
Příloha č. 1 – KATARISK 

Třída 
události 

Indikátor škody 
Statistický ukazatel 

očekávané výše škody 

TU1 

n1 
n2 
n3 
n4 
n5 

1-99 osob / rok 
1-999 evakuovaných / rok 
1-9 999 potřebujících podporu / rok 
< 5 km2 / rok 
< 250 mil. CHF1 / rok 

3 osoby / rok 
119 evakuovaných / rok 
8 potřebujících podporu / rok 
0.68 km2 / rok 
152 mil. CHF / rok 

TU2 

n1 
n2 
n3 
n4 
n5 

100-999 osob / rok 
1 000-9 999 evakuovaných / rok 
10 000-99 999 potřebujících podporu / rok 
5-49.9 km2 / rok 
250-2 499 mil. CHF / rok 

1 osoba / rok 
139 evakuovaných / rok 
3 potřebující podporu / rok 
1.2 km2 / rok 
42 mil. CHF / rok 

TU3 

n1 
n2 
n3 
n4 
n5 

1 000-9 999 osob / rok 
10 000-99 999 evakuovaných / rok 
100 000-999 999 potřebujících podporu / rok 
50-499 km2 / rok 
2 500-19 999 mil. CHF / rok 

1 osoba / rok 
65 evakuovaných / rok 
0 potřebujících podporu / rok 
1.3 km2 / rok 
26 mil. CHF / rok 

TU4 

n1 
n2 
n3 
n4 
n5 

10 000-99 999 osob / rok 
100 000-999 999 evakuovaných / rok 
> 1 000 000 potřebujících podporu / rok 
500-4 999 km2 / rok 
2 500-19 999 mil. CHF / rok 

0 osob / rok 
0 evakuovaných / rok 
0 potřebujících podporu / rok 
2.2 km2 / rok 
33 mil. CHF / rok 

TU5 

n1 
n2 
n4 
n5 

> 100 000 osob / rok 
> 1 000 000 evakuovaných / rok 
> 5 000 km2 / rok 
> 100 000 mil. CHF / rok 

0.02 osob / rok 
0 evakuovaných / rok 
0.011 km2 / rok 
9 mil.CHF / rok 

celkem 

n1 
n2 
n3 
n4 
n5 

poškození 
evakuovaní 
potřebující podporu 
km2 
věcná škoda 

5 osob / rok 
323 evakuovaných / rok 
12 potřebujících podporu / 
rok 
5.4 km2 / rok 
262 mil.CHF / rok 

 

TU1 události s denní výskytem  (zemětřesení, povodně, bouře, vichřice = 50%) 

TU2-5 katastrofy a nouzové situace (dopravní nehody, úrazy v domácnosti a ve volném čase, úrazy v práci, 

epidemie = 50%)  

n1 počet postižených osob (zemřelí, zranění, nemocní) 

n2 počet evakuovaných osob 

n3 počet osob potřebujících podporu (bez přístřeší, vyžadující péči) 

n4 ukazatel poškození životních podmínek 

n5 ukazatel rozsahu škod (náklady na uvedení do původního stavu) 

                                                 
1 Švýcarský frank 



Příloha č. 2 –Beaufortova stupnice pro vyjadřování síly větru 

Stupeň Označení Projevy Rychlost [m/s] Rychlost [km/h] 

0 Bezvětří 
Kouř vystupuje kolmo 

vzhůru 
0,0 – 0,5 0 - 1 

1 Vánek 
Sotva pozorovatelný 

pohyb vzduchu 
0,6 – 1,7 2 – 6 

2 Slabý vítr 

Pohybuje lehkým 
praporkem, listy stromů. 
Směr větru lze rozpoznat 

smysly. 

1,8 – 3,3 7 – 12 

3 Mírný vítr 

Pohybuje praporkem,  
způsobuje souvislý 
pohyb listí, keřů a 

stromů. 

3,4 – 5,2 13 – 18 

4 
Dosti čerstvý 

vítr 

Napíná praporek, 
pohybuje větvemi 

stromů. 
5,3 – 7,4 19 – 26 

5 Čerstvý vítr 

Napíná větší prapory, 
pohybuje větvemi, tvoří 

vlny na stojaté vodě, 
začíná nepříjemný pocit. 

7,5 – 9,8 27 – 35 

6 Silný vítr 

Slyšitelný na pevných 
předmětech, hučí 
v lesích, pohybuje 
slabšími stromy. 

9,9 – 12,4 36 – 44 

7 Prudký vítr 
Pohybuje středními 
stromy, valí vlny a 

zpěňuje jejich vrcholy. 
12,5 – 15,2 45 – 54 

8 Bouřlivý vítr 

Pohybuje silnějšími 
stromy, ulamuje větve, 

lesy hučí, v chůzi je 
člověk zdržován. 

15,3 – 18,2 55 – 65 

9 Vichřice 

Převrací lehčí předměty, 
shazuje tašky a střechy, 

láme větve a menší 
stromy, chůze je obtížná. 

18,3 – 21,5 66 – 77 

10 Silná vichřice Láme a vyvrací stromy. 21,6 – 25,1 78 – 90 

11 
Mohutná 
vichřice 

Způsobuje velké škody 
v lese a na domech, 

poráží chodce. 
25,2 – 29 91 – 104 

12 Orkán 
Ničivé účinky, trhá 

střechy, shazuje komíny, 
hýbe těžkými předměty. 

nad 29 nad 104 

 



Příloha č. 3 – Porovnání všech zásahů 

Druh MU Povodně 
Sněhová kalamita, 

Ostrava 
Orkán Kyrill 

Požár skládky 

pneumatik, Uherský 

Brod 

Vichřice Emma 
Dopravní nehoda na 

D1 
Tramvajová 

nehoda, Ostrava 

Vlaková 
nehoda, 

Studénka 

Počet 

postižených 

osob 

17 mrtvých, 

123 200 

evakuovaných 

obyvatelé města 

Ostrava 

6 mrtvých, 

1 milion 

obyvatel bez el. 

proudu 

4 zranění 

2 mrtví, 
evakuovaní, 

1 milion obyvatel 
bez el. proudu 

30 zraněných, 
231 havarovaných 

vozidel 

3 mrtví, 
41 zraněných 

7 mrtvých, 
70 zraněných 

Škoda 400 budov 
omezení dopravy, 

dopravní nehody 

4 milionů m3 

dřeva 

10 tisíc tun 

pneumatik 
stovky tisíc m3 

dřeva 
20 000 aut v koloně 

2 zničené 
tramvaje 

vlaková 
souprava, 

opravovaný 
most 

Zasažené 

území 

10 regionů, 446 

obcí 
město Ostrava 9 krajů město Uherský Brod 3 kraje 

30-ti km úsek dálnice 
D1 

  

Vyhlášený 

stav 
nouzový stav kalamitní stav nouzový stav  

stav nouze 
elektroenergetice, 

kalamitní stav 
„hromadné neštěstí“   

HZS a SDH 7 000  14 000 13 JPO + 22 vozidel 11 500 94 3 jednotky 22 jednotek 

ZZS / PČR 

/ další 
4 000 (PČR) 

155. vojenský 

záchranný útvar 

Hlučín 

  120 + vrtulník / 
1 400 

39 + 3 vrtulníky / 80 vrtulník 

82 + 2 
vrtulníky / 85 

+ městská 
policie 

Doba trvání 7. až 18. 9. 2002 
30.12. 2005 až 4.1. 

2006 
18. a 19. 1. 2007 28. 7. 2007 1. a 2. 3. 2008 20. 3. 2008 11. 4. 2008 8. 8. 2008 

Celkové 

škody 

79,5 miliard 

korun 
3 miliony korun  35 milionů korun  27 milionů korun   

 

 


