce emisí skleníkových plynů a klimatického systému. Podle různých 

modelů předpovídajících vývoj klimatu, je odhadován nárůst teploty do konce 21. století  

o 1,1 až 6,4 °C. [11] 

 Již od dob průmyslové revoluce je přirozený skleníkový efekt zesilován 

pravděpodobně v důsledku lidské činnosti. Obavy vyvolává zejména nárůst koncentrace 

oxidu uhličitého v posledních desetiletích. Důležitý je efekt metanu, jehož koncentrace se 

za stejnou dobu zvýšila na dvou a půl násobek. V atmosféře se také vyskytují skleníkové 

plyny, které dříve neexistovaly. Z těch je možno jmenovat např. fluorované uhlovodíky, 

fluorid sírový a fluorid dusitý. Rychlý nárůst koncentrací všech skleníkových plynů  

v atmosféře je důsledkem industrializace, intenzivního využívání fosilních paliv, 

zemědělství a hospodaření s přírodními zdroji. [11, 12] 

3.1 Extrémní vlivy počasí 

 Termín globální oteplování je širokou veřejností vnímán jako nárůst průměrné 

teploty. Tento důsledek je často brán jako jediný výsledek sílícího skleníkového efektu. 

Proto k popsání dopadů lidské činnosti na životní prostředí je dnes spíše používán termín 

změna klimatu. Globální oteplování je tedy součástí změn klimatu, spolu s měnícími se 

schématy počasí, stoupající mořskou hladinou atd. Lokální teplotní extrémy (vlny veder  

a silné mrazy), spolu s různými atmosférickými jevy jako jsou hurikány, jsou nejdůležitější 

aspekty změny klimatu. [13] 

 Důsledkem těchto změn bude výrazné zvýšení výskytu vysokých teplot a vln veder 

a pokles počtu studených dnů. V místech poklesu půdní vlhkosti se očekává navýšení 

počtu dnů s vysokou teplotou. V zimních měsících lze předpovídat také vysokou 

proměnlivost teplot vzduchu. Mrazové dny a období extrémně nízkých teplot se budou 

vyskytovat méně často. Velmi výrazně přibude extrémních hydrometeorologických jevů: 

přívalových dešťů, povodní, přívalových povodní na malých povodích, ničivých bouří atd. 
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S výskytem vysokých srážkových úhrnů (lokálními přívalovými dešti) se budou také 

objevovat četná bezesrážková období. [3, 11] 

3.2 Budoucí vývoj 

 Výchozím zdrojem informací jsou tzv. globální klimatické modely. Tyto modely 

jsou nástrojem studia procesů v klimatickém systému. V průběhu posledních let prošly 

značným vývojem. Zatímco v sedmdesátých letech minulého století zahrnovaly pouze dění 

v atmosféře, postupně do nich byly začleňovány další složky klimatického systému 

(zemský povrch, oceány, síranové částice, uhlíkový cyklus, atd.). [11] 

 Pro předpověď budoucího vývoje klimatu jsou využívány tzv. klimatické scénáře. 

Tyto scénáře představují rozdíl mezi současným stavem a budoucím klimatem pro 

stanovený časový horizont. Projekce klimatu je odezva klimatického systému na určitý 

scénář emisí aerosolů a skleníkových plynů. Pro vytvoření regionálních scénářů změny 

klimatu je třeba zohlednit řadu nejistot. Z tohoto důvodu se doporučuje zvolit pro scénáře 

více než jeden klimatický model. [11] 

 Nejdůležitějším aspektem pro posouzení vlivu člověka na míru změny klimatu je 

předpokládaná míra nárůstu emisí a koncentrace skleníkových plynů v budoucích letech. 

Pro tyto účely byly v rámci Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) sestaveny 

čtyři hlavní skupiny emisních scénářů možného vývoje do konce 21. století (Obrázek 2). 

[11] 

 Emisní scénáře popisují různé stupně socioekonomického vývoje světa jako např. 

míru růstu ekonomiky, způsoby a možnosti využívání paliv - energetických zdrojů, 

regionální odlišnosti ekonomického vývoje, populační vývoj atd. [11] 
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 Scénář A1 popisuje svět s velmi rychlým růstem ekonomiky a vývojem nových 

technologií. Populace roste do roku 2050. Tato skupina se dále dělí na 3 podskupiny dle 

převažujícího zdroje energie: A1F1 - fosilní paliva, A1T - bez fosilních paliv a A1B - 

rovnováha ve využívání všech paliv. Ve scénáři A2 je předpokládán růst populace až do 

roku 2100. Veškerá opatření jsou činěna na úrovni regionů. Ve srovnání se scénářem A1 

ekonomika roste pomaleji. Scénář B1 popisuje svět s širokou spoluprací. Růst populace se 

zastavuje v roce 2050. Ve světě dominuje rychlý rozvoj informatiky, služeb a nových 

technologií. Ve scénáři B2 se předpokládá budoucnost s orientací na regionální řešení  

a trvale udržitelný rozvoj. Nárůst populace a ekonomický pokrok je pomalejší. [11] 

 Modelové experimenty ukazují, že i kdyby všechny faktory radiačního působení 

zůstaly konstantní na úrovni roku 2000, došlo by v následujících dvou desetiletích  

k dalšímu oteplování rychlostí zhruba 0,1 °C za desetiletí. V případě, že by se emise 

pohybovaly v rozsahu scénářů, dalo by se očekávat ve stejné období zhruba dvojnásobné 

oteplení (0,2 °C za desetiletí) (Obrázek 3). Předpokládaný růst teploty do konce 21. století 

vykazuje prostorové rozložení nezávislé na scénářích podobné tomu, které bylo 

pozorováno v průběhu několika posledních desetiletí. Největší oteplení se očekává nad 

pevninou a ve vyšších severních zeměpisných šířkách. Nejnižší pak v oblastech jižních 

oceánů a části severního Atlantického oceánu. [11] 

globální řešení 

neřešení problémů životního prostředí 

důraz na řešení problémů životního prostředí 

lokální řešení 

Obrázek 2: Emisní scénáře [11] 
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Obrázek 3: Vývoj teplot [11] 

3.3 Následky klimatických změn 

 Směr vývoje klimatologických charakteristik a častější výskyt extrémních projevů 

počasí se již v současnosti projevují na změnách vodního režimu, v zemědělství a lesnictví 

a ovlivňují i zdravotní stav obyvatelstva. V krátkodobém výhledu můžeme očekávat další 

zvyšování zejména negativního působení na jednotlivé složky přírodního prostředí a je 

třeba rovněž počítat s dopady na energetický sektor, rekreační možnosti a turistický ruch  

i celkovou životní úroveň obyvatelstva, zejména ve větších sídelních aglomeracích. [11] 

3.3.1 Vodní režim 

 Na území České republiky lze nejvíce pozorovat změny klimatu právě na vodním 

režimu. Tyto změny působí na kvantitu i stav vodních zdrojů, stejně jako dostupnost  

a spotřebu vody. Zvyšování průtoků vodních toků vede k nárůstu rizik povodní, jejich 

snižování naopak k výskytu suchých období. Je složité přesně posoudit důsledky 
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klimatických změn na vodní režim, jelikož skutečný stav je výraznou regionální 

proměnnou. Podle simulací se průměrné průtoky na povodích mohou snížit v rozpětí 15 až 

20 % (optimistické scénáře), v pesimistických scénářích o 25 až 45 %. Tyto změny by již 

ovlivnily celý hydrologický režim. Obdobné poklesy můžeme očekávat i u podzemních 

vod. Měnit se budou také roční chody odtoků, kdy v důsledku vyšších zimních teplot bude 

docházet k úbytku zásob vody ze sněhu. Zvýšení jarních průtoků a tím i dotace podzemní 

vody se bude posunovat směrem k zimním měsícům a zásoby vody se budou dále snižovat.  

V letním období, kdy se velká část srážek v souvislosti s nárůstem teploty spotřebuje  

na územní výpar, budou odtoky převážně klesat a jejich pokles se oproti současným 

podmínkám může prodloužit až o jeden či dva měsíce. [11] 

 Snížení zásobní funkce nádrží se může projevit změněnou schopností vyrovnávat  

a zabezpečovat odběry. Míra snižování je ovlivněna scénáři dalšího vývoje a může se 

pohybovat v širokém rozpětí od několika procent až po polovinu současného stavu. Povodí 

s významnými akumulačními prostory ve formě zásob podzemní vody nebo přehradních 

nádrží jsou vůči projevům klimatických změn obecně odolnější. Vlivy změn  

na hydrodynamiku v nádržích se budou projevovat zvýšeným poklesem hladiny v létě  

a na podzim, zkrácením intervalu pokrytí ledem v zimních měsících a zvyšování letních 

povrchových teplot. [11] 

 Výše zmíněné poklesy průtoků se projeví na změnách kvality povrchových vod 

(zvýšení teploty vody a následná eutrofizace). Deficity vody v létě a na podzim se 

prohloubí i v relativně vlhčích oblastech. Při sníženém vytváření zásob vody ze sněhové 

pokrývky lze očekávat navýšení zimních odtoků a riziko zvýšeného výskytu jarních 

povodní. Intenzivní srážky v letních měsících budou představovat vyšší riziko přívalových 

povodní i při relativně neměnných dlouhodobých srážkových úhrnech. [11] 

3.3.2 Lidské zdraví 

 Vyhodnocení dopadů klimatických změn na lidské zdraví je zatím značně 

problematické, jelikož většina poruch lidského zdraví je způsobena více faktory a odehrává 

se na pozadí ekonomických, společenských, demografických a celkových změn životního 

prostředí a životního stylu. Hlavní negativní dopady mohou ve střední Evropě souviset se 

změnami ve stresu z horka (případně i v souvislosti se zhoršenou kvalitou ovzduší) a se 

změnami v rozšíření lymské boreliózy přenášené klíšťaty. Jak je již zmíněno výše, vlny 
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veder a tropické dny mohou významným způsobem zvýšit úmrtnost a počet hospitalizací 

pacientů. Hlavní pozitivní změny pravděpodobně budou snížení úmrtnosti související  

s podchlazením a omezení výskytu klíšťové encefalitidy. [11] 

3.3.3 Urbanizovaná krajina 

 Zvýšení teplot následkem globálního oteplování se projeví zejména v osídlených  

a zastavěných územích na vnitřním mikroklimatu měst. Rychlá urbanizace způsobila 

prudkou změnu prostředí z přirozené přírodní vegetace na veřejnou infrastrukturu. Toto má 

za následek efekt tzv. "tepelného ostrova města", který zvyšuje tepelnou kapacitu a tím 

způsobuje významné změny v klimatu města. Ve srovnání s příměstskými oblastmi může 

tento efekt zvýšit teplotu o 1 - 6 °C. Neméně důležitý je také vliv v nočních hodinách, kdy 

se uvolňuje teplo nahromaděné přes den a způsobuje nárůst teplot. Toto působení je 

spojováno se zvýšenou mortalitou v těchto oblastech. V budoucnu se předpokládá zesílení 

působení efektu "tepelného ostrova", kdy zvýšená teplota způsobí vysychání povrchových  

a podpovrchových vod. Podpoří tak neschopnost přeschlých půd pojmout velké objemy 

jednorázových srážek a rychlejší odtok srážkových vod z území, což může případně 

způsobit poškození veřejné infrastruktury. [11, 14, 15] 
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4 Projekt o zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické 

změny 

 Jednou z mnoha povinností České republiky, vyplývající z přijetí Rámcové úmluvy 

OSN o změně klimatu a jejího Kjótského protokolu, je podpora výzkumu v oblasti 

klimatických změn a pravidelné sledování těchto změn a jejich dopadů. Toto byl jeden  

z důvodů pro zpracování projektu Ministerstva životního prostředí s názvem Zpřesnění 

dosavadních odhadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství  

a lesnictví a návrhy adaptačních opatření. V současné době není kladen význam jen na 

snižování emisí skleníkových plynů, ale i na uplatňování adaptačních opatření na zmírnění 

dopadů změny klimatu. Přínosy adaptačních opatření mají převážně lokální charakter, 

přesto jsou však v měřítku státu významným nástrojem pro snižování negativních dopadů 

změny klimatu a proto je nelze opomíjet. [1] 

 Na řešení projektu se podílely různé instituce jako je Výzkumný ústav 

vodohospodářský T.G. Masaryka, Univerzita Karlova v Praze, Centrum výzkumu globální 

změny AV ČR, Výzkumný ústav rostlinné výroby a jako koordinátor Český 

hydrometeorologický ústav. 

Mezi hlavní cíle projektu patří zejména: 

 zpřesnění a aktualizace vývoje klimatu na území ČR s využitím regionálních 

klimatických modelů, 

 vyhodnocení možnosti sestavování dlouhodobých scénářů klimatologických 

anomálií pro území ČR se zaměřením na anomálie teplot a srážek, 

 archivace a distribuce časových řad vybraných klimatologických charakteristik 

(teplota, srážky, vlhkost atd.) 

 analýza vývoje základních indikátorů klimatické změny (teploty a srážky)  

na území ČR v období 1961 - 2010, 

 regionální analýza dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci ČR  

a hodnocení základních prvků hydrologické bilance, průměrných a minimálních 

průtoků a výskyt suchých období, 

 analýza očekávané změny povodňového režimu v důsledku klimatické změny. [1] 
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 Z tohoto projektu byla na základě smlouvy ČHMÚ s VŠB-TUO FBI získána data 

pro zpracování této diplomové práce. Tato data obsahují průměrné denní teploty a denní 

srážkové úhrny z třinácti meteorologických stanic v Moravskoslezském kraji a blízkém 

okolí v letech 1961 - 2010. V Tabulce 1 jsou tyto stanice uvedeny. Jejich dislokace je pak 

znázorněna v mapovém podkladu v Příloze 2. 

Tabulka 1: Meteorologické stanice 

Číslo Název stanice 
GPS souřadnice 

N E 

1 Karlova Studánka 50.09 17.27 

2 Mikulovice 50.31 17.28 

3 Krnov 50.08 17.62 

4 Rýmařov 49.86 17.26 

5 Ostrava, Slezská Ostrava 49.84 18.31 

6 Slezská Harta 49.85 17.61 

7 Hradec nad Moravicí 49.84 17.96 

8 Velké Karlovice, Benešky 49.39 18.28 

9 Kozlov 49.63 17.60 

10 Valašské Meziříčí 49.40 17.93 

11 Frýdek-Místek, Místek 49.61 18.29 

12 Nový Jičín 49.62 17.95 

13 Třinec, Oldřichovice, Javorový Vrch 49.60 18.64 

 



20 

 

5 Statistické sledování událostí Hasičského záchranného sboru 

 Hasičský záchranný sbor kraje zabezpečuje statistické sledování požárů a dalších 

mimořádných událostí. Tyto údaje jsou evidovány spolu s písemnými hlášeními o vzniku 

závažných havárií a konečné zprávy o vzniku a následcích závažných havárií, údaji  

o zásahové činnosti jednotek požární ochrany a údaji o činnosti operačních a informačních 

středisek HZS kraje. Data jsou zadávána do PC programu statistického sledování událostí 

(SSU). Za správnost těchto dat odpovídá řada osob jako je velitel zásahu, určení příslušníci 

HZS, příslušníci OPIS atd. Za činnosti v oblasti statistického sledování událostí pak  

na úrovni kraje odpovídá krajský garant pro statistiku. Jeho úkoly jsou zejména kontrola 

úplnosti údajů jednotlivých událostí, průběžné vedení údajů v databázi programu SSU, 

oprava a doplňování dat programu SSU, kontrolu dodržování termínů, export dat, 

metodické usměrňování příslušníků HZS, zpracovávání výstupů z databáze SSU  

a zpracování podkladů pro analýzy zásahů u událostí. [4] 

 Dokladem o činnosti jednotek HZS je „Dílčí zpráva o zásahu” a „Zpráva o zásahu”. 

„Dílčí zpráva o zásahu” slouží jako podklad pro „Zpráva o zásahu”. Může být zpracována  

na předepsaném formuláři, pomocí počítačového programu nebo pomocí textového 

editoru. „Zpráva o zásahu” slouží pouze pro služební potřebu HZS ČR a je dokladem  

o činnosti jednotek požární ochrany a slouží také jako podklad pro informace zadávané  

do programu SSU. „Zprávu o zásahu” zpracovává velitel zásahu. Celou dokumentaci  

o vedení zásahu pak tvoří: 

 „Zpráva o zásahu”, 

 údaje zavedené do programu SSU, 

 dokumentace podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 jiná dokumentace (např. fotodokumentace, protokol o měření atd.) [4, 17] 

5.1 Rozdělení typů zásahů 

 Zásah je definován jako činnost jednotky a složky IZS u události včetně 

prověřovacího cvičení nezávisle na tom, zda je za ni požadována finanční náhrada nebo ne. 

Zásahovou činnost se dělí do několika typů podle převažující charakteru mimořádné 

události. [4] 
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Požár 

 Požárem se rozumí každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo 

zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí  

a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní 

prostředí bezprostředně ohroženy. [16] 

Dopravní nehoda  

 Zásah u dopravní nehody je klasifikován jako činnosti spojené s odstraňováním 

následků kolize dopravních prostředků. Události se dále rozdělují na silniční, silniční 

hromadnou (účast více než 4 vozidel nebo prostředku hromadné dopravy), železniční 

včetně metra, leteckou a ostatní (např. na polních a lesních cestách). [4] 

Živelní pohroma 

 Zásah u události spojený s likvidací následků škodlivě působících sil a jevů 

vyvolaných plošně přírodními vlivy, které ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí (povodně, záplavy, deště, vlivem sněhu, námrazy, větrné smrště, sesuvu půdy, 

zemětřesení apod.). Zde spadají zejména události spojené s vyhlášením stavu nebezpečí 

nebo stupňů povodňové aktivity. Podle převažujícího charakteru jsou poté rozděleny  

do jednotlivých podskupin. [4] 

 Tento typ události byl k 1. 1. 2010 zrušen. Nově jsou tyto události charakterizovány 

jako Technická pomoc s příznakem kategorie živelní pohromy. 

Únik nebezpečné látky 

 Zásah u události spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek 

včetně ropných produktů (během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek. Lze 

takto také označit zásah k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých 

výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných 

látek, ropných produktů případně ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, 

kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.) včetně závažných havárií dle  

§ 2 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále se úniky dělí do podkategorií podle převažující nebezpečné látky na úniky 

plynu/aerosolu, kapaliny, ropného produktu, pevné látky a ostatní. [4, 17] 
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Technická havárie  

 Jako technická havárie se označuje zásah vedoucí k odstranění nebezpečí 

nebezpečných stavů velkého rozsahu či značných následků na zdraví osob, zvířat či 

majetku. [4] 

 Jako podkategorie je určena technická pomoc (odstranění nebezpečí nebo 

nebezpečných stavů menšího rozsahu mimo technologický provoz závodů), technologická 

pomoc (odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů v technologickém provozu závodů) 

a ostatní pomoc. [4] 

Radiační havárie a nehoda 

 Zásah u události spojený s nepřípustným uvolněním radioaktivních látek nebo 

ionizujícího záření. [4] 

Ostatní mimořádná událost 

 Zde se řadí zásahy u událostí jako je epidemie, nebo nákaza způsobená 

nebezpečnou nemocí, zajištění podezřelých zásilek a dále pak všechny zásahy u událostí, 

které nelze klasifikovat předchozími kategoriemi. [4] 

Planý poplach  

 Činnost jednotky vyvolaná z důvodu ohlášení požáru nebo jiné události jednotce, 

která se nepotvrdila. [4] 

5.2 Údaje poskytnuté Hasičským záchranným sborem 

Moravskoslezského kraje 

 Statistické údaje poskytnuté Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského 

kraje zahrnují evidenční číslo události, typ a podtyp zásahu, popis typu, časové údaje  

o vzniku, zpozorování, ohlášení a ukončení události, stejně tak časové údaje o příjezdu 

první jednotky požární ochrany a odjezdu poslední jednotky. Dále obsahují lokalizaci 

zásahu, počet zasahujících osob a počet vozidel. Některé údaje jako např. počet 

postižených osob a hodnota škod na majetku jsou stanoveny jen u malého počtu 

mimořádných událostí a proto s nimi nelze dále operovat.  
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 Celkový počet událostí v jednotlivých letech je znázorněn na Obrázku 4.  

Ve sledovaném období se množství zásahů pohybuje mezi 16 500 až 20 000. Vysoký počet 

(přes 20 000) zásahů za rok, vykazuje rok 2010. V tomto roce bylo v Moravskoslezském 

kraji zaznamenáno několik povodní, které toto číslo silně navýšily. Lze tedy tvrdit, že roční 

počet zásahů stagnuje. 

 Počty zásahů pro jednotlivé typy událostí v jednotlivých letech jsou zobrazeny  

v grafech v Přílohách 3, 4, 5, 6 a 7. Největší četnost v každém roce představují technické 

pomoci, požáry a dopravní nehody. Živelní pohroma jako samostatný typ je uváděna pouze 

v letech 2006, 2008 a 2010. V roce 2010 jsou po zrušení kategorie živelní pohroma stále 

evidovány 2 zásahy v kategorii povodně, záplavy, deště. Většina výjezdů při povodních je 

řazena do kategorie technická pomoc. Počty zásahů u ostatních mimořádných událostí  

a událostí řazených do skupiny "jiné, zatím neurčeno" jsou zaznamenány pouze v 

jednotkách nebo desítkách, tudíž nemají statistický vliv a nejsou uváděny v grafech. 

 

Obrázek 4: Počty zásahů v letech 2006 - 2010 
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6 Vývoj průměrných denních teplot vzduchu 

 Po analýze dat poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem je možno 

potvrdit trend vzrůstající průměrné roční teploty (Obrázek 5). Na území 

Moravskoslezského kraje se průměrná roční teplota dostává v posledních letech často nad 

8 °C. Předpokládá se další nárůst teplot do budoucna. Přesné stanovení těchto hodnot je ale 

prakticky nemožné z důvodu přítomnosti mnoha proměnných. 

 

Obrázek 5: Průměrné roční teploty vzduchu v MSK 

 

 Poskytnutá data obsahují pouze průměrné denní teploty a denní úhrny srážek. Proto 

není možné vyhodnotit počet letních, tropických popřípadě ledových nebo mrazových dnů.  

Z toho důvodu je po konzultaci s odborníkem z ČHMÚ určen počet dnů s průměrnou 

teplotou vzduchu větší než 22 °C (teplé dny) a menší než -5 °C (studené dny). Tyto data 

jsou zpracována formou grafů (Obrázek 6 a 7). Přes značné výkyvy se počet teplých dnů 

zvyšuje a naopak počet studených dnů snižuje. Toto odpovídá obecné predikci mnoha 

modelů používaných ve světě i v České republice (např. ALADIN). Pro lepší názornost 

jsou diskrétní hodnoty v grafech spojeny křivkou. 
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Obrázek 6: Počet dnů s průměrnou teplotou vzduchu větší než 22 °C 

 

 

Obrázek 7: Počet dnů s průměrnou teplotou vzduchu nižší než -5 °C 
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7 Analýza meteorologických dat a dat ze statistického 

sledování událostí 

Pro porovnání statistických údajů HZS MSK s daty ČHMÚ jsou stěžejní informace o typu 

a datu zásahu. Tyto údaje jsou komparovány s meteorologickými údaji ČHMÚ pro zjištění 

možné vzájemné korelace podle modelu na Obrázku 8. Z důvodu rozsahu statistického 

souboru a dostupnosti dat ČHMÚ jsou vyhodnoceny roky 2006 - 2010. 

 

Obrázek 8: Myšlenkový model použitého postupu 

7.1 Lineární regrese 

 Pro vyznačení závislosti průměrných denních teplot a počtu zásahů v grafu je 

použita metoda lineární regrese. Umožňuje prozkoumat vztah mezi dvěma veličinami, kdy 

jedna z nich je tzv. nezávisle proměnná (průměrná denní teplota) a má ovlivňovat tzv. 

závislou proměnnou (počet zásahů v jednotlivých dnech). Je reprezentována přímkou, 

která je nejblíže všem bodům. Rovnice této přímky je udána vztahem 1: 

              (1) 
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kde: 

  = závislá proměnná, 

  = nezávislá proměnná, 

  = tangens úhlu, který svírá regresní přímka s osou x, 

  = vzdálenost průsečíku regresní přímky s osou y od počátku. [18] 

7.2 Korelační koeficient 

 Korelační koeficient slouží k vyjádření míry lineární závislosti dvou proměnných. 

Tento koeficient nabývá hodnot od -1 do 1. Hodnoty blízké nule znamenají nezávislost 

sledovaných veličin. Pokud je mezi veličinami vztah nepřímé závislosti je korelační 

koeficient roven -1. V případě přímé závislosti je vyčíslen jako 1. Výpočet je dán  

vztahem 2: 

  
                 

   

            
              

   

    (2) 

kde: 

r = korelační koeficient, 

        = dvojice hodnot, 

   = aritmetický průměr prvních hodnot, 

   = aritmetický průměr druhých hodnot. [19] 

7.3 Závislost počtu zásahů na teplotě 

 Ke zjištění závislosti počtu zásahů na teplotě jsou tyto hodnoty vyneseny pro každý 

rok do grafů. Osa x reprezentuje průměrné denní teploty v každém roce a na ose y je 

znázorněn počet zásahů v každém dni. Tato závislost se předpokládá jako lineární. Pro její 

ověření je vypočítán korelační koeficient a vynesena přímka lineární regrese. 
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7.3.1 Rok 2006 

 Z dat ČHMÚ a HZS MSK vyplývá, že počátek roku 2006 se nesl ve znamení silné 

sněhové pokrývky. Z toho důvodu je zde viditelný nárůst zásahů zejména na odstranění 

sněhových převisů, rampouchů nebo spadlých stromů. V březnu došlo k oteplení, které 

způsobilo tání sněhu v nižších a středních polohách. Tato situace spolu s příchodem srážek 

měla za následek zvýšení hladin mnoha toků, převážně v oblasti Čech. Zásahy  

v Moravskoslezském kraji zahrnovali zejména čerpání vody nebo odstranění naplavenin 

prakticky na území celého kraje. Další povodně se vyskytli na území kraje v červenci. 

Nárůst zásahů byl omezen na region Bruntálska a opět se týkal především čerpání vody  

ze sklepů nebo lagun. Poslední výraznější zvýšení výjezdů přišlo po povodních, kdy byl 

zaznamenán nárůst výskytu bodavého hmyzu a jeho likvidace jednotkami požární ochrany 

Moravskoslezského kraje. 

 Se zvyšující se teplotou je možné vysledovat trend zvýšeného počtu zásahů, jak je 

patrné z grafu na Obrázku 9. Hodnota korelačního koeficientu pro tento rok je vypočtena 

jako 0,33, což značí lehkou závislost. Rovnice regrese je ve tvaru                 . 

 

Obrázek 9: Závislost počtu zásahů na průměrné denní teplotě v roce 2006 
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 Pokud porovnáme závislost podle jednotlivých typů, pak stejná míra korelace je 

znatelná u technických pomocí (koeficient 0,33), jak je znázorněno na Obrázku 10. 

Odlišné zobrazení je ilustrováno na grafech v Příloze 8. Lehká míra závislosti je znatelná 

také u požárů (koeficient 0,32). Ostatní typy zásahů jsou zastoupeny pouze v jednotlivých 

případech, eventuálně v některých dnech nejsou zaznamenány vůbec. 

 

Obrázek 10: Závislost počtu technických pomocí na průměrné denní teplotě v roce 2006 

7.3.2 Rok 2007 

 Rok 2007 byl z hlediska počtu zásahů převážně klidný. Nebyly zaznamenány 

významné mimořádné události jako jsou povodně nebo větrné smršti. Jediné zvýšení 

přinesla likvidace bodavého hmyzu v letních měsících a to hlavně v srpnu.  

 Z důvodu vyrovnanosti statistiky a nepřítomnosti vysokých extrémů je v tomto roce 

závislost mezi průměrnou denní teplotou a počtem zásahů nejsilnější (Obrázek 11,  

Příloha 9). V tomto případě vychází korelační koeficient na 0,62, což vyjadřuje střední až 

silnou míru závislosti. Rovnice regrese je ve tvaru                . 
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Obrázek 11: Závislost počtu zásahů na průměrné denní teplotě v roce 2007 

 

 Porovnáním jednotlivých typů získáme podobný výsledek i pro technické pomoci 

kde je koeficient vyjádřen jako 0,58 (Obrázek 12). Závislost požárů na teplotě je již nižší 

(koeficient 0,28). 

 

Obrázek 12: Závislost počtu technických zásahů na průměrné denní teplotě v roce 2007 
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7.3.3 Rok 2008 

 Rok 2008 se nesl ve znamení větrných smrští. Na území Moravskoslezského kraje 

jich bylo zaznamenáno několik. Tyto události se následně promítly do statistiky zásahů. 

Zvýšení je patrné na konci ledna a začátku března. Tyto zásahy se týkaly zejména 

odklizení spadlých větví a vyvrácených stromů, popřípadě zajištění poničených střech 

domů. Další smršti se vyskytly v letních měsících na konci června, v půlce července  

a na začátku srpna. Ve stejné době v červenci byl sledován zvýšený výskyt srážek, což 

mělo za následek nárůst počtu technických pomocí (odstranění nebezpečných stavů, 

čerpání vody). Ke konci října a listopadu je zaznamenán další nárůst výjezdů opět 

způsobených vichřicí. Počet zásahů opět stoupá s teplotou jak je patrné z Obrázku 13.  

Na sloupcových grafech v Příloze 10 je tento trend také viditelný. 

 Korelace v tomto případě je nižší než v roce 2007, přesto je zde patrná závislost 

(hodnota 0,40). Rovnice regrese je ve tvaru                . 

 

Obrázek 13: Závislost počtu zásahů na průměrné denní teplotě v roce 2008 
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technická pomoc je znatelný zejména v letních měsících z důvodu několika vichřic. Požáry 

na druhou stranu jsou teplotou ovlivněny jen minimálně (koeficient 0,07). 

  

Obrázek 14: Závislost počtu technických pomocí na průměrné denní teplotě v roce 2008 

7.3.4 Rok 2009 

 Rok 2009 stejně tak jako 2007 byl statisticky rokem velmi vyrovnaným. Více než 

sto zásahů za den nebylo evidovaných ani v jednom z dnů. Výražně se neprojevily ani 

přívalové povodně na konci června 2009 na Novojičínsku. Důvodem je jejich velmi rychlý 

průběh a malý nárůst záchranných prací. Vyšší četnost výjezdů byla evidována v únoru při 

odstraňování sněhových převisů a rampouchů a ke konci května při větrné smršti.  

 Opět se potvrzuje trend, že rostoucí teplota ovlivňuje počet zásahů směrem nahoru. 

Koeficient korelace je vypočítán jako 0,47. Z grafů na Obrázku 15 a Příloze 11 je tato 

tendence také viditelná. Rovnice regrese je ve tvaru                . 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

P
o

če
t 

m
im

o
řá

d
n

ýc
h

 u
d

ál
o

st
í s

e
 z

ás
ah

e
m

 

Průměrná denní teplota [°C] 

Závislost počtu technických pomocí na průměrné 
denní teplotě v roce 2008 



33 

 

 

Obrázek 15: Závislost počtu zásahů na průměrné denní teplotě v roce 2009 

 

 Jelikož technická pomoc má nejvyšší zastoupení mezi jednotlivými typy v počtu 

zásahů, tak i zde je jasná závislost na průměrné denní teplotě, jak je patrné z Obrázku 16. 

Koeficient korelace s hodnotou 0,50 potvrzuje toto tvrzení. Počet požárů ovšem vykazuje 

závislost na teplotě velmi nízkou. Hodnota korelace byla vypočtena jako 0,09. 

 

Obrázek 16: Závislost počtu technických pomocí na průměrné denní teplotě v roce 2009 
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7.3.5 Rok 2010 

 Významným činitelem ovlivňující počet výjezdů v roce 2010 byly záplavy v květnu 

a červnu v povodí Odry a Moravy, které jsou popsány dále. 

 Další zvýšení počtu zásahů při mimořádných událostech je patrné v lednu při 

odstraňování sněhových převisů a rampouchů a na konci srpna, kdy vlivem extrémních 

srážek došlé k vylití některých místních řek z koryt.  

 Všechny tyto extrémy silně ovlivnily sledovanou závislost mezi počtem zásahů  

a teplotou (Obrázek 17). Pro lepší názornost jsou uvedeny také sloupcové grafy 

průměrných denních teplot a počtu zásahů (Příloha 12). Korelační koeficient zde vykazuje 

úplnou nezávislost (hodnota 0,00). Rovnice regrese je ve tvaru                  . 

 

Obrázek 17: Závislost počtu zásahů na průměrné denní teplotě v roce 2010 

 

 Statistika technické pomoci je samozřejmě také silně ovlivněna proběhlými 

mimořádnými událostmi (Obrázek 18). Proto i zde je koeficient korelace 0,00. Komparace 

počtu požárů s teplotou ovšem vykazuje lehkou závislost (koeficient 0,10). 
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Obrázek 18: Závislost počtu technických pomocí na průměrné denní teplotě v roce 2010 

7.3.6 Shrnutí 

 Ke zjištění závislosti mezi počtem zásahů a průměrnou denní teplotou jsou použity 

grafy komparující vzájemnou vazbu těchto dat. Z těch vyplývá určitá míra přímé lineární 

závislosti. K vyčíslení tohoto vztahu je použit korelační koeficient. Krom roku 2010 jsou 

hodnoty koeficientů v rozmezí 0,33 - 0,62, což značí střední závislost (Tabulka 2). Rok 

2010 je pak atypický. Přítomnost mnoha extrémů ovlivňuje následné srovnání dat. Proto 

zde počet zásahů vykazuje úplnou nezávislost na průměrné denní teplotě.  

Tabulka 2: Koeficienty korelace 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Koeficient 

korelace 

Všechny zásahy 0,33 0,62 0,40 0,47 0,00 

Technická pomoc 0,33 0,58 0,65 0,50 0,00 

Požár 0,32 0,28 0,07 0,09 0,10 

 Při porovnání jednotlivých typů výjezdů vykazuje stejnou charakteristiku také typ 

technická pomoc. Tento nárůst zásahů v letních měsících je zapříčiněn zejména likvidací 

bodavého hmyzu popřípadě výskytem povodní. Dále je možno diskutovat, jestli vlny veder 

v těchto měsících neovlivňují statistiku např. otevírání bytů, kdy postižená osoba může 
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následkem vysokých teplot ztratit vědomí. Podtyp události "otevření uzavřených prostor" 

nevykazuje žádný takový trend. Statistika je ale v tomto ohledu velice roztříštěná a bylo by 

potřeba provést mnohem hlubší zkoumání několika tisíc jednotlivých záznamů. 

 Závislost počtu požárů na teplotě ve sledovaných letech je velmi nízká respektive 

nulová. V letech 2006 a 2007 sice korelace ukazuje lehkou závislost, ta ale v dalších letech 

silně klesá k nule. Největší nárůst v letních měsících je zaznamenán u požárů lesních 

porostů a trávy. 

 Po vyhodnocení let 2006 - 2010 lze dovodit, že počet zásahů se zvyšuje se zvyšující 

průměrnou denní teplotou vzduchu. Je však potřeba provést další výzkum v oblasti této 

problematiky.  

7.4 Porovnání srážkových úhrnů se statistikou HZS 

 Srážky na území České republiky vykazují velmi výraznou proměnlivost (jak 

meziroční, tak v průběhu roku) jak je viditelné v Přílohách 8, 9, 10, 11 a 12. Mimořádné 

události způsobené velkým úhrnem srážek jsou zejména povodně. Přítomnost povodní 

ovšem ovlivňuje mnoho dalších faktorů jako je nasycenost povodí, propustnost půdy nebo 

schopnost kanalizace pojmout velké množství vody. Z tohoto důvodu je obtížné stanovit 

stupeň závislosti stejným srovnáním jako u teploty. Ve sledované době pěti let je 

povodňová aktivita zvýšená zejména v roce 2010, kdy byly ve druhé polovině května  

a na začátku června zaznamenány dvě významné srážkové epizody. Na Obrázku 19 jsou 

obě tyto epizody jasně viditelné (16. 5. a 1. 6.). Z grafu jsou také patrné srážky menší 

intenzity, které předcházely povodním a způsobily vysokou nasycenost povodí. 

 V první epizodě byly nejvýznamnější srážkové úhrny naměřeny během noci  

z neděle 16. 5. na pondělí 17. 5. 2010. Na některých místech se tyto hodnoty dostaly nad 

160 mm za den. Největší množství srážek se v průběhu těchto dnů vyskytlo především  

v oblasti Beskyd a jejich nejbližšího podhůří, jež je odvodňováno pravostrannými přítoky 

Odry. [20] 

 V souvislosti s výskytem další tlakové níže nad Ukrajinou na přelomu měsíce 

května a června byly zaznamenány další výrazné srážkové úhrny. Jejich intenzita již 

nedosahovala hodnot v první etapě. Ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2010 tyto srážky vypadly  

do nejpostiženějších oblastí Moravy a Slezska což opět zhoršilo situaci. [20] 
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 V návaznosti na dvě srážkové epizody byly na Moravě a ve Slezsku zaznamenány 

dvě povodňové vlny. Okamžitá odtoková reakce byla v obou případech vysoce ovlivněna 

předchozím silným nasycením postižených povodí. V mnoha profilech v povodí Odry  

a Bečvy byly v době povodní překročeny hodnoty 20letých průtoků. Nejvíce bylo zasaženo 

povodí Olše, kde byla ve Věřňovicích překročena úroveň 100letého průtoku. [20]  

 

 Obrázek 19: Denní úhrny srážek v MSK na přelomu května a června 2010 

 

 Záchranné a likvidační práce zajišťované IZS byly od 16. května 2010, 18:00 hod. 

ústředně koordinovány Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím HZS ČR a byla 

zajišťována realizace požadavků krajů. Jednotky požární ochrany spolupracovaly zejména 

s Policií ČR, obecní policií, nevládními humanitárními organizacemi a obcemi. 

Záchranných prací se zúčastnil také Záchranný útvar HZS ČR Hlučín a Armáda ČR. 

Skladba zásahů se sestávala hlavně z evakuace osob, odstraňování vyvrácených stromů, 

čerpání vody nebo sledování hladiny toků. Dne 17. května byl nárůst nejvýraznější  

s počtem zásahů až 735 (Obrázek 20). V grafech si lze povšimnout nárůstu počtu zásahů  

s denním úhrnem srážek. Zvýšené množství zásahů je evidováno ve stejný nebo 

nadcházející den po silných srážkových epizodách. [20] 
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Obrázek 20: Počty zásahů při mimořádných událostech v MSK na přelomu května a června 

2010 

7.5 Porovnání síly větru se statistikou HZS 

 Jak je již zmíněno výše pro potřeby této práce byla získána data z projektu ČHMÚ. 

Tento soubor bohužel neobsahuje údaje o síle větru. Tyto informace lze do jisté míry získat 

z dat soukromých subjektů. Hodnoty o síle větru jsou ale určeny pouze jako síla větru  

v nárazech na měřící stanici v Ostravě. Pro některé dny nejsou údaje uvedeny vůbec. Síla 

větru se také může výrazně lišit na různých měřicích místech. Proto nelze uceleně zkoumat 

závislost počtu zásahů na síle větru. [21] 

 Lze očekávat, že počet zásahů stoupá pokud vítr dosáhne rychlosti cca 80 km·h
-1

.  

V tomto případě mluvíme o větrné smršti. Skladba zásahů se sestává z velké části  

z odstraňování nebezpečných stavů nebo odstraňování překážek. 

7.6 Analýza teplých dnů 

 Další rozbor dat je zaměřen na vybrané dny za každý rok. Pro teplé dny byla  

po konzultaci s odborníkem ČHMÚ určena jako rozhodující průměrná denní teplota 22 °C. 

Počet těchto dnů se pohybuje okolo deseti za rok. V těchto sledovaných dnech je v Tabulce 

3 určena procentuální změna průměrného počtu zásahů podle typů v jednotlivých dnech 
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oproti dennímu průměru. Zvláštní kategorii tvoří požáry lesa, polních porostů a trav, které 

byly vybrány z důvodu jejich předpokládaného nárůstu v období veder. 

 Z Tabulky 3 vyplývá, že celkový počet zásahů se v těchto dnech zvýšil oproti 

dennímu průměru. Četnost dopravních nehod v teplých dnech se prakticky nemění. Počet 

požárů na druhou stranu vykazuje v těchto dnech zvýšené hodnoty. Množství požárů lesa, 

polních porostů a trav je zvětšené v některých letech i několikanásobně. Tyto požáry tvoří 

ale jen zlomek celkového počtu zásahů a jejich počet je jen v jednotkách. Výjimku tvoří 

pouze rok 2009. Toto může být způsobeno malým vzorkem dnů, jelikož teplých dnů bylo  

v roce 2009 pouze šest. 

 Nárůst technických pomocí je způsoben hlavně likvidací bodavého hmyzu nebo 

souvisí s odklízením škod po letních bouřkách (odstranění stromů nebo větví ze silnic). 

 Výrazné procentuální zvýšení počtu zásahů vykazuje také únik nebezpečných látek. 

Reálný počet těchto výjezdů je ale pouze v jednotkách.  

Tabulka 3: Procentuální změna jednotlivých typů zásahů v teplých dnech 

 Průměrný denní počet zásahů a procentuální změna počtu 

zásahů ve sledovaných dnech 

2006 2007 2008 2009 2010 
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o
če

t 

Z
m

ěn
a 

[%
] 

P
o
če

t 

Z
m

ěn
a 

[%
] 
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t 

Z
m
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a 

[%
] 

P
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če

t 

Z
m

ěn
a 

[%
] 

P
o
če

t 

Z
m

ěn
a 

[%
] 

Všechny zásahy 49,8 60 52,3 81 50,1 18 45,0 34 55,7 20 

Dopravní nehoda 5,2 -19 5,8 15 5,8 3 5,7 -15 5,4 -2 

Požár 

Celkově 7,5 44 8,5 43 7,9 22 7,4 -12 6,4 23 

Lesní, polní 

porost, tráva 
1,0 256 1,4 159 0,9 254 0,9 -3 0,7 61 

Technická pomoc 29,5 93 31,4 107 23,9 44 26,4 49 36,6 18 

Únik nebezpečné látky 1,7 29 1,8 93 1,8 91 1,5 116 1,5 84 

Záchrana osob a zvířat 2,6 38 3,1 59 2,9 4 2,9 5 2,9 42 
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7.7 Analýza studených dnů 

 Pro analýzu studených dnů jsou vybrány dny, jejichž průměrná denní teplota klesla 

pod -5 °C. V Tabulce 4 je znázorněna procentuální změna průměrného počtu zásahů  

v těchto dnech oproti dennímu průměru. Počet těchto dnů se pohybuje v rozmezí 9 až 37 

dnů. 

 Z tabulky 4 je patrný klesající trend počtu výjezdů, což odpovídá zjištěním, která 

byla provedena komparací počtu zásahů s teplotou. Tato tendence je nejvíce patrná u úniku 

nebezpečných látek a technické pomoci. Přes značných počet odstraňování sněhových 

převisů nebo rampouchů se v těchto dnech počet technických pomocí snížil. Tyto zásahy 

souvisejí nejen s výší teploty, ale také s množstvím srážek. Počet dopravních nehod pak  

s teplotou nesouvisí, jak je již zmíněno výše v analýze teplých dnů. 

Tabulka 4: Procentuální změna jednotlivých typů zásahů ve studených dnech 

 Průměrný denní počet zásahů a procentuální změna počtu 

zásahů ve sledovaných dnech 

2006 2007 2008 2009 2010 
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o
če
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m

ěn
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[%
] 
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o
če
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Z
m

ěn
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[%
] 
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[%
] 
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t 

Z
m

ěn
a 

[%
] 

Všechny zásahy 49,8 -18 52,3 -23 50,1 -32 45,0 -2 55,7 -5 

Dopravní nehoda 5,2 -11 5,8 7 5,8 -31 5,7 40 5,4 -3 

Požár 7,5 -21 8,5 5 7,9 16 7,4 15 6,4 -4 

Technická pomoc 29,5 -14 31,4 -40 23,9 -32 26,4 -15 36,6 -7 

Únik nebezpečné látky 1,7 -50 1,8 -48 1,8 -94 1,5 -41 1,5 -39 

Záchrana osob a zvířat 2,6 -20 3,1 40 2,9 -8 2,9 -17 2,9 31 

 

7.8 Analýza dnů s větším množstvím srážek 

 Dny s větším množstvím srážek jsou pro tuto práci stanoveny jako dny  

se srážkovým úhrnem větším než 15 mm. Jako extrémní srážky se dle ČHMÚ označují dny  



41 

 

s úhrnem až 30 mm. Z důvodů obsáhnutí déle trvajících dešťů je tato hodnota nastavena  

na 15 mm. V letech 2006 až 2010 se počet dnů s větším množstvím srážek pohybuje kolem 

hodnoty 10. 

 Z Tabulky 5 je patrné mírné zvětšení počtu technických pomocí a úniku 

nebezpečných látek. Počet všech zásahů je oproti průměru zvýšený. Z důvodu velkého 

množství srážek je silně zvýšený počet čerpání vody (ze sklepů, lagun atd.). Výrazný 

nárůst v roce 2010 je vyvolán zejména květnovými povodněmi.  

 Dopravní nehody vykazují krom roku 2006 stoupající tendenci. Tento nárůst může 

být způsoben sníženou viditelností a zhoršenými podmínkami pro řízení vozidla. Množství 

požárů je na druhou stranu ve sledovaných dnech nižší než denní průměr. Vzestup typu 

záchrana osob a zvířat může také souviset s výskytem povodní. 

Tabulka 5: Procentuální změna jednotlivých typů zásahů ve dnech s větším množstvím 

srážek 

 Průměrný denní počet zásahů a procentuální změna počtu 

zásahů ve sledovaných dnech 

2006 2007 2008 2009 2010 
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[%
] 

Všechny zásahy 49,8 25 52,3 28 50,1 85 45,0 19 55,7 226 

Dopravní nehoda 5,2 -39 5,8 50 5,8 33 5,7 27 5,4 30 

Požár 7,5 -10 8,5 21 7,9 6 7,4 -24 6,4 -13 

Technická 

pomoc 

Celkově 29,5 31 31,4 27 23,9 22 26,4 16 36,6 329 

Čerpání 

vody 
0,9 142 0,7 129 0,4 136 0,7 114 4,0 936 

Únik nebezpečné látky 1,7 31 1,8 14 1,8 35 1,5 44 1,5 25 

Záchrana osob a zvířat 2,6 32 3,1 1 2,9 7 2,9 67 2,9 52 
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8 Shrnutí 

 Změna klimatu a s ní související dopady jsou dnes silně vnímaným a diskutovaným 

tématem. Stanovení těchto dopadů je velmi obtížné. Přestože je již jisté, že většina změn 

globálního klimatu je způsobená člověkem, stále je nemožné určit přesnou míru tohoto 

působení. Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) vypracoval několik možných 

scénářů budoucího vývoje závislých na různých socioekonomických ukazatelích. Podle 

těchto scénářů se průměrná teplota do konce 21. století zvýší o 1,1 - 6,4 °C. Dalším 

závažným důsledkem změn klimatu je působení těchto změn na extrémní vlivy počasí. 

Počet mimořádných událostí vyvolaných přírodním působením se bude zvyšovat. Stejně 

tak se zesílí i jejich intenzita. Zvýší se výskyt vysokých teplot a vln veder a naopak ubude 

mrazových a ledových dnů. V klimatických podmínkách České republiky je neméně 

důležitý vliv na hydrologický režim a hydrometeorologické jevy. Podle predikce stoupne 

výskyt vysokých srážkových úhrnů, ničivých bouří a s nimi spojené povodně. 

 Pro porovnání vlivů klimatických změn na zásahovou činnost Hasičského 

záchranného sboru je nejprve třeba zjistit závislost počtu zásahů na vlivech počasí.  

K tomuto výzkumu byla použita data Českého hydrometeorologického ústavu  

o průměrných denních teplotách a denním úhrnu srážek v Moravskoslezském kraji  

a informace z programu statistického sledování událostí Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje. Tato vazba je zkoumána zejména v návaznosti na průměrnou 

denní teplotu. Předpokládaná lineární závislost je znázorněna přímkou lineární regrese  

v grafech a míra závislosti je vyjádřena hodnotou korelačního koeficientu. 

 V čtyřech ze zkoumaných pěti let je jasně patrná závislost mezi stoupající 

průměrnou denní teplotou a zvyšujícím se počtem mimořádných událostí se zásahem. 

Výjimku v tomto směru tvoří rok 2010. Zde byla statistika silně ovlivněna povodněmi  

na rozhraní května a června, kdy byl počet zásahů oproti dennímu průměru 

několikanásobně překročen. Stejnou vazbu vykazuje také počet technických pomocí, který 

se opět až na rok 2010 zvyšuje s teplotou. Nárůst je ovlivněn zejména vysokým počtem 

likvidací bodavého hmyzu v letních měsících. Množství požárů již tak silnou korelaci 

nevykazuje.  

 Stejných výsledků je dosaženo i po analýze teplých a studených dnů.  

Ve sledovaných teplých dnech (průměrná teplota je vyšší než 22 °C) je počet zásahů vyšší 



43 

 

než denní průměr. Naopak ve studených dnech (průměrná denní teplota je nižší než -5 °C) 

je tato hodnota menší než průměr. 

 Po vyhodnocení výzkumu lze dovodit, že počet zásahů na území 

Moravskoslezského kraje se ve sledovaných letech 2006 - 2010 zvedá se zvyšující se 

průměrnou denní teplotou vzduchu. V této problematice je však potřeba provést 

důkladnější výzkum s využitím rozsáhlejšího souboru dat (více hydrometeorologických 

ukazatelů, zahrnutí rozsáhlejšího území).  

 Srovnání denních srážkových úhrnů s počtem mimořádných událostí vyžadujících 

zásah HZS není v tomto rozsahu možné. Srážky vykazují vysokou proměnlivost  

a na vzniku mimořádných událostí se podílí další množství faktorů, jako je např. 

nasycenost povodí, propustnost půdy a další hydrometeorologické ukazatele. Analýza 

extrémních dnů (denní úhrn srážek je větší než 15 mm) ukázala, že největší zvýšení je 

patrné u technických pomocí, zejména pak počet zásahů vyžadující čerpání vody. 

 Za předpokladu zvyšujících se teplot a stoupajícího počtu mimořádných událostí 

způsobených přírodními jevy lze, na základě analýzy hydrometeorologických údajů  

a zásahů HZS, očekávat do budoucna nárůst počtu zásahů složek integrovaného 

záchranného systému a to zejména v letních měsících. 
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9 Navržené způsoby adaptace na změny klimatu 

 Mnoho institucí skrze všechny sektory lidské činnosti se dnes snaží najít vhodné 

formy adaptace na změny klimatu. Výjimkou nejsou ani záchranné sbory. Zvyšující se 

počet tropických dnů a extrémních událostí si vyžaduje vypracování opatření, která reagují 

na nastalé změny. 

 Jednou z možností je vytvoření plánu opatření při vlnách veder. Tento plán je již 

využíván v mnoha zemích jako je například Velká Británie. Dokument by měl obsahovat 

detailní postupy jak státních tak i nestátních organizací na celostátní a regionální úrovni. 

Plán by měl být zpracován podle následujících bodů: 

1. Určení kompetentních orgánů  

Určení orgánů schopných jednat v případě vzniku vlny veder a jejich vzájemná 

spolupráce. Důležité je určit vedoucí orgán a detailně popsat jeho roli  

a odpovědnost za přípravu opatření. Jako takový orgán může vystupovat 

Krajská hygienická stanice nebo Zdravotnická záchranná služba. Podstatná je 

také spolupráce s Českým hydrometeorologickým ústavem. 

2. Identifikování kritérií aktivace a deaktivace plánu 

Plán by měl být aktivován již před příchodem vysokých teplot k včasnému 

varování obyvatelstva. Kritéria by měla být postavena na regionálních 

specifikacích a faktorech, které ovlivňují korelaci mezi lokálním počasím  

a úmrtností. Těmito ukazateli mohou být teplota vzduchu, relativní vlhkost, 

denní a noční teplotní extrémy a odchylky od běžného stavu. 

3. Vypracování systému varování a vyrozumění 

Zásadní je vymezení komunikačních kanálů od vedoucích orgánů až  

k obyvatelstvu. Nezbytná je koordinace regionálních orgánů a médií. 

4. Definování rizikových faktorů u populace, určení nejzranitelnějších skupin 

obyvatelstva a metod k jejich ochraně 

Definování rizikových faktorů jako je vysoký věk, chronická nebo akutní 

závažná choroba, medikace atd. je zásadní pro správné fungování plánu. Možné 

způsoby ochrany jsou každodenní kontrola těchto skupin sociálními službami 

nebo obecní policií popřípadě jejich transport do chladnějších prostor. 
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Informace o ochranných opatřeních (nepobývat zbytečně v horku, ochlazovat 

se, ochlazovat byt atd.) by měly být předávány skrze lokální i celostátní média. 

5. Zavedení metod vyhodnocení a revizí plánu 

Po každé vlně veder by mělo proběhnout vyhodnocení této události  

a zhodnocení účinnosti plánu, na kterém by se měli podílet všechny 

zainteresované orgány. [22] 

 Při přípravě na mimořádné události (vlny veder, povodně) je důležité zdůraznit 

důležitost spolupráce Českého hydrometeorologického ústavu, všech základních složek 

integrovaného záchranného systému, jakožto i Institutu ochrany obyvatelstva Lázně 

Bohdaneč. Tato součinnost by měla být rozšířena také na další sektory a nelze ji 

opomenout při přípravě na velké sportovní nebo kulturní akce. Jako příklad lze uvést 

fotbalový šampionát v Polsku v roce 2012. Na přípravě této události se velkou mírou 

podílelo Národní centrum pro koordinaci záchranných prací a ochrany obyvatelstva, který 

je polskou obdobou Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Šampionát byl 

pořádán ve stejných kalendářních týdnech jako byly zaznamenány povodně v roce 2010.  

Z toho důvodu byly velmi bedlivě sledovány povětrnostní podmínky a vytvořeny analýzy 

rizika pro sportoviště, letiště a ubytovací prostory. [23] 

 Pro vypracování studií věnujících se problematice klimatických změn v souvislosti 

se zásahovou činností složek záchranné systému je velmi důležité sledování těchto událostí 

skrze statistiku. Z tohoto důvodu je podstatné zaměřit se na mimořádné události způsobené 

vysokými teplotami. Vhodné by bylo zřízení dalšího podtypu zásahů např. "vlna veder" 

nebo uvést vysokou teplotu jako význačný činitel. Dále je potřeba snížit roztříštěnost 

údajů, kdy spousta mimořádných událostí se stejným charakterem je uvedena v rozdílných 

typech a podtypech zásahů. Vše by mělo směřovat ke snadnější orientaci v datech, 

snadnějšímu zpracování a silnějšími zaměření na extrémní jevy počasí. 
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Závěr 

 Práce se věnuje nastalým a budoucím klimatickým změnám a jejich možnému vlivu 

na zásahovou činnost složek záchranného systému. Z nich je vybrán Hasičský záchranný 

sbor Moravskoslezského kraje, který zabezpečuje koordinaci dalších složek integrovaného 

záchranného systému při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných  

a likvidačních prací. 

 V první kapitole je uveden výčet a popis nejčastějších mimořádných událostí 

způsobených přírodními vlivy v České republice. Jsou zde zahrnuty zejména povodně, 

jejich druhy, vichřice a větrné smršti, vlny veder a mrazová období. 

 Další část se vztahuje ke změnám klimatu. Jsou zde sepsány základní poznatky  

o této problematice dostupné z literatury. Kapitola se věnuje budoucímu vývoji, extrémním 

vlivům počasí a následkům změn na různé sektory lidské činnosti. Jsou zde popsány 

emisní scénáře a klimatické modely. Nové poznatky v tomto odvětví se však objevují 

každý den. V době zpracování této práce vychází v pořadí již pátá hodnotící zpráva  

o změnách klimatu, zpracovaná Mezivládním panelem pro změnu klimatu (IPCC). 

 Následně je popsán výzkumný projekt Českého hydrometeorologické ústavu 

statistické sledování dat Hasičského záchranného sboru. Z těchto zdrojů jsou získána data 

pro výzkum. 

 Praktická část se postupně věnuje analýze dat ČHMÚ a HZS MSK. Získané 

informace jsou poté komparovány. Nejvýznamnější je porovnání průměrných teplot  

a počtu zásahů. Tyto údaje jsou zpracovány zvlášť pro každý rok v rozmezí let 2006 - 

2010. Po vyhodnocení dat lze předpokládat, že počet mimořádných událostí se zásahem se 

zvyšuje s narůstající průměrnou denní teplotou vzduchu. Tímto jsou splněny první tři cíle 

vytyčené v úvodu práce. 

 Srovnání počtu zásahů s denními srážkovými úhrny je znázorněno na příkladě 

povodní z května a června 2010. Analyzovány jsou také extrémní dny s vysokými  

a nízkými teplotami a s vysokým srážkovým úhrnem. 

 Poslední cíl je realizován na konci práce, kde je uvedeno shrnutí získaných 

poznatků, odhad budoucího vývoje a návrh možných řešení. Mezi tyto návrhy patří 
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vypracování plánu opatření při vlnách veder, zdůraznění spolupráce ČHMÚ a IZS  

a zaměření statistiky HZS na narůstající počet a intenzitu extrémních jevů počasí. 

 Práce podává základní náhled na provázanost hydrometeorologických jevů a počtu 

zásahů HZS. Vzhledem k obsáhlosti problematiky a rozsahu dat je vhodné provést další 

výzkum v této oblasti.  
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