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1. Úvod 

Každodenně se na Zemi nachází oblast, která je v menší či větší míře zasažena účinky 

přírodních vlivů. V některých případech může být následkem těchto vlivů kladný efekt, jako 

je například krátký déšť zavlažující pole s plodinami na obživu, v jiných případech způsobují 

neblahé účinky. V lepších případech dochází pouze ke ztrátám na majetku či finančním 

škodám. V tom nejhorším scénáři dochází až ke ztrátám na životech. Takovéto přírodní živly 

nazýváme živelními pohromami. 

Účinky živelních pohrom ohrožují obyvatele této planety již od počátku civilizace. Jejich 

rozsah závisí na jejich intenzitě, koncentraci lidí, dopravy a průmyslu. Mezi nejkatastrofičtější 

události v historii můžeme řadit například záplavy na Žluté řece v letech 1887 a 1931, 

zemětřesení v Číně v letech 1556 a 1976 nebo tsunami v Indickém oceánu v roce 2004. 

Ani Česká republika není přírodním živlům uchráněna. Podle dostupných statistik lze soudit, 

že v posledních letech přicházejí živelní pohromy na naše území stále častěji a ve větším 

rozsahu. Z minulých let máme ještě v živé paměti povodně na Moravě v roce 1997, povodně 

v Čechách v roce 2002 či orkán Kyril v roce 2007.  

Jedním z důvodů stále se zvyšujícího počtu živelních pohrom je nesoulad lidského chování 

s přírodou. Místo toho, aby lidé respektovali a přijímali, co jim krajina nabízí, narušují 

přirozenou podobu země, například kácením deštných pralesů či regulací toků řek. Každá 

akce má svou přirozenou reakci. Je zřejmé, že za každou změnu provedenou v přírodě je třeba 

zaplatit daň v podobě důraznějšího opatření na snížení rizika živelní či jiné pohromy. 

Abychom odstranili nebo alespoň zmírnili následky negativních přírodních vlivů, měli 

bychom jejich působení nejprve předpokládat. Pokud na konkrétním území k dané živelní 

pohromě již došlo, můžeme se domnívat, že se tak stane opět a měli bychom se před touto 

událostí konkrétním způsobem chránit. Pro takovéto účely lze vycházet z různých statistik, 

kronik, zápisků ve starších knihách nebo z příběhů od pamětníků. 

Oblastí, kterou bych se chtěla v rámci své diplomové práce zabývat a stanovit v ní rizika 

živelních pohrom, je území obce s rozšířenou působností Bílina. Mým záměrem je analyzovat 

rizika území, ve kterém žiji, podle předem zvolené metody a navrhnout konkrétní opatření na 

přírodní události, které mohou nejvíce ovlivňovat vybranou oblast. Prací bych chtěla být 

alespoň trochu nápomocná obci s rozšířenou působností Bílina při přípravě na mimořádné 

přírodní události nebo při plánování jejich zdolávání na vymezeném území. 
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Cílem diplomové práce je: 

 Analyzovat rizika živelních pohrom na území obce s rozšířenou působností 

(ORP) Bílina pomocí programu SFERA a metodiky HVA, zpracovávané na 

základě podkladů z analýzy vzniku mimořádných událostí. 

 Sestavit katalog živelních pohrom pro území ORP Bílina na základě 

zpracovaných analýz a analýzy vzniku MU. 

 Navrhnout opatření na minimalizaci škod proti živelním pohromám na území 

ORP Bílina. 
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2. Rešerše 

Při zpracovávání diplomové práce jsem čerpala především z odborných publikací týkajících 

se problematiky živelních pohrom a analýzy rizik území, ze zákonů a metodik. 

 

Zdrojové informace: 

Zákon č. 239/2000 Sb., ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. [1] 

Tímto zákonem je vymezen integrovaný záchranný systém (IZS), jsou stanoveny složky IZS 

včetně jejich působnosti, definována působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů 

územních samosprávných celků, práva a povinnosti fyzických a právnických osob při 

přípravě na mimořádné události a také při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně 

obyvatelstva před a po dobu vyhlášení jednotlivých krizových stavů. 

 

ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný 

systém. 2. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007, 157 s. 

Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-007-4. [2] 

Publikace popisuje základy koordinace záchranných a likvidačních prací v ČR, které jsou 

nazývány integrovaným záchranným systémem (IZS). Text vychází ze zákona č. 239/2000 

Sb., o IZS v aktuálním znění. IZS vznikl z každodenní potřeby záchranářů, především při 

složitých haváriích, nehodách a živelních pohromách. Jedná se o systém spolupráce 

a koordinace složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při 

společném provádění záchranných a likvidačních prací. V textu je také zahrnuta činnost 

a rozmístění operačních a informačních středisek IZS a jejich vztah k základním i ostatním 

složkám. 

 

ŠENOVSKÝ, Michail a Vilém ADAMEC. Právní rámec krizového managementu: 

management záchranných prací. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2007, 97 s. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství). ISBN 978-80-86634-67-8. [3] 
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Podtitul publikace zní Management záchranných prací. Kniha seznamuje příslušníky 

a pracovníky služeb zařazených do IZS s právním rámcem vymezujícím oblast krizového 

řízení. Jsou zde popsány mimo jiné také vzájemné vazby mezi jednotlivými orgány krizového 

řízení. V závěru knihy jsou informace o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. 

 

ŠENOVSKÝ, Michail a Vilém ADAMEC. Základy krizového managementu. 2. dopl. vyd. 

Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2004. 102 s. ISBN 80-86634-44-2. 

[4] 

Kniha se věnuje základům krizového řízení, plánování a organizaci činností, komunikací, 

výběrem a přípravou pracovníků zejména v oblasti záchranných služeb. Předvídání a včasné 

řešení krizových stavů, mimořádných událostí a mimořádných situací je aktuálním 

problémem ekonomické rovnováhy a existenčních možností lidstva. Z tohoto důvodu je třeba 

zahájit přípravu lidí, kteří se budou zabývat problematikou řešení mimořádných a krizových 

situací, a to jak v podmínkách státní sféry, tak i v oblasti průmyslu. 

 

BERNATÍK, Aleš a Lenka MALÉŘOVÁ. Analýza rizik území. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. 79 s. ISBN 978-80-7385-082-1. [5] 

V publikaci jsou vysvětleny pojmy týkající se mimořádných událostí a jejich členění, rizika 

a jejich zdroje. Další část je věnována celkovému hodnocení rizika, od analýzy, přes vnímání 

rizika až po jeho přijatelnost. V knize jsou rozebrány jednotlivé metodiky na analýzu rizik 

(zaměřené především na analýzu rizik území), ať už se jedná o standardní či softwarové 

nástroje. Závěr je věnován kritické infrastruktuře a získávání potřebných informací pro 

hodnocení rizika. 

 

KOVAŘÍK, František a Radim KUPKA. SFERA – uživatelská příručka k programu. 2006. 

37 s. [31] 

Příručka popisuje práci s programem SFERA od samotné instalace softwaru. Je v ní 

vysvětlena činnost v programu krok po kroku, charakterizovány jednotlivé ikony a uvedeny 

další důležité informace pro uživatele. Obsahuje také ukázku činnosti programu na 

konkrétním případě. 
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3. Vymezení pojmů 

V této kapitole je objasněn základní přehled pojmů týkající se řešené problematiky podle 

platné legislativy. Některé pojmy nejsou legislativně zakotveny a jednotlivé státy Evropské 

unie (EU) si stanovují jejich vlastní význam. U některých pojmů se tedy objevuje více definic, 

z různých zdrojových materiálů včetně porovnání s navrženým mezinárodním sjednoceným 

terminologickým slovníkem pro státy EU v rámci projektu SIPROCI (tomuto projektu je 

věnována samostatná podkapitola 6.1. Projekt SIPROCI). Vzhledem k rozsahu tématu byly 

pojmy vybírány na základě důležitosti pro usnadnění pochopení daného textu napříč touto 

diplomovou prací. 

3.1. Přehled pojmů 

Mimořádná událost (MU) je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují zdraví, majetek nebo životní prostředí 

a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [1] 

Živelní pohroma je mimořádná událost vzniklá v důsledku škodlivého působení přírodních 

sil. [4] 

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. [1] 

Záchranné práce jsou činnosti 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 jeho příčin. [1] 

Likvidační práce jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. [1] 

Riziko je vyjádřeno jako možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, kterou 

považujeme z bezpečnostního hlediska za nežádoucí. [6] [4] Pravděpodobnost vzniku škody, 

tj. ohrožení zdraví a životů lidí, životního prostředí, majetkových a kulturních hodnot. 

Definuje se prostřednictvím hrozby (nebezpečnosti) a zranitelnosti okolí. [7] 

Pravděpodobnost škodlivých následků nebo očekávaných ztrát (mrtví, zranění, majetek, 

živobytí, narušení ekonomiky, poškození životního prostředí) jako důsledek vzájemného 

působení mezi přírodními a člověkem způsobenými hrozbami a podmínkami zranitelnosti. 

[29] 
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Hrozba je jakýkoli fenomén, který má potencionální schopnost poškodit zájmy a hodnoty 

chráněné státem. [6] Potenciálně ničivá fyzikální událost, jev nebo lidská aktivita, která může 

zapříčinit ztrátu životů nebo zranění, škody na majetku, sociální a ekonomické poruchy nebo 

environmentální znehodnocení. [29] 

Zranitelnost (např. obyvatelstva, životního prostředí, ekonomické oblasti) je dána odolností 

a vnímavostí cíle, který je potencionálně mimořádnou událostí ohrožen. [7] Podmínky dané 

fyzikálními, sociálními a environmentálními faktory nebo procesy, které zvyšují citlivost 

společenství na účinky ohrožení. [29] 

Krizový plán obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací. [13] 

[4] 

Krizová situace (KS) je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový 

stav nebo stav ohrožení státu. [13] 

Krizový stav je vyhlášen v případě hrozby nebo vzniku krizové situace a v přímé závislosti na 

jejím charakteru a rozsahu. [6] 

Tabulka 1 - Základní informace o vyhlašování krizových stavů, zdroj: [2] [3] 

Krizový 

stav 

Vyhlašující 

orgán 
Území Maximální doba trvání 

Zákon v platném 

znění 

Stav 

nebezpečí 

Hejtman 

kraje 

Celý kraj nebo 

část kraje 

30 dnů (déle se souhlasem 

vlády) 

Zákon 240/2000 Sb., 

krizový zákon 

Nouzový 

stav 
Vláda 

Celý stát nebo 

omezené území 

státu 

30 dnů (déle se souhlasem 

poslanecké sněmovny) 

Ústavní zákon 

110/1998 Sb., 

o bezpečnosti ČR 

Stav 

ohrožení 

státu 

Parlament 

ČR na návrh 

vlády 

Celý stát Není omezeno 

Ústavní zákon 

110/1998 Sb., 

o bezpečnosti ČR 

Válečný 

stav 
Parlament Celý stát Není omezeno 

Ústavní zákon 1/1993 

Sb., čl. 43 
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3.2. Živelní pohromy a jejich členění 

Živelní pohromou se rozumí mimořádná událost vzniklá v důsledku škodlivého působení 

přírodních vlivů. [6] Jedná se zpravidla o neočekávané a náhlé neštěstí či zpustošení velkého 

rozsahu zapříčiněné přírodním živlem. Svou silou působí nejen škody na majetku a životním 

prostředí, ale má také negativní dopady na zdraví či životy občanů. [32]  

Takového přírodní události postihují celou planetu – vodstvo, pevninu i atmosféru. [32] 

Způsobují obrovské škody a zasahují území velkých rozměrů. Jejich největší silou je jejich 

nepředvídatelnost a ráznost. Zničí v daném teritoriu vše, co se jim postaví do cesty. [6] 

Míra působnosti přírodních pohrom není spojena jen s intenzitou vzniklé situace, ale závisí 

také na koncentraci lidí, dopravy, průmyslu, rizikových technologií v postižené oblasti a na 

stupni připravenosti obyvatel likvidovat následky mimořádné události a zabránit následným 

negativním vlivům. [33] 

Živelní pohroma může být příčinou vzniku sekundárních MU. [6] Jedná se například 

o nekontrolovatelný pohyb obyvatel, požáry, únik nebezpečných látek, výpadky elektrické 

energie a jiných zásobovacích sítí (voda, plyn, teplo). [33] 

Mezi živelní pohromy se řadí zejména povodně (včetně tsunami), zemětřesení, svahové 

pohyby (sesuvy půdy, laviny), sopečný výbuch, atmosférické poruchy (vichřice, tajfuny, 

uragány, orkány, tornáda), extrémní chlad (rozsáhlé námrazy, sněhové kalamity), extrémní 

teplo (sucha), lesní požáry velkého rozsahu či pád meteoritu. [33] 

Přehled živelních pohrom dle Světové zdravotnické organizace (WHO) je zobrazen na 

následujícím obrázku: 
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Přírodně klimatické 

katastrofy 

Tektonické Telurické Topologické Meteorologické 

Požáry 

Sesuvy 

Tsunami 

Hladomor 

Epidemie 

Bahnotok 

Sopečné 

povodně 

Žhavá sopečná 

mračna 

Povodně 

Sesuv půdy 

Laviny 

Cyklóny 

Nadměrná 

horka, sucha 

Mrazy 

Krupobití a 

přívalové deště 

 

Obrázek 1 - Přehled živelních pohrom dle WHO, zdroj: [5] 

Vzhledem k rozsáhlosti tématu budou dále podrobněji popsány pouze ty přírodní události, 

díky kterým se vybraná oblast ORP Bílina stává zranitelnou a na které má zpracované karty 

krizových situací. V této kapitole jsou živelní pohromy popsány obecně, bez jejich zaměření 

na území ORP Bílina. 

Povodně 

„Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných 

povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může 

způsobit škody. 

Povodní se vyznačuje 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.” [16]  

Rozlišujeme dva základní druhy povodní, a to přirozenou povodeň a zvláštní povodeň. [16] 
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Přirozená povodeň 

Způsobují ji přírodní jevy, jako jsou tání, dešťové srážky a chody ledů. [16] Mohou ji také 

vyvolat mimořádné příčiny ve formě sesuvů půdy nebo povodně v důsledku ucpání profilů 

propustků či nahromadění naplavenin v kritických místech, jako jsou například mostní 

profily. [20] 

Svou nepředvídatelností a prudkostí se stává nebezpečnou tzv. blesková povodeň zapříčiněná 

přívalovými dešti měnící i malý potok či vyschlé koryto v životu nebezpečný živel. Tento 

druh povodní je nejnebezpečnější zejména pro podhorské a horské oblasti, ve kterých výrazný 

sklon terénu přispívá k nárůstu rychlosti a ničivosti živlu a dochází také k sesuvu bahna 

a kamení. [9] 

Přirozenou povodeň lze dělit, podle doby jejího výskytu v jednotlivých ročních obdobích, na 

jednotlivé typy. Na našem území se vyskytují: [19] 

Typy přirozených 

povodní 

Zimní a jarní tání 

sněhové pokrývky 

Letní s 

dlouhotrvajícími dešti 

Letní s intenzivními 

krátkodobými 

srážkami 

Zimní s ledovými 

jevy 

 

Obrázek 2 - Typy přirozených povodní, zdroj: vlastní 

Zvláštní povodeň 

Zvláštní povodní je povodeň způsobená umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která 

může vést až k jeho poškození nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle. [18] 

Při zvláštní povodni se převážně jedná o protržení hráze daného vodního díla, které může být 

způsobeno například technickou závadou, silným zemětřesením nebo teroristickým útokem. 

[20] Podle charakteru situace, která může nastat při stavbě vodního díla nebo jeho provozu, 

rozeznáváme tři základní typy zvláštních povodní: [17] 
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Typy zvláštních 

povodní 

Narušení 

vzdouvacího tělesa 

Porucha hradící 

konstrukce 

výpustných zařízení 

Mimořádné 

vypouštění vody       

z nádrže 
 

Obrázek 3 - Typy zvláštních povodní, zdroj: vlastní 

Zemětřesení 

Zemětřesení lze definovat jako náhlý pohyb zemské kůry, který je způsoben uvolněním 

nahromaděné energie v zemském tělese. [6] Zemětřesení velkého rozsahu se vyskytují 

zejména na rozhraní zemských desek, které jsou v neustálém pohybu. Jedná se zejména 

o oblast západního pobřeží Ameriky, východní Asie, ostrovů mezi Asií a Austrálií, Kavkazu, 

Turecka a Íránu, středomoří apod. [9] 

Ohnisko zemětřesení značí místo, kde mají otřesy svůj původ. Jedná se o zemskou kůru nebo 

plášť. Dosahuje i několikasetkilometrových rozměrů. [10] 

Hypocentrum je pouze bod, který vymezuje těžiště plochy ohniska. [10] 

Epicentrem je vymezováno místo (bod) na povrchu, které má nejkratší vzdálenost ke vzniku 

otřesu. [10] 

Hloubkou ohniska je pojmenována vzdálenost mezi epicentrem a hypocentrem. [10] 

Rozlišujeme tři typy zemětřesení: [9] 

 Slabá zemětřesení – člověkem nezaznamenána nebo viditelná na nestabilních 

objektech (lustry, sklenice). 

 Silnější zemětřesení – převážně spjata s aktivními tektonickými oblastmi. 

 Podmořská zemětřesení – vyvolávají mohutné a ničivé vlny tsunami. 

Podle původu vzniku a hloubky ohniska rozdělujeme také druhy zemětřesení: [9] [10] 

 Řítivá – přibližně 3 % všech zemětřesení. Převážně lokálního významu, 

způsobena řícením stropů v různých podzemních oblastech (krasové jeskyně, 

poddolovaná území apod.). 
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 Vulkanická – okolo 7 % všech zemětřesení. Převážně místního charakteru, 

vyskytují se v hloubkách do 10 km pod zemským povrchem a jsou průvodním 

jevem sopečné erupce. 

 Tektonická – nejběžnější a nejničivější. Nacházejí se v tektonicky aktivních 

oblastech a rozměr ohniska může dosahovat i stovky kilometrů. Jejich vznik 

zapříčiňuje poškození litosféry, ve které se vyskytují tak rychlé a intenzivní 

reakce, jejichž důsledkem je uvolnění velkého množství nahromaděné energie. 

V České republice se nejčastěji objevují slabá zemětřesení. Jedná se především o seismické 

roje v západních Čechách, které mohou vést až k popraskání zdí. Další výskyty jsou 

zaznamenávány v oblasti Ostravska. Zemětřesení v tomto teritoriu je spjato s důlní činností. 

[9] Aktivní oblastí je také například Kraslicko v západních Čechách (zde vznikají zemětřesné 

roje trvající i několik dní), oblast Mariánských lázní a Podkrušnohorského zlomu. [10] 

Svahové pohyby 

Svahové pohyby jsou zapříčiněny pohybem materiálu směrem dolů po svahu vlivem 

gravitační síly. [10] Dochází k porušení stability svahu působením přírodních účinků nebo 

antropogenního jednání. [32] Jejich výskyt je spjat se sklonem terénu a tudíž jejich zrod může 

nastat na rozsáhlém území zemského povrchu. [10] Svahy, které často podléhají sesuvům 

půdy, mívají sklon větší než 22°. [9] Nejvíce čelí riziku sesuvu členité horské oblasti. Dopady 

jsou však oproti jiným živelním pohromám pouze regionální. [10] 

Vzhledem k půdnímu podloží a členitosti terénu dochází ke svahovým pohybům i na území 

České republiky. [6] 

Sesuvy půdy se podle klasifikace doby trvání člení na: [32] 

 Pomalé – půda postupuje v rámci desítek centimetrů za rok, bez větších škod, 

ohýbají se stromy. 

 Středně rychlé – rychlost sesuvu se udává v metrech za hodinu nebo den, do 

této kategorie spadá většina sesuvů. 

 Rychlé – sesuv řádově v desítkách kilometrů za hodinu, např. přívalové proudy 

(kamenité, bahnité) a laviny (sněhové), které přichází náhle a způsobují 

obrovské škody i ztrátu na životech. 
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Sněhové laviny 

Sněhové laviny spadají do kategorie rychlých sesuvů. Jedná se o riziko nebezpečné pro 

horské oblasti. Lavina sebou může strhávat i úlomky hornin a dosahuje rychlosti 120 –

360 km/hod. Lavina hrozí na svahu, jehož sklon je větší než 20°, přičemž nejnebezpečnější je 

naklonění terénu mezi 28°- 45°. [9] 

Příčinou rozpohybování sněhové hmoty může být například silný náraz větru, náhlá změna 

atmosférického tlaku, zvuková vlna, zemětřesení nebo zatížení terénu. [9] 

Atmosférické poruchy 

Mezi atmosférické poruchy spadají například vichřice, orkány, větrné smrště a jiné výkyvy 

počasí v podobě extrémní zimy (námrazy, náledí, sněhové kalamity) či vedra, intenzivních 

dešťových či sněhových srážek, krupobití a sucha. Svou silou mohou tyto odchylky počasí 

ohrožovat životy a zdraví obyvatelstva a způsobovat značné škody v podobě vyvrácených 

stromů, polomů, poškozených budov, narušení energetických sítí, dopravy aj. [9] 

Síla větru se určuje pomocí dvanáctistupňové Beaufortovy stupnice. Škody jsou páchány již 

od rychlosti větru 20 m/s. Stabilita člověka je ovlivňována od 36 m/s, přičemž při rychlosti 

44 m/s může být člověk větrem unášen. [6] 

Vichřice je označení pro rychlost větru od 20,8 m/s až do 24,4 m/s (75 – 88 km/hod) působící 

menší škody na stavbách. Silná vichřice, která vyvrací stromy a ničí domy dosahuje rychlosti 

24,5 – 28,4 m/s (89 – 102 km/hod). Rozsáhlé škody na velkých plochách způsobuje rychlost 

větru od 28,5 – 32,6 m/s (103 – 117 km/hod) a je nazývána mohutnou vichřicí. Na poslední 

příčce Beaufortovy stupnice se nalézá orkán s ničivými účinky, odnášením domů a rychlostí 

od 32,7 m/s (od 118 km/hod). [6] 

Přírodní požáry 

Přírodními požáry jsou nazývány všechny nekontrolované a volně se šířící požáry. [32] Tato 

MU je řazena mezi přírodní katastrofy ačkoli její zavinění může zapříčinit mimo jiné i člověk 

svou nedbalostí, neopatrností či úmyslem způsobit škodu (žhářstvím). [10] [9] Tomuto živlu 

není ubráněn žádný kontinent, vyjma Antarktidy. Nejvíce jsou ohroženy oblasti s kombinací 

vysokých teplot a dlouhotrvajícího sucha. [10] 

V posledních letech vykazují statistiky jako hlavní příčinu vzniku požáru v přírodě člověka. 

Ve světovém měřítku má na svědomí 80 – 90 % všech požárů, v Evropě až 98 %. [10] 



13 

 

Původ vzniku může být různý. Jedná se například o vypalování porostů, odhozený nedopalek, 

rozdělávání ohně v přírodě či samotné žhářství. [6] Do přirozených příčin vzniku požáru 

spadá zapálení porostu úderem blesku či vulkanickou činností. Rozdíl od požáru 

zapříčiněného člověkem je zřejmý. Požár způsobený člověkem vzniká zpravidla v blízkosti 

lidských obydlí, a tudíž je dříve lokalizován, uhašen a škody nedosahují tak velkých rozsahů 

jako je tomu u požárů vzniklých přirozeným způsobem. [10] 

Riziko vzniku požáru, intenzitu, dobu trvání a rozsah škod určuje několik důležitých faktorů. 

Jedná se především o typ vegetace, vlastnosti hořícího materiálu, klimatické a povětrnostní 

podmínky. Vlastnosti paliva působí hlavně na intenzitu a rychlost šíření požáru. Rozlišují se 

dvě kategorie: [10] 

 Travní porosty – snadné vznícení, rychlé šíření, nižší intenzita ohně. 

 Křovinaté a lesní porosty – palivem je mimo keře a stromy opad. Důležité je 

množství a uspořádání opadu (kompaktní materiál – nesnadné vznícení, 

provzdušněný materiál – snadné vznícení). Rychlejší šíření požáru v lesích 

s hustým podrostem, než tam kde se podrost nevyskytuje. Vyšší intenzita 

požáru. 

Pokud je požár již aktivní, jeho činnost je do značné míry ovlivněna působením větru. Více 

požáru má vznik v oblasti studené fronty, kde u povrchu vanou silné větry. Čím je rychlost 

větru vyšší, tím je vyšší i rychlost šíření požáru. 

Chování ohně a topografie území má také vliv na rozsah škod. Plameny vyzařující teplo 

vysušují materiál, který nadále urychluje šíření požáru. Tento jev je nejvíce patrný při pohybu 

požáru nahoru po svahu, kdy uvolňované teplo přímo působí na materiál nacházející se nad 

ním. Rychlost větru se také zvyšuje při pohybu po svahu a to z toho důvodu, že není ve 

větších výškách zpomalován třením s povrchem. Experimentem se došlo ke zjištění, že při 

sklonu svahu 10° se rychlost požáru zvýšila dvakrát, a při sklonu 40° dokonce čtyřikrát. [10] 

Teplotní inverze 

Teplotní inverze je označení stavu atmosféry, kdy teplota s rostoucí výškou stoupá. [12] Za 

normálních podmínek teplota vzduchu v troposféře klesá obvykle o hodnotu 0,65° na 

100 m výšky. Při inverzi se teplý vzduch drží ve větších výškách a nedochází k jeho 

promíchávání se spodní částí atmosféry jako za běžných podmínek. Veškeré zplodiny 
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(např. výfukové plyny, zplodiny z komínů, z průmyslu) vyskytující se daném území 

nepodléhají rozptýlení a zůstávají v prostoru nad městem. [11] 

Podle příčiny vzniku se dělí teplotní inverze na: [11] 

 Advekční – ochlazení teplého vzduchu o sněhovou pokrývku, v nižších 

vrstvách tak zůstává vzduch studený. 

 Frontální – vyskytuje se v místech styku front (šířka až několik set metrů). [12] 

 Radiační – především v noci se od rychle chladnoucího povrchu ochlazuje 

i přilehlá vrstva atmosféry. Na jaře a na podzim způsobují přízemní mrazy 

a mlhy a v létě jsou doprovázeny rosou. 

 Subsidenční – sesedání chladného vzduchu z vyšších vrstev atmosféry do 

nižších. Studený vzduch je uzavřen při zemi, nad ním se vytváří inverzní 

oblačnost. Tento jev zvyšuje koncentraci škodlivin, vznik smogu a snižuje 

viditelnost. Vyskytuje se na Ostravsku, v Jeseníkách, Beskydech 

a Podkrušnohoří. 

 Turbulentní – dynamický pohyb vzduchových mas, dochází k jejich prudkému 

míšení. Výskyt především u mořského pobřeží. [12] 

 

V následující části práce bych chtěla zhodnotit možnost výskytu výše popsaných přírodních 

událostí v rámci vybrané oblasti ORP Bílina. 
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4. Charakteristika vybraného území 

Z důvodu rozsahu diplomové práce bylo zvoleno pro analýzu rizika živelních pohrom pouze 

území obce s rozšířenou působností Bílina. 

4.1. Území obce s rozšířenou působností Bílina 

ORP Bílina se nachází v severozápadních Čechách ve střední části Ústeckého kraje [21], 

v němž zaujímá druhou příčku co do nejmenšího správního obvodu. [22] Do jeho správního 

území spadá 8 obcí. Obvod Bílina sousedí se správními územími ORP Teplice (sever, 

východ), Most (západ), Litvínov (severozápad), Louny (jih) a Lovosice (jihovýchod). 

Všechna tato území spadají do Ústeckého kraje. [23] 

 

Obrázek 4 - Administrativní členění Ústeckého kraje, zdroj: [22]  

Území a poloha 

Bílinsko se rozkládá na okraji mostecké hnědouhelné pánve pod Krušnými horami. [23] 

Pánev je tvořena třetihorními usazeninami jílu, písku, pískovce a uhlí. [21] Jih katastru, spadá 

již k Českému středohoří, které začíná vrcholem Bořeň tyčícím se do výšky 539 m n. m. 
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Vzhledem k úkazům mrazového zvětrávání a výskytu vzácné fauny a flory byla oblast 

mohutného znělcového masivu vyhlášena národní přírodní rezervací. Nejvyšší horou Bílinska 

jsou ovšem Hradišťany se svými 752 m n. m. nacházející se v obci Hrobčice. Západní část 

ORP Bílina je z celé části rekultivována po povrchové těžbě hnědého uhlí. [23] 

Rozloha 

Do katastru správního obvodu ORP Bílina svým umístěním spadají obce Bílina, Ledvice, 

Hostomice, Světec, Ohníč, Hrobčice, Lukov a Měrunice. Celkem se v oblasti nachází 30 částí 

obcí a 31 katastrálních území. [22] Svou rozlohou 123,6 km
2
 zastupuje 2,3 % z celkové 

rozlohy kraje a je druhým nejmenším správním obvodem v ústeckém kraji a patří mezi 

nejmenší v České republice. [23] Statut města nese pouze Bílina a Ledvice. Hostomice byly 

jmenovány městysem v roce 2006. Nejmenšími obcemi jsou Měrunice a Lukov. Do kategorie 

obcí mezi 500 – 1 000 obyvatel spadají ostatní obce. [22] 

 

 

Obrázek 5 - Územní členění ORP Bílina, zdroj: [22] 
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Na zvlněném reliéfu Bílinska se nachází kolem 37 % zemědělské půdy, přibližně 22 % území 

zaujímají lesy, 11 % trvalé travní porosty, 1 % vodní plochy a necelá 2 % jsou zastavěné 

plochy. [26] Podíl lesů je nejkontrastnější při poměru obce Lukov se 74 % a městyse 

Hostomice se 3 %. Převažují lesy listnaté. [22] 

 

Obrázek 6 - Obecně - geografická mapa ORP Bílina, zdroj: [21] 

Přírodní podmínky 

Bílinsko je možné vzhledem k přírodním podmínkám rozvrhnout do dvou částí. Území na 

jihu ORP spadá do oblasti Českého středohoří. Tato oblast je v rámci chráněné krajinné 

oblasti České středohoří chráněna. Naopak severní část, která je součástí Podkrušnohorské 

pánve je z velké části poškozena povrchovou těžbou hnědého uhlí. [23] 

Geomorfologicky spadá větší část jižního území do celku České středohoří. Zastoupení zde 

má Teplické středohoří, Kostomlatské středohoří a Bečevské středohoří. Reliéf je zvlněný. 

Severní část je součástí Mostecké pánve, která je stejně jako České středohoří složkou 

Podkrušnohorské oblasti. Rovinatý reliéf mírně rozčleňuje koryto Bíliny. 

Nejnižším bodem ORP je dno povrchového lomu Bílina nacházející se 40 m n. m. a naopak 

nejvyšší nadmořská výška, 752 m n. m., je připsána vrchu Hradišťany. [22] 
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V oblasti převažuje průmyslová činnost, z čehož nejvýraznější je zde těžba uhlí a energetika. 

[23] Z tohoto důvodu je krajina na většině území dosti narušená, což znázorňuje obrázek 

koeficientu ekologické stability uvedený níže (viz obrázek č. 7). 

Reliéf Bílinska je znatelně ovlivněn těžbou uhlí a stavebního kamene. Těžba uhlí zapříčinila 

rozsáhlou změnu krajinného rázu a to především v Ledvicích, Světci, severozápadu Bíliny 

a severovýchodu Hrobčic. Výsypkami, z nichž nejznámější je Radovesická výsypka, byla 

zničena atraktivní příroda s pěti obcemi. V současné době je výsypka postupně rekultivována. 

Na celém území výsypky byla vyhlášena stavební uzávěra a to především z důvodu nestability 

podloží a riziku sesuvu půdy a erozním jevům. Oblasti s aktivními sesuvy se nacházejí na 

teritoriu obcí Ledvice (lom), Světec (Světec, Štrbice), Bílina (Chudeřice – lom), Lukov 

(Lukov, Štěpánov). 

V Měrunicích a Ohníči (v obecní části Dolánky) se těží kámen a v Hostomicích cihlářská 

hlína. 

Těžba nemá vliv pouze na změnu reliéfu krajiny ale také na poddolování dané lokality. 

S poddolovaným územím se setkává obec Bílina (Bílina), Světec (Chotějovice, Světec, Úpoř, 

Štrbice) a Ohníč (Ohníč, Křemýž, Dolánky). V důsledku historické těžby uhlí je také 

poddolovaná oblast obce Hrobčice (Mukov) a Měrunice. [22] [23] 

 

Obrázek 7 - Mapa koeficientu ekologické stability ORP Bílina, zdroj: [21] 
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Klimatické podmínky 

Katastrální obvod Bílina má charakter teplé a díky srážkovému stínu Krušných hor i poměrně 

suché oblasti. Průměrné roční srážky se drží pod 500 mm a průměrné roční teploty dosahují 

okolo 6 – 9° C. Dlouhodobé normály teplot a srážek za období 1973 – 2002 shrnuje 

následující tabulka. [35] 

Tabulka 2 - Dlouhodobé normály teplot a srážek ORP Bílina za období 1973 - 2002, zdroj: [35] 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Teplota 

[°C] 
-2,4 -0,9 2,8 7,5 12,4 15,8 17,2 16,6 12,9 8,1 2,9 -0,6 7,7 

Srážky 

[mm] 
24,7 23,4 29,5 28,2 52,4 57,8 60,7 62,4 44,4 32,6 33,1 33,5 483 

 

Vlivem těžby a vzniku výsypek není území dostatečně větrné a dochází k častým výskytům 

teplotních inverzí především v zimním období. Tento úkaz dokazuje i nadměrný počet dnů 

s mlhou a to 60 – 80 v roce. [22] 

 

Obrázek 8 - Mapa kvality ovzduší ORP Bílina, zdroj: [21] 
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Větrná růžice na obrázku níže ukazuje převažující směr větru v dané oblasti. Jedná se 

o četnost směru větru ve výšce 10 m nad terénem. Nejčastěji se vyskytuje západní vítr 

(12,5 %), dále jihozápadní vítr (11,9 %) a severozápadní vítr (10,08 %). Bezvětří je 

zastoupeno 27,02 %. [35] 

 

Graf 1 - Převažující směr větru v ORP Bílina, zdroj: vlastní 

Hydrologické a hydrogeologické údaje 

Celé území je odvodňováno řekou Bílinou, která pramení v Krušných horách a vlévá se do 

řeky Labe mimo území ORP. V územním obvodu má převážně pravostranné přítoky. Tento 

jev je zapříčiněný těžbou hnědého uhlí na severu, díky které se přirozené toky přetvořily. 

Jedinými levostrannými přítoky vlévající se do řeky Bíliny v Hostomicích jsou Bouřlivec 

(s vlastním přítokem Ledvický potok) a Kladrubský potok. Mezi důležité pravostranné 

přítoky spadá zejména říčka Syčivka a Štrbický potok. Dalšími toky protékajícími jižně od 

Bíliny jsou Mukovský potok a Mrzlický potok (přítoky Syčivky), Lužický potok (vlévá se do 

Srpiny a je to přítok Bíliny na území ORP Most) a Lukovský potok (přítok Mukovského 

potoka). 

Nebezpečí rozlití hrozí z toků Bílina, Syčivka a Bouřlivec. Všechny toky mají stanovené 

záplavové území i aktivní zónu záplavového území. Protipovodňová opatření nejsou ovšem 

dostačující. 

V ORP Bílina se také vyskytují vodní plochy. Žádná z nich ovšem nezaujímá pro tuto oblast 

významnější postavení. Tvoří je zpravidla vodní plochy menších rozměrů. 
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Vznikají především na vodních tocích. Jedná se například o Radovesický rybník, Dřínecký 

rybník, Měrunické rybníky a Bezovku v Bílině. Vodními nádržemi nacházejícími se v lokalitě 

jsou Štěpánov I, Štěpánov II a Křemýž. Do vodních ploch v dané lokalitě spadají také 

zatopené oprámy, jako je například Márinka. Spontánní vodní plochy, jejichž vznik má na 

svědomí dešťová voda, se vytvářejí na teritoriu Radovesické výsypky. 

Bílina má přírodní bohatství ve formě léčivých minerálních vod, které se neustále využívají 

(bílinská kyselka). Jiné nevyužité minerální zdroje se nacházejí v Ledvicích. 

Zdroje pitné vody pro tuto oblast se nalézají v Hrobčicích, Lukově, Ohníči a ve Světci. [21] 

[22] 

Obyvatelstvo 

Na území 8 obcí žije 20 898 obyvatel (k datu 26. 3. 2011). Hustota obyvatel na km
2
 se 

v katastru pohybuje okolo 169, což je nad průměrem hustoty obyvatel v České republice (ta 

činí 134 obyvatel na km
2
). Město Bílina je nejvýznamnějším sídlem území ORP a žije v něm 

většina obyvatel, přibližně 76 %. Díky vybavenosti a soustředěnosti ekonomických aktivit na 

toto území zde hustota obyvatel převyšuje průměrnou hustotu kraje. [26] 

Počet obyvatel v jednotlivých obcích k datu 1. 1. 2011 je vyznačen v následující tabulce. 

Tabulka 3 - Počet obyvatel v jednotlivých obcích ORP Bílina, zdroj: [26] 

Obec Počet obyvatel Rozloha [km
2
] Počet částí obce 

Bílina 15 790 32,52 6 

Hostomice 1 266 3,00 1 

Hrobčice 1 009 42,57 9 

Světec 988 12,34 4 

Ohníč 761 7,07 5 

Ledvice 566 5,04 1 

Měrunice 318 11,49 2 

Lukov 146 9,64 2 
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Podle sčítání lidu z roku 2011 se na území nachází nepatrně více žen, a to o 0,2 % (průměrně 

v ČR převládají ženy nad muži o 1,8 %). Počet obyvatel do 14 let je 17 % (v ČR je průměr 

14 %), mezi 15. a 64. rokem života je zastoupení 69 % (v ČR 70 %) a populace ve věkové 

skupině vyšší než 65 let je 14 % (v ČR 16 %). [26] 

 

Graf 2 - Vývoj počtu obyvatelstva v letech 2000 - 2011 v ORP Bílina, zdroj: [26] 

Na následujícím obrázku je vyobrazen index změny počtu obyvatel v letech 2001 – 2009, od 

stagnace až po nárůst v jednotlivých obcích ORP Bílina. 

 

Obrázek 9 - Mapa indexu změny počtu obyvatel v ORP Bílina, zdroj: [21] 
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5. Integrovaný záchranný systém 

Integrovaným záchranným systémem se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě 

na MU a při provádění záchranných a likvidačních prací.  

IZS se využívá v přípravě na vznik MU a při potřebě provádět současně záchranné 

a likvidační práce dvěma či více složkami. [1] 

Při obtížných haváriích, nehodách či živelních pohromách bylo nutné organizovat činnost 

všech, kteří se podílejí svými silami a prostředky, kompetencemi nebo jinými možnostmi na 

záchraně osob, zvířat, majetku či životního prostředí. Za účelem zkvalitnění organizace 

a součinnosti jednotlivých osob při MU vznikl integrovaný záchranný systém. Nejedná se 

o instituci, ale o systém, jehož základem je spolupráce a koordinace složek, orgánů státní 

správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných 

a likvidačních prací. [2] IZS se podílí na zajištění vnitřní bezpečnosti státu. Jeho úkolem je 

ukončit bezprostřední působení MU nebo KS a začít s obnovou vhodných životních 

podmínek, společenského života a majetku. [34] 

5.1. Složky IZS 

Složky integrovaného záchranného systému uskutečňují záchranné a likvidační práce či 

ochranu obyvatel. Tím, že jsou jednotlivé složky součástí IZS neznamená, že by bylo 

ovlivněno jejich postavení, financování či úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. [2] 

Při své činnosti postupují dle předpisů, kterými byly zřízeny (např. zákon o požární ochraně 

[14], o polici ČR [15] a podle zákona o IZS [1] . Zákon o IZS zajišťuje koordinovaný postup 

jednotlivých složek a udává kompetence přesahující předpisy jednotlivých složek (např. HZS 

ČR je stanoven, dle zákona o IZS, správním úřadem v oblasti IZS). [2] 

IZS rozlišuje v závislosti na působení při záchranných a likvidačních pracích složky základní 

a složky ostatní. Základní složky jsou stěžejním prvkem systému. Zajišťují nepřetržitou 

pohotovost pro příjem ohlášení vzniku MU, tuto událost vyhodnocují a zahajují neodkladný 

zásah v jejím místě. V případě, že základní složky nemají dostatek sil a prostředků pro 

zvládnutí záchranných a likvidačních prací nastupují složky ostatní, aby zabránily 

bezprostřednímu ohrožení životů a zdraví, popřípadě majetku. [2] 
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Struktura IZS je vyobrazena na následujícím obrázku: 

IZS 

Základní složky Ostatní složky 

HZS ČR 
JPO zařazené do 

plošného pokrytí 

území kraje 
ZZS Policie ČR 

Neziskové 

organizace a 

sdružení občanů 

Zařízení civilní 

ochrany 

Havarijní, 

pohotovostní, 

odborné a jiné 

služby 

Orgány ochrany 

veřejného zdraví 
Ostatní záchranné 

sbory 

Ostatní ozbrojené 

bezpečnostní 

sbory 

Síly a prostředky 

ozbrojených sil 

 

Obrázek 10 - Struktura IZS, zdroj: [2] 

5.2. Integrovaný záchranný systém v ORP Bílina 

Primární součástí sil, které jsou k dispozici na území ORP Bílina, jsou základní složky IZS. 

Jsou také využívány při řešení nejčastějších MU. 

 HZS ČR. 

 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí. 

 Zdravotnické záchranné služby. 

 Policie ČR. 

Sekundárními silami a prostředky jsou označovány ty, které mohou být na daném teritoriu 

k dispozici na základě uplatnění mimořádných pravomocí starostů obcí či hejtmana kraje. [24] 
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Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí 

Tabulka 4 - Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí, zdroj: [2] 

  Kategorie jednotek PO pro účely plošného pokrytí 

JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI 

Doba výjezdu (min) 2 5 10 2 10 10 

Územní působnost (min) 20 10 10 není není není 

Druh jednotky PO HZSO SDHO SDHO HZSP SDHO SDHP 

Vysvětlení zkratek: 

 HZSO – jednotka hasičského záchranného sboru kraje. 

 SDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce. 

 HZSP – jednotka hasičského záchranného sboru podniku. 

 SDHP – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku. 

Jednotky požární ochrany na území ORP Bílina: 

Tabulka 5 - Jednotky požární ochrany na území ORP Bílina, zdroj: [27] 

Dislokace JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI 
JPO 

Celkem 

Bílina 1  1    2 

Hostomice   1    1 

Hrobčice       0 

Světec     2  2 

Ohníč     1  1 

Ledvice    1   1 

Měrunice   1    1 

Lukov       0 

Celkem 1 0 3 1 3 0 8 
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6. Analýza rizik území 

Analýza rizik je definována dle mezinárodního terminologického slovníku vzniklého v rámci 

projektu EU SIPROCI jako metodologie pro určení povahy a míry rizika prostřednictvím 

analýzy potencionálních hrozeb a ohodnocením známých podmínek zranitelnosti, které mohou 

způsobit potencionální ohrožení nebo poškození obyvatelstva, majetku a životního prostředí, 

na kterých jsou závislé. [29] 

Postupem času dochází k neustálému zdokonalování techniky, která v mnohých směrech 

napomáhá k rozvoji společnosti. Na druhou stranu se díky rozsáhlejší síti moderní technologie 

stává tato společnost zranitelnější, a čím dál tím častěji musí čelit globálním zvratům, jako 

například při výskytu živelních pohrom. 

K minimalizaci následků takovýchto mimořádných událostí, kdy je potřeba zajistit ochranu 

zdraví a životů občanů, zvířat, životního prostředí, majetku a kritické infrastruktury je třeba 

znát rizika, která danému systému hrozí. K identifikaci zdrojů rizik, klasifikaci rizik, určení 

významnosti rizika a vyhodnocení rizika slouží proces zvaný analýza rizik. [7] 

Procedurami, analýzou a hodnocením rizika, se vytvářejí podklady pro rozhodovací procesy, 

a tudíž jsou nezbytné pro potřeby řízení. [8] Na základě výsledků analýzy rizik je možné 

zvolit taková preventivní opatření, která by mohla předcházet vzniku MU nebo alespoň 

omezit jejich dopad na společnost. Stěžejním prvkem, jak již bylo zmíněno výše, je 

identifikace samotného rizika. Pokud není možné riziko identifikovat, pak také není reálné 

zpracovat analýzu, jejímž výstupem by byla opatření proti těmto nebezpečím. Proti riziku 

tedy není, v tomto případě, možné se účelně bránit. [7] 

Analýza rizik je užitečná z důvodu: [5] 

 Identifikace zdrojů rizik a vhodných přístupů k jejich snížení. 

 Poskytnutí objektivních údajů pro rozhodovací procesy. 

 Splnění regulačních požadavků (např. legislativy). 

Rizika lze hodnotit pouze na základě skutečných, konkrétních a ověřených informací 

v podobě datových souborů o dané mimořádné události. Tato událost musí být správně 

vymezena a to jak prostorově, tak i časově. [8] Údaje mohou být získávány mnoha způsoby, 

od složitého modelování situace v laboratoři či na počítači, klasického sběru dat v průběhu 

času až po jednodušší indexové metody. [7] Mimo odborného posouzení vstupních dat si je 
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třeba také určit, jakého cíle má analýza dosáhnout. Na tomto základě se vybere vhodná 

metodika, která pro tyto účely bude objektivní, nezávislá a nezaujatá. [8] 

Nástrojů pro hodnocení rizika existuje celá řada, od různých metodik až po softwarové 

nástroje. Lze je rozdělit na metody kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní analýza rizik 

spočívá v pravděpodobnosti výskytu události a pravděpodobnosti ztráty hodnoty. [7] Je 

založena na čistě numerickém vyjádření. A to jak pro pravděpodobnosti, tak i pro následky. 

V těchto analýzách je důležitá přesnost a kompletnost vstupních dat a údajů, na kterých závisí 

kvalita prováděné analýzy. [5] 

Metody kvalitativní se více používají ke stanovení priorit mezi riziky. [7] K určení 

potencionálních následků a pravděpodobnosti MU využívá verbálního vyjádření nebo 

popisných stupnic. [5] Jejich výsledkem je určení zranitelnosti nebo míra ohrožení. [7] Je 

užívána jako vstupní analýza pro určení rizik, která budou potřebovat pravděpodobnější 

analýzu, anebo v případě, pokud úroveň rizika nevyžaduje čas a úsilí potřebné pro podrobnou 

analýzu. [5] 

Každá metodika má své klady a zápory a tudíž neexistuje univerzální analýza hodnocení rizik. 

Některé z nich jsou složitější na zpracování, některé jednodušší. Složitost se samozřejmě 

odráží v kvalitě dosažených výsledků.  

Při výběru metodiky je třeba: [8] 

 Zvolit cíl, kterého má být dosaženo.  

 Zjistit, zda zvolená analýza splňuje předpoklady pro stanovení daného cíle. 

 Vyhodnotit, zda mají vstupní data vypovídající hodnotu z hlediska MU. 

 Stanovit, zda datové soubory naplňují požadavky metodiky. 

 V České republice jsou ke zpracování analýzy rizik území nejčastěji voleny indexové metody 

skórování rizika, které berou na vědomí jak pravděpodobnost vzniku MU, tak i odhadují 

škody. Jednotlivým parametrům se přisuzují indexy a váhy. Závěrem těchto metodik je 

stanovení priority rizika v analyzované lokalitě a určení, která rizika jsou pro danou oblast 

nejzávažnější. [7] 

Pro stanovení rizika živelních pohrom pro území ORP Bílina jsem se rozhodla aplikovat dvě 

analýzy. Na doporučení odborníků jsem využila softwarového programu SFERA. Druhou 

metodu jsem zvolila analýzu HVA, která byla v rámci projektu Evropské unie, SIPROCI, 

zvolena jednotnou metodikou pro mapování rizik území. ORP Bílina má v rámci havarijního 
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plánu zpracovanou analýzu MU, ze které jsem čerpala podklady pro zpracování diplomové 

práce (viz příloha č. 1). 

6.1. Projekt SIPROCI 

Projekt SIPROCI, neboli „Meziregionální reakce na přírodní a člověkem způsobené 

katastrofy”, je mezinárodní projekt, jehož vznik má na svědomí z velké části italská provincie 

Maceratta. Na základě mnoha různých přírodních událostí, kterými byla provincie neustále 

postihována (zemětřesení, povodně, sesuvy půdy) bylo snahou vytvořit projekt takového 

rozsahu, který by umožňoval státům v rámci EU předávat si praktické zkušenosti, osvědčené 

metody a jiné znalosti z oblasti ochrany obyvatelstva (OO), ke zkvalitnění odezvy na MU. 

[37] [36] [28] 

 

Obrázek 11 - Logo projektu SIPROCI, zdroj: [29] 

Projekt vznikl na jaře roku 2004 a zúčastnilo se ho 13 partnerů ze 7 různých států (Itálie, 

Řecka, Španělska, Německa, Maďarska, Polska a České republiky). Jeho záměrem byla mimo 

jiné spolupráce, ucelení a sjednocení činností členských zemí EU v oblasti OO. Českou 

republiku zastupoval Jihočeský kraj společně s HZS tohoto kraje. [28] [29] 

 

Obrázek 12 - Přehled partnerů projektu SIPROCI, zdroj: [29] 
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Stěžejní pro projekt je dosáhnout zkvalitnění v oblasti místní a regionální odezvy při přípravě 

a řešení MU. K tomuto účelu má sloužit mezinárodní spolupráce napříč Evropou. Důraz je 

kladen na místní a regionální orgány z toho důvodu, že ty nejlépe znají své území, jeho 

dosažitelnost, obyvatelstvo a věcné zdroje. Jejich nevýhodou při přípravě či zdolávání MU je 

ovšem nedostatek zkušeností, znalostí, finančních zdrojů a inovačních změn. 

Cíle projektu: [29][37] 

 Vytvoření a zkvalitnění metod a praktických dovedností k vytvoření 

organizačního modelu systému řízení schopného koordinovat, řídit 

a optimalizovat informace či lidské a materiální zdroje. 

 Podílet se na využívání nových informačních a komunikačních technologií 

zaměřených na zkvalitnění postupů a nástrojů sloužících nejen k monitorování 

a prevenci rizik, ale také jako důležité podpůrné operační nástroje krizového 

managementu. 

 Rozvíjet a zkvalitnit metody, postupy a nástroje sloužící k mapování 

a monitorování rizik. 

 Zkvalitnit způsoby informování a připravenosti ke zvýšení jeho sebeochrany. 

K naplnění cílů projektu byl vytvořen program, který se dělil na dvě části. V první etapě došlo 

ke vzniku čtyř tematických pracovních skupin (WG). Každá disponovala 5 – 8 odborníky 

z místních a regionálních evropských institucí, z nichž jeden byl jmenován vedoucím skupiny 

a byl zodpovědný za její činnost a přínosy. Jednotliví členové si vyměňovali znalosti 

a zkušenosti z oblasti OO a zabývali se například zlepšením a sjednocením navržených 

postupů a metod. 

V druhé etapě docházelo k aplikaci nově navržených postupů a metod do stávajících systémů 

jednotlivých zúčastněných zemí. Probíhala formou školení, informačních dnů a simulačních 

cvičení. Na školení byli přizváni další odborníci, kteří měli zhodnotit výsledky navržených 

změn. Informační dny sloužili k vyzkoušení postupů a výsledků se zapojením veřejnosti 

a simulační cvičení mohla ověřit zapojení systému místní OO (včetně obyvatel) při modelové 

situaci. [36][29] 

Pracovní skupiny: 

 WG1 – Jejím úkolem bylo zkoumání a navržení mechanismu pro součinnost, 

řízení a organizaci systému ochrany obyvatelstva. 
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 WG2 – Cílem skupiny bylo předání a výměna možností a zkušeností 

s využíváním nových informačních a komunikačních technologií v oblasti 

ochrany obyvatelstva. 

 WG3 – Úkolem bylo porovnání a navržení postupů, metod a nástrojů 

sloužících k monitorování a mapování rizik. Skupina navrhla jednotnou 

metodu pro mapování rizik. 

 WG4 – Skupina zaměřená na komunikaci a informovanost obyvatelstva 

především v preventivní fázi. Hodnotili strategie, postupy a nástroje ke 

vzdělávání a zapojení obyvatelstva používané v partnerských zemích EU. 

V rámci projektu, který byl ukončen v roce 2007, vzniklo 6 samostatných brožur. [36] [37] 

 Brožura č. 1 – Projekt SIPROCI a jeho výsledky. 

 Brožura č. 2 – Významový slovník ochrany obyvatelstva pro občany EU. 

 Brožura č. 3 – Minimální standardy pro územní plánování v OO. 

 Brožura č. 4 – Doporučení pro užití informačních a komunikačních technologií 

v OO. 

 Brožura č. 5 – Mapování rizik – Návrh na společnou evropskou metodiku. 

 Brožura č. 6 – Evropské strategie v civilní ochraně pro komunikaci 

s obyvatelstvem. 

6.2. Analýza rizik a zranitelnosti 

Analýza rizik a zranitelnosti (HVA – Hazard and Vulnerability Analysis) je způsob hodnocení 

rizika, které se soustředí na vznik konkrétního typu MU. Analyzovaná MU je posuzována 

z hlediska pravděpodobnosti (frekvence výskytu), závažnosti, jejího působení a následků. 

Důležitou součástí analýzy je zjištění ohrožených prvků v dané oblasti, které jsou při 

jednotlivých typech MU zranitelné. Identifikace zranitelnosti vymezuje působení rizika, které 

udává míru postižení a ovlivnění území a okolních prvků. 

Výsledky analýzy napomáhají, při přípravě a řešení MU, předvídat ztráty, hodnotit možné 

dopady a tím podpořit efektivní snižování rizika. 
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Proces mapování rizik probíhá ve dvou základních krocích. 

První část definuje scénáře rizik na základě analýzy každého z nich: [5] 

 Fáze 1 – Hodnocení pravděpodobnosti výskytu potencionální MU dané 

závažnosti v rámci určitého časového období. Přiřazení ukazatele Hn. 

 Fáze 2 – Hodnocení zranitelnosti jako „výše ztráty u daného prvku u rizika 

vyplývajícího z výskytu MU dané závažnosti”. Jinak řečeno citlivost daného 

systému na jeho poškození či odolání při vystavení destruktivním účinkům 

MU. Přiřazení ukazatele Vn. 

 Fáze 3 – Hodnocení rizika. Přiřazení ukazatele Rn. 

Druhá část se soustředí na strategie plánování pro zmírnění rizika: [5] 

 Fáze 4 – Strategie zmírnění rizika. V této části analýzy probíhá stanovení 

přijatelné úrovně rizika, specifických pravidel umístění a specifických kritérií 

přijetí opatření. 

6.3. Program SFERA 

O programu 

Jedním z nástrojů pro tvorbu analýzy rizika území je také program SFERA. Jedná se o český 

produkt, který byl autory vyvíjen již od roku 1996 a testován na různých modelových 

příkladech krizovými manažery. [30] 

 

Obrázek 13 - Logo softwaru SFERA, zdroj: [30] 

Jeho vznik měl umožňovat jednodušší, rychlejší a srozumitelnější analytickou práci či 

rozhodovací procesy. Také výstup programu je přehledně a stručně interpretován. Software se 

specializuje zejména na analýzu územních a objektových havarijních plánů a má být ku 

pomoci při zpracování možných hrozeb v analyzovaném území či systému. Jeho velikou 

výhodou mezi spoustou jiných analytických metod je aplikovatelnost na přírodní systémy.  
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Použitelným je kromě zmíněných analytických účelů také pro rychlé rozhodovací procesy, při 

kterých manažeři nepracují s velkým množstvím rizik a pravděpodobností. Konstrukce 

softwaru umožňuje řešení složitých problémů týmovou prací. Také je možné řešit několik 

analýz (rozhodovacích procesů) najednou a paralelně porovnávat výsledky. Oproti jiným 

produktům zvládá řešit problematiku neviditelných cyklických vztahů uvnitř analyzované 

soustavy.  

V programu lze mimo jiné vytvářet kontingenční tabulky, provádět matematické operace 

třídící data, formální editaci dat a jejich zápis do databáze analytických závěrů, návrh 

a zapracování hodnotových kritérií do výpočtu, výpočet zranitelnosti jednotlivých rizik 

s ohledem na časové parametry, export vypočítaných dat do Excelu či Wordu a zobrazení 

výsledků do vývojového stromu nebo orientačního grafu. [5] [30] [31] 

Páce s programem 

Při práci s programem se setkáme s šesti okny, z nichž každé sice představuje samostatný 

úsek analýzy, ale vyplňují se dle pracovního postupu, jedno po druhém. Každé okno má svůj 

název a svoji funkci, což bude stručně uvedeno v následujícím textu. 

Okna: [31] 

 Matice – vytvoření kontingenční tabulky. 

 Vztahy – zobrazování okamžitých souvislostí mezi jednotlivými prvky 

v kontingenční tabulce. 

 Průvodce zadáním dat – zadávání ostatních informací k jednotlivým prvkům 

kontingenční tabulky. 

 Hodnoty prvků – zadávání ostatních parametrů k jednotlivým prvkům před 

konečným výpočtem. 

 Výsledky – zobrazení výstupů v grafické podobě či v podobě vývojového 

stromu. 

 Soubory projektu – importování více projektů najednou. 
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7. Hodnocení rizika území pomocí programu SFERA 

Cílem analýzy bylo zjistit riziko živelních pohrom pro území obce s rozšířenou působností 

Bílina. 

7.1. Vstupní data 

Důležitým prvkem před samotným zahájením analýzy je sběr dat a příprava. Vstupní data 

jsem čerpala ze statistik a analýzy vzniku MU (viz příloha č. 1) [25] zpracovanou městem 

Bílina. Brala jsem v potaz takové přírodní události, které mohou způsobit v určené lokalitě 

MU. Ke každé živelní pohromě, se kterou jsem v analýze pracovala, jsem přiřadila mnou 

zvolenou zkratku a pravděpodobnost (P) výskytu čerpanou ze zmíněné analýzy expertních 

odhadů a informací zjištěných při zpracování diplomové práce. Pravděpodobnost výskytu 

jsem dále dle uživatelské příručky k programu SFERA [31] převedla na jednotný časový údaj. 

Zvolila jsem den, který zmíněná příručka doporučuje. 

Tabulka 6 - Vstupní data k programu SFERA, zdroj: vlastní 

Živelní pohroma Zkratka Pravděpodobnost Vstup (P) 

Záplavy ZAP 1 x ročně 365 

Vichřice, větrná smršť VIT 1 x za 10 let 3 650 

Přívalový déšť PRI 1 x za 10 let 3 650 

Krupobití KRU 1 x za 25 let 9 125 

Námrazy, náledí LED 1 x ročně 365 

Sněhová kalamita SNE 1 x ročně 365 

Dlouhotrvající vedro a sucho VED 1 x za 25 let 9 125 

Zemětřesení ZEM 1 x za 100 let 36 625 

Sesuvy půdy SES 1 x za 25 let 9 125 

Přírodní požáry POZ 1 x za 10 let 3 650 

Teplotní inverze INV 1 x ročně 365 
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7.2. Průběh výpočtu 

V první záložce s názvem Matice se vypisují vstupní data. Postupným zadáváním zkratky 

a celého názvu přírodní události se přidají všechny prvky, které v tomto okně vytváří 

kontingenční tabulku (viz příloha č. 2, obrázek č. 1). 

Okno s názvem Průvodce zadáním dat nám umožňuje volbu souvislostí mezi jednotlivými 

prvky, tzn., jestli jeden prvek ovlivňuje druhý a naopak. Tento krok lze provést také přímo 

v okně Matice v kontingenční tabulce přepsáním nuly na jedničku. Po tomto určení se musí 

provést přepočítání, které všechny zadané jedničky (tzn., že jeden prvek ovlivňuje ten druhý) 

přemístí pod diagonálu (viz příloha č. 2, obrázek č. 2). 

Dále je třeba v okně Průvodce zadáním dat vyplnit námi zvolená kritéria zranitelností. Pro 

analýzu jsem zvolila 4 kritéria, která jsem shledala za důležitá a určila jsem jejich zranitelnost 

v procentech (viz příloha č. 2, obrázek č. 3). 

Záložka Vztahy nám ukazuje různé souvislosti mezi jednotlivými prvky (viz příloha č. 2, 

obrázek č. 4). Může dojít i k takové situaci, že vzájemná spojitost způsobí tzv. cyklus 

a u některého prvku dochází k jeho zdvojení. Znamená to, že jedna událost vyvolá druhou a ta 

zase tu první. Tento zdvojený prvek je označován za svou zkratkou v hranaté závorce číslem 

jedna (př. ZEM[1]). 

V okně s názvem Hodnoty prvků je potřeba vyplnit veškeré zbylé údaje jako je zadání 

časových parametrů prvků (jejich pravděpodobnost) a zadání parametrů možných ztrát při 

projevu rizik. Po doplnění všech potřebných dat se provede přepočítání a program sám 

vyhodnotí zbylé chybějící číselné údaje (viz příloha č. 2, obrázek č. 5). 

V záložce Výsledky si můžeme nechat vyobrazit grafické vyjádření výpočtů (viz příloha č. 2, 

obrázek č. 6, 7, 8, 9). Dále program umožňuje exportovat vypočítané hodnoty z tabulky 

v okně Hodnoty prvků do programu MS Office Excel a vytvářet tak vlastní grafy. 
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7.3. Výsledky 

Po zadání vstupní pravděpodobnosti vzniku živelních pohrom a stanovení jejich vzájemných 

vztahů, program SFERA vygeneroval pořadí nebezpečnosti jednotlivých MU s procentuálním 

vlivem na dané území, působení projeveného rizika na zkoumaný systém škodlivými dopady 

(zranitelnost) a novou pravděpodobnost vzniku ŽP. Tato data jsem exportovala do programu 

MS Office Excel a tvořila vlastní grafy.   

Výsledná data 

Tabulka 7 - Výsledná data z programu SFERA, zdroj: vlastní 

Živelní pohroma Zkratka Zranitelnost Nová pravděpodobnost % vliv Pořadí 

Záplavy ZAP 54,7 % 63 000 1 x za 173 let 20,20 % 1 

Sesuvy půdy SES 51,4 % 62 300 1 x za 171 let 18,70 % 2 

Zemětřesení ZEM 79,8 % 36 600 1 x za 100 let 17,10 % 3 

Dlouhotrvající 

vedro a sucho 
VED 73,2 % 25 700 1 x za 70 let 11,00 % 4 

Sněhová 

kalamita 
SNE 67,2 % 22 300 1 x za 61 let 8,78 % 

5 

Námrazy, náledí LED 64,7 % 13 500 1 x za 37 let 5,11 % 6 

Krupobití KRU 57,7 % 12 800 1 x za 35 let 4,32 % 7 

Teplotní inverze INV 63,4 % 7 670 1 x za 21 let 2,84 % 8 

Přívalový déšť PŘI 56,7 % 7 300 1 x za 20 let 2,42 % 9 

Přírodní požáry POZ 35,9 % 11 000 1 x za 30 let 2,31 % 10 

Vichřice, větrná 

smršť 
VIT 39,7 % 3 650 1 x za 10 let 0,98 % 11 
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Zranitelnost území 

Dle výpočtu zranitelnosti (působení projeveného rizika na zkoumaný systém škodlivými 

dopady) jednotlivých rizik s ohledem na časové parametry se projevilo jako nejzranitelnější 

pro dané území zemětřesení (79,8 %), dlouhotrvající vedro a sucho (73,2 %) a sněhová 

kalamita (67,2 %). Jako nejméně zranitelné se jeví přírodní požáry (35,9 %) a vichřice 

a větrné smrště (39,7 %). Ostatní údaje jsou patrné z grafu č. 3. 

 

Graf 3 – SFERA, zranitelnost území ORP Bílina jednotlivými ŽP, zdroj: vlastní 

Nová pravděpodobnost vzniku živelní pohromy 

Program na základě zadaných dat přehodnotil pravděpodobnost vzniku MU. Osa Y vyjadřuje 

pravděpodobnost vzniku 1 : X. Z tohoto poměru tedy vyplývá, že nejméně pravděpodobné 

jsou na území záplavy (1:63 000, 1 x za 173 let), sesuvy půdy (1:62 300, 1 x za 171 let) 

a následně zemětřesení (1:36 600, 1 x za 100 let). Nejpravděpodobněji se na území budou 

vyskytovat vichřice a větrné smrště (1:3 650, 1 x za 10 let), přívalové deště (1:7 300, 1 x za 

20 let) a teplotní inverze (1:7 670, 1 x za 21 let). 
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Graf 4 – SFERA, nová pravděpodobnost vzniku ŽP na území ORP Bílina, zdroj: vlastní 

Porovnání vstupní a nové pravděpodobnosti vzniku živelní pohromy 

Pokud porovnáme vstupní pravděpodobnost s pravděpodobností vygenerovanou programem, 

zjistíme, že u mnoha živelních pohrom došlo ke snížení pravděpodobnosti vzniku (což 

naznačuje vyvýšení sloupců v zadní řadě). Nejrapidnější zvrat je viditelný u záplav. Další 

výrazné změny proběhly u sesuvu půdy, sněhové kalamity a dlouhotrvajícího sucha a vedra. 

Pravděpodobnost vzniku MU zůstala zachována u vichřice a větrné smrště a s nepatrným 

rozdílem u zemětřesení. 

 

 

Graf 5 – SFERA, porovnání vstupní P a nové P vzniku ŽP na území ORP Bílina, zdroj: vlastní 
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Pro jiné srovnání jsem zvolila graf vyjadřující procento pravděpodobnosti vzniku jednotlivých 

živelních pohrom v daný konkrétní den. Čím vyšší je tedy sloupec, tím vyšší je procento 

pravděpodobnosti vzniku MU v určitý den. Jak již bylo zmíněno výše, podle výstupních 

údajů, můžeme nejčastěji očekávat vichřici a větrnou smršť. Podle následujícího grafu je tato 

událost pravděpodobná v konkrétní den 0,0274 %. Nejnižší hodnotu zaujímají záplavy 

s pravděpodobností vzniku v konkrétní den 0,00159 % a sesuvy půdy s hodnotou 0,00161 %. 

 

 

Graf 6 – SFERA, porovnání vstupní P a nové P vzniku ŽP [v %] na území ORP Bílina, zdroj: vlastní 
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Procentuální vliv živelní pohromy na území 

Program po zadání všech vstupních údajů a výpočtů obsažených v softwaru vyhodnotil 

celkový vliv jednotlivých živelních pohrom na dané území a určil pořadí závažnosti těchto 

MU. 

Z grafu vyjadřujícího procentuální vliv MU na analyzovanou oblast vyplývá, že nejvíce 

ovlivňují vybranou lokalitu záplavy (22 %), sesuvy půdy (20 %) a zemětřesení (18 %). 

Nejméně tuto lokalitu ovlivňují vichřice (1 %), přírodní požáry (2 %), přívalové deště (3 %) 

a teplotní inverze (3 %). 

Tyto hodnoty určily také pořadí jednotlivých živelních pohrom (viz tabulka č. 7 uvedena 

výše). Program SFERA po zadání dat přepočítal jejich vliv na dané území od nejzávažnějšího, 

až po to méně důležité. Nejvíce danou oblast ohrožují záplavy. Druhé místo zaujaly sesuvy 

půdy, dále se v pořadí vyskytuje zemětřesení, dlouhotrvající vedro a sucho, sněhová kalamita, 

námrazy a náledí, krupobití, teplotní inverze, přívalové deště, přírodní požáry a nejméně 

závažné pro území ORP Bílina jsou vichřice a větrné smrště. 

 

 

Graf 7 – SFERA, procentuální vliv jednotlivých ŽP na území ORP Bílina, zdroj: vlastní 
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8. Hodnocení rizika území pomocí analýzy HVA 

Analýzu jsem zvolila z toho důvodu, že byla navržena, v rámci mezinárodního projektu 

SIPROCI, jednotnou analýzou rizik území. Abych mohla určit nejrizikovější živelní pohromu, 

aplikovala jsem ji na všech 11 MU, se kterými jsem pracovala v programu SFERA. Analýza 

HVA aplikovaná na záplavy bude brána jako ukázkový příklad a bude v ní znázorněn celý její 

průběh. Pro následující živelní pohromy budou v práci určeny pouze výsledné hodnoty bez 

jejich zobrazení v tabulkách. 

8.1. Záplavy 

Fáze 1 – hodnocení pravděpodobnosti výskytu záplav dané závažnosti v rámci určitého 

časového období pro území ORP Bílina. Přiřazení ukazatele Hn. 

Ze statistik vyplývá, že záplavy zapříčiněné rozlitím vody z koryta řeky a potoků je častější 

(1 x ročně), než tzv. blesková povodeň (1 x za 10 let). Největším rizikem na území správního 

obvodu je řeka Bílina protékající ve vybrané oblasti městem Bílina, městysem Hostomice 

a obcí Ohníč. Rozlití řeky způsobují zpravidla dlouhotrvající deště v letním období.  

Hodnotící škála výskytu byla zvolena na základě historických údajů a bude určovat hodnotu 

Hn pro všechny následující živelní pohromy (viz tabulka č. 8). 

Z těchto důvodů je zvolena pravděpodobnost vzniku živelní pohromy hodnotou H4 (velmi 

vysoká, viz tabulka č. 8). 

Tabulka 8 - HVA, přiřazení ukazatele Hn, zdroj: vlastní 

Pravděpodobnost vzniku ŽP 

Ukazatel Úroveň Výskyt 

H0 Žádná 1 x za 100 a více let 

H1 Nízká 1 x za 26 – 99 let 

H2 Střední 1 x za 11 – 25 let 

H3 Vysoká 1 x za 2 – 10 let 

H4 Velmi vysoká 1 x za rok 
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Fáze 2 – hodnocení zranitelnosti. Přiřazení ukazatele Vn. 

Může dojít k narušení silniční dopravy (průjezd městem Bílina, komunikace ve směru 

Hostomice – Světec, komunikace ve směru Hostomice – Ohníč). Dojde k zatopení sklepních 

prostorů zasažených budov a malých ploch soukromých pozemků v bezprostřední blízkosti 

řeky Bíliny. V obci Ohníč je ohrožena výkrmna drůbeže. Hrozí znečištění vody vyplavenými 

chemickými látkami z průmyslových objektů a skladů, zaplavení kanalizací a septiků 

a nefunkčnost čistírny odpadních vod. 

Pro správní obvod Bílina byla zvolena zranitelnost V3 (viz tabulka č. 9). 

Tabulka 9 - HVA, přiřazení ukazatele Vn, zdroj: [5] 

Zranitelnost Ohrožené prvky 
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y
 

V0 Žádná Žádná Žádná Žádná Žádná Žádná Žádná Žádná 

V1 Nízká 

Nízká 

hustota 

zalidnění 

Vysoká kvalita/ 

nízká kvantita 

Nevýznamné 

aktivity 
Žádná 

Malého 

významu 

Omezeného 

významu 
Žádná 

V2 Střední 

Střední 

hustota 

zalidnění 

Vysoká kvalita/ 

střední kvantita 

Středně 

významné 

aktivity 

Žádná 
Místního 

významu 

Místního 

významu 
Žádná 

V3 Vysoká 

Vysoká 

hustota 

zalidnění 

Střední kvalita/ 

vysoká kvantita 

Významné 

aktivity 

Méně 

významné 

památky 

Sekundární 

infrastr. 

Sekundární 

sítě 

Méně 

významné 

památky 

V4 
Velmi 

vysoká 

Velmi 

vysoká 

hustota 

zalidnění 

Nízká kvalita/ 

velmi vysoká 

kvantita 

Velmi 

významné 

aktivity 

Významné 

památky 

Primární 

infrastr. 
Primární sítě 

Významné 

památky 

 

Fáze 3 – hodnocení rizika. Přiřazení ukazatele Rn. 

Dochází k zohlednění faktorů Hn a Vn, v tomto případě H4 a V3 (viz tabulka č. 10). 

Výsledkem prolnutí těchto údajů je hodnota rizika. Záplavám odpovídá hodnota R4. 

Vlastnosti jednotlivých rizik jsou znázorněny v tabulce č. 11. 
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Tabulka 10 - HVA, přiřazení ukazatele Rn, zdroj: [5] 

Riziko 

Zranitelnost 

V0 V1 V2 V3 V4 

Žádná Nízká Střední Vysoká 
Velmi 

vysoká 

P
ra

v
d

ěp
o
d

o
b

n
o
st

 v
zn

ik
u

 

Ž
P

 

H0 Žádné R0 R0 R0 R0 R0 

H1 Nízké R0 R1 R1 R1 R1 

H2 Střední R0 R1 R2 R2 R3 

H3 Vysoké R0 R1 R2 R3 R4 

H4 
Velmi 

vysoké 
R0 R1 R3 R4 R4 

 

Tabulka 11 - HVA, popis zjištěného výsledného rizika, zdroj: [5] 

Zranitelnost Ohrožené prvky 
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R1 Nízká 
Bezpečnost 

nemusí selhat 
Malá škoda Malá škoda Malá škoda Malá škoda Malá škoda 

Malá 

škoda 

R2 Střední 
Bezpečnost 

nemusí selhat 

Malá estetická 

nebo funkční 

škoda bez 

evakuace 

Malá škoda 

bez přerušení 

činnosti 

Malá 

estetická 

nebo funkční 

škoda 

Malá škoda 

bez 

evakuace 

Malá škoda 

bez přerušení 

služeb 

Malá 

škoda 

R3 Vysoká 

Možné 

problémy      

s bezpečností 

Důležité funkční 

poškození            

a následná 

evakuace 

Důležitá škoda 

s dočasným 

přerušením 

činnosti 

Důležitá 

škoda 

Důležitá 

škoda         

a následná 

evakuace 

Důležitá škoda 

s dočasným 

přerušením 

činnosti 

Důležitá 

škoda 

R4 
Velmi 

vysoká 

Možné ztráty 

na životech   

a vážná 

zranění osob 

Velká škoda        

a následná 

evakuace 

Vážná škoda 

s přerušením 

nebo zrušením 

činnosti 

Vážná škoda 

Velká 

škoda         

a následná 

evakuace 

Vážná škoda 

s přerušením 

nebo zrušením 

činnosti 

Vážná 

škoda 
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8.2. Vichřice, větrná smršť 

Fáze 1 – hodnocení pravděpodobnosti výskytu vichřice a větrné smrště. 

Statistiky předurčují výskyt vichřice ve vybrané lokalitě jednou za 10 let. Postiženo může být 

kterékoliv místo na území ORP Bílina. Tento přírodní jev vzniká vyrovnáním rozdílů 

atmosférických tlaků v různých místech zemského vzdušného obalu. Proudění nastává z místa 

s vyšším tlakem vzduchu do místa s nižším tlakem vzduchu. Od rychlosti 18,3 m/s 

(78 km/hod) výše se tento vítr nazývá vichřicí. 

Podle předem určené hodnoty Hn v tabulce č. 8, je pravděpodobnost vzniku vichřice a větrné 

smrště H3. 

Fáze 2 – hodnocení zranitelnosti. 

Tento přírodní živel převrací lehčí předměty, shazuje uvolněné tašky ze střech, láme menší 

stromy a větve větších stromů. Rostoucí rychlostí se zvyšuje rozsah škod až na vyvracení 

velkých stromů, převracení automobilů, ničení střech domů, zničení nezajištěných lehčích 

staveb, nadzemních částí produktovodů a elektrického vedení. Může dojít až ke zničení 

komínů a menších budov. Padající části staveb a trosky ohrožují lidské zdraví. 

Pro území ORP Bílina byla stanovena zranitelnost V3 (vlastnosti jednotlivých zranitelností 

jsou uvedeny v tabulce č. 9). 

Fáze 3 – hodnocení rizika. 

Dochází k zohlednění faktorů Hn a Vn, v tomto případě H3 a V3. Výsledkem prolnutí těchto 

údajů je hodnota rizika. Vichřici a větrné smršti odpovídá hodnota R3. Vlastnosti jednotlivých 

rizik jsou znázorněny v tabulce č. 11. 

8.3. Zemětřesení 

Fáze 1 – hodnocení pravděpodobnosti výskytu zemětřesení. 

Podle historických údajů se zemětřesení v dané oblasti vyskytuje pouze jednou za 100 let. 

Oblasti ohrožené zemětřesením jsou malé a skutečně katastrofická zemětřesení se zde 

vyskytují jen výjimečně (seismické ohrožení do 5. stupně). Severozápadní část Českého 

masívu je oblastí, kde se stýkají dvě významné geologické jednotky a kříží se zde dva 

systémy zlomů (ohárecký a mariánsko-lázeňský). Do této oblasti se soustřeďují také 

významné geologické a geofyzikální fenomény (minerální a termální prameny, vývěry plynů 
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a výskyt silnějších zemětřesení). Příčinami výskytu je posuv zemských desek buď jejich 

přirozeným pohybem v oblasti podkrušnohoří nebo vlivem důlní činnosti. 

Podle předem určené hodnoty Hn v tabulce č. 8, je pravděpodobnost vzniku zemětřesení H0. 

Fáze 2 – hodnocení zranitelnosti. 

Při nejhorším možném scénáři může postihnout poměrně velké území následnými sesuvy 

půdy, přehrazením přirozených vodních toků a záplavami. Následky zemětřesení může být 

ohrožení obyvatelstva (usmrcení nebo zranění), destrukce budov a průmyslových komplexů, 

úhyn hospodářských zvířat, volné zvěře a chovů ryb. Může dojít ke znehodnocení vody, 

potravin, dalšího zboží a surovin, globálnímu poškození krajiny, úniku ropných produktů 

a havárii v pozemní dopravě. Při zemětřesení vznikají poruchy v zásobování vodou, energií, 

v potrubním zásobování či v telekomunikační síti. Dochází k narušení výrobních provozů. 

Pro správní obvod ORP Bílina byla stanovena zranitelnost V3 (vlastnosti jednotlivých 

zranitelností jsou uvedeny v tabulce č. 9). 

Fáze 3 – hodnocení rizika. 

Dochází k zohlednění faktorů Hn a Vn, v tomto případě H0 a V3. Výsledkem prolnutí těchto 

údajů je hodnota rizika. Zemětřesení odpovídá hodnota R0. Vlastnosti jednotlivých rizik jsou 

znázorněny v tabulce č. 11. 

8.4. Dlouhotrvající vedro a sucho 

Fáze 1 – hodnocení pravděpodobnosti výskytu dlouhotrvajícího vedra a sucha. 

Tento úkaz se vyskytuje ve vytyčené lokalitě jednou za 25 let. Vzniká a vyskytuje se převážně 

v letních měsících (sucho se může vyskytovat i po jinou část roku). Jedná se o důsledek 

dlouhodobého setrvání tlakových výší nad teritoriem. Přírodní jev působí celoplošně. Týká se 

především obcí, v nichž obyvatelé čerpají vodu z podzemních zdrojů (např. studní), 

potencionálně ohrožených objektů, které jsou závislé na dodávkách vody (např. chov drůbeže) 

a železnice (vybočení kolejí). 

Podle předem určené hodnoty Hn v tabulce č. 8, je pravděpodobnost vzniku dlouhotrvajícího 

vedra a sucha H2. 
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Fáze 2 – hodnocení zranitelnosti. 

Dlouhotrvající vedro a sucho má vliv na nemoci obyvatelstva (úpal, úžeh, přehřátí, 

dehydratace). Je zátěží pro rizikové skupiny lidí (kardiaci, astmatici, dlouhodobě nemocní). 

Může docházet k potravinové krizi, k poruchám zásobování vodou, škodám na zemědělské 

úrodě a škodám na vegetaci. Mohou nastat poruchy energetických dodávek, 

v telekomunikační síti, ve výrobních provozech. Je častější výskyt lesních požárů, tvoří se 

teplotní inverze. Zvyšuje se odpar vody, který způsobuje její nedostatek, zátěžové biologické 

procesy, hnilobné procesy, růst vodní řasy, přemnožení mikroorganismů, zhoršenou kvalitu 

vody a sníženou trvanlivost potravin. Ohrožení je úměrné délce trvání. 

Pro správní obvod ORP Bílina byla stanovena zranitelnost V1 (vlastnosti jednotlivých 

zranitelností jsou uvedeny v tabulce č. 9). 

Fáze 3 – hodnocení rizika. 

Dochází k zohlednění faktorů Hn a Vn, v tomto případě H2 a V1. Výsledkem prolnutí těchto 

údajů je hodnota rizika. Dlouhotrvajícímu vedru a suchu odpovídá hodnota R1. Vlastnosti 

jednotlivých rizik jsou znázorněny v tabulce č. 11. 

8.5. Sněhová kalamita 

Fáze 1 – hodnocení pravděpodobnosti výskytu sněhové kalamity. 

Ke sněhové kalamitě dochází zpravidla jednou za rok. Působí na celé území ORP Bílina. 

Výskyt se týká především silničních komunikací, železničních tratí, vodních toků, lesních 

porostů, energetických rozvodů a inženýrských sítí a občanské a průmyslové zástavby. 

Sněhovou kalamitu způsobuje v zimním období enormní a dlouhodobé sněžení (celoplošný 

pokryv), vánice, vznik souvislé námrazy, mlha, obleva či mrznoucí déšť. 

Podle předem určené hodnoty Hn v tabulce č. 8, je pravděpodobnost vzniku sněhové kalamity 

H4. 

Fáze 2 – hodnocení zranitelnosti. 

Rozsah MU je dán jednak intenzitou sněhové kalamity a jednak určením, významem 

a stavebně technickým vybavením pozemní komunikace, energetických rozvodů 

a inženýrských sítí, hustotou občanské a průmyslové zástavby. Tato přírodní událost ohrožuje 

obyvatelstvo (usmrcení, zranění), způsobuje dopravní havárie na pozemních komunikacích, 

destrukci budov a průmyslových komplexů, poškození lesních porostů. Nastávají poruchy 
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v zásobování vodou, energií a v telekomunikační síti. Celkově dochází k narušení života 

v postižené oblasti. 

Pro Bílinsko byla stanovena zranitelnost V1 (vlastnosti jednotlivých zranitelností jsou 

uvedeny v tabulce č. 9). 

Fáze 3 – hodnocení rizika. 

Dochází k zohlednění faktorů Hn a Vn, v tomto případě H4 a V1. Výsledkem prolnutí těchto 

údajů je hodnota rizika. Sněhové kalamitě odpovídá hodnota R1. Vlastnosti jednotlivých rizik 

jsou znázorněny v tabulce č. 11. 

8.6. Námrazy, náledí 

Fáze 1 – hodnocení pravděpodobnosti výskytu námraz a náledí. 

Stejně jako sněhová kalamita i námrazy a náledí přichází zpravidla jednou ročně. Působí 

celoplošně. Výskyt se týká především silničních komunikací, železničních tratí, vodních toků, 

lesních porostů, energetických rozvodů a inženýrských sítí a občanské a průmyslové zástavby. 

Námrazy a náledí způsobuje v zimním období vznik souvislé námrazy či mrznoucí déšť. 

Podle předem určené hodnoty Hn v tabulce č. 8, je pravděpodobnost vzniku námraz a náledí 

H4. 

Fáze 2 – hodnocení zranitelnosti. 

Tato přírodní událost ohrožuje obyvatelstvo (usmrcení, zranění), způsobuje dopravní havárie 

na pozemních komunikacích, destrukci budov a průmyslových komplexů, poškození lesních 

porostů, úhyn hospodářských zvířat, volně žijící zvěře a ryb. Nastávají poruchy v zásobování 

vodou, energií, v potrubním zásobování, v telekomunikační síti a ve výrobních provozech. 

Celkově dochází k narušení života v postižené oblasti. 

Pro správní obvod ORP Bílina byla stanovena zranitelnost V2 (vlastnosti jednotlivých 

zranitelností jsou uvedeny výše, v tabulce č. 9). 

Fáze 3 – hodnocení rizika. 

Dochází k zohlednění faktorů Hn a Vn, v tomto případě H4 a V2. Výsledkem prolnutí těchto 

údajů je hodnota rizika. Námrazám a náledí odpovídá hodnota R3. Vlastnosti jednotlivých 

rizik jsou znázorněny v tabulce č. 11. 
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8.7. Krupobití 

Fáze 1 – hodnocení pravděpodobnosti výskytu krupobití. 

Statistiky udávají výskyt krupobití na Bílinsku jednou za 25 let. Může se zrodit v jakékoliv 

části území. Kroupy jsou poměrně běžným jevem doprovázejícím bouřky. Nebezpečným 

začíná být krupobití, pokud se vyskytnou kroupy o průměru větším než 2 cm. Výjimečně se 

mohou vyskytnout kroupy o průměru nad 5 cm, které mohou způsobit vážná zranění či velké 

hmotné škody. 

Podle předem určené hodnoty Hn v tabulce č. 8, je pravděpodobnost vzniku krupobití H2. 

Fáze 2 – hodnocení zranitelnosti. 

Rozsah MU je dán intenzitou. Tento živel ohrožuje obyvatelstvo (zranění), způsobuje 

dopravní havárie na pozemních komunikacích (nízká viditelnost), poškození budov 

a průmyslových komplexů, poškození lesních porostů. Svou silou může narušit zásobování 

vodou, energií a telekomunikační sítě.  

Pro Bílinsko byla stanovena zranitelnost V2 (vlastnosti jednotlivých zranitelností jsou 

uvedeny v tabulce č. 9). 

Fáze 3 – hodnocení rizika. 

Dochází k zohlednění faktorů Hn a Vn, v tomto případě H2 a V2. Výsledkem prolnutí těchto 

údajů je hodnota rizika. Krupobití odpovídá hodnota R2. Vlastnosti jednotlivých rizik jsou 

znázorněny v tabulce č. 11. 

8.8. Přívalový déšť 

Fáze 1 – hodnocení pravděpodobnosti výskytu přívalového deště. 

Přívalový déšť postihuje území jednou za 10 let. Svou intenzitou způsobuje tzv. bleskové 

povodně, které mohou nastat kdekoliv na území ORP Bílina. U bleskových povodní 

způsobených prudkými lokálními krátkodobými srážkami dochází k zasažení prostorově 

omezené oblasti, kde je nemožná předpověď vzniku MU se všemi následky (ohrožení života 

obyvatel, hmotné škody, narušení infrastruktury). 

Podle předem určené hodnoty Hn v tabulce č. 8, je pravděpodobnost vzniku přívalového deště 

H3. 
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Fáze 2 – hodnocení zranitelnosti. 

Stejně jako u záplav může dojít k narušení v silniční dopravě. Dochází k zatopení sklepních 

prostorů budov v zasažené lokalitě a ploch soukromých pozemků. Hrozí znečištění vody 

vyplavenými chemickými látkami z průmyslových objektů a skladů, zaplavení kanalizací 

a septiků a nefunkčnost čistírny odpadních vod. 

Pro správní obvod ORP Bílina byla stanovena zranitelnost V3 (vlastnosti jednotlivých 

zranitelností jsou uvedeny výše v tabulce č. 9). 

Fáze 3 – hodnocení rizika. 

Dochází k zohlednění faktorů Hn a Vn, v tomto případě H3 a V3. Výsledkem prolnutí těchto 

údajů je hodnota rizika. Přívalovému dešti odpovídá hodnota R3. Vlastnosti jednotlivých rizik 

jsou znázorněny v tabulce č. 11. 

8.9. Sesuvy půdy 

Fáze 1 – hodnocení pravděpodobnosti výskytu sesuvu půdy. 

Ke svahovým pohybům dochází přibližně každých 25 let. Vznikají uvolněním kluzkých ploch 

povrchových zemských vrstev u svahů, jejichž sklon je větší než 22 – 25 stupňů. Jedná se 

o svahy přírodní s kluzkými a sypkými zeminami (jílovité a pískovité horniny) a svahy uměle 

vytvořené (výsypky po těžební činnosti). Při průniku vody mezi relativně oddělené vrstvy 

svahu dochází k vytvoření kluzkých ploch. 

Podle předem určené hodnoty Hn v tabulce č. 8, je pravděpodobnost vzniku sesuvu půdy H2. 

Fáze 2 – hodnocení zranitelnosti. 

V důsledku uvolnění materiálu dochází ojediněle k zavalování obytných i průmyslových 

objektů, narušení komunikací (silnice, železnice), energetických sítí, produktovodů, 

zemědělské půdy, lesa apod. Často dochází k nezvratné přeměně území na jiný typ krajiny. 

Pro správní obvod ORP Bílina byla stanovena zranitelnost V2 (vlastnosti jednotlivých 

zranitelností jsou uvedeny v tabulce č. 9). 
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Fáze 3 – hodnocení rizika. 

Dochází k zohlednění faktorů Hn a Vn, v tomto případě H2 a V2. Výsledkem prolnutí těchto 

údajů je hodnota rizika. Sesuvu půdy odpovídá hodnota R2. Vlastnosti jednotlivých rizik jsou 

znázorněny v tabulce č. 11. 

8.10. Přírodní požáry 

Fáze 1 – hodnocení pravděpodobnosti výskytu přírodních požárů. 

Rozsáhlé plošné požáry se vyskytují převážně v intervalu 10 let. Jedná se o požáry lesa a pole 

větší než 1 km
2
 nebo o požáry celé obce. Vznikají v důsledku dlouhotrvajícího sucha (např. 

nedbalostní zapálení, provozní havárie), v důsledku prováděných sklizní na polních kulturách, 

zásahu blesku do lesních porostů, výbuchu plynu v obci apod. 

Podle předem určené hodnoty Hn v tabulce č. 8, je pravděpodobnost vzniku přírodních požárů 

H3. 

Fáze 2 – hodnocení zranitelnosti. 

Rozsah území, na kterém se bude požár vyskytovat, je přímo závislý na velikosti zasažené 

plochy, terénu a rychlosti větru. Následky mohou mít vliv na ohrožení obyvatelstva 

(usmrcení, utonutí, zranění), destrukci budov a průmyslových komplexů. Dochází ke zničení 

vegetace včetně zemědělské úrody, úhynu hospodářských zvířat a volné zvěře. Znehodnocena 

může být voda, potraviny i další zboží. Poruchy nastávají v zásobování vodou, energií, 

v potrubním zásobování, telekomunikační síti a ve výrobních procesech. Dochází ke 

globálnímu poškození krajiny. 

Pro správní obvod ORP Bílina byla stanovena zranitelnost V1 (vlastnosti jednotlivých 

zranitelností jsou uvedeny v tabulce č. 9). 

Fáze 3 – hodnocení rizika. 

Dochází k zohlednění faktorů Hn a Vn, v tomto případě H3 a V1. Výsledkem prolnutí těchto 

údajů je hodnota rizika. Přírodním požárům odpovídá hodnota R1. Vlastnosti jednotlivých 

rizik jsou znázorněny v tabulce č. 11. 
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8.11. Teplotní inverze 

Fáze 1 – hodnocení pravděpodobnosti výskytu teplotní inverze. 

Tento jev nastává převážně jednou do roka. K inverzní situaci dochází v přízemní atmosféře 

u zemského povrchu zejména v místech, kde je omezeno proudění vzduchu jako kotliny 

a nížiny. Velikost zasaženého území se obvykle pohybuje v řádu 10
2
 – 10

3
 km

2
 (situace proto 

může zasahovat území i několika krajů). Délka časové perzistence je obvykle několik dnů. 

Příčinou výskytu je dlouhotrvající povětrnostní situace s inverzí teploty a slabým větrem pod 

2 m/s, jejímž důsledkem jsou špatné podmínky rozptylu znečišťujících látek v ovzduší, 

s možností jejich následné akumulace v blízkosti zemského povrchu a vzniku smogové 

situace.  

Podle předem určené hodnoty Hn v tabulce č. 8, je pravděpodobnost vzniku teplotní inverze 

H4. 

Fáze 2 – hodnocení zranitelnosti. 

Následky teplotní inverze ovlivňují zdraví lidí. Jedná se především o zvýšenou zdravotní 

zátěž obyvatel s rizikem vyšší úmrtnosti, zvýšenou nemocnost, sníženou psychickou 

a fyzickou odolnost lidského organismu, dýchací potíže u astmatiků a ostatních rizikových 

skupin, vznik chronických onemocnění horních cest dýchacích. Teplotní inverze poškozuje 

také majetek a životní prostředí. Dochází k předčasnému stárnutí, korozi a poškození 

materiálu, poškození historických památek a uměleckých děl. Má negativní vliv na 

ekosystémy a vegetaci, znehodnocuje půdu, vegetaci a složky životního prostředí (vodu, 

ovzduší). Kvůli špatné viditelnosti také ovlivňuje dopravu. Omezuje nebo úplně zastavuje 

průmyslovou činnost (znečišťovatelů ovzduší). 

Pro správní obvod ORP Bílina byla stanovena zranitelnost V2 (vlastnosti jednotlivých 

zranitelností jsou uvedeny v tabulce č. 9). 

Fáze 3 – hodnocení rizika. 

Dochází k zohlednění faktorů Hn a Vn, v tomto případě H4 a V2. Výsledkem prolnutí těchto 

údajů je hodnota rizika. Teplotní inverzi odpovídá hodnota R3. Vlastnosti jednotlivých rizik 

jsou znázorněny v tabulce č. 11. 
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8.12. Celkové vyhodnocení HVA 

Úplnost analýzy spočívá v zanesení vypočítaných rizik jednotlivých MU do mapy správního 

obvodu ORP Bílina. Pro potřeby diplomové práce je dostačující pouze určení rizika (Rn) bez 

jeho zobrazení v mapě. 

Fáze 4 se soustředí na strategie plánování pro zmírnění rizika. Za přijatelnou úroveň rizika 

bylo stanoveno riziko R0 – R2. Opatření pro zmírnění škod by se mělo přijímat pro riziko 

s hodnotou R3 (vichřice a větrné smrště, námrazy a náledí, přívalový déšť a teplotní inverzi) 

a R4 (záplavy). 

Souhrnný přehled výsledků analýzy HVA je zobrazen v následující tabulce. 

Tabulka 12 - HVA, souhrnný přehled výsledků, zdroj: vlastní 

ŽP Pravděpodobnost (Hn) Zranitelnost (Vn) Riziko (Rn) Pořadí 

Záplavy H4 V3 R4 1 

Vichřice,     

větrné smrště 
H3 V3 R3 2 

Námrazy, náledí H4 V2 R3 2 

Přívalový déšť H3 V3 R3 2 

Teplotní inverze H4 V2 R3 2 

Krupobití H2 V2 R2 3 

Sesuvy půdy H2 V2 R2 3 

Dlouhotrvající 

vedro a sucho 
H2 V1 R1 4 

Sněhová kalamita H4 V1 R1 4 

Přírodní požár H3 V1 R1 4 

Zemětřesení H0 V3 R0 5 
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9. Zhodnocení živelních pohrom v ORP Bílina 

Tato kapitola obsahuje přehled živelních pohrom dle jednotlivých na sobě nezávislých analýz. 

V rámci práce jsem zpracovala analýzu pomocí počítačového programu SFERA a analýzu 

metodou HVA. Do přehledu je zahrnuta také analýza vzniku MU, která byla zpracována 

v rámci havarijního plánu správního obvodu Městského úřadu ORP Bílina (viz příloha č. 1). 

Analýzy, které jsou do celkového přehledu použity, nemají mezi sebou žádnou souvislost 

a nelze je mezi sebou porovnávat. Záměrem této tabulky je mimo jiné ukázka toho, že při 

aplikaci různých analýz na stejné území mohou vzniknout rozdílné výsledky. Zpracování 

analýz spočívá mimo kvality vstupních dat také na subjektivním názoru zpracovatele. 

Jediné kritérium srovnatelné u všech analýz, je výsledné pořadí jednotlivých MU dle jejich 

působení na dané území. Každá z analýz má rozdílné hodnocení, a proto bylo jejich pořadí 

sjednoceno v rozsahu 1 – 11. Následně byla pořadím jednotlivých analýz přidělena váha 

podle kvality zpracování dané analýzy (analýza vzniku MU 60 %, HVA 25 %, SFERA 15 %). 

Tento údaj určuje výsledné pořadí, které bude stanovovat nový katalog živelních pohrom. 

Tabulka 13 - Přehled výsledků jednotlivých analýz, zdroj: vlastní 

Živelní pohroma 

Pořadí dle jednotlivých analýz 

Celkové 

pořadí 
SFERA HVA MU 

Výsledné Výsledné Přepočtené Výsledné Přepočtené 

Záplavy 1 1 1 1 1 1 

Vichřice, větrná smršť 11 2 2 6 7 6 

Přívalový déšť 9 2 2 7 8 7 

Krupobití 7 3 6 9 10 11 

Námrazy, náledí 6 2 2 4 5 2 

Sněhová kalamita 5 4 8 3 3 5 

Dlouhotrvající vedro a sucho 4 4 8 3 3 2 

Zemětřesení 3 5 11 2 2 2 

Sesuvy půdy 2 3 6 10 11 10 

Přírodní požáry 10 4 8 5 6 8 

Teplotní inverze 8 2 2 8 9 8 
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10. Katalog živelních pohrom pro území ORP Bílina 

Následující tabulka obsahuje přehled živelních pohrom dle výsledného pořadí. Jedná se 

o žebříček přírodních MU, které mohou nejvíce ohrožovat oblast Bílinska. 

Tabulka 14 - Katalog živelních pohrom vytvořený pro území ORP Bílina, zdroj: vlastní 

Pořadí Živelní pohroma 

1 Záplavy 

2 Námrazy, náledí 

2 Dlouhotrvající vedro a sucho 

2 Zemětřesení 

5 Sněhová kalamita 

6 Vichřice, větrná smršť 

7 Přívalový déšť 

8 Teplotní inverze 

8 Přírodní požáry 

10 Sesuvy půdy 

11 Krupobití 
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11. Navrhovaná opatření 

Opatření budou aplikována pouze na přírodní živly, které se v nově vytvořeném katalogu 

živelních pohrom zařadily na první dvě místa. První příčka patří záplavám a o druhou až 

čtvrtou pozici se dělí námrazy a náledí, dlouhotrvající vedro a sucho a zemětřesení. 

Navrhovaná opatření budou vytyčena spíše v obecné rovině. Konkrétní a podrobněji 

stanovená opatření by mohla být svým rozsahem náplní samostatné práce.  

11.1. Záplavy 

Z nově vytvořeného katalogu živelních pohrom pro území ORP Bílina vyplývá, že by se 

správní obvod ORP měl nejvíce zaměřit na opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění škod 

při záplavách. Tento přírodní živel byl vyhodnocen jako nejhorší ve všech třech aplikovaných 

analýzách. Z tohoto důvodu vyplývá nutnost organizovat přípravná opatření před povodní 

a technicko organizační opatření před a při povodni.  

Mezi přípravná opatření a opatření při nebezpečí vzniku povodně spadá stanovení 

záplavových území, vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity, tvorba 

a aktualizace povodňových plánů, uskutečňování povodňových prohlídek, příprava 

předpovědní a hlásné povodňové služby, organizační a technická příprava, vytváření 

hmotných povodňových rezerv, vyklízení záplavových území, příprava účastníků povodňové 

ochrany, činnost předpovědní a hlásné povodňové služby, varování při nebezpečí vzniku 

povodně, zřízení a činnost hlídkové služby a evidenční a dokumentační práce. 

Za opatření za povodně je považováno řízené ovlivňování odtokových poměrů, povodňové 

zabezpečovací práce, záchranné práce a zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území 

zasaženém povodní. 

Součástí povodňových opatření jsou samozřejmě také dokumentační práce, vyhodnocování 

povodňových situací včetně způsobených škod, příčin negativně ovlivňujících průběh 

povodně, účinnosti přijatých opatření a návrhy na změnu povodňových opatření. 

11.2. Námrazy, náledí 

Tento přírodní úkaz komplikuje životy obyvatel zpravidla jednou ročně. Proto by na něj měl 

být správní obvod ORP Bílina neustále připraven.  
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Mezi preventivní opatření lze zahrnout sledování meteorologických zpráv a informací, 

přípravu posypového materiálu a skladů humanitární pomoci a výcvik zásahových jednotek 

napomáhající k lepšímu průběhu nastalé situace. 

Při zrodu námraz a náledí se provádějí záchranné a likvidační práce. K těmto činnostem jsou 

předurčeny síly a prostředky, které provádí například monitorování situace, poskytnutí 

neodkladné zdravotnické pomoci, zjištění rozsahu postižených a ohrožených osob, posouzení 

stavu průjezdnosti komunikací a realizaci uzávěr, vyšetřování dopravních nehod, zajištění 

náhradního ubytování, poskytnutí základních prostředků humanitární pomoci a další činnosti 

podle vývoje situace. 

Mezi obnovovací práce na postiženém území spadá například oprava poškozených objektů 

a oprava pozemních komunikací a železničních tratí. 

11.3. Dlouhotrvající vedro a sucho 

Preventivní opatření při dlouhotrvajícím vedru či suchu mohou spočívat ve sledování 

meteorologických zpráv a informací, přípravě skladů humanitární pomoci, zabezpečení 

bezporuchového telefonního spojení, výsadbě požáru odolnějších dřevin a výcviku 

zásahových jednotek napomáhající k lepšímu průběhu nastalé situace. 

Provádění záchranných a likvidačních prací se zakládá na rozvozu vody při opatřeních 

nouzového zásobování, hygienicko – epidemiologických opatření (okamžitě lokalizovat, 

zajistit a likvidovat ohniska nákazy), zajištění stálého monitorování požární situace a častém 

provádění protipožárních kontrol, likvidaci požárů, evakuaci obyvatelstva při vzniku 

rozsáhlých požárů, informování obyvatelstva, poskytnutí základních prostředků humanitární 

pomoci a zajištění zdravotnické pomoci postiženým. 

Obnovovacími pracemi na postiženém území mohou být kupříkladu dekontaminace zdrojů 

pitné vody, likvidace zdrojů možných biologických nákaz, restaurace poškozených objektů, 

technické práce a opatření (obnovení funkčnosti inženýrských sítí a vodních zdrojů), stavebně 

technická opatření při vzniku rozsáhlých požárů (demolice, odstranění sutin), dopravní 

opatření při vzniku rozsáhlých požárů (obnova průjezdnosti komunikací), opatření k ochraně 

veřejného zdraví (preventivní hygienická opatření, desinfekce objektů a vodních zdrojů). 
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11.4. Zemětřesení 

Vznik této mimořádné události není plně pod kontrolou člověka. Následky mohou být 

minimalizovány pouze účinnými opatřeními a připraveností na tuto situaci. Informovanost 

obyvatelstva se zajišťuje prostřednictvím školní výuky, vzdělávacích kurzů, vhodných 

publikací a ve spolupráci s médii. Zvýšená pozornost by měla být věnována především na 

připravenost nouzových služeb (záchranné a likvidační práce), připravenost systému 

zásobování potravinami, systému dodávky pitné vody a systému dodávky inženýrských sítí. 

Při provádění záchranných a likvidačních prací dochází k varování a informování 

obyvatelstva, evakuaci ohroženého obyvatelstva, uzávěře ohrožených míst, zdravotnické 

pomoci zraněným a jejich transportu do zdravotnických zařízení, odsunu zemřelých osob. 

Mělo by být zajištěno náhradní ubytování, stravování a poskytování humanitární pomoci, 

odpojení plynových a energetických sítí, odklízení trosek, obnova sítí, provedení 

dekontaminace, kontrola vodních toků před možným nežádoucím přehrazením, průzkumné 

a vyhledávací akce za pomoci psů a vrtulníků, odstraňování sutě a vlastní záchrana osob, 

hospodářských zvířat a majetku v postiženém území. 

Mezi obnovovací práce lze řadit odstraňování trosek a bourání staticky narušených objektů, 

čištění vodních toků a nádrží, odstraňování popadaných stromů, kontrolu a dekontaminaci 

zdrojů pitné vody, opravu poškozených objektů, technické práce a opatření (obnovení 

funkčnosti inženýrských sítí, revize hrází), dopravní opatření (obnova průjezdnosti 

komunikací), opatření k ochraně veřejného zdraví (preventivní hygienická opatření, 

desinfekce objektů a čištění a desinfekce vodních zdrojů).  
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12. Zhodnocení a návrhy na změnu 

Aby bylo možné zhodnotit riziko živelních pohrom pro území ORP Bílina a vytvořit tak 

katalog těchto MU, byly pro účely diplomové práce použity tři analýzy rizik území 

(počítačový program SFERA, analýza HVA a analýza vzniku MU). Každá z těchto navzájem 

neporovnatelných metod určila žebříček pořadí zvolených přírodních událostí. Z konečného 

pořadí jednotlivých analýz jsem pomocí metody váženého součtu vyhodnotila jedno jediné 

výsledné pořadí živelních pohrom, ve kterém se odráží váha jednotlivých analýz, a které 

udává nový katalog událostí. Tento údaj vymezuje procentuální hodnotu, jejíž číslo vyjadřuje 

především kvalitu zpracování dané analýzy. 

Analýza vzniku MU, která byla vytvořena v rámci havarijního plánu správního obvodu 

Městského úřadu ORP Bílina, byla zdrojem čerpání informací pro zpracování zbývajících 

dvou analýz. Při zhotovení nového pořadí živelních pohrom, které mohou negativně působit 

na dané území, byla této analýze přidělena váha 60 %. Analýza byla zpracována odborníky k 

přípravě a řešení MU na území ORP Bílina a tudíž jsem zvolila váhu nejvyšší, tedy 60 %. 

Analýzu programem SFERA a analýzu HVA jsem zpracovávala samostatně za pomocí 

dostupných údajů a na základě subjektivního uvážení. Proto jsem u nich brala v potaz 

zkreslení zjištěných výsledků. Programu SFERA jsem přidělila váhu 15 % a metodě HVA 

25 %. 

Konečné pořadí určilo katalog živelních pohrom, na které by se mělo ORP Bílina soustředit 

při přípravě na MU. Nejpodstatnějším živlem, který ovlivňuje vymezenou oblast, jsou 

bezesporu záplavy. Tento jev zaujímá první příčku u všech aplikovaných analýz. 

U následujících přírodních jevů se pořadí ve všech třech analýzách již neshoduje. Druhé až 

čtvrté místo po přepočtu výsledného pořadí patří bez rozdílu třem přírodním živlům – 

námrazám a náledí, dlouhotrvajícímu vedru a suchu a zemětřesení. 

Na tyto čtyři výše zmíněné živelní pohromy byla stanovena opatření potřebná k odvrácení 

nebo zmírnění škod. Vzhledem k rozsahu diplomové práce byla opatření zestručněna a brána 

spíše v obecnější rovině. Jedná se zejména o preventivní opatření (příprava na danou událost), 

opatření vykonávané v průběhu MU (záchranné a likvidační práce) a opatření po živelní 

pohromě (obnovovací práce na postiženém území). 
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13. Závěr 

Jak již bylo řečeno v úvodu, každý den vznikají na různých místech naší planety živelní 

pohromy. Příčiny mohou být různé, ale dopady jsou stále stejné – ohrožení zdraví a životů 

občanů a zvířat a škody na majetku a životním prostředí. Jedním z možných řešení jak těmto 

negativním vlivům zabránit nebo je alespoň minimalizovat na přijatelnou úroveň je důraz na 

preventivní opatření. Abychom ale věděli, před čím se chránit, musíme nejdříve analyzovat 

konkrétní území. Zmíněnou činností se zabývá tato diplomová práce a svým výstupem může 

být nápomocná území ORP Bílina při zmírnění dopadů škod vzniklých při živelních 

pohromách. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První z nich se zabývá teoretickou stránkou dané 

problematiky. Vymezuje a objasňuje pojmy týkající se živelních pohrom, jejich členění 

a stručně popisuje jednotlivé přírodní události obsažené v práci. Je zde uvedena 

charakteristika území ORP Bílina obsahující popis vymezeného teritoria, rozlohy, přírodních 

a klimatických podmínek, hydrologických a hydrogeologických údajů a obyvatelstva. Pro 

snadnější orientaci text prolínají mapy vymezené oblasti. Obecně je v této části popsán IZS, 

který je dále zaměřen na správní obvod ORP Bílina. Další kapitola se věnuje analýze rizik 

území, která je členěna na podkapitoly – projekt SIPROCI, analýzu HVA a analýzu 

programem SFERA. 

Praktická část se zabývá hodnocením rizika území ORP Bílina pomocí výše zmíněných 

analýz a to počítačovým programem SFERA a analýzou HVA. Z výsledků uvedených analýz 

a analýzy vzniku MU (zpracována v rámci havarijního plánu správního obvodu Městského 

úřadu ORP Bílina), práce hodnotí ŽP v rámci vybrané oblasti a vytváří žebříček pořadí 

jednotlivých přírodních vlivů. Ten dal za vznik novému katalogu živelních pohrom, na které 

by se měla vymezená oblast připravovat. MU umístěné nejvýše mohou danou lokalitu 

zasáhnou nejvýrazněji a tudíž byla pro první čtyři živelní pohromy navržena v samostatné 

kapitole opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění škod. 

Cíle práce stanovené v úvodu byly splněny. Třetím cílem bylo navrhnout opatření na 

minimalizaci škod proti živelním pohromám na území ORP Bílina. V tomto cíli došlo 

k úpravě jeho rozsahu vzhledem k omezenosti počtu stran diplomové práce. Opatření byla 

navržena převážně v obecné rovině a to pro čtyři v katalogu nejvýše umístěné MU. Konkrétní 

a podrobněji stanovená opatření by mohla být svým rozsahem náplní samostatné práce. 
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14. Seznam použitých zkratek 

Zkratka Název 

ORP Obec s rozšířenou působností 

MU Mimořádná událost 

ČR Česká republika 

HZS Hasičský záchranný sbor 

EU Evropská unie 

OO Ochrana obyvatelstva 

JPO Jednotky požární ochrany 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 

IZS Integrovaný záchranný systém 

WHO Světová zdravotnická organizace 

KS Krizová situace 

P Pravděpodobnost 

ŽP Živelní pohroma 

HVA Analýza rizik a zranitelnosti 

WG Pracovní skupina 
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