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Anotace 

 

HAVELKA, L. Chování osob při extrémních povětrnostních podmínkách: bakalářská 

práce, Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2012, 56 s. 

 

 Bakalářská práce je zaměřena na problematiku chování osob, které se při 

extrémních povětrnostních podmínkách nacházejí mimo objekty. V první části jsou 

popsány meteorologické extrémy související se silným větrem a je zde zpracováno 

statistické vyhodnocení jejich výskytu. Druhá část se zabývá charakteristikou nebezpečí při 

extrémních povětrnostních podmínkách. Ve třetí části jsou navrţeny zásady chování osob 

při působení jevů, které souvisí se silným větrem. Poslední část je zaměřena na návrh 

přípravy školní mládeţe na činnosti při extrémních povětrnostních podmínkách. 

 

Klíčová slova:  

Extrémní povětrnostní podmínky, mládeţ, nebezpečí, vichřice, zásady chování. 

 

 

HAVELKA, L. Behaviour of People in Extreme Weather Conditions: bachelor thesis, 

Ostrava: VSB - TU Ostrava, Fakulty of Safety Engineering, 2012, 56 p. 

 

 The bachelor thesis is focused on the issues of behaviour of persons, which are 

located in extreme weather conditions outside the objects. The first part describes the 

extremes of weather associated with a strong wind and processes a statistical evaluation of 

their occurrence. The second part deals with the characteristics of the dangers of extreme 

weather conditions. In the third part there are designed principles of person’s behaviour 

under the action of effects, which are associated with strong wind. The last part focuses on 

the design of preparing school children for activities in extreme weather conditions. 

 

Key words: 
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Úvod 

 Kaţdý člověk se během ţivota můţe dostat do mimořádných situací způsobených 

atmosférickými poruchami. Můţe jít o orkány, vichřice, sněhové bouře, bouřky a jejich 

doprovodné jevy – blesky, přívalové deště a krupobití. Velká část evropského kontinentu 

včetně ČR byla v minulosti několikrát zasaţena přírodními katastrofami spojenými se 

silným větrem. Z nedávné doby vzpomeňme např. velké události v podobě orkánu Kyrill 

v roce 2007 a vichřici Emma o rok později. Při všech těchto extrémních projevech počasí 

dochází k mnoţství úrazů a bohuţel i usmrcení osob v situacích, ze kterých bylo moţné 

v případě správného jednání vyjít bez následků. 

Práce je zaměřena na chování osob v situacích, kdy je ohroţeno jejich zdraví a 

ţivot, působením extrémních povětrnostních vlivů. V první části se budu zabývat 

charakteristikou podnebí ČR a vymezením pojmů týkajících se vybraných 

meteorologických extrémů. Statistické vyhodnocení výskytu meteorologických jevů a 

ţivelních pohrom mi pomůţe vybrat ty extrémní projevy počasí, které jsou charakteristické 

pro naše území a na které se v další části práce více zaměřit. 

Dalším krokem bude popsat a charakterizovat nebezpečí při extrémních 

povětrnostních podmínkách, kdy je ohroţeno zdraví i ţivoty osob. Jelikoţ většina 

meteorologických jevů bývá doprovázena dalšími nebezpečnými projevy, je nutné se 

zaměřit na popsání všech hrozících nebezpečí, tak aby mohlo být navrhnuto vhodné řešení 

v konkrétních situacích. 

Stěţejní části práce bude samotný návrh postupu chování osob při extrémních 

povětrnostních podmínkách, stanovení zásad chování za účelem minimalizování nebezpečí 

pro osoby a tím k předcházení moţného ohroţení ţivota a zdraví. V závěrečné části práce 

se budu věnovat popisu současného systému vzdělávání v oblasti ochrany člověka za 

mimořádných událostí. Pomocí dotazníkového šetření na vybraných základních školách se 

budu snaţit zjistit, jakým způsobem jsou ţáci připravováni na činnosti při extrémních 

povětrnostních podmínkách. Výsledky šetření mi pomohou při následném návrhu náplně 

přípravy školní mládeţe v dané oblasti. 

Cílem bakalářské práce je charakterizovat nebezpečí při extrémních povětrnostních 

podmínkách a navrhnout zásady chování osob v těchto situacích se zaměřením na 

vzdělávání školní mládeţe. 
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Rešerše 

Pro vypracování práce bylo nutné definovat pojem extrémní povětrnostní 

podmínky, určit které extrémní projevy počasí sem spadají, včetně jevů doprovodných a 

tyto jevy popsat. K tomu mi nejlépe poslouţila tištěná literatura z oblasti klimatologie a 

meteorologie [1, 2, 4]. 

Při hledání zdrojů v české literatuře jsem nenarazil na ţádnou publikaci, která by 

zpracovávala problematiku zásad chování za extrémních povětrnostních podmínek. 

Důleţité informace v této oblasti jsem proto získal z webových stránek ČHMÚ, kde jsou 

popsány nebezpečné atmosférické jevy [17-20], včetně doporučení k eliminaci vlivů. 

Zdrojem informací také byly broţury a pokyny pro případ ohroţení [13, 15, 34, 35], 

vydávané GŘ HZS a také HZS jednotlivých krajů, které poskytují obecné rady, jak se 

zachovat při extrémních projevech počasí. 

Problematikou chování osob, které jsou vystaveny působení extrémních 

povětrnostních vlivů, se zabývá celá řada zahraničních autorů. Při shromaţďování 

literatury jsem narazil např. na tyto publikace:  

WISEMAN, J.: SAS: příručka jak přeţít, 1. vyd., Svojtka & Co., Praha, 2004, 566 s., ISBN 

80-7237-280-7. 

McNAB, Ch., RABIGER, J.: SOS: naučte se chránit sebe, svůj domov a rodinu, 1. vyd., 

Jan Vašut s.r.o., Praha, 2005, 191 s., ISBN 80-7236-394-8. 

Publikace byly ovšem zaměřeny na zásady chování při ţivelních pohromách jako 

např. hurikán a tornádo, a tak byly pro potřeby této práce nepouţitelné. 

Extrémní projevy počasí, které jsou charakteristické pro ČR, byly v práci více či 

méně zohledněny na základě statistických údajů [14, 26, 28, 29] jejich výskytu na našem 

území.   

Dále bylo třeba zaměřit se na systém vzdělávání v oblasti ochrany člověka za 

mimořádných událostí na ZŠ a SŠ. Přehled o tomto systému jsem získal z příslušných 

právních předpisů [43-47], z odborných článků na webových stránkách HZS ČR [37, 41],  

z diplomové práce [42], která se této problematice zčásti věnuje a v neposlední řadě 

z osobních konzultací s řediteli škol. 
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1 Podnebí ČR 

Území naší republiky leţí v oblasti středoevropského přechodného klimatu. Vliv 

oceánu se více projevuje v západní části území neţ ve východní části. Oproti tomu vliv 

východoevropského kontinentálního klimatu je výraznější na východě. V Evropě se 

střídavé ovlivňování dvou hlavních klimatických oblastí projevuje tak, ţe vlivem oceánu se 

u nás vyskytují mírné zimy a chladnější léta, vlivem kontinentu studené zimy a horká, 

parná léta. Vliv oceánu, který se projevuje mírně častěji v Čechách a vliv kontinentálního 

klimatu, dávají základní ráz klimatu u nás. Ten se projevuje střídáním sušších, nebo 

naopak vlhčích období. 

 Členitost našeho území přispívá k různorodosti podnebí, které má charakter 

výškových pásem, jeţ jsou totoţné s výškovými pásmy zemského povrchu. Hranice 

oddělující jednotlivá klimatická pásma prakticky odpovídají vrstevnicím. To se projevuje i 

u klimatických prvků jako např. teplota vzduchu, sráţky, jejich dlouhodobý průměr úhrnu 

jak celoroční, tak i za vegetační sezonu [1].  

1.1 Teplotní poměry 

Teplotní poměry jsou určeny především nadmořskou výškou. Jsou vytvářeny mapy 

podávající přehled o průměrných ročních teplotách. Je z nich zřejmá souvislost teplotních 

pásem s nadmořskou výškou. 

 Pokles teploty v průměrných hodnotách je dán průměrným gradientem teploty, jenţ 

byl vypočítán pro Čechy a Moravu. Průměrné roční teploty na jiţní Moravě jsou 9 - 9,5 °C, 

dále Polabská níţina 8 - 9 °C, Haná 8 - 8,5 °C, Sněţka 0,2 °C. Nejvyšší teplota vzduchu 

naměřená u nás je 40,2 °C (Praha Uhříněves 27. 7. 1983), absolutní minimum - 42,2 °C 

bylo naměřeno 11. 2. 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Ve východních částech 

republiky jsou zimy chladnější a v létě je delší období s vyššími teplotami. Nejteplejší 

oblasti jsou v níţinách. Vegetační léto (období s průměrnou teplotou 15 °C a vyšší) se ve 

vyšších polohách ve víceletém průměru nevyskytuje a tzv. širší vegetační období 

s průměrnými teplotami 5 °C a více, je velmi krátké. Maxima teploty vzduchu jsou během 

roku vykazovány v červenci, minima v lednu [1]. 
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Tropické dny jsou dny s denním maximem vzduchu nejméně 30 °C. Ze zdroje [14] 

jsem získal údaje o počtu tropických dní, jejichţ výskyt zaznamenal ČHMÚ Praha na 

meteorologické stanici v Havlíčkově Brodě v letech 1960 – 2009. 

 

Obr. 1 Kolísání ročního počtu tropických dní na stanici Havlíčkův Brod  

 

Oproti tomu v arktických dnech maximální denní teplota nepřekročí –10 °C. 

Zpracováním teplotních údajů z 311 meteorologických stanic za období let 1961 – 2000 

vznikla mapa zobrazující průměrný roční počet arktických dní [2]. 

 

 

 

Obr. 2 Průměrný roční počet arktických dní v ČR [2]  
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Průměrný roční počet arktických dní na mapě na obr. 2 kolísá od 0,3 do 7,8 dní [2].   

Z mapy na obr. 2 je zřejmé, ţe na převáţné většině území ČR se arktický den vyskytuje 

v průměru jedenkrát aţ dvakrát ročně. Vícekrát se vyskytuje hlavně v oblastech nad 1 000 

m n.m.  

 Zjištěné údaje počtu arktických dní jsou poměrně zanedbatelného počtu. Co se týče 

počtu tropických dní je z grafu na obr. 1 patrný nárůst zejména v první polovině 90. let 20. 

století  a také v letech 2003 a 2006. Z dlouhodobého hlediska však průměrný počet 

tropických dní v ČR není nikterak vysoký. Z toho důvodu nebudu v dalších částech mé 

práce tyto projevy počasí (extrémně vysoké a nízké teploty) více zpracovávat. 

1.2 Sráţkové poměry 

Sráţkové poměry mohou být charakterizovány průměrnými ročními sráţkovými 

úhrny: Krkonoše, Jizerské hory 1600 mm, Ţatecko, Slánsko 450 mm. Nejméně sráţek 

během vegetačního období spadne v níţinách a v oblastech dešťového stínu – v údolí Ohře 

a Bíliny spadne za vegetační období méně neţ 300 mm, na jiţní Moravě, Ohři, střední 

Berounce, dolním Labi a Vltavě jsou v sráţky v průměru rovny 300 – 350 mm.  

Podle jednotlivých ročních období je v průměru rozdělení sráţek následující: 

nejvíce sráţek připadá na léto asi 40%, na jaro 25% všech sráţek, na podzim 20% a na 

zimu 15%. Nejbohatší na sráţky je měsíc červenec, v některých stanicích červen a srpen. 

Minimum sráţek připadá únoru, méně často březnu, výjimečně lednu.  

Podíl tuhých sráţek, především ve formě sněhu, na celoročním mnoţství je větší ve 

vyšších polohách. Zatímco pro 600 m.n.m je to v průměru 14%, pro 1600 m.n.m tento 

poměr je uţ 45%. Sníh padá v oblasti dolní Vltavy a v oblasti jiţní Moravy méně neţ 20 

dnů v roce, naopak v Krkonoších je to více neţ 100 dnů v roce. Největší vrstva sněhové 

pokrývky se vyskytuje v Krkonoších a Jeseníkách a činí přes 160 cm, na Šumavě a 

v Beskydech kolem 120 cm. První sníh napadne v Krkonoších do 11. října, na Šumavě, 

v Krušných horách, v Jeseníkách a Beskydech do 21. října. Sněhová pokrývka vydrţí 

v průměru na Šumavě do 11. května, v Polabí a na jiţní Moravě se sníh udrţí průměrně jen 

do 11. března. Doba trvání sněhové pokrývky v roce je v Krkonoších, Jeseníkách a na 

Šumavě 200 dnů, v níţinách je to méně neţ 100 dnů v roce [1]. 
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1.3 Povětrnostní podmínky 

Vítr je jeden z nejproměnlivějších meteorologických prvků. Jeho rychlost a směr je 

v přízemní vrstvě ovlivňována členitostí zemského povrchu a jeho drsností. S nejmenší 

drsností se setkáme u vodní hladiny, větší je v případě polí a luk, největší drsnost odpovídá 

lesním porostům či městské zástavbě. S rostoucí drsností se rychlost proudění v přízemní 

vrstvě sniţuje. Nad klidnou vodní hladinou se objevuje laminární proudění, nad ostatními 

povrchy je proudění převáţně turbulentní. V malém měřítku se na vzniku systému 

neuspořádaných vírů kromě drsnosti povrchu podílí i rozloţení překáţek vůči proudění. U 

větru se potom objevují fluktuace rychlosti, tedy četné nárazy a změny směru [2]. 

1.3.1 Průměrná roční rychlost větru 

Přehledné informace o rychlosti proudění ve výšce 10 m nad povrchem přináší 

mapy průměrné roční a sezónní rychlosti větru. Průměrná roční rychlost větru se na 

převáţné většině území pohybuje v rozmezí 2 aţ 4 m.s
-1

. Rychlosti pod 2 m.s
-1

 se objevují 

zejména v pánevních oblastech na JZ a J Čech a také v údolích řek. Rychlost větru vyšší 

neţ 5 m.s
-1

 se objevuje v horských oblastech a na Českomoravské vrchovině. Vůbec 

největrnější jsou polohy nad 1 000 m v Krkonoších a Jeseníkách a nad 800 m v Krušných 

horách a Českém středohoří. Zde roční rychlosti větru dosahují v průměru 7 aţ 9 m.s
-1

 [2].   

 

 

Obr. 3 Mapa průměrné roční rychlosti větru [2]  
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1.3.2 Průměrná sezónní rychlost větru 

V průměru má nejniţší rychlost větru letní období. V niţších polohách se rychlosti 

pohybují i pod 2 m.s
-1

, v horských polohách se pohybuje rychlost mezi 4 aţ 7 m.s
-1

. Jarní a 

podzimní sezona je více větrnější, průměrné rychlosti se zvyšují o 1 aţ 2 m.s
-1

. Nejvyšší 

průměrné rychlosti přináší zimní období, kdy dráha tlakových níţí probíhá jiţněji. To má 

za následek zesílení proudění ve všech polohách, nejvíce v horských oblastech. Zde je 

průměr sezónní rychlosti 7 aţ 10 m.s
-1

 [2]. 
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2 Charakteristika meteorologických extrémů 

Meteorologické extrémy jsou projevem přirozené variability atmosférických 

procesů a jsou nedílnou součástí vývoje přírodního prostředí na Zemi. Ovšem při stále 

sloţitější infrastruktuře lidské společnosti způsobují mnohdy velké materiální škody i 

ztráty na lidských ţivotech. Jejich četnost, intenzita a dopady se mění v prostoru a čase, 

přičemţ dopady jsou významně ovlivněny interakcí s lidskou společností [21]. 

2.1 Silné větry 

Silné větry jsou příčinou značných materiálních škod a někdy mohou mít za 

následek i ztráty na lidských ţivotech. Mohou se projevovat v podobě vichřic, jejichţ 

vznik je vázán buď na velké horizontální gradienty v přízemním tlakovém poli, nebo 

souvisí se vznikem konvekčních bouří. U těchto bouří je extrémně silný vítr v podobě 

húlavy, downburstu nebo tornáda jedním z průvodních jevů [4]. 

Pro vyjadřování intenzity větru byla vypracována Beaufortova stupnice síly větru. 

Jedná se o škálu stupňů síly větru od 0 do 12, kde kaţdému stupni je přiřazeno slovní 

označení, rychlost větru a rozpoznávací znaky. 
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Tab. 1 Beaufortova stupnice síly větru [3] 

Stupeň Označení Rychlost větru Popis 

0 bezvětří 
0 – 0,2 m.s

-1
 

0 – 1 km.h
-1

 
Kouř stupá svisle vzhůru. 

1 vánek 
0,3 – 1,5 m.s

-1
 

1 – 5 km.h
-1

 

Směr větru je poznatelný podle pohybu 

kouře, vítr však nepohybuje větrnou 

korouhví (směrovkou). 

2 slabý vítr 
1,6 – 3,3 m.s

-1
 

6- 11 km.h
-1

 

Vítr je cítit  ve tváři, listy stromů šelestí, 

větrná směrovka se začíná pohybovat. 

3 mírný vítr 
3,4 – 5,4 m.s

-1
 

12 – 19 km.h
-1

 

Listy stromů a větvičky jsou v trvalém 

pohybu, vítr napíná praporky a slabě čeří 

hladinu stojaté vody. 

4 
dosti čerstvý 

vítr 

5,5 – 7,9 m.s
-1

 

20 – 28 km.h
-1

 

Vítr zdvihá prach a kousky papíru, 

pohybuje slabšími větvemi. 

5 čerstvý vítr 
8 – 10,7 m.s

-1
 

29 – 38 km.h
-1

 

Listnaté keře se začínají hýbat, na stojatých 

vodách se tvoří menší vlny se zpěněnými 

hřebeny. 

6 silný vítr 
10,8 – 13,8 m.s

-1
 

39 – 49 km.h
-1

 

Vítr pohybuje silnějšími větvemi, telegrafní 

dráty sviští, pouţívání deštníků se stává 

nesnadné. 

7 prudký vítr 
13,9 – 17,1 m.s

-1
 

50 – 61 km.h
-1

 

Vítr pohybuje celými stromy, chůze proti 

větru je obtíţná. 

8 bouřlivý vítr 
17,2 – 20,7 m.s

-1
 

62 – 74 km.h
-1

 

Vítr ulamuje větve, chůze proti větru je 

téměř nemoţná. 

9 vichřice 
20,8 – 24,4 m.s

-1
 

75 – 88 km.h
-1

 

Vítr působí menší škody na stavbách 

(strhává komíny, tašky ze střech). 

10 
silná 

vichřice 

24,5 – 28,4 m.s
-1

 

89 – 102 km.h
-1

 

Vyskytuje se na pevnině zřídka, vyvrací 

stromy, působí větší škody. 

11 
mohutná 

vichřice 

28,5 – 32,6 m.s
-1

 

103 – 117 km.h
-1

 

Vyskytuje se velmi zřídka, působí velké 

škody na domech, lesích. 

12 orkán 
≥ 32,7 m.s

-1
 

≥ 118 km.h
-1

 

Vítr má ničivé účinky. V mírných 

zeměpisných šířkách se vyskytuje při 

mimořádně hlubokých tlakových níţích. 

 

2.1.1 Silné větry vázané na konvekční bouře 

Konvekční bouře je soubor atmosférických jevů generovaných konvekcí, 

doprovázejících vznik cumulonimbu. Jde většinou o bouřku (blesky a jevy ji 

doprovázející), sráţky (intenzivní dešťové přeháňky nebo kroupy) a krátkodobě zesílený 

vítr (húlava). Blesky jsou elektrické výboje nejčastěji v mraku, mezi mraky nebo mezi 

mrakem a zemí [4]. 
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Jádrem konvekční bouře je tzv. konvekční buňka (cela), pro niţ jsou typické 

intenzivní výstupné a sestupné pohyby vzduchu. V případě konvekčních bouří mohou 

vysoké rychlosti větru souviset s následujícími jevy [4]: 

 Húlava 

Silný nárazovitý vítr vázaný na rozhraní mezi teplým vzduchem v okolí bouřky a 

studeným vzduchem z bouřky vytékajícím. Nárazovitost větru při húlavě souvisí 

s existencí vírů s horizontální osou. Vznikají nejčastěji v oblastech studených front a téměř 

kaţdý přechod fronty souvisí se zvýšením rychlosti větru i jeho nárazovitostí [4]. 

 Downdraft, downburst, macroburst, microburst 

Downdraft je silný sestupný proud nebo propad studeného vzduchu, stejně jako 

downburst, z něhoţ se při zemi stává prudký divergující vítr s ničivými účinky. 

Downbursty se podle rozměrů a intenzity dělí na macrobursty – mají horizontální rozměry 

přes 4 km, a microbursty. Ty jsou z hlediska rozměrů menší – do 4 km, avšak z hlediska 

intenzity jsou mnohem nebezpečnější. Downbursty dokáţí způsobit obdobné škody jako 

tornádo, jejich charakter se ale liší. Zatímco u tornáda je v lesních polomech patrný účinek 

rotačního pohybu, u downburstu jde o koncentrické rozloţení stromů na okrajích lesních 

polomů [4]. 

 Tromba 

Vír v atmosféře s jinou neţ horizontální osou a průměrem desítek, výjimečně 

stovek metrů. Malé tromby se tvoří od země vzhůru v silně přehřátém vzduchu nad 

pevninou. Projevují se jako prachové nebo písečné víry a dosahují do výšky několika 

desítek aţ stovek metrů. Velké tromby jsou vázány na cumulonimby, z nichţ se spouštějí 

směrem k zemskému povrchu. Vznikají ve vyšších výškách ovzduší při labilním teplotním 

zvrstvení [4]. 
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Obr. 4 Tromba zachycená 4.6.2007 nad městem Uničov [16]  

 

 Tornádo 

Silně rotující vír s vertikální osou, vyskytující se pod spodní základnou supercely. 

Vzniká jako důsledek rotace uvnitř supercely a intenzivního střihu větru mezi výstupným a 

sestupným proudem v bouři. Ve většině případů má rotace tornáda cyklonální charakter, 

byly ovšem popsány i případy, kdy tornádo rotovalo anticyklonálním směrem. 

Kondenzační chobot tornáda se vysouvá z části bouřkového oblaku označovaného jako 

oblačná stěna. Jde o spodní část cumulonimbu se sníţenou základnou. Tornádo se potom 

dotýká zemského povrchu a jeho vír je dostatečně silný, aby působil hmotné škody. Často 

vznikají v rámci tornáda menší víry, které rotují po jeho obvodu. Některé supercely mohou 

produkovat aţ několik tornád. Slabá bývají zpravidla tornáda, která nejsou vázána na 

supercely [4].  

Sílu tornáda určuje Fujitova stupnice, která tornáda dělí podle rychlosti větru do 

šesti stupňů F0 – F5. 
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Tab. 2 Fujitova stupnice [27] 

Stupeň 
Rychlost větru 

(km.h
-1

) 
Potenciální škody 

F0 < 117 

Lehké škody: Poškozené komíny, zlámané větve stromů, 

vyvrácené stromy s mělkými kořeny, škody na vývěsních 

štítech. 

F1 117 - 180 
Mírné škody: Strhává střešní krytinu, těţké poškození 

chatrnějších staveb a přístřešků, auta vytláčena ze silnice. 

F2 181 - 253 
Značné škody: Strhává střechy, chatrnější stavby jsou zcela 

zničené, vyvrací a láme stromy, malá vozidla zdvihá ze země. 

F3 254 - 332 

Váţné škody: Ničí střechy i zdi dobře postavených domů, 

většina stromů v lesích je vyvrácena, těţká vozidla zdvihá  

ze země. 

F4 333 - 418 

Zničující škody: Srovnává se zemí dobře postavené domy, 

odnáší stavby se slabými základy, auta jsou odmršťována a  

z těţkých předmětů se stávají poletující projektily. 

F5 419 - 512 

Ohromující škody: Silné konstrukce domů jsou srovnávány  

se zemí a odnášeny, projektily velikosti automobilu poletují 

vzduchem a jsou odmršťovány do vzdálenosti přesahující  

100 m. 

 

2.1.2 Vichřice 

Vichřicí se rozumí případy výskytu silného větru, u nichţ je dominujícím faktorem 

atmosférická cirkulace. U nás se vyskytují především v zimním půlroce a jsou vázány na 

velké horizontální gradienty tlaku vzduchu. Vichřice mají delší trvání (aţ několik hodin) 

neţ silné větry vázané na konvekční bouře. Dokáţí způsobit rozsáhlé materiální škody na 

několika lokalitách a postihují území z charakteristických směrů [4]. 

2.2 Sněhové jevy 

Příliv vlhkého oceánského vzduchu při západních směrech větru v zimním období 

bývá u nás doprovázen vydatným sněţením na horách, v niţších polohách se ale střídá sníh 

s deštěm. Chladnější severozápadní a severní proudění přináší sněţení i do níţin a 

v kombinaci s větrem způsobuje tvorbu sněhových jazyků nebo závějí. Studený 

kontinentální vzduch od severovýchodu nebo od východu přináší sněhu málo, ale zato 

výrazně mrzne. Stejně tak i tlakové výše přinášejí mrazivé počasí, občas s velmi slabým 

sněţením. Vydatné sněţení se můţe vyskytovat v případě, ţe se v oblasti Alp vytvoří 

tlaková níţe a zároveň nad střední Evropou přetrvává výrazný teplotní kontrast mezi 

teplejším vzduchem nad jihovýchodní Evropou a studeným vzduchem na severozápadě 

[17]. 
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2.2.1 Sněhové bouře 

Velmi nebezpečné jsou sněhové bouře. Jedná se o kombinaci přívalů sněhu, silného 

větru, který víří sníh a mrazu. Nízká teplota se pocitově kvůli silnému větru jeví ještě niţší, 

neţ ve skutečnosti je. Tyto jevy mohou zcela ochromit veškerou dopravu, stejně jako celá 

města a aglomerace. Dochází ke zdánlivému splynutí země a oblohy, výraznému sníţení 

dohlednosti (tzv. bílá tma), orientace je obtíţná a snadno můţe dojít aţ k umrznutí [17]. 

2.2.2 Sněhové jazyky a závěje 

Tvoří se při intenzivním nebo dlouhotrvajícím sněţení doprovázeném větrem 

v závětrných partiích terénních a jiných překáţek. Tvoří se i v případech slabého sněţení 

nebo ţádného sněţení, pokud se při mrazivém počasí vyskytuje vrstva prachového sněhu, 

která nemusí být nikterak vysoká, při současném zesílení větru. Naopak při teplotách 

kolem nuly je sníh lepkavý a sněhové jazyky a závěje se netvoří. Odlišení těchto pojmů je 

závislé na plošném rozsahu a výšce navátého sněhu. Jako hraniční se obvykle bere výška 

cca 25 cm a šířka 2 m. Občas se setkáváme i s pojmem sněhová návěj. V tomto případě se 

jedná o akumulaci sněhu vytvořenou větrem na návětří umělé nebo terénní překáţky [17]. 

2.3 Dešťové sráţky 

Déšť jsou sráţky ve formě vodních kapek o průměru větším neţ 0,5 mm. V případě 

velikosti kapek menší neţ 0,5 mm se jedná o mrholení. Déšť mívá různou intenzitu. Trvalý 

déšť má průměr kapek 1 aţ 3 mm, ve spojení s bouřkou se objevují přívalové deště a 

lijáky, při nichţ se vyskytují kapky o průměru aţ 6 mm a mají velkou pádovou rychlost. 

Vznik sráţek souvisí s kondenzací vodní páry obsaţené ve vzduchu, nejčastěji při 

jejím ochlazování během pohybů vzduchu směrem vzhůru. Sráţky se rozdělují na trvalé a 

konvekční (přeháňkové). Trvalé sráţky padají po delší dobu s celkem stálou intenzitou 

z tzv. vrstevnatých oblaků a vyskytují se nad většími územními celky. Naproti tomu 

konvekční sráţky vypadávají z kupovité oblačnosti – kumulů (bělavých oblaků 

květákovitého tvaru s poměrně plochou, často šedou základnou) a zejména cumulonimbů. 

Mají krátkou dobu trvání, přeháňkový nebo lijákový charakter a často velkou intenzitu.  

Silné trvalé sráţky se v ČR nejčastěji vyskytují při postupu tlakových níţí z Alpské 

oblasti přes střední Evropu k severovýchodu (na studené straně tlakové níţe v blízkosti 

jejího středu) nebo na zpomalující se studené frontě, kdy dochází k jejímu zvlnění a ta 

zůstává relativně bez pohybu delší dobu nad stejnou oblastí [18].   
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2.4 Krupobití 

Kroupy jsou kulové, kuţelovité nebo i nepravidelné kusy ledu o průměru větším 

neţ 5 mm. Mohou být matné nebo průsvitné, či jsou sloţeny ze střídavě čirých a kalných 

vrstev ledu. Při dopadu se někdy roztříští a pak mají ostré hrany. Kroupy se vyskytují 

výhradně v přeháňkách, nejčastěji jako průvodní jev silných bouřek. Vznikají v oblacích 

typu cumulonimbus [4].  

Kroupy se převáţně vyskytují v letním půlroce s maximem v květnu a červnu. 

V zimním období pozorujeme kroupy jen ojediněle. Během dne se kroupy obvykle 

vyskytují v odpoledních hodinách, kdy jsou nejideálnější podmínky pro vznik dostatečně 

vertikálně mohutných bouřkových oblaků [2]. 
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3 Statistické vyhodnocení 

 Do statistického vyhodnocení jsem zahrnul jednak údaje o výskytu vybraných 

meteorologických jevů a dále také údaje o počtu událostí - ţivelní pohroma, které jsou 

evidovány HZS ČR. 

3.1 Vyhodnocení výskytu meteorologických jevů  

 Tornádo 

Na webových stránkách ČHMÚ [26] jsou zaznamenávány případy výskytu tornád a 

jevů příbuzných na území ČR. Z přehledu jevů jsem získal údaje o prokázaných případech 

výskytu tornád v letech 2001 – 2011. Výsledkem je následující tabulka. 
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Tab. 3 Prokázaná tornáda na území ČR v letech 2001 - 2011 

Datum Místo výskytu 
Inten-

zita 
Datum Místo výskytu 

Inten-

zita 

31.5.01 
Kochánov/Stříţkov  

(okr. Benešov) 
F2 20.7.04 

Jáchymov  

(okr. Karlovy Vary) 
F0 

31.5.01 
Milošovice (okr. Kutná Hora) - 

Velká Paseka (okr. Havl. Brod) 
F3 9.8.04 

Ostroţská Nová Ves  

(okr. Uherské Hradiště) 
F0 

31.5.01 
Vilémovice, Mrzkovice  

(okr. Havlíčkův Brod) 
F2 5.6.05 Třebom (okr. Opava) F2 

31.5.01 
Dušníky nad Vltavou  

(okr. Mělník) 
F1 15.6.05 

Podbřezí  

(okr. Rychnov nad Kněţnou) 
F0 

31.5.01 
Vyšehořovice  

(okr. Praha-východ) 
F0 9.7.05 

Lázně Velichovky  

(okr. Náchod) 
F0 

20.7.01 jiţně od Brna F1 29.7.05 
Krušné hory (Abertamy, 

Ryţovna, Loučná, Č. Hamry) 
F2 

20.7.01 Stařechovice (okr. Prostějov) F2 13.6.06 Boţice (okr. Znojmo) F0 

4.8.01 Tučapy (okr. Kroměříţ) F0 28.6.06 Oborná (okr. Bruntál) F1 

14.5.02 Hevlín (okr. Znojmo) F1 10.7.06 Jedovnice (okr. Blansko) F0 

10.7.02 Ţlutice (okr. Karlovy Vary) F1 27.8.06 Napajedla (okr. Zlín) F0 

13.7.02 Sázava (okr. Kutná Hora) F1 11.7.07 Trutnov F0 

7.8.02 
Dačice  

(okr. Jindřichův Hradec) 
F0 19.7.07 Zbytiny (okr. Prachatice) F1 

7.8.02 
Mýtinky u Nové Bystřice  

(okr. Jindřichův Hradec) 
F1 23.8.07 Písek F0 

6.6.03 Nový Malín (okr. Šumperk) F0 28.9.07 
Deštná (okr. Jindřichův 

Hradec) 
F1 

22.7.03 Halenkovice (okr. Zlín) F1 15.5.08 Dubicko (okr. Šumperk) F0 

23.7.03 Chlum (okr. Karlovy Vary) F0 25.6.08 Smrkový Týnec (okr. Chrudim) F2 

13.8.03 Kraslice (okr. Sokolov) F0 11.5.10 Dolní Ředice (okr. Pardubice) F0 

9.6.04 Seninka (okr. Vsetín) F1 24.8.10 Olešnice (okr. Blansko) F1 

9.6.04 Litovel (okr. Olomouc) F3 27.8.10 Vratimov (okr. Frýdek-Místek) F1 

5.7.04 
Čechy pod Kosířem  

(okr. Prostějov) 
F0  21.6.11 

 Staré Čívice  

(okr. Pardubice) 
F2 

  

Z uvedené tab. 3 můţeme zjistit, ţe v letech 2001-2011 bylo evidováno 40 

prokázaných výskytů tornáda. Následně jsem provedl porovnání počtu výskytů dle 

intenzity tornád. 

 

 

 

 

 

 

http://old.chmi.cz/torn/cases/20010531/20010531.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20040720/20040720.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20010531/20010531.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20040809/20040809.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20010531/20010531.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20050605/20050605.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20010531/20010531.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20050615b/20050615b.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20010531/20010531.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20050709/20050709.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20010720/20010720_Morava.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20010720/20010720_Morava.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20060613/20060613.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20010804/20010804.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20060628/20060628.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20020514/20020514.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20060710/20060710.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20020710/20020710.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20060827/20060827.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20020713/20020713.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20070711/20070711.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20020807/20020807.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20070719/20070719.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20020807/20020807.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20070823/20070823.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20030606/20030606.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20070928/20070928.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20030722/20030722.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20080515/20080515.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20030723/20030723.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20080625/20080625.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20030813/20030813.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20040609b/20040609b.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20100824/20100824.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20040609/20040609.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20100827/20100827.html
http://old.chmi.cz/torn/cases/20040705/20040705.html


17 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

F0 F1 F2 F3 F4 F5

Intenzita (Fujitova stupnice)

P
o

č
e
t 

v
ý
s
k
y
tů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Tornáda z hlediska intenzity na území ČR v letech 2001 – 2011  

 

 Z obr. 5 je zřejmé, ţe na našem území se nejvíce vyskytují tornáda slabé intenzity 

F0 a F1. Dohromady to je 31 případů, coţ je více neţ ¾ všech prokázaných výskytů tornád 

v letech 2001 – 2011. Ve sledovaném období byl zaznamenán výskyt tornáda o intenzitě 

F3 pouze ve dvou případech a to v roce 2001 v Posázaví (Milošovice, Velká Paseka) a 

v roce 2004 v Litovli. Tornáda vyšší intenzity u nás nebyla zaznamenána.  

 Na základě zjištěných výsledků nepovaţuji tornádo vzhledem k četnosti a intenzitě 

za jev příliš nebezpečný v klimatických podmínkách ČR. Silná tornáda se u nás vyskytují 

jen výjimečně, nejčastější je výskyt tornád slabé intenzity s krátkou dobou trvání. Proto se 

v další části práce nebudu věnovat nebezpečí a chování při tornádu, pouze se zmíním o 

nejznámějším případu z poslední doby, kdy tornádo postihlo město Litovel.   

 Bouřka 

Pro údaje o počtu dní s bouřkou jsem pouţil data [28, 29] z meteorologických 

stanic Praha – Karlov a Brno – Tuřany z období let 1980 – 2010. Údaje jsem zpracoval do 

grafu.  
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Obr. 6 Kolísání počtu dní s bouřkou na meteorologických stanicích Praha-Karlov a Brno-

Tuřany v letech 1980 - 2010 

 

 Nejvíce dní s bouřkou na stanici Praha – Karlov bylo zaznamenáno v roce 1986 a to 

36 případů, nejméně (14 dní) v roce 2010. V Brně – Tuřanech bylo maximum dokonce 41 

dní v roce 1994, minima bylo dosaţeno roce 1984, kdy bylo zaznamenáno 13 dní 

s bouřkou. 

 Průměrný počet dní s bouřkou pro území celé ČR se pohybuje od 17 (Kralovice) po 

35 dní (Churáňov). Nejvyšší výskyt je zaznamenáván v období duben – září, kdy se 

vyskytuje 96 % všech bouřek [2]. 

 Počet dní se sněţením 

V následujících údajích o počtu dní se sněţením a kroupami v letech 2000 - 2010 

byla pouţita data [29]  z níţinné stanice Praha – Karlov a horské stanice Lysá Hora na 

severovýchodní Moravě.  
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Obr. 7 Počet dní se sněţením na meteorologických stanicích Praha-Karlov a Lysá Hora 

v letech 2000 – 2010 

 

 Průměrný počet dní se sněţením na stanici Praha – Karlov ve sledovaném období 

2000 - 2010 byl 48 dní (minimum 26 dní v roce 2002, maximum 79 dní v roce 2010). Na 

horské stanici Lysá Hora to bylo 108 dní (minimum 93 dní v roce 2006, maximum 129 dní 

v roce 2004). 

 Počet dní s kroupami 

Obr. 8 Počet dní s kroupami na meteorologických stanicích Praha-Karlov a Lysá Hora 

v letech 2000 – 2010 

Z grafu na obr. 8 je zřejmé, ţe na níţinné stanici Praha – Karlov se kroupy ve 4 

případech během roku vůbec neobjevily. Maxima bylo dosaţeno v roce 2005, ve kterém se 
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kroupy vyskytly třikrát. V horských oblastech je krupobití častější jev, coţ dokazují údaje 

ze stanice Lysá Hora. Průměrný počet dní s kroupami zde za období 2000 – 2010 byl 4 dny 

a maximum z roku 2002 bylo 8 dní. 

3.2 Vyhodnocení ţivelních pohrom  

Pro vyhodnocení následujících údajů byly základem informace evidované v rámci 

SSU. Statistické ročenky vydávané GŘ HZS ČR poskytují pouze informace o celkovém 

počtu ţivelních pohrom za daný rok. Oddělení analýz a statistiky GŘ HZS ČR mi poskytlo 

údaje o ţivelních pohromách evidované pomocí příznaku ve spojení s druhem události. 

Tyto údaje jsou prezentovány v následující části. 

Za ţivelní pohromu z hlediska SSU se povaţuje zásah jednotky PO z důvodu MU 

následkem škodlivě působících sil a jevů vyvolaných plošně či lokálně přírodními vlivy, 

které ohroţují ţivoty, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí – povodní, záplav, dešťů, 

krup, bouřek, vlivem sněhu, námraz, větrných smrští, sesuvů půdy, zemětřesení apod., při 

nichţ jednotky PO provádějí záchranné a likvidační práce [7]. 

Od roku 2010 jiţ MU „ţivelní pohromy“ nejsou samostatnou kategorií typu 

události v SSU, ale uvedené příznaky pro ţivelní pohromu se pouţívají pro všechny zásahy 

všech druhů jednotek PO [7]. 

V SSU jsou příznakem na převaţující vlivy ţivelních pohrom sledovány takto [7]: 

a) povodeň, záplava, déšť, kroupy 

b) sníh, námraza 

c) větrná smršť 

d) sesuv půdy 

e) ostatní. 
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Tab. 4 Ţivelní pohromy v ČR v letech 2007 - 2011 

Příznak ţivelní pohromy 

Počet událostí za rok Celkem 

událostí 

dle 

příznaku 
2007 2008 2009 2010 2011 

Povodeň, záplava, déšť, kroupy 1 269 525 2 043 5 936 1 724 11 497 

Sníh, námrazy 1 229 11 664 7 487 372 9 763 

Větrná smršť 7 540 5 061 2 521 1 241 1 598 17 961 

Sesuv půdy 6 2 9 15 1 33 

Ostatní (např. zemětřesení) 0 0 3 0 1 4 

Ţivelní pohroma - nerozlišeno 0 0 0 4 42 46 

Celkem událostí v jednotl. letech 10 044 5 599 5 240 14 683 3 738 39 304 

 

 Do následujícího grafu jsem jiţ zpracoval pouze události s převaţujícím příznakem 

povodeň, záplava, déšť, kroupy; sníh, námrazy a větrná smršť. Ostatní události se 

v uvedeném období vyskytly v minimálním počtu (celkem 83 událostí). 

 

Obr. 9 Jednotlivé druhy ţivelních pohrom v letech 2007 - 2011  

 

 V uvedeném období měly největší podíl události spojené s větrnou smrští (celkem 

17 961 událostí). Vysoké počty událostí „větrná smršť“ v letech 2007 a 2008 byly největší 

měrou zapříčiněny orkánem Kyrill respektive vichřicí Emma. Událost s příznakem sníh, 

námrazy dosáhla nejvyššího počtu (7 487 událostí) v roce 2010. Souvislost můţeme hledat 

nejen ve spojení se sněhovou kalamitou, která počátkem ledna 2010 postihla ČR, ale také 

v úpravě zavádějící nové označování ţivelních pohrom. Příznak povodeň, záplava, déšť, 

kroupy se nejvíce vymyká rokům ostatním v roce 2010, kdy nastalo 5 936 událostí. 

V květnu tohoto roku nastaly povodně a záplavy s nejvyššími čísly v uvedeném pětiletém 
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období. Nejvýrazněji byly postiţeny především severní Morava a Slezsko, zatímco srpnové 

povodně nejvíce zasáhly sever Čech. 

 Následující tabulka zobrazuje počty usmrcených a zraněných osob u událostí 

s příznaky povodeň, záplava, déšť, kroupy; sníh, námrazy a větrná smršť. 

 

Tab. 5 Usmrcené a zraněné osoby při ţivelních pohromách v letech 2007 - 2011 

Příznak ţivelní pohromy 

rok Celkem 

dle 

příznaku 
2007 2008 2009 2010 2011 

U Z U Z U Z U Z U Z U Z 

Povodeň, záplava, déšť, kroupy 0 0 0 0 13 6 5 14 0 10 18 30 

Sníh, námrazy 0 3 0 0 0 1 1 70 0 15 1 89 

Větrná smršť 2 11 2 8 1 7 1 4 0 12 6 42 

Celkem v jednotlivých letech 2 14 2 8 14 14 7 88 0 37 25 161 

 

Nejvíce obětí v letech 2007 – 2011 si vyţádaly ţivelní pohromy s příznakem 

povodeň, záplava, déšť, kroupy, celkem 18 obětí. Úmrtí všech 18ti obětí bylo následkem 

ničivých povodní v letech 2009 a 2010. Událost s převaţující větrnou smrští si vyţádala 

celkem 6 lidských ţivotů. Naopak ţivelní pohroma s příznakem sníh, námrazy měla za 

následek 1 oběť, ale nejvíce zraněných (celkem 89). 
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4 Nebezpečí při extrémních povětrnostních podmínkách 

Ţivelní pohroma je MU vzniklá v důsledku škodlivého působení přírodních sil, 

která můţe nastat z nejrůznějších příčin. Jednou z mnoha příčin vzniku jsou atmosférické 

poruchy (bouře) [6]. 

Bouře bývá doprovázena některým ze svých doprovodných projevů:  

 silným větrem či jeho nárazy (vichřice, orkány) 

 elektrickými výboji (blesky) 

 sráţkami (přívalové deště, sněhové sráţky, krupobití) 

4.1 Nebezpečí pro osoby při silném větru 

Z hlediska moţného nebezpečí je nejdůleţitější charakteristikou větru jeho 

působení na překáţky dynamickým tlakem, čili jeho destruktivní účinky při vysokých 

rychlostech. Zároveň však silný vítr přenáší prach a další tuhé částice, čímţ zhoršuje 

viditelnost [20]. Působení větru se projevuje jednak přímými účinky (zbořené zdi, škody na 

střechách, spadlé sloupy elektrického vedení) a jednak účinky druhotnými, kdy jsou škody 

způsobeny větrem nesenými (např. střešní krytina), vyvrácenými (např. stromy) nebo 

strţenými (např. jeřáb) objekty na povrchu [4]. 

Vítr má vliv i na teplotní poměry. Zesilováním větru dochází ke zvyšování intenzity 

výparu z vodních ploch, půdy i vlhkých těles. Tím je odnímáno teplo, včetně tepla z těla 

člověka a dochází k poklesu tělesné teploty. Silný vítr významně ztěţuje chůzi, ale i 

dýchání. Ovlivňuje lidskou psychiku a zatěţuje organismus, především ve spojitosti 

s nízkými teplotami a z toho plynoucím pocitem chladu [20]. 

Vítr způsobuje nejvíce úrazů odlamováním velkých větví nebo i vyvracením stromů 

a jejich následným pádem na osoby, automobily, málo odolné objekty apod., přičemţ často 

můţe dojít aţ k usmrcení osob. Dále se jedná o úrazy způsobené padající střešní krytinou, 

taškami, okapy a jinými předměty. Silný vítr působí také škody na budovách a majetku, 

v lesním hospodářství, v energetice způsobuje rozsáhlé výpadky a v dopravě neprůjezdnost 

komunikací a s tím spojené omezení dopravy [20]. 

http://www.zachranny-kruh.cz/mimoradne_udalosti/vitr_a_tornado.html
http://www.zachranny-kruh.cz/mimoradne_udalosti/elektricke_vyboje_blesky.html
http://www.zachranny-kruh.cz/mimoradne_udalosti/privalove_deste_a_kroupy.html
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Nebezpečí hrozí při pohybu v okolí starších budov, u kterých hrozí strţení střešní 

krytiny případně celé střechy. Volně leţící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné ostré 

předměty představují za silného větru smrtící zbraň [15]. 

Při jízdě automobilem mohou větrné poryvy učinit vozidlo zcela neovladatelné. To 

platí i pro prázdné nebo poloprázdné nákladní auto či kamion. Hrozí také zvýšené 

nebezpečí střetu s překáţkou na silnici, popadanými stromy a větvemi. Za silného větru je 

nutno počítat s moţností pádu drátů vysokého napětí [15]. 

Pobyt v lese můţe být nebezpečný i v následujících dnech, kdy uţ velmi silný vítr 

ustal. Stromy narušené větrem totiţ mohou padat i při slabším nárazu větru [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Následky působení silného větru v Olomouci dne 31.3.2012 [23] 

4.2 Nebezpečí spojená se sněhovými bouřemi 

Sněţení, zejména v kombinaci s větrem, se stává omezujícím a nebezpečným 

povětrnostním jevem. Nová sněhová pokrývka i navátý sníh způsobují sněhové kalamity a 

zhoršení sjízdnosti komunikací. To ovlivňuje dopravu všeho druhu, kdy automobily a 

někdy i vlaky uvíznou v kalamitě i na řadu hodin. Nejčastěji jsou zasaţené části 

komunikací vedoucí otevřenou, vyvýšenou krajinou. Udrţovat sjízdnost těchto úseků silnic 

je pro zimní údrţbu obtíţné, protoţe při sněţení za větrného počasí se po odklizení sněhu 

vzápětí tvoří nové sněhové jazyky a závěje. 

Zimní projevy počasí mohou být o to nebezpečnější, jestliţe člověka zastihnou 

v horských oblastech případně v přírodě mimo civilizaci. Viditelnost při silném sněţení 
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klesá na minimum, orientace je obtíţná a silný vítr v kombinaci s mrazem můţe způsobit 

omrzliny, či dokonce můţe vést k umrznutí. Obtíţné se můţe stát dojít do bezpečí i po 

jinak dobře známé trase. 

Při teplotách vzduchu blízkých 0° C vytvářejí mokré vločky velkých rozměrů 

lepkavý sníh. Následně dochází k jeho usazování na větvích, drátech, stoţárech 

elektrického napětí apod. Při intenzivnějším sněţení, zvláště při současném nebo 

následném zesílení větru, se vytváří nebezpečí pro osoby vyskytující se pod zmíněnými 

předměty. Velké přívaly sněhu mohou vést k poškození či zřícení neudrţovaných nebo 

nedostatečně dimenzovaných střešních konstrukcí s nebezpečím následného zavalení osob. 

Odklízení sněhu ze střechy je z důvodu moţného pádu člověka rovněţ nebezpečné [17]. 

4.3 Nebezpečí spojená s bouřkami a krupobitím 

 Kaţdá bouřka je obvykle doprovázena několika doprovodnými jevy (přívalový 

déšť, krupobití, nárazový vítr, elektrické výboje). V následující části budou nebezpečné 

projevy charakterizovány jednotlivě. Je ale důleţité mít stále na paměti, ţe tyto projevy se 

nevyskytují odděleně, a proto je vţdy nutné předpokládat výskyt jejich moţných 

kombinací. 

4.3.1 Přívalový déšť 

Silné přeháňky spojené s bouřkovou činností mají ve většině pouze krátkou dobu 

trvání (do 30 minut). V určitých případech můţe být bouřková buňka mimořádně aktivní, 

kdy v řádu desítek minut z ní vypadne extrémní mnoţství sráţek. Jindy se bouřková 

oblačnost vytvoří z většího mnoţství bouřkových buněk, které opakovaně vznikají 

v přibliţně stejné oblasti. Dochází k nebezpečné kumulaci sráţek, které se jiţ nestačí 

vsakovat. Opravdové nebezpečí nastává většinou aţ v těch případech, kdy trvá silný déšť 

hodinu či déle. Pak můţe na jednom místě spadnout i přes 100 mm sráţek, coţ jiţ můţe 

způsobit nebezpečnou odtokovou situaci. V obou uvedených případech můţe dojít 

k nebezpečným povodním z přívalových dešťů, nazývaným přívalové povodně. Ty jsou 

nebezpečné především svou rychlostí a prudkostí, a také tím, ţe mohou přeměnit malé 

potoky či jen suchá koryta v ţivotu nebezpečný ţivel. Největší problémy při těchto druzích 

povodní způsobuje velká dynamická síla vody a jí unášeného materiálu. Nejnebezpečnější 

jsou v horách a v kopcovitých oblastech, kdy výrazně sklonitý terén má za následek 

zvyšování jejich rychlosti a ničivosti, přičemţ současně můţe docházet k sesuvům bahna a 
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kamení. Zvláště nebezpečné jsou přívalové deště pro letní stanové tábory, turistické 

kempy, chatové oblasti apod., které jsou často umístěny v údolních nivách [19]. 

4.3.2 Elektrické výboje (blesky) 

Blesky představují rizikový faktor všech bouřek. Základním pravidlem je, ţe blesk 

postupuje cestou nejmenšího odporu, tedy ţe si hledá co nejvodivější cestu do země. Proto 

dochází nejčastěji k zásahu nejvyšších nebo nejvíce vodivých objektů v krajině. Není to 

však absolutním pravidlem, často totiţ nelze odhadnout dráhu, která bude pro blesk 

nejvýhodnější. Situace je nebezpečná v okamţiku, kdy jiţ jsou vidět jednotlivé blesky, 

přičemţ akutní nebezpečí začíná hrozit, kdyţ je jiţ slyšet i hřmění. Riziko je tím větší, čím 

kratší je rozmezí mezi okamţikem výboje blesku a okamţikem zahřmění a čím je zahřmění 

silnější [19]. 

Blesk způsobuje váţné popáleniny a navíc se jedná o úraz elektrickým proudem. 

Ten je nebezpečný především v tom, ţe následky průchodu elektrického proudu tělem se 

mohou projevit aţ po dvou dnech, a to i smrtelné [5]. 

Působení zásahu blesku se netýká pouze případu, kdy je člověk zasaţen bleskem 

přímo. Osoby vyskytující se v bezprostřední blízkosti bleskem zasaţeného objektu, mohou 

být ohroţeny přeskokem sekundárních výbojů či následným poţárem. Zvlášť jsou 

ohroţeny osoby ukryté pod korunami stromů nebo v blízkosti vnějších zdí budov. Další 

nebezpečí představuje krokové napětí. Elektrický proud z místa úderu šíří v půdě paprsčitě 

všemi směry. Mezi dvěma body je rozdíl potenciálů, vzniká zde tedy napětí, takţe mezi 

nohama rozkročeného člověka můţe protékat proud [22]. 

4.3.3 Krupobití 

 Krupobití je běţným jevem doprovázejícím bouřky, nebezpečným se stává 

v okamţiku, kdy se začnou vyskytovat kroupy o průměru větším neţ přibliţně 2 cm. 

Výjimečně se mohou vyskytnout kroupy o průměru nad 5 cm (rekord v ČR je cca 12 cm), 

které pak dokáţí způsobit váţná zranění [19].  
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5 Ţivelní pohromy v ČR 

 Naše území v minulosti zasáhlo několik ţivelních pohrom spojených se silným 

větrem. Za posledních 10 let patřili mezi nejničivější tornádo v Litovli, orkán Kyrill a 

vichřice Emma.  

 Je třeba se seznámit s poznatky z vybraných události a to jak s pozitivními, tak 

zejména s negativními, abychom při obdobných událostech dokázali jednat lépe a rychleji. 

Část ze získaných poznatků lze také vyuţít při formulování zásad chování při extrémních 

povětrnostních podmínkách.  

  V následujícím přehledu jsou zmíněny příčiny usmrcení osob, které zahynuly 

v souvislosti s působením silného větru v ČR v letech 2001 aţ 2005 [12]: 

 srpen 2001 

Strom v kempu u Třeboně zabil osmnáctiletého mladíka. V tábořišti na Zlínsku 

zabil strom šestapadesátiletou ţenu. 

 září 2001 

 Jeden muţ utonul na Slapské přehradě, kdyţ vítr převrátil loďku se dvěma rybáři.  

U Brna spadl Topol na pětašedesátiletého muţe a šestasedmdesátiletou ţenu. 

 říjen 2002 

 Po dopravní nehodě na Strakonicku, kterou způsobila větrem utrţená větev, podlehl 

osmadvacetiletý muţ. Na Děčínsku zemřel sedmapadesátiletý muţ na infarkt při odklízení 

stromu. 

 srpen 2003 

 V lese na Lounsku spadl v důsledku větru strom na vůz se dvěma mladými muţi, 

jeden zemřel na místě. 

 červen 2004 

  Při průtrţi mračen nad Olomoucí zahynul devětapadesátiletý muţ v autě, na které 

spadl strom. 

 listopad 2004 

 V Holasicích na Brněnsku strhla vichřice zeď domu a zabila sedmadvacetiletého 

muţe.  
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 prosinec 2005 

 ČR ochromil prudký vítr, sníh a náledí. V Děčíně zahynul devětačtyřicetiletý řidič, 

na jehoţ auto spadl strom. 

5.1 Tornádo v Litovli 

 Dne 9. 6. 2004 zasáhlo město Litovel v Olomouckém kraji tornádo poměrně silné 

intenzity F3 [25].  

Průchod tornáda kopíroval jedno z ramen řeky Moravy, protékající městem. 

Nejničivější účinky byly zaznamenány v pásu širokém přibliţně 200 m. Během velmi 

krátké doby přišla intenzivní bouře, přívalový déšť a především nezvykle silný vítr, jeţ 

v nárazech dosahoval rychlost přes 200 km.h
-1

. Ve městě nastal dopravní kolaps, protoţe 

auta zůstala uvězněna mezi popadanými stromy, sloupy, zpřetrhanými dráty apod. Událost 

si vyţádala vyhlášení stavu nebezpečí a to od 9. do 16. června 2004.  

Většina domů byla bez střech nebo se střechami visícími na zdivu, mohutné stromy 

byly polámané nebo vyvrácené, stejně tak betonové sloupy elektrického vedení. Všude 

byla změť drátů, větví, plechů, tašek. Prvotním průzkumem bylo zjištěno, ţe naštěstí nikdo 

nezůstal v troskách domu. 

Ve dnech 11. aţ 19. června na místě zasahovalo denně 12 aţ 20 profesionálních a 

dobrovolných jednotek PO a také zhruba 60 vojáků ze 75. záchranné a výcvikové základny 

Armády ČR Olomouc, kteří zasahovali se speciální těţkou technikou. Váţně bylo 

poškozeno padesát rodinných domů, řada objektů firem a jen na území města bylo ţivlem 

zničeno na 600 stromů. Vzhledem k rozsahu škod bylo téměř neuvěřitelné, ţe nedošlo k 

ţádnému váţnějšímu zranění civilních osob [8]. 

5.2 Orkán Kyrill 

Ve dnech 18. a 19. ledna 2007 zasáhla území ČR přírodní katastrofa v podobě 

orkánu Kyrill, který se prohnal velkou částí evropského kontinentu. Silné proudění bylo 

způsobeno rozdílem tlaku mezi oblastí vyššího tlaku vzduchu nad jiţní Evropou a tlakovou 

níţí nad Skandinávií. 

Následky byly ohromující. Řádění orkánu si vyţádalo celkem 6 obětí. Většina obětí 

zahynula pod padajícími stromy. Dva mladíci zahynuli v automobilu, na který se během 

jízdy zřítil strom. O ţivot přišel také příslušník HZS ČR, který odstraňoval spadlý strom a 
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přitom na něj nečekaně spadl jiný kmen. Starší muţ zahynul při odstraňování kmene 

stromu, který orkán vyvrátil.  

Přes milion obyvatel se dočasně ocitlo bez elektrické energie. V českých lesích 

padlo více neţ 10 milionů m
3
 dřeva. Na mnoha místech byla přerušena doprava. Vítr místy 

dosahoval nárazové rychlosti aţ 182 km.h
-1

 [9, 30].  

Hasiči nejčastěji zasahovali u spadlých stromů a vyvrácených sloupů elektrického 

vedení, zajišťovali utrţené střešní krytiny, uvolněné plechy nebo poničené střechy a 

vyprošťovali převrácená vozidla. Kvůli zvládnutí značného nárůstu telefonátů občanů 

ţádajících o pomoc musel být posílen počet pracovníků operačních a informačních 

středisek HZS ČR. Největší nebezpečí představovaly padající stromy, i kdyţ neméně 

nebezpečné byly utrţené a létající části střech a billboardy.  

Rozhodnutím vlády ČR byl v důsledku rozsáhlé ţivelní pohromy vyhlášen nouzový 

stav pro celá území 5 krajů (Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Liberecký, Vysočina) a 

dále pro vybrané okresy Královéhradeckého, Moravskoslezského a Středočeského kraje. 

Nouzový stav byl vyhlášen od 25. ledna do 5. února 2007. 

V rozmezí tří dní od 18. do 20. ledna zasahovalo na 6 500 jednotek PO u 

dohromady téměř 5 800 MU, z toho počtu téměř 5 000 bezprostředně souviselo s větrnou 

smrští [9, 31]. 

5.3 Vichřice Emma 

1. a 2. března 2008, tedy jen něco málo přes rok od orkánu Kyrill, postihla ČR další 

přírodní katastrofa. Vichřice nazvaná Emma postihla značnou část Evropy a přes naše 

území se prohnala směrem od západu. Byla provázena bouřkami a krupobitím, především 

však silným větrem, který v nárazech dosahoval rychlosti 120 aţ 140 km.h
-1

. 

Ţivel si vyţádal dva lidské ţivoty, několik zraněných a desítky evakuovaných osob. 

Jedna z obětí podlehla zraněním, které ji způsobila ulomená větev ze stromu. 

 Vlivem silného větru došlo k pádům stromů na komunikace, ţelezniční tratě, 

elektrická vedení či objekty. Vítr způsobil také řadu dopravních nehod a zastavení provozu 

na mnoha silnicích a ţeleznicích [10].   
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Byly poškozeny střechy řady objektů, z některých z nich museli být evakuováni 

jejich obyvatelé. V lesích vichřice poničila přes 1,8 milionů m
3
 dřeva [10, 32]. 

Za oba dny řešily jednotky PO celkem 4 534 MU. Nejčastěji byly jednotky vysílány 

k odstraňování překáţek na silnicích a ţeleznicích, dopravním nehodám  a k utrţeným 

střechám nebo jiným částem budov, které přímo ohroţovaly okolí. První den likvidace 

následků vichřice bylo nasazeno přibliţně 2 500 příslušníků HZS ČR a dalších 5 000 

hasičů dobrovolných. Policie ČR nasadila ze standardního výkonu sluţby celkem 1 386 

policistů, kteří zasahovali v souvislosti s dopravními nehodami a při zamezení vstupu 

nepovolaných osob do ohroţených míst [10].   
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6 Návrh zásad chování osob při extrémních povětrnostních 

podmínkách nacházejících se mimo objekty  

 Většinu z výše popsaných extrémních klimatických jevů lze předpovědět 

s dostatečným předstihem. ČHMÚ v případě předpokládaného výskytu nebezpečného 

klimatického jevu vydává výstraţnou informaci, která kromě charakteru nebezpečného 

jevu obsahuje také časový a prostorový rozsah platnosti výstraţné informace. Na základě 

míry jeho intenzity se kaţdému jevu přiřazuje jeden ze tří stupňů nebezpečí (nízký, 

vysoký, extrémní) a doporučení, jak nebezpečí eliminovat. 

 Přesto nás příroda mnohdy překvapí svými extrémními klimatickými jevy. Postupy, 

jak se zachovat při jejich působení jsou specifikovány v následujícím textu. 

6.1 Zásady chování při silném větru 

Většina zranění a smrtelných úrazů způsobených větrem souvisí s vyvrácením 

stromů a ulamováním velkých větví a jejich následným pádem buď přímo na člověka, nebo 

na automobil v němţ se člověk právě nachází a nebo před jedoucí vozidlo s následnou 

havárií. Následují zranění způsobené padající střešní krytinou a dalšími předměty. Obě tyto 

skupiny úrazů nemusí být vázány pouze na konvekční bouře, jejich výskyt můţe být za 

jakéhokoliv silnějšího větru při přechodu front nebo v silném proudění za frontou. Bez 

ohledu na původ silného větru se lze úrazům způsobeným větrem vyhnout dodrţováním 

následujících bezpečnostních pravidel [33]: 

 Nezdrţovat se za silného větru v blízkosti větších stromů, u kterých můţe dojít 

k vyvrácení či ulomení větších větví. To platí pro osoby pohybující se ve volné 

přírodě, pro táboření ve stanech či různých chatkách, ale také pro pobyt 

v zaparkovaném autě. 

 V ulicích měst omezit za silného větru pohyb poblíţ vyšších budov bez ohledu 

na typ střešní krytiny. Vítr totiţ dokáţe shazovat jednotlivé střešní tašky i utrhnout 

kusy plechových střech. Pokud je to moţné, nejprudší nárazy větru přečkáme 

v uzavřených prostorách budov s nenarušenou statikou nebo naopak na zcela 

volném prostranství. 
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 Nepohybovat se na okrajích prudkých srázů nebo břehů řek, hrozí pád při 

poryvu větru. 

 Dát si pozor na moţnost pádu drátů elektrického vedení. Leţí-li dráty vysokého 

napětí na zemi, zásadně se k nim nepřibliţujeme (nebezpečí krokového napětí). 

 Zastihne-li nás prudký vítr na vodní hladině, snaţíme se co nejrychleji dostat na 

břeh. To platí jak pro plavání, kde hrozí nebezpečí fyzického vyčerpání, tak pro 

pobyt na menších plavidlech (moţnost jejich převrácení či potopení). 

 Během jízdy autem sníţit přiměřeně rychlost, přičemţ je nutno počítat 

s moţností, ţe náhlý boční náraz můţe učinit vozidlo neovladatelným či jej vytlačit 

ze silnice.  

 Při velmi silném větru je lepší s vozidlem úplně zastavit, nejlépe čelem ke 

směru větru (při bočním větru hrozí větší pravděpodobnost převrácení vozu). 

 Nezdrţovat se v lese a nevydávat se na horské túry. 

 Další nebezpečí hrozí od předmětu unášených větrem, snaţíme se proto najít 

úkryt pod pevným přístřeškem. 

 Nepodceňovat nastalou situaci a nepřeceňovat vlastní síly, schopnosti a 

moţnosti [13, 33]. 

6.2 Zásady chování při sněhové bouři 

V případě sněhové bouře je důleţité snaţit se dostat do obydlených míst, kde by se 

nepříznivé podmínky daly přečkat. V opačném případě hrozí ztráta orientace, vyčerpání a 

prochladnutí. Pohybovat se opatrně a dát si pozor na zasněţená nebezpečná místa (příkopy, 

vodní toky, led). 

Zastihnou-li nás nebezpečné projevy bouře na horách nebo jinde mimo civilizaci, 

kde není vhodný úkryt, je moţno zhotovit si nouzový úkryt ve sněhu – tzv. záhrab. 

Přístřešek ve sněhu budujeme aţ ve stavu nejvyšší nouze, kdy účinky sněhu, silného větru,  

a mrazu jsou natolik silné, ţe nám nedovolí pokračovat dále. Je dobré vyhledat vhodnou 

závěj někde v závětří, kde vyhloubíme úkryt. Vchod do přístřešku by měl být níţe neţ 

strop hlavního prostoru. Vytvoříme větrací otvor a kontrolujeme přístup vzduchu. 

Vhodným způsobem přístřešek viditelně označíme (např. lyţařskými hůlkami) [11]. 
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Při jízdě automobilem během sněhové kalamity je vhodné zváţit stav vozovky, 

vzdálenost a profil silnice po které se pohybujeme. Je-li nemoţné bezpečně projet, je 

vhodné pokusit se zaparkovat a počkat na vozidla SÚS. Pokud jiţ došlo k uvíznutí na 

vozovce, doporučuje se učinit vozidlo viditelným výstraţnými světli či trojúhelníkem, 

v extrémním případě uvázáním kusu barevné látky na anténu. Pokud vůz překáţí provozu, 

informovat o tom Policii ČR. Jestliţe je komunikace zcela zablokována vozidly a hrozí, ţe 

budeme muset několik hodin zůstat ve voze, doporučuje se následující [11, 34]:  

 Šetřit s pohonnými hmotami. 

 Vypnout veškeré spotřebiče (klimatizace, rádio, světla) a topit pouze motorem. 

 Dochází-li pohonné hmoty, motor zapínat jen na nezbytně nutnou dobu 

k vytopení vozu. 

 Čekat na příjezd záchranářů, pro snadnější nalezení občas rozsvítit reflektory.      

6.3 Zásady chování při bouřce 

Za bouřky není ţádné místo absolutně bezpečné, existují pouze místa poměrně 

bezpečná (dobře uzemněné zděné, ţelezobetonové nebo kamenné budovy nebo automobily 

s uzavřenou plechovou karosérií). Obecně platí, ţe během bouřky bychom se měli 

vyvarovat situací, při kterých se člověk stává doslova hromosvodem. A to jak z důvodu 

nejvyšší polohy v okolí, tak z důvodu zvyšování své vodivosti [19].  

 

Rizikové situace při silných elektrických výbojích: 

 Pohyb osob v otevřené krajině nebo na kterémkoliv vyvýšeném místě. Vysoce 

nebezpečným je pohyb na horském hřebeni a na vrcholech hor. 

 Riziko se zvyšuje, máme-li u sebe větší kovové předměty nebo se jich 

dotýkáme. 

 Pobyt na vodní hladině jako plavec, v člunu, apod. 

 Pobyt pod vzrostlejšími stromy. Ovšem některé niţší stromy mohou mít 

mnohem hlubší kořeny, neţ jiný okolní vyšší porost a z toho důvodu mohou být 

výrazně vodivější. Během bouřky je tedy nejvhodnější, vyvarovat se blízkosti 

jakýchkoliv vzrostlých stromů, nejen těch nejvyšších. 
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 Pobyt v blízkosti kovových stoţárů, sloupů veřejného osvětlení, elektrického 

vedení apod. 

 Pobyt pod skalními převisy, ve vchodech do jeskyní, šachet či v menších 

staveních bez hromosvodu (např. staré hájence). Velké bezpečí nepředstavují ani 

velká stavení s narušenou statikou, kde v případě úderu blesku hrozí další narušení 

zdiva a zřícení. 

 Jízda v otevřených vozidlech, na motocyklech a jízdních kolech [19, 35]. 

 

Naopak za relativně bezpečný se povaţuje pobyt během bouřky v automobilu 

s uzavřenou plechovou karosérií. Pokud nás zastihne bouřka při jízdě automobilem, je 

vhodné zváţit, zda pokračovat dále. V autě jsme sice dostatečně chráněni, ale pokud by do 

konstrukce uhodil blesk, hrozí riziko způsobení dopravní nehody. 

V autě jsme chráněni na základě principu Faradayovy klece. To znamená, ţe proud 

je veden plechovou karosérií a uvnitř tedy nevzniká elektromagnetické pole. I to má ale 

svá pravidla. Neměli bychom se dotýkat kovových částí automobilu. Okna i dveře vozu 

bychom měli nechat zavřená. 

V otevřené krajině je vhodné při bouřce vyhledat co nejniţší polohy (údolí, úvozy), 

s niţší vegetací, dostatečně daleko od stoţárů a vedení elektrického proudu. Je však nutné 

zváţit riziko moţnosti náhlého přívalu vody. Na vyvýšených místech je důleţité zaujmout 

co nejniţší polohu. Nikoliv však vleţe, protoţe je nutné mít co nejmenší kontakt těla se 

zemským povrchem. Nejbezpečnějším řešením je přečkat bouřku v podřepu s nohama a 

rukama u sebe. V případě, ţe se jedná o skupinu, je vhodné se rozdělit a především nebýt 

v tělesném kontaktu. Tím se eliminuje riziko zasaţení větší skupiny osob bleskem a 

zároveň je vyšší pravděpodobnost moţnosti poskytnutí první pomoci prostřednictvím jiné 

nezasaţené osoby. 

Vzdálenost bouřky poznáme podle časového rozmezí mezi bleskem a zahřměním. 

Rychlost šíření zvuku v atmosféře je přibliţně 340 m.s
-1

. To znamená, ţe 1 km urazí 

přibliţně za 3 vteřiny. Pro přibliţný odhad tedy platí, ţe počet sekund mezi bleskem a 

zahřměním vydělíme třemi a získáme počet kilometrů, jak daleko je bouřka od nás. Bouřka 

je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km (přibliţně 9 s mezi bleskem a hřměním). 
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Popsané zásady opatrnosti platí i v případě, ţe se bouřka jeví jako relativně 

vzdálená (především po předchozích vydatných sráţkách, kdy se můţe zdát, ţe bouřka jiţ 

odeznívá). Bezpečnostní pravidla je vhodné zachovávat po dobu alespoň 20 aţ 30 minut od 

posledního zahřmění či blesku. V klimatických podmínkách ČR se totiţ často stává, ţe se 

bouřky opakují na stejné trase postupu nebo se vracejí ve směru jejich příchodu, případně 

ve směru příchodu frontálního systému, kdy se mohou spojit s bouřkami frontálními. 

Pokud dojde k zásahu a zranění člověka bleskem, je pro zasaţenou osobu 

rozhodující poskytnutí první pomoci. Zpravidla je nezbytné provést masáţ srdce a umělé 

dýchání. Je důleţité si uvědomit, ţe v některých případech se můţe jednat pouze o šok 

způsobený krátkodobým elektrickým výbojem [19, 36]. 

6.3.1 Přívalový déšť 

Je-li člověk potenciálně ohroţen přívalovými sráţkami, je nutné sledovat dění ve 

svém okolí. 

Pokud je jiţ bouřková oblačnost pozorovatelná, je vhodné tuto oblačnost pozorněji 

sledovat, zda příliš dlouho (více neţ hodinu) nezůstává na jednom místě, v oblasti proti 

proudu vodního toku, který by nás mohl případně ohrozit. Nebezpečí přívalových sráţek je 

tím větší, čím níţe jsou mraky nad terénem, coţ značí větší mnoţství vláhy v atmosféře. 

Silné sráţky mohou být naznačeny vysokou frekvencí blesků bez doprovodného hřmění, 

které bývá silnými sráţkami významně utlumeno. Moţnost pozorování je v noci významně 

sníţena, kdy je moţné se řídit pouze pozorovatelnými blesky či hřměním. 

Zastihnou-li nás přívalové sráţky v dané oblasti či v oblasti proti proudu vodního 

toku, je nutné zvýšit ostraţitost a při sebemenší známce nebezpečí se co nejrychleji vzdálit 

do bezpečí. Zvlášť nebezpečné jsou rokle, kaňony a údolí, které opouštíme do nejbliţšího 

svahu.  Je také důleţité na tuto moţnost myslet jiţ při stavbě stanu či parkování 

automobilu. 

Přecházíme-li zaplavené území, nepokoušíme se přecházet proud vody v místech, 

kde je hloubka vody větší neţ přibliţně výška kolen, neboť proud můţe mít neočekávanou 

sílu. V případě přívalového deště při jízdě automobilem raději zastavíme na bezpečném 

místě, kdy vůz neohrozí proud vody nebo bahna na silnici a čekáme na sníţení intenzity 

sráţek. V ţádném případě nepřejíţdíme autem zaplavenou vozovku, most či terén, kde 

nedokáţeme odhadnout výšku vody. Při ponoření karoserie do vody dojde snadno ke ztrátě 
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kontaktu pneumatiky s povrchem vozovky a automobil se tak dostane mimo vozovku, 

most či brod do nebezpečné hloubky nebo do proudu. Jen relativně bezpečný je průjezd 

tehdy, pokud se karoserie do vody neponoří. V případě, ţe automobil zůstane stát ve vodě, 

je nutné jej co nejdříve opustit. Zvlášť pozorně je nutno řídit v noci, kdy lze jen obtíţně 

odhadnout míru zaplavení vozovky či terénu [33, 34].      

Výše uvedené zásady jsou spíše zásadami předběţné opatrnosti. Obsáhlé rady a 

zásady chování při rozsáhlých povodních nejsou cílem této práce.   

6.3.2 Krupobití 

V případě začínajícího krupobití, zvláště při výskytu větších krup se doporučuje 

okamţitě vyhledat úkryt pod nejbliţším nebo mostem, v ideálním případě pod pevným 

přístřeškem. Nacházíme-li se ve zcela otevřené krajině, chráníme si rukama nebo taškou či 

bundou alespoň hlavu. 

 Pokud řídíme vozidlo, okamţitě zastavíme na bezpečném místě (nejlépe pod 

nízkými stromy), hrozí váţné poškození čelního skla. Nachází-li se v automobilu deka 

nebo nepotřebné oděvy, pokusíme se zakrýt alespoň čelní sklo, které je nejvíce ohroţeno. 

 Zpravidla se největší kroupy vyskytují aţ na závěr krupobití, proto vyčkáme na 

bezpečném místě aţ do jeho naprostého odeznění [33]. 

6.4 Kombinace nepříznivých klimatických podmínek 

Doposud popsané extrémní projevy počasí byly rozděleny podle jednotlivých 

kategorií. Tyto projevy se však většinou nevyskytují samostatně, proto je nutné 

předpokládat jejich moţné kombinace. Musíme vţdy zohlednit konkrétní situaci a 

prostředí, kde se nacházíme a posoudit, který z činitelů představuje za daných okolností 

největší nebezpečí, a podle toho se pak zachovat [24]. 

 Extrémní klimatické projevy a jejich kombinace obzvlášť ohroţují skupiny osob 

jako např. turisté, lyţaři, horolezci, cyklisté apod. Ti mohou být těmito projevy na volném 

prostranství rychle a především neočekávaně zasaţeni. Proto by u těchto osob mělo být 

samozřejmostí znát zásady chování za nepříznivých klimatických podmínek.  
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7 Vzdělávání a příprava školní mládeţe 

Jedinou vrstvou občanské společnosti, která můţe být ve značném rozsahu a 

celorepublikově připravována na ochranu před následky ţivelních pohrom jsou ţáci ZŠ a 

studenti SŠ. Proto by této vrstvě populace měla být věnována dostatečná pozornost s cílem 

vytvoření systematické přípravy mládeţe na činnosti při působení ţivelních pohrom. 

7.1 Výuka problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí 

Po zrušení předmětu branná výchova [46] od školního roku 1991/1992 se na 

školách problematice ochrany člověka za mimořádných událostí nevěnovala větší 

pozornost. Aţ koncem roku 1995 tehdejší Hlavní úřad civilní ochrany ČR ve spolupráci 

s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze připravil projekt experimentu na vybraných 

základních a středních školách s cílem zjistit, zda lze některá témata týkající se ochrany 

člověka za mimořádných událostí vyučovat ve vybraných předmětech, aniţ by se vytvářel 

samostatný předmět. Na základě experimentu byl v roce 1999 vydán pokyn MŠMT [47] 

k začlenění tématiky ochrana člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů. 

Pokyn měl ovšem pouze formu doporučení, výuka byla stanovena ve značně omezeném 

rozsahu a hlavně jeho realizace silně pokulhávala [42]. 

 Především v důsledku katastrofálních povodní v roce 2002 v ČR se zařazení 

tématiky dostalo opět do popředí zájmu. V roce 2003 vydalo MŠMT aktualizovaný pokyn 

[43]. Příslušným dodatkem [44] byly doplněny platné učební texty. Podle aktualizovaného 

pokynu probíhá výuka povinně v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodina ročně v kaţdém 

ročníku na základních, středních a vyšších odborných školách. Konkrétní realizace záleţí 

na rozhodnutí ředitelů škol, výuka můţe probíhat samostatně, ale v praxi se nejčastěji 

témata začleňují do stávajících předmětů [42]. V současnosti je problematika ochrana 

člověka za mimořádných událostí v určité omezené míře obsaţena v rámcových 

vzdělávacích programech pro jednotlivé typy škol [37]. 

 

Obsah je zaměřen na ochranu osob před následky: 

 Ţivelních pohrom včetně nezbytných dovedností (mimo jiné sem patří ochrana 

před atmosférickými poruchami, která nejvíce souvisí s obsahem této práce)   

 Úniku nebezpečných látek do ţivotního prostředí včetně nezbytných dovedností 



38 

 Pouţití nebo anonymní hrozbě pouţití výbušniny nebo nebezpečné látky 

 

Jiţ od zavedení této výuky má na její realizaci ve školách nemalý podíl HZS ČR, 

který uskutečňuje řadu činností na podporu a obohacení vyučování a výchovy [37]: 

 Organizuje a lektorsky zajišťuje kurzy pro učitele k výuce dané problematiky 

na školách (do ledna 2011 bylo takto proškoleno 14 600 učitelů) 

 Organizuje besedy pro ţáky, studenty a pedagogické pracovníky 

 Pomáhá při přípravě praktických cvičení na školách 

 Organizuje pro ţáky různé pohybově vědomostní soutěţe 

 Připravuje nebo se podílí na tvorbě učebnic a pomůcek pro výuku k dané 

tématice 

 Tvoří nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi se podílí na tvorbě výukových 

multimediálních projektů (Vaše cesty k bezpečí; Chraň svůj svět, chraň svůj 

ţivot; Výchova dětí v oblasti PO a ochrany obyvatelstva – HASÍK CZ a další) 

 

I přes veškeré úsilí HZS ČR není skutečný stav proškolených pedagogů ideální. 

Podíl na tom má především vysoká fluktuace ve školství [37]. 

K problému přispívala také nedostatečná příprava budoucích učitelů na tuto 

tematiku v rámci pedagogických fakult. Zlepšení má přinést schválení materiálu začlenění 

tématik „ochrana člověka za mimořádných událostí, péče o zdraví a dopravní výchova“ do 

studijních programů pedagogických fakult. Vláda ČR tento materiál schválila na svém 

zasedání dne 5. října 2011 usnesením č. 734 [45]. Budoucí pedagogičtí pracovníci tak 

získají znalosti a dovednosti potřebné pro zvládání rizikových situací při MU a budou mít 

dostatek znalostí ke zvládání výuky těchto tematik. 

7.2  Vyhodnocení výuky zásad chování při extrémních povětrnostních 

podmínkách  

Výuka zásad chování při extrémních povětrnostních podmínek na školách je jen 

zlomkem celé tematiky ochrana člověka za mimořádných událostí. Při časové dotaci šest 
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vyučovacích hodin ročně lze jen stěţí očekávat, ţe by této úzké problematice mohl být 

věnován větší prostor. 

V počátcích realizace dotazníkového šetření jsem se rozhodoval, zda za 

respondenty zvolit ředitele škol a šetření provést elektronickou formou (moţnost širšího 

okruhu oslovených v rámci celé ČR) nebo dotazníky směřovat na samotné ţáky vybraných 

škol. S tím ovšem souvisí menší okruh dotázaných. 

Nakonec jsem se rozhodl zvolit dotazníkové šetření u ţáků na vybraných školách a 

to ze dvou důvodů:  

a) V rámci projektu Rychlá šetření, realizovaného Ústavem pro informace pro 

vzdělávání, proběhlo v roce 2009 šetření týkající se výuky ochrany člověka za 

mimořádných událostí. Respondenti, kterými byli ředitelé základních a středních 

škol, odpovídali na otázky týkající se důleţitosti výuky, přípravy pedagogů, kvality 

pomůcek a způsobu realizace týkajících se ochrany člověka za MU. Výsledky 

tohoto šetření [38] mi pomohli vytvořit si představu o výuce této problematika na 

školách. 

b) Problematika zásad chování při extrémních povětrnostních podmínkách není příliš 

rozsáhlá, nedá se tedy předpokládat, ţe by ředitelé měli dostatečný přehled o 

rozsahu výuky na svých školách. 

 

Byl tedy vypracován dotazník (viz příloha č. 1) pro ţáky 7., 8. a 9. tříd na dvou ZŠ. 

Prví školou, kterou navštěvuje celkem 465 ţáků byla ZŠ Prostějov, Melantrichova ulice 

60. Druhou školou byla menší ZŠ s celkem 180 ţáky v obci Protivanov v okrese Prostějov.     

Celkem bylo na obou ZŠ ve zmiňovaných třídách rozdáno 131 kusů dotazníků. 4 

dotazníky musely být z důvodu neúplného vyplnění vyřazeny. Do hodnocení bylo 

započítáváno 127 dotazníků.    

7.2.1 Vyhodnocení dotazníku 

V úvodní otázce jsem se zajímal o to, zda se ţáci ve škole setkali s výukou zásad 

chování při extrémních povětrnostních podmínkách. Výsledky jsou zobrazeny na obr. 11.  
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Obr. 11 Setkali jste se ve škole s výukou zásad chování při extrémních povětrnostních 

podmínkách? 

 

Celkem 85 ţáků uvedlo, ţe se s výukou zásad chování při extrémních 

povětrnostních podmínkách setkalo, 42 ţáků nikoliv. V rámci jednotlivé třídy bych 

očekával, ţe buď převáţná většina odpoví ano, nebo ne. Ovšem výsledky byly značně 

nerovnoměrné. Jen v rámci 2 tříd výsledky ukazovaly, ţe s výjimkou jednoho ţáka se 

všichni ostatní s výukou setkali. Nebyly výjimkou ale třídy, kde poměr ţáků, kteří se 

setkali a nesetkali s výukou byl téměř vyrovnaný. Lze to pravděpodobně přisuzovat tomu, 

ţe problematika mohla být zmiňována jen velmi okrajově, neţ aby ji někteří ţáci 

zaregistrovali. 

 

Otázka č. 2 zněla: V rámci jakého předmětu výuka probíhala? 

 

Obr. 12 V rámci jakého předmětu výuka probíhala? 
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Nejčastěji probíhala výuka zásad chování při extrémních povětrnostních 

podmínkách v rámci předmětu výchova k občanství (37,8%) a přírodopis (33,7%). 

Minimální zastoupení měly předměty fyzika, chemie, tělesná výchova. Překvapením bylo 

8,2% u zdánlivě nesouvisejícího předmětu český jazyk. V případě, ţe ţáci uváděli více 

předmětů, v rámci kterých výuka probíhala, byly do hodnocení započítány všechny 

uvedené předměty. 

 

Otázka č. 3 zněla: Navštívil vás při výuce příslušník HZS ČR, který vám o zásadách 

chování při extrémních povětrnostních podmínkách něco říkal? 

 Na toto otázku odpovědělo 21 respondentů ano, zbylých 106 ţe nikoliv. V diskuzi 

s řediteli ZŠ mi bylo sděleno, ţe příslušníci HZS ČR navštěvují obě školy při besedách 

přibliţně jedenkrát za rok aţ dva. Nízké procento kladných odpovědí (16,5%) lze vysvětlit 

rozsáhlostí tematiky PO a také tím, ţe zájem ţáků při besedách směřuje k pro ně 

„zajímavějším“ tématům. 

 

Otázka č. 4 zněla:  Věděli byste, jak se zachovat za bouřky, silného větru, ve sněhové 

bouři: 

a) ve volné přírodě? 

b) při jízdě autem s rodiči? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 13 Věděli byste, jak se zachovat za bouřky, silného větru, ve sněhové bouři: a) ve 

volné přírodě? 

Má hypotéza u této otázky byla, ţe většina odpoví kladně. A skutečně tomu tak 

bylo. 69 respondentů odpovědělo ano, u zbylých 58 byla odpověď ne. Předpokládal jsem 

ovšem daleko větší převahu kladných odpovědí. 

54,3%

45,7%
ANO

NE
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Obr. 14 Věděli byste, jak se zachovat za bouřky, silného větru, ve sněhové bouři: b) při 

jízdě autem s rodiči? 

 

U této otázky jsem očekával větší procento kladných odpovědí neţ v otázce a) ve 

volné přírodě. U respondentů můţe být otázka trochu manipulující nejen z důvodu pocitu 

bezpečí v přítomnosti rodičů, ale především automobil mohou povaţovat za „relativně“ 

bezpečný úkryt. Předpoklad se vyplnil, odpověď ano byla u 91 ţáků, negativně se vyjádřilo 

36 ţáků. 

 

Otázka č. 5 zněla: Myslíte si, ţe máte dostatečné znalosti o zásadách chování při 

extrémních povětrnostních podmínkách? 

 

U této otázky jsem opět předpovídal, ţe většina odpoví ano. 

 

Obr. 15 Myslíte si, ţe máte dostatečné znalosti o zásadách chování při extrémních 

povětrnostních podmínkách? 
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 Realita byla ovšem trochu jiná. Odpověď ano byla pouze u 41,7% dotázaných, 

překvapivě nadpoloviční většina 58,3% uvedla negativní odpověď. 

 

Otázka č. 6 zněla: Jak byste si představovali zlepšení informovanosti o problematice 

chování osob při extrémních povětrnostních podmínkách? 

 

Obr. 16 Jak byste si představovali zlepšení informovanosti o problematice chování osob 

při extrémních povětrnostních podmínkách? 

 

Na otázku, jak by si ţáci představovali zlepšení informovanosti o zásadách chování 

osob při extrémních povětrnostních podmínkách nejvíce respondentů (celkem 44) 

odpovědělo výběrem moţnosti pořádáním „kurzů přeţití“. Ve zlepšení informovanosti by 

jim určitě pomohly besedy s příslušníky HZS ČR (31 respondentů). Přes pětinu dotázaných 

ţáků (celkem 27) by si představovalo řešení ve zvýšení počtu vyučovacích hodin 

věnovaných této problematice. Instruktáţní videa zvolilo 20 respondentů. Naopak ve 

vyuţívání interaktivních kurzů ţáci (celkem pouze 5) řešení problému nevidí. 

 

Otázka č. 7 zněla: Zdá se vám rozsah výuky tematiky „ochrana člověka za mimořádných 

událostí“ dostatečný? 
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Obr. 17 Zdá se vám rozsah výuky tematiky „ochrana člověka za mimořádných událostí“ 

dostatečný? 

 

Z grafu na obr. 17 je zřejmé, ţe většině dotázaných (celkem 67) připadá rozsah 

výuky nedostatečný. Za dostatečný ho povaţuje 60 dotázaných. 

 

Shrnutí výsledků: 

- ve škole se s výukou zásad chování při extrémních povětrnostních podmínkách 

setkalo 67% ţáků 

- v případě, ţe výuka probíhala, bylo to nejčastěji v rámci předmětů výchova 

k občanství (38% z uvedených předmětů) a přírodopis (34%) 

- přibliţně 17% ţáků uvedlo, ţe se při besedách s příslušníky HZS ČR dozvěděli 

informace o zásadách chování při extrémních povětrnostních podmínkách 

- jak se zachovat ve volné přírodě při bouřce, silném větru, či sněhové bouři by 

vědělo 54% ţáků; v případě, ţe by se nacházeli ve vozidle se svými rodiči by 

vědělo jak se zachovat 72% ţáků 

- 42% dotázaných ţáků si myslí, ţe má dostatečné znalosti o zásadách chování při 

extrémních povětrnostních podmínkách 

- 35% ţáků by si náplň přípravy k dané problematice představovalo v pořádání 

„kurzů přeţití“, 24% by se zaměřilo na besedy s příslušníky HZS ČR a 21% by 

zvýšilo počet vyučovacích hodin věnovaných této problematice. 

- jen 47% ţáků povaţuje rozsah výuky ochrana člověka za mimořádných událostí za 

dostatečný. 

47,2%

52,8%
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7.3 Návrh náplně přípravy školní mládeţe na činnosti při extrémních 

povětrnostních podmínkách 

Stávající systém výuky ochrany člověka za mimořádných událostí dle zjištěných 

výsledků trpí nedostatečným časovým prostorem, který je v rozsahu nejméně 6 hodin 

ročně. Nedá se ovšem předpokládat, ţe by tato tematika mohla být vyučována samostatně. 

Aby mládeţ mohla být dostatečně vzdělávána v této oblasti a tím i na zásady chování při 

extrémních povětrnostních podmínkách, je třeba zvýšit prostor pro výuku tematiky ochrana 

člověka za mimořádných událostí alespoň na dvojnásobek, tedy na rozsah nejméně 12 

hodin ročně. 

Do přípravy mládeţe dále začlenit besedy s příslušníky HZS ČR. Zde by ţáci 

diskutovali o nebezpečích, která mohou nastat během prudké bouře či větru. Dále jak se dá 

chránit při bouřce, jestliţe jsme zastiţeni venku, co dělat, kdyţ jsme v autě a začala vánice, 

jak se chránit před účinky silného větru apod. Pozvání příslušníků HZS ČR do výuky ve 

školách je v kompetenci ředitelů škol, a tak záleţí na nich, jak často této moţnosti vyuţijí. 

Dlouhodobým cílem HZS ČR je pravidelná výuka na všech ZŠ a SŠ, ovšem s ohledem na 

personální a finanční moţnosti je to náročný úkol. 

I kdyţ je z dosaţených výsledků zřejmé, ţe o vyuţívání interaktivních kurzů nebyl 

mezi ţáky zájem, přesto bych je do výuky zařadil. Asociací „Záchranný kruh“ bylo 

vytvořeno 11 výukových interaktivních kurzů, které se věnují výuce v oblastech běţných 

rizik [39]. Pro výuku zásad chování při extrémních povětrnostních podmínkách je vhodný 

kurz atmosférické poruchy, který je určen pro 2. stupeň ZŠ. Prostřednictvím animovaného 

interaktivního kurzu se ţáci zajímavou formou dozví, jak se v těchto nebezpečných 

situacích zachovat. Kurz je dostupný on-line na stránkách Záchranného kruhu [40] nebo jej 

školy mohou vyuţít přímo na výukovém CD. 

Ovšem slyšené znamená naučené a naučené neznamená aplikované. Téměř 35% 

ţáků povaţovalo „kurzy přeţití“ za ideální způsob naučit se zásadám chování při 

extrémních povětrnostních podmínkách. I podle mého názoru je těţiště výuky v osobní 

zkušenosti kaţdého ţáka. Je otázkou, zda je moţno kurzy zařadit do výuky samostatně. ZŠ 

a SŠ pro své ţáky organizují zimní lyţařské a letní sportovní kurzy. Zde se nabízí jedna 

z moţných cest. Začlenit aplikační „kurz přeţití“  v jednodenní aţ dvoudenní formě do 

zimních a letních kurzů pořádaných školami.  
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Letní kurzy umoţňují praktickou přípravu ve zvládnutí chování v různých 

situacích. Např. jsme v lese a přichází bouřka či silný vítr, táborová základna je v údolí a 

hrozí přívalové deště, jsme v člunu a blíţí se bouřka atp. 

V rámci zimního kurzu by si ţáci osvojili dovednosti, jak se zachovat v případě 

ztráty orientace během sněhové vánice na horách, seznámili se s moţnostmi přečkání 

těchto nepříznivých podmínek a procvičili samotný postup vytvoření nouzového přístřešku 

ve sněhu. 

Do výuky ve školách, ale především na samotných kurzech lze zapojit další sloţky 

jako např. ZZS nebo horská sluţba. Obě tyto sloţky by výuku rozšířily především 

z pohledu poskytování první pomoci při různých úrazech způsobených působením 

atmosférických poruch. Horská sluţba by zase předávala své dlouhodobé zkušenosti 

s pohybem, orientací a zásadami chování při pobytu nejen v horských oblastech při 

působení nepříznivých vlivů počasí. 
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Závěr 

Ţivelní pohromy způsobené atmosférickými poruchami patří mezi jedny 

z nejničivějších mimořádných událostí. Přestoţe se s nimi v běţném ţivotě můţeme setkat 

poměrně často a díky klimatickým změnám se s nimi pravděpodobně budeme setkávat 

stále častěji, jejich nebezpečí je mnohdy podceňováno. Je proto důleţité znát rizika 

jednotlivých atmosférických poruch a vědět, jak se při nich zachovat a ochránit. A právě za 

účelem stanovení zásad chování při extrémních povětrnostních podmínkách byla 

zpracována tato bakalářská práce. 

Nejprve bylo nutné popsat a charakterizovat extrémní povětrnostní podmínky. 

Podrobněji jsem se věnoval silným větrům v podobě vichřic či vázaných na konvekční 

bouře. Sněhové jevy, dešťové sráţky a krupobití byly rozebrány méně podrobněji. Bylo 

zmíněno i tornádo, ačkoliv to není úplně charakteristický jev v klimatických podmínkách 

ČR. To se ostatně projevilo v dalším průběhu práce, kdy ze statistického vyhodnocení 

výskytu meteorologických jevů jednoznačně vyplynulo, ţe silná tornáda se u nás téměř 

nevyskytují, a proto tento jev nebyl z pohledu zásad chování více zpracován.  

Na popsané meteorologické jevy bylo následně navázáno charakteristikou jejich 

nebezpečí. Byla popsána hrozící nebezpečí pro osoby při silném větru, sněhové bouři, 

konvekční bouři a jejich doprovodných jevech. Zde je třeba zdůraznit především 

předpoklad moţných kombinací těchto jevů. 

Charakteristikou nebezpečí a stanovením zásad chování osob, které se při 

extrémních povětrnostních podmínkách nacházejí mimo objekty, byl splněn jeden z cílů 

této práce. Tím dalším bylo zaměřit se na vzdělávání školní mládeţe v této oblasti, kterému 

jsem se věnoval v praktické části práce.  

Nejdříve bylo nutné zjistit podstatu současného systému vzdělávání českého 

školství v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí, podíl HZS ČR na výuce a 

moţnosti zejména praktické výuky. Pro samotný návrh náplně přípravy školní mládeţe na 

činnosti při extrémních povětrnostních podmínkách byl vytvořen dotazník pro ţáky ZŠ. 

Jedna kapitola obsahuje vyhodnocení tohoto dotazníku a poznatků z něho získaných. 

Z výsledků vyplynul především zájem ţáků o praktickou výuku formou „kurzů přeţití“. 

Moţnost realizace této výuky je v práci nastíněna spolu s dalšími návrhy náplně přípravy 

školní mládeţe na činnosti při extrémních povětrnostních podmínkách.  
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Pokračování řešení problematiky osobně vidím v návrhu náplně praktické výuky u 

dalších druhů mimořádných událostí, jako jsou např. povodně, s cílem vytvoření uceleného 

systému praktické výuky školní mládeţe v oblasti ochrany člověka za mimořádných 

událostí. 

Při studování většiny učebnic, pomůcek a příruček pro výuku ochrany člověka za 

mimořádných událostí jsem narazil na zajímavý fakt, ţe zásady chování při působení 

atmosférických poruch jsou zde zmíněny spíše okrajově. Bakalářská práce podává přehled 

o nebezpečích a zásadách chování při extrémních povětrnostních podmínkách, proto by 

mohla slouţit jako zdroj doplnění informací pedagogům při výuce dané problematiky. 
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Příloha č. 1 – Dotazník pro ţáky 7., 8. a 9. tříd ZŠ 

 

Dotazník 

 

 

 

Základní škola:           Třída:               .              

 

 

1) Setkali jste se ve škole s výukou zásad chování při extrémních povětrnostních 

podmínkách (např. vichřice, sněhová bouře, bouřka a jevy ji doprovázející: blesky, 

přívalový déšť, kroupy) ? 
 

ANO – NE 
 

2) V případě, ţe výuka probíhala, v rámci jakého předmětu to bylo? 
 

       
 

3) Navštívil vás při výuce příslušník HZS ČR, který vám o zásadách chování při 

extrémních povětrnostních podmínkách něco říkal? 
 

 ANO – NE 
 

4) Věděli byste, jak se zachovat za bouřky, silného větru, ve sněhové bouři: 
 

a) ve volné přírodě? ANO – NE 

 

b) při jízdě autem s rodiči? ANO – NE 
 

5) Myslíte si, ţe máte dostatečné znalosti o zásadách chování při extrémních 

povětrnostních podmínkách? 
 

 ANO – NE 
 

6) Jak byste si představovali zlepšení informovanosti o problematice chování osob při 

extrémních povětrnostních podmínkách? (zakrouţkujte pouze 1 moţnost) 
 

a) zvýšením počtu vyučovacích hodin věnovaných této problematice 

b) promítáním instruktáţních videí 

c) vyuţíváním interaktivních kurzů 

d) pořádáním „kurzů přeţití“ 

e) besedami s příslušníky HZS ČR 

 

7) Zdá se vám rozsah výuky tematiky „ochrana člověka za mimořádných událostí“ 

dostatečný? 

 

 ANO – NE 


