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Anotace 
 
KONEČNÝ, M. Pracovní rizika při zákrocích jednotek požární ochrany na povodních. 

Bakalářská práce. Ostrava : VŠB TU, 2008. 44 stran. 

 
Práce se zabývá analýzou a identifikací pracovních rizik, jimiž jsou příslušníci jednotek 

požární ochrany ohroženi při provádění záchranných a likvidačních prací na povodních. 

Protože se jedná o rizika při zásazích na povodních, je v úvodu práce popsána povodňová 

charakteristika České republiky, druhy jednotlivých povodní, jejich vznik a průběh. V další 

části je uveden přehled technických a věcných prostředku, které jsou v Moravskoslezském 

kraji pro zásahy na povodních k dispozici. Tuto kapitolu uzavírá zhodnocení současného 

technického vybavení. V poslední části práce jsou popsány různé druhy pracovních rizik, 

zvýšena pozornost je věnována infekčním chorobám, zejména infekčnímu onemocnění 

leptospiróze. Důležitou kapitolou je bezpečnost práce na vodě, která končí přehledem 

ochranných a záchranných prostředků. V závěru práce jsou shrnuty nabyté poznatky 

o pracovních rizicích, jejich závažnost a možnosti jejich prevence.  

 

Klíčová slova: povodeň, riziko, technické prostředky, mimořádná událost, čerpadlo. 

 

Annotation 
Work deals with analysis and identification of working diversifications, by which 

members of fire protection units are threaten in applying rescue and settling operations on 

floods. Because those risks are related to floods, I describe deluge characterization of Czech 

republic and various types of floods, together with causes of their formation and processes. 

Another part is related to summarize of all technical and material resources that are available 

for dealing with floods in Moravian-Silesian region. I also evaluate contemporary technical 

equipment in the end of this chapter. In the next chapter, I describe various types of work-

related risks people are exposed to and increased attention is devoted to infection diseases, 

especially infectious disorder leptospirosis. Important chapter is about labour protection afloat 

that ends with survey of protective and lifesaving means. At the close of the work, there are 

lumped after – acquired pieces of knowledges about working risks, their relevances and 

possibilities of their prevention. 

 

Key words: flood, risk, technical means, case of emergency, pump. 
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Úvod 
Povodně jsou přírodní fenomén, kterému nelze zabránit. Jejich nepravidelný výskyt 

a variabilní rozsah nepříznivě ovlivňují vnímání rizik, která přinášejí, což komplikuje 

systematickou realizaci preventivních opatření. Pro ČR představují právě povodně největší 

přímé nebezpečí v oblasti přírodních katastrof a mohou být i příčinou závažných krizových 

situací, při nichž vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody, ale rovněž ztráty na životech. 

Jedná se o stále aktuálnější problém, který zasahuje do života celé společnosti.  

V posledních létech postihly ČR dvě katastrofální povodně. V roce 1997 to byly ničivé 

červencové povodně především na Moravě, v srpnu 2002 zasáhly katastrofální povodně 

především povodí Vltavy. Právě tyto povodně poukázaly na vysoké riziko, které se vyskytuje 

při práci příslušníků JPO. V době před těmito povodněmi se přípravě a výcviku jednotek 

nepočítalo se záplavami tak velkého rozsahu a nasazení takového počtu techniky. V průběhu 

záplav se pak začaly projevovat nedostatky v oblasti bezpečného provádění záchranných prací 

a ovládání techniky. V současné době je při snižování veškerých rizik kladen velký důraz na 

preventivní opatření, mezi něž patří ochranné pomůcky, pravidelná školení, výcvik 

a v neposlední řadě množství vnitřních bezpečnostních předpisů. I přes všechna tato 

preventivní opatření však není možné dosáhnout tzv. nulového rizika.  

Cílem této bakalářské práce je snaha přiblížit činnosti, které vykonávají příslušníci JPO 

na povodních a upozornit na možná pracovní rizika při provádění záchranných a likvidačních 

prací. Dále tato rizika vyhodnotit a navrhnout preventivní opatření, která by je měla 

minimalizovat. Mezi velice nebezpečnou činnost na povodních patří záchrana osob z vody, 

proto se poslední část práce zabývá bezpečnosti práce na vodě, kterou uzavírá přehled 

současných používaných ochranných a záchranných prostředku. 
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1. Obecné pojetí situace při povodních 

1.1.  Povodňová charakteristika území České republiky 

Díky značné členitosti svého území má ČR velmi hustou hydrografickou sít o délce 

cca 85 tis. km. Nachází se v oblasti mírného klimatického pásu s pravidelným ročním cyklem 

teplot a srážek. Nejvyšší měsíční srážkové úhrny připadají na květen až srpen, nejméně srážek 

je v únoru a březnu. V letních měsících se často vyskytují krátkodobé vydatné srážky 

bouřkového charakteru, které zasahují poměrně malá území. Sněhová pokrývka se objevuje v 

průměru od poloviny prosince do poloviny března, na horách leží sníh někdy až do května. 

Výška sněhové pokrývky v průměru dosahuje v nížinách 10 až 20 cm, ve středních polohách 

40 až 60 cm, na horách přes 100 cm. Období tání sněhové pokrývky není pravidelné. 

Odtokové poměry jsou značně nerovnoměrné, průměrný roční odtok z území ČR činí 

cca 15 mld. m3. Poměr průměrného a maximálního průtoku (100-letá povodeň) je na větších 

tocích 1:20 až 1:50, na malých ocích se blíží k 1:1000 a na některých horských tocích je ještě 

menší [4]. 

1.2.  Definice povodně 

Povodní se podle Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 

o vodách rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových 

vod, při kterém voda již zaplavuje zemí mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.  

Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně  

přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení  

území  při soustředěném odtoku srážkových  vod [23]. 

1.3.  Hodnocení velikosti povodně 

Velikost povodně se obvykle hodnotí podle velikosti jejího kulminačního průtoku (m3/s), 

ve srovnání s N-letými maximálními průtoky platnými pro daný úsek toku. Tyto údaje vydává 

ČHMI na základě statistického zpracování dlouhodobých měření. N-letý průtok je kulminační 

průtok, který je dosažen nebo překročen průměrně jednou za  N let – např. 10, 20, 50, 100 let. 

Tedy 100-letá povodeň je jev, který se v dlouhodobém průměru vyskytne jednou za sto 

let. Jedná se o statistickou charakteristiku, tudíž neplatí, že v případě výskytu 100-leté 

povodně se další povodeň této velikosti či vyšší vyskytne až za sto let. Prakticky se může na 

stejné řece opakovat hned druhý rok [4]. 
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V menší míře se používá hodnocení velikosti povodně podle objemu povodňové vlny, 

takže se stanovují i N-leté povodňové objemy. Objem vlny i velikost kulminačního průtoku 

jsou ovlivňovány především velikostí, intenzitou, dobou trvání a místním rozložením srážek, 

velikostí plochy zasažené deštěm i nasycení půdy [2]. 

1.4.  Příčiny povodní 

Povodně jako extrémní projev srážko-odtokového procesu jsou přirozenou součástí 

přírodního prostředí a krajiny, na jejímž vytváření se významně podílejí. Obecně povodně 

vznikají z několika důvodů podle niž je můžeme rozdělit do několika kategorií. 

1.4.1. Dešťové povodně 

Jsou vyvolány kapalnými srážkami a podle způsobu vzniku, doby trvání a intenzity deště 

je lze dále rozdělit na povodně: 

 
 z přívalových dešťů – souvisejí se srážkami s krátkou dobou trvání, avšak s velkou 

intenzitou (desítky mm/h) zpravidla doprovázenými bouřkami. Tyto tzv. bleskové 

povodně mohou lokálně způsobit velmi značné škody, v některých případech mohou 

mít i větší uzemní rozsah, 

 z regionálních dešťů – trvají po dobu desítek hodin až několika dnů, což bývá 

příčinou rozsáhlých povodní (povodně na Moravě v roce 1997). Vzhledem k 

omezenému plošnému rozsahu intenzivnějších srážek nepostihují nikdy současně 

převážnou část území ČR [2]. 

1.4.2. Sněhové povodně 

Vznikají náhlým táním sněhové pokrývky při kladných teplotách v zimním a v jarním 

období. Mohou být doprovázeny i ledovými jevy. Kulminační průtoky při sněhových 

povodních zpravidla nedosahují na území ČR větších N-letostí [3]. 

1.4.3. Smíšené povodně 

Jsou zapříčiněny kombinací tání sněhu a dešťových srážek. Mohou být rovněž 

doprovázeny ledovými jevy. Jsou vázány na dosti rozdílné povětrnostní situace přinášející 

v zimě a na začátku jara oteplení s kladnými teplotami, doprovázené i silnějším větrem. Táni 

je rovněž urychlováno dešťovými srážkami, které zároveň samy přispívají ke zvětšení 

průtoku. Tyto povodně mohou mít v ČR větší územní rozsah než povodně z trvalých 

srážek [2]. 
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1.4.4. Ledové povodně 

Vznikají zpravidla po období déle trvajících mrazů se zámrzem řek, kdy následné náhle 

oteplení může způsobit odchod ledu. Pokud dojde ke tvorbě ledových zácp (zatarasení 

průtočného profilu nahromaděním ledu), může dočasné zmenšení průtočnosti koryta způsobit 

výrazné vzdnutí vodní hladiny [2]. 

1.5.  Faktory ovlivňující vznik a průběh povodně 

Vznik a průběh povodně je ovlivňován především meteorologickými faktory, které leze 

rozdělit do dvou kategorií: 

 předběžné – působí několik dnů až měsíců před vznikem povodně (nasycenost 

povodí, výška a vodní hodnota sněhové pokrývky, promrznutí půdy aj.), 

 příčinné – působí několik hodin až dnů před vznikem povodně jako její spouštěcí 

mechanismus (trvalé či přívalové dešťové srážky, kladné teploty vzduchu, rychlost 

tání sněhové pokrývky a rychlost větru). 

 

Kromě meteorologických faktorů jsou povodně podmíněny fyzickogeografickým 

a antropogenním vlivům (zadržující účinek vegetace, však vody do půdních vrstev, plnění 

koryt toku aj.). Lidská činnost se při zátopách projevuje rozporuplně. Na jedné straně vhodná 

manipulace na vodních dílech může před povodněmi zachránit rozsáhlá území ležící pod 

přehradou. Na straně druhé, pokud dojde k protržení vodního díla, povodeň má často 

katastrofické následky [2]. 
 

 
Obrázek 1 Faktory působící na vznik povodní [20] 
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1.6.  Povodně vyskytující se na našem území 

Podle Zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů dělíme povodně do 

dvou kategorií podle způsobu jak vznikly.  

1.6.1. Přirozené povodně 

Jedná se o povodně vzniklé především shodou přírodních podmínek v povodí vodního 

toku v daném místě. Přirozené povodně, vyskytující se u nás, lze rozdělit do několika typů, 

které mají vztah k ročním obdobím jejich výskytu: 

 zimní a jarní povodně jsou způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě 

v kombinaci s dešťovými srážkami. Vyskytují se nejvíce na podhorských tocích 

a propagují se dále i v nížinných úsecích velkých toků, 

 letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, vyskytuji se obvykle 

na všech tocích v zasaženém území, 

  letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity. Vyskytují se 

kdekoli na malých tocích, katastrofální důsledky mají zejména na sklonitých 

vějířovitých povodích, 

 zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy na tocích i při menších 

průtocích, vyskytují se zejména v úsecích náchylných ke vzniku ledových 

nápichů [4]. 

1.6.2. Zvláštní povodně 

Zvláštní povodeň vzniká poruchou na VD, která může vést až k jeho havárii včetně 

protržení hráze. Může pak dojít ke vzniku povodňové až krizové situaci na území pod 

VD [19]. Jednou z příčin poruchy a vzniku zvláštní povodně může být i teroristická činnost.  

1.7.  Stupeň povodňové aktivity 

SPA vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Vyhlašují se v případech, kdy je dosaženo 

směrodatných (vytýčených) limitů vodních stavů nebo průtoku v hlásných profilech na 

vodních tocích, popřípadě stanovených mezních nebo kritických hodnot jiného jevu, 

uvedených v povodňových plánech [23].  

V současné se rozlišují tři možné stupně povodňové aktivity: 

 První stupeň – stav bdělosti 

 Druhý stupeň – stav pohotovosti 

 Třetí stupeň – stav ohrožení 
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1.7.1. První stupeň – bdělost 

Stav bdělosti nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny 

takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace označená předpovědní 

povodňovou službou ČHMI. Při jeho vyhlášení je třeba věnovat zvýšenou pozornost. 

Zpravidla zahajuje činnost hlásná povodňová služba a hlídková služba [23]. 

1.7.2. Druhý stupeň – pohotovost 

Ke stavu pohotovosti dochází v případě, že již nebezpečí přerostlo do skutečné povodně. 

Při druhém stupni se vývoj situace dále pečlivě sleduje a aktivizují se orgány protipovodňové 

ochrany a další složky povodňové služby, uvádějí se do pohotovosti prostředky na 

zabezpečovací práce. Podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně 

a další opatření podle povodňového plánu [23]. 

1.7.3. Třetí stupeň – ohrožení 

Nastává při dosažení určitého stavu na vodočtu a hrozbě pokračujícího stoupání hladiny, 

kdy voda tvoří rozliv a zaplavuje území kolem toku a lze předpokládat nebezpečí ohrožení 

majetku a životů v záplavovém území [23]. 

 

1.8.  Integrovaný záchranný systém 

IZS se zabývá  koordinaci záchranných a likvidačních prací při vzniku mimořádných 

událostí.   

Složky IZS se dělí na:  

 základní – HZS ČR, JPO zařazené do plošného pokrytí kraje, Zdravotnická 

záchranná služba a Policie ČR, 

 ostatní – vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (Armády ČR), ostatní 

ozbrojené bezpečnostní sbory (např. městská policie), ostatní záchranné sbory 

(Báňská záchranná služba), orgány ochrany veřejného zdraví (hygienická 

stanice), havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, neziskové organizace 

a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím [18]. 
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Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku MU, 

její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě MU. Za tím účelem rozmisťují své síly 

a prostředky po celém území ČR. Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních 

pracích plánovanou pomoc na vyžádání. V době krizových stavů se stávají ostatními složkami 

IZS také odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování 

specializované péče [18]. 

 

 

 
Obrázek 2 Složky IZS [7] 

 

1.9.  Jednotky požární ochrany 

JPO se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), 

požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregáty, 

apod.). Základním posláním JPO je chránit životy a zdraví obyvatel, chránit majetek před 

požáry a poskytovat účinnou pomoc při MU, které vyžadují provedení záchranných, resp. 

likvidačních prací [24]. 

 

Druhy JPO 

Na každý druh JPO jsou stanoveny odlišné nároky (odborné, fyzické, zdravotní 

a psychické způsobilosti) z hlediska jejich operační hodnoty, dané dobou výjezdu 

a maximální dobou dojezdu na místo zásahu [24]. 

  



 8 
 

Tabulka 1 Operační hodnoty JPO [24] 
 

Kategorie jednotky PO, popř. typ  
Max. doba 

výjezdu 

[minut] 

Efektivní doba 
jízdy 

[minut] 

Dojezdová 
vzdálenost 

[km] 

JPO I  2 20 15 – 20 
 

JPO II 5 10 7,5 – 10 
 

 JPO III 
 

10 10 7,5 - 10 

JPO IV 

 

2 5  do 5 

JPO V a JPO VI 10 5  do 5 

  

Kategorie jednotek požární ochrany 

Pro účely plošného pokrytí území ČR se dle operační hodnoty a zřizovatele dělí jednotky 

na: 

a) s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele 

 JPO I – jednotka HZS ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří družstev 

o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci. Dále 

poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti a v 

místě dislokace plní úkoly místní JPO, 

 JPO II – jednotka SDH obce, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném 

početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 

1000, 

 JPO III – jednotka SDH obce, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném 

početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 

1000. 

a) s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele 

 JPO IV – jednotka HZS podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou 

podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR, 

 JPO V – jednotka SDH obce, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném 

početním stavu, 

 JPO VI – jednotka SDH podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou 

podnikající osobou, poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS 

ČR [18],[24]. 
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Tabulka 2 Plošné pokrytí v MSK [8] 
Územní odbor JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI 

Bruntál 3 19 10 1 20 4 

Frýdek – Místek 2 13 13 3 66 1 

Karviná 5 0 11 2 22 6 

Nový Jičín 2 8 10 3 71 2 

Opava 3 7 21 0 88 7 

Ostrava 5 2 11 4 9 7 

 

1.10.  Činnosti jednotek požární ochrany při povodni 

Výkon činností při povodních a záplavách spočívá zpravidla na JPO, vlastní mobilní 

techniku a lze je nejrychleji zpohotovit.  

Mezi záchranné, zabezpečovací a likvidační práce patří: 

 záchrana osob z vody, 

 odčerpávání vody ze zaplavených prostor či míst s průsaky vody,  

 dálková doprava vody,  

 navážení písku, kamení, jílu či hlíny, pytlování písku,  

 výstavba a zpevňování hrází,  

 monitoring vodních toků, 

 uvolňování zachycených kmenů a naplavených předmětů,  

 čištění komunikací od bahna a dalších nečistot, 

 evakuace majetku, osob, zvířat, 

 zabezpečování provozu elektrocentrál,  

 nouzové zásobování potravinami, vodou, léky 

 množství dalších technických pomocí (při sesuvech pudy apod.). 

 
Tabulka 3 Počet jednotlivých činností JPO v ČR [8] 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
práce na vodě 1195 403 390 529 399 1278 725 650 833 
čerpání vody 9967 1596 1903 2310 2228 10 161 2775 2060 3649 
dálková doprava 
vody 

1622 2355 1895 250 1297 1746 3313 2251 1849 

záchrana osob z vody 580 202 217 210 239 332 181 178 264 
úmrtí 2 1 2 0 1 – – – – 
zranění 357 396 281 333 357 – – – – 
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2. Požární technika a věcné prostředky při zásahu na 

povodních 
Požární technikou se rozumí zásahové požární automobily, požární přívěsy, plavidla 

a kontejnery. Věcnými prostředky jsou prostředky použity k ochraně, záchraně a evakuaci 

osob, dále prostředky použité při činnostech JPO při záchranných a likvidačních pracích, 

popřípadě k plnění úkolům civilní ochrany (čerpadla, elektrocentrály, obleky aj.) [24]. 

Ve své práci jsem se zabýval technickým vybavením v MSK a to územním odborem 

Frýdek-Místek a územním odborem Karviná. Zjistil jsem, že technické vybavení je zde na 

podobné úrovni. Proto jsem provedl rozbor povodňové techniky v územním odboru Ostrava, 

na stanicích HZS Zábřeh a HZS Fifejdy, kde jsou na případné povodně lépe vybaveni. Tato 

situace je dána tím, že speciální technika (kontejnery, MČS, VKČ apod.) je drahá a nejsou ji 

tak vybaveny všechny územní odbory v MSK. Do oblastí postižených záplavami je pak 

vysílána na základě vyhlášení požárních poplachových stupňů. 

 

2.1.  Cisternová automobilová stříkačka 

V ČR patří tento požární automobil mezi nejdůležitější techniku. Podle nové koncepce je 

to tzv. první vůz, což znamená, že jim je zajišťován první výjezd a díky svému vybavení má 

poměrně široké spektrum využitelnosti na místě zásahu.  

V ČR je jedním z nejpoužívanějších typu CAS 32 TATRA 815. Tento typ je určen k 

přepravě družstva o zmenšeném početním stavu 1+3 a typově navazuje na dlouho používané 

vozy Tatra 148. Svou celkovou hmotnosti 22390 kg je řazen mezi těžké cisterny. Vysoká 

hmotnost, vysoké těžiště a vzduchové pérování jsou faktory, které mají vliv na jeho jízdní 

vlastnosti. Pokud zásah na povodních probíhá v nocí je automobil vybaven osvětlovacím 

stožárem o výkonu 2x500 W. K zajištění přívodu energie slouží elektrocentrála. Pro 

komunikaci s ostatními složkami JPO je vybaven systémem Motorola CAS-100. 

Vybavení využitelné při povodních:  

 ochranné prostředky (plovoucí vesty, polosuché obleky, boty), 

 dýchací přístroje,  

 plovoucí čerpadlo 1100 l/min,  

 motorová řetězová pila,  

 základní lezecké vybavení (lana, opasky, postroje), 
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 12 metrový hliníkový výsuvný žebřík, 

 záchranná plovoucí deska, 

 5 metrový trhací hák, 

 ostatní nářadí (lopaty, krumpáče, sekyry), 

 

 
Obrázek 3 CAS 32 TATRA 815 

 

2.2.  Dopravní automobil 

Toto vozidlo je určeno k přepravě kompletního družstva 1+8. Většina je v provedeních 

AVIA. Tyto vozy jsou uzpůsobeny technickými prostředky pro určité typy zásahu. Typ  

DA12-A31 je vybaven přenosnou motorovou stříkačkou a požárním nářadím včetně čerpadla. 

Tento typ je vzhledem ke  své zastaralosti nahrazován typem DA8/Opel Movano 2.6 Dti .  

               
             Obrázek 4 DA12 A31 [7]                                Obrázek 5 DA8/Opel Movano 2.6 Dti [7] 

 

. 

2.3.  Plavidla 

Plavidla jsou určeny pro provádění zásahu na vodě, k záchraně osob z vodní hladiny 

a objektů z vody přístupných či pro zásahy na stojatých a tekoucích vodách. 
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2.3.1. Druhy plavidel 

V našich podmínkách jsou nejčastěji užívány tyto druhy plavidel: 

 Jola – dřevěná, kovová nebo laminátová loď. Je vyšší a méně stabilní. Je určená 

pro provádění zásahu na vodě, k záchraně osob z vodní hladiny a objektů z vody 

přístupných, dále pro zásahy na stojatých a tekoucích vodách. Má však velký 

ponor a proto se při povodních dává přednost gumovým člunům. Jako pohonná 

jednotka slouží závěsný benzinový motor, popřípadě pádla nebo vesla.  

 Gumový člun – lehký s velkou zatížitelností, malý ponor a dobrá stabilita. Je 

bezpečný při pohybu mezi lidmi a při manipulaci s tonoucím. Nevýhodou je, že je 

pomalejší, proto jsou většinou používány v kombinaci se závěsným motorem. 

Vzhledem k tomu, že se skládá z několika samostatně uzavíratelných vzduchových 

komor, je částečně zabezpečena jeho nepotopitelnost [14]. 

         
                      Obrázek 6 Gumový člun          Obrázek 7 Hliníkoví loď [7] 

2.3.2. Technické požadavky na plavidla 

Jelikož člun je prostředek sloužící k záchraně životu měl by splňovat jistá kritéria. Po 

konzultacích s profesionály a přečtením literatury bych mezi ně zařadil: 

 jednoduchá a lehká konstrukce –  zajistí snadný transport a spouštění na vodní hladinu, 

 pevnost, vodotěsnost a nepotopitelnost – k zajištění maximální bezpečnosti, 

 velký obsah a únosnost min. 500 kg – minimálně pro 6 osob, použitelnost při evakuaci, 

 malý ponor –  výška boku nad hladinu musí byt alespoň 25 cm (bezpečná vzdálenost), 

 dobrá stabilita – schopnost člunu vrátit se po vyklonění zpět do normální polohy, 

 lehké řízení – možnost veslování a řízení ze všech stran [14].  

 

Stabilita a dostatečná šířka zajistí snadné nastupování i vystupování. Naopak ostrá příď 

neumožní nastupování zepředu. Důležitým prvkem jsou provazová oka umístěná na bocích 

lodí pro zachycení se zachraňovaných osob.  
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2.3.3. Druhy lodních motorů 

Lodní motory slouží k usnadnění pohonu plavidel. Rozdíly jsou zejména ve výkonech 

a druhu pohonné energie (elektrický, spalovací). Lodní motory mohou být trvale zabudovány 

nebo sestrojeny jako závěsné s možností montáže na loď. Na stanicích, které jsem navštívil, 

byly zejména motory závěsné.  

Podle pohonu lze závěsné motory rozdělit na: 

 šroubové – nejrozšířenější typ, levnější, malá průchodnost v mělčině, čeří vodu, 

což způsobuje rozhoupání lodi. V případě znečištěni vody, travou a jinými 

nánosy, může dojít k poruše motoru, 

 proudové – jsou poháněny proudem vody, která je vstřikována z turbínového 

čerpadla. Snadná průchodnost v mělčinách, malé čeření vody, díky těmto 

vlastnostem jsou ideální pohonnou sílou na povodních.  

                       
                         Obrázek 8 Šroubový a proudový motor                     Obrázek 9 Detail proudového motoru 

   

2.3.4. Přeprava plavidel 

 Přeprava člunů na místo zásahu se řeší v závislosti na typu použitých člunů. Nejčastěji 

jsou přepraveny na samostatných podvozcích, které se připojí za automobil. Výhodou je, že 

kromě plavidla jsou v něm uloženy i záchranné a ochranné prostředky (přilby, suché obleky, 

rukavice, obuv, vrhací pytlíky, lana a další). Na vodu je spouštěn pomocí plechového nájezdu 

a koleček (Obrázek 10 Spouštěcí nájezd). Dalším možným prostředkem dopravy je korba 

hasičských automobilu. Velice výhodné jsou v tomto směru nafukovací rafty, které jsou 

velice skladné, což zajišťuje jejich snadný transport. V případě většího počtu člunu je 

použit kontejnerový systém, kterým se budu zabývat v další části své práce. 
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         Obrázek 10 Spouštěcí nájezd 

 

2.4.  Čerpadla 

Jedná se o techniku, bez které se zásah na povodních rozhodně neobejde. Jsou jimi 

vybaveny všichni příslušnici JPO a slouží k odčerpání vody ze zatopených prostor.  

Můžeme je rozdělit na: 

 ponorné kalová čerpadla  

 plovoucí čerpadla  

 přenosné čerpací agregáty  

2.4.1. Plovoucí čerpadlo 

Plovoucí čerpadlo je určeno pro čerpání vody z hladiny, nejčastěji je používán při 

hasičských zásazích k odčerpání vody ze zatopených prostor, která jsou nedostupná těžké 

technice. K hlavním přednostem čerpadla patří zejména jeho nízká spotřeba benzinu, nízká 

hmotnost, snadná manipulace a výborný výkon. Čerpadlo je schopno dlouhodobě pracovat 

i na sucho, takže nehrozí jeho přehřátí či zadření. Zařízení může čerpat vodu do minimální 

výšky hladiny jen 20 mm. Plovák, díky kterému čerpadlo na hladině plave lze snadno 

odstranit, což umožní snížit výšku hladiny pro odčerpáni vody. 

    
   Obrázek 11 Plovoucí čerpadlo      Obrázek 12 PČ bez plováku [17] 
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2.4.2. Ponorné kalové čerpadlo 

Lehká a kompaktní zařízení, která se používají k odvodnění základů a prostorů s 

nahromaděnou vodou, odčerpávání vody ze zatopených sklepů, přečerpávání vody ze studní. 

Pokud je čerpadlo vybaveno plovákovým spínačem umožní automatický provoz. Funkce 

plovákového spínače spočívá v sepnutí kalového čerpadla při dosažení určité výšky hladiny 

čerpané kapaliny a v jeho vypnutí při poklesu na minimální úroveň [5].  

 
Obrázek 13 Ponorné kalové čerpadlo HCP AL21A [17] 

 

2.4.3. Přenosné čerpací agregáty  

Nejrozšířenějším typem je zásahový agregát PS 12, který používá většina sborů v ČR. 

Stříkačku tvoří samostatný čerpací agregát poháněný spalovacím motorem. Motor spolu s 

čerpadlem je uložený v rámu se čtyřmi sklopnými madly určenými pro přenášení stříkačky na 

nepřístupná místa. Je vybavena motorem o obsahu 1500 cm3 s  čerpacím výkonem 

1200 l/min, při výstupním tlaku 0,8 MPa a sací výšce 1,5 m. Tyto čerpadla jsou postupně 

vytlačovány technickým pokrokem v podobě plovoucích čerpadel s dostatečným výkonem 

a také poměrně příznivou cenou oproti stávajícím motorovým stříkačkám. Nicméně v době 

záplav či zřízení čerpacích stanovišť při větších požárech jsou PS 12 nenahraditelným 

pomocníkem [13].  

Je spousta jednotek, zejména té nejnižší kategorie, jenž vlastní pouze tuto stříkačku, a ta, 

když je potřeba, hodí se ve zbrojnici na nějaký ten přívěs a je připravena k zásahu. 

Dnes jsou motorové stříkačky využívány především v požárním sportu, kde si je soutěžní 

týmy porůznu upravují a to zejména na zvýšení výkonu či kompletní přestavbou s výměnou 

motoru za jiný, silnější agregát. 
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Obrázek 14 Čerpací agregát PS 12 

 

2.5.  Přetlakový ventilátor 

Přenosný vysokovýkonný ventilátor pracuje na principu vytváření "pozitivního" tlaku v 

budovách mechanickým způsobem. Je určen k boji proti dýmu, plynům a vysokým teplotám. 

Na povodních ho lze využít k vyvětrání prostor od nebezpečných plynů a výpar a zajistit tak 

přísun čerstvého vzduchu osobám pracujících v uzavřených prostorách. Výkon (objem 

vzduch) se pohybuje okolo 21 000 m3/hod.  

 
Obrázek 15 Přetlakový ventilátor PAPIN 600 KS 

2.6.  Pojízdné velkokapacitní čerpadlo 

Tato zařízení jsou při odčerpávání vody velice účinná, nejsou však ve standardní výbavě 

HZS a SDH obcí, z důvodu vysoké pořizovací ceny. Ve výbavě jsou pouze na HZS kraje, 

případně HZS podniku. 

Model TNP8000 zajistí průtok 7000-8000 l/min při 10 barech a 3 m sací výšky. Je 

vybaven spalovacím motorem o výkonu 210 kW, vodou chlazený. Palivová nádrž je o objemu 

100 l. Dále je vybaven kompletním integrovaným operační panelem pro čerpadlo i motor. 

Standardní přívěs je z hliníkové konstrukce s osvětlením okolí (12V, 24V) [22]. 
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        Obrázek 16 pojízdné velkokapacitní čerpadlo TNP 8000 [22] 

 

2.7.  Mobilní čerpací stanice  

MČS je určena pro čerpání velkého množství čisté, zakalené až mírně znečistěné vody. 

MČS lze použít pro nasazení při záplavách k odčerpávání vody z velkých zatopených prostor, 

kde je požadován velký čerpací výkon a kde není k dispozici elektrický proud. Čerpadlo se na 

místo zásahu dopravuje na speciálním přívěsu, ze kterého se potom, pomocí jeřábu nebo 

jiného zdvihacího zařízení, sundá. Čerpací agregát tvoří vysoce výkonné čerpadlo 

a dieselmotor spojený čerpadlem pružnou spojkou. Voda je odváděna pryžovými savicemi, 

které jsou vyztužené textilním opletem a ocelovým drátem. Agregát je koncipován pro 

nepřetržitý provoz s vysokou spolehlivostí a životností. 

Nasazení agregátu tak velkého výkonu má ovšem svá specifika a vysokou odbornou 

náročnost spočívající zejména v hodnocení ztrátových dopravních výšek jak na sání, tak na 

výtlaku. Další rezervy jsou pak v celkové taktice nasazení [17]. 

 

  
                    Obrázek 17 MČS Sigma 400 K1              Obrázek 18 Přívěs s příslušenstvím 
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2.8.  Vyprošťovací automobil 

Jedná se o terénní automobil s rámem, který je určený jako nosič speciální nástavby. Ve 

výbavě HZS kraje byl od roku 2000, nyní již ve výbavě není a byl nahrazen technickými 

automobily značky Mercedes. Vývoj vyprošťovacího automobilu byl spjat s neocenitelnými 

zkušenostmi získanými z povodní v roce 1997, kdy byla jeho ložná plocha využita při 

záchraně osob ze zaplavených území. Díky jeho značné brodivosti (až 1,4 m) s ním bylo 

možné provádět záchranu osob, kterých se na ložné ploše přepravovalo až třicet najednou. 

Automobil překoná terénní prohlubeň o délce 2 m a hloubce 60 cm. Mezi kabinou automobilu 

a ložnou plochou je zabudována hydraulická, která má po vyložení téměř deset metrů (od osy 

točnice) a v této vzdálenosti je schopna zvedat břemena o hmotnosti cca 1 100 kg. Na ložnou 

plochu lze umístit také různé druhy kontejnerů [21]. 

 
       Obrázek 19 VA TATRA 815 [21] 

 
 

2.9.  Kontejnerový automobil 

V současné době je, u HZS MSK, k transportu nástaveb (kontejneru) používán Mercedes 

Benz Actros, na jehož zadní nosnou plochu lze pomocí nakládacího zařízení upevnit různé 

typy kontejneru. Automobil je poháněn řadovým vznětovým, vodou chlazeným 6-ti válcovým 

motorem o objemu 12 tis. cm3 a výkonem 230 kW. Má plně automatickou osmistupňovou 

převodovku. Dále je vybaven zařízením pro nakládání kontejneru s nosností do 10t. Mezi 

prostorem kabiny a kontejneru je hydraulické rameno s nosností 4t. Jelikož je prostor kabiny 

zmenšen, posádka čítá 2 osoby. Celková hmotnost automobilu je 21t [13]. 
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                   Obrázek 20 TA Mercedes Benz Actros                      Obrázek 21 Detail hydraulického ramena 
 

2.10.  Kontejnery 

Využití kontejneru je velmi výhodné, jelikož je lze snadno a rychle přepravit na místo 

zásahu a obsahují veškeré potřebné vybavení. Velkým přínosem je jejich univerzálnost 

a samozřejmě ekonomická výhodnost. Vybavení kontejnerů umožňuje zajištění odstranění 

a zmírnění následků havárií, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí včetně 

zajištění základních životních potřeb obyvatelstva. Všechny kontejnery jsou plně uzavíratelné 

a uzamykatelné v oranžovém provedení. Dnes jsou kontejnery nedílnou součástí HZS, 

vzhledem ke své ceně jsou však jimi vybaveny pouze některé stanice HZS kraje.  

Při povodních lze využít tyto kontejnery: 

 povodňový, 

 tylový, 

 nouzového přežití, 

 chemický, 

 technický, 

 velkokapacitní čerpadlo. 

2.10.1. Kontejner povodňový 

Jedná se o speciální hasičský kontejner sloužící k přepravě technických prostředků 

a ostatního pomocného a ochranného materiálu pro práci na vodě. V HZS MSK jsou tyto 

kontejnery celkem 3. Dva kontejnery se nacházejí na HZS Zábřeh a jeden je vypůjčen na HZS 

Fifejdy. Vybavení kontejneru je podobné, podle velikosti kontejneru jsou v nich umístěny 

2-3 gumové čluny a k nim vhodné motory. Dále ve výbavě nechybí suché obleky, boty, 

vodácké přilby, rukavice, záchranné prostředky (vrhací pytlíky), plovoucí vesty, plovoucí 

čerpadlo, elektrocentrála a další prostředky bez nichž se zásah na povodních neobejde. Uvnitř 
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kontejneru jsou instalovány i sklopné lavice, díky kterým může kontejner posloužit jako 

nouzové místo k odpočinku. 

 

             
                   Obrázek 22 Spouštění kontejneru                                   Obrázek 23 Vnitřek kontejneru 
 

2.10.2. Kontejner tylový 

HZS MSK má tyto kontejnery celkem tři. Tento typ je nasazen při dlouhotrvajících 

zásazích nebo za stížených podmínek. Účelem je poskytnout prostor k odpočinku a regeneraci 

sil příslušníků JPO. Jeho vybavení umožňuje delší pobyt jednotky mimo dosah zdroje 

elektrické energie, pitné a užitkové vody při zachování možnosti dodržet základní hygienické 

návyky, možnosti noclehu pro 4 osoby, možnosti přípravy teplých jídel apod.. Jeho potřeba se 

ukázala při rozsáhlých povodních, které zasáhly ČR v minulých letech a do oblasti byla 

vysílána družstva hasičů z celé republiky.  

Týlový kontejner je tvořen: 

 obytná část ( mikrovlnou trouba, varná konvice, průtokový ohřívač vody, aj.), 

 sociální zařízení (chemické WC, umývadlo, zásobník na WC papír, tekuté mýdlo, 

zrcadlo a úložným prostorem na hygienické potřeby), 

 technologická část (elektrocentrálu, gelové baterie pro napájení vnějšího 

osvětlení s automatickým nabíječem, úložný prostor, jednotku klimatizace 

a campingovou soupravu pro 6 osob) [9]. 

 

 

 

 

 



 21 
 

 

                    
                Obrázek 24 KTY [9]           Obrázek 25 vnitřní pohled [9] 

 

2.10.3. Kontejner nouzového přežití  

Tento kontejner je obdobou KT. Prostor kontejneru je rozdělen na 3 části: prostor pro 

hygienická zařízení a zásobníky vody, prostor pro ohřev stravy a nápojů, prostor pro 

uskladnění materiálu a zařízení. Vybavení kontejneru musí zajistit ochranu pro 25 až 50 osob 

před nepříznivými povětrnostními podmínkami, při nepřetržitém provozu po dobu 24 hodin 

za těchto podmínek: 

 ochranu osob před nepříznivými povětrnostními vlivy,  

 přípravu a poskytnutí horkých nápojů,  

 poskytnutí studené či ohřáté stravy,  

 konzumaci stravy,  

 základní hygienickou očistu rukou a obličeje,  

 možnost využití lehátek pro tři ležící osoby,  

 užití WC současně pro dvě osoby [9]. 

2.10.4. Kontejner chemický 

Tento kontejner je koncipován jako speciální kontejner sloužící k přepravě technických 

prostředků (speciální chemické čerpadla) a ostatního pomocného a ochranného materiálu pro 

likvidaci ropných havárií. Kontejner je koncipován jako plně nezávislí na vnějším přívodu 

proudu pro všechna svá čerpadla a osvětlovací jednotky. Při zásahu na povodních ho lze 

využit jen v případě úniku ropné látky. 
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2.10.5. Kontejner technicky 

Tento typ kontejneru slouží k přepravě prostředků a zařízení k řešení událostí 

technického charakteru. Kontejner je vybaven nejmodernější vyprošťovací technikou, mezi 

kterou patří hydraulické vyprošťovací zařízení, vrtací soupravy, ocelové lana, rozbrušovací 

pily, elektrocentrála, vysokotlaké čerpadlo, řezací agregát nebo vysoce nosné pneumatické 

polštáře a zátky. Na povodních je použit jen výjimečně. 

2.10.6. Velkokapacitní čerpadlo v kontejnerovém provedení 

Jedná se o podobné zařízení, jakým je MČS , které slouží k odčerpávání většího množství 

vody.  Vzhledem k velké hmotnosti MČS (6,5t) je problém s její přepravou. Zařízení se musí 

nejprve naložit jeřábem na přívěs a poté v místě zásahu opět jeřábem vyložit. Další 

nevýhodou je, že neobsahuje kompletní příslušenství a např. dopravní hadice se na místo musí 

dopravit jiným způsobem. Z těchto důvodu bylo vyvinuté obdobné čerpací zařízení, již však 

v kontejnerovém provedení, které slouží pro dálkovou přepravu vody. Tímto systémem je 

zajištěna větší mobilita a díky kontejnerovému automobilu i snadný transport. Další výhodou 

je, že všechno potřebné příslušenství, včetně dopravních hadic a savic je již v kontejneru. 

 
Obrázek 26 VKČ v kontejnerovém provedení 

 
 

2.11.  Zhodnocení technické vybavenosti  

Účinné provedení záchranných a likvidačních prací a ochrana obyvatelstva při povodních 

a jiných MU je závislé na dostatečném a moderním vybavení zasahujících JPO mobilní 

požární technikou, věcnými, technickými a ochrannými prostředky. Všechny jednotky HZS 

ČR však nemohou být vybaveny ani vycvičeny stejně. Ministerstvo vnitra a HZS krajů při 
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přidělování vybrané požární techniky musí optimalizovat umístění i dislokaci jednotek HZS 

ČR.  

Ve vybavení jednotek HZS ČR však panuje značné napětí způsobené zastaralostí 

a nedostatkem techniky z důvodů chybějících kapitálových výdajů po dlouhou řadu let. 

Požární technika, ale i věcné prostředky požární ochrany jsou poměrně finančně náročné, 

proto je třeba hledat priority, zda dát přednost ve vybavení požární technikou nebo věcnými 

prostředky, mezi které samozřejmě patří i OOP hasiče. 

Jednotky HZS ČR mají nedostatek zejména speciální techniky pro řešení MU 

normálního rozsahu, nemluvě pro řešení následků rozsáhlých MU (např. povodně na Moravě 

1997). Dosavadní činnost jednotek HZS ČR při odvracení následků MU, spočívala především 

v provádění prvořadých záchranných a likvidačních prací, při nichž docházelo k ohrožení 

menšího množství osob a samotných záchranářů. Na MU většího rozsahu není vybavení JPO 

dimenzováno, proto v těchto případech často pomáhají vojenské záchranné útvary nebo 

specializované útvary AČR[6]. V roce 2001 bylo ze státního rozpočtu na zabezpečovací 

činnosti JPO vyčleněno 5 mld., v současnosti je to již kolem 8 mld.. Do budoucna by tato 

částka měla stačit na postupné obnovení a doplnění techniky a technickými prostředky. 

2.12.  Návrh na doplnění 

Na povodních patří mezi nejčastější činnost odčerpávání vody ze sklepů a jiných 

uzavřených prostor pomocí čerpadel. Ve výbavě HZS chybí zejména elektrická kalová 

čerpadla, která byla nahrazena plovoucími čerpadly. Největší výhodou kalových čerpadel je, 

že neohrožují osoby oxidem uhelnatým, jelikož nemají spalovací motor. Jsou tak ideální na 

odčerpání vody ze sklepu, zejména při delším pobytu v těchto prostorách, a to bez nutnosti 

použití různých preventivních opatření (dýchací přístroje, přetlaková ventilace apod.).  

 Elektrickými kalovými čerpadly bych proto navrhoval dovybavit stanice, kde jich je 

nedostatek nebo nejsou vůbec. Druhou možnosti je doporučit vlastníkům objektů ze 

zátopových oblastí, aby si tato čerpadla pořídili sami na vlastní náklady. Byl by tak řešen 

i problém se včasným zahájením čerpacích prací. Při povodních je často vytopeno spoustu 

sklepu a JPO z důvodu nedostatku sil a prostředků nestíhají vodu ze všech prostor ihned 

odčerpat. 
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3. Analýza a identifikace pracovních rizik na povodních 
V této části práce jsem se zabýval analýzou a identifikací rizik, kterými jsou příslušníci JPO 

při provádění záchranných, zabezpečovacích a likvidačních prací ohroženi.  

3.1.  Výklad základních pojmů 

Pracovní riziko je definováno jako kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného 

zranění nebo poškození zdraví zaměstnance, vystaveného v pracovním procesu jednomu nebo 

více potencionálním zdrojům pracovních úrazů nebo ohrožení zdraví zaměstnance.  

Prevencí rizik se rozumí veškerá ustanovení nebo opatření, která jsou zavedena nebo se 

plánují k prevenci nebo snížení rizik.  

Hodnocení a řízení rizik je proces, jehož cílem je optimalizace rizika. První část tohoto 

procesu, která se zabývá identifikací a hodnocením rizik, přináší podklady pro druhou část 

procesu, ve které jsou přijímána opatření pro jejich snížení na minimální míru. Nelze-li rizika 

odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k jejich působení tak, 

aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno [12]. 

3.2.  Druhy pracovních rizik 

Při zásazích na povodních hrozí příslušníkům JPO řada rizik. Nejzávažnější rizika jsou 

podrobněji popsány v Bojovém řádu JPO a patří mezi ně:  

 fyzické vyčerpání, 

 infekce, 

 podchlazení a omrznutí, 

 psychické vyčerpání, 

 zapadnutí a zavalení, 

 úraz elektrickým proudem, 

 utonutí. 

3.2.1. Riziko fyzického vyčerpání 

Hranice fyzického vyčerpání je stanovená schopností využívat kyslík přiváděný do organismu 

dýcháním, pro přeměnu svalových tuků na energii potřebnou k fyzickému výkonu [1]. Toto 

riziko hrozí v případě dlouhodobého zatížení organismu, čímž zásah na povodních beze sporu 

je. Pokud se projeví, ovlivňuje výkonnost a může vest k dalším rizikům. 
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Riziko ovlivňuje: 

 trénovanost jedince, 

 stres a psychické vypětí, 

 vlhkost, teplota prostředí a další faktory.  

Preventivní opatření: 

 sledovat nasazeni hasičů, zajistit střídání práce a odpočinku (po 4 hodinách), 

 zajistit příjem potravin a tekutin, 

 použití týlového kontejneru, v nouzi i KP, 

 OOP (suché obleky, boty, rukavice).  

3.2.2. Riziko infekce 

Infekce je proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy (bakterie, viry, paraziti) 

dostávají do styku s hostitelským organismem a vyvolávají jeho onemocněni. Některé druhy 

infekce se projeví okamžitě, jiná až po několika letech. Reakce organismu člověka na zdroj 

infekce závisí na vnitřních a vnějších faktorech organismu (přirozených a naočkovaných 

protilátkách). Infekce bych zařadil mezi největší riziko na povodních. Zasahující osoby jsou 

infekci vystaveni po dlouhou dobu a způsobuje vážné zdravotní problémy, v některých případech 

i smrt.  

Druhy infekce: 

 alimentární infekce – pochází ze stravy (bacilární úplavice, hepatitida A, apod.), 

 vzdušné nákazy – bakteriálního a virového původu (chřipka, streptokoková 

onemocnění, mononukleóza apod.), 

 antroponoózy – choroby přenosné ze zvířat (vzteklina, leptospiróza, tularemie, 

klíšťová encefalitida apod.),  

 infekce přenesené do živé tkáně a krevního oběhu – musí dojít k přímému 

kontaktu s infikovanou krví (tetanus, hepatitidu B, HIV) [1].  

Preventivní opatření: 

 dodržení pravidel hygieny (mytí rukou, plechovek), desinfekce a dekontaminace, 

 zajistit zdravotně nezávadnou pitnou vodu a potraviny, 

 vhodné OOP (suché obleky, latexové rukavice, dýchací přístroje, boty),  

 preventivní očkovaní, které upravuje Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví, ve znění pozdějších předpisů a novelizací.  
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3.2.3. Riziko podchlazení a omrznutí  

Toto riziko při povodních a pracích na vodě hrozí, zejména při dlouhodobém nasazení v 

zimě, při nižších venkovních teplotách, za silného větru, mrholení a deště. Podchlazení 

nastává, poklesne-li teplota tělesného jádra pod 35 °C. Pokud teplota poklesne pod 26 °C, je 

zotavení málo pravděpodobné. Účinek chladu se může na člověku projevit celkově i místně 

(třesavka, ztráta pozornosti, bledá kůže apod.) [1].  

Riziko ovlivňuje: 

 doba působení chladu,  

 vnější teplota a povětrnostními vlivy, 

 únava, vyčerpání, hlad nebo ztráta tělesných tekutin. 
Preventivní opatření: 

 pravidelné střídání nasazených hasičů, včetně míst pro regeneraci sil (KTY), 

 zajistit podávání teplých nápojů a jídla, 

 OOP (suché oděvy, rukavice, boty, termo doplňky apod.). 

3.2.4. Riziko psychického vyčerpání  

Toto riziko je v profesi hasiče nejen časté, ale i pestré, ve své podstatě závisí na druhu zásahu 

a délce působení zátěže. Právě při zásahu na povodních jsou příslušníci JPO vystaveni řadě 

rizikovým faktorům, které způsobují zátěž a stresovou odezvu organismu (např. zvýšeni 

krevního tlaku). Rizikové jsou zejména zátěžové situace, kterým se hasič nedokáže 

přizpůsobit.  

Rozlišují se účinky: 

 krátkodobé – v akutních zátěžových a stresových situacích, po jejich pominutí 

odeznívají (únava, výpadky pozornosti, bolest hlavy), 

 dlouhodobé – neodeznívají, naopak se stupňují (pracovní vyhasnutí, 

posttraumatická stresová porucha, poruchy chování apod.) [1]. 

Preventivní opatření: 

 přijímat jen jednotlivce psychicky stabilizované,  

 střídání práce a odpočinku,  

 odborná terapie po náročných zásazích,  

 zdravá životospráva (výživa, sport, tělesná zdatnost).  
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3.2.5. Riziko zasypání a zavalení 

Riziko hrozí při náhlém uvolnění a nekontrolovatelném sesuvu nesoudržného materiálu, 

zvodnělé zeminy, suti nebo jiného materiálu náchylného k sesutí. Příslušníci JPO můžou být 

ohrožení přímo padajícím materiálem nebo nepřímo tím, že padající materiál odřízne únikovou 

cestu [1]. Tato situace může nastat při odčerpávání vody ze sklepu, kdy voda poškodí konstrukci 

a způsobit její zřícení. Dalším rizikem je zásah na podmáčených svazích, kde může dojít k jeho 

sesutí. Pokud hasič není jištěn a spadne do toku, vystaví se tak dalším rizikům.  

Preventivní opatření: 

 zásah nikdy neprovádět sám, vždy byt jištěn a sledován další osobou, 

 sledovat stabilitu svahu a zbytečně ho nezatěžovat těžkou technikou, 

 zvýšená pozornost, byt na takové situace připraven, 

 OOP (plovoucí vesta, suchý oděv) a prostředky pro jištění (lezecká výstroj). 

3.2.6. Riziko úrazu elektrickým proudem 

Toto riziko spočívá v průchodu proudu lidským tělem, což může mít za následek 

zastavení nebo ochrnutí srdečního svalu, přerušení krevního oběhu, popálení čí ochrnutí těla 

a poškození tkání. Účinky jsou individuální a závisí na dispozici každého jedince, dále na 

druhu, frekvenci a intenzitě elektrického proudu [1]. 

Zdrojem mohou být: 

 narušené elektrické rozvody (poškozená izolace vodičů, zaplavená vedení), 

 náhradní zdroje elektrické energie (akumulátory, UPS, elektrocentrály),   

 statická elektřina (elektrické jiskry mezi pohybujícími se částmi strojů), 

 zbytkové náboje (zejména u vypnutých kabelů vysokého napětí).  

Preventivní opatření: 

 vypnout elektrický proud v místě zásahu, 

 zvýšená opatrnost, nevstupovat do prostor sám, 

 omezit pobyt v nebezpečných prostorech,  

 OOP a nářadí pro bezpečné vypnutí nebo přerušení elektrického proudu. 

3.2.7. Riziko utonutí 

Utonutí je definováno jako smrt udušením z nedostatku kyslíku, zatímco tonutí označuje 

stav, kdy osoba tuto příhodu třeba i dočasně přežije. Ve studené vodě dále hrozí riziko 

termického šoku, to můžeme snížit použitím vhodného zásahového obleku. Utonutí závisí na 

schopnosti plavat, to však ovlivňuje řada faktoru (naplaveniny, povětrnostní podmínky, proud 
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a teplota vody apod.) [1]. Toto riziko je jedno z nejzávažnějších a hrozí zejména při práci na 

vodě, kde je však značně eliminováno ochrannými a záchrannými prostředky. Bezpečnosti 

práce na vodě se zabývám v samostatné kapitola.  

Utonutí hrozí při následujících činnostech: 

 při záchraně tonoucího a práci na vodě, 

 při pátracích a vyhledávacích akcích, 

 při uvolňování toku a odstraňování ledových bariér a hrází, 

 při záchraně a evakuace postižených osob, zvířat a majetku,  

 při zabezpečovacích pracích VD.  

Preventivní opatření: 

 plavecký výcvik, fyzická zdatnost, nepodceňování sil, 

 jištění  pomocí prostředků pro práci ve výškách (lana, lezecká výstroj apod.), 

 OOP (plovoucí vesta, suché obleky).   

3.3.  Charakteristika rizik při povodních na Moravě 1997 

Povodeň takového rozsahu se vyskytuje s pravděpodobností jednou za 200 až 500 let. 

Kritickou situaci zhoršovalo nepříznivé počasí a druhá vlna povodní.  

Základní údaje: 

 zasaženo území 7 krajů a jejími důsledky bylo dotčeno cca 270 tisíc obyvatel, 

 bylo nasazeno 16 967 profesionálních a dobrovolných hasičů z 1 544 JPO, 

 celkové škody 62,6 mld. Kč,  

 v regionu si povodně vyžádaly 50 obětí.  

 

Příslušníci JPO byli při činnostech na povodni vystaveni řadě infekčních onemocnění 

(leptospirózy, valtické horečky, bacilární úplavice, hepatitida A apod.). Zhoršení situace 

nastalo po opadnutí vody, které přineslo spoustu bahna, mršin, plísně a komárů. Rizikové jsou 

situace, kdy se musí brodit v tůních a zatopených sklepech, protože voda je kontaminovaná 

močí nemocných hlodavců a je výborným ventilem pro další přenos bakterií na člověka.  

3.3.1. Komáří kalamita 

V naších podmínkách se vyskytuje 45 druhů komárů. Některé druhy se rozmnožují na 

jaře, jiné v létě, další na podzim. Komár je nejen obtížným hmyzem, ale může se stát 

i nebezpečným přenašečem různých chorob pro všechny, kteří se v jejich blízkosti vyskytují. 
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V ČR je nejběžnějším virovým onemocněním, na jehož přenosu se podílí komáři Valtická 

horečka. Komáři přenáší i řadu dalších nemocí (např. Západonilská horečka), ty však mají 

u nás malý význam.  

Valtická horečka je způsobena virem Tahyňa, který přenáší druh Aedes vexans, který 

patří mezi nejčastější kalamitní druhy našich komárů. Onemocnění se projevuje typickými 

chřipkovými příznaky (náhlá horečka, bolesti hlavy, nechutenství apod.). Onemocnění však 

není smrtelně nebezpečné, trvá tři až čtyři dny, a pak onemocnění náhle zmizí. Je typická pro 

oblasti s vysokým výskytem komárů [11]. Tím bylo i období roku 1997 během červencových 

povodní na Moravě, kdy došlo ke kalamitnímu přemnožení komárů. Riziko v důsledku 

komáří kalamity je o to větší, že se komáři, i když nepřímo, podílí na řadě dalších infekčních 

onemocnění. Člověk, který je komárem bodnut si často podrážděné místo rozškrábe, poraní si 

kůží a tím se vystaví i vážnějším infekcím. 

V případě hrozící komáří kalamity je již nutné přistoupit k aktivní, ale především včasné 

ochraně před nepříjemným hmyzem. Dnes se už nesmějí používat plošné insekticidy 

ohrožující životní prostředí i zdraví lidí, proto se proti komárům nasazují přípravky obsahující 

bakterie (postřiky a granule aplikované ze země i ze vzduchu), které zhoubně působí pouze na 

larvy komárů a ostatním živočichům neškodí. Komárům se nedovolí vylíhnout, což znamená 

obrovský přínos v boji proti tomuto hmyzu. 

3.3.2. Leptospiróza 

Jedná se o bakteriální onemocnění přenosné ze zvířete, způsobené leptospiry, které jsou 

odolné na zevní prostředí. Do tkáně pronikají drobnými oděrkami kůže, nosní či ústní sliznicí 

a oběhem se dostávají do celého těla. Nakazit se lze i inhalací aerosolu kontaminovaných 

tekutin nebo kontaminovaným prachem.  

Riziko nákazy se zvyšuje při povodních, kdy nejsou dodržovány hygienická pravidla.  

Jelikož se v uplynulých letech v důsledku klimatických změn stále častěji vyskytují lokální 

povodně, a to i v různých dobách roku, je u nás riziko leptospirózy stále aktuální [20]. Proto 

jsem se rozhodl touto infekcí zabývat podrobněji. 

Výskyt 

V klimatických podmínkách ČR je výskyt leptospirózy sporadický, v současné době se 

pohybuje kolem 3 případu na 1 mil. obyvatel. Epidemické výskyty výrazně ovlivňuje 

přemnožení drobných hlodavců a časté záplavy našeho území (i lokálního charakteru). 

Diagnostika je zajišťována laboratořemi hygienické služby (Zdravotní ústavy) na základě 

protilátek v séru nemocných.  
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Mezi období, kdy se počet onemocněných zvýšil oproti normálu patří: 

 rok 1997 – zvýšení na trojnásobek (9/1 mil.) a čtyři evidované případy 

onemocnění Weilovou chorobou ze zaplavených okresů byly smrtelné, 

 rok 1998 – pětinásobné zvýšení oproti normální situaci (16/1 mil.), 

 rok 2001 – výskyt dosáhl povodňových hodnot z roku 1997 (10/1 mil.) 

a onemocnění skončilo fatálně u dvou pacientů [20]. 

Příznaky onemocnění 

Primárně jsou podezřelé případy prudce nastupujících horečnatých onemocnění v 

inkubační době 4-21 dnů. Většina onemocnění probíhá pod lehčí formou tzv. letních chřipek 

(bolesti hlavy, třesavka), těžké klinické formy Weilovou žloutenkou hrozí u imunologicky 

oslabených jedinců, kde smrt pacienta způsobí orgánová selhání (jater, ledvin, srdce apod.). 

Od roku 1963 zemřelo na Weilovu žloutenku v ČR už 43 osob. Pokud člověk jednou 

onemocnění prodělá získá silnou, ale přísně specifickou imunitu [20]. 

Preventivní opatření 

Velkým přínosem, zejména v zátopových oblastech, by bylo očkování. To se však u nás 

neprovádí. Osobám, které jsou nuceny krátkodobě pobývat v prostředí s rizikovými faktory 

jsou podávány antibiotika (penicilin).  

Mezi preventivní opatření dále patří:  

 dodržování základních hygienických zásad (mytí rukou, plechovek apod.), 

 deratizace a zabránění hlodavcům v průniku do obydlí, 

 zajistit zdravotně nezávadnou pitnou vodu a potraviny, 

 izolace infikovaných osob,  

 OOP (suché obleky, gumové holinky a rukavice apod.) [20]. 

3.3.3. Virová hepatitida A 

Při povodních v roce 1997 evidovali lékaři 800 nemocných hepatitidou A. Toto infekční 

onemocnění je způsobeno RNA virem a postihuje játra. Šíří se fekálně orální cestou 

(prostřednictvím špinavých rukou), a to hlavně v teplém a vlhkém prostředí. Inkubační doba 

je 15-45 dní. Příznaky jsou tmavá moč, světlá stolice, zažloutlá bělma a kůže, celková únava 

a další. Základem léčby jsou stálá režimová a podpůrná opatření, dieta, klid na lůžku, přísun 

bílkovin a omezování tuku. Při akutní virové hepatitidě A je v ČR uzákoněna izolace na 

infekčním oddělení. V boji s tímto typem žloutenky je nejdůležitější a zároveň i nejúčinnější 

prevence, dobrá komunální a osobní hygiena. Pokud není možné toto zajistit, je na místě 

očkování [20]. 
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3.3.4. Bacilární úplavice 

Patří mezi jedno z nejnakažlivějších střevních onemocnění. Způsobují ho bakterie zvané 

shigely, které se po požití masivně množí v tenkém střevě. Je to typická nemoc špinavých 

rukou šířící se přímým kontaktem, ale i kontaminovanou vodou či potravinami. Inkubační 

doba je 2-7 dní. Prvními příznaky jsou bolesti břicha, horečka, třasavka, nevolnost, nutkání na 

stolici apod. U jinak zdravých osob probíhá často mírně s rychlým uzdravením (do týdne). U 

starých a oslabených lidí může být však při těžším průběhu komplikována záněty středouší, 

zápalem plic a v nejhorším případě proděravění střeva. Při léčbě je důležitý přísun tekutin, 

aby nedošlo k dehydrataci organismu. Na kruté bolesti břicha se podávají medikamenty, v 

těžších případech antibiotika [20].  

3.3.5. Tetanus 

Jedná se o nebezpečné onemocnění způsobované bakterií Clostridium tetani. Nemoc se 

projevuje křečemi a ztrátou koordinace svalových pohybů (toxiny produkované bakteriemi 

blokují uvolňování svalového stahu). Pokud nemoc není včas podchycena antibiotiky, končí 

zpravidla smrtí v důsledku zástavy srdce nebo kolapsu dýchacího systému. Proti nemoci se 

v ČR aplikuje celoplošné očkování, proto je v oblasti prevence nezbytná kontrola o platnosti 

očkování [20]. 

 

3.4.  Rizika hrozící při nasazení techniky 

Rizika, která by mohla vzniknout při užití prostředků a techniky při zásazích na 

povodních jsou popsána v příslušných návodech na obsluhu daného přístroje. S veškerými 

mechanizmy a spotřebiči (motorové pily, čerpadla atd.) mohou pracovat jen řádně 

obeznámené či kvalifikované osoby, za dodržení všech bezpečnostních předpisů. Při práci 

s nimi je třeba používat příslušné ochranné pomůcky (pracovní oděv, pevná obuv atd.) 

Pří zásazích na povodních patří mezi častou činnost odčerpávání vody ze zatopených 

sklepů a to pomocí různých druhu čerpadel. V případě použití elektrických kalových čerpadel 

hrozí úraz elektrickým proudem, který může způsobit popáleniny nebo smrt. Proto se musí 

zkontrolovat izolace přívodního kabelu. Pokud je použito plovoucí čerpadlo, hrozí riziko 

nadýchání se oxidu uhelnatým, který uvolňuje spalovací motor čerpadel. Tato situace se řeší 

přetlakovou ventilaci nebo dýchacími přístroji. 
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3.5.  Bezpečnost práce při akcích na vodě  

Při zásazích na povodních hrozí příslušníkům JPO mnoha úskalí a nebezpečí. Zvýšení 

bezpečnosti je nutno hledat v odborné přípravě, dobré vycvičenosti, psychické a fyzické 

zdatnosti a kvalitním vybavení moderní výstrojí a výzbroji. Přispívá k tomu také dobré vedení 

záchranných prací [10]. 

3.5.1. Záchrana tonoucího 

Jedná se o nebezpečnou činnost spojenou s mnoha riziky pro záchranáře. Záchrana 

tonoucího je prováděna buď ze břehu nebo z plavidla pomocí záchranných prostředků. Tonutí 

bývá často provázeno panikou a zuřivým zápasem postiženého o udržení hlavy nad hladinou, 

zvláště nedosáhne-li na dno a nemůže se ničeho chytit. Proto je důležité se pokusit zachraňované 

osoby uklidnit, aby nepanikařili a nekomplikovali tak jejich záchranu. V případě, kdy 

zachraňovaný není při vědomí a nemůže na činnosti záchranáře reagovat nebo není 

předpoklad, že lze provést záchranu ze břehu či lodi, musí záchranář vstoupit do vodního 

toku [14].  

3.5.2. Osobní zásah 

Při osobním zásahu je nejdůležitější bezpečnost záchranáře. Může jej provádět pouze 

vycvičený a zdatný plavec, a to jako poslední možnost po vyčerpání všech ostatních způsobů 

záchrany. Povinná je záchranná vesta. Rizikem je však případ, kdy se záchranář musí potopit 

pro tonoucího pod vodu a to dosáhne pouze tím, že si vestu sundá. Další riziko představuje 

samotný tonoucí, který může záchranáři znemožní plavat a tlačí ho pod vodu. 

K minimalizaci zmíněných rizik musí být zvládnuty některé techniky: 

 technika přiblížení se k tonoucímu, uchopení a narovnání tonoucího, 

 techniky tažení tonoucího, 

 techniky vynášení tonoucího z vody, 

 techniky obrany zachránce (z lodi, v unášejícím proudu) [14]. 

3.5.3. Vedení záchranné akce  

Špatně organizovaná záchranná akce či pracovní činnost u vody ohrožuje kromě 

zachraňovaných i samotné členy záchranného týmu. Záchranná akce musí být velmi jasně 

a zřetelně řízena jednou osobou.  

Hlavní zásady bezpečnosti práce při akcích na vodě: 

 dobrá fyzická a psychická kondice,  
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 zamezit panice a chaosu,  

 neuvazovat záchranáře napevno,  

 dbát maximální opatrnosti (např. v kluzkém a příkrém terénu), 

 uvážit množství a sílu vody při zásahu, 

 záchrannou akci řídí jeden záchranář,  

 minimalizovat rizika pro záchranáře (záchranné a ochranné prostředky), 

 nutnost dokonalého ovládání jednoduchých záchranných pomůcek, 

 ovládat možné typy záchrany a ovládat techniku a taktiku jízdy na určeném 

záchranném plavidle [14]. 

3.5.4. Možné nebezpečí při záchranných akcích  

Rizika, která záchranářům hrozí je třeba rozlišit podle velikosti toku, na kterém je 

záchrana prováděna. 

 velké vodní toky – běžným jevem jsou karfioly, víry a za překážkami válce s velkými 

vývary. Přímý osobní zásah bez přítomnosti stabilního plavidla je zde nebezpečný, 

s malou možností úspěchu., 

 malé vodní toky – častým nebezpečím jsou větve zasahující nad vodní hladinu, zarostlé 

břehy, padlé kmeny, nízké lávky nad vodou a nad vodou natažené dráty. Vzhledem k 

menšímu průtoku, zarostlým břehům a k malému přehledu v řečišti se nejvíce používá 

házecí pytlík a upoutaný záchranář s jištěním ze břehu, 

 nárazové břehy – pokud proud naráží na břeh, hrozí zde riziko podemletí, což ztěžuje 

přístup k postiženému. Záchranná akce vyžaduje přítomnost lan a horolezeckého 

materiálu a samozřejmě vycvičených osob, případně nasazení potápěčů [14].   

3.5.5. Záchranné prostředky  

Jsou to prostředky, jimiž se provádí záchrana osob z prostředí ohrožení zdraví nebo 

života. Pomoc musí být poskytnuta okamžitě, proto musí být umístěny na každém plavidle 

a všude tam, kde hrozí nebezpečí pádu do vody. 

 Házecí pytlík – je válcového nebo kuželového tvaru, v jehož dně je umístěn nosný 

materiál, aby pytlík plaval na hladině. Do pytlíku se podle jeho velikosti smotá od 15 

do 25 metrů plovoucího lana. Ve dně je otvor, kterým je konec záchranného lana 

vytažen ven a ukončen smyčkou do poutka. Za toto poutko je možno pytlík zavěsit ke 

člunu, plovací vestě apod. Jelikož je velice skladný je při záchraně tonoucích hodně 

používán. 
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         Obrázek 27 Házecí pytlík [14] 

 

 Záchranná tyč – jedná se o jednoduchou, ale velmi účelnou pomůcku v různých 

provedeních (lehký trhací hák). Slouží zejména k přitažení tonoucího ke břehu nebo 

plavidlu nebo k odtlačování ohrožujících předmětů z plavební dráhy člunu. 

 Záchranný kruh, záchranný míč, záchranný pás – další vrhací záchranné 

prostředky fungující na podobném principu jako házecí pytlík [14]. 

3.5.6. Ochranné prostředky  

Jsou to prostředky určené k ochraně člověka před chladem, možným zraněním, pádem do 

vody či utonutím.  

 Oblek 

o neoprénový – chrání před chladem a před možným zraněním. Pro 

záchranářskou činnost se používá neopren tloušťky 3 mm.  

o suchý oblek – tento oblek je zhotovený z vodotěsné tkaniny se zavařenými švy 

nebo neoprénu. U krku, rukávů a popřípadě i nohavic je pryžové těsnění, které 

brání vniknutí vody. Toto oblečení dovoluje obléci spodní prádlo a další 

tepelně izolační vrstvy. Je určen výhradně pro práci ve vodě. Je plně uzavřený 

bez možnosti průsaku vody, pokud ovšem nedojde k jeho protržení.       

                                
              Obrázek 28 Suchý oblek                           Obrázek 29 Neoprénové rukavice 
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 Plovací vesta – základní prostředek zajišťující bezpečnost, chrání před nárazy 

a především nadnáší. Konstrukce je řešena, aby i v bezvědomí byl obličej postiženého 

nad vodou. Vesty jsou opatřeny zapínacím systémem a pásem, který zabraňuje 

vyvléknutí. 

o nafukovací – tvořeny pláštěm, duší a plnícím zařízením (CO2 v bombičkách). 

Při pádu do vody se uvolní pojistka, dojde k propíchnutí bombičky a vesta se 

nafoukne. Vesta není objemná a nijak neomezuje žádnou činnost na vodě. 

o pevné – v reflexních barvách ze silonové tkaniny, do které jsou všité desky 

z pěnového polystyrénu. Přední díl je zdvojen, což při pádu do vody způsobí 

stabilizaci do polohy na záda. 

 Přilba – musí chránit spánky, zátylek, temeno hlavy a nesmí bránit v rozhledu. Při 

záchranné činnosti musí být používána vždy tam, kde hrozí nebezpečí poranění hlavy. 

Používají se přilby vodácké, pokud nejsou k dispozici, tak přilby hasičské. 

 Boty – důležitý ochranný prostředek, zejména při dlouhých zásazích, kdy hrozí 

omrznutí. Do bot jsou často použití neoprénové čí termo ponožky. U suchých obleků 

bývají pevně spojeny s oblekem.  

 Rukavice – chrání před zraněním ruky a zároveň chrání ruku před chladem. Pro 

činnost ve vodě se používají rukavice s protiskluzovou úpravou dlaňové části.  

 Záchranný oblek – nahrazuje záchrannou vestu. Používá se pro sebezáchranu v 

chladné vodě. 

 Karabiny, nůž, píšťalka – další používané ochranné prostředky [14].  

 

3.6.  Vyhodnocení rizik a použitá metoda 

V praxi lze jen těžko vyhodnotit všechny nebezpečné situace a rizikové faktory. Pro 

provedení správné analýzy, je mnohdy zapotřebí celý tým lidí s určitou kvalifikací 

a odbornosti. Tým pak podle určitých kritérií vybírá konkrétní metodu. Ideální je aktivní 

zapojení zaměstnanců do hodnocení rizik, protože mohou přispět k tomuto hodnocení velmi 

dobrou znalostí své práce a praktickými zkušenostmi. 

Hodnocení rizik se řadí k preventivním opatřením a vede ke zlepšování a zvyšování 

úrovně bezpečnosti, snižování nehod a k včasné identifikaci rizikových faktorů. Ve své práci 

jsem pro hodnocení rizik použil bodovou polokvantitativní metodu. Touto metodou jsem pak 

následně vyhodnotil i rizikové faktory. Při vyhodnocování mohlo dojít k chybám v důsledku 

subjektivního hodnocení. 
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3.6.1. Bodová polokvantitativní metoda 

Tato metoda při hodnoceni rizik vychází ze základní definice, že riziko je funkcí 

pravděpodobnosti a následku. Pro hodnocení je však navíc použit další prvek a tím je 

expozice, určující, jak často vzniká riziková situace. Každý prvek má několik kategorií, ke 

kterým je přiřazena určitá bodová hodnota. V konečném důsledku je tedy vytvořena stupnice. 

Stanovením dané kategorie u všech tří prvků nám po vynásobení odpovídajících hodnot určí 

výsledný koeficient míru rizika. 

 
Tabulka 4 Kategorie prvku a jejich bodové hodnoty 

 

Pravděpodobnost rizika – P 

 

Následek – N 

lze očekávat (stává se často) 10 mnoho smrtelných úrazů 100 

je možné 6 několik smrtelných úrazů 40 

ne příliš obvyklé, ale možné 3 jeden smrtelný úraz 15 

ne příliš pravděpodobné, ale již se stalo 1 těžký úraz 7 

nepravděpodobné, ještě se nestalo 0,5 úraz bez trvalejších následků 3 

prakticky nemožné 0,2 

vyloučené 0,1 

drobné poranění 1 

 

Expozice rizika – E 

 

Hodnocení rizika – R 

stále 10 velmi vysoké, zastavit činnost >400 

často (denně) 6 vysoké, bezpečnostní opatření 200-400 

příležitostně (několikrát za rok) 3 riziko, potřeba nápravné činnosti 70-200 

občas (měsíčně) 2 možné riziko, zvýšit pozornost 20-70 

zřídka 1 

velmi zřídka (ročně) 0,5 

žádná expozice 0 

přijatelné riziko <20 
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Tabulka 5 Hodnocení rizik 
Hodnocení 

závažnosti rizika 
 

Pracovní 
činnost 

 
Riziko 

P N E R 

 
Bezpečnostní opatření ke sníženi 

rizika 
úraz 

elektrickým 
proudem 

6 15 1 75 - vypnout nebo přerušit el. proud 
- omezit pobyt v nebezpečných 
prostorách a nevstupovat do nich sám 

- OOP (boty, rukavice apod.) 
nadýchání se 
zplodin při 

použití 
plovoucích 

čerpadel 

3 15 1 45 - přetlaková ventilace, dýchací 
přístroje 

- čerpadlo ukotvit a v prostoru se   
nezdržovat 

 
 
 
 

čerpaní 
vody ze 
sklepů 

zřícení 
konstrukce 

6 7 1 42 - byt obeznámen s možným rizikem 
- dbát zvýšené opatrnosti, ochranné 
prostředky (přilby, boty) 

pád do vody 3 3 1 9 - jištění lany, popruhy, karabiny apod. 
- nácvik situací a techniky ovládání 
člunu  

 
záchrana 
tonoucího 
ze člunu tonutí 6 15 1 75 - zdatný plavec s dobrou fyzickou 

kondicí 
- OOP (vesty, suché obleky) 

 
evakuace 

zvířat 

přenos 
nemocí 

(leptospiroza, 
vzteklina), 

vážné 
následky 

6 40 0,5 120 - vyvarovat se kontaktu s podezřelou 
zvěří 

- očkování, zajištění antibiotik 
- dodržení hygienických zásad 
- OOP (rukavice, boty, suché obleky) 

fyzické 
vyčerpání 

10 7 1 70 - zajistit střídaní a dostatečný 
odpočinek 

- zajisti příjem tekutin a potravi 
- vhodné ochranné prostředky 

 
 
 

dlouhý 
zásah únavový 

syndrom 
10 7 1 70 - odborná terapie po náročných 

zásazích 
- do zaměstnání přijímat odolné 
jedince  

- životospráva, sociální zázemí 
úder bleskem 1 15 0,5 7,5 - vyvarovat se vysokým polohám a 

zvyšováním své vodivosti, 
- zvládnutí zásad chování při bouřce 
 

větrné smrště, 
pády stromu a 

střech 

1 15 0,5 7,5 - vyvarovat se pobytu v blízkosti 
stromů 

- zvýšená opatrnost při zásahu 
- OOP (přilby, boty) 

 
 

zásahy na 
volném 

prostranství 

krupobití 1 15 0,5 7,5 - ukrytí v případě velkých krup, přilby 
zákroky 
v létě a 
zimě 

poškození 
zdraví, 

organismu 

6 3 1 18 - použití vhodných OOP 
- příjem tekuti (podle venkovních 
teplot) 
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zákroky za 

snížené 
viditelnosti 

 
všeobecné 
nebezpečí 

 
1 

 
3 

 
1 

 
3 

 
- použití umělého osvětlení 
- jako zdroj energie elektrocentrály 

zákroky 
v místech 

s výskytem 
klíšťat 

přenos 
nákazy, 

encefalitid – 
možnost 
trvalých 
následků 

6 7 1 42 - preventivní očkování a přeočkování 
- po zásahu kontrola těla 
- izolace těla vhodnými OOP 

 
evakuace 

nakažených 
osob 

 
žloutenka, 
HIV a jiné 

vážné infekce 

10 15 1 150 - preventivní očkováni, 
- v případě poranění (oděrky) se  
vyvarovat fyzického kontaktu 

- OOP (latexové rukavice, suché 
obleky) 

komáří 
kalamita 

valtická 
horečka a 

další 
onemocnění 

10 3 1 30 - postřiky proti larvám komáru 
- neškrábat si poštípaná místa 
- OOP (repelenty, obleky) 

práce na 
podmáčený
ch svazích 

 
sesutí  svahu 

6 7 0,5 21 - svah zbytečně nezatěžovat těžkou 
technikou 

- sledovat jeho stabilitu 
 

infekce 
10 40 1 400 - dodržovat základní pravidla hygieny 

- preventivní očkování, opatrnost 
- OOP (suchý oblek, gumové 
rukavice) 

 
omrznutí, 

podchlazení 

6 3 1 18 - zajistit příjem teplých tekuti a 
potravin 

- zajištění střídání práce a odpočinku 
- použit suché obleky, termo prádlo 

 
odření, 

pořezání 

10 3 1 30 - v případě rozbitých nebo 
naprasklých skel dbát zvýšené 
bezpečnosti, pro jejich odstranění 
použít vhodné pomůcky 

nebezpečí 
kontaktu se 
škodlivými 

látkami 

6 7 1 42 - dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti 
těchto látek, 

- zabránit kontaktu s pokožkou 
- použití ochranných pomůcek 

podvrtnutí 
nohy, 

naražení a pád 

6 3 1 18 - vyvarovat se překážkám, o které lze 
zakopnout a upozornit na ně ostatní 

- použití OOP  
ohrožení 

zraku 
3 7 1 21 - při všech činnostech povinná přilba 

se štítem 
poranění 

prstů, 
končetin 

10 3 1 30 - při manipulaci s těžšími předměty 
použít vhodné pomůcky (pevná obuv) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

různá 
činnost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pád osoby 
z výšky nebo 

do toku 

6 7 1 42 - používat prostředky osobního 
zajištění pro práci ve výškách (lana, 
postroj apod.) 

- zvýšená opatrnost, práce ve dvojici 
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bodnutí 
včelou 

6 3 1 18 - přijatelné riziko, OOP 

pozásahové 
trauma 

3 7 1 21 - přijímat jedince psychicky zdatné 

 
všeobecné 

6 3 1 18 - nácvik taktiky zásahu, hodnocení 
chyb 

 

 
 
 

fyzické 
napadení 

3 7 1 21 - zvládnutí techniky obrany, fyzická 
zdatnost, ochranné pomůcky 

 
 
Tabulka 6 Hodnocení rizikových faktorů 

Poškození Hodnocení závažnosti 
rizika 

Rizikové faktory 

Tělo Nervový 
systém 

Dýchací 
ústrojí 

Zažívací 
sytém 

P N E R 

stres  X   10 7 1 70 
únava  X   10 3 1 30 
závadné potraviny a voda    X 6 7 0,5 21 
nedostatek spánku  X   3 1 0,5 1,5 
infekce X X X X 10 40 1 400 
nedostatek jídla a tekutin X   X 3 1 0,5 1,5 
nadměrný tělesný výkon X    6 7 1 42 
chlad X    6 7 1 42 
teplo X    6 7 1 42 
podmáčený povrch X    6 3 1 18 
kluzký povrch X    6 7 1 42 
vlhkost X    6 3 1 18 
bakterie a  viry X    6 40 1 120 
elektrický proud X    3 15 1 45 
dlouhodobý zásah  X   10 3 1 30 
pocit ohrožení  X   3 3 1 9 
nebezpečné látky X    6 7 1 42 
nesoustředěnost  X   6 3 1 18 
nedostatek sil X    6 7 1 42 
fyzické napadení X    3 7 1 21 
komáři X    10 3 1 30 
pozásahové trauma  X   3 7 1 21 
selhání techniky X    6 7 1 42 
nedostatek OOP X    6 7 1 42 

 

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že při zákrocích příslušníku JPO na povodních je 

řada rizik a rizikových faktorů a je problematické všechny tato rizika popsat. Pro jejich 

snížení uvádím některá preventivní opatření (viz. tabulka 5). Nejzávažnější rizika jsem pro 

přehlednost graficky znázornil (viz. graf 1). 
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infekce
tonutí 
kontakt s nebezpečnou látkou
úraz elektrickým proudem
podchlazení, přehřátí
nádýchání se zplodin
fyzické a psychické vyčerpání
ostatní rizika  

              graf 1 Grafické zhodnocení závažnosti rizik 
 

3.7.  Navrhovaná opatření ke snížení rizik 

Z práce vyplývá, že prevence rizik je u JPO v ČR na velmi dobré úrovni, je však nutné ji 

dále sledovat a řešit. K řešení situace v oblasti pracovních rizik přispěly zejména povodně 

v roce 1997 a 2002, kdy se řada těchto rizik vyskytla. V současné době jsou podrobně 

popsána v Bojovém řádu JPO, v jednotlivých Metodických listech, kde jsou uvedena 

i preventivní opatření vedoucí k minimalizaci těchto rizik. Rizika při zákrocích na povodních 

nelze úplně odstranit, po aplikaci preventivních opatření je však lze snížit na akceptovatelnou 

úroveň.  

Preventivní opatření proti rizikům a úrazům příslušníků JPO: 

 neustály nácvik taktiky s analýzou chyb vedoucí k nalezení správné taktiky, 

 důkladná informovanost velitele zásahu o situaci a navrhovat její řešení, 

 častěji provádět nácvik zásahu na vodě i jednotek, které pro ni nejsou určeny, 

 doplnit všechny stanice suchými obleky, jelikož jsou podle mého názoru 

nejdůležitějším OOP a chrání před řadou rizik (podchlazení, infekce, utonutí aj.), 

 dovybavit územní odbory v MSK povodňovými a týlovými kontejnery, aby byl 

alespoň jeden v každém územním odboru, 

 pro ochranu před infekci dbát na osobní hygienu, být vybaven OOP, které zajistí 

dostatečnou izolaci, 

 při rozsáhlejších povodních zajistit přítomnost psychologa, zejména pro 

obyvatelstvo, které může v důsledku stresu ohrožovat zasahující osoby. 
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Závěr 
V první části své bakalářské práce jsem se zaměřil na obecnou charakteristiku povodní. 

Povodně jsem rozdělil na jednotlivé druhy vyskytujících se na našem území a dále jsem 

popsal jejich vznik, průběh a faktory, které je ovlivňují.  

V následující části jsem se zabýval problematikou technického vyzbrojení v MSK. Před 

povodněmi roku 1997 nikdo nečekal, že by mohlo dojít k takovým katastrofálním následkům. 

JPO na povodně tak velkého rozsahu nebyly připraveny. Ve vybavení chyběly zejména 

vhodné čluny, motory, výkonná čerpadla, zajištění transportu dalšího povodňového vybavení 

a v neposlední řadě OOP. Situace v oblasti technického vybavení není úplně ideální, je však 

o poznání lepší. Byly nakoupeny vhodné čluny s příslušnými motory, OOP a další prostředky. 

Velkým přínosem je kontejnerová doprava, bez které se v současné době zásah na 

rozsáhlejších povodních neobejde. Tato technika je však příliš drahá a v MSK je pouze 

v územním odboru Ostrava. Do oblastí postižených záplavami je pak vysílána na základě 

vyhlášení příslušných požárních poplachových stupňů. V případe rozsáhlejších povodní však 

této techniky není dostatek a proto bych s ní vybavil i ostatní územní odbory v MSK. 

V poslední části práce jsem se zabýval analýzou a identifikací rizik. Pro hodnocení rizik 

jsem použil bodovou polokvantitavní metodu, pomocí které jsem po odhadu 

pravděpodobnosti, následků a expozice rizika vypočítal míru závažnosti rizika. Z tohoto 

hodnocení vyplynulo, že největším rizikem jsou různé druhy infekci. Zejména bych upozornil 

na infekční onemocnění leptospirózy, kterému podle mého názoru není věnována dostatečná 

pozornost. Jeho nebezpečí se ukázalo zejména při povodních v roce 1997 a 2002, kdy bylo 

příčinou smrti několika záchranářů a od roku 1963 mu již podlehlo 43 osob. Rizikovou 

činností je pak záchrana tonoucího, proto se v závěru práce zabývám bezpečnosti práce na 

vodě, včetně dnes používaných záchranných a ochranných prostředků. Práce pak končí 

návrhem na opatření ke snížení rizik, kde bych kladl důraz na suché obleky, které značně 

snižují téměř všechna rizika. Proto bych jimi do budoucna dovybavil stanice, kde jich je 

nedostatek nebo nejsou vůbec. 

Domnívám se, že daná bakalářská práce by mohla poukázat na nebezpečnost některých 

rizik, zejména infekčních chorob, včetně preventivních opatření, které měla vést k jejich 

minimalizaci.  
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