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Anotace  

SOTOLOVÁ, A.: Klimatické zm�ny a havarijní p�ipravenost. VŠB-TU Ostrava, 2008. 

V bakalá�ské práci se zabývám problematikou globálního oteplování. �ím je 

zp�sobeno a jaký problém pro naši planetu znamená. Cílem mé práce je p�edevším 

specifikovat tento celosv�tový problém na území �eské republiky a zam��it dopady spojené 

s klimatickými zm�nami na naše podmínky. 

První �ást práce je v�nována situaci ve sv�t�. Seznamuji zde se základními 

skute�nostmi o globálním oteplování a uvádím vý�et sv�tových problému, které se 

klimatických zm�n dotýkají. Ve druhé �ásti se zam��uji hlavn� na území �eské republiky, se 

snahou o vý�et možných dopad� aktuálních pro nás a ovliv�ujících náš život. V záv�ru mé 

práce se zabývám p�ipraveností Moravskoslezského kraje na tyto jevy a uvádím jistá opat�ení, 

které již Moravskoslezský kraj navrhl a rozpracoval. 

 

Klí�ová slova: globální oteplování, klimatické zm�ny, ochrana, opat�ení, životní 

prost�edí, živelní pohroma. 

 

Annotation 
SOTOLOVÁ, A.: Klimatické zm�ny a havarijní p�ipravenost. VŠB-TU Ostrava, 2008. 

This thesis deals with global warming problems. What it is caused by and what 

problem it means for our planet. The aim of my work is to specify this global problem for the 

territory of the Czech republic and the aftereffects connected with climate changes in our 

surroundings. 

The first part of my thesis deals with the situation in the whole world. I inform about 

basic information concerning with global warming a I show the enumeration of  world 

disturbance, which is associated with climate changes. The second part deals especially for 

territory of the Czech republic, with the tendency for enumeration of possible aftereffects. 

That are actual for us and which are affecting our life. In the end of my work I deal with the 

preparation of the Moravian - Silesian Region for these phenomena and I show measures, 

which the Moravian - Silesian Region has already designed and developed. 

 

Key words: global warming, climate changes, protection, measures, environment, 

natural calamitie. 
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1 Úvod 

Téma globálního oteplování je ožehavé, vyvolává �adu otázek, rozli�ných reakcí, 

názor� a politických postoj�. O toto téma jsem se za�ala blíže zajímat po zhlédnutí krátkého 

videoklipu, v n�mž Tony Blair upozor�uje na nebezpe�í spojené s globálním oteplováním a 

vyzývá k �ešení tohoto celosv�tového problému. Dokumenty a �lánky s touto tematikou jsem 

aktivn�ji vyhledávala a po zhlédnutí dokumentu „An Inconvenient Truth“ – Nep�íjemná 

pravda, jehož autorem je Al Gore, jsem v�d�la, o �em bude má bakalá�ská práce pojednávat. 

Existuje �ada teorií a �ada scéná��, jaký dopad vlastn� bude globální oteplování na naši 

planetu mít. Existuje ale také �ada otázek: Co to v�bec globální oteplování je? Zp�sobuje ho 

opravdu �lov�k? Nebo jde jen o p�irozený vývoj planety? Je jasné, že po miliony let se 

podnebí Zem� m�ní, kolísá od ledových dob po  horká období. Za uplynulých sto let se však 

Zem� výrazn� oteplila a v posledních n�kolika dekádách tyto zm�ny prudce rostou, což už je, 

dle mého názoru, zásluhou lidské �innosti. 

Tyto a mnohé další otázky se ve své práci pokusím zodpov�d�t, nejprve je však 

zapot�ebí definovat samotnou podstatu procesu globálního oteplování, jeho p�í�iny a následné 

dopady. Vzhledem k tomu, že klimatické zm�ny se týkají celé naší planety, ne jenom ur�ité 

�ásti �i ur�itého území, považuji za d�ležité uvést základní sv�tové ekologické problémy, 

které mají na globální oteplování zna�ný vliv, �i z n�ho vyplývají. Jak jsem uvedla, 

klimatické zm�ny se týkají celé naší planety, tedy i nás, území �eské republiky. Je tedy 

pot�eba si �íci, jaká rizika spojená s klimatickými zm�nami nám v našich podmínkách budou 

hrozit a s jakými jevy se budeme potýkat. 

Klimatické zm�ny jsou jevy složité a komplexní povahy. To je spolu s nejistotou, 

kterou by jejich zmír�ování vyvolalo, hlavním d�vodem, pro� se k jejich �ešení jednotlivé 

subjekty (státy, regiony, pr�mysl atd.) nestaví aktivn�ji. Nejintenzivn�ji se projeví až ve 

vzdálen�jší budoucnosti, a proto se jejich nejnep�ízniv�jší d�sledky nedotknou sou�asných 

dosp�lých, nýbrž t�ch, kte�í dosud nemají možnost vynutit si jejich �ešení �i zásadní zmírn�ní, 

protože se dosud nenarodili nebo jsou ješt� d�ti. 

Cílem mé práce je poukázat na problémy souvisejícími s t�mito klimatickými jevy, se 

kterými by se mohly potýkat jednotlivé orgány krizového �ízení p�i �ešení krizových situací. 

A zjistit, zda jsou na n� dostate�n� p�ipraveni, �i se pokusit navrhnout jistá zlepšení a 

opat�ení, aby p�ipraveni byli. 
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2 Rešerše 

BARROS, V. Globální zm�na klimatu. Praha: Mladá fronta – edice Kolumbus, 2006.  

ISBN: 80-204-1356-1. 

 

Autor zde uvádí základní informace o globálním oteplování, p�í�inách a dopadech 

vztahujících se obecn� na celý sv�t. Doslov se soust�e	uje na území �eské republiky. 

Poskytuje r�zné scéná�e, které jsou aktuální pro naše podmínky a uvádí vý�et situací, které by 

pro nás mohly p�edstavovat jisté riziko, na n�jž bychom se m�li p�ipravit. Jsou zde zmín�ny 

d�ležité organizace zabývající se touto problematikou v �eské republice. 

 

GORE, A. Nep�íjemná pravda. Naše planeta v ohrožení – globální oteplování a co s ním 

m�žeme ud�lat. 1. vydání. Praha: Argo, 2007. ISBN: 978-80-7203-868-8. 

 

Jsou zde popsána základní fakta o klimatických zm�nách i samotná podstata 

globálního oteplování, p�í�iny a následky tohoto procesu. Kniha disponuje zna�ným 

množstvím graf�, schémat a obrázk�. Autor se zabývá i otázkou, pro� politi�tí p�edstavitelé 

neslyší jasná varování a odmítají v tomto sm�ru u�init jakékoli kroky. 

 

KLAUS, V. Modrá, nikoli zelená planeta. Co je ohroženo: klima, nebo svoboda? 1. vydání. 

Praha: Doko�án, 2007. ISBN: 978-80-7363-152-9. 

 

Autor poukazuje na téma globálního oteplování jako na zásadní ideový a politický 

st�et naší sou�asnosti. Podle n�j se nositel tohoto tématu – environmentalismus – stal 

dominantní alternativou ideologií orientovaných d�sledn� a primárn� na lidskou svobodu. 

 

KOLEKTIV AUTOR
. 100 nejv�tších p�írodních katastrof. Ni�ivá síla p�írody na p�ti 

kontinentech. 3. vydání. Praha: REBO, 2007. ISBN: 978-80-7234-842-8. 

 

Tato výpravná publikace p�edstavuje pouhý výb�r z mnoha katastrof, jimiž bylo 

lidstvo postiženo následkem zemských d�j�. Nicmén� nepopisuje jenom tragédie a zkázu. Na 

tém�� každou ze stovky velkých p�írodních katastrof navazuje p�íb�h obnovy a nad�je. 

   

KRATOCHVÍLOVÁ, D. Ochrana obyvatelstva 1. vydání. Ostrava: SPBI, 2005.  

ISBN: 80-86634-70-1. 
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Ochrana obyvatelstva plní úkoly civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a 

nouzové p�ežití obyvatelstva a dalších opat�ení k zabezpe�ení ochrany jeho života, zdraví a 

majetku p�i mimo�ádných událostech a krizových situacích. V širším pojetí je ochranou 

obyvatelstva také p�íprava na mimo�ádné události a provád�ní záchranných a likvida�ních 

prací. 

 

OBRUSNÍK, I. Úloha �eského hydrometeorologického ústavu v krizových situacích 

zp�sobených p�edevším p�írodními vlivy. PO�ASÍ, �HMÚ Praha: Ministerstvo životního 

prost�edí, 2002. ISBN: 80-7212-189-8. 

 

Autor tohoto �lánku se zamýšlí nad úlohou �HMÚ v krizových situacích. Poukazuje 

na problémy systému v�asného varování, které má na starost �HMÚ a jejich návaznost na 

celostátní systém �ízený HZS. 

 

SETVÁK, M. Silné bou�e a tornáda na území �eské republiky. PO�ASÍ, �HMÚ Praha: 

Ministerstvo životního prost�edí, 2002. ISBN: 80-7212-189-8. 

 

P�ísp�vek na úvod definuje základní rozdíly mezi tornády, hurikány a tajfuny. Poté se 

v�nuje výskytu tornád na území �eské republiky a možnostech jejich detekce a následné 

výstrahy. 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. Právní rámec krizového managamentu 1. vydání. Ostrava: 

SPBI, 2005. ISBN: 80-86634-55-8. 

 

Auto�i seznamují zejména p�íslušníky a pracovníky služeb za�azených do IZS 

s právním rámcem vymezujícím oblast krizového �ízení. 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém 1. vydání. 

Ostrava: SPBI, 2005. ISBN: 80-86634-55-8. 

 

Publikace popisuje základy koordinace záchranných a likvida�ních prací v �eské 

republice, které se nazývají integrovaný záchranný systém. Rovn�ž se zabývá �inností 

opera�ních a informa�ních st�edisek IZS, jejich rozmíst�ním a �inností ve vztahu k základním 

i ostatním složkám IZS. 
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ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., VAN�K, M. Bezpe�nostní plánování. 1. vydání. Ostrava: 

SPBI, 2006. ISBN: 80-86634-52-4. 

 

Auto�i se zabývají problematikou managementu a plánování zejména v oblasti 

krizového �ízení. Jsou zde vymezeny základní pojmy bezpe�nostního plánování a následné 

jednotlivé oblasti plánovacích aktivit. 

 

ŠTULC, M., GOTZ, A. Životní prost�edí. 3. vydání. Praha: Nakladatelství �eské geografické 

spole�nosti, s. r. o., 1999. ISBN: 80-86034-37-2. 

 

P�edkládaná publikace se zabývá ekologickými problémy a ochranou p�írody, krajiny 

a životního prost�edí. K problematice krajiny a životního prost�edí p�istupovali auto�i 

z geografického pohledu. Text obsahuje �adu statistických údaj� a p�íklad�, spolu 

s grafickými p�ílohami p�ispívá k ilustraci, konkretizaci a pochopení probíraných 

ekologických problém�. 

 

WATTSOVÁ, C. P�írodní katastrofy. 1. vydání. Praha: Fortuna print, 2006.  

ISBN: 80-7321-226-9. 

 

Tato publikace popisuje, jak vznikají r�zné p�írodní d�je a pro� dochází k tak 

obrovské zkáze v mnoha �ástech sv�ta. Nabízí vysv�tlení p�í�in a pr�b�hu mnoha p�írodních 

katastrof s uvedením jejich dopad�, konkrétních p�ípad� a také možným �ešením. 
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3 Uvedení do problematiky 

Tato problematika bývá v�tšinou ozna�ována jako „zm�na klimatu“, což není zcela 

p�esné. Ke zm�nám klimatu totiž docházelo již v minulosti a budou jistojist� probíhat i 

v budoucnu, a to z mnoha p�í�in. V dnešní dob� ale �elíme globálnímu oteplování, jež s sebou 

p�inese bezpochyby zna�né klimatické zm�ny. Tyto zm�ny se však netýkají pouze teploty, ale 

dotýkají se i jiných vlastností klimatu, které jsou d�ležité jak pro životní prost�edí, tak pro 

pr�mysl, nap�íklad srážek, pov�trnostní situace a vláhy. [1] 

3.1.  Podstata globálního oteplování 

Slune�ní energie do atmosféry vstupuje v podob� sv�telných vln a oh�ívá tak Zemi. 

Jisté množství této energie je potom vyzá�eno zp�t do vesmíru v podob� infra�ervených vln. 

Za normálních podmínek se �ást odcházejícího infra�erveného zá�ení v atmosfé�e zachytí a 

díky tomu se teplota na Zemi udržuje v p�íznivých mezích (Obrázek 1). 

Problém, p�ed nímž nyní stojíme, vznikl tím, že tenká vrstva atmosféry je �inností lidí 

zahuš�ována obrovským množstvím oxidu uhli�itého a dalších skleníkových plyn� (dále jen 

SP). A jak houstne zachycuje velkou �ást z infra�erveného zá�ení, které by jinak z atmosféry 

zase uniklo do vesmíru (Obrázek 2). V d�sledku toho se teplota zemské atmosféry i oceán� 

nebezpe�n� zvyšuje. [2] 

 

Obrázek 1: Vyza�ování infra�erveného zá�ení za normálních podmínek (zdroj: GORE A., Nep�íjemná 

pravda, 2007). 
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Obrázek 2: Vyza�ování infra�erveného zá�ení p�i zhušt�né vrstv� atmosféry (zdroj: GORE A., 

Nep�íjemná pravda, 2007). 

 

3.2.  Hlavní p�í�iny klimatických zm�n 

Klimatické podmínky velkou rychlostí m�ní plyny, které do atmosféry uvol�uje 

spalování fosilních paliv (uhlí, ropy a plynu). Sice nás zásobuje energií, ale p�sobení t�chto 

paliv se rychle násobí, protože množství pot�ebné energie neustále roste.[11] 

 

Pr�m�rná globální teplota zemského povrchu se v posledních 150 letech zvýšila o 

0,6 °C. Musíme ponechat stranou zm�ny parametr� ob�žné dráhy a rovn�ž geologické zm�ny 

jako možné p�í�iny oteplování, protože jsou velmi pozvolné a ovliv�ují klima v �asovém 

horizontu tisíc� až milión� let [1]. V úvahu je však zapot�ebí vzít jiné možné p�í�iny. 

Skleníkové plyny 

Skleníkový efekt (dále jen SE) zp�sobuje, že je teplota zemského povrchu je mnohem 

vyšší, než kdyby naše planeta atmosféru v�bec nem�la [1]. Na následujícím obrázku (Obrázek 

3) je tento proces pro lepší porozum�ní znázorn�n. 
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Obrázek 3: Schéma skleníkového efektu (zdroj: 

http://st.blogy.novinky.cz/o/objektiv.blogy.novinky.cz/obrazky/1067.gif). 

P�irozené složky atmosféry, které tvo�í vodní pára, oxid uhli�itý, metan a oxid dusný, 

mají schopnost pohlcovat �ást zá�ení, které by se jinak vytrácelo atmosférickým oknem. Když 

tedy stoupá jejich koncentrace, množství zá�ení uvol�ujícího se do vesmíru se snižuje, a proto 

se zvyšuje teplota planety. [1] Z tohoto d�vodu je nazýváme SP. 

Bez SP by se pr�m�rná teplota zemského povrchu pohybovala okolo -18 °C, to by 

nebylo pro život nejp�íjemn�jší, jisté množství je tedy blahodárné. SP pomáhají udržovat na 

zemském povrchu pr�m�rnou teplotu cca 15 °C. Ale v moderní dob� následkem r�stu 

koncentrací SP pr�m�rnou teplotu planety zvyšujeme a vyvoláváme nebezpe�né zm�ny 

podnebí. [1], [2] 

Vyhodnotíme–li, jak se jednotlivá odv�tví podílejí v poslední dob� na emisích SP, 

vyjde nám, že: 

• 48 % pochází z energetiky, a to p�edevším ze spalování fosilních paliv,  

• 24 % tvo�í emise fluorchlorderivát� uhlovodík� (CFCS – tvrdé freony), 

• 13 % je p�i�ítáno kácení les�, hlavn� v Amazonii a na Borneu, 

• 9 % je zp�sobeno zem�d�lskou �inností, p�edevším chovem dobytka a p�stováním 

rýže na zaplavených polích, což jsou základní zdroje potravy pro polovinu lidstva, 

• 6 % pochází z manipulace s organickými odpady a z n�kterých pr�myslových 

proces�. 
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Tabulka 1: Skleníkové plyny, jejich podíl na skleníkovém efektu, zdroje a p�í�iny (zdroj: ŠTULC, M., 

GOTZ, A. Životní prost�edí, 1999). 

SP Podíl na SE Zdroje a p�í�iny p�ítomnosti v ovzduší 

Vodní pára 

(H2O) 
62 % 

• výpar z vodních ploch oceán� a mo�í, jezer, mok�ad�, 

rybník� a �ek, z p�dy a z list� rostlin 

• dýchací orgány živo�ich� 

• veškeré spalovací procesy (ho�ení) – zdrojem jsou 

zejména komíny tepelných elektráren, pr�myslových 

závod� i domácností 

Oxid uhli�itý 

(CO2) 
22 % 

• dýchání rostlin a živo�ich� 

• rozklad organických látek v p�d� 

• zv�trávání a p�dní eroze 

• vulkanická �innost 

• uvol�ování z oceán� a mo�í 

• odles�ování a vypalování les� (zejména v tropech) 

• spalování fosilních paliv 

Troposférický 

ozón (O3) 
7 % 

• složité reakce oxid� dusíku a jiných škodlivin s oxidem 

uhli�itým a uhlovodíky v nižších vrstvách atmosféry 

(ve spodních 20 km) 

Oxidy dusíku 

(NOX) 
4 % 

• mikrobiální procesy ve vod� a p�d� 

• hnojení 

• spalování biomasy a fosilních paliv 

• výfukové plyny z automobil� a dalších dopravních 

prost�edk� 

Metan 

(CH4) 
2,5 % 

• vulkanická �innost 

• anaerobní bakterie z mok�ad� a rýžových polích 

(bahenní plyn) 

• trávící procesy savc�, termit� a jiného hmyzu živícího 

se d�evem 

• t�žba uhlí 

• t�žba a úniky zemního plynu 

• skládky komunálních a jiných odpad� 

Ostatní plyny, 

Zejména freony 

(CFC) 

2,5 % 

• hnací plyny sprej�, chladící plyny, zp��ovadla, 

rozpoušt�dla organických látek 
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3.3.  Hlavní dopady klimatických zm�n 

Jak již z ozna�ení problému vyplývá, primárním dopadem, které sebou globální 

oteplování p�ináší, je práv� zvyšování pr�m�rné teploty vzduchu na naší planet� a �ast�jší a 

extrémn�jší teplotní výkyvy, s �ímž souvisí mnohé další sekundární dopady. Každý z níže 

uvedených sekundárních dopad� ovliv�uje jak životní prost�edí, tak i zem�d�lství, pr�mysl, 

dopravu, ekonomickou situaci a samoz�ejm� s tím spojenou životní úrove�, zajišt�ní 

dostupnosti životn� d�ležitého zboží a služeb a v kone�ném d�sledku samoz�ejm� i fyzický a 

psychický zdravotní stav každého z nás.  

Pro ú�el a rozsah mé práce není nutné zacházet do detail�, protože na rozbor každého 

z níže uvedených dopad� s p�ihlédnutím k daným odv�tvím, kterých se dotýkají, by bylo 

zapot�ebí mnohem v�tšího prostoru. S p�ihlédnutím k zadání a k cíli mé práce uvádím tedy na 

následujícím schématu jen základní, ale zárove� i nejzávažn�jší dopady, jaké sebou globální 

oteplování p�ináší. A to v celosv�tovém m��ítku (Obrázek 4). 

 

 

Obrázek 4: Hlavní dopady globálního oteplování (zdroj: vlastní práce).
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Hodn� velký vliv na klimatické zm�ny má tání ledovc�, což není jen sekundárním 

dopadem globálního oteplování a zvyšování pr�m�rné teploty vzduchu, ale je zárove� vlastn� 

i jeho p�í�inou. Jak je totiž na obrázku níže vid�t (Obrázek 5), led odráží v�tšinu dopadajícího 

slune�ního zá�ení zp�t do atmosféry, na rozdíl od vody na otev�eném mo�i �i oceánu, která 

v�tšinu tepla ze Slunce pohlcuje. Tímto se tedy voda oh�ívá a proces tání ledovc� urychluje. 

[2] 

 

Obrázek 5: Proces tání ledovc� (zdroj: GORE A., Nep�íjemná pravda, 2007). 

Tento problém se však týká i pevninského ledu, kde je tento proces obdobný. Ledová 

plocha totiž slouží jako zrcadlo odrážející slune�ní zá�ení. Se zvyšováním teploty a 

postupným táním ledovc� p�ibývají plochy bez ledové a sn�hové pokrývky s tmavým 

povrchem, což zá�ení neodráží, nýbrž pohlcuje, z �ehož logicky vyplývá, že nejen urychluje 

proces tání ledovc�, ale i proces oteplování naší planety.  

N�kte�í v�dci se dokonce domnívají, že tento proces je již v dnešní dob� nezvratný a 

že tomu nejsme schopni zabránit. 
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4 Sv�tové problémy související s klimatickými zm�nami 

Zm�na klimatu se projevuje v globálním m��ítku a zasahuje všechny oblasti a stránky 

života �lov�ka. M�že tedy, a� už p�ímými nebo nep�ímými ú�inky, ovlivnit zdraví populace.  

Krom� skleníkového efektu, skleníkových plyn� a od nich odvíjejících se 

klimatických zm�n sužují naši planetu ješt� mnohé další sv�tové problémy, které spolu úzce 

souvisí, navzájem se ovliv�ují a v kone�ném d�sledku všechny svým podílem p�ispívají ke 

globálnímu oteplování. Proto považuji za d�ležité se  o nich v mé práci zmínit a uvést alespo� 

základní informace o tom, co dané problémy zp�sobuje a jaké hrozby pro nás p�edstavují. 

4.1.  Narušování ozonové vrstvy atmosféry 

Od 80. let bylo na základ� m��ení a výpo�t� koncentrace ozonu ve stratosfé�e 

prokázáno �ídnutí a zten�ování ozonové vrstvy. Nejv�tší úbytek ozonu byl pozorován nad 

Antarktidou, kde se ozonová vrstva v zimním období natolik zten�uje, že lze hovo�it o 

ozonové dí�e. Ozon se totiž více rozkládá za velmi nízkých zimních teplot. Redukce ozonové 

vrstvy má však globální charakter. Dnes dopadá na severní polokouli o 20 – 40 % 

ultrafialového zá�ení více. 

Vlivem ozonu, který omezuje fotosyntézu  a další životní projevy rostlin, dochází 

k ni�ení les�. Odhaduje se, že 90 % škod v lesích USA p�ipadá na vrub zvýšených 

koncentrací p�ízemního ozonu. Ozon se také podílí na skleníkovém efektu. Redukce ozonové 

vrstvy p�edstavuje jedno z vážných ohrožení životního prost�edí na Zemi. Tato skute�nost 

vede k pot�eb� mezinárodních opat�ení proti tomuto nebezpe�í. 

V roce 1987 dvacet sedm stát� podepsalo Montrealský protokol, první globální 

environmentální smlouvu regulující freony, od roku 1987 se množství nejškodliv�jších freon� 

a p�íbuzných slou�enin stabilizovalo nebo zmenšilo. [10] 

4.2.  Kyselá atmosférická depozice  

Kyselá atmosférická depozice nastává tehdy, dostávají-li se látky okyselující prost�edí 

z atmosféry na zemský povrch. Dochází k tomu: 

a) mokrou cestou – kyselými deš�ovými nebo sn�hovými srážkami a mlhou, 

b) suchou cestou – absorpcí, tj. p�ímým pohlcováním kyselých plynných látek a 

aerosolových �ástic zemským povrchem a vegetací, �ímž vznikají v�tší škody než 

samotným p�sobením kyselých srážek.. 
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Hlavní p�í�inou kyselé atmosférické depozice jsou exhalace oxid� síry a dusíku do 

ovzduší, které pocházejí z p�írodních a um�lých zdroj�. V prost�edí pr�myslových a 

urbanizovaných oblastí však p�evládá okyselení z antropogenních zdroj�. 

Kyselé atmosférické depozice snižují pH vod, �ek a jezer, ohrožují p�dy a poškozují 

vegetaci. [10] 

4.3.  Zne�iš�ování ovzduší 

P�es znepokojující informace o zne�iš�ování ovzduší, jehož p�í�inou jsou r�zné 

hospodá�ské aktivity �lov�ka, pochází z p�írodních zdroj� (nap�. zv�trávání hornin, p�dní 

eroze, sope�ná �innost, požáry, rozprašování slané mo�ské vody) 90 % látek zne�iš�ujících 

ovzduší. Pouze 10 % je jich antropogenního p�vodu. Na obrázku níže (Obrázek 6) jsou  

znázorn�ny podíly zne�iš�ování jednotlivých odv�tví. Podíl �lov�ka na zne�iš�ování ovzduší 

se však stále zvyšuje. K velkému zne�iš�ování ovzduší dochází zejména v siln� 

urbanizovaných a v pr�myslových oblastech. [10] 

Doprava 50 - 60%

Pr�mysl 20%

Energetika 10 - 15%

Spalovací procesy
nesouvisející s
energetikou 5%

 

Obrázek 6: Procentuální zastoupení jednotlivých odv�tví na zne�iš�ování ovzduší (zdroj: ŠTULC, M., 

GOTZ, A. Životní prost�edí, 1999). 

4.4.  Zne�iš�ování zdroj� sladké vody 

Sladká voda je d�ležitou složkou životního prost�edí. Zdrojem vody pro lidstvo jsou 

�eky, jezera, vodní nádrže a povrchové akumulace vod v propustných horninách. Nejv�tší 

p�írodní zásobárnou sladké vody na sv�t� je jezero Bajkal. 

Spot�eba vody stále stoupá. V posledních 50 letech stoupla �ty�ikrát. V sou�asnosti se 

odhaduje na 4000 km3/rok. Více než polovina této vody se vypa�í a zbytek p�ipadne na 

�innosti patrné z následujícího obrázku (Obrázek 7). 
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Zavlažování 70 - 80%

Pr�mysl 20%

Domácnosti 6%

 

Obrázek 7: Procentuální podíl r�zných odv�tví na spot�eb� sladké vody (zdroj: ŠTULC, M., GOTZ, A. 

Životní prost�edí, 1999) .  

Nedostatek �isté a hygienicky nezávadné pitné vody p�edstavuje problém, který sužuje 

obyvatelstvo mnoha rozvojových zemí a je p�í�inou jeho špatného zdravotního stavu.  

Desetina �ek na sv�t� je siln� zne�išt�na. Do povrchových vod se dostávají toxické 

látky (slou�eniny t�žkých kov� a r�zné organické látky), p�edevším z pr�myslových 

odpadních vod a ze zbytk� pesticid� a dalších chemikálií používaných v zem�d�lství. 

Atmosférická depozice zp�sobuje okyselování vod. 

Zlepšovat �istotu vody �ek a jezer se da�í jen ve vysp�lých státech. Celkov� lze �íci, že 

v hospodá�sky vysp�lých státech se zne�išt�ní vod nezvyšuje, dokonce mírn� klesá. 

V rozvojových zemích však zatím stoupá. [10] 

4.5.  Zne�iš�ování oceán� a mo�í 

Oceány a mo�e pokrývají p�ibližn� 70 % povrchu. Lidé z nich ro�n� získávají 

80 až 90 milion� tun ryb a jiných mo�ských živo�ich�. 

Oceány a mo�e jsou v sou�asnosti ohrožovány chemickým zne�išt�ním. Jeho menší 

�ást pochází z havarovaných ropných tanker� a ropovod�, z havárií p�i t�žb� ropy v šelfových 

mo�ích a z normálního lodního provozu (tak se ro�n� do oceán� dostane asi 60 tisíc tun ropy). 

Tabulka 2: Vybrané velké ropné katastrofy (zdroj: ŠTULC, M., GOTZ, A. Životní prost�edí, 1999). 

Havárie Území Rok Množství ropy uvoln�né do mo�e (tis. tun) 

Torrey Canon (T) La Manche 1967 120 

Amoco Cadiz (T) La Manche 1978 230 

Ixtox 1 (V) Mexický záliv 1979/1980 470 

Naurus (TP) Perský záliv 1983 308 

Nowruz (RP) Perský záliv 1983 151 

Exxon Valdez (T) Aljašský záliv 1989 35 

Válka v Perském zálivu Perský záliv 1991 Min. odhad 205 – 500 

Max. odhad 1500 - 1700 

T = tanker, V = vrtná plošina, TP = t�žní platforma, RP = ropné pole 
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V�tšina zne�išt�ní oceán� a mo�í však pochází z pevnin. N�která m�sta a pr�myslové 

závody na pob�eží vypoušt�jí své odpadní vody nevy�išt�né do mo�e, zna�nou �ást ne�istot 

p�inášejí �eky zne�išt�né ve vnitrozemí pr�myslovými a zem�d�lskými odpady a splachy. 

Novým nebezpe�ím je možnost radioaktivního zamo�ení oceán� a mo�í radioaktivním 

odpadem uloženém na mo�ské dno, haváriemi lodí na jaderný pohon nebo vojenskými 

hladinovými a ponornými plavidly nesoucí jaderné zbran�. 

K nejvíce zne�išt�ným pat�í vnit�ní mo�e (nap�. Baltské, St�edozemní a �erné), 

okrajová mo�e (nap�. Severní a Japonské) a mo�ské zálivy (nap�. Perský). [10] 

4.6.  Snižování úrodnosti p�d. Rozši�ování pouští a polopouští 

P�da je základním p�írodním zdrojem pro zem�d�lství. V sou�asnosti je r�zným 

zp�sobem degradace ohrožena p�evážná �ást p�d na sv�t�. T�i miliony km2 p�d (tj. plocha 

v�tší než rozloha Indie) jsou siln� poškozeny, že jejich p�vodní funkce je prakticky nevratn� 

znemožn�na. 

• P�dní eroze – dnes je jí ohrožena v�tšina obd�lávaných p�d. 

Odlesn�ní krajiny ze
40%

Nadm�rná pastva z
29%

Nevhodné
zem�d�lské postupy z
24%

 

Obrázek 8: Procentuální podíl r�zných �inností na vzniku p�dní eroze (zdroj: ŠTULC, M., GOTZ, A. 

Životní prost�edí, 1999). 

• Desertifikace – tento proces postihuje 40 % zem�d�lských p�d na sv�t�. Je vyvolána 

kombinací p�sobení p�irozených (zejména klimatických) faktor� s nadm�rným 

využíváním zem�d�lských ploch pro pastvu domácích zví�at. V extrémním stadiu 

tohoto nežádoucího vývoje má desertifikace podobu postupujících píse�ných p�esyp�, 

které zasypávají úrodnou p�du a zp�sobují zánik oáz. D�sledkem tohoto procesu je 

úplný rozvrat sociálních systém�, opoušt�ní sídel a st�hování obyvatel. [10] 
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4.7.  Ubývání les�. Nedostatek palivového d�eva 

Lesy pat�í k nejvýznamn�jším složkám p�írodního bohatství Zem�. Jejich ubývání je 

jedním z nejzávažn�jších ekologických  problém�. Ro�n� je zni�eno více než 150 000 km2 

les�. Z t�chto ztrát p�ipadají dv� t�etiny na lesy tropické. Bude-li kácení tropických les� 

pokra�ovat nadále dosavadním tempem, zmizí tyto lesy do 40 let z povrchu Zem�. P�í�iny 

kácení tropických les� jsou: 

• d�evo je stále výhodným obchodním artiklem, 

• pot�eba zem�d�lské p�dy pro plantážní zem�d�lství, 

• d�evo, se v rozvojových zemích, kde zatím nejsou využívány jiné energetické zdroje, 

využívá jako palivo, 

• v mnoha oblastech je ni�ení les� mj. doprovodným jevem popula�ní exploze. 

Mezinárodní akce k záchran� les� se špatn� prosazují. Chudé rozvojové státy považují 

lesy za své výlu�né bohatství a nejsou ochotné se nechat omezovat v jejich využívání. [10] 

4.8.  Snižování biologické rozmanitosti (biodiverzity) 

Odhaduje se, že na Zemi žije 10 – 100 milion� druh� organism�. Popsáno je jich však 

mnohem mén�, jen asi 1,9 milionu, z �ehož: 

�lenovci (nejvíce
hmyz) 750 000

Rostliny 250 000

Obratlovci 41 000

Ostatní bezobratlé a
další organismy
(houby a bakterie)

 

Obrázek 9: Po�ty jednotlivých druh� organism� (zdroj: ŠTULC, M., GOTZ, A. Životní prost�edí, 1999). 

K vymírání druh� organism� docházelo po celou dobu jejich vývoje na Zemi. Žádný 

úsek historie se však nevyzna�oval tak velkými a rychlými ztrátami organism� jako sou�asný 

v�k technické civilizace. Odhaduje se, že v sou�asnosti nemine den, aby ze zemského 

povrchu nezmizel nejmén� jeden druh. Vážn� je ohroženo 10 % druh� savc� a pták� a asi 7 % 

druh� rostlin. 
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Pot�eba ochrany biodiverzity vyplývá ze skute�nosti, že biodiverzita je zdrojem 

nesmírných ekonomických hodnot. �ada organism� je pro �lov�ka zdrojem potravy. Ochranu 

biodiverzity je t�eba orientovat na ochranu celých ekosystém�, a�koliv ani ochranu 

jednotlivých druh� nelze podce�ovat. D�ležitá je ochrana p�írodn� cenných maloplošných 

území (p�írodních rezervací aj. chrán�ných ploch) jako prvk� ekologické kostry stability 

krajiny. [10] 

4.9.  Spot�eba energie 

Spot�eba energie roste ro�n� asi o 1,3 % na 1 obyvatele Zem�. V letech 1950 – 1973 

dokonce vykazovala 5% ro�ní nár�st. Zejména pr�mysl a doprava spot�ebovávají obrovské 

množství energie. P�itom 97 % vyrobené elektrické energie pochází z fosilních zdroj�. 

Ropa 44%

Uhlí 33%

Zemní plyn 20%

 

Obrázek 10: Podíl fosilních paliv na výrob� elektrické energie (zdroj: ŠTULC, M., GOTZ, A. Životní 

prost�edí, 1999). 

P�i dosavadním r�stu spot�eby energie by lidstvu ve v�tšin� zemí sv�ta hrozil kritický 

nedostatek tradi�ních zdroj� energie již koncem 21. století. P�i v�tší hospodárnosti a 

šetrn�jším využívání tradi�ních zdroj� energie by se jejich vy�erpání posunulo asi o 150 -

 250 let. 

V budoucnu by m�ly hrát v�tší roli obnovitelné zdroje energie, jako jsou geotermální 

zdroje (ze zemského nitra) a slune�ní energie. V p�ípad� slune�ní energie se jedná bu	 o 

p�ímé využití energie slune�ního zá�ení, nebo o využití energie v�tr�, p�ílivu a odlivu, energie 

mo�ských proud� a o využití biogenních surovin, nap�. d�eva, ale i jiných energeticky 

bohatých organických surovin a odpad�. [10] 
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4.10. Odpady. Nebezpe�í z odpadních látek, chemikálií a patogenních 

látek 

Nejr�zn�jší odpady jsou vedlejšími produkty lidské spole�nosti a jejích aktivit. 

Odpady se vyskytují v plynném, kapalném a v pevném skupenství. Pro v�tšinu z nich zatím 

není žádné využití, a tak se �asto vypoušt�jí voln� do ovzduší a vod nebo se ukládají do 

odkališ� a na skládky tuhých odpad�. Mnohde proto dnes hrozí nebezpe�í úniku toxických 

látek z nedostate�n� zabezpe�ených skládek. Bezpe�né není ani ukládání odpad� (zejména 

chemikálií a radioaktivních látek) do podzemních prostor a na mo�ské dno. 

Obecným problémem je �išt�ní odpadních vod z pr�myslových a zem�d�lských 

provoz� a z m�st. Dodnes jsou m�sta, která v�bec nemají �istírny odpadních vod a splašky 

jsou vypoušt�ny p�ímo do vodních tok�. 

Pro ochranu životního prost�edí a šet�ení surovinami je však nejd�ležit�jší zavád�ní 

máloodpadových a bezodpadových výrobních technologií. Výrobci by m�li své výrobky 

vyráb�t pokud možno z materiál�, které budou po dosloužení p�edm�t� recyklovatelné. [10] 

4.11. Popula�ní exploze 

D�sledkem p�ekotného ekonomického, sociálního a politického vývoje sv�ta b�hem 

posledních století je rychlý r�st po�tu sv�tového obyvatelstva. Ten je spolu se vzr�stajícími 

materiálními nároky lidí jednou z p�í�in narušování globálních biosférických systém� a 

zhoršování životního prost�edí na Zemi. 

Na následujícím grafu je znázorn�no, jak se od roku 1850 po�et obyvatel naší planety 

navýšil (Obrázek 11). 
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Obrázek 11: R�st po�tu sv�tového obyvatelstva (zdroj: ŠTULC, M., GOTZ, A. Životní prost�edí, 1999). 
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Každoro�n� p�ibývá asi 90 milion� osob, nejv�tší podíl p�ipadá na zem� tzv. t�etího 

sv�ta. Podle prognóz OSN by m�l, p�i zachování sou�asného ro�ního p�ír�stku 1,65 %, po�et 

sv�tového obyvatelstva vypadat následn� (Obrázek 12): 
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Obrázek 12: P�edpokládaný vývoj r�stu po�tu sv�tového obyvatesltva (zdroj: ŠTULC, M., GOTZ, A. 

Životní prost�edí, 1999). 

Demografové usuzují, že po roce 2100 by se m�l již po�et obyvatel stabilizovat. 

Avšak i nejnižší prognózy po�tu obyvatel pro rok 2100 o�ekávají zdvojnásobení sou�asného 

stavu. Podle odhad� OSN by bylo možné za optimálních podmínek již v sou�asnosti 

vyprodukovat na Zemi dostate�né množství potravin pro obživu dvanácti miliard lidí. 

K sociálnímu neklidu p�ispívá i p�ekotná urbanizace, p�edevším rozvojových zemích. 

Vznik velkom�st a megalopolí, ve kterých bude z�ejm� v budoucnosti žít v�tšina lidí, p�inese 

velké problémy v zásobování obyvatel energií, pitnou vodou, potravinami a v odstra�ování 

odpad�. [10] 

4.12.  Zdravotní stav obyvatelstva 

Zdravotní stav obyvatelstva je nesporn� ovliv�ován kvalitou životního prost�edí. 

V rozvojových zemích jsou nej�ast�jší p�í�inou smrti lidí choroby infek�ního a parazitického 

p�vodu. Dosud rozší�enými onemocn�ními parazitárního p�vodu v nich jsou malárie a 

bilharióza a nacházejí se tam také ohniska chorob epidemického charakteru (nap�. cholery a 

tyfu). V hospodá�sky rozvinutých zemích p�ibývá v d�sledku zne�išt�ného ovzduší 

onemocn�ní dýchacího ústrojí a neinfek�ních chronických a alergických onemocn�ní (zvlášt� 

u d�tské populace). [10] 
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5 Situace v �eské republice 

V p�edchozích kapitolách je uveden vý�et sv�tových problém� spojených s globálním 

oteplováním, nejzávažn�jších dopad� t�chto jev� a jejich následk�. Nejsou nijak 

specifikovány, nevztahují se na konkrétní oblasti, nýbrž jsou uvedeny obecn� pro celou naši 

planetu. 

Je z�ejmé, že všechny výše uvedené ekologické problémy spolu vzájemn� souvisí a 

všechny mají sv�j podíl na globálním oteplování, nebo je práv� globální oteplování 

zp�sobuje. A a�koli se na jejich existenci nepodílejí všechny zem� stejnou m�rou, ony 

ovliv�ují celou planetu. Nap�íklad tání ledovc� a s tím úzce související zvedání hladin mo�í a 

následná migrace obyvatel p�ímo�ských oblastí do vnitrozemí, není pro naše území moc 

aktuální. V kone�ném d�sledku to bude mít jistý vliv i na naše podnebí a také se m�žeme 

potýkat se zmi�ovanou migrací, ale primárn� jsou zvedáním mo�ských hladin ohroženy 

hlavn� p�ímo�ské oblasti.  

Chci tím �íct, že ne všechny jevy zp�sobené klimatickými zm�nami, se p�ímo 

dotknou, �i už dotýkají, �eské republiky. Je proto d�ležité zamyslet se nad tím, jak globální 

oteplování ovlivní náš život v našich podmínkách a co pro nás v�bec hrozba globálního 

oteplování znamená. 

5.1.  Podnebí �eské republiky 

Podnebí �eské republiky zna�n� ovliv�uje Atlantický oceán a euroasijský kontinent 

také, ale v menší mí�e. Proto je v �echách mírn�jší zima a chladn�jší léto, slune�ní svit je 

nižší a srážky jsou rozd�leny stejnom�rn�ji než na Morav� a ve Slezsku, kde jsou také v�tší 

teplotní amplitudy. Na podnebí mají významný vliv i naše hory, vytvá�ejí tzv. klimatické 

p�ehrady, které �áste�n� zabra�ují vpád�m studeného vzduchu od severu a vzhledem 

k západnímu proud�ní vyvá�ejí deš�ový stín. [1]  

S r�stem nadmo�ské výšky teplota vzduchu klesá, obvykle o 0,6 až 1 °C na 100 m. 

Výjimkou jsou inverzní situace, ke kterým dochází v zimních obdobích, kdy v nižších 

polohách se udržuje studený vzduch s �etnými mlhami a nízkou obla�ností, zatímco na horách 

je slune�no a teplo. Z hlediska denního chodu teploty nejchladn�jší bývá ráno kolem východu 

Slunce, nejtepleji odpoledne zhruba kolem 14. hodiny místního �asu. Nejstuden�jšími m�síci 

v roce jsou leden a únor, nejteplejšími �ervenec a srpen. [16] 
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5.2.  Jak klimatické zm�ny ovlivní území �eské republiky? 

Pro �eskou republiku bude znamenat nejv�tší problém voda. A to, bu	 její vážný 

nedostatek v podob� sucha, nebo naopak její nadm�rný p�ebytek v podob� povodní.  

Zvýšením teploty vzduchu se zvýší výpar a vzhledem k tomu, že srážky se nemají 

zvyšovat, dojde hlavn� v oblastech s nižšími úhrny k nedostatku vody. Vyšší teploty 

v zimních m�sících vyvolají snížení sn�hové pokrývky, a tím i snížení množství vody ze 

sn�hu, což by mohlo vést k �ast�jšímu výskytu sucha na ja�e. 

K primárním ú�ink�m spojených se zvýšením pr�m�rné teploty pat�í teplotní stres, 

který bude zp�soben �ast�jším výskytem extrémn� vysokých teplot v lét� a teplejšími zimami. 

Další zvýšení zát�že p�edstavuje vyšší �etnost extrémních jev�, nap�. bou�ek, vich�ic, 

orkán� a tornád. Dále p�jde o možný nedostatek potravin a riziko vzniku epidemií a 

infek�ních onemocn�ní. 

Zm�n�né teplotní a vlhkostní podmínky budou p�í�inou zvýšeného infek�ního tlaku 

chorob a výskytu chorob a šk�dc� z jižních oblastí. Podle dosavadních propo�t� budou 

nedostatkem vody trp�t práv� naše sou�asné nejúrodn�jší oblasti. [1] 

 

 

Obrázek 13: Hlavní dopady globálního oteplování na území �R (zdroj: vlastní tvorba). 
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Z výše uvedených informací a také schématu (Obrázek 13) vyplývá, že pro nás v�tší 

hrozbu p�edstavují extrémn� vysoké teploty a s tím spojené sucho, navíc 9 nejteplejších rok� 

od zahájení pravidelných m��ení v roce 1860 se vyskytlo v posledních 10 letech. Nejteplejším 

rokem byl rok 1998, následovaný roky 2002, 2003 a 2004. O povodních již pojednává mnoho 

prací a složky IZS m�ly již n�kolikrát p�íležitost prov��it vlastní p�ipravenost na tento druh 

mimo�ádné události. Se suchem, v takové mí�e jak uvádí prognózy, jsme se ale ješt� nesetkali. 

Proto se touto problematikou zabývám podrobn�ji. 

Charakteristika krizové situace Vedro a sucho 

Vedro a sucho jsou klimaticky podmín�né jevy související s celkovým oteplováním 

klimatu Zem�. S vysokými teplotami je �asto spojené období sucha, ve kterém je nutno 

po�ítat se všeobecným úbytkem povrchových a postupn� i podpovrchových vod a se 

zhoršením jejich kvality. Studny a menší toky mohou zcela vyschnout. Nedostatek vody v 

p�d� a zvýšený výpar se také projevují úbytkem vody v rostlinách a tedy zasycháním 

vegetace a menší �i v�tší neúrodou zem�d�lských plodin. Ve specifických p�ípadech je nutno 

po�ítat s možností významného zhoršení epidemiologické situace a se vznikem podmínek 

rychlejšího ší�ení nákaz. Hrozí velké riziko vzniku požár�, ten se v p�ípad� horkého a suchého 

po�así velmi rychle ší�í. Požáry mohou vzniknout i p�i úderu blesku, zejména p�i bou�kách s 

�etnými bleskovými výboji je nebezpe�í vzniku požáru zvýšené. [16], [15] 

Rozsah krizové situace 

Sucho a vedro bezprost�edn� ovliv�uje ekonomickou a sociální sféru života 

v jednotlivých oblastech a zdravotní stav populace. Hlavní kritickou zát�ží je v období vedra a 

sucha nedostatek vody. Nejvíce ohrožené oblasti jsou zóny s velmi nízkým úhrnem srážek a 

hust� obydlené regiony, oblasti s vysokou hustotou pr�myslu, oblasti zam��ené na 

zem�d�lskou produkci, tam, kde jsou velké nároky na dodávku vody. Nejvíce ohrožení budou 

lidé dlouhodob� nemocní, zvlášt� kardiaci, diabetici, astmatici, epileptici, lidé s nadváhou a 

vysokým krevním tlakem. Do ohrožené skupiny pat�í také gravidní ženy, d�ti a osoby starší 

60 let. [15] 

Dopady krizové situace 

Zde je uveden jen vý�et z mnoha dopad�, které sucho p�edstavuje. Dopady jsou 

rozd�leny dle jednotlivých sfér lidského života, které postihují. 

Zdraví a životy osob: 
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• zvláštní nebezpe�í p�eh�átí (nap�.  p�i použití masek a neprodyšných ochranných 

od�v� zasahujícími složkami); 

• poškození zdraví a úmrtí zp�sobené p�ímým  ú�inkem horka, p�íp. nedostatkem 

tekutin (infarkt, kolaps, k�e�e, úžeh, úpal, hore�ky, dehydratace) a únavou 

(zlomeniny,  svalová a nervová poran�ní, poúrazový šok aj.);  

• spálení pokožky p�i dlouhodobém vystavení p�ímému slune�nímu zá�ení (nemoci 

k�že); 

• podvýživa a snadn�jší ší�ení nemocí pramenící z nedostate�ného p�ísunu vody a 

potravy nebo ze zhoršených hygienických podmínek; 

• hladomor (dlouhotrvající sucho); 

Zni�ení nebo poškození majetku: 

• velké ztráty v zem�d�lství, lesním hospodá�ství, rybá�ství, vodním hospodá�ství; 

• rozsáhlé požáry; 

• narušení vozovek, drážních t�les, poškození dopravních prost�edk�; 

• znehodnocení surovin, zni�ení potravin; 

Životní prost�edí: 

• popraskání p�dy, dezertifikace krajiny; 

• pokles vydatnosti vodních zdroj�, vyschlá napajedla; 

• zhoršená kvalita ovzduší; 

Ekonomika: 

• snížení zisku v zem�d�lství; 

• nár�st náklad� na úhradu systému nouzového zásobování vodou; 

• snížený výkon vodních elektráren; 

• problémy v provozech a službách závislých na používání vody; 

Sociální oblast: 

• vznik sociálního nap�tí, které m�že p�er�st až ve vážné konflikty o vodu a potraviny; 

• rozsáhlá migrace obyvatelstva ze zasažené oblasti; 

• omezené rekreování a láze�ství; 

Kritická infrastruktura: 

• ochromení �innosti a provozu subjekt� kritické infrastruktury závislých na dodávkách 

vody (potraviná�ský pr�mysl, chemický pr�mysl, zdravotnická a sociální za�ízení, 

vodárenské služby, nouzové služby); 

• odstavení vodních zdroj�; [15] 
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6 Havarijní a krizová p�ipravenost 

Krizové �ízení je v podmínkách bezpe�nostní politiky �R pojato jako souhrn �ídících 

�inností v�cn� p�íslušných orgán� (orgán� krizového �ízení) zam��ených na: 

• analýzu a vyhodnocení bezpe�nostních rizik, 

• plánování, 

• organizování, 

• realizaci, 

• kontrolu �inností 

provád�ných v souvislosti s �ešením krizové situace. [7] 

P�íprava na krizové situace a jejich �ešení p�ísluší orgán�m krizového �ízení. 

V procesu �ešení krizových situací rozlišujeme období bez existence krizové situace, které je 

zpravidla využíváno k p�ípravám a obnov� po krizi a období zdolávání krizové situace. [6] 
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Obrázek 14: Systém K� v období krizové p�ipravenosti s vazbou na IZS (zdroj: ŠENOVSKÝ, M., 

ADAMEC, V. Právní rámec krizového managamentum, 2005). 

 

Základním požadavkem je zajistit fungování systém� krizového �ízení jak v režimu 

krizové p�ipravenosti, tak i v režimu �ešení krizové situace. Na obrázcích (Obrázek 14 a 

Obrázek 15) jsou zjednodušená schémata systému krizového �ízení, p�i�emž levá strana 

p�edstavuje fungování IZS a pravá �ást pak vlastní systém krizového �ízení [7]. 
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Obrázek 15: Systém K� za krizových stav� s vazbou na IZS (zdroj: ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. 

Právní rámec krizového managamentu, 2005). 

6.1.  Orgány krizového �ízení 

Státní orgány, orgány územních samosprávných celk� a ostatní orgány s územní 

p�sobností, které stanovují, organizují a provád�jí opat�ení krizového �ízení v mezích své 

p�sobnosti a které jsou vymezeny krizovým zákonem [13], jsou souhrnn� pojmenovány jako 

orgány krizového �ízení. [7] 

Bezpe�nostní rady 

Bezpe�nostní rady jsou koordina�ními orgány pro p�ípravu na krizové situace. Jsou 

z�ízeny jak na úrovni státu, tak i na úrovni kraj� a ur�ených obcí. P�edsedou bezpe�nostní 

rady státu je vždy p�edseda vlády, p�edsedou bezpe�nostní rady kraje je hejtman kraje a 

p�edsedou bezpe�nostní rady ur�ené obce je starosta dané ur�ené obce. V p�ípad� kraje a 

ur�ené obce další �leny bezpe�nostních rad jmenují jejich p�edsedové. Bezpe�nostní rada 

kraje má nejvíce 10 �len� a bezpe�nostní rada obce nejvíce 8 �len� [7]. Na následujících 

schématech je znázorn�na jejich struktura (Obrázek 16). 
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Obrázek 16: Struktura bezpe�nostní rady kraje a bezpe�nostní rady obce (zdroj: ŠENOVSKÝ, M., 

ADAMEC, V. Právní rámec krizového managamentu, 2005). 

�innosti bezpe�nostní rady kraje a bezpe�nostní rady ur�ené obce se �ídí jednacím 

�ádem bezpe�nostní rady, který schvaluje p�edseda dané bezpe�nostní rady. Mezi hlavní 

�innosti bezpe�nostní rady kraje mimo jiné pat�í zejména p�ipravenost kraje na �ešení 

krizových situací, projednávání krizového plánu kraje a havarijního plánu kraje, p�ípadn� i 

vn�jších havarijních plán�, pokud je zpracovává kraj. Dále by m�la vždy posuzovat rizika 

vzniku krizové situace v kraji. Bezpe�nostní rada ur�ené obce p�edevším zajiš�uje 

p�ipravenost správního obvodu ur�ené obce na krizové situace, rozpracovává úkoly krizového 

plánu kraje, uložených HZS kraje a projednává nouzové p�ežití obyvatelstva [7]. 

Krizové štáby 

Krizové štáby jsou pracovní orgány vedoucích funkcioná�� orgán� krizového �ízení �i 

jiných státních orgán� k �ešení krizových situací. Krizové štáby jsou utvá�eny na úrovni státu 

(úst�ední krizový štáb), kraje (krizový štáb kraje), ur�ené obce (krizový štáb ur�ení obce) a 

obce (krizový štáb obce). Dále fungují také v rámci jednotlivých resort�, správních ú�ad�, 

orgán� státní správy �i organizací a mezi ty pat�í krizové štáby ministerstev a ostatních 

správních ú�ad�, krizové štáby ostatních státních orgán�, krizové štáby právnických osob a 

podnikajících fyzických osob. [7] T�m však žádný právní p�edpis neukládá povinnost krizové 

štáby z�izovat a nijak neupravuje podrobnosti o jejich složení a fungování. 

Úst�ední krizový štáb (dále také ÚKŠ) je pracovním orgánem vlády k �ešení krizových 

situací. Má 36 �len� a aktivuje se mimo jiné v p�ípad� hrozby vzniku nebo po vzniku krizové 

situace nebo jiné závažné situace, která se dotýká bezpe�nostních zájm� �R nebo také p�i 

zapojení �R do mezinárodních záchranných operací v p�ípad� havárií a živelných pohrom. 
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ÚKŠ mimo jiné zabezpe�uje koordinaci opat�ení provád�ných správními ú�ady a orgány 

územní samosprávy a zabezpe�uje operativní sou�innost s orgány krizového �ízení 

mezinárodních organizací. [7] 

Krizový štáb kraje (KŠK) z�izuje hejtman kraje jako sv�j pracovní orgán k �ešení 

krizových situací s p�sobností pro území kraje. Ke svolání KŠK m�že dojít v p�ípad�, že: 

• hejtman kraje vyhlásí stav nebezpe�í pro celé území kraje nebo pro jeho �ást, 

• je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho �ást pat�ící do p�sobnosti 

kraje, 

• jej hejtman použije ke koordinaci záchranných a likvida�ních prací, 

• je k tomu hejtman vyzván MV p�i úst�ední koordinaci záchranných a likvida�ních 

prací, 

• jde o úkol provád�ný p�i cvi�ení. 

Na následujícím schématu je znázorn�no složení KŠK a KŠUO, po�et �len� není 

závazn� stanoven. Právní p�edpis [14] pouze stanovuje doporu�ené složení KŠK. 

 

Obrázek 17: Složení krizového štábu kraje a krizového štábu ur�ené obce (zdroj: ŠENOVSKÝ, M., 

ADAMEC, V. Právní rámec krizového managamentu, 2005). 

Ve správním území obce s rozší�enou p�sobností (ur�ené obce) z�izuje k �ešení 

krizových situací starosta ur�ené obce krizový štáb ur�ené obce (dále také KŠUO) jako sv�j 

pracovní orgán. Starosta ur�ené obce aktivuje KŠUO v p�ípad�, že: 

• je vyhlášen stav nebezpe�í pro celé území kraje nebo pro jeho �ást pat�ící do 

p�sobnosti ur�ené obce, 

• je vyhlášen krizový stav pro celé území státu, pro celé území kraje nebo pro jeho �ást 

pat�ící do p�sobnosti ur�ené obce, 
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• jej použije ke koordinaci záchranných a likvida�ních prací, 

• je k tomu vyzván MV p�i úst�ední koordinaci záchranných a likvida�ních prací, 

• jde o úkol provád�ný p�i cvi�ení. [7] 

6.2.  Integrovaný záchranný systém 

Za integrovaný záchranný systém (dále také IZS) se považuje koordinovaný postup 

jeho složek p�i p�íprav� na mimo�ádné události a p�i provád�ní záchranných a likvida�ních 

prací [12]. Rovn�ž lze také IZS charakterizovat jako prost�edek sou�innosti územních orgán� 

ve�ejné správy a složek p�i provád�ní záchranných a likvida�ních prací, p�i�emž p�sobnosti 

stanovené krajskému ú�adu nebo obecnímu ú�adu obce s rozší�enou p�sobností podle 

zvláštního zákona [12] jsou  výkonem státní správy v p�enesené p�sobnosti.  

Integrovat možnosti každého, kdo by p�i provád�ní záchranných a likvida�ních prací 

m�l být zapojen s ohledem na síly a prost�edky nebo kompetence, kterými m�že p�isp�t 

k �ešení následk� mimo�ádné události, je základním smyslem IZS. [8] 

Základní složky IZS jsou: 

• Hasi�ský záchranný sbor  �R (HZS �R); 

• Jednotky požární ochrany za�azené v plošném pokrytí území kraje (JPO); 

• Policie �R (P�R); 

• Zdravotnická záchranná služba (ZZS); 

Ostatními složky IZS, které lze využít k záchranným a likvida�ním pracím jsou: 

• Armáda �R; 

• Ozbrojené bezpe�nostní sbory; 

• Ostatní záchranné sbory (krom� HZS �R); 

• Orgány ochrany ve�ejného zdraví (nap�. orgány hygieny); 

• Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby; 

• Za�ízení civilní ochrany; 

• Neziskové organizace a sdružení ob�an�; 

Opera�ní a informa�ní st�edisko IZS 

Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou opera�ní a informa�ní st�ediska IZS. O 

nebezpe�ích vzniku mimo�ádných událostí jsou základní složky IZS informovány práv� 

prost�ednictvím opera�ních a informa�ních st�edisek IZS. Jejich úkoly plní opera�ní a 

informa�ní st�ediska HZS kraj� a opera�ní informa�ní st�edisko MV – generálního �editelství 
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HZS �R. Mezi základní úkol opera�ních a informa�ních st�edisek IZS pat�í podpora �innosti 

krizových štáb� a vým�na informací z míst mimo�ádných událostí do krizového štábu a mezi 

krizovými štáby, a to nep�etržit� i v p�ípadech, kdy spolehliv� nefungují ve�ejné komunika�ní 

prost�edky nebo je nefunk�ní elektrická rozvodná sí� [8].  

6.3.  Úloha �eského hydrometeorologického ústavu v krizových situacích 

zp�sobených p�edevším p�írodními vlivy 

Organizace služeb �eského hydrometeorologického ústavu (dále jen �HMÚ) vychází 

z nutnosti p�edpovídat a zárove� varovat p�ed mimo�ádnými událostmi a krizovými situacemi 

p�írodního �i pr�myslového charakteru 24 hodin denn�. Tyto služby �HMÚ integroval do 

P�edpov�dní a výstražné služby (PVS) �HMÚ, která musí fungovat na celém území �R tak, 

aby p�i p�írodní pohrom� nebo pr�myslové havárii nedocházelo ke ztrátám na životech a 

zárove� docházelo k co nejnižším ztrátám na  majetku. [5] 

PVS �HMÚ její organizace a její napojení na celostátní systém je uveden ve schématu 

(Obrázek 18). 

 

Obrázek 18: Organizace p�edpov�dní a výstražné služby �HMÚ (zdroj: OBRUSNÍK, I. Úloha �eského 

hydrometeorologického ústavu v krizových situacích zp�sobených p�edevším p�írodními vlivy, 2003). 

Základními složkami PVS jsou p�edpov�dní pracovišt� – centrální (CPP) v Praze - 

Komo�anech a regionální (RPP) na šesti mimopražských pobo�kách. Pracovníci CPP a RPP 

pr�b�žn� p�ipravují výstupy ur�ené pro další složky varovného systému �R v podob� 

meteorologických, hydrologických �i dalších p�edpov�dí a v p�ípad� hrozby vzniku 

mimo�ádných událostí vydávají varování obvykle ve dvou stupních, upozorn�ní a výstraha. 
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Zodpov�dnost pracovník� CPP a RPP je práv� p�i vzniku mimo�ádných událostí  �i krizových 

situací obrovská. 

Za povod�ovou p�edpov�dní a hlásnou službu zodpovídají krom� �HMÚ a podnik� 

Povodí, které hrají v celostátní ochran� p�ed povodn�mi d�ležitou roli, také povod�ové 

orgány. Ve své územní p�sobnosti odpovídají za organizaci povod�ové ochrany a �ídí, 

koordinují a kontrolují �innost ostatních ú�astník� ochrany p�ed povodn�mi.  

Tento systém PVS �HMÚ se zatím osv�d�uje, samoz�ejm� ale samotné vydání 

varování nesta�í. Musí se dostat v�as na pat�i�ná místa ur�ení, p�edevším povod�ovým 

komisím, orgán�m státní správy p�íslušných úrovní v�etn� kraj� a zejména k našim ob�an�m, 

kte�í by mohli být mimo�ádnou situací ohroženi. [5] 

Vydávání výstražných informací 

Vydávání výstražných informací pro p�ípad vysokých teplot a teplotních zm�n a 

výkyv� uvádím v p�íloze. Pro ú�el a rozsah mé práce jsem již neuvád�la výstrahy pro jiné 

jevy a situace, ale soust�edila jsem se pouze na zvyšování teploty a jev� s tím spojených, jako 

je extrémní sucho nebo nebezpe�í požáru (viz P�íloha �. 7 P�ílohová �ást.doc).  

Výstražné informace spojené s teplotními a vlhkostními pom�ry se vydávají zpravidla 

48 až 24 hodin p�edem, jejich doba platnosti je v�tšinou delší než 24 hodin a vydávají se pro 

více kraj� najednou, �asto i pro celé území �R. V p�ípad� výstražné informace na sucho, 

které obvykle trvá po �adu týdn�, vydaná výstražná informace up�es�uje, zda se v p�íštích cca 

6 až 10 dnech o�ekávají srážky, které by vedly ke zmírn�ní �i ukon�ení suchého období. [16]  

Rozhodující složkou pro distribuci a další ší�ení upozorn�ní a výstrah z p�edpov�dních 

pracoviš� �HMÚ jsou opera�ní a informa�ní st�ediska (OPIS) HZS a to jak v centru, tak 

v krajích. Hlavním distributorem je OPIS generálního �editelství HZS v Praze, který varování 

ší�í dále na OPISy krajských �editelství HZS a pak dále na okresy (OPISy IZS) a v kone�né 

fázi se varování dostanou na obce a k jednotlivým ob�an�m. [5] 

6.4.  Krizové a havarijní plánování 

Krizové plánování je sou�ástí p�íprav na �ešení krizových situací. Jeho výstupem u 

orgánu krizového �ízení a u dalších státních orgán� je krizový plán, což je dokument, který 

obsahuje souhrn krizových opat�ení a postup� k �ešení krizových situací v p�sobnosti orgánu 

krizového �ízení. [7] 

Havarijním plánováním se rozumí soubor postup�, metod a opat�ení, které v�cn� 

p�íslušné orgány užívají p�i p�íprav� na provád�ní záchranných a likvida�ních prací na 
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vymezeném území. Výstupem je havarijní plán, dokument obsahující daná opat�ení a postupy 

k provád�ní záchranných a likvida�ních prací na daném území, pro které se havarijní plán 

zpracovává. [9] 

Sou�ástí krizového plánu jsou mimo havarijní plány i opera�ní plány, což jsou 

dokumenty, které stanovují konkrétní postupy �ešení krizových situací, druhy krizových 

opat�ení a zp�sob nasazení a zabezpe�ení sil a užití prost�edk�, návodem pro jejich 

zpracování jsou typové plány. [6] 

6.5.  Statistické údaje 

To, že globální oteplování a jím zp�sobené klimatické zm�ny pro nás p�edstavují 

hrozbu, je zjevné ze statistických údaj� o zásazích jednotek požární ochrany. Za rok 2005 

tvo�ily živelné pohromy 2,8 % z celkového podílu po�tu událostí, v roce 2006 se na celkovém 

množství po�tu událostí podílely už 5,9 % a v roce 2007 bylo p�ípad� živelných pohrom o 

86 % více než v roce 2006 a na celkovém po�tu všech události  se podílely 8,7 %. [19] 

Tabulka 3: P�ehled typ� živelných pohrom a jejich po�et v letech 2005 - 2007 (zdroj: 

http://www.mvcr.cz/statistiky). 

   Typ události Po#et událostí 
(nár�st / pokles) 

  Povodn/, záplavy a dešt/ 1458 (+1458) 
 V/trná smrš0 410 (-81) 
 Sníh, led, námraza 124 (-4) 
 Ostatní 5 (+1) 

Nejvyšší po�et Moravskoslezský kraj 674 (+502) 

20
05

 

Nejmenší po�et Olomoucký kraj 0   
  Povodn/, záplavy a dešt/ 3650 (+2192) 
 V/trná smrš0 491 (+81) 
 P,evažující sníh a námraza 953 (+829) 
 Sesuvy p1dy 11 (+11) 
 Ostatní 82 (+77) 

Nejvyšší po�et Jihomoravský kraj 636 (+382) 

20
06

 

Nejmenší po�et kraj Vyso�ina 19 (-22) 
  Povodn/, záplavy a dešt/ 1224 (-2426) 
 V/trná smrš0 7515 (+7024) 
 Sníh, led, námraza 892 (-61) 
 Sesuvy p1dy 8 (-3) 
 Ostatní 20 (-62) 

Nejvyšší po�et Moravskoslezský kraj 1584 (+906) 

Ži
ve

ln
á 

po
hr

om
a 

20
07

 

Nejmenší po�et Olomoucký kraj 252 (-116) 
 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v roce 2005 a 2006 byli nej�etn�jšími událostmi 

povodn�, záplavy a dešt�. Oproti tomu rok 2007 zaznamenal nejv�tší po�et mimo�ádných 
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událostí v historii v�bec. Díky orkánu „Kyril“ (viz P�íloha �. 6 - P�ílohová �ást.doc) výrazn� 

narostl po�et zásah� u živelních pohrom, tedy p�evládající události v tomto roce byly v�trné 

smršt�. V následující tabulce (Tabulka 4) je pro srovnání uveden p�ehled celkového po�tu 

jednotlivých druh� mimo�ádných událostí, u kterých zasahovaly jednotky požární ochrany  za 

daný rok. [19] 

Tabulka 4: Po�et MÚ se zásahem JPO (zdroj: http://www.mvcr.cz/statistiky/2007/pozary/2007rok.html) 

Druh události 2005 2006 2007 Index v % 
07/06 

Podíl na celkovém 
po#tu událostí v % 

Požáry s ú�astí JPO 19484 19665 21858 111 18,8 
Dopravní nehody 20681 18976 21297 112 18,4 
Živelní pohromy 2729 5414 10046 186 8,7 
Úniky nebezpe�ných látek, 5630 5809 6373 110 5,5 
z toho "ropných produkt1" 4616 4644 5177 111   
Technické havárie 40413 49785 48090 97 41,5 
Radia�ní havárie a nehody 2 4 0 0 0 
Ostatní mimo,ádné události 48 735 180 24 0,2 
Plané poplachy 7846 8409 8155 97 7 
Události celkem 96833 108797 115999 107 100% 

 

Nejv�tší podíl na celkovém po�tu událostí mají technické havárie, dopravní nehody a 

požáry s ú�astí JPO a to v�tšinou v tomto po�adí a v každém z uvedeného a posuzovaného 

roku. Ale zárove� se jejich stav výrazn� nem�ní, každý rok se jejich po�et pohybuje na stejné 

úrovni a nejsou vid�t žádné výrazné výkyvy.  

Naproti tomu po�et p�ípad� živelních pohrom výrazn� vzrostl, od roku 2005 z 2729 až 

na 10046 p�ípad� živelních pohrom do roku 2007. Každý rok se po�et p�ípad� zdvojnásobil. 

Na nár�stu po�tu zásah� v roce 2007 se nejvíce podílely zejména rozmary p�írody (vich�ice, 

sucho), což dokazuje index 07/06, který má hodnotu 186 %. To znamená, že po�et p�ípad� 

živelních pohrom v roce 2007 se od roku 2006 navýšil o 86 %. [19] 

Z t�chto statistických údaj� a záv�r�, dle mého názoru jasn� vyplývá, že globální 

oteplování se nás dotýká, že klimatické zm�ny a jevy jím zp�sobené mají dopad i na �eskou 

republiku a že je pot�eba se na tyto jevy p�ipravit, protože není vylou�eno, že až se p�íští rok 

podíváme na statistiky roku 2008, nebude po�et p�ípad� živelních pohrom op�t dvojnásobný. 

6.6.  P�ipravenost Moravskoslezského kraje 

Na tyto mimo�ádné události spojené s klimatickými zm�nami a teplotními výkyvy 

pravd�podobn� nebudeme skute�n� p�ipraveni, dokud si je neprožijeme a nezískáme tím 

n�jaké poznatky a zkušenosti do budoucna. D�kazem tohoto tvrzení jsou povodn� v roce 

1997 (viz P�íloha �. 4 - P�ílohová �ást.doc) a 2002 (viz P�íloha �. 5 - P�ílohová �ást.doc). 
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Ovšem jistá preventivní opat�ení a kroky m�žeme  podniknout již nyní. 

Moravskoslezský kraj se již na jevy zp�sobené klimatickými zm�nami p�ipravuje. 

V sou�asnosti jsou v krizovém plánu Moravskoslezského kraje zpracovány dva nové opera�ní 

plány, které �eší události spojené s dlouhotrvajícími vedry a extrémními mrazy. Jsou to tedy: 

• Opera�ní plán – Sn�hová kalamita a extrémní mráz 

• Opera�ní plán -  Dlouhotrvající vedro a sucho 

 

V kapitole 5.2 jsou uvedeny základní informace o krizové situaci spojené se suchem a 

dlouhotrvajícím vedrem, charakteristika jevu, jeho rozsah a dopady dané krizové situace. 

V této podkapitole se již zam��uji na konkrétní opat�ení a �ešení, která z daného opera�ního 

plánu – Dlouhotrvající vedro a sucho, vyplývají. 

Navržená opat�ení ke zmírn�ní krizové situace a jejich realizace 

V dob� vzniku mimo�ádné události �i krizové situace je pot�eba zajistit následující 

�innosti a následn� na to dodržovat daná opat�ení, aby mimo�ádná událost v krizovou situaci 

nep�erostla, nebo aby došlo ke zmírn�ní následk� jejího p�sobení. 

• Informování o dlouhotrvajícím vedru a suchu na KOPIS; 

• Vyrozum�ní orgán� krizového �ízení; 

• Svolání BR MSK; 

• Pr�b�žné monitorování situace; 

- Monitorování hydrologické situace; 

- Monitorování meteorologické a klimatické; 

- M��ení �istoty ovzduší a vod; 

- Monitorování výskytu epidemie; 

- Monitorování výskytu epizootie; 

• Aktivace Letecké hasi�ské služby; 

- Realizace let� pro v�asné zajišt�ní požár� v lesích, k zabrán�ní jejich rozší�ení; 

a pro hašení lesních požár�; 

• Zabezpe�ení sjízdnosti komunikací; 

- Doprava silni�ní; 

- Doprava železni�ní; 

• Aktivace krizových štáb�; 

• Vyhlášení opat�ení; 
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- Omezení spot�eby pitné a užitkové vody (zákaz zalévání rostlin na zahrádkách, 

zákaz mytá aut); 

- Zákaz vypalování porost�, v�etn� staré a suché trávy; 

- Zákaz rozd�lování oh��, táborák� v lesích; 

- Zákaz vstupu do lesa; 

- Doporu�ená zdravotní omezení (omezení vykonávání namáhavých �inností a 

pohybu na p�ímém slunci v poledne, dodržování pitného režimu apod.); 

• Zajišt�ní náhradních dodávek vody a potravin do postižených oblastí; 

• Aktivace služby nouzového zásobování vodou; 

- Stanovit režim nouzového zásobování vodou, zachování dodávky vody do 

vybraných subjekt� kritické infrastruktury (p�edevším zdravotnická a sociální 

za�ízení, nejd�ležit�jší potraviná�ské závody) a obyvatelstvu; [15] 

 

Pokud dojde k tomu, že mimo�ádná událost bude tak velkého rozsahu, že k jejímu 

�ešení bude muset být vyhlášen krizový stav, p�echází se tedy na konkrétní krizová opat�ení. 

Krizová opat�ení 

• Vyhlášení stavu nebezpe�í; 

• Realizace opat�ení na�ízených p�i vyhlášení nouzového stavu; 

• Rozhodnutí o regula�ních opat�ení; 

- Regulace prodávaného zboží v obchodní síti (potraviny a další vybrané 

komodity); 

- Regulace dodávek pitné vody; 

- Regulace dodávek plynu dle odb�rových stup��; 

- Regulace dodávek el. energie; 

• Zavedení regulace prodávaného zboží – p�íd�lové lístky a jejich výdej obyvatelstvu; 

• Zabezpe�ení koordinace regula�ních opat�ení kraje s obcemi; 

• Zve�ejn�ní rozhodnutí hejtmana (starosty obce) o vyhlášených regula�ních opat�eních; 

- Zve�ejn�ní na ú�ední desce; 

- Zve�ejn�ní cestou hromadných sd�lovacích prost�edk�; 

• Kontrola pln�ní regula�ních opat�ení; 

• Použití pohotovostních zásob SSHR pro technické zabezpe�ení nouzového zásobování 

vodou; 

• Komunikace s ve�ejností a hromadnými informa�ními prost�edky; 
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• Zamezení epidemií; 

- Dle pot�eby stanovit zákazy a omezení; 

• Veterinární opat�ení p�i nedostatku krmiv; 

• Zabezpe�ení ve�ejného po�ádku a bezpe�nosti; 

- Opat�ení k dodržování zákonnosti za ú�asti Policie �R a obecní/m�stské 

policie; 

• Zabezpe�ení funk�nosti státní správy a samosprávy; 

• Nakládání s mrtvými v�etn� zabezpe�ení nezbytné poh�ební služby; 

• Zabezpe�ení vyhledávání a sb�ru a likvidace kadaver�, vzniklých p�i hromadném 

úhynu voln� žijící zv��e a ryb; 

• Neškodné odstran�ní (likvidace) uhynulých hospodá�ských zví�at; 

• Na�ízení v�cné pomoci; 

• Na�ízení pracovní povinnosti a pracovní výpomoci; [15] 

 

Daný opera�ní plán ovšem ne�eší zajišt�ní vlastních složek IZS, zajišt�ní jejich 

akceschopnosti a p�ipravenosti na dané krizové situace. Vzhledem k jejich pracovní náplni to 

budou práv� p�íslušníci záchranných služeb, kte�í budou pat�it k nejrizikov�jší skupin� 

ohrožených obyvatel. Jejich akceschopnost musí být vždy zachována, jinak nemohou být 

kvalitn� zajišt�na další opat�ení plynoucí z opera�ního plánu.  

V p�ípad� dlouhotrvajícího sucha a vedra budou p�íslušníci složek IZS vystaveni 

mnohem v�tší psychické a fyzické zát�ži v d�sledku extrémn� vysokých teplot, ale 

v d�sledku sucha bude také nedostatek vody.  

Bude pot�eba zajistit nouzové zásobování vodou nejen pro ob�any, ale i pro jednotky 

složek IZS. Vzhledem k v�tší zát�ži p�íslušník� záchranných sbor� p�i zásazích bude pot�eba 

zajistit �ast�jší st�ídání daných p�íslušník�, aby nedošlo ke snížení jejich pozornosti a 

schopnosti zásah provád�t, a tím ohrozit pr�b�h záchranných prací nebo dokonce tím ohrozit 

život n��í nebo vlastní. 
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7 Systém ochrany �eské republiky 

Negativní dopady p�írodních katastrof v posledních letech vedly v �R k d�kladnému 

p�ehodnocení celého  systému ochrany a prevence. Došlo již ke zm�nám v technickém 

zabezpe�ení i organizaci dosavadních systém� a p�ipravují se další opat�ení jak krátkodobého, 

tak dlouhodobého charakteru. Mezi krátkodob�jší opat�ení pat�í zejména zlepšení varování 

obyvatelstva a záchranného systému. Krajské orgány díky zm�n� v organizaci systém� 

ochrany a v krizovém �ízení (zavedením krizové legislativy), musí dob�e spolupracovat s HZS 

a ostatními složkami IZS. Takto koncipovaný  systém by m�l v p�ípad� p�írodních katastrof 

umožnit snížení ztrát  na majetku až o 30 % a tém�� vylou�it ztráty na životech. [5] 

K mimo�ádným událostem �i krizovým situacím však m�že dojít prakticky kdykoli, je 

proto nutno urychlit realizaci všech složek systému, a to p�edevším na nov� vzniklých 

krajských správních orgánech. Krajská �editelství HZS s p�íslušnými OPISy již všude fungují, 

ale d�ležité je zejména navázání kontakt� a spojení mezi složkami krizového �ízení v krajích. 

Co se tý�e klimatických zm�n a jejich dopad� na území �eské republiky, budeme se 

muset p�ipravit na mnohem �ast�jší výskyt extrémních jev� (orkán�, vich�ic, bou�í, 

extrémních srážek a následných povodní), výkyv� teplot, dlouhotrvajících období 

s extrémními teplotami a suchem, nebo naopak období extrémních mraz� a sn�hu. Jak již 

uvádím výše, Moravskoslezský kraj se již na dva z t�chto jev� p�ipravuje (extrémní sníh a 

mráz a dlouhotrvající vedro a sucho) a na základ� doporu�ení bezpe�nostní rady bude 

navrhovat a zpracovávat další opera�ní plán, který bude �ešit v�trné bou�e. 

Dle mého názoru je systém ochrany �eské republiky, díky krizové legislativ� a díky 

integrovanému záchrannému systému a jeho spolupráci s orgány krizového �ízení, na dobré 

úrovni. Ur�it� je pot�eba urychlit a zlepšit komunikaci mezi jednotlivými orgány krizového 

�ízení a složkami IZS, aby bylo možné mimo�ádné události podchytit v�as a zajistit tak co 

nejmenší škody na životech, zdraví a majetku. S p�ibýváním �etnosti a extrémnosti p�írodních 

jev� však bude pot�eba tento zavedený systém doplnit o další nová opat�ení, která budou 

adekvátní k jev�m, které zp�sobují klimatické zm�ny.  
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8 Záv�r 

Svou prací jsem cht�la upozornit p�edevším na fakt, že globální oteplování není 

vzdálená budoucnost. Je to proces, který jsme svou �inností významn� ovlivnili a urychlili, 

jenž p�ináší problémy, kterým bychom m�li �elit a které bychom m�li �ešit, dokud máme 

možnost. Je to proces, s jehož jevy se potýkáme již nyní a u nichž je tém�� 100% jistota, že 

budou mnohem �ast�jší a mnohem intenzivn�jší, než jak jsme je m�li možnost doposud 

poznat. Cht�la jsem poukázat na problémy související s klimatickými zm�nami, s nimiž by se 

mohly potýkat jednotlivé orgány krizového �ízení p�i �ešení krizových situací, specifikovat a 

konkretizovat je na území �eské republiky. 

V jednotlivých kapitolách postupn� seznamuji �tená�e s danou problematikou, se 

samotnou podstatou globálního oteplování, s jeho p�í�inami a hrozbami. Další kapitola 

pojednává o celosv�tových problémech, které již naši planetu sužují a které bu	 mají na 

globální oteplování významný vliv, a nebo práv� tyto problémy ke globálnímu oteplování 

zna�n� p�ispívají. Rozsah mé práce nedovolil, abych se jimi mohla hloub�ji zabývat, proto 

jsem se omezila na základní informace o jednotlivých problémech, aby bylo z�ejmé, jaký vliv 

na naši planetu mají.  

V druhé �ásti své práce se zabývám situací v �eské republice, soust�e	uji tento 

celosv�tový problém na naše podmínky a uvádím vý�et hlavních dopad�, které hrozí našemu 

území. Dál se zam��uji pouze na jeden z nich, dle mého názoru nejzávažn�jší, a tím je sucho a 

extrémn� vysoké teploty, o n�mž uvádím konkrétní informace, jeho charakteristiku, rozsah a 

dopady s ním spojené. Na to navazuji s havarijní a krizovou p�ipraveností. Nejprve definuji 

základní pojmy jako krizové �ízení, orgány krizového �ízení, krizové a havarijní plánování a 

vzájemné vazby mezi nimi. Zabývám se i úlohou �HMÚ p�i �ešení krizových situací 

zp�sobených p�írodními katastrofami, jeho p�edpov�dní a varovnou službou. 

V záv�ru své práce se soust�e	uji na p�ipravenost Moravskoslezského kraje. V rámci 

krizového plánu kraje jsou již navrženy a zpracovány opera�ní plány na dlouhotrvající vedro a 

sucho a na extrémní mrazy a sníh. Na návrh bezpe�nostní rady by m�l být zpracován další 

opera�ní plán, a to na v�trné bou�e. Konkrétní opat�ení k zvládnutí krizové situace 

dlouhotrvajícího sucha a vedra jsem pro svou práci �erpala práv� z daného opera�ního plánu 

MSK. Zpracování t�chto opera�ních plán� je jist� krok k zajišt�ní p�ipravenosti složek 

integrovaného systému ke zvládnutí krizových situací zp�sobených p�írodními vlivy a 

klimatickými zm�nami, ale je pot�eba myslet na zajišt�ní vlastních sil IZS. V opera�ním plánu 

je uvedena �ada opat�ení a �inností k zajišt�ní základních lidských pot�eb, ve�ejného po�ádku 
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a k zabezpe�ení funk�nosti státní správy a samosprávy, ale nejsou v n�m stanovena opat�ení 

plynoucí pro p�íslušníky složek IZS, kte�í budou v tomto období, vzhledem k náplni jejich 

pracovní �innosti, jednou z nejrizikov�jších skupin.  

Jejich akceschopnost musí být vždy zachována, jinak nemohou být zajišt�na další 

opat�ení plynoucí z opera�ního plánu, které práv� zajiš�ují složky IZS. Je tedy pot�eba v prvé 

�ad� zajistit jejich p�ipravenost na tyto jevy. V p�ípad� dlouhotrvajícího sucha a vedra budou 

p�íslušníci složek IZS vystaveni mnohem v�tší psychické a fyzické zát�ži v d�sledku 

extrémn� vysokých teplot, ale v d�sledku sucha bude nedostatek vody. Což nejenže 

p�edstavuje problém se zachováním a uspokojením základních lidských pot�eb, ale také to 

p�edstavuje problém pro jednotky IZS, které by nemusely mít dostatek vody k hašení a 

likvidaci požár�, jejichž �etnost bude v d�sledku sucha a extrémních teplot vysoká. 

Bude pot�eba zajistit nouzové zásobování vodou nejen pro ob�any, ale i pro jednotky 

složek IZS. Vzhledem k v�tší zát�ži p�íslušník� záchranných sbor� p�i zásazích, bude pot�eba 

zajistit �ast�jší st�ídání daných p�íslušník�, aby nedošlo ke snížení jejich pozornosti a 

schopnosti zásah provád�t, a tím ohrozit pr�b�h záchranných prací nebo dokonce tím ohrozit 

n��í život nebo život vlastní. 

Má práce by mohla najít využití u orgán� krizového �ízení jako podklad pro 

zpracování dalších opera�ních plán� pro jednotlivé krizové situace a mimo�ádné události 

spojené s klimatickými jevy. 
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9 Použité zkratky 
 

A�R Armáda �eské republiky 

AOPK �R Agentura ochrany p�írody a krajiny �R 

CHZ Chemická za�ízení 

CPP Centrální p�edpov�dní pracovišt� 

�EÚ �eský ekologický ústav 

�GÚ �eský geologický ústav 

�HMÚ �eský hydrometeorologický ústav 

�IŽP �eská inspekce životního prost�edí 

HZS kraje Hasi�ský záchranný sbor kraje (organiza�ní sou�ást Hasi�ského 

záchranného sboru �R) 

IKS IZS a K� �R Informa�ní a komunika�ní systém Integrovaného záchranného 

systému krizového �ízení �R 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JPO Jednotky požární ochrany 

JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasi�� 

MV Ministerstvo vnitra 

MV G� HZS �R Ministerstvo  vnitra – generální �editelství Hasi�ského 

záchranného sboru �R 

OIS G� HZS �R Opera�ní a informa�ní st�edisko Generálního �editelství 

Hasi�ského záchranného sboru �R 

OIS HZSK Opera�ní a informa�ní st�edisko hasi�ského záchranného sboru 

kraje 

OIS ZZSK Opera�ní a informa�ní st�edisko zdravotnické záchranné služby 

kraje 

OPIS IZS �R Opera�ní a informa�ní st�edisko Integrovaného záchranného 

systému 

OPIS IZS kraje Opera�ní a informa�ní st�edisko Integrovaného záchranného 

systému p�íslušné ke správnímu území kraje 

OS SP�RK Opera�ní st�edisko správy kraje Policie �R 

P�R Policie �eské republiky 
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PVS �HMÚ P�edpov�dní a výstražná služba �eského hydrometeorologického 

ústavu 

RPP Regionální p�edpov�dní pracovišt� 

SaP Síly a prost�edky 

SDH Sbor dobrovolných hasi�� 

SE Skleníkový efekt 

SFŽP �R Státní fond životního prost�edí �R 

SP Skleníkové plyny 

SPS Stálá pracovní skupina 

SSHR Správa státních hmotných rezerv 

KOPIS Krajské opera�ní a informa�ní st�edisko 

KŠK Krizový štáb kraje 

KŠO Krizový štáb obce 

KŠUO Krizový štáb ur�ené obce 

K� Krizové �ízení 

ÚKŠ Úst�ední krizový štáb 

UO Ur�ená obec 

ÚS ZZS Úst�ední (územní) st�edisko zdravotnické záchranné služby 

VÚOZ Výzkumný ústav okrasného zahradnictví 

VÚVTGM Výzkumný ústav vodohospodá�ský T. G. Masaryka 

VZ Velitel zásahu 
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10  Definice pojm� 

Aerosol 
Tuhé nebo kapalné skupenství látky rozptýlené ve vzduchu. Pro nás a naše životní 

prost�edí má význam atmosférický aerosol – mlha, dým, kou�, oblaka atd. [17] 

Amplituda teploty 
Amplituda teploty je pojem, který ozna�uje rozdíl mezi max. a min. Amplituda se 

snižuje s rostoucí výškou. [17] 

Atmosféra 
Plynný obal Zem� jako celek. [11] 

Biodiverzita 
Biologická rozmanitost na všech úrovních vývoje. [17] 

Bou�e 
Je atmosférická porucha p�sobící zm�nu p�evládajících tlakových a v�trných polí 

v síle tornád (1 km nap�í�) až po extratropické cyklony (2000 – 3000 km nap�í�). [18] 

Degradace 
Znehodnocení. [17] 

Desertifikace 
Desertifikace je proces, kterým se již vyprahlé území stává ješt� mén� úrodným, mén� 

schopným udržet vegetaci, které se postupn� stává pouští. [17] 

Epidemie 
Hromadný výskyt nakažlivé choroby, které se prudce ší�í. [11] 

Exhalaci 
Vydechování, vypa�ování. Odpadní látky vypoušt�né do okolního prost�edí. [17] 

Fosilní paliva 
D�ležité suroviny vzniklé zuhelnat�ním nebo rozkladem organických látek za 

nep�ístupu vzduchu. Je to p�edevším uhlí a p�íbuzné látky (rašelina, lignit), ropa nebo zemní 

plyn. [11] 

Fotosyntéza 
Biochemický proces, p�i n�mž se v rostlinách m�ní anorganické látky na organické za 

využití sv�telné energie. [17] 
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Geotermální zdroje 
Využívají energii zemského jádra. Geotermální energie je produktem pochod� 

v zemské k��e. Je vázána na teplo suchých hornin nebo na geotermální vody, a to na teplotní 

úrovni, která je využitelná k p�ímé spot�eb�. [17] 

Globální biosférické systémy 
Biologická i kulturní diverzita, klimatické zm�ny, ohrožení ozónové vrstvy, 

dezertifikace, zasolování p�dy. [17] 

Globální oteplování 
Postupný, ale trvalý nár�st pr�m�rné teploty na celém sv�t�. Mohou ho p�sobit 

p�írodní faktory, nap�. slune�ní �innost, ale i vliv �lov�ka (nap�. zne�iš�ování ovzduší). [11] 

Havárie 
Havárie je mimo�ádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technickým za�ízení a 

staveb, užitím, zpracováním, výrobou, skladováním nebo p�epravou nebezpe�ných látek nebo 

nakládáním s nebezpe�nými odpady. [18] 

Havarijní plán kraje 
Je plán k provád�ní záchranných a likvida�ních prací na území kraje. [4] 

Integrovaný záchranný systém 
Koordinovaný postup složek IZS p�i p�íprav� na mimo�ádné události a p�i provád�ní 

záchranných a likvida�ních prací. [12] 

Katastrofa 
Je vážné narušení funkce spole�nosti, p�sobící velké ztráty na životech, majetku nebo 

na životním prost�edí, které p�esahují možnosti postiženého spole�enství zvládnout je pouze 

vlastními zdroji. Katastrofy mohou být náhlé, pomalé, p�írodní nebo zp�sobené lidskou 

�inností. [18] 

Krize 
Krize je situace, v níž je významným zp�sobem narušená rovnováha mezi základními 

charakteristikami systému na jedné stran� a postojem okolního prost�edí k danému systému 

na stran� druhé. [18] 

Krizová komunikace 
P�enos informací mezi státními orgány, územními samosprávnými orgány a mezi 

složkami IZS za využití prost�edk� hlasového a datového p�enosu informací ve�ejné 

telekomunika�ní sít� i vybrané �ásti neve�ejných telekomunika�ních sítí. [8] 
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Krizová opat�ení 
Opat�ení provád�na za ú�elem p�ípravy na krizové situace a p�i �ešení krizových 

situací, dále �innosti ke zmírn�ní nebo odstran�ní zp�sobených následk�. [18] 

Krizový plán kraje 
Je plán, který obsahuje souhrn krizových opat�ení a postup� k �ešení krizových situací. 

[4] 

Krizová p�ipravenost 
Je p�ipravenost organizace k �ešení vlastních krizových situací a k podílu na �ešení 

krizových situací ve svém okolí. [18] 

Krizové �ízení 
Souhrn �ídících �inností orgán� krizového �ízení zam��ených na p�ípravu krizových 

situací a jejich �ešení. [6] 

Krizová situace 
Krizová situace je nep�edvídatelný nebo obtížn� p�edvídatelný pr�b�h skute�ností po 

narušení rovnovážných stav� p�írodních, technologických a spole�enských systém� 

ohrožujících životy lidí, životního prost�edí, ekonomiku a hmotné statky státu a jeho 

obyvatelstva. M�že být vyvolána živelní pohromou, technologickou nebo pr�myslovou 

havárií, protispole�enskými vystoupeními, hromadnou migrací obyvatelstva, terorismem, 

politickým násilím apod. [18] 

Krizový stav 
Je právní kategorie vyhlašovaná Parlamentem �R (stav ohrožení státu, vále�ný stav), 

vládou �R (nouzový stav) nebo hejtmanem kraje (stav nebezpe�í) za ú�elem �ešení krizové 

situace. [18] 

Kyselé dešt� 
Déš� obsahující mnoho kyselin následkem zne�išt�ní ovzduší exhalacemi z vozidel a 

továren. [11] 

Kyselá atmosférická depozice 
 Kyselé srážky. [11] 

Ledovec 
Hmota ledu nahromad�ná za dlouhé �asové období. Ledovce mohou být horské, které 

stékají do nížiny a modelují krajinu, nebo ledovcové štíty, které pokrývají celé kontinenty, 

nap�. Antarktidu nebo Grónsko. [11] 
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Likvida�ní práce 
Jsou �innosti k odstran�ní následk� zp�sobených mimo�ádnou událostí. [4] 

Mimo�ádná situace 
Je situace vzniklá v souvislosti s hrozící nebo nastalou mimo�ádnou událostí. [18] 

Mimo�ádná událost 
Je z hlediska doby vzniku nep�edvídatelné nebo obtížn� p�edvídatelné, �asov� a 

prostorov� ohrani�ené, intenzivní škodlivé p�sobení sil a jev�, které mimo�ádn� ohrožují 

životy, hmotné statky a životní prost�edí. [18] 

Nebezpe�í 
Zdroj rizika. [6] 

Nouzové p�ežití 
Je stav propracovanosti, p�ipravenosti a použitelnosti systému státu k �innostem 

ur�eným k minimalizaci lidských a materiálních ztrát p�i vzniku katastrof, k organizaci 

do�asného odsunu obyvatelstva a majetku z postiženého teritoria a k usnadn�ní v�asného a 

ú�inného vyhledávání pomoci a ošet�ení postižených. [18] 

Ohrožení 
Ohrožení je závažné riziko, jehož nositel bu	 zám�rn� nebo p�irozeným vývojem 

sm��uje k jeho realizaci, nebo o ni v�dom� usiluje. [18] 

Opera�ní plán 
Dokument, který stanoví konkrétní postupy �ešení krizových situací, druhy krizových 

opat�ení a zp�sob nasazení a zabezpe�ení sil a užití prost�edk�. [6] 

Ozon 
Relativn� nestabilní molekula tvo�ená t�emi atomy kyslíku, trikyslík (O3). Ozon 

nacházející se ve stratosfé�e brání pronikání škodlivého krátkovlnného UV zá�ení 

k zemskému povrchu. Oproti tomu ozón v p�ízemní atmosfé�e, v troposfé�e, p�sobí škodliv� 

na živé organismy, poškozuje dýchací orgány živo�ich� i rostlin. [17] 

Ozonová vrstva 
Vrstva tohoto plynu ve stratosfé�e chrání Zemi p�ed škodlivými paprsky Slunce. Její 

zten�ování je opravdu vážný problém. [11] 

Podnebí 
Podnebí je základní charakteristika souhrnu všech vliv� p�sobících dlouhodob� na 

ur�itou krajinu. [11] 
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Povode� 
Je p�echodné výrazné stoupnutí vodní hladiny konkrétního vodního toku, p�i kterém se 

voda z koryta vylévá, zp�sobuje následné zaplavení bezprost�edního i blízkého okolí vodního 

toku, ohrožuje životy a majetek, devastuje životní prost�edí a p�sobí zna�né materiální škody. 

[18] 

Prost�edí 
Souhrn podmínek v ur�itém prost�edí, který ovliv�uje všechny tam žijící organismy. 

[11] 

P�írodní katastrofa 
Je náhlý rozsáhlý p�írodní jev zp�sobující vn�jší destrukci, smrt a utrpení postiženého 

regionu, který nevznikl vlivem lidské �inností. M�že vznikat pozvoln� nebo náhle a m�že být 

zesílena lidskou �inností. [18] 

P�ívalové dešt� 
Velmi silné dešt� zp�sobující záplavy. [11] 

P�dní eroze 
Je proces odstra�ování zemského povrchu p�sobením vn�jších �initel� nap�. vodou, 

v�trem nebo ledovcem. K erozi jsou náchylné hlavn� p�dy ve svahu, bez rostlinného krytu, 

ale n�kdy m�že být zp�sobena i špatným obd�láváním p�dy, odles�ováním, kácením apod. 

[17] 

Riziko 
Je možnost vzniku události (jevu) s výsledkem odchylným od p�edpokládaného cíle, a 

to s ur�itou objektivní (matematickou �i statistickou) pravd�podobností. [18] 

Saffir-Simpsonova stupnice 
Používá se k m��ení intenzity uragán�, nejvyšším stupn�m je 5. [11] 

Smog 
Sm�s mlhy a kou�e, jedna z nezávažn�jších forem zne�iš�ování ovzduší. [11] 

Skleníkový efekt 
Skleníkový efekt je d�ležitou vlastností atmosféry pro život na Zemi, který p�ispívá 

k pom�rn� vysoké teplot� zemského povrchu. Krátkovlnné viditelné slune�ní zá�ení prochází 

celkem nerušen� atmosférou k zemskému povrchu, který je absorbuje. Zemský povrch se tím 

zah�ívá a sám vyza�uje dlouhovlnné infra�ervené zá�ení (teplo). Toto tepelné zá�ení však 

atmosférou neproniká snadno. Atmosféra je vlivem p�ítomných SP z v�tší �ásti absorbuje. 
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Sou�asn� se oh�ívá a �ást tepla vrací zp�t k zemskému povrchu, který se tím op�t zah�ívá. 

Skleníkový efekt vytvá�í na Zemi relativn� stabilní životní podmínky. [10] 

Skleníkové plyny 
Jsou to p�irozené složky atmosféry, které mají schopnost pohlcovat �ást 

infra�erveného zá�ení, �ímž se vzduch oh�ívá. Mezi skleníkové plyny pat�í vodní pára, oxid 

uhli�itý, metan, oxid dusný, troposférický ozon a ostatní plyny (zejména freony). [1], [2] 

Stratosféra 
Vysoká vrstva zemské atmosféry, v níž se mimo jiné nachází  ozonová vrstva. [11] 

Sucho 
Je období takového deficitu p�dní vlhkosti, že nesta�í pro pot�eby rostlin, zví�at a lidí. 

[18] 

Tornádo 
Tornádo je siln� rotující vír (se zhruba vertikální osou), vyskytující se pod spodní 

hladinou konvektivních bou�í, který se b�hem své existence alespo� jednou dotkne zemského 

povrchu a je dostate�n� silný, aby na n�m mohl zp�sobit hmotné škody. [17] 

Typový plán 
Dokument, kterým úst�ední správní ú�ad podle své p�sobnosti stanoví pro jednotlivé 

druhy ohrožení doporu�ené typové postupy, zásady a opat�ení pro jejich �ešení. [6] 

Uragán 
Divoká bou�e vzniklá p�sobením mocných kroužících v�tr� a provázená bou�livými 

dešti. Uragány se nazývají v Indickém oceán� cyklony a v západním Pacifiku tajfuny. [11] 

Varování 
Je souhrn technických a organiza�ních opat�ení zabezpe�ujících v�asné upozorn�ní 

obyvatelstva na hrozící nebo nastalou mimo�ádnou událost, vyžadující realizaci opat�ení na 

ochranu obyvatelstva a majetku. Zahrnuje zejména varovný signál, po jehož provedení je 

neprodlen� realizováno informování obyvatelstva o povaze nebezpe�í a o opat�eních 

k ochran� života, zdraví a majetku. [18] 

V�trná smrš� 
Atmosférický jev projevující se náhlým a výrazným zvýšením rychlosti v�tru v trvání 

n�kolika minut, který se zmírní tém�� okamžit�. Je zpravidla provázen dešt�m nebo bou�kou. 

[18] 
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Vich�ice 
Vítr o rychlosti mezi 62 až 74 km/hod. [18] 

Viry 
Nebun��né �ástice, jednodušší a menší než bu�ky. V�tšina z nich je pozorovatelná jen 

v elektronovém mikroskopu. Napadají živé bu�ky, ni�í jejich jadernou hmotu a samy se 

rozmnožují. [11] 

Záchranné práce 
Jsou práce provád�né k odvrácení nebo alespo� omezení škodlivých bezprost�edních 

ú�ink� mimo�ádné události na zdraví, život, majetek a životní prost�edí v oblasti postižené 

touto událostí. [18] 

Záplava 
Rozlití velké vodní masy p�es hranice obvyklého koryta nebo pob�eží. [11] 

Zavlažování 
Soustava kanál� a jiných za�ízení, které dodávají orné p�d� dostatek vody z jiného 

zdroje. [11] 

Zne�išt�ní atmosféry 
Kontaminace atmosféry velkými objemy plyn�, pevných látek a radiace v d�sledku 

spalování p�írodních a um�lých paliv, chemikálií a jiných pr�myslových proces� a jaderných 

výbuch�. [18] 

Živelná pohroma 
Mimo�ádná událost vzniklá v d�sledku škodlivého p�sobení p�írodních sil. [18] 

Životní prost�edí 
Souhrn veškerých vn�jších biotických a nebiotických podmínek obklopujících �lov�ka 

(populaci) nebo jiný živý systém, poskytujících vše pot�ebné k životu a p�sobících zp�tn� na 

jeho organismus. Komplex prvk� biosféry (voda, vzduch, p�da, fauna, flóra), prvk� 

vznikajících lidskou �inností (materiální produkty, zm�ny v p�írod�) a biosociálních prvk� 

(lidé, spole�nost a její základní vztahy). [18] 
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