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Diplomová práce popisuje klimatický vývoj do současné doby a trendy pro další období 

z hlediska globálního, kontinentálního a národního. Popisuje mimořádné události, které 

z těchto trendů vyplývají – povodně, mimořádné události v období sucha, větrné smrště, 

nadprůměrné sněhové srážky a námrazy, činnosti HZS ČR při těchto mimořádných 

událostech. V reakci na předpokládané trendy změny klimatu diplomová práce řeší 

možnosti dalšího zlepšení stávajícího systému HZS ČR a možné úpravy plošného pokrytí 

na území České republiky. Současně je řešeno i technické vybavení jednotek požární 

ochrany. 
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The Diploma Thesis describes climate development up to the present day and the trends for 

the future from a global, continental and national point of view. It covers emergencies 

resulting from these trends – floods, drought, windstorms, excessive snowfall and ice 

formation, along with the activities of the Fire Rescue Service of the Czech Republic (FRS 

CR) carried out during these situations. In response to the anticipated climate change 

trends the Diploma Thesis deals with the possibility of the continuing improvement of the 

existing system of the FRS CR and potential adjustments in territorial coverage within the 

Czech Republic. Simultaneously, it focuses on the technical equipment of the fire-fighting 

units. 
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ÚVOD 

Změna klimatu je téma, které si člověk málo kdy připouští, nedokáže si spojovat 

klimatické projevy poslední doby a spojovat je s tímto jevem. V posledních 30 letech došlo 

k podstatnému zrychlení změny klimatu, kdy toto má celosvětový vliv na jeho projevy. 

Jako příklad extrémních projevů můžeme uvést přívaly sněhu v Americe nebo orkán 

Kyrill, který ochromil Evropu. Trend extrémních výkyvů počasí se s ohledem na prognózy 

má zvětšovat a současně toto bude přinášet i větší riziko vzniku mimořádných událostí 

v důsledku těchto nově vzniklých rizik. 

V úvodu diplomové práce je nutno se seznámit se základními pojmy, které budou 

v rámci práce použity a pro danou oblast jsou zásadní. Dále je nutné seznámení 

s prognózami změny klimatu v měřítku globálním, kontinentálním a ve vztahu k území 

České republiky (národním). Současně je nutno se ohlédnout i za skutečně probíhajícím 

stavem a vývojem klimatu v minulosti. 

Práce nadále popisuje mimořádné události, které vznikají s ohledem na prognózy 

změny klimatu, vykresluje mapy rizika pro jednotlivé mimořádné události a popisuje 

činnosti vykonávané HZS ČR v případě vzniku dané mimořádné události. Taktéž u většiny 

popisovaných mimořádných událostí jsou popsány významné mimořádné události, které 

zasáhly území České republiky v minulosti. 

V poslední části práce je nutno vyhodnotit na každou mimořádnou událost mapu rizika 

a stanovit návrh možností opatření realizovatelných v rámci HZS ČR. Následně je nutno 

všechna navržená opatření týkající se plošného pokrytí sumarizovat a prezentovat. Dále je 

nutno stanovit možnosti úpravy a vybavení požární technikou a technickými prostředky 

využívanými pro dané mimořádné události. Při stanovení vybavení požární technikou 

a technickými prostředky je hlavní zaměření kladeno na jednotky požární ochrany 

zřizované HZS ČR, pouze u vybraných případů jsou brány v úvahu vybrané jednotky SDH 

zařazené jako JPO II nebo JPO III. 
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REŠERŠE 

Výchozími dokumenty pro zpracování práce byly dokumenty týkající se změny 

klimatu, každý z dokumentů řeší změnu klimatu jednotlivě z pohledu globálního, 

kontinentálního a národního. Další zásadní dokument se týká ochrany před povodněmi, 

současně lze závěry z této literatury aplikovat i na další mimořádné události popisované 

v diplomové práci. 

IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of 

Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovern - mental Panel on 

Climate Change. [1] 

Dokument řešící klimatické změny v globálním měřítku, který sleduje všechny 

důvody jeho změny a současně určuje trendy, které jsou předpokládány na základě modelů 

změny klimatu. Jedná se o výchozí dokument, který je současně podkladem pro celou 

společnost při adaptaci na změnu klimatu a jeho přizpůsobení s ohledem na omezení vlivu 

působení člověka na změnu klimatu. 

EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY. Climate change, impacts and vulnerability 

in Europe 2012. [2] 

Jedná se o další dokument popisující změny klimatu, pouze se v tomto dokumentu 

soustřeďuje na kontinent Evropy. Současně se stanovuje trend vývoje změny klimatu pro 

další období. Tento odhad je dle popisovaného přesnější než stanovení trendů v globálním 

hledisku s ohledem na přesnější vstupní data. Rozsah dokumentu v diplomové práci nelze 

postihnout. Z tohoto důvodu byly čerpány pouze nejpodstatnější data týkající se změny 

klimatu v Evropě. 

Pretel J. a kol.: Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech 

vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření. Technické 

shrnutí výsledků projektu VaV (MŽP, SP/1a6/108/07, 2007–2011). [5] 

Materiál popisující veškeré klimatické děje, které se stali do současné doby 

a popisující modely, které jsou předpokládány v budoucnu s krátkodobým, střednědobým 

a dlouhodobým výhledem. Materiál přinesl zpřesnění údajů týkajících se změny klimatu 

v měřítku globálním a kontinentálním s ohledem na charakter území České republiky. 
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ADAMEC, Vilém et al. Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva. [16] 

Publikace řeší problematiku ochrany před povodněmi. Řeší povodně ve všech stádiích, 

od přípravy na jejich zvládnutí po obnovovací práce. Publikace shrnuje všechny postupy 

včetně postupů dalších správních orgánů. Současně publikace byla přínosem pro další části 

diplomové práce, jelikož popsané principy lze aplikovat i na další mimořádné události 

většího rozsahu. 

HANUŠKA, Zdeněk. Organizace jednotek požární ochrany. [24] 

Publikace řešící komplexně problematiku plošného pokrytí popisující všechny výchozí 

hlediska a popisující tvorbu tohoto plošného pokrytí. Přínos měla pro pochopení systému 

plošného pokrytí a pochopení celého systému včetně kategorizace JPO. 
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1 ZMĚNA KLIMATU A JEHO TRENDY 

V úvodu práce je nutno popsat si základní pojmy v oblasti změny klimatu. Dále je 

nutno si popsat změny do současné doby a další trendy ve změnách klimatu. Změny 

klimatu a jeho trendy je nutno popisovat celkem ze tří hledisek – globálního, 

kontinentálního a národního.  

1.1 Základní pojmy v oblasti změny klimatu  

Klima neboli podnebí je definováno jako dlouhodobý stav počasí, podmíněný 

energetickou bilancí, cirkulací atmosféry, charakterem aktivního povrchu a současně je již 

významně ovlivňován činností člověka. 

Klimatickým systémem se rozumí vysoce složitý systém, který má pět hlavních 

složek: atmosféra, hydrosféra, kryosféra, povrch země a biosféra, a vzájemný vztah mezi 

nimi. Vývoj klimatického systému se vyvíjí v čase vlivem své vlastní vnitřní dynamiky 

a důsledkem vnějšího působení. Jako vnější působení je možno uvést několik příkladů jako 

vulkanické erupce, sluneční změny a antropogenní působení zahrnující změny složení 

atmosféry a změny využití půdy. 

Změna klimatu je definována jako veškeré dlouhodobé změny včetně přirozené 

variability klimatu a změn působení lidskou činností. Klimatické změny nelze zcela 

rozdělit na složky přirozené a antropogenní, ale s ohledem na přizpůsobení probíhajícím 

nebo předpokládaným změnám to není potřebné. 

Globální oteplování je růst teploty vzduchu ve výšce 2 m nad zemským 

povrchem braný jako průměr přes celý zemský povrch. V posledních dekádách došlo ke 

zvýšení teploty o 0,2°C za desetiletí. S ohledem na to, že platí zákon zachování energie je 

nutno konstatovat, že k růstu globální teploty dochází i s ohledem na skutečnost, že Země 

do vesmíru vyzařuje v průměru menší výkon než je příkon země ze slunečního záření. 

Z toho plyne, že radiační bilance Země je nevyrovnaná. Přebytek energie, který nevyzáří 

Země do vesmíru se v poměru devět desetin projevuje oteplením oceánu.  

1.2 Změna klimatu v globálním měřítku 

V globálním měřítku změny klimatu je zcela zřejmé, že dochází k růstu teploty. Je 

nutno podotknout, že od 50. let 20. století došlo k nesrovnatelné změně klimatu 
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v globálním hledisku. Lze konstatovat, že změny klimatu, které proběhly za posledních 60 

let nemají obdoby v měřítku předchozích uplynulých desetiletí až tisíciletí. Dochází 

k oteplení atmosféry a oceánu, dochází k úbytku sněhu a ledu, vlivem odtávání ledů 

současně dochází ke stoupání hladiny oceánu. Současně se zásadním způsobem zvyšuje 

koncentrace skleníkových plynů, které mají také značný vliv na změnu klimatu a výše 

popsané skutečnosti. V každém z posledních třech desetiletí docházelo v blízkosti 

zemského povrchu ke zvýšení teploty většímu než v kterémkoliv předchozím desetiletí od 

roku 1850. Období od roku 1983 do roku 2012 bylo na severní polokouli pravděpodobně 

nejteplejší třicetiletí za posledních 1400 let. Globální trend oteplování je zřejmý 

z Obr. 1.1 [1]. Z tohoto je patrné, že lineární trend globální průměrné teploty od roku 1880 

do roku 2012 vykazuje oteplení o 0,85°C. Dále je z Obr. 1.2 patrné rozložení změn teploty 

v globálním měřítku na zemském povrchu. 

 

Obrázek 1.1 – Trendy změn globální teploty vyjádřené v ročních a dekádních hodnotách 

[1] 
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Obrázek 1.2 – Rozložení změn teploty na zemském povrchu [1] 

Z Obr. 1.2 je patrno, že ke globálnímu oteplování a změně teploty v globálním měřítku 

dochází nerovnoměrně. Nejedná se o rovnoměrné zvyšování teploty na zemském povrchu, 

jak by mohl vyvolávat pojem globální oteplování. 

Jak již bylo výše popsáno, při nárůstu energie ukládané do klimatického systému je 

valná většina energie akumulována do oceánu v jeho svrchní vrstvě (0 – 700 m), z čehož 

plyne taktéž zvýšení jeho teploty a současně i s ohledem na tání ledů zvýšení jeho hladiny. 

Hladina oceánu se od poloviny 19. století zvyšovala rychleji, než tomu bylo v předchozím 

dvoutisíciletí. Od roku 1901 do roku 2010 se zvýšila globální střední výška hladiny oceánu 

o 19 cm. V Tabulce 1.1 je pro větší přehlednost porovnána průměrná rychlost zvyšování 

globální průměrné hladiny oceánu. 

Tabulka 1.1 – Průměrná rychlost zvyšování globální průměrné hladiny oceánu 

Období Průměrná rychlost zvyšování 
globální průměrné hladiny oceánu 

1901 - 2010 1,7 mm.rok-1 
1971 - 2010 2,0 mm.rok-1 
1993 - 2010 3,2 mm.rok-1 

 

Vlivem tohoto oteplování výše popsaného dochází v posledních desetiletích ke 

zmenšování hmotnosti grónských a antarktických ledových příkrovů, současně dochází 

k ústupu ledovců v celém světě. Jarní sněhová pokrývka na severní polokouli se z pohledu 
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svého rozsahu zmenšuje. Hlavním vlivem zvyšování teploty oceánu je značné omezení 

schopnosti oceánu pohlcovat z atmosféry uhlík. Tento uhlík je hlavně vázáný v oxidech 

uhlíků. Současně tyto oxidy uhlíku, hlavně oxid uhličitý, jsou skleníkovými plyny. Čímž 

současně dochází opět k omezování rovnováhy energetické bilance Země. Dále dochází 

k ovlivnění vlhkostního a srážkového režimu na celé Zemi. 

Pro větší představu došlo ke značnému navýšení srážkového úhrnu v oblastech 

Severní a Jižní Ameriky, v severní Evropě, severní a střední Asii a proti tomu je nutno říci, 

že současně došlo ke snížení srážek v oblasti Sahelu, ve středomoří a v jižní Africe a jižní 

Asii. Je taktéž patrna propojenost zvýšení teploty a navýšení srážkového úhrnu. Pokud 

dochází ke zvýšenému oteplování, současně dochází k nárůstu výparu, čímž se zesiluje 

tvorba oblačnosti a navyšuje se pravděpodobnost intenzivních srážek. Tyto popsané 

skutečnosti jsou patrné na Obr. 1.3. 

 

Obrázek 1.3 – Srovnání změny ročního úhrnu srážek ve sledovaném období [1] 

Na Obr. 1.4 až 1.6 jsou vyobrazeny indikátory vykreslující změnu klimatu a jeho 

dopady na klima. Na Obr. 1.4 je vyobrazen úbytek jarní sněhové pokrývky. Na Obr. 1.5 je 

vyobrazen úbytek ledu na moři v Arktidě, ke kterému dochází s ohledem na oteplování 

svrchní vrstvy oceánů. Obr. 1.6 vykresluje globální průměrnou změnu výšky hladiny 

oceánu ve sledovaném období. Tyto všechny důsledky změny klimatu byly popsány výše 

a je nutno si dále stanovit jejich trendy do budoucnosti. 
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Obrázek 1.4 – Úbytek jarní sněhové pokrývky ve sledovaném období [1] 

 

Obrázek 1.5 – Úbytek ledu na moři v Arktidě ve sledovaném období [1] 

 

Obrázek 1.6 – Globální průměrná změna výšky hladiny oceánu ve sledovaném období [1] 

Trendy změn klimatu lze odhadovat na základě modelových simulací. Modelové 

situace lze rozdělit s ohledem na jejich náročnost. Náročnost je ve vstupních datech, 
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současně ale výsledky modelu jsou přesnější. Současně ale není zcela možné odhadnout 

vývoj, proto je možné, že model je navržen v několika variantách. S ohledem na potřebu 

přesnějšího modelu se nezabýváme jednoduchými modely. Pro naše potřeby potřebujeme 

simulovaný model co nejpřesnější. Mezi nejpřesnější a současně nejsložitější simulační 

modely můžeme uvést ESM – Earth System Model, CMIP5 – Coupled Model 

Intercomparison Projekt Phase 5 a světový program výzkumu klimatu WCRP využívající 

nové scénáře RCP – Representative Concentration Pathways. 

Pro model vývoje změny klimatu jsme využili scénáře RCP – Representative 

Concentration Pathways. V tomto modelu se uvažuje ve všech scénářích s nárůstem 

koncentrace oxidu uhličitého CO2 v roce 2100. V Tab. 1.2 jsou popsány čtyři scénáře, kdy 

je pokaždé uvažováno s různými koncentracemi oxidu uhličitého CO2. 

Tabulka 1.2 – Charakteristika použitých scénářů RCP 

Scénář Popis RF 2100 [W.m-2] CO2 2100 [ppm] 
CO2 ekvivalent 

2100 [ppm] 
RCP2.6 zmírňující opatření 2,6 421 475 
RCP4.5 stabilizační 4,5 538 630 
RCP6.0 stabilizační 6,0 670 800 
RCP8.5 vysoké emise 8,5 936 1313 

 

Ve všech scénářích RCP kromě RCP2.6 dochází k neustálému zvyšování nárůstu 

teploty, kdy v roce 2100 by tento nárůst měl pravděpodobně překročit 1,5°C v porovnání 

s obdobím 1850 – 1900. Předpokládaný vývoj nárůstu teploty je vykreslen na Obr. 1.7. 

Předpokládaný vývoj rozlohy mořského ledu je vykreslen na Obr. 1.8. Předpokládaný 

vývoj průměrného globálního vzestupu hladiny moře je vykreslen na Obr. 1.9. 

 

Obrázek 1.7 – Předpokládaný nárůst teploty do roku 2100 [1] 
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Obrázek 1.8 – Předpokládaný vývoj rozlohy mořského ledu do roku 2100 [1] 

 

Obrázek 1.9 – Předpokládaný vývoj průměrného globálního vzestupu hladiny moře do 

roku 2010 [1] 

Dle všech scénářů dochází ke zvýšení teploty, tato teplota se nezvyšuje rovnoměrně. 

I v budoucnosti je předpoklad, že bude docházet více k oteplování oceánu v jeho svrchních 

vrstvách než nad pevninou. Současně dochází k vyššímu nárůstu teploty ve vyšších 

zeměpisných šířkách, pomaleji teplota nad pevninou se zvyšuje v nižších zeměpisných 

šířkách. Lze předpokládat, že extrémně vysoké teploty budou častější než extrémně nízké 

teploty. Současně může dojít i k ochlazení v některých částech planety. Podrobnější vývoj 

změny klimatu nelze zcela přesně odhadnout, ale s určitou pravděpodobností lze 
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odhadovat, že v budoucnu zejména ve středních zeměpisných šířkách severní polokoule 

bude zvýšená cyklonální aktivita a současně i poměrně výraznější kolísání počasí. 

V této souvislosti je nutná i projekce srážkového režimu a následný dopad na vodní 

režim. Stejně jako je tomu u teploty, lze počítat s tím, že ve vyšších zeměpisných šířkách 

bude docházet k vyššímu nárůstu srážkového úhrnu, současně ale v nižších zeměpisných 

šířkách bude docházet ke snížení srážkového úhrnu. Z tohoto hlediska se stále více budou 

prohlubovat hydrologické cykly, čímž se bude zvyšovat riziko výskytu povodní a záplav, 

současně bude docházet k delším obdobím sucha. Největší rizika budou nastávat ve 

středních zeměpisných šířkách s kontinentální polohou, současně k tomuto budou přispívat 

i další umocňující faktory. Mezi umocňující faktory můžeme zatřídit snižování schopnosti 

krajiny a půdy zadržovat vodu, necitlivé zásahy člověka do původních říčních toků a další 

podobné faktory. 

Závěrem je nutno konstatovat, že i nadále bude pokračovat snižování průměrné výšky 

i rozsah sněhové pokrývky bez rozlišeného předpokládaného scénáře. Současně bude 

docházet k tání mořských ledů a ledovců. Dále bude docházet k častější periodicitě 

extrémně vysokých teplot s epizodami intenzivních přívalových srážek. Během tohoto 

století by s velkou pravděpodobností mohla nastat náhlá a nenávratná změna klimatu.  

1.3 Změna klimatu v kontinentálním měřítku 

Klima na evropském kontinentu je specifické svou výraznou regionální proměnlivostí. 

Ta je dána svou polohou kontinentu na severní polokouli a současně na toto mají vliv 

okolní oceány a moře, potažmo přilehlý asijský kontinent a Arktida. V Evropě existuje 

dostatečně hustá síť dlouhodobě měřících stanic, z tohoto důvodu jsou analýzy trendů 

změn klimatu výrazně přesnější než prognózy změny klimatu v globálním měřítku. 

V Evropě došlo v posledním století k oteplení v průměru o 1,2°C, současně za 

posledních 30 let došlo k oteplení o 0,45°C. Pokud tyto hodnoty porovnáme s hodnotami 

získanými z globálního pohledu, dojdeme k závěru, že tyto hodnoty jsou přibližně 

o polovinu vyšší než globální. Z tohoto lze vyvodit, že změny klimatu jsou na evropském 

kontinentu rychlejší než v porovnání s průměrnými hodnotami globálního měřítka. 

Současně je nutno podotknout, že popisované průměrné trendy na evropském kontinentu 

jsou vyšší na Pyrenejském poloostrově, ve střední a severovýchodní Evropě a v horských 
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oblastech. Dále v zimním období je stejný trend v severní Evropě. Z pohledu časové osy 

dochází k největšímu oteplení na jaře a v létě. K nejmenšímu oteplení dochází na podzim. 

V tomto důsledku dochází ke zvýšení výskytu epizod s extrémně vysokými teplotami na 

jaře a v létě. Pokud porovnáme statistická data, lze z nich vydedukovat, že chladné 

extrémy jsou vlivem změny klimatu potlačovány. Na druhé straně musíme konstatovat, že 

za období posledního století se počet tropických dní ztrojnásobil. V tom samém období 

došlo ke zdvojnásobení výskytu letních dní. Na Obr. 1.10 je zakresleno zvýšení teploty na 

evropském kontinentu od roku 1850 do roku 2012. Jedná se o vyobrazení teploty 

v průměrné změně teploty za rok (horní), změna teploty v zimě (uprostřed) a změna teploty 

v létě (spodní).  

 

Obrázek 1.10 – Průměrná změna teploty na evropském kontinentu [2] 
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Výhled do období roku 2030 lze bez rozlišení výběru scénáře předpokládat s mírně 

vyšším nárůstem teploty, než je stanoveno v trendech z pohledu globálního měřítka. 

Teplota se bude zvyšovat přibližně nepatrně na hodnotou 0,2°C/10 let. Výhled pro období 

do roku 2100 se předpokládá nárůst teploty v rozpětí 1,0 – 5,5°C vzhledem 

k porovnávanému období 1961 – 1990. Rozpětí teplot nárůstu je poměrně široké, ale toto 

je současně ovlivněno již uvedenými trendy u globálních změn klimatu. Simulační modely 

předpokládají s celkovým vyšším oteplením ve východní Evropě a Skandinávii. V zimním 

období se současně bude oteplovat dále v jihozápadní Evropě a ve středomoří. Trendem 

tedy ve výhledu v tomto období je potřeba počítat s nárůstem výskytu, intenzity a délky 

trvání episodických vln extrémně vysokých teplot a současně je nutno počítat se 

snižováním proměnlivosti zimních teplot, což bude mít za následek snižování dnů 

ledových a mrazivých. Nejvíce bude vlnami extrémně vysokých teplot zasažen Pyrenejský 

poloostrov, střední Evropa včetně alpského masivu, východní pobřeží Jadranu a jižní část 

Řecka. Naopak zase nárůst teplot v zimním období bude nejvíce znatelný v severní 

Evropě. Na Obr. 1.11 jsou vyobrazené modelové scénáře v rozlišení dvou různých období, 

kdy v horní řadě je vyobrazeno do konce období 2050, a v dolní řadě jsou vyobrazeny 

scénáře do konce období 2010. Současně jsou tyto scénáře vyobrazeny jako celkové 

(vlevo), v letním prostředí (uprostřed) a v zimním období (vpravo). 

 

Obrázek 1.11 – Modelový odhad zvýšení průměrné teploty v Evropě [2] 
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Současně se změnou teploty dochází ke změně srážkového režimu, kdy dochází hlavně 

k přesunu vlhkých vzduchových hmot z Atlantiku či středomoří. S vlivem cirkulačních 

podmínek v dané oblasti dochází k výraznějšímu projevu v určitých regionech. Pokud 

spojíme současné trendy, tedy zvyšování teploty a změnu srážkového režimu dojde 

k extrémním hydrologickým situacím. Jako extrémní hydrologické situace jsou buď 

povodně nebo extrémní sucha. S ohledem na regiony je nutno říci, že v posledním století 

došlo v severní Evropě ke zvýšení průměrného ročního srážkového úhrnu přibližně o 10 – 

40 %. Současně naopak ve většině jižní Evropy dochází k poklesu průměrného ročního 

srážkového úhrnu přibližně o 20 %. 

Trendy změn klimatu z hlediska srážkového režimu do konce roku 2100 vykazují 

výrazné regionální rozdíly i sezónní odlišnosti. Dále je nutno předpokládat současný trend, 

kdy bude v severní Evropě docházet ke zvyšování srážkového úhrnu přibližně o 20 % 

a v jižní Evropě a středomoří bude docházet k poklesu přibližně o 5 – 40 %. Střední 

Evropa bude mít trend, kdy se bude v letních měsících snižovat srážkový úhrn a naopak 

v zimních měsících se dá očekávat vyšší srážkový úhrn, relativně konstantní by měl 

srážkový úhrn zůstat na jaře a na podzim. Na Obr. 1.12 jsou vyobrazeny změny 

srážkového úhrnu na území Evropy - celkový srážkový úhrn (vlevo) a srážkový úhrn v létě 

(vpravo). 

 

Obrázek 1.12 – Modelový odhad zvýšení srážkového úhrnu v Evropě [2] 
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Závěrem je nutno shrnout skutečnosti výše popsané. Na evropském kontinentu bude 

do roku 2100 docházet ke zvyšování teploty, současně bude docházet ke změně 

hydrologické situace, což bude mít za následek zvyšující se trend výskytu sucha a výskytu 

extrémních srážkových úhrnů. 

1.4 Změna klimatu v národním měřítku 

Trend změny klimatu v národním měřítku, konkrétně v měřítku České republiky jdou 

ruku v ruce s trendy z měřítka globálního a s trendy z měřítka kontinentálního. Jejich 

hlavními charakteristikami je teplota a srážky.   

Od konce 18. století docházelo v České republice k oteplení. Toto oteplení vystřídal 

v polovině 19. století pokles teploty. Poté opět v druhé polovině 19. století nastalo období 

zvyšování teploty. Toto zvyšování teploty od počátku 20. století se zpomalilo. Největší 

trend zvyšování teploty nastal přibližně od počátku osmdesátých let 20. století. [3] Tento 

trend je vykreslen na Obr. 1.13, kde je vykreslena průměrná roční teplota vzduchu 

v období 1775 – 2010 ze stanice Praha – Klementinum. Při porovnání průměrné teploty za 

období 1861 – 1910 a 1961 – 2010 dojdeme k závěru, že průměrná teplota se zvýšila o 

1,3°C. Je nutno konstatovat, že se jedná o průměrné teploty, pokud bychom porovnávali 

období přibližně od roku 1975 do současnosti, byl by tento rozdíl ještě podstatnější, jelikož 

přibližně v tomto období nastalo rapidnější zvýšení teploty. 

 

Obrázek 1.13 – Průměrná roční teplota vzduchu (°C) v období 1775 - 2010 na stanici 

Praha-Klementinum [4] 
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 Srážkový meziroční úhrn je velmi proměnlivý. Jako ukázku je možno uvést příklad, 

kdy v roce 2002 došlo ke třetímu nejvyššímu ročnímu srážkovému úhrnu a v roce 

následujícím 2003 došlo k druhému nejnižšímu srážkovému úhrnu za posledních 206 let. I 

přes tento úkaz je pozorováno, že v období posledních 30 let dochází ke snížení ročního 

srážkového úhrnu. Tento stav je vyobrazen na Obr. 1.14, kde je tento trend zcela zřejmý. 

 

Obrázek 1.14 – Průměrný roční úhrn srážek (mm) v období 1805 - 2010 na stanici Praha-

Klementinum [4] 

V období posledních dvou desetiletí došlo vždy ke zvýšení průměrné teploty o 0,8°C. 

Nejvíce jsou zvýšením teploty ovlivněny měsíce červenec a srpen. Nejméně je zvýšení 

teploty znatelné v měsících září až listopad. Výkyvy teploty jsou velmi znatelné v zimních 

měsících, naopak v letních měsících tyto výkyvy jsou nižší. Pokud budeme sledovat 

teploty z pohledu jejich výkyvu je možno tento trend vykreslit zcela zřejmě, pokud si 

porovnáme data z několika vybraných stanic. Tento trend je vykreslen v porovnání počtu 

dní dle Tabulky 1.3, kdy dojde k překročení maximální (TMA) nebo minimální teploty 

vzduchu (TMI). [5] Z tohoto pohledu rozdělujeme dny následovně: 

• letní den (TMA ≥ 25°C), 

• tropický den (TMA ≥ 30°C), 

• den s TMA ≥ 35°C, 

• tropická noc (TMA ≥ 20°C), 

• mrazivý den (TMI < 0°C), 

• ledový den (TMA < 0°C), 

• arktický den (TMA < -10°C). 
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Tabulka 1.3 – Průměrné počty dní s mezními teplotami za rok v období 1961 - 2010 

a jejich změny na území ČR [5] 

 1961-1990 1991-2010 rozdíl mezi obdobími 
letní dny 45 57 12 
tropické dny 8 14 6 
dny s TMA ≥ 35°C 0,2 1,0 0,8 
tropické noci 0,1 0,4 0,3 
mrazivé dny 112 106 -6 
ledové dny 30 28 -2 
arktické dny 1,1 0,6 -0,5 

Z Tabulky 1.3 je zřejmé, že po porovnání těchto dvou stanovených období dochází 

v České republice k oteplení a je zcela zřejmý trend výskytu více dnů s vyššími teplotami. 

Naopak na straně druhé dny s nízkými teplotami jsou na ústupu. 

Popsat další sledovanou charakteristiku, kterou jsou srážky, je z pohledu statistky 

podstatně složitější. Jejich proměnlivost a vývoj nelze zcela odhadnout a z námi 

sledovaného zájmu jejich roční průměr není pro dané téma zcela zásadní. Z našeho 

pohledu je podstatné, kdy dochází k výskytu vyššího srážkového úhrnu, než je obvyklé. 

Srážkové dny s úhrnem srážek větším než 5 mm a 10 mm jsou na území České republiky 

běžné po celý rok. Srážkové dny se srážkovým úhrnem větším než 20 mm se na našem 

území vyskytují spíše v létě, jejich výskyt v zimě je zcela mizivý. Současně je nutno ale 

říci, že výskyt přívalových dešťů není možno sítí měřících stanic zachytit, proto je při 

jejich průkazu a výskytu nutno se spoléhat výhradně na radarové snímkování. Z tohoto 

snímkování je zcela zřejmé, že i přes trend snižování průměrného srážkového úhrnu, 

četnost výskytu přívalových dešťů má stoupající trend. 

Odhad dalšího trendu klimatu v České republice tvoří data regionálního klimatického 

modelu ALADIN-CLIMATE/CZ, který rozlišuje území po 25 km pro období 1961 – 2100. 

Současně tento model byl opraven dle výstupů s ohledem na identifikované chyby při 

porovnání modelové simulace referenčního období 1961 – 1990. Model předpovídá 

následující sadu klimatologických prvků: 

• průměrná denní teplota vzduchu, 

• denní úhrn srážek, 

• denní suma globálního záření, 

• průměrná denní rychlost větru, 



 

 18

• průměrná denní vlhkost vzduchu, 

• denní minimální teploty vzduchu, 

• denní maximální teploty vzduchu. 

Pro naše potřeby zcela postačí sledovat průměrnou teplotu a úhrn srážek. Jelikož další 

scénáře nejsou tak zásadní a rozhodující pro naše potřeby. Model lze současně rozdělit i 

z pohledu délky jejich výhledu. Jsou zpracovány a připraveny modely krátkodobé (2010-

2039), střednědobé (2040-2069) a dlouhodobé (2070-2099). Dále budeme zkoumat pouze 

krátkodobé a střednědobé modely.  

Krátkodobý vývoj teploty v České republice počítá se zvýšením přibližně 1°C pro 

průměrnou roční teplotu vzduchu. Oteplení v letním a zimním období je pouze nepatrně 

větší než v jarním a podzimním období. Jedná se v podstatě o systematický vývoj teploty, 

který není vykreslen relativně žádnými výkyvy. 

Střednědobý vývoj teploty je již podstatně znatelnější, kdy v letním období dochází 

k nejvyššímu zvýšení teploty vzduchu a to o 2,7°C a nejméně dochází ke zvýšení teploty 

v zimním období o 1,8°C. Znatelné zvýšení teploty, které je třeba podotknout je v měsíci 

srpnu, kdy je předpoklad zvýšení až o 3,9°C. V jarním a podzimním období bude docházet 

ke zvýšení teploty přibližně v tomto intervalu, kdy v jarním období toto zvýšení teploty 

bude znatelnější. 

 

Obrázek 1.15 – Trendy průměrné roční teploty vzduchu dle modelu [5] 
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Na Obr. 1.15 jsou vyobrazeny popisované změny průměrné roční teploty vzduchu pro 

sledovaná období a současně je vyobrazeno i referenční období pro porovnání změn. 

Současně je z tohoto patrno, že ke zvýšení teploty dochází v České republice v podstatě 

plošně. Nejvyšší roční průměrné teploty bez rozlišení scénáře jsou dosahovány v oblasti 

středních Čech a jižní Moravy a naopak nejnižší roční průměrné teploty jsou dosahovány 

v horských oblastech Krkonoš, Krušných hor, Orlických hor a Šumavy. 

Jak už bylo popsáno, odhad vývoje srážkového režimu není tak jednoduchý jako vývoj 

teploty, jelikož se jedná o kolísavé a proměnlivé výskyty, popř. dále je možné ovlivnění 

extrémními lokálními srážkami. S velkou určitostí je nutno ale počítat se snižujícím se 

trendem ročního úhrnu srážek, ale na druhou stranu je nutno počítat se stoupající teplotou 

s tím, že se zvyšuje výskyt extrémních lokálních srážek, které nejsou v modelu možné 

podchytit a nedají se zcela přesně předpokládat. V zimním období bude úbytek srážek 

nejméně znatelný, naopak výrazně znatelný bude v letním období. Současně bude docházet 

ze zvyšování bezsrážkových dnů. Na Obr. 1.16 je zřejmé popisované snížení ročního 

srážkového úhrnu. Dle vyobrazeného modelu a scénářů vývoje by roční srážkový úhrn měl 

zůstat konstantní v podstatě v oblastech Krkonoš, Orlických hor a Šumavy, ve všech 

ostatních oblastech by mělo dojít ke snižování ročního srážkového úhrnu. 

 

Obrázek 1.16 – Trendy průměrného ročního srážkového úhrnu dle modelu [5] 
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Poslední sadou klimatických prvků modelu, která by pro další části práce byla 

přínosná je průměrný počet bezesrážkových dnů v roce. Tento model je obdobně jako 

předchozí modely zpracován pro krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý výhled na Obr. 

1.17. Nejvíce je trend zvýšení počtů bezesrážkových dnů v roce patrný v oblasti jižní 

Moravy, ale současně je nutno podotknout, že se tato hodnota zvyšuje napříč celou Českou 

republikou. 

 

Obrázek 1.17 – Trendy průměrných počtů bezrážkových dní v roce dle modelu [5] 

Z popsaných scénářů a modelů je zcela zřejmé, že v České republice bude docházet ke 

zvyšování teploty, kdy toto zvyšování by mělo být v budoucnu nejvíce patrné v letních 

měsících a naopak trendem srážek bude jejich úbytek. Ovšem s ohledem na srážky je nutno 

podotknout, že žádný model neumí předpovídat lokální srážky, které nejsou patrné 

a zachytitelné měřenými stanicemi, předpoklad jejich zvyšujícího výskytu je předpokládán 

ze snímkování. 
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2 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI S OHLEDEM NA PROGNÓZY ZMĚNY 

KLIMATU 

Z předchozí kapitoly vyplývají mimořádné události, které se více či méně dotýkají 

činnosti HZS ČR. Je nutno si tyto mimořádné události shrnout a popsat si jejich dopad na 

území a činnosti zabezpečovaná HZS ČR, popř. jednotkami SDH obcí. 

Mezi mimořádné události, u kterých se předpokládá zvýšený výskyt na území České 

republiky s ohledem na prognózy změny klimatu, patří: 

 povodně, 

 mimořádné události vlivem sucha, 

 větrné smrště, 

 nadprůměrné sněhové srážky a námraza. 

2.1 Povodně 

Povodeň je přírodní jev, který vzniká rozlitím nadměrného množství vody v krajině 

mimo vodní toky, popř. může vznikat naakumulováním velkého množství vody 

v krajinném rázu, kdy dojde k vytvoření vodní hladiny. Jedná se o živelnou mimořádnou 

událost, kdy rozsah mimořádné události v čase může být v rozsahu několika hodin, ale také 

může trvat i několik týdnů. I přesto, že tato mimořádná událost může trvat pouze 

v hodinách, její důsledky mohou mít dalekosáhlejší dopady. Obnovovací práce po 

mimořádné události mohou trvat i několik měsíců. Povodeň, kterou je ohroženo území 

České republiky lze rozdělit na následující druhy [7]: 

 letní povodně -  jedná se o povodně, způsobené dlouhodobějšími regionálními 

srážkami o velké intenzitě s vysokým úhrnem srážek, jejich dopad je 

znatelnější na středních a větších vodních tocích, 

 přívalové povodně – jedná se o povodeň způsobenou krátkodobě působícími 

srážkami s velkou intenzitou, kdy dochází k lokálnímu ohrožení, výskyt této 

povodně nelze žádným způsobem předpovídat a její vznik je možný v podstatě 

kdekoliv na území České republiky, jsou ovlivněny sklonitostí území, 

 zimní a jarní povodně – jedná se o povodeň způsobenou rychlým táním 

sněhové pokrývky, velmi často je tato povodeň kombinována s dešťovými 

srážkami, nejčastěji jsou těmito povodněmi zasaženy podhorské vodní toky, 
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pokud dojde k rozsáhlejšímu oteplení kombinovanému s dešťovými srážkami, 

mohou být zasaženy velké nížinné vodní toky, 

 povodně způsobené ledovými jevy na vodních tocích – jedná se o povodně 

vzniklé v důsledku ledových nápěchů nebo zácpy vzniklých na vodních tocích, 

riziko vzniku této povodně není ovlivněno kategorií vodního toku, intenzitu 

povodně ovlivňují místní podmínky v korytě vodního toku a výskyt 

meteorologických jevů, 

 zvláštní povodeň – jedná se o povodeň způsobenou umělými vlivy, mohou 

nastat při stavbě nebo provozu vodních děl, při narušení vzdouvacího tělesa, 

při poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení nebo při řešení krizových 

situací z hlediska bezpečnosti vodních děl. 

 

Obrázek 2.1 – Letní povodeň v roce 2002 [8] 

2.1.1 Extrémní povodně od 90. let 20. století v České republice 

Česká republika byla v posledních 25 letech zasažena několika extrémními 

povodněmi, které jsou uvedeny v Tabulce 2.1. Z hlediska počtu ztrát na lidských životech 

byla nejextrémnější povodeň v roce 1997, kdy o lidský život přišlo 60 lidí. Z pohledu 

způsobených škod byla nejničivější povodeň v roce 2002 (Obr. 2.1), kdy došlo ke škodám 

75 miliard korun českých. V roce 2013 byla třetí nejničivější povodeň po povodních 
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uvedených výše. Jednalo se v podstatě o podobnou povodeň jako v roce 2002, ale 

způsobené škody byly díky nižšímu srážkovému úhrnu a již provedeným protipovodňovým 

opatřením podstatně nižší než v roce 2002. Z pohledu ztrát na lidských životech byla 

povodeň v roce 2013 v podstatě stejná jako v roce 2002. Tento údaj byl ale současně 

ovlivněn i ztrátou pěti lidských životů u vodáků vyznávající sjíždění za extrémních 

podmínek na rozvodněných řekách, což se jim stalo osudným.  

Tabulka 2.1 – Přehled extrémních povodní v novodobé historii České republiky 

Výskyt 
povodně 

Typ povodně 
Způsobené škody 

(mil. Kč) 
Počet ztrát na 

lidských životech 

1997 letní 62 600 60 
1998 přívalová, letní 1 800 10 
2000 jarní 3 800 2 
2001 jarní, letní 1 000 0 
2002 letní 75 000 16 
2006 jarní 6 200 9 
2009 přívalové 8 500 15 
2013 přívalové, letní 16 000 15 

2.1.2 Mapa rizik povodní 

Předpověď rizika povodní je velmi složitou disciplínou, kdy je ve složitých 

výpočtových metodách nutno zahrnout všechny aspekty, které se dané problematiky týkají. 

I přes toto nelze s úplnou přesností postihnout, že vodní tok velmi malého rozsahu nemůže 

způsobit lokální povodeň způsobenou velmi vysokým srážkovým úhrnem a krajinným 

rázem. Proto je nutno říci, že tyto tzv. bleskové povodně v podstatě nelze předpovídat a je 

nutno s nimi počítat kdekoliv na území České republiky. 

Na Obr. 2.2 jsou znázorněny části vodních toků, kde je dle výše uvedeného možnost 

významného povodňového rizika. Po bližší studii mapového podkladu je zřejmé, že 

dochází k zasažení v podstatě všech krajských měst a hlavního města Prahy. Současně je 

nutno dále zkoumat, v podrobnějších mapových podkladech, aby bylo možno stanovit 

dopady případné povodně. Z tohoto hlediska je nutno provést zkoumání v mapách 

záplavových území, zda požární stanice HZS ČR nejsou umístěny v záplavových územích, 

čímž by v případě vzniku mimořádné události mohlo dojít k ohrožení akceschopnosti. 
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Obrázek 2.2 – Navržené úseky toků v oblastech s významným povodňovým rizikem [Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.] 
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Výběr oblastí s potencionálně vysokým rizikem jsou vyobrazeny na Obr. 2.3 na 

základě dvou kritérií: 

 25 a více obyvatel obce dotčených povodňovým nebezpečím za rok, 

 70 a více milionů Kč hodnota majetku dotčeného povodňovým nebezpečím 

za rok. [10] 

Při zpracování mapy jsou brány jako základními podklady povodeň 100leté vody. 

Současně jsou nutné brát na zřetel významné památkově chráněné objekty, které se 

nachází v záplavovém území.  

 

Obrázek 2.3 – Mapa rizika povodně s potencionálně vysokým rizikem [10] 

2.1.3 Činnosti HZS ČR při povodních 

HZS ČR při povodních zajišťuje řízení integrovaného záchranného systému, provádí 

záchranné práce, hašení požáru a organizuje ochranu obyvatelstva. [11] Organizace 

ochrany obyvatelstva spočívá ve varování obyvatelstva, evakuaci obyvatelstva, ukrytí 

a nouzové přežití obyvatelstva. [12] Všechny tyto činnosti mají legislativní základ 

v následujících zákonech: 

 zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů, 
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 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 zákon o požární ochraně. 

Záchranné práce zabezpečované HZS ČR spočívají hlavně v zamezení ztrát na 

životech a primárních škodách, které lze jeho činností zamezit. [13] S nárůstem času po 

primárních škodách nastupují škody sekundární. Sekundární škody se musí v co největší 

míře potlačit, jinak by dopady na postižené obyvatelstvo, majetek i životní prostředí mohly 

být podstatně větší než u primárních škod. Současně provádí činnosti na ochranu 

obyvatelstva.  

Dále HZS ČR provádí práce na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o některých zákonech (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, spadající do oblasti 

povodňových záchranných a povodňových zabezpečovacích prací. Povodňové záchranné 

práce jsou definovány jako technická a organizační opatření prováděná za povodně 

v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku, 

zejména ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně nutnou 

dobu, zachraňování majetku a jeho přemisťování mimo ohrožené území. [14] Povodňové 

zabezpečovací práce jsou zejména odstranění překážek ve vodním toku a v profilu objektů 

(propustků, mostů) znemožňující plynulý odtok vody, rozrušování ledových nápěchů 

a zácp ve vodním toku, ochrana koryta a břehů proti narušení povodňovým průtokem 

a zajištění břehových nátrží, opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází a hrází 

vodních děl zadržujících vodu, provizorní uzavírání protržení hrází, instalace 

protipovodňových zábran, opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací, 

opatření k omezení znečištění vody a opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy. 

[14]  

Povodně a výše uvedené záchranné práce vyvolávají nutnost vytvářet podmínky pro 

zabezpečení nouzového přežití pro evakuované osoby a jeho potřeb prostřednictvím 

humanitární pomoci, nouzového zásobování, ubytování apod. V této oblasti plní HZS ČR 

úkoly poskytování materiální, humanitární a psychosociální pomoci při zajištění 

nezbytných prostředků pro přežití obyvatelstva v zatopených oblastech. Poskytování 

materiální a humanitární pomoci má za úkol hlavně Národní základna humanitární pomoci 

HZS ČR dislokovaná ve Zbirohu (Obr. 2.4). Jejím hlavním úkolem je organizace 
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humanitární pomoci spočívající v efektivním přijetí humanitární pomoci, roztřídění, 

skladování po nezbytně nutnou dobu, příprava k expedici a expedice. Humanitární pomoc 

je poskytována na území České republiky, území Evropské unie nebo jinde na světě, kde je 

zapotřebí. [15] Současně o tomto poskytnutí humanitární pomoci musí být rozhodnuto dle 

legislativního řádu České republiky. 

 

Obrázek 2.4 – Národní základna humanitární pomoci HZS ČR ve Zbirohu [15] 

Jako následující jsou prováděny likvidační práce. Likvidační práce jsou poslední 

práce, při kterých se HZS ČR a JPO účastní v masivním počtu pro jejich rychlé zvládnutí. 

Úkolem při likvidačních pracích je obnova základních životních podmínek pro 

obyvatelstvo v povodněmi postižených oblastech. Jedná se hlavně o zabezpečení opatření 

pro zprovoznění zdrojů pitné vody, odstranění bahna a naplavenin z komunikací a objektů, 

čerpání vody z objektů a území, stržení staticky narušených objektů, pokácení vyvrácených 

stromů a zprovoznění komunikací a mostů. Likvidační práce snižují synergická rizika 

způsobená povodněmi a v zasažených oblastech snižují další potencionální nebezpečí. [16] 

Posledními prováděnými pracemi jsou obnovovací práce, které spočívají v činnostech 

směřujících k obnově území, ale současně již při těchto pracích nejsou odstraňována rizika 

ohrožení života, majetku a životního prostředí. Účast HZS ČR při těchto pracích je 

minimální nebo se jich vůbec neúčastní. 
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Pro všechny tyto činnosti je nutno HZS ČR a vybrané JPO (hlavně JPO kategorie II 

a III) vybavit dostatečným technickým vybavením, které bude tyto práce usnadňovat 

a bude dostatečné pro plnění těchto úkolů. Současně je nutno zhodnotit, zda plošné pokrytí 

HZS ČR a JPO je dostatečné a není potřeba přistoupit k jeho úpravě. 

2.2 Mimořádné události vlivem sucha 

Sucho je přírodní katastrofa v důsledku nedostatků srážkové vody nebo podzemní 

vody, popř. jejich kombinace. Výskyt období sucha se bude dle výše popsaného stavu 

neustále prodlužovat a v jeho důsledku se bude zvyšovat teplota. V důsledku sucha dochází 

k odumírání zemědělské a lesní vegetace a ke vzniku lesních požárů. Současně je dopadem 

nedostatek podzemních a povrchových vod, což může mít dopad na omezení zásobování 

užitkovou vodou potřebnou pro obyvatelstvo a pro chlazení prvků kritické infrastruktury 

(např. elektrárny, rafinerie). Dále v této souvislosti dochází ke snížení počtu a vydatnosti 

přírodních vodních zdrojů pro hašení lesních požárů. 

Lesní požáry vzniklé v důsledku sucha se velmi obtížně likvidují. Většinou k těmto 

lesním požárům dochází v těžce přístupném terénu, kde je špatná dostupnost pro požární 

techniku a současně není možno ji zcela ideálně využít s ohledem na velmi velkou rychlost 

šíření požáru. Chování lesních požárů se nedá zcela odhadnout a může docházet i k šíření 

požáru pod zemí, což může likvidaci lesních požárů značně komplikovat. Z těchto důvodů 

se ve většině případů jedná o mimořádnou událost se značnou časovou náročností a je 

potřeba povolávat značný počet JPO. 

2.2.1 Mapa rizika suchu 

Mapa rizik sucha na území České republiky je vyobrazená na Obr. 2.5. Při zpracování 

mapy rizika sucha bylo vycházeno z několika hledisek: 

 prognóza změny klimatu v České republice popsané výše, 

 zápornou vláhovou bilancí větší než 50 mm dle údajů ČHMÚ, 

 počtu lesních požárů na km2. 

Současně jsou zakresleny místa dislokace požárních stanic HZS ČR, které jsou dotčeny 

rizikovým územím. Při průmětu výše uvedených hledisek došlo ke stanovení rizikových 
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oblastí a dále může dojít ke zhodnocení možnosti provedení zásahů na mimořádné události 

dle plošného pokrytí a dojezdových časů do rizikových oblastí. 

 

Obrázek 2.5 – Mapa rizika sucha na území České republiky [17] 

2.2.2 Činnosti HZS ČR vlivem sucha 

HZS ČR ve vazbě na mimořádné události vlivem sucha bude provádět hašení 

rozsáhlých lesních požárů. Pro potřeby úspěšného zvládnutí zásahu bude potřeba 

monitorování místa požáru ze vzduchu s ohledem na zvolení nejlepšího způsobu zdolávání 

mimořádné události a zabránění případnému ohrožení zasahujících hasičů a požární 

techniky nebo obyvatelstva nacházejícího se v zasažených oblastech. V oblastech 

s rozsáhlým lesním porostem je nutno zajistit dostatečné množství požární vody k hašení 

a je nutno mít takovou techniku, která je schopna tuto vodu dopravovat do velmi špatně 

přístupného lesního porostu. 

2.3 Větrné smrště 

Větrná smršť je označení pro prudké zesílení větru, které má za následek hmotné 

škody. [18] V meteorologii toto označení není používáno, je používáno označení podle 

Beaufortovy stupnice, která určuje několik stupňů síly větru podle jeho rychlosti. 
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Rozdělení větrných smrští podle Beaufortovy stupnice, které můžou způsobit škody je 

následující: 

 čerstvý vichr – rychlost větru 62 – 74 km/h, láme větve, 

 silný vichr – rychlost větru 75 – 88 km/h, působí drobné škody na stavbách, 

 plný vichr – rychlost větru 89 – 102 km/h, poškozuje domy, vyvrací stromy, 

 vichřice – rychlost větru 103 – 117 km/h, působí rozsáhlé zpustošení, 

 orkán – rychlost větru 118 km/h a více – ničivé účinky, pohybuje těžkými 

hmotami. 

Důsledkem větrných smrští jsou polomy v lesích, neprůjezdnost dopravních 

komunikací, dopravní nehody na silnicích a železnicích v důsledku padajících stromů, 

poškození budov, zejména jejich střech a v některých případech dochází i k jejich zřícení. 

Největší důsledek mimo ztrát na životech je poškození infrastruktury zásobování a výroby 

– poškození rozvodných sítí elektrické energie včetně dopadů na výrobní sektor, 

dlouhodobé výpadky v celých obcích. 

2.3.1 Orkány na území České republiky 

V posledních deseti letech se přes území České republiky prohnaly dva orkány, 

o kterých se je třeba zmínit. Jedná se o orkán Kyrill a vichřici Emma. Současně ale Česká 

republika byla zasažena i menšími větrnými smrštěmi s místním vlivem, kdy lze uvést 

například větrnou smršť v oblasti regionu Litovle v roce 2002 nebo Bruntálu v roce 2013. 

Orkán Kyrill zasáhl Českou republiku ve dnech 18. a 19. ledna 2007 (Obr. 2.6). 

Jednalo se o největší větrnou smršť, která zasáhla Českou republiku v její novodobé 

historii. Následky orkánu Kyrill byla zasažena celá oblast Čech, v několika krajích muselo 

být s ohledem na rozsah katastrofy vyhlášen stav nouze. Orkán Kyrill  ve svém maximu 

dosahoval rychlosti větru až 183 km/h. Orkán Kyrill způsobil přibližně 80 000 pojistných 

událostí ve výši 2,25 miliardy Kč a o život přišlo 6 lidí. Dále bylo nutno na obnovu 

majetku vynaložit přibližně 7,5 miliardy Kč, z čehož přibližně 5,5 miliardy Kč bylo na 

majetku státu – převážně lesy, zbytek částky byl na majetku krajů, obcí a ostatních. HZS 

ČR a JPO při těchto událostech zajišťovali odklízení následků škod – vyvrácené stromy, 

neprůjezdné komunikace, nefunkční elektrická síť, škody vzniklé na budovách jako 

utržené střechy, apod. [19] 
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Obrázek 2.6 – Následky orkánu Kyrill v roce 2007 [20] 

V následujícím roce 2008 bylo území České republiky zasaženo vichřicí Emma 

(1. a 2. března 2008). Tato vichřice nedosahovala takových rychlostí jako orkán Kyrill 

(nárazový vítr dosahoval rychlosti 120 až 140 km/h) a také byla podstatně kratší – přes 

území České republiky se prohnala přibližně za 4 hodiny. Její ničivost byla zvýšena 

doprovodnými jevy, které představovali bouřky a krupobití. Při vichřici došlo k úmrtí 

2 osob. Největší škody byly způsobeny na energetické síti, z toho důvodu byl ve čtyřech 

krajích vyhlášen stav nouze v energetice a v dalších pěti krajích byl vyhlášen kalamitní 

stav. Bez elektrické energie zůstal přibližně jeden milion obyvatel. HZS ČR a JPO 

prováděli obdobné činnosti jako při orkánu Kyrill. [21] 

2.3.2 Mapa rizik větrných smrští 

Mapa rizik větrných smrští je vyobrazena na Obr. 2.7. Ve vyznačených oblastech je 

z dlouhodobého hlediska výskyt silných větrů s rychlostí nad 75 km/h. S ohledem na takto 

častý výskyt silných větrů je zde potencionální riziko vzniku mimořádné události 

v důsledku větrné smršti v lokálním měřítku. Je nutno zdůraznit, že mapa určuje pouze 

rizika lokální na území České republiky. S ohledem na vývoj počasí je současně s tím 

spojeno i riziko, že území České republiky bude zasaženo rozsáhlejší větrnou smrští tak 

jako tomu bylo při orkánu Kyrill nebo vichřici Emma. Jednalo se v podstatě o rozsah 
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mimořádné události v kontinentálním měřítku. Proto je nutno v předpokladu rizika větrné 

smršti počítat i s variantou zasažení celé České republiky. 

 

Obrázek 2.7 – Mapa rizik větrných smrští pro Českou republiku [17] 

2.3.3 Činnosti HZS ČR při větrných smrštích 

HZS ČR a JPO při větrných smrštích bude provádět záchranné práce na střechách 

budov, které budou poškozeny a budou ohrožovat osoby, majetek nebo životní prostředí. 

V případě ohrožení budou provádět na střechách jejich provizorní opravy. V případě 

ohrožení budou provádět statické zajištění budov. Pro evakuované osoby budou 

spolupracovat na zajištění nouzového ubytování a zajištění základních životních potřeb. 

Dále budou odstraňovat padlé stromy, popř. jiné předměty na komunikacích. V případě 

nutnosti bude zajišťovat náhradní zdroje elektrické energie u technologie, kde by výpadek 

elektrické energie mohl ohrozit životy osob a zvířat, způsobit škody na majetku nebo 

životním prostředí. 

2.4 Nadprůměrné sněhové srážky a námrazy 

Nadprůměrné sněhové srážky vyskytující se v nížinách na území České republiky jsou 

výjimečné svojí neočekávaností. Tento úkaz byl na území České republiky zaznamenán 
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v roce 2008 (Obr. 2.8). Obdobná situace silných námraz a sněhu byla zaznamenána 

v Evropě na Slovinsku a v jižním Rakousku v roce 2014. Tyto změny na evropský 

kontinent přináší jev nazvaný jet stream. Jet stream neboli tryskové proudění je proudění 

vzduchu v atmosféře ve směru ze západu na východ ve tvaru přibližně trubice, která je 

většinou navíc ještě meandrovitě zvlněná ve směru od jihu k severu. Tryskové proudění je 

vyvoláno rozdílnými teplotami v rozdílných zeměpisných šířkách. 

Dopady nadprůměrných sněhových srážek a námraz můžou mít vliv na infrastrukturu, 

dopravu a průmysl. V jejím důsledku může docházet k poruchám na elektrickém vedení 

a tím tedy k omezení dodávky elektrické energie. V důsledku zatížení střech velkou 

masivní hmotou může dojít k jejich porušení až propadnutí. Současně na šikmých 

střechách mohou vznikat převisy ohrožující osoby nacházející se pod střechou. 

 

Obrázek 2.8 – Odstraňování nadprůměrných sněhových srážek ze střechy [23] 

2.4.1 Mapa rizik pro nadprůměrné sněhové srážky a námrazy 

Stejně jako je tomu u mapy rizika pro větrné smrště, tak stejně i pro mapu rizika pro 

nadprůměrné sněhové srážky a námrazy platí to, že lze předpovědět pouze oblasti 

s lokálním účinkem. Taktéž stejně jako u větrných smrští se při zasažení touto mimořádnou 

událostí může jednat až o kontinentální rozsah mimořádné události. Mapa rizika pro 

nadprůměrné sněhové srážky a námrazy je vyobrazena na Obr. 2.9. 
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Obrázek 2.9 – Mapa rizika pro nadprůměrné sněhové srážky pro Českou republiku [17] 

2.4.2 Činnosti HZS ČR při nadprůměrných sněhových srážkách a námrazách 

HZS ČR a JPO v důsledku těchto mimořádných událostí zajišťuje záchranné práce na 

střechách a případné provizorní opravy na střechách, které jsou poškozené. V případě 

potřeby zajišťuje statické posílení střech částečně narušené velkou hmotností 

nadprůměrných sněhových srážek a námraz. Zajišťuje odstranění sněhové masy ze střech, 

kde toto provozovatel budovy není schopen zajistit sám a hrozilo by ohrožení osob při jeho 

případném sesuvu. V případě potřeby zajišťují potřebnou součinnost při zprůjezdnění 

komunikací. V zasažených oblastech, kde došlo k omezení dodávky elektrické energie, 

zajišťují její náhradní zdroje. Současně je nutno zajistit postiženému obyvatelstvu základní 

lidské potřeby – např. potraviny, pití. 
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3 STANOVENÍ OPATŘENÍ V RÁMCI HZS ČR S OHLEDEM NA NOVĚ 

VZNIKLÁ RIZIKA 

V této části práce je nutno analyzovat výše uvedené skutečnosti a na základě 

vyhodnocení stanovit opatření v rámci HZS ČR s ohledem na nově vzniklá rizika, která by 

vedla ke zlepšení stávajícího zavedeného systému. Opatření je možno stanovit v několika 

úrovních, jedná se o následující oblasti: 

 plošné pokrytí, 

 poskytování humanitární pomoci, 

 vybavení požární technikou a technickými prostředky. 

3.1 Plošné pokrytí s ohledem na nově vzniklá rizika 

Plošné pokrytí je systém uskupení JPO, který má za úkol chránit životy lidí a zvířat, 

chránit, popř. omezovat, ztráty na majetku a eliminovat poškození životního prostředí. [24] 

Tento systém nelze založit pouze na náhodném uskupení nebo na vůli pomoci ostatním. 

V tomto systému nelze každou JPO vybavit a vycvičit stejně. Jelikož s ohledem na 

specifika chráněného území je taktéž každá z jednotek specifickým prvkem soustavy. 

Tento systém musí pokrývat celé území České republiky a je uskupen tak, aby byla 

eliminována co nejvíce možnost vzniku ztrát na životech, škodách na majetku nebo 

životním prostředí. [25] 

3.1.1 Plošné pokrytí v reakci na povodně 

V reakci na mimořádné události povodní je nutno konstatovat, že pokrytí JPO na 

území České republiky je dostatečné. Je nutno současně říci i to, že současná dislokace 

Záchranného útvaru HZS ČR je nedostatečná. V současné době je Záchranný útvar HZS 

ČR dislokován v Hlučíně (určen hlavně pro východní část České republiky) a ve Zbirohu 

(určen hlavně pro západní část České republiky). V současné době není žádný útvar s takto 

specializovanou technikou ve střední oblasti České republiky. S ohledem na zvýšení 

dostupnosti speciální techniky, kterou disponuje Záchranný Útvar HZS ČR, navrhuji 

zřízení další záchranné roty s dislokací v Jihlavě. Tato dislokace je zvolena záměrně 

s ohledem na umístění ve střední oblasti mezi již zřízenými dislokacemi a současně je 

dislokace zvolena nedaleko geografického středu České republiky. Další výhodou tohoto 
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umístění je dopravní dostupnost dislokace s ohledem na umístění u dálnice D1. Na Obr. 

3.1 je znázorněn navrhovaný stav dislokace Záchranného útvaru HZS ČR. 

 

Obrázek 3.1 – Navrhovaná dislokace Záchranného útvaru HZS ČR 

Tato úprava dislokace Záchranného útvaru HZS ČR povede ke zlepšení systému na 

takovou úroveň, že nasazení speciální techniky, kterou disponuje Záchranný útvar HZS 

ČR, bude zkrácena přibližně o 2 až 4 hodiny. V současné době je dosažitelnost nasazení 

této speciální techniky možná přibližně do 6 hodin. Tímto opatřením dojde ke zvýšení 

bezpečnosti obyvatel České republiky s rychlejší eliminací případných rizik může docházet 

ke snížení škod na majetku nebo v nejhorším případě lidských životů. 

3.1.2 Plošné pokrytí v reakci na umístění požárních stanic v záplavovém 
území 

Dále bylo zkoumáno, zda se požární stanice HZS ČR nenachází v záplavovém území 

5leté, 20leté, 100leté vody a největší přírodní povodně. Po provedení průzkumu 

v záplavových mapách a vyhodnocení možnosti zasažení požárních stanic HZS ČR 

povodní (viz Příloha A) byly vybrány požární stanice, které se v těchto záplavových 

územích nacházejí a současně je toto umístění v záplavových územích vyobrazeno 

v Příloze B. S ohledem na rychlost záplavy je nutno stanovit priority úpravy lokalit se 

zachováním stávajících dislokací. Priority jsou rozděleny následovně: 
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 Priorita 1 – požární stanice HZS ČR v záplavovém území 5leté vody (Q5), 

 Priorita 2 – požární stanice HZS ČR v záplavovém území 20leté vody (Q20), 

 Priorita 3 – požární stanice HZS ČR v záplavovém území 100leté vody (Q100), 

 Priorita 4 – požární stanice HZS ČR v záplavovém území největší přirozené 

povodně (Q-NPP). 

Tabulka 3.1 – Požární stanice s dislokací v záplavovém území dle priorit 

KRAJ POŽÁRNÍ STANICE RIZIKO 
PRIORITA 1 
HZS Libereckého kraje Turnov Q5 
HZS Královéhradeckého kraje Jaroměř Q5 
PRIORITA 2 
HZS Libereckého kraje Semily Q20 
HZS Pardubického kraje Žamberk Q20 
HZS Olomouckého kraje Litovel Q20 
HZS Zlínského kraje Bystřice pod Hostýnem Q20 
HZS Zlínského kraje Valašské Klobouky Q20 
PRIORITA 3 
HZS Plzeňského kraje Plasy Q100 
HZS Plzeňského kraje Domažlice Q100 
HZS Karlovarského kraje Sokolov - Chem.závody Q100 
HZS Ústeckého kraje Děčín Q100 
HZS Libereckého kraje Jablonné v Podještědí Q100 
HZS Libereckého kraje Liberec Q100 
HZS Královéhradeckého kraje Broumov Q100 
HZS Jihomoravského kraje Brno – BVV Q100 
HZS Jihomoravského kraje Brno – Starý Lískovec Q100 
HZS Jihomoravského kraje Břeclav Q100 
HZS Olomouckého kraje Olomouc Q100 
HZS Olomouckého kraje Šumperk Q100 
HZS Moravskoslezského kraje Český Těšín Q100 
HZS Zlínského kraje Uherské hradiště Q100 
PRIORITA 4 
HZS Středočeského kraje Neratovice Q-NPP 
HZS Ústeckého kraje Štětí Q-NPP 
HZS Jihomoravského kraje Blansko Q-NPP 
HZS Jihomoravského kraje Veselí nad Moravou Q-NPP 
HZS Olomouckého kraje Přerov Q-NPP 
HZS Olomouckého kraje Kojetín Q-NPP 
HZS Moravskoslezského kraje Krnov Q-NPP 
HZS Moravskoslezského kraje Bohumín Q-NPP 
HZS Moravskoslezského kraje Ostrava – Poruba Q-NPP 
HZS Moravskoslezského kraje Ostrava – Přívoz Q-NPP 
HZS Moravskoslezského kraje Opava Q-NPP 
HZS Zlínského kraje Otrokovice Q-NPP 

 

V Tabulce 3.1 jsou uvedeny požární stanice zřizované HZS ČR s určitým rizikem 

zasažení povodní. Dle stanovených priorit je potřeba postupovat při úpravě lokality se 



 

 38

zachováním dislokace tak, aby požární stanice zřizované HZS ČR se nenacházely 

v záplavových územích. U priority 3 a priority 4 nemusí vždy dojít k úpravě lokality, ale je 

potřeba stanovit konkrétní organizační opatření, která vytvoří podmínky pro akceschopnost 

JPO v dané dislokaci. U priority 1 a priority 2 změnu lokality mimo záplavové území se 

zachováním dislokace nelze nahradit organizačním opatřením jako u priority 3 a priority 4 

z důvodu většího rizika a četnosti zasažení uvedených požárních stanic. Konkrétní 

organizační opatření je potřeba určit vždy pro jednotlivé požární stanice HZS ČR 

individuálně s ohledem na místní podmínky – tyto opatření nelze paušalizovat pro všechny 

stanice.   

3.1.3 Plošné pokrytí v reakci na období sucha 

V ohrožené oblasti na základě mapy rizika sucha na území České republiky 

vyobrazené na Obr. 2.5 je nutno zkoumat, zda všechny oblasti rizika jsou dostatečně 

pokryty JPO v dojezdovém čase nejvýše 20 minut ze stávajících dislokací. Současně je 

nutno vzít v úvahu velké monokultury lesních porostů, které možnost vzniku velkých 

lesních požárů zvyšují. Po zhodnocení mapy rizika sucha, oblastí velkých monokultur 

lesních porostů a dojezdových časů JPO je výsledkem vyznačení oblastí, které nejsou JPO 

dostupné do 20 minut, vyobrazené na Obr. 3.2 modrou barvou. 

 

Obrázek 3.2 – Vyznačení oblastí nedosažitelných JPO do 20 minut v období sucha [17] 
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Tyto znázorněné plochy, které v současné době nejsou pokryty JPO v dojezdovém 

čase 20 minut, je nutno pokrýt JPO. Toto je nutné s ohledem na zamezení vzniku požárů 

rozsáhlých lesních porostů, které by mohli způsobit ztráty na lidských životech, majetku 

a poškození životního prostředí. Z tohoto důvodu je navržen vznik následujících požárních 

stanic v rámci HZS ČR: 

 Ostrov nad Ohří, HZS Karlovarského kraje, 

 Doksy, HZS Libereckého kraje, 

 Milovice, HZS Středočeského kraje. 

Tato dislokace nových požárních stanic byla v rámci systému plošného pokrytí požárními 

stanicemi HZS ČR zvolena účelově, jelikož se jedná o města, kde v případě potřeby může 

plnit i další úkoly svěřené do působnosti HZS ČR než jen hašení případných velkých 

lesních požárů. Současně je při konkrétním výběru lokality nutno brát zřetel, aby dislokace 

stanice nebyla navržena v záplavovém území přirozené povodně. 

3.1.4 Plošné pokrytí v reakci na větrné smrště a nadprůměrné sněhové srážky 

V reakci na mimořádné události vzniklé v důsledku větrné smrště nebo 

nadprůměrných sněhových srážek a námrazy není nutno upravovat plošné pokrytí JPO. 

Stávající plošné pokrytí je dostačující pro zvládnutí mimořádných událostí. V případě 

výskytu mimořádných událostí v národním měřítku, tak jako tomu bylo u orkánu Kyrill 

nebo vichřice Emma, by posílením plošného pokrytí JPO sice došlo k efektivnějšímu 

zvládnutí mimořádné události, ale toto posílení by již nebylo ekonomické a současně 

v případě potřeby a vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu dojde ke stejné 

efektivitě jako v případě tohoto posílení. 

3.2 Poskytování humanitární pomoci HZS ČR 

V současné době humanitární pomoc zajišťuje HZS ČR prostřednictvím Národní 

základny humanitární pomoci, která je dislokovaná ve Zbirohu. Pro lepší dostupnost by 

bylo potřeba vytvořit v další části České republiky Sklad prostředků humanitární pomoci 

obyvatelstvu. Jako ideální dislokace pro nově zřizovaný sklad je vybrána Jihlava 

s ohledem na její umístění skoro v geografickém středu České republiky. Tento sklad by 

byl součástí Národní základny humanitární pomoci, jednalo by se o jeho doplnění jako 

předsunutý sklad. Účelem vzniku tohoto skladu je posílení současných zásob humanitární 
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pomoci, v žádném případě nesmí dojít k roztříštění těchto zásob. Současně lze vznik tohoto 

skladu odůvodnit tím, že v případě vzniku rozsáhlé mimořádné události může dojít 

k omezení dostupnosti Národní základny humanitární pomoci dislokované ve Zbirohu 

nebo naopak. Současně je potřeba nově dislokovaný Sklad prostředků humanitární pomoci 

obyvatelstvu v Jihlavě vybavit manipulační, skladovou a dopravní technikou. 

3.3 Vybavení požární technikou a technickými prostředky v reakci na 
nová rizika 

V důsledku na nová rizika je potřeba pro možnost lepšího zvládnutí mimořádných 

událostí vzniklých v důsledku změny klimatu vybavit JPO HZS ČR takovou požární 

technikou, aby zvládnutí mimořádné události bylo efektivní. Potřeba vybavení požární 

technikou bude provedena pro každou mimořádnou událost samostatně a poté bude 

provedeno shrnutí s ohledem na eliminaci duplicit. Jedná se o koncepční navržení techniky 

s rozmístěním na celém území ČR s ohledem na typ stanice. Zároveň je nutno ale říci, že 

částí této techniky již můžou být JPO vybaveny a pouze je potřeba nutno doplnit techniku, 

která v současné době chybí. Dále je nutno vyhodnotit stáří požární techniky, která 

v některých případech může být na hranici své životnosti a může být omezena její 

použitelnost při mimořádných událostech. Z tohoto důvodu je nutnost v některých 

případech přistoupit k obnově požární techniky, aby tento aspekt byl eliminován.  

3.3.1 Požární technika a technické prostředky v reakci na povodně 

Při mimořádných událostech vzniklých v souvislosti s povodněmi se projevil 

nedostatek speciální techniky potřebné pro zajištění záchranných a likvidačních prací. 

Tento nedostatek se projevil zejména při povodních v roce 2013, která zasáhla území 

České republiky na několika místech najednou, proto nebylo možné použít tuto techniku 

na více místech současně. [26] Z tohoto důvodu je potřeba, aby došlo k posílení vybavení 

požární technikou, zejména tou speciální. 

V Tabulce 3.2 je stanoven normativ vybavení pro činnosti JPO zřizované HZS ČR 

a pro vybrané jednotky SDH obcí. Stanovená požární technika a věcné prostředky jsou 

stanoveny jako minimum. Je zcela zřejmé, že nelze veškerou techniku rozmístit na každou 

stanici v kraji i s ohledem na její údržbu a ekonomické aspekty. Současně není 

opodstatněné, aby veškerá speciální požární technika, byla dostupná na centrálních 
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stanicích HZS krajů. V tomto případě se tato speciální požární technika dislokuje 

v Záchranných útvarech HZS ČR. U požární techniky s velmi vysokou brodivostí je 

minimální požadavek brodivosti 1500 mm.  

Tabulka 3.2 – Normativ vybavení JPO v reakci na povodně 

Druh techniky/věcného prostředku 
Stanice HZS ČR Vybrané 

jednotky 
SDH obcí 

Typ 
pobočná 

Typ 
centrální 

Rota ZÚ 
HZS ČR 

CAS velkokapacitní s vysokotlakou vodou (CAS 30 VO) 1 1 1 1 
Velitelský automobil 4x4 s brodivostí min. 750 mm  1 1  
Požární kontejnerový nosič – S (těžký s hydraulickou 
rukou, ADR) 

 1 2  

Požární kontejnerový nosič – M (střední)  2 2  
Nafukovací nebo celokovové plavidlo s přívěsným 
proudovým lodním motorem 

 1   

Požární přívěs – kontejnerový nosič (přívěs 10t)  1*   
Kontejner protipovodňový s ochrannými prostředky do 
vody (suché oděvy) a záchrannými prostředky (vesty, 
lana, atd.) 

 1*   

Kontejner týlový  1*   
Kontejner tankovací  1*   
Požární záchranná automobilová plošina s negativním 
pracovním diagramem PP30 

 1*   

Čerpadlo pro hloubky a dálkovou dopravu vody s 1 km 
hadic průměru 150 mm v hadicovém kontejneru a 
příslušenstvím 

 1*   

Hadicový kontejner k čerpadlu pro dálkovou dopravu 
vody 

 1*   

Vyprošťovací automobil AV20  1* 2  
Automobilový jeřáb s minimální nosností 30t  1**   
Automobil nákladní 8x8 (evakuační, s hydr. rukou, 
velmi vysoká brodivost) 

  2  

Požární kontejnerový nosič – S (8x8 s velmi vysokou 
brodivostí s nákladním kontejnerem) 

  2  

Teleskopický manipulátor 4x4   1  
Automobil nákladní, terénní, sklápěcí   2  
Kontejner nouzového přežití  1*   
Kontejner sanitární   1  
Nakladač kolový   1  
Univerzální zemní stroj - dokončovací   1  
MČS 550 (velkokapacitní čerpadlo s výkonem 550 l/s)   1  
Kalová čerpadla přenosná s příslušenstvím 1 1 1 1 
Vysvětlivka: 
* - technika/věcný prostředek je pouze na jedné centrální stanici HZS kraje, zpravidla v krajském městě 
** - technika/věcný prostředek je pouze na některých centrálních stanicích HZS kraje rozmístěných se 
stejnou dosažitelností 
 

Současně je v návrhu požární techniky navrženo několik inovativních novinek, které 

mají za účel zlepšit podmínky v místě mimořádné události a lepší péči o zasahující hasiče. 

Mezi největší novinky u HZS ČR patří zcela zřejmě kontejner protipovodňový 



 

 42

s ochrannými prostředky do vody a záchrannými prostředky a kontejner sanitární. 

V ostatních případech byly zvoleny již prostředky, které jsou v rámci systému vyzkoušeny. 

Současně je nutno podotknout, že všechny kraje nedisponují technikou, kterou by pro 

zvládnutí rozsáhlejších mimořádných událostí měli mít. Jedná se například o kontejner 

týlový. 

3.3.2 Požární technika a technické prostředky v reakci na sucho 

V souvislosti s obdobím sucha v rizikových oblastech vzniká hlavně riziko rozsáhlých 

lesních požárů. Pro případné zvládnutí těchto lesních požárů je potřeba dostatečné 

vybavení požární technikou a technickými prostředky, tento normativ je stanoven 

v Tabulce 3.3. Tento normativ je pro oblasti, kde toto riziko sucha může nastat 

(viz Příloha C). 

Tabulka 3.3 – Normativ vybavení JPO v reakci na období sucha 

Druh techniky/věcného prostředku 
Stanice HZS ČR Vybrané 

jednotky 
SDH obcí 

Typ 
pobočná 

Typ 
centrální 

Rota ZÚ 
HZS ČR 

CAS – lesní hasicí speciál 1*** 1***   
CAS velkokapacitní (CAS 30) 1 1 1 1 
Kontejner týlový  1*   
Čerpadlo pro hloubky a dálkovou dopravu vody s 1 km 
hadic průměru 150 mm v hadicovém kontejneru a 
příslušenstvím 

 1*   

Hadicový kontejner k čerpadlu pro dálkovou dopravu 
vody 

 1*   

Kontejner sanitární   1  
Oscilační vodní monitor 1 1 1  
Termokamera 1 1 1  
Letecká monitorovací technika  1   
Vysvětlivka: 
* - technika/věcný prostředek je pouze na jedné centrální stanici HZS kraje, zpravidla v krajském městě 
*** - technika/věcný prostředek na základě podrobnější analýzy dostupnosti rozsáhlého lesního terénu 
 

Největší novinkou je v určeném normativu požární techniky a věcných prostředků 

zcela zajisté letecká monitorovací technika, jinak také tzv. drony. Jedná se o techniku, 

která nepochybně může velice usnadnit zásah při rozsáhlých mimořádných událostech, kdy 

umožní veliteli zásahu nadhled nad místem zásahu a celkový pohled na něj bez využití 

Letecké služby Policie České republiky, popř. jiné pomoci. Tímto může být velení zásahu 

značně ovlivněno, síly a prostředky na místě mimořádné události mohou být efektivněji 

nasazovány s ohledem na přehlednější situaci. 
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3.3.3 Požární technika a technické prostředky v reakci na větrné smrště 

Vybavení požární technikou a věcnými prostředky v reakci na větrné smrště je nutné 

s ohledem na jejich možný rozsah po celém území České republiky, nelze je omezit pouze 

na oblasti, kde je zvýšeno jejich riziko dle výše uvedených map rizik pro větrné smršti. 

Normativ vybavení JPO v reakci na větrné smrště je uveden v Tabulce 3.4.   

Tabulka 3.4 – Normativ vybavení JPO v reakci na větrné smrště 

Druh techniky/věcného prostředku 
Stanice HZS ČR Vybrané 

jednotky 
SDH obcí 

Typ 
pobočná 

Typ 
centrální 

Rota ZÚ 
HZS ČR 

Speciální automobilový žebřík se zalamovacím ramenem 
a pracovním košem 

1**** 1 1  

Vyprošťovací automobil AV20  1* 2  
Automobilový jeřáb s minimální nosností 30t  1**   
Dopravní automobil pro skupinu trhacích prací   1  
Souprava pro nouzové zastřešení obytných budov 
(plachty, stavební dřevo, prostředky pro vyztužení a 
statické zpevnění budovy) - kontejner 

 1 1  

Mobilní elektrocentrála 30 až 80kVA 1**** 1   
Mobilní kontejnerová elektrocentrála 250 až 500 kVA  1** 1  
Vysvětlivka: 
* - technika/věcný prostředek je pouze na jedné centrální stanici HZS kraje, zpravidla v krajském městě 
** - technika/věcný prostředek je pouze na některých centrálních stanicích HZS kraje rozmístěných se 
stejnou dosažitelností 
**** - technika/věcný prostředek na pobočné stanici v případě potřeby vycházející z podrobnější analýzy 
 

Všechny vyjmenované technické prostředky jsou potřeba pro odstraňování následků 

mimořádných událostí v důsledku větrných smrští. Elektrocentrály naleznou uplatnění 

zejména v případech, kdy dojde k porušení rozvodné sítě elektrické energie, což ze 

zkušenosti z předchozích mimořádných událostí není ojedinělé. Tyto elektrocentrály slouží 

hlavně pro zajištění nejpotřebnějších provozů nebo popřípadě průmyslové výroby, kdy by 

dlouhodobější výpadek elektrické sítě mohl mít za následek ohrožení lidských životů, 

majetku nebo životního prostředí. Automobilové žebříky, vyprošťovací automobily 

a automobilové jeřáby slouží pro odstraňování následků. Kontejner se soupravou pro 

nouzové zastřešení obytných budov slouží zejména pro opravu budov, kde došlo 

k poškození střechy a je potřeba ji zajistit proti povětrnostním vlivům a případným 

srážkám. 
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3.3.4 Požární technika a technické prostředky v reakci na nadměrné sněhové 
srážky a námrazy 

V Tabulce 3.5 je stanoven normativ vybavení JPO v reakci na nadprůměrné sněhové 

srážky. Jedná se o obdobnou techniku jako je tomu o větrných smrští doplněnou 

o kontejner nouzového přežití a pásové vozidlo pro pohyb na sněhu. Pásové vozidlo pro 

pohyb na sněhu je určeno výhradně pro horské oblasti, kdy je nutno analyzovat jeho 

využitelnost.  

Tabulka 3.5 – Normativ vybavení JPO v reakci na nadměrné sněhové srážky a námrazy 

Druh techniky/věcného prostředku 
Stanice HZS ČR Vybrané 

jednotky 
SDH obcí 

Typ 
pobočná 

Typ 
centrální 

Rota ZÚ 
HZS ČR 

Speciální automobilový žebřík se zalamovacím ramenem 
a pracovním košem 

1**** 1 1  

Vyprošťovací automobil AV20  1* 2  
Kontejner nouzového přežití  1*   
Mobilní elektrocentrála 30 až 80kVA 1**** 1   
Mobilní kontejnerová elektrocentrála 250 až 500 kVA  1** 1  
Pásové vozidlo pro pohyb na sněhu 1***** 1*****   
Vysvětlivka: 
* - technika/věcný prostředek je pouze na jedné centrální stanici HZS kraje, zpravidla v krajském městě 
** - technika/věcný prostředek je pouze na některých centrálních stanicích HZS kraje rozmístěných se 
stejnou dosažitelností 
**** - technika/věcný prostředek na pobočné stanici v případě potřeby vycházející z podrobnější analýzy 
***** - technika/věcný prostředek určený pouze do horských oblastí na základě podrobnější analýzy 
využitelnosti 
 

3.3.5 Shrnutí požární techniky a technického vybavení v reakci na nová rizika 

Shrnutí normativu vybavení JPO v důsledku změny klimatu a z toho vyplývajících 

rizik je provedeno v Příloze D. Konflikt nastal pouze v případě CAS 30 velkokapacitní, 

kdy pro riziko povodní je navrženo s ohledem na jeho využitelnost s vybavením možnosti 

užití vysokotlaké vody. S ohledem na skutečnost, že toto je u těchto požárních vozidel již 

standardní vybavení, bylo v souhrnu použito pouze požární vozidlo CAS 30 

s vysokotlakou vodou. 
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ZÁVĚR 

V závěru práce bych chtěl zhodnotit cíle diplomové práce. Cílem diplomové práce 

bylo popsat změny klimatu a popsat prognózy změny klimatu. Dalším cílem práce bylo 

stanovit na základě popsaných změn klimatu mimořádné události, které z těchto 

mimořádných událostí vyplývají. Současně úkolem bylo stanovit mapy rizika pro 

jednotlivé mimořádné události a popsat činnosti HZS ČR v reakci na tato nová rizika. 

V poslední části jsou stanovována opatření v rámci HZS ČR v reakci na tyto nová opatření 

a určuje vybavení pro JPO. 

 Změny klimatu jsou popsány z hlediska globálního, kontinentálního a národního a 

současně stanovuje trendy vývoje klimatu. Prognóza vývoje změny klimatu je taková, že 

extrémní výkyvy počasí se budou v budoucnu neustále stupňovat. Znamená to, že se 

v počasí více zvýrazní vysoké teploty a současně i deštivá období. Teplota se v roce 2030 

v průměru zvýší přibližně o 1°C. 

Tyto extrémní výkyvy počasí budou mít za důsledek zvýšení rizika mimořádných 

událostí v důsledku změny klimatu. Těmito mimořádnými událostmi jsou povodně, 

rozsáhlé lesní požáry v důsledku období sucha, větrné smrště, nadprůměrné sněhové 

srážky a námrazy. Pro všechny mimořádné události jsou stanoveny mapy rizika, kdy 

u větrných smrští, nadprůměrných sněhových srážek a námrazy se v mapách vyobrazují 

pouze mimořádné události s lokálním dopadem, ale Česká republika může být zasažena 

i mimořádnou událostí ve větším měřítku, kdy může být zasažena značná část České 

republiky, popř. celá Česká republika. Riziko povodně nastává v oblastech v okolí vodních 

toků, největší riziko ohrožení obyvatelstva a škod na majetku hrozí ve městech, kterými 

vodní toky protékají. 

Na základě zhodnocení bylo vyhodnoceno, že v důsledku reakce na možnost vzniku 

rozsáhlého lesního požáru v důsledku období sucha je nutno některé oblasti České 

republiky pokrýt dalšími stanice zřizovanými HZS ČR. Konkrétně se jedná o tři stanice 

dislokované v Ostrově nad Ohří (HZS Karlovarského kraje), Doksech (HZS Libereckého 

kraje) a Milovicích (HZS Středočeského kraje). Dále je v důsledku mimořádné události 

povodní navrženo vytvořit novou záchrannou rotu Záchranného útvaru HZS ČR s dislokací 

v Jihlavě. Tímto dojde k větší efektivitě při zdolávání mimořádných událostí a současně 

větší bezpečnosti obyvatel České republiky. 
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Součástí práce je i zhodnocení stávajícího umístění požárních stanic zřizovaných HZS 

ČR s ohledem na záplavová území. Výsledkem tohoto zhodnocení je skutečnost, že 

2 požární stanice jsou v záplavovém území 5leté vody, 5 požárních stanic je v záplavovém 

území 20leté vody, 14 požárních stanic je v záplavovém území 100leté vody 

a 12 požárních stanic je v záplavovém území největší přirozené povodně. V důsledku 

tohoto je navrženo, aby všechny stanice nacházející se v záplavovém území 5leté a 20leté 

vody byly přesunuty do jiné vhodné lokality se zachováním stávající dislokace. Stanice, 

které jsou v záplavovém území 100leté vody a největší přirozené povodně je nutno 

minimálně organizačně zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k omezení akceschopnosti JPO. 

V poslední části byl v práci určen normativ minimálního vybavení JPO v reakci na 

nově vzniklé mimořádné události, kdy jsou brány v úvahu všechny aspekty a zkušenosti 

z předchozích rozsáhlých mimořádných událostí tohoto typu. Je nutno, ale také upozornit 

na skutečnost, že u stanovené požární techniky je nutno také zkoumat její stáří. U některé 

požární techniky je toto stáří již na hranici životnosti a je nutno, aby došlo k jeho obměně. 
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Příloha A: Seznam požárních stanic HZS ČR s vyhodnocením ohrožení povodní 

KRAJ ÚZEMNÍ ODBOR POŽÁRNÍ STANICE RIZIKO 

HZS hlavního města Prahy --- HS 1 - Sokolská bez ohrožení 

HZS hlavního města Prahy --- HS 2 - Petřiny bez ohrožení 

HZS hlavního města Prahy --- HS 3 - Holešovice bez ohrožení 

HZS hlavního města Prahy --- HS 4 - Chodov bez ohrožení 

HZS hlavního města Prahy --- HS 5 - Strašnice bez ohrožení 

HZS hlavního města Prahy --- HS 6 - Krč bez ohrožení 

HZS hlavního města Prahy --- HS 7 - Smíchov bez ohrožení 

HZS hlavního města Prahy --- HS 8 - Radotín bez ohrožení 

HZS hlavního města Prahy --- HS 9 - Hrad bez ohrožení 

HZS hlavního města Prahy --- HS 10 - Satalice bez ohrožení 

HZS hlavního města Prahy --- HS 11 - Modřany bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Benešov PS Benešov bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Benešov PS Vlašim bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Beroun PS Beroun bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Beroun PS Hořovice bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Kladno PS Kladno bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Kladno PS Rakovník bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Kladno PS Roztoky bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Kladno PS Řevnice bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Kladno PS Slaný bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Kladno PS Stochov bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Kladno PS Jílové u Prahy bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Kolín PS Kolín bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Kolín PS Český Brod bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Kolín PS Ovčáry - TPCA bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Kolín PS Říčany bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Kutná Hora PS Kutná Hora bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Kutná Hora PS Čáslav bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Kutná Hora PS Uhlířské Janovice bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Kutná Hora PS Zruč nad Sázavou bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Mělník PS Mělník bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Mělník PS Kralupy nad Vltavou bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Mělník PS Neratovice Q-NPP 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Mladá Boleslav PS Mladá Boleslav bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Mladá Boleslav PS Benátky nad Jizerou bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Mladá Boleslav PS Bělá pod Bezdězem bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Mladá Boleslav PS Mnichovo Hradiště bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Mladá Boleslav PS Stará Boleslav bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Nymburk PS Nymburk bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Nymburk PS Poděbrady bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Příbram PS Příbram bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Příbram PS Dobříš bez ohrožení 

HZS Středočeského kraje Územní odbor Příbram PS Sedlčany bez ohrožení 

HZS Jihočeského kraje Územní odbor České Budějovice PS České Budějovice bez ohrožení 

HZS Jihočeského kraje Územní odbor České Budějovice PS Suché Vrbné bez ohrožení 

HZS Jihočeského kraje Územní odbor České Budějovice PS Trhové Sviny bez ohrožení 

HZS Jihočeského kraje Územní odbor České Budějovice PS Týnec nad Vltavou bez ohrožení 
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KRAJ ÚZEMNÍ ODBOR POŽÁRNÍ STANICE RIZIKO 

HZS Jihočeského kraje Územní odbor Český Krumlov PS Český Krumlov bez ohrožení 

HZS Jihočeského kraje Územní odbor Český Krumlov PS Kaplice bez ohrožení 

HZS Jihočeského kraje Územní odbor Český Krumlov PS Křemže bez ohrožení 

HZS Jihočeského kraje Územní odbor Český Krumlov PS Frymburk bez ohrožení 

HZS Jihočeského kraje Územní odbor Jindřichův Hradec PS Jindřichův Hradec bez ohrožení 

HZS Jihočeského kraje Územní odbor Jindřichův Hradec PS Dačice bez ohrožení 

HZS Jihočeského kraje Územní odbor Jindřichův Hradec PS Třeboň bez ohrožení 

HZS Jihočeského kraje Územní odbor Písek PS Písek bez ohrožení 

HZS Jihočeského kraje Územní odbor Písek PS Milevsko bez ohrožení 

HZS Jihočeského kraje Územní odbor Prachatice PS Prachatice bez ohrožení 

HZS Jihočeského kraje Územní odbor Prachatice PS Vimperk bez ohrožení 

HZS Jihočeského kraje Územní odbor Strakonice PS Strakonice bez ohrožení 

HZS Jihočeského kraje Územní odbor Strakonice PS Blatná bez ohrožení 

HZS Jihočeského kraje Územní odbor Strakonice PS Vodňany bez ohrožení 

HZS Jihočeského kraje Územní odbor Tábor PS Tábor bez ohrožení 

HZS Jihočeského kraje Územní odbor Tábor PS Soběslav bez ohrožení 

HZS Plzeňského kraje Územní odbor Plzeň PS Plzeň - Košutka bez ohrožení 

HZS Plzeňského kraje Územní odbor Plzeň PS Plzeň - Střed bez ohrožení 

HZS Plzeňského kraje Územní odbor Plzeň PS Plzeň - Slovany bez ohrožení 

HZS Plzeňského kraje Územní odbor Plzeň PS Nepomuk bez ohrožení 

HZS Plzeňského kraje Územní odbor Plzeň PS Plasy Q100 

HZS Plzeňského kraje Územní odbor Plzeň PS Přeštice bez ohrožení 

HZS Plzeňského kraje Územní odbor Plzeň PS Nýřany bez ohrožení 

HZS Plzeňského kraje Územní odbor Domažlice PS Domažlice Q100 

HZS Plzeňského kraje Územní odbor Domažlice PS Staňkov bez ohrožení 

HZS Plzeňského kraje Územní odbor Klatovy PS Klatovy bez ohrožení 

HZS Plzeňského kraje Územní odbor Klatovy PS Horažďovice bez ohrožení 

HZS Plzeňského kraje Územní odbor Klatovy PS Sušice bez ohrožení 

HZS Plzeňského kraje Územní odbor Rokycany PS Rokycany bez ohrožení 

HZS Plzeňského kraje Územní odbor Rokycany PS Radnice bez ohrožení 

HZS Plzeňského kraje Územní odbor Tachov PS Tachov bez ohrožení 

HZS Plzeňského kraje Územní odbor Tachov PS Stříbro bez ohrožení 

HZS Karlovarského kraje Územní odbor Karlovy Vary PS Karlovy Vary bez ohrožení 

HZS Karlovarského kraje Územní odbor Karlovy Vary PS Toužim bez ohrožení 

HZS Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov PS Sokolov bez ohrožení 

HZS Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov PS Kraslice bez ohrožení 

HZS Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov PS Sokolov-Chem. závody Q100 

HZS Karlovarského kraje Územní odbor Cheb PS Cheb bez ohrožení 

HZS Karlovarského kraje Územní odbor Cheb PS Aš bez ohrožení 

HZS Karlovarského kraje Územní odbor Cheb PS Mariánské Lázně bez ohrožení 

HZS Ústeckého kraje Územní odbor Děčín PS Děčín Q100 

HZS Ústeckého kraje Územní odbor Děčín PS Varnsdorf bez ohrožení 

HZS Ústeckého kraje Územní odbor Děčín PS Šluknov bez ohrožení 

HZS Ústeckého kraje Územní odbor Děčín PS Česká Kamenice bez ohrožení 

HZS Ústeckého kraje Územní odbor Chomutov PS Chomutov bez ohrožení 

HZS Ústeckého kraje Územní odbor Chomutov PS Klášterec nad Ohří bez ohrožení 

HZS Ústeckého kraje Územní odbor Litoměřice PS Litoměřice bez ohrožení 

HZS Ústeckého kraje Územní odbor Litoměřice PS Lovosice bez ohrožení 

HZS Ústeckého kraje Územní odbor Litoměřice PS Štětí Q-NPP 
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KRAJ ÚZEMNÍ ODBOR POŽÁRNÍ STANICE RIZIKO 

HZS Ústeckého kraje Územní odbor Litoměřice PS Úštěk bez ohrožení 

HZS Ústeckého kraje Územní odbor Litoměřice PS  Roudnice nad Labem bez ohrožení 

HZS Ústeckého kraje Územní odbor Most PS Most bez ohrožení 

HZS Ústeckého kraje Územní odbor Most PS Litvínov bez ohrožení 

HZS Ústeckého kraje Územní odbor Teplice PS Teplice bez ohrožení 

HZS Ústeckého kraje Územní odbor Teplice PS Bílina bez ohrožení 

HZS Ústeckého kraje Územní odbor Teplice PS Duchcov bez ohrožení 

HZS Ústeckého kraje Územní odbor Ústí nad Labem PS Ústí nad Labem bez ohrožení 

HZS Ústeckého kraje Územní odbor Ústí nad Labem PS Petrovice bez ohrožení 

HZS Ústeckého kraje Územní odbor Žatec PS Žatec bez ohrožení 

HZS Ústeckého kraje Územní odbor Žatec PS Louny bez ohrožení 

HZS Ústeckého kraje Územní odbor Žatec PS Podbořany bez ohrožení 

HZS Libereckého kraje Územní odbor Česká Lípa PS Česká Lípa bez ohrožení 

HZS Libereckého kraje Územní odbor Česká Lípa PS Jablonné v Podještědí Q100 

HZS Libereckého kraje Územní odbor Liberec PS Liberec Q100 

HZS Libereckého kraje Územní odbor Liberec PS Raspenava bez ohrožení 

HZS Libereckého kraje Územní odbor Jablonec nad Nisou PS Jablonec nad Nisou bez ohrožení 

HZS Libereckého kraje Územní odbor Jablonec nad Nisou PS Tanvald bez ohrožení 

HZS Libereckého kraje Územní odbor Semily PS Semily Q20 

HZS Libereckého kraje Územní odbor Semily PS Turnov Q5 

HZS Libereckého kraje Územní odbor Semily PS Jilemnice bez ohrožení 

HZS Královéhradeckého kraje Územní odbor Hradec Králové PS Hradec Králové bez ohrožení 

HZS Královéhradeckého kraje Územní odbor Hradec Králové PS Hradec Králové - Pražská bez ohrožení 

HZS Královéhradeckého kraje Územní odbor Hradec Králové PS Nový Bydžov bez ohrožení 

HZS Královéhradeckého kraje Územní odbor Jičín PS Jičín bez ohrožení 

HZS Královéhradeckého kraje Územní odbor Jičín PS Nová Paka bez ohrožení 

HZS Královéhradeckého kraje Územní odbor Jičín PS Hořice bez ohrožení 

HZS Královéhradeckého kraje Územní odbor Náchod PS Náchod - Velké Poříčí bez ohrožení 

HZS Královéhradeckého kraje Územní odbor Náchod PS Broumov Q100 

HZS Královéhradeckého kraje Územní odbor Náchod PS Jaroměř Q5 

HZS Královéhradeckého kraje Územní odbor Rychnov nad Kněžnou PS Rychnov nad Kněžnou bez ohrožení 

HZS Královéhradeckého kraje Územní odbor Rychnov nad Kněžnou PS Dobruška bez ohrožení 

HZS Královéhradeckého kraje Územní odbor Turnov PS Turnov bez ohrožení 

HZS Královéhradeckého kraje Územní odbor Turnov PS Dvůr Králové nad Labem bez ohrožení 

HZS Královéhradeckého kraje Územní odbor Turnov PS Vrchlabí bez ohrožení 

HZS Pardubického kraje Územní odbor Chrudim PS Chrudim bez ohrožení 

HZS Pardubického kraje Územní odbor Chrudim PS Seč bez ohrožení 

HZS Pardubického kraje Územní odbor Chrudim PS Hlinsko bez ohrožení 

HZS Pardubického kraje Územní odbor Pardubice PS Pardubice bez ohrožení 

HZS Pardubického kraje Územní odbor Pardubice PS Holice bez ohrožení 

HZS Pardubického kraje Územní odbor Pardubice PS Přelouč bez ohrožení 

HZS Pardubického kraje Územní odbor Svitavy PS Svitavy bez ohrožení 

HZS Pardubického kraje Územní odbor Svitavy PS Litomyšl bez ohrožení 

HZS Pardubického kraje Územní odbor Svitavy PS Moravská Třebová bez ohrožení 

HZS Pardubického kraje Územní odbor Svitavy PS Polička bez ohrožení 

HZS Pardubického kraje Územní odbor Ústí nad Orlicí PS Ústí nad Orlicí bez ohrožení 

HZS Pardubického kraje Územní odbor Ústí nad Orlicí PS Králíky bez ohrožení 

HZS Pardubického kraje Územní odbor Ústí nad Orlicí PS Žamberk Q20 

HZS Pardubického kraje Územní odbor Ústí nad Orlicí PS Vysoké Mýto bez ohrožení 
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KRAJ ÚZEMNÍ ODBOR POŽÁRNÍ STANICE RIZIKO 

HZS Pardubického kraje Územní odbor Ústí nad Orlicí PS Lanškroun bez ohrožení 

HZS kraje Vysočina Územní odbor Havlíčkův Brod PS Havlíčkův Brod bez ohrožení 

HZS kraje Vysočina Územní odbor Havlíčkův Brod PS Chotěboř bez ohrožení 

HZS kraje Vysočina Územní odbor Havlíčkův Brod PS Ledeč nad Sázavou bez ohrožení 

HZS kraje Vysočina Územní odbor Havlíčkův Brod PS Světlá nad Sázavou bez ohrožení 

HZS kraje Vysočina Územní odbor Jihlava PS Jihlava bez ohrožení 

HZS kraje Vysočina Územní odbor Jihlava PS Polná bez ohrožení 

HZS kraje Vysočina Územní odbor Jihlava PS Telč bez ohrožení 

HZS kraje Vysočina Územní odbor Jihlava PS Třešť bez ohrožení 

HZS kraje Vysočina Územní odbor Pelhřimov PS Pelhřimov bez ohrožení 

HZS kraje Vysočina Územní odbor Pelhřimov PS Humpolec bez ohrožení 

HZS kraje Vysočina Územní odbor Pelhřimov PS Kamenice nad Lipou bez ohrožení 

HZS kraje Vysočina Územní odbor Pelhřimov PS Pacov bez ohrožení 

HZS kraje Vysočina Územní odbor Třebíč PS Třebíč bez ohrožení 

HZS kraje Vysočina Územní odbor Třebíč PS Moravské Budějovice bez ohrožení 

HZS kraje Vysočina Územní odbor Třebíč PS Jemnice bez ohrožení 

HZS kraje Vysočina Územní odbor Třebíč PS Náměšť nad Oslavou bez ohrožení 

HZS kraje Vysočina Územní odbor Třebíč PS Hrotovice bez ohrožení 

HZS kraje Vysočina Územní odbor Žďár nad Sázavou PS Žďár nad Sázavou bez ohrožení 

HZS kraje Vysočina Územní odbor Žďár nad Sázavou PS Bystřice nad Perštejnem bez ohrožení 

HZS kraje Vysočina Územní odbor Žďár nad Sázavou PS Velké Meziříčí bez ohrožení 

HZS kraje Vysočina Územní odbor Žďár nad Sázavou PS Velká Bíteč bez ohrožení 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Brno - město PS Brno - BVV Q100 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Brno - město PS Brno - Lidická bez ohrožení 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Brno - město PS Brno - Líšeň bez ohrožení 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Brno - město PS Brno - Přehrada bez ohrožení 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Brno - město PS Brno - Starý Lískovec Q100 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Brno - venkov PS Ivančice bez ohrožení 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Brno - venkov PS Pohořelice bez ohrožení 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Brno - venkov PS Pozořice bez ohrožení 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Brno - venkov PS Rosice bez ohrožení 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Brno - venkov PS Tíšnov bez ohrožení 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Brno - venkov PS Židlochovice bez ohrožení 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Blansko PS Blansko Q-NPP 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Blansko PS Boskovice bez ohrožení 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Blansko PS Kunštát bez ohrožení 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Břeclav PS Břeclav Q100 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Břeclav PS Hustopeče bez ohrožení 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Břeclav PS Mikulov bez ohrožení 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Hodonín PS Hodonín bez ohrožení 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Hodonín PS Kyjov bez ohrožení 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Hodonín PS Veselí nad Moravou Q-NPP 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Vyškov PS Vyškov bez ohrožení 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Vyškov PS Bučovice bez ohrožení 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Vyškov PS Slavkov u Brna bez ohrožení 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Znojmo PS Znojmo bez ohrožení 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Znojmo PS Moravský Krumlov bez ohrožení 

HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Znojmo PS Hrušovany nad Jevišov. bez ohrožení 

HZS Olomouckého kraje Územní odbor Olomouc PS Olomouc Q100 
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KRAJ ÚZEMNÍ ODBOR POŽÁRNÍ STANICE RIZIKO 

HZS Olomouckého kraje Územní odbor Olomouc PS Litovel Q20 

HZS Olomouckého kraje Územní odbor Olomouc PS Šternberk bez ohrožení 

HZS Olomouckého kraje Územní odbor Olomouc PS Uničov bez ohrožení 

HZS Olomouckého kraje Územní odbor Prostějov PS Prostějov bez ohrožení 

HZS Olomouckého kraje Územní odbor Prostějov PS Konice bez ohrožení 

HZS Olomouckého kraje Územní odbor Přerov PS Přerov Q-NPP 

HZS Olomouckého kraje Územní odbor Přerov PS Hranice bez ohrožení 

HZS Olomouckého kraje Územní odbor Přerov PS Kojetín Q-NPP 

HZS Olomouckého kraje Územní odbor Přerov PS Lipník nad Bečvou bez ohrožení 

HZS Olomouckého kraje Územní odbor Šumperk PS Šumperk Q100 

HZS Olomouckého kraje Územní odbor Šumperk PS Zábřeh bez ohrožení 

HZS Olomouckého kraje Územní odbor Jeseník PS Jeseník bez ohrožení 

HZS Moravskoslezského kraje Územní odbor Bruntál PS Bruntál bez ohrožení 

HZS Moravskoslezského kraje Územní odbor Bruntál PS Krnov Q-NPP 

HZS Moravskoslezského kraje Územní odbor Bruntál PS Rýmařov bez ohrožení 

HZS Moravskoslezského kraje Územní odbor Frýdek-Místek PS Frýdek-Místek bez ohrožení 

HZS Moravskoslezského kraje Územní odbor Frýdek-Místek PS Třinec bez ohrožení 

HZS Moravskoslezského kraje Územní odbor Frýdek-Místek PS Nošovice bez ohrožení 

HZS Moravskoslezského kraje Územní odbor Karviná PS Karviná bez ohrožení 

HZS Moravskoslezského kraje Územní odbor Karviná PS Bohumín Q-NPP 

HZS Moravskoslezského kraje Územní odbor Karviná PS Český Těšín Q100 

HZS Moravskoslezského kraje Územní odbor Karviná PS Havířov bez ohrožení 

HZS Moravskoslezského kraje Územní odbor Karviná PS Orlová bez ohrožení 

HZS Moravskoslezského kraje Územní odbor Nový Jíčín PS Nový Jíčín bez ohrožení 

HZS Moravskoslezského kraje Územní odbor Nový Jíčín PS Bílovec bez ohrožení 

HZS Moravskoslezského kraje Územní odbor Ostrava PS Ostrava - Zábřeh bez ohrožení 

HZS Moravskoslezského kraje Územní odbor Ostrava PS Ostrava - Fifejdy bez ohrožení 

HZS Moravskoslezského kraje Územní odbor Ostrava PS Ostrava - Poruba Q-NPP 

HZS Moravskoslezského kraje Územní odbor Ostrava PS Ostrava - Hrabůvka bez ohrožení 

HZS Moravskoslezského kraje Územní odbor Ostrava PS Slezská Ostrava bez ohrožení 

HZS Moravskoslezského kraje Územní odbor Ostrava PS Ostrava - Přívoz Q-NPP 

HZS Moravskoslezského kraje Územní odbor Opava PS Opava Q-NPP 

HZS Moravskoslezského kraje Územní odbor Opava PS Hlučín bez ohrožení 

HZS Moravskoslezského kraje Územní odbor Opava PS Vítkov bez ohrožení 

HZS Zlínského kraje Územní odbor Kroměříž PS Kroměříž bez ohrožení 

HZS Zlínského kraje Územní odbor Kroměříž PS Holešov bez ohrožení 

HZS Zlínského kraje Územní odbor Kroměříž PS Morkovice - Slížany bez ohrožení 

HZS Zlínského kraje Územní odbor Kroměříž PS Bystřice pod Hostýnem Q20 

HZS Zlínského kraje Územní odbor Uherské Hradiště PS Uherské Hradiště Q100 

HZS Zlínského kraje Územní odbor Uherské Hradiště PS Uherský Brod bez ohrožení 

HZS Zlínského kraje Územní odbor Vsetín PS Valašské Meziříčí bez ohrožení 

HZS Zlínského kraje Územní odbor Vsetín PS Vsetín bez ohrožení 

HZS Zlínského kraje Územní odbor Zlín PS Zlín bez ohrožení 

HZS Zlínského kraje Územní odbor Zlín PS Otrokovice Q-NPP 

HZS Zlínského kraje Územní odbor Zlín PS Luhačovice bez ohrožení 

HZS Zlínského kraje Územní odbor Zlín PS Slavičín bez ohrožení 

HZS Zlínského kraje Územní odbor Zlín PS Valašské Klobouky Q20 

HZS ČR Záchranný útvar Hlučín bez ohrožení 

HZS ČR Záchranný útvar Zbiroh bez ohrožení 
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Vysvětlivka: 

 Q5  záplavové území 5leté vody 

 Q20  záplavové území 20leté vody 

 Q100  záplavové území 100leté vody 

 Q-NPP  záplavové území největší přirození povodně 
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Příloha B: Záplavové území u vybraných požárních stanic HZS ČR 

Neratovice, požární stanice P1, HZS Středočeského kraje 

 zasažena největší přirozenou povodní 

 

Obrázek B.1 – Záplavové území požární stanice P1, Neratovice 

 

Plasy, požární stanice P3, HZS Plzeňského kraje 

 zasažena 100letou vodou 

 

Obrázek B.2 – Záplavové území požární stanice P3, Plasy 
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Domažlice, požární stanice C1, HZS Plzeňského kraje 

 zasažena 100letou vodou 

 

Obrázek B.3 – Záplavové území požární stanice C1, Domažlice 

 

Sokolov, požární stanice P1 – Chemické závody, HZS Karlovarského kraje 

 zasažena 100letou vodou 

 

Obrázek B.4 – Záplavové území požární stanice P1 – Chemické závody, Sokolov 
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Děčín, požární stanice C2, HZS Ústeckého kraje 

 zasažena 100letou vodou 

 

Obrázek B.5 – Záplavové území požární stanice C2, Děčín 

 

Štětí, požární stanice P1, HZS Ústeckého kraje 

 zasažena největší přirozenou povodní 

 

Obrázek B.6 - Záplavové území požární stanice P1, Štětí 
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Jablonné v Podještědí, požární stanice P1, HZS Libereckého kraje 

 zasažena 100letou vodou 

 

Obrázek B.7 - Záplavové území požární stanice P1, Jablonné v Podještědí 

 

Liberec, požární stanice C3, HZS Libereckého kraje 

 zasažena 100letou vodou 

 

Obrázek B.8 - Záplavové území požární stanice C3, Liberec 
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Semily, požární stanice C1, HZS Libereckého kraje 

 zasažena 20letou vodou 

 

Obrázek B.9 - Záplavové území požární stanice C1, Semily 

 

Turnov, požární stanice P1, HZS Libereckého kraje 

 zasažena 5letou vodou 

 

Obrázek B.10 - Záplavové území požární stanice P1, Turnov 
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Broumov, požární stanice P, HZS Královéhradeckého kraje 

 zasažena 100letou vodou 

 

Obrázek B.11 - Záplavové území požární stanice P1, Broumov 

 

Jaroměř, požární stanice P1, HZS Královéhradeckého kraje 

 zasažena 5letou vodou 

 

Obrázek B.12 - Záplavové území požární stanice P1, Jaroměř 
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Žamberk, požární stanice P1, HZS Královéhradeckého kraje 

 zasažena 20letou vodou 

 

Obrázek B.13 - Záplavové území požární stanice P1, Žamberk 

 

Brno, požární stanice P3 – BVV, HZS Jihomoravského kraje 

 zasažena 100letou vodou 

 

Obrázek B.14 – Záplavové území požární stanice P3 – BVV, Brno 

  



Příloha B Bc. Zdeněk Bárta 

Změna klimatu a mimořádné události s dopadem na činnosti vykonávané HZS ČR 

 8

Brno, požární stanice P2 – Lískovec, HZS Jihomoravského kraje 

 zasažena 100letou vodou 

 

Obrázek B.15 – Záplavové území požární stanice P2 – Lískovec, Brno 

 

Blansko, požární stanice C1, HZS Jihomoravského kraje 

 zasažena největší přirozenou povodní 

 

Obrázek B.16 – Záplavové území požární stanice C1 – Blansko 
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Břeclav, požární stanice C1, HZS Jihomoravského kraje 

 zasažena 100letou vodou 

 

Obrázek B.17 – Záplavové území požární stanice C1, Břeclav 

 

Veselí nad Moravou, požární stanice P1, HZS Jihomoravského kraje 

 zasažena největší přirozenou povodní 

 

Obrázek A.18 – Záplavové území požární stanice P1, Veselí nad Moravou 
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Olomouc, požární stanice C3, HZS Olomouckého kraje 

 zasažena 100letou vodou 

 

Obrázek B.19 – Záplavové území požární stanice C3, Olomouc 

 

Litovel, požární stanice P1, HZS Olomouckého kraje 

 zasažena 20letou vodou 

 

Obrázek B.20 – Záplavové území požární stanice P1, Litovel 
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Přerov, požární stanice C2, HZS Olomouckého kraje 

 zasažena největší přirozenou povodní 

 

Obrázek B.21 - Záplavové území požární stanice C2, Přerov 

Kojetín, požární stanice P1, HZS Olomouckého kraje 

 zasažena největší přirozenou povodní 

 

Obrázek B.22 - Záplavové území požární stanice P1, Kojetín 
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Šumperk, požární stanice C1, HZS olomouckého kraje 

 zasažena 100letou vodou 

 

Obrázek B.23 - Záplavové území požární stanice C1, Šumperk 

 

Krnov, požární stanice P2, HZS Olomouckého kraje 

 zasažena největší přirozenou povodní 

 

Obrázek B.24 - Záplavové území požární stanice P2, Krnov 
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Bohumín, požární stanice P2, HZS Moravskoslezského kraje 

 zasažena největší přirozenou povodní 

 

Obrázek B.25 - Záplavové území požární stanice P2, Bohumín 

 

Český Těšín, požární stanice P1, HZS Moravskoslezského kraje 

 zasažena 100letou vodou 

 

Obrázek B.26 - Záplavové území požární stanice P1, Český Těšín 
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Ostrava, požární stanice P3 – Poruba, HZS Moravskoslezského kraje 

 zasažena největší přirozenou povodní 

 

Obrázek B.27 - Záplavové území požární stanice P3, Ostrava – Poruba 

 

Ostrava, požární stanice P3 – Přívoz, HZS Moravskoslezského kraje 

 zasažena největší přirozenou povodní 

 

Obrázek B.28 - Záplavové území požární stanice P3, Ostrava – Přívoz 
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Opava, požární stanice C2, HZS Moravskoslezského kraje 

 zasažena největší přirozenou povodní 

 

Obrázek B.29 - Záplavové území požární stanice C2, Opava 

 

Bystřice pod Hostýnem, požární stanice P1, HZS Zlínského kraje 

 zasažena 20letou vodou 

 

Obrázek B.30 - Záplavové území požární stanice P1, Bystřice pod Hostýnem 

  



Příloha B Bc. Zdeněk Bárta 

Změna klimatu a mimořádné události s dopadem na činnosti vykonávané HZS ČR 

 16

Uherské Hradiště, požární stanice C1, HZS Zlínského kraje 

 zasažena 100letou vodou 

 

Obrázek B.31 - Záplavové území požární stanice C1, Uherské Hradiště 

Otrokovice, požární stanice P1, HZS Zlínského kraje 

 zasažena největší přirozenou povodní 

 

Obrázek B.32 - Záplavové území požární stanice P1, Otrokovice 
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Valašské Klobouky, požární stanice P1, HZS Zlínského kraje 

 zasažena 20letou vodou 

 

Obrázek B.33 - Záplavové území požární stanice P1, Valašské Klobouky



Příloha C Bc. Zdeněk Bárta 

Změna klimatu a mimořádné události s dopadem na činnosti vykonávané HZS ČR 
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Příloha C: Seznam ORP dotčených rizikem rozsáhlých lesních požárů v důsledku 

sucha 

 

 Benešov 
 Beroun 
 Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav 
 Český Brod 
 Černošice 
 Kladno 
 Kolín 
 Kutná Hora 
 Lysá nad Labem 
 Mělník 
 Mladá Boleslav 
 Mnichovo Hradiště 
 Nymburk 
 Poděbrady 
 Příbram 
 Rakovník 
 Říčany 
 České Budějovice 
 Písek 
 Tábor 
 Nepomuk 
 Rokycany 
 Tachov 
 Cheb 
 Karlovy Vary 
 Ostrov 
 Sokolov 
 Děčín 
 Chomutov 
 Kadaň 
 Litoměřice 
 Litvínov 
 Most 
 Teplice 
 Ústí nad Labem 
 Žatec 
 Semily 
 Česká Lípa 
 Dobruška 
 Hradec Králové 
 Jaroměř 
 Jičín 
 Náchod 
 Rychnov n. Kněžnou 

 Hlinsko 
 Chrudim 
 Lanškroun 
 Litomyšl 
 Moravská Třebová 
 Pardubice 
 Polička 
 Svitavy 
 Vysoké Mýto 
 Bystřice nad Pernštejnem 
 Havlíčkův Brod 
 Chotěboř 
 Jihlava 
 Pelhřimov 
 Světlá nad Sázavou 
 Třebíč 
 Velké Meziříčí 
 Blansko 
 Brno 
 Břeclav 
 Bučovice 
 Hodonín 
 Hustopeče 
 Kyjov 
 Mikulov 
 Rosice 
 Slavkov u Brna 
 Tišnov 
 Vyškov 
 Znojmo 
 Konice 
 Olomouc 
 Prostějov 
 Přerov 
 Šternberk 
 Šumperk 
 Uničov 
 Zábřeh 
 Bystřice pod Hostýnem 
 Holešov 
 Kroměříž 
 Uherské Hradiště 
 Zlín 
 Kopřivnice 
 Nový Jičín 

 
Celkem dotčeno 89 obcí s rozšířenou působností.



Příloha D Bc. Zdeněk Bárta 

Změna klimatu a mimořádné události s dopadem na činnosti vykonávané HZS ČR 

 1

Příloha D: Shrnutí normativu vybavení JPO v reakci na nová rizika 

Druh techniky/věcného prostředku 
Stanice HZS ČR Vybrané 

jednotky 
SDH obcí 

Typ 
pobočná 

Typ 
centrální 

Rota ZÚ 
HZS ČR 

CAS velkokapacitní s vysokotlakou vodou (CAS 30 VO) 1 1 1 1 
CAS – lesní hasicí speciál 1*** 1***   
Velitelský automobil 4x4 s brodivostí min. 750 mm  1 1  
Požární kontejnerový nosič – S (těžký s hydraulickou rukou, 
ADR) 

 1 2  

Požární kontejnerový nosič – M (střední)  2 2  
Nafukovací nebo celokovové plavidlo s přívěsným proudovým 
lodním motorem 

 1   

Požární přívěs – kontejnerový nosič (přívěs 10t)  1*   
Kontejner protipovodňový s ochrannými prostředky do vody 
(suché oděvy) a záchrannými prostředky (vesty, lana, atd.) 

 1*   

Kontejner týlový  1*   
Kontejner tankovací  1*   
Požární záchranná automobilová plošina s negativním 
pracovním diagramem PP30 

 1*   

Speciální automobilový žebřík se zalamovacím ramenem a 
pracovním košem 

1**** 1 1  

Dopravní automobil pro skupinu trhacích prací   1  
Čerpadlo pro hloubky a dálkovou dopravu vody s 1 km hadic 
průměru 150 mm v hadicovém kontejneru a příslušenstvím 

 1*   

Hadicový kontejner k čerpadlu pro dálkovou dopravu vody  1*   
Vyprošťovací automobil AV20  1* 2  
Automobilový jeřáb s minimální nosností 30t  1**   
Automobil nákladní 8x8 (evakuační, s hydr. rukou, velmi 
vysoká brodivost) 

  2  

Požární kontejnerový nosič – S (8x8 s velmi vysokou 
brodivostí s nákladním kontejnerem) 

  2  

Teleskopický manipulátor 4x4   1  
Automobil nákladní, terénní, sklápěcí   2  
Kontejner nouzového přežití  1*   
Kontejner sanitární   1  
Souprava pro nouzové zastřešení obytných budov (plachty, 
stavební dřevo, prostředky pro vyztužení a statické zpevnění 
budovy) - kontejner 

 1 1  

Nakladač kolový   1  
Univerzální zemní stroj - dokončovací   1  
Mobilní elektrocentrála 30 až 80kVA 1**** 1   
Mobilní kontejnerová elektrocentrála 250 až 500 kVA  1** 1  
MČS 550 (velkokapacitní čerpadlo s výkonem 550 l/s)   1  
Oscilační vodní monitor 1 1 1  
Termokamera 1 1 1  
Letecká monitorovací technika  1   
Kalová čerpadla přenosná s příslušenstvím 1 1 1 1 
Pásové vozidlo pro pohyb na sněhu 1***** 1*****   

Vysvětlivka: 
* - technika/věcný prostředek je pouze na jedné centrální stanici HZS kraje, zpravidla v krajském městě 
** - technika/věcný prostředek je pouze na některých centrálních stanicích HZS kraje rozmístěných se stejnou 
dosažitelností 
*** - technika/věcný prostředek na základě podrobnější analýzy dostupnosti rozsáhlého lesního terénu 
**** - technika/věcný prostředek na pobočné stanici v případě potřeby vycházející z podrobnější analýzy 
***** - technika/věcný prostředek určený pouze do horských oblastí na základě podrobnější analýzy využitelnosti 
Poznámka: 
Červeně podbarvená technika/věcné prostředky je určena jen pro oblasti s rizikem rozsáhlých lesních požárů 
v důsledku sucha. 
 
 


