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Anotace 

Téma závěrečné bakalářské práce „Management zvládání hromadných postižení osob“ 

jsem si vybrala z důvodu, že ve svém budoucím životě bych se dále chtěla věnovat plánování 

zmírnění dopadů a následků mimořádných událostí způsobených lidskou činností, přírodními 

silami, nedbalostí či technickými poruchami, která mohou přivodit tělesná zranění, duševní 

poruchy, ztráty na životech nebo majetku. 

V práci jsem zanalyzovala mimořádné události na území ČR v posledních deseti letech: 

povodeň v roce 2002, sněhová kalamita v roce 2005, orkán Kyrill a požár skládky roku 2007 

a  vichřice Emma, dopravní nehoda na D1, tramvajové nehoda v Ostravě a vlaková nehoda ve 

Studénce v roce 2008. Analýza ukázala, že není možné tyto situace zcela vymazat 

z dosavadního života. Proto jsem navrhla společná řešení týkající se obyvatelstva, složek IZS 

a samotného vedení státu – připravenost, rychlá odezva, obnova. V praxi lze tato řešení využít 

při jakékoliv mimořádné události.  

 

For my Bachelor work I chose the subject: „Encompassment Management of Collective 

Involvement of People“ by reason of  my future work utilization. I would like to dedicate of 

planning management concentrated on the impact reduction and consequences of unexpected 

events.  This extra events may be caused by human activity, nature elements, negligence or 

technical failure which can bring physical injury, mental disorder, lifes and properties loss. 

In my work I analyse extra ordinary events happened in Czech Republic at last 10 years 

– the spate in 2002, the snow disaster in 2005, the hurricane called Kyrill and the dump fire in 

2007. Follows the windstorm Emma, the traffic accident on D1 motorway, the tram accident 

in Ostrava and the train accident in Studénka city in 2008. Results of this analyze 

demonstrated there is no possibility to separate out these events from our present lifes totally.  

So I suggested common solutions for people, for joint rescue service and for state – the 

readiness, quick response and the recovary. All these subjects can be used in practical life 

when extra ordinary event  will come.   
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Klí čová slova 

Tabulka 1: Klí čová slova 

česky anglicky 

management management 

hromadné postižení osob Collective Involvement of People 

mimořádná událost extra ordinary event 

povodeň spate 

sněhová kalamita snow disaster 

orkán Kyrill hurricane called Kyrill 

požár skládky dump fire 

vichřice Emma windstorm Emma 

dopravní nehoda traffic accident 
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Úvod 

 Téma závěrečné bakalářské práce „Management zvládání hromadných postižení 

osob“ jsem si vybrala z důvodu, že ve svém budoucím životě bych se dále chtěla věnovat 

plánování zmírnění dopadů a následků mimořádných událostí způsobených lidskou činností, 

přírodními silami, nedbalostí či technickými poruchami, která mohou přivodit tělesná zranění, 

duševní poruchy, ztráty na životech nebo majetku. 

Cílem mé práce je analyzovat mimořádné události s hromadným postižením osob na 

území České republiky v posledních deseti letech. Dále jsem získané poznatky zobecnila do 

návrhu na zlepšení situace. Jelikož není v našich silách jim zabránit, můžeme se z nich 

alespoň poučit. 
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1 Rešerše 

Při psaní bakalářské práce jsem využila článků, jež se zabývaly analýzou vzniklých 

mimořádných událostí a dokumentů vztahujících se k tématu hromadného postižení osob. 

a) HANUŠKA, Libor, HÖRNER, Jiří, TOTEK, M. Hromadná dopravní nehoda na 

dálnici D1. 112 : Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a 

ochrany obyvatelstva. 2008, roč. VII, č. 6.  s. 16 – 17. ISSN: 1213-7057. 

Článek o dopravní nehodě na dálnici D1, která se stala 20. března 2008. Přesný časový 

harmonogram od ohlášení nehody na KOPIS do ukončení likvidačních prací.  

b) HANZLÍKOVÁ, Helena. Ohlédnutí za povodněmi 2002. 112 : Odborný časopis 

požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. 2006, roč. V, č. 

11. s. 26 – 27. ISSN: 1213-7057. 

Návrat k mimořádné události ze srpna 2002, kdy došlo k největší povodni, která postihla 

Českou republiku za posledních několik let. Je zde uvedeno 11 problémů, které se během 

povodní vyskytly a ty pak byly předloženy vládě k dalšímu řešení. Vyhlášen nouzový stav. 

c) KNÝ, Milan. Management a krizová situace. 112 : Odborný časopis požární ochrany, 

integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. 2005, roč. IV, č. 4. s. 28 – 29. 

ISSN: 1213-7057. 

V oblasti krizového managementu, respektive krizového řízení, se zlepšila legislativa, 

vyjasnily se kompetence a struktura institucí, vzdělávání krizovým manažerů. Zvýšily se však 

i bezpečnostní rizika. V této oblasti rozlišujeme  management do tří významů – management 

jako skupina vedoucích pracovníků, management jako funkce, management jako vědní 

disciplína. 

d) KOSTÍK, Jan. Nejsilnější orkán v historii devastoval Českou republiku. 112 : 

Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany 

obyvatelstva. 2007, roč. VI, č. 2. s. 4.  ISSN: 1213-7057.  

V lednu roku 2007 postihl Českou republiku orkán Kyrill, který zničil 4 miliony m3 

dřeva, přes milion lidí se ocitlo bez elektrické energie a vyžádal si šest obětí na životech. 

e) KOVÁŘ, Milan. Vodní živel si vybral svou daň. 112 : Odborný časopis požární 

ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. 2002, roč. I, č. 4. s. 4 – 

6.  ISSN: 1213-7057. 

Povodeň jako největší přímé nebezpečí, které v České republice existuje v oblasti 

přírodních katastrof, jejichž následkem jsou obrovské materiální škody. Vzniká i nutnost 

oddělit zvláštní a přírodní povodně. 
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f) LEFNER, Tomáš, VLČEK, Vladimír. Tragická dopravní nehoda dvou tramvají. 112 : 

Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany 

obyvatelstva. 2008, roč. VII, č. 10. s. 14 – 15. ISSN: 1213-7057. 

Analýza dopravní nehody dvou tramvají, které se srazily na jednokolejné trati. 

g) Redakce časopisu 112. Českou republiku zasáhla vichřice Emma. 112 : Odborný 

časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. 2008, 

roč. VII, č. 4. s. 16. ISSN: 1213-7057. 

V březnu roku 2008 se přes Českou republiku přehnala vichřice Emma, která si 

vyžádala vyhlášení stavu nouze v elektroenergetice a kalamitního stavu, 2 mrtvé osoby, 

desítky evakuovaných a přes 1 milion obyvatel bez elektrického proudu. 

h) ŠINDLER, Jiří, NYTRA, Zdeněk. Tragická železniční nehoda ve Studénce. 112 : 

Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany 

obyvatelstva. 2008, roč. VII, č. 9. s. 10 – 13. ISSN: 1213-7057. 

V srpnu 2008 ve Studénce na Novojičínsku spadl na železniční trať opravovaný most, 

do kterého narazil rychlík EC Comenius, nehoda s vyžádala sedm obětí na životech a na 

sedmdesát zraněných. 

i) VONÁSEK, Vladimír, LUKEŠ, Pavel. Statistická ročenka 2007. Vykoukal Jaroslav. 

1. vyd. Praha : RETIP, s. r. o., Červený Kostelec, 2008. ISSN 1213-7057. 

Statistická ročenka zabývající se shrnutím všech událostí týkajících se HZS ČR za rok 

2007. Jde o přehled činností jednotek PO, přehled tísňových volání, požárů, plnění požární 

prevence a další ukazatele a statistiky. 

j) VONÁSEK, Vladimír, LUKEŠ, Pavel. Statistická ročenka 2008. Vykoukal Jaroslav. 

1. vyd. Praha : RETIP, s. r. o., Červený Kostelec, 2009. ISSN 1213-7057. 

Statistická ročenka zabývající se shrnutím všech událostí týkajících se HZS ČR za rok 

2008. Jde o přehled činností jednotek PO, přehled tísňových volání, požárů, plnění požární 

prevence a další ukazatele a statistiky. 

k) KATARISK - Katastrophen und Notlagen in der Schweiz eine Risikobeurteilung aus 

der Sicht des Bevölkerungsschutzes. 

KATARISK (= Katastrofy a nouzové situace). Plánování pomoci při katastrofách a 

nouzových situacích, zaměřené na možná rizika ve Švýcarsku. Obsahuje spektrum ohrožení 

pro plánování ochrany obyvatelstva. 

l) Kolektiv autorů. Ochrana člověka za mimořádných situací. 2. upravené a rozšířené 

vyd. Snášelová Alena. Praha : Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., 2003. ISBN 80-86640-08-6. 
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Kniha obsahující návod, jak připravit obyvatele na dopad možných následků 

mimořádných událostí způsobených přírodními silami nebo lidskými činnostmi, nedbalostí a 

technickými poruchami, které mohou přivodit tělesná zranění, duševní poruchy, ztráty na 

životech nebo majetku.  
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Seznam zkratek 

BRS Bezpečnostní rada státu 

ČČK Český červený kříž 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

EU Evropská unie 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JPO Jednotka požární ochrany 

JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

KOPIS Krajské operační a informační středisko 

KŘ Krizové řízení 

LZZS Letecká zdravotní záchranná služba 

MHD Městská hromadná doprava 

MU Mimořádná událost 

MV GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru České republiky 

NATO Severoatlantická aliance 

PČR Policie České republiky 

PFO Podnikající fyzická osoba 

PO Právnická osoba 

OPIS Operační informační středisko 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OSN Organizace spojených národů 

SaP Síly a prostředky 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

ÚSÚ Ústřední správní úřad 

ZZS Zdravotní záchranná služba 
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2 Základní pojmy 

Vzhledem, že v mé práci se vyskytuje mnoho pojmů vztahujících se k tématu, rozhodla 

jsem, že tyto pojmy specifikuji v samostatné kapitole. V běžné praxi můžeme používat 

podobná slovní spojení, ale v oblasti IZS jsou pojmy přesně definovány, aby nepletly jejich 

uživatele. 

 

Management 

Zobecňuje poznatky z řízení nejrůznějších procesů a objektů – institucí, oborů, odvětví 

nebo podniků z celého světa do jedné poznatkové báze. Umění dosahovat cílů dané 

organizace. Základními pilíři managementu jsou znalosti a dovednosti, myšlení a jeho 

ovlivňování, zabývání se spolupracovníky. Tyto poznatky lze využít i při řešení krizových 

situací. [3]  

 

Zdolávání událostí s hromadným postižení osob 

Abychom mohli zařadit MU mezi události s hromadným postižením osob, je třeba 

vztáhnout je na počet postižených osob, počet použitých SaP a vyhlášený stupeň poplachu. 

 

Integrovaný záchranný systém 

Koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací.1 

 

Mimořádná událost 

Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací.2 

 

Záchranné práce 

Činnosti prováděné k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých 

mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního 

prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.3 

                                                 
1 § 2 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb. 
2 § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb. 
3 § 2 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb. 
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Likvida ční práce 

Činnosti prováděné k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.4 

Krizová situace 

Je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav 

ohrožení státu.5 

 

Význam slova „hromadný“ 

Význam slova „hromadný“ je ve smyslu mé práce chápán tak, že došlo k zasažení osob 

MU a došlo k jejich postižení. 

 

Charakter postižených osob 

Postiženou osobou se při mimořádné události může stát kdokoliv: 

• zranění,  

• mrtví, 

• evakuovaní, 

• nemocní, 

• lidé, kteří přišli o střechu nad hlavou vlivem MU, 

• lidé postižení dopadem MU(obyvatelé bez vody, výpadek elektrické energie, sněhová 

kalamita, nefunkční MHD), 

• lidé ohrožení nemocemi, 

• psychicky postižení lidé. 

                                                 
4 § 2 písm. d) zákona č. 239/2000 Sb. 
5 § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb. 
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3 Historie 

V této kapitole jsou stručně popsány historické události, jež postihly svět a zasáhly i 

Českou republiku. První světové války se Česká republika zúčastnila jako součást tehdejšího 

Rakouska – Uherska, druhé jako součást Československa. Povodně z roku 1997 postihly 

střední Evropu, ale v této kapitole bude popsán jen průběh v ČR. 

3.1 První světová válka, 1914 - 1918 

Známým oficiálním důvodem pro zahájení války byl atentát na následníka Rakouského 

trůnu Františka Ferdinanda d´Este, ke kterému se přihlásila organizace Černá ruka 

(nacionalistická radikální srbská skupina). Někdy je jako hlavní viník označováno Německo. 

Je dost dobře možné, že mír nebylo možné udržet, protože se v Evropě nashromáždilo příliš 

mnoho problémů a konfliktů mezi státy, které se nijak neřešily. 

28. července je vyhlášena Rakouskem-Uherskem válka Srbsku. 30. července začíná v 

Rusku úplná mobilizace. V Německu byla 31. července rovněž vyhlášena mobilizace. 1. srpna 

začala francouzská mobilizace, rovněž Německo vyhlásilo válku Rusku a Francii, 4. srpna 

Británie Centrálním mocnostem, 6. srpna vyhlašuje Rusku válku Rakousko-Uhersko. 

Pařížská mírová konference se konala v lednu roku 1919 jako urovnání následků války, 

účastnilo se 27 států. Konečná mírová jednání byla zahájena 18. ledna 1919 na zámku 

Versailles u Paříže. Byl uzavřen tzv. Versailleský mír. 

Vznikly tzv. nástupnické státy: Československo, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, 

Maďarsko, Polsko a Rakousko. Zbylé území připadlo Rumunsku a Itálii. V roce 1919 byla 

připojena Podkarpatská Rus k Československu. Pod vlivem válečných hrůz vznikla 

Společnost národů (1919). 

Ve válce padlo přes 5 000 českých legionářů. 6 

3.2 Druhá světová válka, 1939 - 1945 

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina států 

světa, se stala nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. Příčiny války 

představovaly důsledky versailleské smlouvy, která prohloubila pocit ponížení v poražených 

státech a velká hospodářská krize na přelomu dvacátých a třicátých let, jež zásadním 

způsobem oslabila velkou část států, čímž umožnila vzestup nacismu pod vedením Adolfa 

                                                 
6 První světová válka  [online]. 2002 [cit. 2009-03-24]. Dostupný z WWW: 
<http://vstupnistranka.wz.cz/prvnisvetovavalka/mainvalka.php>. 
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Hitlera. Na jeho počátku stál jejich útok na Polsko. Dále se do konfliktu zapojily Francie, 

Velká Británie a státy Commonwealthu. Spojené státy americké byly vtaženy do války v 

prosinci 1941 poté, co Japonsko udeřilo na jejich námořní základnu v Pearl Harboru. 

Konec války v Evropě nastal 8. května 1945 kapitulací Německa. Po americkém svržení 

atomových bomb na města Hirošima a Nagasaki kapitulovalo Japonsko 2. září téhož roku. 

Válka byla provázena zločiny proti lidskosti, válečnými zločiny a nehumánním 

zacházení s válečnými zajatci. Nejhrůznějším příkladem  se stal holocaust, kdy zemřelo šest 

milionů evropských Židů. Bylo zasaženo i civilní obyvatelstvo, jež utrpělo obrovské ztráty. 

Válečné úsilí pohlcovalo veškerý lidský, ekonomický, průmyslový a vědecký potenciál všech 

zúčastněných národů, lze tak hovořit o vedení totální války. Taktéž pohled na civilizované 

metody válčení se v mnoha ohledech výrazně proměnil. 

Československo přišlo ve válce o 400 tisíc lidí a 245 000 se stalo oběťmi holocaustu7. 8 

3.3 Povodně, ČR 1997 

Povodně začalo 6. července, kdy byl na řece Bečvě vyhlášen třetí povodňový stupeň. Do 

10. července zasáhly povodně 1/3 našeho území, zavinily smrt 49 lidí, bylo evakuováno přes 

25 tisíc lidí. Postiženo bylo 23 okresů - 536 obcí, 29 000 domů bylo zatopeno nebo strhnuto. 

Až na výjimky napršelo za období 5. až 8. července všude více než 100 mm, což se dá srovnat 

s dlouhodobým červencovým průměrem. Na mnoha místech dosáhly však srážky 

několikanásobku této hodnoty. Na Šancích spadlo 601 mm, na Lysé hoře 570 mm, na Pradědu 

443 mm.9 

 

                                                 
7 Holocaust - pronásledování a genocida Židů, Romů a dalších skupin, jež nacisté považovali za méněcenné - 
patří k nejhrůznějším zkušenostem celých lidských dějin. A to nejen počtem zavražděných, ale též metodou 
vyhlazování, které bylo organizováno státem za využití rozsáhlého byrokratického aparátu a moderních 
technických prostředků. Milióny mužů, žen a dětí byly bezcitně zavražděny ve jménu ideologie, jež hlásala 
nadřazenost tzv. "germánské rasy". 
8 Seznam Encyklopedie [online]. 1996 [cit. 2009-03-24]. Dostupný z WWW: <http://encyklopedie.seznam.cz/>. 
9 Povodně v roce 1997 [online]. 2008 [cit. 2009-04-20]. Dostupný z WWW: <http://povodne97.nazory.cz/>. 
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4 Rok 2002 

4.1 Povodně 

„Povodněmi se pro účely zákona č. 254/2000Sb. o vodách rozumí přechodné výrazné 

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

území 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. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, 

dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména 

poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým 

řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).“ 10 

 

Příčinou vzniku povodní (pětisetletá a tisíciletá) v roce 2002 byly nadprůměrné srážky 

v období od 7. do 12. srpna, za 24 hodin spadlo 90 mm srážek (srpnový průměr je 81 mm). 

Vše bylo ovlivněno i značným nasycení půdy předchozími dešti, zástavbou v blízkosti řek a 

špatným stavem hrází rybníků a břehů řek a vypouštěním přehrad. Situace trvala od 12. do 18. 

srpna. 

Povodeň si vyžádala 17 obětí na životech, 123 200 evakuovaných osob a škody se 

dostaly na 79,5 miliard korun. Bylo zasaženo 10 regionů, 446 obcí, z toho 99 z nich se ocitlo 

zcela pod vodou. Záchranných prací se účastnilo 7 000 hasičů, 4 500 vojáků, 4 000 policistů a 

několik tisíc dobrovolníků. Během povodní bylo poškozeno povodí řek Vltavy, Dyje, 

okrajově Ohře a dolní tok Labe. 

12. srpna vyhlásil předseda vlády nouzový stav pro Středočeský, Jihočeský, Plzeňský a 

Karlovarský kraj a pro Prahu, druhý den přibyl kraj Ústecký. 13. srpna začíná na České 

televizi čtyřiadvacetihodinové vysílání se zpravodajstvím z postižených oblastí a předpovědí 

počasí. Končí 16. srpna. 

 

                                                 
10  §64 zákona č. 254/2001 Sb. 
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Obrázek 1: Časový průběh vodních stavů v Praze [4] 

 

Omezením pro rychlou odezvu  byl výpadek elektrického proudu, špatná dostupnost do 

ohrožených oblastí a ve Středočeském kraji nebyl jediný most, přes který by se dalo přejet 

Labe. Na Litoměřicku se vytvořilo obrovské jezero (30km na délku a 10km na šířku), zatopilo 

30 vesnic a menších měst. Vesnice na soutoku Vltavy a Labe byly metr pod vodou. 

Problémem se stalo: absence nácviků evakuace a cvičení orgánů KŘ, nemožnost 

nařízení evakuace hejtmanem, nedostatečné využívání uchazečů o zaměstnání k provádění 

veřejně prospěšných prací v době povodní zejména při odstraňování následků, nedokončený a 

částečně chybějící systém varování a vyrozumění, váznoucí spolupráce s médii, nedořešené 

otázky pravidelných informačních vstupů do vysílání. 

Vyvstala otázka, kdo nese odpovědnost. Odpovědnost je zde špatně prokazatelná. Jde 

spíše o provozovatele nebezpečných podniků a zařízení, kteří nezabezpečili protipovodňovou 

ochranu svých podniků. Byla podána řada žalob, kterými se lidé a podniky chtějí domoci 

odškodnění. Prioritní příčinou pro vznik obrovských škod v Praze a na toku Vltavy je 

spatřována v činnosti představitelů Magistrátu hl. města Prahy. [2] [5] 
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5 Rok 2005 

5.1 Kolaps v dopravě způsobený sněhovou kalamitou, Ostrava 

„Kolaps v dopravě znamená přerušení sjízdnosti a schůdnosti na místních  komunikacích, 

které vzniklo mrznoucím deštěm mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy, 

nadměrným spadem sněhu zpravidla spojeným se silným větrem, za předpokladu, že tyto 

živelní události způsobí nesjízdnost a neschůdnost místních komunikací na většině území 

města.“ 11 

 

Kalamita ochromila Ostravu ve dnech od 30. prosince do 4. ledna 2006. Ve městě 

napadlo během 27 hodin 50 cm sněhu. Na odklízení sněhu se podílely všechny vozy 

technických služeb, ale i soukromých osob ve celkovém počtu třiceti vozidel. 30 vojáků z  

Vojenského záchranného útvaru Hlučín pracovalo na odklízení sněhu. 

Technické služby nestíhaly uklízet sníh. Začalo docházet k dopravním nehodám, 

vedlejší cesty se nestíhaly uklízet a tramvaje nabíraly zpoždění. Sníh na střechách ohrožoval 

jak samotné budovy, tak kolemjdoucí občany. Tah mezi Ostravou a Opavou byl na několik 

hodin uzavřen, byl zastaven i provoz na letišti Ostrava – Mošnov. 

Primátor města musel svolat speciální komisi štábu zimní údržby. Ta doporučila 

vlastníkům budov odklidit sníh ze střech, přilehlých komunikací a upozornila na možnost 

postihu těch majitelů vozidel, kteří je nechali odstavené na okraji silnic. 

Největším problémem se stal sníh, který už nebylo kam uklízet, proto se začal vyvážet 

za město na skládku ostravských komunikací. A dalším omezením bylo malé množství 

vozidel pro odklízení sněhu. 

Odpovědnost za situaci způsobenou počasím lze těžko určit. Jen za její průběh a 

zvládání. Tady jsou odpovědny technické služby, jež nemají dostatek sil a prostředků na její 

likvidaci. 12, 13 

                                                 
11 Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2008 [cit. 2009-03-28]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mvcr.cz/>. 
12 Požáry [online]. 2007 [cit. 2009-04-01]. Dostupný z WWW: <http://www.pozary.cz/>. 
13 MHD Ostrava [online]. 2005 [cit. 2009-04-12]. Dostupný z WWW: <http://mhd-ostrava.ic.cz/>. 
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6  Rok 2007 

6.1 Orkán14 Kyrill 

„Orkán je nejvyšší, dvanáctý stupeň Beaufortovy stupnice, která vítr ohodnocuje na 

základě jeho projevů a způsobených škod. Kromě toho se vítr hodnotí dle jeho směru 

(udáváno odkud vítr vane), průměrné rychlosti (za období alespoň 10 minut) a nárazu, 

což je krátkodobé zvýšení rychlosti větru (po dobu 1 až 20 s). Rychlost větru se vyjadřuje v 

m/s nebo v km/h (1 m/s = 3,6 km/h) a měří se ve výšce 10 m nad zemí. Průměrná rychlost 

větru při zemském povrchu dosahuje 2 až 6 m/s, krátkodobě však může dosáhnout výrazně 

vyšších hodnot. Vítr také bývá zesilován díky modelaci reliéfu - proto vítr většinou zesiluje 

na horách a zejména na hřebenech.“ 15 

 

„Živelní pohroma je mimořádná událost vzniklá v důsledku škodlivého působení 

přírodních sil. Přináší škody na majetku, přírodě, poškozuje zdraví a mnohdy má za 

následek smrt lidí. Vzniká rychlým nebo pozvolných přírodním procesem mimořádných 

rozměrů, který je způsoben ději probíhajícími uvnitř i vně Země, vlivem rozdílů teplot 

nebo jiných faktorů. Živelní pohromy postihují pevninu, vodstvo i atmosféru.“ 16 

 

Ve dnech 18. a 19. ledna postihla ČR největší přírodní katastrofa svého druhu – orkán 

Kyrill. Vznikl jako důsledek tlakové výše nad jihem Evropy a tlakové níže nad Skandinávií. 

Směřoval od západu přes celou západní a střední Evropu. Vítr dosahoval rychlosti až 183 

km/h. 

V důsledku orkánu přišlo o život 6 osob, přes 1 milion obyvatel zůstalo bez elektrického 

proudu, během orkánu popadalo 10 milionů m3 dřeva. Hasiči odstraňovali spadlé stromy, 

vyvrácené sloupy elektrického vedení, zajišťovali utržené střešní krytiny, uvolněné plechy, 

billboardy nebo poničené střechy a vyprošťovali převrácené automobily. 

 

                                                 
14 Viz. Příloha č. 2 – Beaufortova stupnice pro vyjadřování síly větru 
15 Www.příroda.cz [online]. 2002 [cit. 2009-04-15]. Dostupný z WWW: <http://www.priroda.cz/>. ISSN 1801-
2787. 
16 Kolektiv autorů. Ochrana člověka za mimořádných situací. 2. upravené a rozšířené - dotisk vyd. Snášelová 
Alena. Praha : Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., 2003. s.31. ISBN 80-86640-08-6. 
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Obrázek 2: Směr postupu orkánu Kyrill  17 

 

Tato událost si vyžádala vyhlášení nouzového stavu v Jihočeském, Plzeňském, 

Karlovarském, Libereckém kraji a v kraji Vysočina. A pro okresy Trutnov, Náchod, Jičín 

(Královehradecký), Bruntál (Moravskoslezský), Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín 

(Středočeský). A to od 5:00 hodin 25. ledna do 24:00 hodin 5. února. 

 
Obrázek 3: Kraje postižené orkánem Kyrill 18 

                                                 
17 Novinky.cz [online]. c2003 [cit. 2009-04-15]. Dostupný z WWW: <http://www.novinky.cz/>. 
18 Červeně označené – vyhlášení nouzového stavu pro celý kraj, žlutě – okresy Trutnov, Náchod, Jičín, Bruntál, 
Benešov, příbram, Kutná Hora, Kolín. 
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Omezení vzniklá popadanými stromy, dopravními nehodami, výpadky elektrického 

proudu. Vznikly škody na veřejných i soukromých budovách a další při vývratech a polomech 

v lesích. 

Odpovědnost se v tomto případě nadá určit. [4, 9] 

6.2 Požár skládky použitých pneumatik, Uherský Brod 

„Požár – nežádoucí, neovládané a zpravidla již neovladatelné hoření, představuje jeden 

z ničivých živlů. Na rozdíl od vichřice, povodně, zemětřesení, kterým nelze zabránit, 

vzniká požár v řadě případů z důvodů nedbalosti, neopatrnosti nebo úmyslu člověka. 

Požár je často druhotným účinkem některých dalších mimořádných událostí, nehod, 

havárií či technických poruch.“ [12] 

 

28. června 2007 v 13:42 hodin vypukl rozsáhlý požár velkoskladu v Uherském Brodě, 

okres Uherské Hradiště. Jedná se o skládku 10 000 tun pneumatik o rozloze 100 x 150 m. 

Podle vyšetřování byla skládky zapálena úmyslně. 

Hustý dým je vidět kilometry daleko, obrovský černý mrak zamoří celé město a míří na 

severovýchod. Na pomoc hasičům přijíždí i 155. záchranný vojenský prapor v Bučovic. 

Hasiče ohrožují vybuchující duše pneumatik. „I když to možná zní kuriózně, velmi nebezpečné 

jsou ventilky, které pod velkým tlakem vylétávají a fungují jako projektily,“ komentoval dění 

přímo z místa mluvčí krajských hasičů Ivo Mitáček. Odborníci ze specializované chemické 

laboratoře HZS ČR z Frenštátu pod Radhoštěm v místě naměřili překročení stanovených 

bezpečnostních limitů u oxidu uhelnatého a oxidu siřičitého. Ostatní látky byly pod limitem. 

Je vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu, to znamená, že k jeho zdolání musí být 

použita všechna dostupná technika.  

Hasiči požádali krizový štáb města o neprodlené informování veřejnosti (varování před 

možných nebezpečím kouře, doporučení nevycházet, nevětrat, chránit sebe i děti před 

nebezpečím nadýchání) a aktivaci varovných a vyrozumívacích systémů. Policie ČR hlídala 

místo zásahu, aby se do něj nedostali zvědavé davy lidí. Jejich auta však zablokovaly 

příjezdovou cestu k místu zásahu a omezovaly průjezd vozidel hasičů. 

Odpovědná je neznámá osoba, která skládku úmyslně zapálila. 19, 20 [9] 

                                                 
19Zprávy iDNES.cz : Přehled nejnovějších událostí z domova i ze světa [online]. 1999 [cit. 2009-03-30]. 
Dostupný z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/>. 
20 HZS Zlínského kraje [online]. c2008 [cit. 2009-03-30]. Dostupný z WWW: <http://www.hzs-zlkraje.cz>. 
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7 Rok 2008 

7.1 Vichřice21 Emma 

1. a 2. března postihla republiku přírodní katastrofa – vichřice Emma. Ta přešla přes 

naše území od západu na východ během čtyř hodin a byla doprovázena bouřkami a 

krupobitím. Nárazový vítr dosahoval rychlosti 120 až 140 km/h. Vichřice postihla i značnou 

část Evropy. 

Při vichřici přišly o život 2 osoby, několik desítek obyvatel bylo evakuováno a 1 milion 

osob se ocitlo bez elektrického proudu. Zasaženo byly tři kraje. Stav nouze 

v elektroenergetice byl vyhlášen ve třech krajích, kalamitní stav v pěti krajích. Došlo 

k popadání stromů v lesích (stovky tisíc kubíků kalamitního dřeva), na silnice a železniční 

tratě. Padající stromy přetrhaly vedení elektrického proudu, zastavily provoz na silnicích a 

poškodily objekty. Vichřice způsobila škodu na stovky milionů korun. Bylo zaznamenáno i 

několik dopravních nehod. 

Byl vyhlášen stav nouze v elektroenergetice22 pro čtyři kraje (Plzeňský, Karlovarský, 

Královehradecký a Pardubický). A kalamitní stav pro pět krajů. 

Policie ČR nasadila téměř 1 400 policistů, kteří zajišťovali zákaz vstupu nepovolaným 

osobám do ohrožených míst. 23 

 Odpovědnost opět nelze určit. [7, 10]  

                                                 
21 Viz. Příloha č. 2 – Beaufortova stupnice pro vyjadřování síly větru 
22 Stav nouze v elektroenergetice - omezení nebo přerušení dodávek elektřiny na celém území ČR nebo její části 
v důsledku živelních událostí, opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného 
stavu, havárií na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny, smogové situace podle zvláštních předpisů, 
teroristického činu. Stav nouze pro celé území státu vyhlašuje provozovatel přenosové soustavy (právnická 
osoba, která je držitelem licence na přenos elektřiny) v hromadných sdělovacích prostředcích a prostřednictvím 
prostředků dispečerského řízení. Stav nouze na určité části území státu vyhlašují v regionálních sdělovacích 
prostředcích a prostřednictvím prostředků dispečerského řízení příslušní provozovatelé distribučních soustav 
(fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektřiny). 
23Zprávy - tn.cz [online]. 2009 [cit. 2009-04-01]. Dostupný z WWW: <http://tn.nova.cz>. 
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Obrázek 4: Vichřice Emma 

 

7.2 Dopravní nehoda na D1 

„Dopravní nehoda – kolize dopravních prostředků, která vyžaduje provedení záchranných 

vyprošťovacích prací nebo likvidaci následků dopravní nehody. Pokud by v činnosti 

jednotky PO převládaly jiné činnosti, např. z důvodů úniku nebezpečné látky do životního 

prostředí, klasifikuje se tento zásah podle převažujícího charakteru. Zásah na dopravní 

nehodu s následným požárem se posuzuje jako požár. Za dopravní nehodu je požadován i 

zásah, kdy jednotky PO dopravní prostředek pouze vyprošťovaly z prostorů mimo 

komunikace (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci apod.), odstraňovaly pouze 

drobné následky dopravní nehody (očištění komunikace nebo odstranění úniků látek – 

provozních náplní vozidel apod.).“ [10] 

 

20. března 2008 se před desátou hodinou na 100. kilometru dálnice D1 (nedaleko 

Humpolce) ve směru Praha stala hromadná dopravní nehoda. Téměř současně došlo k další 

nehodě na 127. kilometru ve směru na Brno. Důvodem byla nepřiměřená jízda řidičů a špatná 

viditelnost. Na dálnici fouká silný vítr, hustě sněží (5 až 8 cm sněhu) a teplota se pohybuje 

kolem 2 až 8°C. Kolem 16:00 hodin je uvolněn jeden jízdní pruh směrem na Brno, v 17:40 

zcela obnoven provoz. Jízdní pruh na Prahu byl zprůjezdněn až v 20:35 hodin a celý pak 
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v 00:25 hodin. Na pomoc přijela i technika Správy a údržby silnic a dálnic, která ošetřovala 

silnice vzhledem k opakujícímu se sněžení.  

Havarovalo celkem 231 vozidel (98 nákladních a 131 osobních automobilů, 2 autobusy), 

bylo zraněno 30 osob, z toho 6 těžce, na 20 000 osob zůstalo uvězněno v koloně, která 

dosahovala až 30-ti kilometrů. Veškerá havarovaná vozidla byla odtažena na záchytné 

centrální parkoviště nedaleko Exitu 91. 

 

 
Obrázek 5: Dálnice D1 s vyznačením uzavření a míst nehod 24 

 

Ve 12:00 hodin byl svolán krizový štáb, který zasedal do druhého dne 9:00 hodin. 

Velitel zásahu zřídil dva úseky – 1. úsek ve směru na Prahu, 2. úsek ve směru na Brno. 

Vedoucím lékařem bylo vyhlášeno „hromadné neštěstí“, který byl ukončen v 12:37 hodin. 

Kraj Vysočina aktivoval traumatologický plán. Na místo byl vyslán týlový kontejner pro 

podporu zasahujících a účastníků (teplé nápoje a strava, přikrývky), autobus pro humanitární 

zabezpečení osob v místě.  

Na části D1 mezi 91. až 134. kilometrem je situace velice nepřehledná, přijíždějící 

vozidla IZS mají problémy se dostat na místo zásahu. Proto je tento úsek dálnice v obou 

směrech v 11:25 hodin uzavřen PČR. Radiový systém Pegas kvůli špatnému nebo žádnému 

signálu nefunguje, proto přijíždí technik spojové služby s náhradními zdroji a radiostanicemi. 

Nepříznivé počasí zkomplikovalo dopravu na objízdných trasách i na místě zásahu. Velkým 

                                                 
24 Mapy.cz [online]. 2005 [cit. 2009-04-15]. Dostupný z WWW: <http://www.mapy.cz/>. 
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záporem byla neukázněnost řidičů, neznalost uvolňování pruhu pro průjezd vozidel s právem 

přednosti v jízdě. 25 

Odpovědnost na jedné straně přebírají právě řidiči, kteří první dopravní nehodu 

způsobili. Na straně druhé ti, jež nepřizpůsobili jízdu aktuálnímu stavu na dálnici a počasí. [1] 

7.3 Tramvajová nehoda, Ostrava 

Na jednokolejné trati mezi Ostravou a Kyjovice se 11. dubna 2008 srazily dvě tramvaje. 

Nehoda byla ohlášena před 18. hodinou na KOPIS Moravskoslezského kraje. Podle hlášení 

mělo být na místě velké množství zraněných, i mrtvých. Na žádost KOPIS Dopravní podnik 

Ostravy vypnul elektrický proud v trolejovém vedení. Místo se rozdělilo na dva úseky, po 

jednom v každém směru trasy. Na prvním úseku se nacházeli dva zranění a jedna mrtvá 

osoba, na druhém bylo sedm zaklíněných a jedna mrtvá osoba. K vyprošťování použili hasiči 

všechny dostupné prostředky – hydraulické nůžky, rozpínáky a rozpínací válce, dále 

rozbrušovací kotoučové pily, přímočaré pily a ruční nářadí. 

V místech, kde došlo k prolnutí vozidel, zůstalo zaklíněno devět osob. Hasiči museli 

postupovat velice opatrně, aby zaklíněným osobám ještě více neublížili. Při dopravní nehodě 

bylo zraněno 41 osob (12 těžce, jedna těhotná žena), dvě osoby zemřely na místě (muž 79 let, 

chlapec 4 roky), jedna zemřela po převozu do nemocnice. Osoby byly převezeny do Fakultní 

nemocnice Poruba a do Městské nemocnice na Fifejdách. 

Zřízena linka pro komunikaci s příbuznými postižených. Bylo vytvořeno stanoviště ZZS 

pro třídění a ošetřování raněných, prostor pro přistání vrtulníku i týlové zázemí. 

Jelikož bylo místo nehody mimo komunikaci, museli příslušníci HZS všechny potřebné 

prostředky přenést na vzdálenost asi 400 m. Masivní nosné konstrukce tramvají způsobily 

problémy při nasazení technických prostředků a při vyprošťování osob. Jako další problém se 

ukázaly zdemolované sedačky, jež přitlačily zraněné osoby, a musely být odstraňovány 

ručním nářadím. 

Viníkem nehody byl řidič té tramvaje, jež měla čekat na „křižování“, jelikož šlo o 

jednokolejnou trať. [6]  

7.4 Vlaková nehoda, Studénka 

8. srpna 2008 narazil rychlík EC 108 Comenius do právě zříceného opravovaného mostu 

na silnici č. 464. Následkem nárazu se vlak roztrhl a lokomotiva s několika vagóny vykolejila. 

                                                 
25 Kraj Vysočina [online]. 2002 [cit. 2009-04-06]. Dostupný z WWW: <http://www.kr-vysocina.cz/>. 
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První dva vagony jsou značně poškozeny. Odhadem je asi stovka zraněných a asi deset 

mrtvých. 

Na místě bylo 6 osob označeno za zemřelé a 36 bylo převezeno na ošetření do sedmi 

nemocnic. Na záchranných a likvidačních pracích se podílelo 22 jednotek hasičů, 64 

zdravotníků a 18 lékařů se dvěma vrtulníky a 85 příslušníků pořádkové, dopravní a cizinecké 

policie. 

Velitel zásahu vyhlašuje III. stupeň poplachu IZS. Bude potřeba značné množství 

vyprošťovací techniky. Místo bylo rozděleno na místo nasazení jednotek a shromaždiště 

zraněných, odkud byl organizován jejich transport do zdravotnických zařízení. PČR zajistila 

evidenci osob, zprůjezdnění dopravních komunikací pro vozidla složek IZS a shromáždění 

osobních věcí a majetku. 

Velitel zásahu vyzval řidiče buldozeru k poskytnutí věcné pomoci za účelem zřízení 

provizorního sjezdu, aby se část vozidle IZS dostala do bezprostřední blízkosti havarovaného 

vlaku. Místo zásahu bylo uzavřeno a policisté začali se shromažďováním osobních věcí a 

majetku. Vzniklo místo pro zřízení týlového prostoru, místo pro přistávání vrtulníků, prostor 

pro poskytování informací rodinným příslušníkům a veřejnosti a prostor pro jednání 

bezpečnostní rady kraje. 26 

Odpovědnost v této situaci nese firma, jež prováděla opravy zříceného mostu. 

Pravděpodobně používala rozbité a nefunkční stroje, na nichž byl most ukotven a vyzdvihnut. 
[8, 10]  

 

                                                 
26 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje [online]. 1999 [cit. 2009-04-06]. Dostupný z WWW: 
<http://www.hzsmsk.cz/>. 
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8 Souhrn 

Všechny tyto události sjednocuje právě velký počet postižených osob a dopad na životní 

prostředí, který nějakým způsobem ovlivnil jak životy obyvatel postižených oblastí, tak 

životní prostředí. I když některé mimořádné události nebyly způsobeny samotným člověkem, 

je třeba si uvědomit, že i vznikající události přírodního charakteru, má právě člověk na 

svědomí. Tím mám na mysli globální oteplování naší planety, jež vzniká v důsledku 

skleníkového efektu. 27 

V úvodu jsem uvedla, že právě v této kapitole budou získané poznatky zobecněny do 

návrhu zlepšení situace. Tyto poznatky se týkají se všech složek společnosti (obyvatelstva, 

složek IZS, vedení státu, ostatních služeb). 

Je to nutnost samotných obyvatel připravit se na možná ohrožení, jež se na našem 

území mohou vyskytnout.  

Návrhy na zlepšení situace: 

• připravenost obyvatel na všechna eventuální nebezpečí (znalost ochranných 

opatření, chování během MU), dovednosti a návyky, které pomohou využít 

k sebeochraně a pomoci ostatním, 

• naučit obyvatele orientovat se při mimořádných událostech a znalost obsahu 

evakuačního zavazadla,  

• nácvik evakuace v zátopových územích jako prevence,  

• absolvování přednášek pro občany ze stran HZS, ZZS, PČR a povodí toků, 

• znalost poskytování první pomoci,  

• odpovědnost občanů za vlastní chování (odpovědnost řidičů na silnicích, 

úmyslně založené požáry). 

 

Základní a ostatní složky IZS. 

Návrhy na zlepšení situace: 

• cvičení složek IZS na možné MU, 

• materiální a technické zabezpečení HZS a JSDH (kontejnery se zdravotnickým 

materiálem, velkokapacitní mobilní stany, technická vozidla nebo kontejnery 

vybavené elektrocentrálami, náhradními zdroji, radiostanicemi a nářadím a 

ochrannými prostředky pro zasahující složky, velkokapacitní operační střediska, 

                                                 
27 Viz. Příloha č. 3 – Porovnání všech zásahů 



 28 

hydraulická vyprošťovací zařízení pro JSDH, krizové telefony, kvalitní rádiový 

systém), 

• rychlá odezva při vzniku MU, 

• kvalitní a profesionální spolupráce složek IZS, 

• spolupráce s PFO a PO ve smyslu věcné pomoci, 

• kontrola ohrožujících oblastí. 

 

Jednou z neposledních věcí, je i zabezpečení ze strany státu – finanční zabezpečení, 

právní podklady, vedení státu. 

Návrhy na zlepšení situace: 

• preventivní opatření (zajištění vodních toků a okolí, opravy vodních děl, 

vysazování zničených lesů, financování vybavení), 

• návody na obnovu původních území, 

• pořádání  vzdělávacích kurzů, přednášek pro složky IZS a obyvatelstvo, 

• dokončení systému varování a vyrozumění, 

• financování vybavení složek IZS, 

• sjednocení předpisů a metodik, 

• rozvoj státu ve směru ochrany obyvatelstva, 

• systém komunikace mezi orgány veřejné správy, 

 

Ostatní služby obyvatelstvu při MU.  

Návrhy na zlepšení situace: 

• přesné metody pro výpočet počasí, 

• pravidelné vstupy do vysílání televize a rozhlasu (rychlé informace obyvatelstvu), 

• zajištění odpovídající úrovně znalostí a připravenost (kvalifikační příprava vedoucích 

zaměstnanců, specialistů i samotných zaměstnanců k sebeochraně a vzájemné 

pomoci), 

• zařízení pro detekci požáru v nebezpečných provozech a oblastech, 

• nezávislé kontroly na stavbách, opravách a pracích. 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo představit mimořádné události s hromadným 

postižením osob na území České republiky za poslední 10 let, zobecnit získané poznatky a 

navrhnout možnosti zlepšení situace. 

Analýza provedená v  předchozích kapitolách ukazuje, že jen některé z živelních a 

jiných pohrom mají dopady nejen na území České  republiky. Při některých z nich pak může 

být vyhlášena krizová situace. 

Prací bych chtěla zdůraznit, jak každý z nás může přispět ke zmírnění následků těchto 

událostí. Je potřeba nepodceňovat mimořádné události, důsledně se na ně připravit, protože 

svou vlastní připraveností můžeme lépe překonat strach a paniku, které při takových 

událostech vznikají. Aniž si to uvědomujeme, připravený člověk dokáže reálněji posoudit 

vzniklou situaci, dokáže pomoci nejen sobě, ale i svým blízkým, sousedům a známým. 

Aby společnost dokázala úspěšně vzdorovat nástrahám, které mohou přijít nečekaně a 

ohrožovat její zdraví, životy, majetek a životní prostředí, musí mít vytvořeno odpovídající 

právní prostředím účinný záchranný systém, odborně připravené záchranáře a řídící 

pracovníky, mít k dispozici moderní a účinnou techniku, provádět účinnou přípravu 

obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí.  

Mimořádné události mohou vzniknout na základě činností člověka nebo přírodními 

silami. Je to způsobeno tím, že si lidé neuvědomují, jak mohou být sami sobě nebezpeční a 

jak svou činností ovlivňují okolní prostředí. I podnebí se mění, otepluje se. Musíme se tedy 

zamyslet nad tím, jestli to není i naší vinou. 

Samotnou kapitolu tvoří přehled historických událostí, které ovlivnily celý svět i ČR – 

první a druhá světová válka a povodně 1997 a jejich průběh v ČR. 

Následující kapitoly jsou rozděleny podle let, ve kterých došlo k mimořádným 

událostem. Zde je popsána situace a následně navržen způsob zlepšení stávající situace. 

V souhrnu je celá problematika shrnuta a poznatky zobecněny do návrhu na zlepšení 

situace. 

V příloze je uvedena tabulka ze švýcarské studie KATARISK sloužící k rozdělení 

situace do tříd událostí podle vzniklých a statisticky předpokládaných škod. Další tabulkou je 

Baeaufortova stupnice pro vyjadřování síly větru. A v poslední příloze jsem porovnala 

všechny zásahy. 
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