
 
 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inţenýrství 

Katedra ochrany obyvatelstva 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace mimořádných událostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:       Bc. Milan Faldýn 

Vedoucí diplomové práce:    doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. 

Studijní obor:      Bezpečnostní plánování 

Datum zadání diplomové práce:   15. 6. 2012 

Termín odevzdání diplomové práce:  19. 4. 2013 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopříseţné prohlášení 

Místopříseţně prohlašuji, ţe jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatně s pouţitím 

uvedené literatury.  

 

V Ostravě dne 19. dubna 2013   .................................................................... 

Milan Faldýn 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Rád bych poděkoval panu doc. Ing. Vilému Adamcovi, Ph. D. za jeho ochotu, profesionální 

přístup a odborné vedení v průběhu zpracování diplomové práce.  



 
 

ANOTACE 

FALDÝN, Milan: Klasifikace mimořádných událostí, Ostrava, 76 s., Diplomová práce. 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 2013 

Klíčová slova: mimořádná událost, poţár, ţivelní pohroma, statistika 

Diplomová práce se zabývá klasifikací a hodnocením mimořádných událostí v České 

republice. V úvodní části jsou uvedeny základní teoretické pojmy a rozděleny druhy 

mimořádných událostí. V textu je dále uveden systém statistického sledování událostí na 

našem území a typy událostí, které se v něm evidují. Rovněţ jsou zde zmíněny další 

pouţívané informační zdroje a databáze, ze kterých je moţné získat potřebná data. Na tuto 

část navazuje charakteristika vybraných přírodních a antropogenních rizik, jejich příčiny        

a výskyty na území České republiky. V závěrečných kapitolách je zpracován přehled 

sledovaných událostí ve vybraných evropských státech a způsoby jejich klasifikace.  

 

ANNOTATION 

FALDÝN, Milan: Classification of Extraordinary Events, Ostrava, 76 p., Diploma Thesis. 

VSB – Technical University of Ostrava. 2013 

Keywords: Extraordinary Events, Fire, Natural Disaster, Statistics 

This diploma thesis deals with the classification and evaluation of extraordinary events in the 

Czech Republic. The introductory part contains basic theoretical terms and the division of the 

types of extraordinary events. The text continues with the system of statistical observation of 

extraordinary events in this country and the types of extraordinary events recorded in its area. 

The thesis also mentions other information sources and databases that can provide required 

data. This part of the thesis is followed by the characteristics of chosen natural and 

anthropogenic risks, their causes and occurrences in the area of the Czech Republic. In the 

final chapters is created the list of events monitored in chosen European states and also the 

means of their classification. 
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ÚVOD 

Mimořádné události jsou neoddělitelnou součástí lidského systému, je třeba se naučit s nimi 

ţít. Jejich výskyt, velikost a specifika dopadů závisí na charakteru území, hustotě osídlení       

a zranitelnosti infrastruktury. Z hlediska chráněných zájmů, do kterých patří především 

bezpečnost kaţdého z  nás, mají jedno společné, a to schopnost způsobit škodu.  

Kaţdá rozvinutá společnost má ve vztahu k mimořádným událostem přijatý soubor právních, 

technických, organizačních a dalších ochranných opatření k jejich minimalizaci, resp. 

překonání jejich následků. [10] 

Přírodní jevy, technologie pouţívané člověkem, velké zásahy do ţivotního prostředí, 

neţádoucí jevy a konflikty v lidské společnosti představují bezesporu určitá rizika pro 

člověka, jeho majetek, ţivotní prostředí, kritickou infrastrukturu a v neposlední řadě i stát. Je 

známo, ţe vţdy existuje hranice, do které je riziko přijatelné pro lidskou společnost. Za touto 

hranicí je dopad daného rizika na společnost tak veliký, ţe dané riziko jiţ není pro ni 

přijatelné a je nutno zabezpečit jeho sniţování. Rizika a jejich velikost si člověk a společnost 

uvědomuje nejvíce po nějaké mimořádné události.  

Cílem diplomové práce je porovnat způsoby klasifikace mimořádných událostí v České 

republice a v zahraničí. Součástí práce bude souhrn základních druhů přírodních                     

a antropogenních mimořádných událostí vyskytujících se na území našeho státu. V textu bude 

rovněţ uveden přehled pouţívaných databází a statistických zdrojů. Na základě získaných 

podkladů a zpracovaných dat bude proveden popis a srovnání současného stavu řešení této 

problematiky v České republice a vybraných státech. 

Pro naplnění cílů diplomové práce bude pouţita dostupná odborná literatura, dokumenty 

v elektronické podobě a osobní konzultace.  
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1. REŠERŠE 

VEVERKA, I., Kvalitativní analýza mimořádných událostí na území České republiky, 1. vyd. 

Lom u Mostu: Aa/Print 1996, 58 s.  

Kniha obsahuje stručný přehled o přírodních a antropogenních mimořádných událostech, 

které se vyskytují v České republice. Jsou zde rovněţ uvedena opatření v oblasti prevence, 

represe a renovace.  

PROCHÁZKOVÁ, D., Metodika pro odhad nákladů na obnovu majetku v územích 

postiţených ţivelní nebo jinou pohromou, 1. vyd. Ostrava: SPBI, 2007. ISBN 978-80-86634-

98-2. 

Publikace obsahuje charakteristiky ţivelních a jiných pohrom, které se mohou vyskytnout 

v České republice. Obsahuje soubor opatření pro prevenci, zmírnění a odstranění dopadů 

pohrom. V knize je uveden souhrn dvanácti provázaných metodik, které tvoří systémový 

nástroj při řízení bezpečnosti a zajišťování územního rozvoje.  

 

BUNDESAMT FÜR ZIVILSCHUTZ, - ERNST BASLER UND PARTNER AG:  Katarisk, 

Katastrophen und Notlagen in der Schweiz, 2002 

Studie byla vypracována Spolkovým úřadem civilní ochrany ve spolupráci s plánovacím 

podnikem Ernst Basler und Partner AG a zveřejněna pod názvem KATARISK: Katastrofy     

a mimořádné události ve Švýcarsku – srovnávací přehled. Tato studie dala k dispozici 

podklady pro plánování připravenosti na vznik a pomoci při vzniku  katastrof                          

a mimořádných událostí. Studie uvádí postup hodnocení rozdílných druhů nebezpečných 

událostí ve Švýcarsku. 

 

KUKAL, Z., POŠMOURNÝ, K., Přírodní katastrofy a rizika, Praha: Ministerstvo ţivotního 

prostředí 2005. 52 s. ISSN 1213-3393. 

V publikaci jsou popsány a zhodnoceny katastrofy a krizové situace, jejichţ příčinou jsou 

atmosférickými a hydrologickými procesy. Jsou zde zmíněny přírodní mimořádné události 

vyskytující se v České republice, způsoby jejich klasifikace a ochrany.  
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Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 

 

Právní předpis vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví sloţky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost. Zákon dále uvádí definici pojmu mimořádná událost 

uvedena, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, 

práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události.  

 

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému  

 

Právní předpis upřesňuje skutečnosti týkající se koordinace sloţek IZS při společném zásahu. 

Obsahem tohoto předpisu je stanovení jednotlivých stupňů poplachu. Stupně poplachu jsou 

vyhlašovány na základě počtu ohroţených osob, objektů, dopravních prostředků nebo 

velikosti postiţeného území.  

 

Vyhodnocení provedené rešerše prokazuje, ţe v České republice není dosud stanoven ucelený 

postup nebo metoda, která by umoţnila komplexní řešení této oblasti. Vychází se především 

z právního řádu a dalších předpisů, v jejichţ rámci jsou jednotlivé obecné charakteristiky 

uváděny.  

 

Základní pojmy 

Mimořádná situace 

Při výskytu mimořádné situace dochází ke vzniku neţádoucích jevů externího a interního 

charakteru, které působí v různé intenzitě a dochází ke změně parametrů v systému. 

Mimořádná situace je souhrn okolností, které se objeví jako důsledek nastalé mimořádné 

události.[15] V závislosti na době trvání, intenzitě působení, velikosti zasaţené oblasti            

a mnoţství ohroţených osob, se rozdělují:  

- zanedbatelné z hlediska společnosti, 

- nedůleţité z hlediska společnosti, 

- důleţité z hlediska společnosti, 

- závaţné z hlediska společnosti, 

- velmi závaţné z hlediska společnosti, 

- ohroţující existenci či podstatu společnosti.  
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Krizová situace 

Krizová situace je mimořádná událost, při které jsou ohroţeny důleţité hodnoty, zájmy státu  

a jeho občanů a hrozící nebezpečí nelze odvrátit běţnou činností orgánů veřejné moci, 

ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních a jiných 

a sluţeb a právnických a fyzických osob. V jejím důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, 

nouzový stav, stav ohroţení státu nebo válečný stav. [36] 

Kritická infrastruktura 

Kritickou infrastrukturou se rozumí výrobní a nevýrobní systémy a sluţby, jejichţ 

nefunkčnost by měla závaţný dopad na bezpečnost státu, ekonomiku, veřejnou správu            

a zabezpečení základních ţivotních potřeb obyvatelstva. [36] 

Ţivelní pohroma 

Ţivelní pohroma je neovládaná mimořádná událost vzniklá v důsledku působení ničivých 

přírodních sil. Ţivlem se zpravidla rozumí prudký, neovladatelný přírodní jev či síla, která má 

ničivé a zhoubné účinky. Ţivelní pohromy postihují pevninu, vodstvo i atmosféru. Mohou 

nastat pohybem hmot, uvolněním energie v hlubinách Země, zvýšením vodní hladiny, 

mimořádně silným větrem, atmosférickými poruchami a kosmickými vlivy. [24] 

Katastrofa 

Katastrofa je náhle vzniklá mimořádná událost velkého rozsahu, kdy řešení situace můţe být 

úspěšné jen tehdy, uplatní-li se koordinovaný postup záchranných sloţek pod řízením 

správních úřadů a obcí. [24] 

Závaţná havárie 

Závaţná havárie je částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená 

událost, např. závaţný únik, poţár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíţ vznik bezprostředně 

hrozí v souvislosti s uţíváním objektu nebo zařízení, v němţ je nebezpečná látka vyráběna, 

zpracovávána, pouţívána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k váţnému ohroţení 

nebo k váţnému dopadu na ţivoty a zdraví lidí, hospodářských zvířat a ţivotní prostředí nebo 

k újmě na majetku. [36] 
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2. Člověk a mimořádné události 

Od nepaměti museli lidé čelit nejrůznějším účinkům přírodních ţivlů, zejména pak 

zemětřesením, povodním nebo lesním poţárům, dlouho bez znalosti jejich příčin. Stejným 

rizikům čelí i dnešní společnost, a to navzdory významnému pokroku ve výzkumu zákonitostí 

přírodních procesů. Ačkoliv přírodní katastrofy provází lidstvo po celou dobu jeho historie, 

v současnosti můţeme zaznamenat zvýšený nárůst intenzity i frekvence těchto událostí.  

Výskyt různorodých meteorologických a klimatologických jevů je výsledkem přirozené 

variability zemské atmosféry. Odehrává se v ní, vlivem různých přírodních a antropogenních 

faktorů, řada sloţitých a vzájemně se ovlivňujících fyzikálních a chemických procesů. 

Zatímco v přírodních ekosystémech jsou tyto jevy včetně jejich účinků součástí jejich 

přirozeného vývoje, v kulturní krajině způsobují při stále sloţitější infrastruktuře lidské 

společnosti mnohdy velké materiální škody a ztráty na lidských ţivotech.  

Nárůst populace spolu s rozvojem ekonomiky v posledním století, zejména pak v rozvojových 

zemích, znamená zvýšené zatíţení přírodních zdrojů. Přestoţe přírodní a antropogenní 

mimořádné události provázejí lidstvo po celou dobu jeho existence, historie jejich 

systematického pozorování je záleţitostí posledních dvou století. 

2.1. Historie 

Nejstarší záznamy o přírodních katastrofách se zachovaly většinou v písemné podobě jako 

součást nejstarších mýtů a legend. Ačkoliv vznikaly v různých dobách a na různých místech 

naší planety, mají mnoho společných rysů. V mnohých se objevují zmínky o potopě světa 

nebo zániku bájné civilizace. Mezi nejznámější mýty, ve kterých nalezneme popis přírodní 

katastrofy, patří potopa světa ve Starém zákoně. I kdyţ přímé důkazy, které by nám usnadnily 

datování této a spousty dalších katastrof, chybí, narazili archeologové při vykopávkách 

v Mezopotámii na vrstvu jílových usazenin, která jasně ukazuje na existenci velké záplavy. 

Mýtus potopy světa není spojen pouze s oblastí Středozemního moře nebo Blízkého východu, 

ale nalezneme je rovněţ v kulturách mexických Zapotéků. Legendy o zániku bájných 

civilizací mají pravděpodobně svůj původ v událostech spojených se zemětřesením                 

a vulkanickou činností. Objevují se v literárních památkách objevených v Číně, Indii              

a Severní Americe. Nejznámější je legenda o zmizení bájné Atlantidy, kterou popsal Platón ve 

spise Critias.[21] 
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Velmi zajímavý byl způsob vysvětlení jevů spojených se zemětřesením. Lidé velmi často 

zobrazovali zemi nesenou nějakým bájným zvířetem, jehoţ pohyb způsoboval zemské otřesy. 

V oblasti dnešního Japonska to byl sumec, v Mexiku obrovská ţába. Naproti tomu zničení 

města Sodomy, s největší pravděpodobností důsledkem zemětřesení v oblasti Mrtvého moře, 

byl trest za hříšné chování obyvatel Země. Pro nás jsou tyto dávné mýty a legendy záznamem 

přírodních katastrof.  

Vnímání a pohled na přírodní katastrofy byl po dlouhou dobu značně zkreslený. Zlom 

v zmíněném pojetí nastal aţ v 18. století v době osvícenství. V roce 1755 postihlo 

portugalskou metropoli Lisabon velké zemětřesení znásobené vlnou tsunami a rozsáhlými 

poţáry. Tato katastrofa byla mnohými lidmi povaţována za boţí vůli, postupně však začal 

převládat názor osvícenských učenců Kanta a dalších, kteří povaţovali katastrofu jako zcela 

přirozenou přírodní událost. Vědecké myšlení se v průběhu 18. století rozdělilo do dvou 

hlavních teoretických konceptů. Prvním z nich byl tzv. katastrofismus, jehoţ stoupenci 

povaţovali přírodní události za boţí činy. Druhým myšlenkovým proudem byl aktualismus, 

který předpokládal, ţe vývoj světa byl formován dlouhodobými malými změnami. [21] 

2.2. Současnost 

V průběhu 20. století byly poloţeny základy vědeckého výzkumu přírodních katastrof. 

Jedním z průkopníků nového pohledu se stal vědec Gilbert White, který se zabýval 

problematikou úpravy vodních toků ve Spojených státech amerických. Kladl důraz zejména 

na vzájemné ovlivňování přírodních a antropogenních faktorů. V 70. letech došlo k dalšímu 

rozvoji studia prevence a zmírnění následků mimořádných událostí, jsou zohledňovány i jiné 

mimořádné události či pohromy neţ atomová válka. Cíleně a systematicky postupoval vývoj 

v USA, Nizozemsku a Švýcarsku. Byl zahájen výzkum na sníţení dopadů zemětřesení            

a zavedena tvorba protipovodňových plánů. [11] 

V roce 1978 byla ustanovena agentura FEMA (Federal Emergency Management Agency), 

která měla zpracovat ochranu proti pohromám, zejména přírodním a technologickým. Vývoj 

poznání i aplikace opatření byl v České republice podobný, a to především na úseku 

územního plánování.  

Další etapa je charakteristická nárůstem průmyslových havárií. V roce 1979 došlo k jaderné 

havárii na ostrově Three Mile Island, v roce 1984 unikl kyanid v indickém městě Bhópál, 

další jaderné havárie postihla ukrajinské město Černobyl v dubnu 1986. [16] [2] 
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3. Mimořádná událost 

Mimořádná událost mění běţnou situaci v území na situaci mimořádnou, způsobuje narušení 

stability systému a ohroţuje jeho bezpečnost nebo existenci.  

Vzniká v určitém prostředí v důsledku ţivelní pohromy, havárie, narušení kritické 

infrastruktury, nezákonné činnosti, ohroţení vnitřní bezpečnosti a ekonomiky, která je řešena 

obvyklým způsobem orgány a sloţkami bezpečnostního systému podle zvláštních právních 

předpisů [28]. Podstatně mění kvalitu vazeb prvků původního systému, velmi často má 

degradační charakter a vyvolává problémy při vykonávání rutinních činností. Na druhé straně 

se mohou objevovat rovněţ rozvojové prvky a tendence. 

V oblasti zahrnující záchranné a likvidační práce je tento pojem v České republice vymezen 

v zákoně o integrovaném záchranném systému jako škodlivé působení sil a jevů vyvolaných 

činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo 

ţivotní prostředí. Rozsah mimořádné události je zde vymezen potřebou provedení 

záchranných a likvidačních prací. [28] 

Sloţky IZS zajišťují nepřetrţitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, 

její vyhodnocení a neodkladný zásah na místě události.  

Stupeň poplachu určitým způsobem charakterizuje počet osob či objektů, velikost území        

a mnoţství dopravních prostředků, které byly ve vztahu k mimořádné události zasaţeny nebo 

ohroţeny. Podle závaţnosti mimořádné události jsou v poplachovém plánu IZS rozlišeny tyto 

poplachové stupně: 

a) První stupeň je vyhlašován v případě, ţe mimořádná událost ohroţuje osoby, objekty, 

dopravní prostředky nebo plochy území do 500 m
2
 a při její likvidaci není nutná 

nepřetrţitá koordinace záchranných sloţek, 

b) druhý stupeň je vyhlašován v případě, ţe mimořádná událost ohroţuje nejvýše 100 

osob, více objektů, prostředky hromadné dopravy osob, cenný chov zvířat nebo plochy 

území do 10 000 m
2
, záchranné a likvidační práce provádí základní sloţky nepřetrţitě 

koordinované velitelem zásahu,  

c) třetí stupeň je vyhlašován v případě ohroţení více jak 100 aţ 1 000 osob, části obce, 

soupravy ţelezniční soupravy, několika chovů zemědělských zvířat, plochy území do 

1 km
2
, povodí řek, produktovodů nebo hromadných havárií v silniční nebo letecké 

dopravě, záchranné sloţky jsou koordinovány velitelem zásahu za pomoci štábu, 
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d) zvláštní stupeň je vyhlašován v případě ohroţení více jak 1 000 osob, celé obce nebo 

plochy území nad 1 km
2
, záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní 

sloţky, včetně vyuţití prostředků z jiných krajů, popř. zahraničí. Společný zásah 

vyţaduje koordinaci na strategické úrovni. [35] 

 

Zákonné vymezení pojmu mimořádné události je především definováno druhem a rozsahem 

škodlivého působení. V některých případech jsou dopady mimořádných událostí takového 

rozsahu, ţe síly a prostředky, které jsou běţně k dispozici na postiţeném území, jsou 

nedostatečné. Pro tyto případy existují zákonné moţnosti [29], jak docílit nasazení dalších 

moţných zdrojů. Při těchto událostech je nutná koordinace společného zásahu na úrovni 

strategického řízení.  

 

Pro případ vzniku mimořádné události zpracovává zdravotnická záchranná sluţba 

traumatologický plán, jehoţ cílem je efektivní pomoc postiţeným. V plánu je stanovena 

zejména činnost výjezdových skupin ZZS na místo mimořádné události, přehled sil                 

a prostředků, způsob transportu postiţených do zdravotnických zařízení a komunikace 

s ostatními sloţkami IZS. Stupně jeho aktivace se řídí podle počtu postiţených [48]: 

1. stupeň - 0 aţ 10 postiţených (jednotlivci), 

2. stupeň  - 11 aţ 100 postiţených, 

3. stupeň - 101 aţ 1000 postiţených, 

4. zvláštní stupeň -  nad 1000 postiţených. 

 

3.1.  Druhy mimořádných událostí 

Výborem světové zdravotnické organizace WHO byla vytvořena klasifikace, která rozděluje 

mimořádné události na přírodně-klimatické a antropogenní, tzn. vyvolané lidskou činností 

[31]: 

Přírodně-klimatické katastrofy (voda, oheň, země, vzduch) 

- Tektonické (poţáry, sesuvy, tsunami, hladomor, epidemie), 

- telurické (sopečná činnost, bahnotok, ţhavá sopečná mračna), 

- topologické (povodně, sesuv půdy, laviny), 

- meteorologické (cyklony, nadměrná horka/sucha, mrazy, přívalové deště). 
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Antropogenní katastrofy (sociálně-ekonomické) 

- Válečný konflikt (jaderný úder, pád jaderného nosiče, teroristická a diverzní 

činnost, emigrační vlny), 

- civilizační katastrofy (doprava, průmysl, vodní stavby, toxické odpady, velké 

poţáry, jaderná energie). 

Mimořádné události rozdělujeme podle podstaty jevů (obr. 1) do tří skupin: 

- Přírodní,  

- antropogenní,  

- kombinované.  

 

 

 

Obr. 1.  Schéma členění mimořádných událostí [31] 
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3.1.1. Přírodní mimořádné události 

Přírodní mimořádné události vznikají působením přírodních sil, které jsou výsledkem změn 

akumulace energie uvnitř Země nebo na jejím povrchu. Energie můţe vznikat třením pevného 

obalu Země a jejího jádra v důsledku rozdílných rotací, tlakem zemských vrstev nebo 

rozpadem radioaktivních látek. [12] Můţeme zde zařadit projevy vulkanických činností, 

seizmickou aktivitu, svahové sesuvy, pohyby vodní hladiny a extrémní meteorologické jevy.  

Podle statistiky UNESCO přijde na naší planetě kaţdý stotisící člověk o ţivot přírodní 

katastrofou. [8] 

 

3.1.2. Antropogenní mimořádné události 

Antropogenní mimořádné události jsou důsledkem civilizačních aktivit.  Dále se dělí na 

technogenní, sociogenní a agrogenní mimořádné události. Z hlediska příčin jejich vzniku je 

můţeme dělit na úmyslně a neúmyslně způsobené. Neúmyslně způsobené se dále mohou dělit 

v důsledku vědomé či nevědomé nedbalosti a mimořádné události vzniklé v důsledku 

technických či jiných poruch a nedostatků. Na rozdíl od přírodních hrozeb obecně, lze 

zavedením celé řady bezpečnostních opatření sníţit riziko vzniku mimořádné události            

v důsledku antropogenních hrozeb.  

 

Podmínky jejich vzniku a realizace jsou ovšem podstatně dynamičtější a proměnlivé. 

Souvisejí s celou řadou faktorů, např. ekonomickou, zahraničně-politickou, 

vojenskopolitickou, vojenskou, bezpečnostní a vnitropolitickou situací. Z dlouhodobého 

hlediska je snaha eliminovat tyto hrozby v rámci udrţitelného rozvoje, tedy dosaţení 

ekologické, ekonomické a sociální rovnováhy v rámci činnosti lidstva. [2] 

 

3.1.3. Kombinované mimořádné události 

Kombinované mimořádné události zahrnují mimořádné události vyvolané krátkodobou či 

dlouhodobou činností člověka a mimořádné události indukované stupňováním přírodního 

katastrofického jevu. 
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3.2.  Klasifikace mimořádných událostí 

Základem připravenosti na mimořádné události je identifikace všech jevů, které mohou být 

příčinou vzniku mimořádné události a jejich následné vyhodnocení. Ve své podstatě můţeme 

identifikaci těchto jevů nazvat identifikací zdrojů rizik. Můţe být prováděna v nejrůznějších 

oborech, např. v oblasti pracovního prostředí, technologií, územních celků. V konečné fázi 

pak je nutné vyhodnotit a porovnat rozdílné druhy rizik.  

 

Stanovení moţné příčiny vzniku mimořádné události, její poznání a komplexní vyhodnocení 

nám umoţňuje minimalizovat negativní důsledky, vykonávat preventivní opatření a předvídat 

vznik budoucích neţádoucích jevů. 

 

Vyhodnocení velikosti jednotlivých mimořádných událostí a jejich četností lze pro některé 

případy nalézt v odborné literatuře uloţené v archivech. Z jejich hodnocení je patrné, ţe 

číselné údaje pro vybrané území jsou rozdílné, protoţe hodnocení a provedené výpočty byly 

provedeny pro různé cíle.  

 

Doba vzniku mimořádné události úzce souvisí s podmínkami jejího řešení. V tomto směru se 

jednotlivých případech zohledňuje vliv dne a noci nebo roční období. Prostor vzniku 

mimořádné události je dán vnějšími a vnitřními podmínkami, ve kterých proces probíhá. 

Velice důleţité je vyhodnocení lokální zranitelnosti, která by měla být zajištěna specifickým 

výzkumem a vyhodnocena odborníky s dostatečnou kvalifikací. [15] 

 

Klasifikace mimořádných událostí je důleţitá především z pohledu efektivního vyuţití 

moţných zdrojů k odvrácení nebo zvládání těchto událostí. Cílem je především sjednotit 

opatření v oblasti prevence, odezvy a obnovy a zajistit tak komplexní rámec pro řízení 

bezpečnosti.  

Ke zvládnutí mimořádných událostí stát a jeho správní úseky zřizuje výkonné sloţky, vytváří 

finanční a technické rezervy pro zajištění nouzových situací a podporuje výkonné sloţky při 

kritických situacích. [16] 

Další sledované parametry mimořádných událostí jsou podrobněji popsány v následujících 

kapitolách. 
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3.3. Statistika  

 

3.3.1. Tuzemské zdroje 

 

Mezi centrální zdroje dat a informací patří zejména systémy a centrální registry veřejných 

institucí, např. ministerstev, ČÚZK a ČSÚ.  Jedná se o zdroje s různou podrobností                 

a pouţitelností, informace se vztahují k různým datům a jsou aktualizována s různou 

pravidelností. 

Poměrně zásadním zdrojem dat pro krizový management jsou Hasičské záchranné sbory 

krajů. Tyto jednotky mohou totiţ jako jediné shromaţďovat specifické informace                    

o zdravotnických zařízeních, činnosti právnických a fyzických osob, počtech osob v místech 

evakuace, mnoţství a umístění nebezpečných látek, uspořádání vnitřních prostor 

průmyslových objektů atd. Takové údaje mají velmi vysokou míru pouţitelnosti na všech 

úrovních krizového řízení a jsou podrobněji popsány v následujících odstavcích.  

 

Statistické sledování událostí 

 

Činnosti spojené se statistickým sledováním mimořádných událostí zabezpečuje jiţ od roku 

1973 z podstatné části HZS ČR. V počátcích této činnosti byly sledovány zejména informace 

o stavebních a konstrukčních prvcích objektů, které byly následně archivovány Poţárně 

atestačním a výzkumným ústavem stavebním v Praze. Výsledná data byla pouţita pro 

následnou tvorbu některých technických norem, např. ČSN 730804 – nevýrobní objekty, které 

se pouţívají při projektování staveb v oblasti poţární ochrany i v dnešní době.  

 

Zásahová činnost jednotek poţární ochrany byla v minulosti zaměřena především na 

zdolávání poţárů, činnosti spojené s dopravními nehodami či technickými zásahy nebyly 

řešeny. Výrazný nárůst těchto událostí byl zaznamenán aţ na konci 20. století, zejména           

s rozvojem průmyslu, infrastruktury a potřebou ochrany ţivotního prostředí. Tato situace se 

samozřejmě promítla také do změny evidence údajů o událostech, kdy se přistoupilo 

k zaznamenávání událostí s výskytem dopravních nehod, únikem nebezpečných látek             

a dalších technických zásahů. [40] 
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Pravidla, která stanovují rozsah činností spojených se statistickým sledováním událostí           

a dokumentací o vedení zásahů, jsou uvedena v SIAŘI GŘ č. 10/2006. [4] Patří zde zejména: 

- kontrola kompletnosti dat v programu SSU,  

- zálohování dat a evidence událostí,  

- informační podpora veliteli zásahu v oblasti zpracování zpráv o zásahu (ZOZ), 

- pravidelné vyhodnocování statistických dat. [35] 

 

HZS všechny sledované mimořádné události eviduje, zpracovává, vyhodnocuje a archivuje. 

Příkladem můţe být statistická ročenka HZS, jejímţ obsahem jsou informace týkající se počtu 

mimořádných událostí, zraněných, usmrcených, zachráněných a evakuovaných osob, dále 

výše škod a počtu zásahů jednotek všech jednotek poţární ochrany. Za činnost v oblasti 

statistického sledování událostí a analýzy zásahů na úrovni krajského ředitelství Hasičského 

záchranného sboru kraje odpovídá krajský garant pro statistiku. [35] 

 

Platné typy mimořádných událostí pro potřeby statistického sledování u HZS ČR:  

 

1. Poţár  

a. Poţár 

b. Poţár bez účasti JPO 

2. Dopravní nehoda 

a. Silniční 

b. Silniční hromadná 

c. Ţelezniční (včetně metra) 

d. Letecká 

e. Ostatní 

3. Ţivelní pohroma 

a. Povodeň, záplava, déšť 

b. Sníh, námrazy 

c. Větrná smršť 

d. Sesuv půdy 

e. Ostatní (např. zemětřesení)  

4. Únik nebezpečných látek 

a. Únik plynu / aerosolu 

b. Únik kapaliny 
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c. Únik ropných produktů 

d. Únik pevné látky 

e. Únik nebezpečné chemické látky 

5. Technická havárie 

a. Technická pomoc 

b. Technologická pomoc 

6. Radiační nehody a havárie 

7. Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) 

8. Planý poplach 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 2.  Jednotlivé druhy událostí se zásahy JPO [33]  

 

(Pozn. Typy událostí „Ţivelní pohroma“ byly s platností od 1. ledna 2010 zrušeny.) 
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3.3.2. Zahraniční zdroje  

Databáze EM-DAT 

 

Organizace OSN prezentovala na světové konferenci ISDR v roce 2005 v japonském městě 

Kóbe světovou databázi EM-DAT, která slouţí pro zjištění mnoţství přírodních pohrom ve 

světě. Jedná se o databázi, kde jsou shromaţďovány informace o přírodních pohromách     

(ale také o různých typech havárií), které splňují alespoň jedno z následujících kritérií: 

- došlo během nich k úmrtí minimálně 10 lidí, 

- následky pohromy zasáhly minimálně 100 lidí, 

- byla ţádána mezinárodní pomoc, 

- byl vyhlášen nouzový stav (state of emergency). 

 

Databáze EM-DAT podporuje tři základní členění MU velkého rozsahu, umoţňuje prohlíţet 

data o přírodních a technických mimořádných událostech, dále pak umoţňuje vyuţít 

integrovaný pohled na data se členěním podle jednotlivých typů mimořádných událostí.         

V Evropě jsou nejčetnější přírodní pohromou, co do četnosti, povodně, které činí 30,5 % 

přírodních pohrom velkého rozsahu. (obr. 2) [23] 

 

 

 

Obr. 3.  Procentní rozloţení ţivelních pohrom v Evropě v období 1900-2011 [3] 
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Z hlediska procentního zastoupení malou, ale přesto zajímavou skupinu tvoří pohyby hmot, 

které sdruţují mimořádné události, jako jsou sesuvy půdy v důsledku podmáčení (tab. 2). Jiţ 

na první pohled je patrné, ţe takových sesuvů je mnohem méně neţ povodní, avšak následky 

takových událostí jsou velmi závaţné, jak je moţno vidět na počtu zemřelých. 

 

 

Tab. 1. Sesuvy půdy v Evropě v důsledku podmáčení v období 1900-2011 [23] 

Typ MU Počet MU Počet 

mrtvých 

Počet 

postiţených 

Průměr 

mrtvých 

Průměr 

postiţených 

Lavina 33 1 201 13 119 36.39 397.54 

Sesuv půdy 34 15 339 25 378 451.14 746.41 

 

 

CTIF 

Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení poţárů (CTIF – Comité technice 

international de prevention et d´extincion du feu) je nejvýznamnější celosvětovou organizací 

hasičů. Byl zaloţen v Paříţi v roce 1900. Kaţdý členský stát je v organizaci zastoupen 

vlastním národním výborem. [46] 

CTIF se podílí na vzdělávání, projektech, poţární prevenci a organizuje pracovní semináře. 

Ve výroční zprávě rovněţ zveřejňuje statistické informace především o poţárech, vývojových 

trendech v jednotlivých státech. Základním problémem těchto dat je skutečnost, ţe v systému 

sledování a evidence mimořádných událostí jednotlivých států jsou výrazné rozdíly. 

V některých státech se poţáry komínů vykazují jako poţáry v budovách (Rusko, USA), 

v dalších se poţáry odpadů vůbec neevidují (Rusko, Ukrajina). Ignorování těchto diferencí při 

následném porovnávání analýz způsobuje nepravdivé a zavádějící výsledky. Data obsahují 

přehled všeobecných údajů o poţárech v 27 státech světa v letech 1993 – 2009.  

Ve sledovaných státech, kde ţilo aţ 3,6 miliardy obyvatel, bylo zaevidováno 4,5 mil. poţárů, 

při kterých bylo usmrceno přes 62 000 osob. V tabulce č. je uveden stručný přehled 

vybraných států. [43] 
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Tab. 2.  Přehled sledovaných parametrů u poţárů v roce 2009 [43] 

Stát 
Počet 

obyvatel (v tis.) výjezdů poţárů usmrcených zraněných 

ČR 10 468 88 597 20 177 117 980 

Slovensko 5 379 45 400 11 991 56 245 

Švýcarsko 7 786 63 124 15 094 - - 

Polsko 38 155 454 852 159 122 584 - 

 

 

Ve státech, kde poskytují hasičské sloţky lékařskou pomoc, představují tyto typy výjezdů 

největší podíl z celkového počtu zásahů. 

 

 

Tab. 3.  Struktura zásahů záchranných sluţeb dle statistiky CTIF [43] 

 

Typ zásahu Poţár Havárie Technická 

pomoc 

Zdravotnická 

pomoc 

Planý 

poplach 

Jiné 

výjezdy 

Podíl v % 7,3 5,2 4,6 60,8 7,1 15,1 

 

 

Z dalších parametrů, které se statisticky zpracovávají, jsou tzv. ekonomicko-statistické 

ukazatele, které porovnávají náklady vynaloţené na prevenci se škodami způsobenými poţáry 

a výškou HDP.  

 

World fire statistics centre  

Centrum zveřejňuje v informačním zpravodaji kaţdý rok statistické údaje v šesti hlavních 

oborech z neustále rostoucího počtu zemí po celém světě, především z Evropy, USA               

i Japonska. Hlavním cílem činnosti je shromaţďování, analýza a šíření mezinárodně 

srovnatelných statistik a ukazatelů v oblastech přímých a nepřímých škod, úmrtnosti při 

poţárech, prevence, pojištění a ochrany budov před poţáry. Jsou zde uvedeny základní trendy 

a strategické otázky v těchto oblastech a vývoj nákladů na prevenci ve srovnání s HDP 
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daného státu. Úkolem je přesvědčit zejména vlády jednotlivých států, aby přijaly ucelené 

poţární strategie zaměřené na sníţení národních poţárních nákladů. [45] 

 

3.4. Dopady mimořádných událostí 

Ţivelní a jiné pohromy budou vznikat v ţivotním systému člověka, který zahrnuje člověka, 

celou lidskou společnost, majetek, ţivotní prostředí a technologie (včetně kritické 

infrastruktury), protoţe jsou neoddělitelnou součástí tohoto systému. Cílem člověka je 

přizpůsobovat se této situaci a vytvářet nástroje pro její řízení, coţ jinými slovy znamená 

budovat komplexní bezpečnost.  

Obecně můţeme měřit velikost či sílu jevu samotného na základě měření objektivních veličin, 

nejvhodnější je uvolněná energie nebo nějaká její míra, nebo můţeme určit velikost měřením 

či klasifikací dopadů. Jsou jevy, u kterých se historicky vyvinuly oba přístupy. Pro některé 

mimořádné události existují stupnice, které klasifikují jejich velikosti podle velikosti dopadů, 

jiné pohromy lze exaktně měřit a některé lze charakterizovat jen verbálně na základě 

subjektivních pocitů. Škála neţádoucích dopadů je proto poměrně vysoká [23]: 

- obyvatelstvo, 

- škody na majetku, 

- škody na ţivotním prostředí, 

- dopady na území vzhledem k trvalému rozvoji.   

Působení jednotlivých druhů mimořádných událostí narušuje krátkodobě či dlouhodobě 

ţivotně důleţitou infrastrukturu, která zajišťuje nezbytné poţadavky obyvatel v daném území. 

Základním krokem výzkumu je tedy zkoumání charakteristik a způsob fungování těchto 

infrastruktur v době působení mimořádných událostí.  

Z pohledu důleţitosti a významu v dané lokalitě pro nás všechny prvky infrastruktury 

nebudou mít stejnou váhu. Horší následky bude mít přerušení jediné silnice spojující danou 

lokalitu s okolím, neţ vyřazení sítě prodejen zajišťující distribuci zásob obyvatelstvu. Na 

úrovni státu je v této souvislosti zmiňován pojem kritická infrastruktura. 

V práci (Šenovský, 2012) autor uvádí např. povodeň, kterou vzhledem k poţadavkům na 

určení prvku KI   a lokálního pojetí mimořádných událostí, nepovaţuje za kritickou. Škody 

způsobené povodněmi mohou převyšovat mezní hodnotu 0,5% HDP, ale jsou důsledkem 
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velkého mnoţství relativně malých narušení infrastruktury, které mají omezený dopad                        

na obyvatelstvo.  

 

Tab. 4.  Kategorie negativních dopadů povodně [23] 

 

Kategorie 

 

Měřitelné Neměřitelné 

 

Primární 

 

 

 

Přímé 

 

Ztráta kapitálu (majetku) 

 

Lidské oběti, ekosystémy, 

znečištění 

 

Nepřímé 

 

Ztráta příjmů (ve výrobě) 

 

Sociální turbulence, psychický 

tlak 

 

Sekundární 

 

Nezaměstnanost, migrace, 

inflace, 

Emotivní vnímání škod, poškození 

ekosystémů mimo postiţené 

oblasti 

 

 

3.5.  Škody 

 

 

3.5.1. Přímé škody 

Přímé škody souvisí především s charakteristikami mimořádných událostí a také s velikostí 

území, které bylo postiţeno. Ministerstvo zemědělství České republiky pro povodně stanovilo 

tyto územní a povodňové faktory. Mezi územní zařazuje obyvatelstvo, budovy, velikost         

a vyuţití území a infrastrukturu.  

 

Povodňovými faktory je hloubka a rychlost proudění vody, zvýšení hladiny, kvalita vod         

a další meteorologické podmínky. Pro odhad přímých škod se nejčastěji vyuţívá vzájemná 

závislost mezi povodňovým faktorem a zvoleným typem škod, např. přímé škody na majetku, 

počet obětí. Tyto křivky jsou výsledkem empirických údajů získaných z dřívějších povodní. 

Z výše uvedených povodňových faktorů se nejčastěji vyuţívá hloubka vody, zejména 

z důvodu, ţe výšku zatopení lze jednoduše pozorovat i po opadnutí povodně. [23] 
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Tab. 5.  Povodně v Evropě v období 1900-2011 [3] 

Typ MU 
Počet 

MU 

Počet 

mrtvých 

Počet 

postiţených 

Průměr 

mrtvých 

Průměr 

postiţených 

Blesková povodeň 45 1 629 535 689 36.2 11 904.2 

Obecná povodeň 304 189 8 335 483 0.62 27 419.4 

 

 

3.5.2. Nepřímé škody 

Základním nedostatkem při hodnocení efektivity opatření vůči mimořádným událostem je 

odhad nepřímých škod. Škody přímé, tzn. škody na zdraví a majetku jsme schopni zjistit 

velice jednoduchým a přehledným způsobem, odhad škod nepřímých se odhaduje mnohem 

obtíţněji.  

 

Na území České republiky mají z oblasti přírodních mimořádných událostí právě povodně 

nejvyšší potenciál dosáhnout těchto nepřímých škod. Pro zkoumání nepřímých škod jsou 

povodně vhodným příkladem, protoţe se udály jiţ před dostatečně dlouhou dobou, aby se tyto 

škody stačily projevit. V roce 1997 zahynulo 49 osob, bylo zničeno na 2 151 domů a strţeno 

bylo 26 mostů. Na klíčových ţelezničních tratích byl na několik dnů úplně zastaven provoz. 

Celkové škody byly odhadnuty na 63 miliard korun. [23] 

 

3.5.3. Neměřitelné škody 

Neměřitelnými škodami máme na mysli především dlouhodobé dopady mimořádné události 

na fyzické zdraví, ale také duševní. K neměřitelným škodám přispívají ztráty osobních věcí, 

sběratelských předmětů, ale také domácích zvířat, které samy o sobě nemají velkou finanční 

hodnotu, ale pro majitele jsou neocenitelné. Odhad neměřitelných škod v dostupných datech 

je velmi problematický.  

 

V práci (Šenovský, 2012) je uvedena statistika vybraných ukazatelů obcí, které byly nejvíce 

zasaţeny povodněmi v letech 1997 a 2002. Autor se zde zaměřil zejména na působení vlivu 

povodní na oblasti nezaměstnanosti, migračního přírůstku a úmrtnosti ve sledovaných obcích. 

Při zpracování dostupných údajů nebyly nalezeny výrazné změny ve vývoji sledovaných 

ukazatelů, které by výskyt povodní jednoznačně ovlivnil.  
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3.6.  Shrnutí  

Mimořádné události jsou nejčastěji hodnoceny podle jejich příčin nebo následků, resp. počtu 

obětí, materiálních, sociálních a ekonomických dopadů. Pro řešení bezpečnosti je důleţité tyto 

události pojmenovat a určit z nich případná rizika, která nám hrozí. Vhodným řízením 

bezpečnosti lze sníţit četnost výskytu některých mimořádných událostí nebo lze zabránit 

jejich neţádoucím dopadům anebo alespoň tyto dopady zmírnit. 

V České republice dosud význam a příprava opatření na zvládnutí mimořádných událostí, 

havárií, nehod a dalších jevů, které mají nepřijatelné dopady na chráněné zájmy státu, probíhá 

po oborech. Není zde stanoveno souhrnné označení výše zmíněných jevů, ani souhrnný 

výzkum jejich charakteristik, a to i přesto, ţe tyto jevy mají mnohé společné. Důsledkem toho 

není sjednoceno plánování, ačkoliv zvládání velké většiny mimořádných událostí vyţaduje 

podrobné metodické pokyny.  
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4. PŘÍRODNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V ČR 

V další části textu jsou podrobně zpracovány charakteristiky mimořádných událostí,             

ke kterým v České republice existují data a umoţňují tyto souhrny sestavit.  

 

4.1.  Sněhová kalamita, vichřice 

Vichřice jsou častými klimatickými jevy posledních let. Jsou způsobeny silnými větry, při 

kterých je rychlost proudění vzduchu větší neţ 18,3 m/s a vyskytují se nezávisle na ročním 

období.  

Pro potřebu normy, která stanovuje zatíţení větrem při navrhování pozemních staveb, 

zpracovává Český hydrometeorologický ústav mapu větrných oblastí. Tato mapa rozděluje 

území České republiky na oblasti I – V podle maximálních ročních rychlostí větru. Z hlediska 

pojetí rizika jsou projevy vichřice a sněhové kalamity obdobné. Bezprostředně jsou ohroţeni 

lidé, následně můţe být přerušeno vedení elektrického napětí a komunikace v důsledku 

spadlých stromů. [23] K odhadu rychlosti větru, podle snadno pozorovatelných projevů, 

slouţí tzv. Beaufortova stupnice.  (Příloha 1) 

4.1.1. Situace v České republice 

V lednu 2007 zasáhla území České republiky ničivá bouře nazvaná Kyrill, s větry 

dosahujícími v nárazech síly orkánu. Bouře si vyţádala 4 lidské ţivoty, způsobila rozsáhlé 

výpadky elektrické energie, závaţné škody na veřejných a soukromých budovách, polomy    

na lesních porostech. Největší škody orkán způsobil v okrese Klatovy, kde trval více neţ osm 

hodin a způsobil třetinu celkových škod v Evropě. Zjištěná data nám ukazují, ţe je třeba 

provádět příslušná opatření v územním plánování a výstavbě objektů. Pro místa, která jsou 

podle výzkumů náchylná k výskytu silných větrů, bude nutné zpracovat příslušné části 

nouzových plánů obcí. [13] 

 

4.2. Rozsáhlé lesní poţáry  

Za lesní poţár je povaţován kaţdý poţár, který vypukne v lesním porostu vyšším neţ 1,8 m.  

Vznik rozsáhlých lesních poţárů a jejich šíření nejvíce ovlivňují klimatické podmínky            

a hořlavost lesních porostů, stáří a druh dřeviny. [9]  
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Rozdělení lesních poţárů: 

- podzemní (poţáry rašeliny), 

- pozemní (poţáry hrabanky, trávy a mechu), 

- korunový (poţáry ve větvích stromů). 

Příčinou lesních poţárů můţe být přírodní jev, ale v naprosté většině případů se jedná             

o zavinění způsobené lidskou nedbalostí. Nejčastěji jde o nerespektování zákazu zakládání 

ohňů v prostoru lesa, odhozený nedopalek nebo pohozené sklo, které za slunečného počasí 

funguje jako lupa. [27] 

Likvidace lesních poţárů je vysoce náročná a obtíţná, protoţe k nim zpravidla dochází v těţce 

přístupném terénu, kde nelze plně vyuţít hasičskou techniku a jejich šíření je velmi rychlé       

a skryté. Zásahy na těchto druzích poţárů jsou proto velmi časově náročné a vyţadují 

povolání velkého mnoţství jednotek a techniky. [5] Lesní poţáry způsobují změnu krajiny      

a ekosystémů, znečištění ovzduší, erozi půdy, zničení půdních ţivin a organismů apod.  

4.2.1. Situace v České republice  

Na území České republiky jsou lesní plochy obvykle omezené, proto povaţujeme lesní poţáry 

za lokální záleţitost. Digitální geografický model území České republiky ZABAGED
® 

 

obsahuje mapové vrstvy GIS lesního porostu.  

Na základě analýz příčin poţárů vzniká většina lesních poţárů nedbalostí způsobenou 

člověkem. Vzhledem k dosavadním údajům o lesních poţárech, které působí škody na našem 

území, je třeba poţadovat aplikaci vhodného řízení bezpečnosti. Preventivní opatření je nutno 

provést nejen v územním plánování, ale i např. ve vyuţívání lesa. [17] 

Mezi největší události v historii řadíme poţár lesa u Bzence z května 2012, který se z hořící 

trávy rozšířil na okolní porost, zasáhl celkem 160 hektarů lesa, byl způsoben rovněţ lidskou 

nedbalostí. Na likvidaci největšího lesního poţáru za posledních 15 let se podílelo na 1500 

hasičů z 200 jednotek poţární ochrany z celé České republiky. Vzhledem k jeho velkému 

rozsahu a rychlosti šíření byl k jeho likvidaci vyhlášen nejvyšší stupeň poplachu. Hodnota 

lesa uchráněného zásahem JPO byla stanovena aţ na 800 miliónů korun. [33] 
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4.3. Sněhové laviny 

Sněhové laviny patří mechanismem svého vzniku do svahových pohybů. Sněhová vrstva 

můţe být, za určitých podmínek, stejně nestabilní jako svah. Laviny nejčastěji vznikají 

v horských oblastech na svazích s úhlem sklonu větším neţ 22
o
. Příčinou jejich vzniku je 

vytvoření kluzné vrstvy mezi povrchem svahu a sněhovou pokrývkou. Pro vznik lavin jsou 

nejpříznivější svahy s vypuklým profilem, nebezpečí lavin sniţuje přítomnost vegetace          

na svazích a další faktory.  

 

4.3.1. Druhy lavin 

 

Sněhové laviny můţeme dělit z několika hledisek. Podle druhu sněhu pak rozlišujeme dva 

základní typy – prachové a vrstevní. Prachové laviny tvoří volný, nezpevněný sníh smíšený 

s částicemi vzduchu. Při jeho pohybu se nevytvoří smyková plocha a objem masy roste 

směrem do niţších poloh. Tyto laviny patří mezi velice nebezpečné, jejich rychlost je obvykle 

20 – 70 m/s, ojediněle aţ 120 m/s. [21] 

 

Vrstevní laviny vznikají v hustém sněhu a pohybují se jako jednolitá masa po smykové ploše, 

která je tvořena podloţím nebo další sněhovou vrstvou o jiné hustotě. Mezi časté příčiny 

vrstevních lavin je vznik trhlin ve sněhu, především v důsledku jeho rekrystalizace            

(tzn. opětovné tání a následné zmrznutí sněhové vrstvy). Tyto laviny jsou pomalejší,            

ale transportují velké mnoţství materiálu. Laviny můţeme dále dělit podle velikosti na malé, 

střední a velké. 

 

4.3.2. Měření sněhových lavin 

 

Horská sluţba zajišťuje mapování a vytyčování vybraných svahů, na kterých je předpoklad 

vzniku lavin v zimních měsících. Zjišťuje také aktuální charakteristiky sněhové pokrývky       

a další potřebná data, která dále ovlivňují moţnost vzniku lavinového nebezpečí. Důleţitou 

sloţkou prevence je meteorologická předpověď vzniku lavin, zejména v závislosti na 

mnoţství sněhových sráţek, síle větru a naměřené teplotě. Horská sluţba v zimě informuje    

o lavinové situaci, v případě moţného ohroţení uzavírá jednotlivé oblasti a varuje občany. 

[13] 
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Tab. 6.  Stupeň lavinového nebezpečí podle charakteru sněhové pokrývky [13] 

Stupeň Charakter sněhové pokrývky Pravděpodobnost uvolnění laviny 

1 
Dobře zpevněná,  

stejně stará 
Moţné ojedinělé sněhové sesuvy 

2 
Dobře zpevněná, na strmějších 

částech svahu nestabilní 

Při mechanickém zatíţení je moţný ojedinělý 

výskyt lavin na lavinových svazích 

3 
Na velmi strmých svazích  

nestabilní a pohyblivá 

Uvolnění laviny v lavinových terénech i při 

malém zatíţení 

4 
Sníh převáţně slabě zpevněn, 

moţnost vzniku kluzné plochy 

Pravděpodobnost uvolnění lavin i při malém 

zatíţení, uvolňování středních lavin 

5 Sníh málo zpevněný Vznik velkých lavin 

 

 

4.3.3. Výskyt v České republice 

Faktory, které nejčastěji ovlivňují vznik lavin v České republice, jsou sněhové podmínky, 

lavinový terén a meteorologická situace. Kaţdým rokem je evidováno na 50 lavinových drah, 

zejména na české straně Krkonoš. Na českých horách laviny neohroţují majetek, horské 

osady ani veřejnou infrastrukturu. [13] 

Vzhledem k dosavadním údajům o lavinách na území České republiky se nepředpokládá 

vznik takové situace, která by vyţadovala vyhlášení krizové situace. Ve zmíněných oblastech 

je nutné provádět zejména preventivní opatření v územním plánování a výstavby další 

infrastruktury.  

 

4.4.  Svahové pohyby 

Svahové pohyby jsou v naší republice spolu s říčními povodněmi nejnebezpečnějšími 

přírodními katastrofami, často jsou dokonce obě taková rizika na sebe vázána. K lidským 

obětem svahových pohybů u nás obvykle nedochází, avšak škody na infrastruktuře přesahují 

stovky miliónů korun.  
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Svahové pohyby rozdělujeme podle základních kritérií, kterými jsou rychlost a rozsah 

postiţeného území. Územní dopad svahových pohybů je většinou lokálního charakteru, větší 

procesy mohou ovlivnit obyvatele na regionální úrovni. Z hlediska rychlosti pohybů 

rozdělujeme tyto procesy na pomalé, středně rychlé a rychlé.  

Pomalé pohyby patří mezi zcela přirozené přírodní úkazy a nepředstavují pro obyvatele vznik 

reálného rizika. Jejich rychlost obvykle nepřekračuje hodnotu desítek centimetrů za rok. 

Do kategorie středně rychlých pohybů zařazujeme většinu sesuvů. Přestavují pro nás zvýšené 

riziko, jejich hlavní nebezpečí spočívá v obtíţné moţnosti jejich předpovědi. Rozdělují se, 

podle profilu smykové plochy, na sesuvy rotační a translační.   

Mezi rychlé procesy patří řícení skal a všechny druhy tečení (např. suché proudy                     

a bahnotoky). Případná ochrana nebo evakuace je velice obtíţná, rychlost svahových pohybů 

můţe dosahovat desítek aţ stovek kilometrů za hodinu. Do této kategorie rovněţ patří i řícení 

ledovců. Za zvýšených teplot se můţe od zbytku ledovce oddělit část ledovcového splazu        

a sesunout se do údolí. Nebezpečí nepředstavuje pouze rychlost pohybu ledovce, ale i velké 

mnoţství uvolněného materiálu, který můţe způsobit značné škody.  

 

Tab. 7.  Základní dělení svahových pohybů podle jejich rychlosti [8] 

Slovní vyjádření rychlosti pohybu Rychlost pohybu 

Mimořádně pomalý, plouţivý 0 – 0,6 m/rok 

Velmi pomalý 0,6 – 1,5 m/rok 

Pomalý 1,5 m/rok aţ 1,5 m/měsíc 

Středně rychlý 1,5 m/měsíc aţ 1,5 m/den 

Rychlý 1,5 m/den aţ 0,3 m/min 

Velmi rychlý 0,3 m/min aţ 3 m/s 

Mimořádně rychlý Větší neţ 3 m/s 

 

 

K sesuvům můţe dojít i při necitlivých zásazích člověka do horninového podloţí, jestliţe 

nejsou dodrţovány vybraná ustanovení stavebního zákona, souvisejících předpisů a norem.  
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4.4.1.   Měření svahových pohybů 

V České republice je dlouhá tradice sledování a výzkumu svahových pohybů. Česká 

geologická sluţba – Geofond vytvořil a neustále doplňuje bázi dat svahových pohybů na 

našem území. Nutnost řízeného monitoringu a evidence svahových pohybů vyplynula 

z katastrofálních následků největšího svahového pohybu v tehdejším Československu             

u slovenské Handlové (přelom let 1960-61). Od roku 1976 jsou v Geofondu shromaţďovány, 

klasifikovány a informačně zpracovávány dostupné prameny a analýzy o všech svahových 

pohybech, doporučená opatření ke zvýšení stability území. [8] 

 

 

 

 

Obr. 4. Sesuvná území v Českém masivu [8] 

 

Od počátku 80. let probíhal rozsáhlý výzkum v oblasti severočeského hnědouhelného revíru. 

Bylo zde sledováno mnoho geodetických, geologických a geofyzikálních jevů, jejichţ 

výsledkem byla aplikace technických opatření k zabránění moţných svahových sesuvů.  

4.4.2. Výskyt v České republice 

Řícení skalních ploch je typické pro Národní park České Švýcarsko. Zvýšená vlhkost 

pískovců v důsledku rychlého odtávání vysoké sněhové pokrývky je příčinou zrychlení 

probíhajících svahových pohybů, které zpravidla vede aţ ke zřícení skalního objektu. Tento 

jev je tedy v přírodě přirozený a v neobydlených oblastech nepůsobí váţnější škody. V České 
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republice je prováděn monitoring celkem 900 skalních objektů, přičemţ asi 100 je z nich 

bezprostředně nestabilních. Těmto objektům je věnována zvýšená pozornost, jelikoţ je 

pravděpodobné, ţe jejich zřícením by došlo k ohroţení lidských ţivotů a velkým škodám na 

majetku. [8] 

Z důvodu akutního rizika skalního řícení byl v obci Hřensko v roce 2002 vyhlášen ve třech 

případech stav nebezpečí ve smyslu zákona [29]. Vzhledem k provedeným záznamům            

o sesuvech a řícení skal na našem území se dále nepředpokládá, ţe by mohlo dojít k situaci, 

která by vyvolala potřebu vyhlásit krizovou situaci. V kritických místech je však nutno 

aplikovat opatření především v oblasti územního plánování, projektování a výstavby 

infrastruktury. [19] 

 

4.5.  Povodně  

 

4.5.1.   Druhy povodní 

Přirozené povodně vznikají především v letním období po déletrvajících deštích plošného 

rozsahu. Na vznik těchto povodní se projevuje i tání sněhu. Povodně lze charakterizovat 

kulminačním průtokem, coţ je největší vrcholový průtok u průtokové vlny. Z hodnot 

kulminačních průtoků při jednotlivých povodních se pak stanovuje N-letý maximální průtok, 

který je v uvaţovaném profilu dosaţen nebo překročen průměrně jednou za N-let. Podle 

příčiny vzniku se rozlišují povodně dešťové, sněhové a smíšené. [1] 

Kromě uvedených příčin vzniku se mohou vyskytnout také specifické druhy povodní bez 

přímé vazby na meteorologickou situaci. Dochází k nim především při náhlé změně 

průtočnosti koryta, sesuvem půdy nebo spadlou lavinou uvolněné horniny. Do této kategorie 

patří ucpání mostních otvorů či koryta různými unášenými překáţkami. V případě 

intenzivních sráţek či tání sněhu se na nezalesněných svazích v horských oblastech můţe 

vytvořit ničivý proud vody, bahna a kamení, označovaný jako splaveninou povodně.  

Vedle přírodních příčin můţe k povodni dojít k tzv. zvláštní povodni, která vzniká narušením 

hráze vodního díla. Při vysokém naplnění nádrţe za extrémní povodně můţe dojít k porušení 

a erozi hráze a následnému vzniku trhliny a volnému výtoku vody. [9] 
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4.5.2.   Výskyt povodní v České republice 

Mezi nejrozsáhlejší mimořádné události v novodobé historii bezesporu patří povodně, které 

postihly Českou republiku v roce 1997. Celkem bylo postiţeno 33 okresů, poškozeno nebo 

úplně zničeno bylo přes 500 obcí. Během katastrofálních záplav zahynulo 48 lidí a škody na 

majetku byly vyčísleny na 63 miliard korun. [19]  

Povodňové plány kodifikované zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 

zákonů obsahují způsoby včasného zajištění spolehlivých informací o vývoji povodně, 

moţnostech ovlivnění odtokového reţimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací. Jsou 

zde rovněţ uvedeny úkoly povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové sluţby, 

směrodatné limity stupňů povodňové aktivity.  

Tab. 8. Přehled povodňových škod z významných povodní v období 1997-2010 [23] 

Rok Povodňové škody (v mil. Kč)   Ztráty na ţivotech 

1997 62,6 60 

1998 1,8 10 

2000 3,8 2 

2001 1 0 

2002 75,1 16 

2006 6,2 9 

2009 8,5 15 

2010 15 6 

celkem 174 118 

 

Povodně z roku 2006 a další události ukázaly, ţe je důleţité se zabývat bezpečností v území    

a jejím řízením. Z dalších dokumentů a diskusí vyplynulo, ţe je třeba systémově zajisti: 

- krátkodobou prevenci v území spočívající ve varování obyvatel                        

a průmyslových podniků, 

- dlouhodobou prevenci lidských sídel a vysídlení zátopových oblastí, 

- výzkum a zpracování scénářů ohroţení území mimořádnými událostmi, 

- stanovit odpovědnosti právnických a fyzických osob v postiţeném území. 
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Z provedených analýz vyplývá, ţe povodňová rizika na území České republiky jsou znatelná 

a mohou vyvolat krizové situace, při nichţ bude třeba vyhlásit krizový stav. Pro jejich 

zvládnutí je nutné zpracovávat povodňové plány a povodňová rizika koncepčně zařazovat do 

krizových plánů jednotlivých krajů. [17] 

4.6.  Zemětřesení 

 

4.6.1. Druhy zemětřesení  

Zemětřesení je výsledkem procesů v zemské kůře a podloţním plášti. Vyznačuje se 

uvolněním značného mnoţství mechanické energie, která je přenášena horninami na všechny 

strany. Ohnisko zemětřesení tzv. hypocentrum je místem, kde zemětřesení vzniká a odkud se 

šíří zemětřesné vlny. Epicentrum je místo na zemském povrchu, které je nejblíţe k ohnisku. 

Sílu zemětřesení v ohnisku klasifikujeme veličinou magnitudo, tzn. velikost zemětřesení 

podle Richterovy stupnice. Kromě hodnocení intenzity a velikosti můţeme otřesy dělit podle 

původu vzniku a hloubky ohniska.  

Podle vzniku dělíme zemětřesení na řítivá, vulkanická a tektonická. Řítivá zemětřesení 

vznikají především řícením stropů podzemních dutin. Jde zejména o přírodní útvary nebo 

člověkem vytvořené dutiny (např. opuštěné doly). Mají lokální dosah s poměrně vysokými 

škodami (např. v obydlených oblastech).  

Vulkanická zemětřesení jsou většinou předcházena nebo doprovázena sopečnými erupcemi. 

Jejich intenzita nebývá veliká a jsou charakteristické výskytem tzv. zemětřesných rojů.  

Tektonická zemětřesení jsou vázána na poruchy v litosféře. Vyjadřují aţ 90 % všech otřesů 

v zemském tělese a působí škody na rozsáhlém území. [21] Podle hloubky ohniska 

rozlišujeme zemětřesení mělká, středně hluboká a hluboká.  

Tab. 9.  Rozdělení zemětřesení podle hloubky ohniska [8] 

Hloubka ohniska Druh zemětřesení 

1-4 km Mělké zemětřesení s ohniskem ve svrchní sedimentární vrstvě 

5-50 km Zemětřesení s ohniskem v různých horninách zemské kůry 

60-300 km Přechodné zemětřesení s ohniskem v nejsvrchnějším zemském plášti 

Více neţ 300 km Zemětřesení s hlubokými ohnisky ve svrchním plášti 
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4.6.2. Intenzita a velikost zemětřesení 

Intenzita zemětřesení je určována na základě pozorování makroseizmických účinků otřesů. 

Patří zde různé stupně poškození staveb, pukliny a praskliny v povrchu, vzestup či pokles 

zemského povrchu atd. Intenzita je velmi subjektivní veličinou, která je závislá na určení míry 

jednotlivých škod a dopadů. V této souvislosti je důleţité si uvědomit, ţe na kaţdém místě 

pozorování je její velikost odlišná a klesá s rostoucí vzdáleností od epicentra.  

Pro určení intenzity otřesů se pouţívají zemětřesné stupnice. Pro klasifikaci otřesů se dříve 

pouţívala v Evropě dvanáctistupňová Mercalliho stupnice, kterou později nahradila stupnice 

MSK-64. V dnešní době se účinky zemětřesení klasifikují podle Evropské makroseizmické 

stupnice EMS-98, starší stupnice MSK-64 se stále uţívá. [8] 

Záznamy o naměřené intenzitě otřesů jsou podkladem nejen pro určení seizmického rizika      

a sestavení map zemětřesné aktivity, ale mají i historický význam. Pro jednotlivé stupnice 

totiţ existují převodní vztahy pro určení magnituda. Podle nich můţeme alespoň přibliţně 

určit velikost historických zemětřesení z dob, kdy ještě nebyla k dispozici současná technická 

zařízení. Velikost zemětřesení je hodnota, která je stanovena na základě pozorování 

mikroseizmických účinků zemětřesení, které registrují speciální přístroje, tzv. seismografy.  

4.6.3. Monitorování zemětřesné činnosti 

První seizmická stanice na našem území byla zřízena v roce 1908 v Chebu. Byla schopna 

zaznamenat pouze velká světová zemětřesení, lokální otřesy zůstaly bez povšimnutí. V dnešní 

době se na této činnosti podílejí především Geofyzikální ústav AVČR, Ústav fyziky Země 

Masarykovy univerzity, Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR a Katedra geofyziky 

matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. [8] 

 

4.6.4. Zemětřesení v České republice 

Základní údaje o zemětřeseních jsou shrnuty na mapě epicenter zemětřesení a mapě 

seizmických oblastí pro území České republiky. Dalším materiálem, který obsahuje výchozí 

informace pro určování seizmického ohroţení, je katalog zemětřesení. Shrnuje údaje              

o zemětřeseních, především místo jeho vzniku, čas a velikost. [19] 
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Obr. 5. Mapa seismických oblastí pro území České republiky[9] 

Nejsilnější zemětřesení s ohniskem na území České republiky mělo intenzitu 8
o
 MSK-64         

a bylo zaznamenáno 28. února 1786 v okolí Českého Těšína. Českou republiku také postihují 

svými dopady silná zemětřesení, jejichţ ohniska leţí v Alpách, Západních Karpatech              

a dokonce v Černé Hoře.   

Z analýzy historických záznamů je patrné, ţe zemětřesné ohroţení na území ČR je velmi 

malé. V některých oblastech se mohou vyskytnout otřesy intenzity 7
o
 MSK-64. V oblastech, 

které byly v minulosti postiţeny zemětřesením s intenzitou 6
o
 MSK-64 a vyšším, je nutné 

počítat s moţností vzniku škod na zranitelných objektech (jaderné a chemické provozy, 

vysokopodlaţní objekty) a na zařízeních kritické infrastruktury. [20] 

4.7.   Chřipka ptáků 

Chřipka ptáků (aviární influenza) je nebezpečná nákaza kura domácího, vodní drůbeţe, 

pernaté zvěře, holubů a volně ţijícího ptactva. Virus H5N1 se šíří vzduchem, kontaktem 

s ostatními ptáky, kontaminovanými dopravními prostředky, technikou, nářadím, krmivem      
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a znečištěným oděvem. Existuje také moţnost přenosu viru taţnými a migrujícími volně 

ţijícími ptáky.  

Po potvrzení nákazy ve velkochovech se provádí okamţitá likvidace celého chovu v ohnisku 

nákazy. Následně jsou prováděna opatření v tzv. ohroţeném území, které se dělí na ochranné 

pásmo a pásmo dozoru (10 km). Při likvidaci nakaţeného chovu se zpravidla vyhlašuje třetí 

stupeň poplachu, v případě jednotlivého sběru uhynulých ptáků v přírodě první stupeň. [32] 

4.8. Výrony plynů na povrch 

K výronům plynů ze zemského nitra můţe docházet při zemětřesení nebo při těţbě.  

V prostředí České republiky se nejčastěji jedná o úniky metanu. Další plyn, vůči kterému se 

provádí na opatření, je radon. Nekontrolovatelné výrony plynů na zemském povrchu nepůsobí 

značné škody na majetku.  

4.8.1. Situace v České republice 

Území tzv. ostravsko-karvinského revíru je z historického pohledu spojeno s hlubinným 

dobýváním černého uhlí. Z důvodu existence velkého mnoţství starých důlních děl je 

významná část tohoto území ohroţena samovolným výstupem důlních plynů. Výzkum 

provedený v letech 2000 – 2003, na kterém se podílela hornicko-geologická fakulta, dokázal, 

ţe únik metanu hrozí zejména tam, kde probíhala důlní činnost po dlouhou dobu. Na těchto 

územích tak došlo k vytvoření několika dolů nad sebou, přičemţ problémy způsobilo aţ 

uzavření novějšího dolu ve větších hloubkách. [14] 

Pro území, která jsou ohroţena samovolným výstupem plynů na zemský povrch, se 

zpracovává tzv. mapa kategorizace území.  Dostupné informace z uzavřených dolů jsou 

dostupné v listinné podobě v archívu podniku DIAMO, popř. v registru starých důlních děl.  

 

4.9.  Shrnutí 

Výskyt mimořádných událostí, jejich velikost a způsobené škody závisí především na 

charakteristikách území, osídlení, průmyslu a infrastruktury. Tyto charakteristiky jsou velmi 

důleţité proto, ţe na nich významně závisí rozvoj bezpečné společnosti. Pro tyto potřeby je 

nutné zvaţovat míru ohroţení od konkrétní mimořádné události v kombinaci s místními 

podmínkami.  
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Na území České republiky mají z uvedených přírodních mimořádných událostí, největší 

potenciál způsobit škody, především povodně. Zejména události z průběhu povodní, které 

zasáhly území našeho státu v letech 1997 a 2002, byly dostatečným důkazem, ţe tato rizika 

jsou znatelná a nelze je přehlíţet.  

Z analýz mimořádných událostí vyplývá, ţe v řadě případů dochází k působení mnoha 

přírodních a antropogenních rizik (kap. 5), např. povodně mohou následně způsobit sesuvy 

půdy, ekologickou katastrofu nebo porušení produktovou. 
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5. ANTROPOGENNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V ČR 

 

5.1.  Poţár 

Poţár je neţádoucí hoření, při kterém došlo k bezprostřednímu ohroţení, zranění nebo 

usmrcení osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo ţivotním prostředí.    

 

Hlavními faktory, které ovlivňují riziko jejich vzniku, intenzitu, délku trvání a rozsah škod 

jsou: 

- vlastnosti materiálu, který hoří na daném území,  

- typ vegetace,  

- klimatické a povětrnostní podmínky. 

Důleţitým rozdílem mezi poţáry, které vzniknou přirozeně, a těmi, které jsou generované 

lidskou činností, je jejich dosaţitelnost a v závislosti na ní i rozsah případných škod. Poţáry 

způsobené lidskou činností jsou obvykle lokalizovány v blízkosti zastavěných území, naproti 

tomu vznik poţáru v těţce přístupném terénu a jeho likvidace je velmi náročnou záleţitostí.  

Člověk má na svědomí obecně asi 80 - 90% všech poţárů. V Evropě připadají na přirozené 

příčiny poţárů pouze 2% z celkového počtu, v Austrálii je to asi 25%. [21] Mezi nejčastější 

příčiny poţárů patří úmyslné zapálení, hra dětí s ohněm a technické závady.  

 

5.1.1. Situace v ČR 

V porovnání s rokem 2011 vzniklo na území České republiky o 3% poţárů méně, škody jsou 

vyšší o 27,7%. Hasiči bezprostředně zachránili při poţárech 726 osob a dalších 4 469 osob 

bylo před poţáry evakuováno. Z uvedeného přehledu vyplývá, ţe v roce 2012 vzniklo na 

našem území v průměru denně 56 poţárů se škodou 7,8 milionu Kč. Uchráněné hodnoty JPO 

3,7 krát převýšily škody přímé. [33] 
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Tab. 10.  Přehled poţárů v České republice v období 2008 – 2012 [33] 

Rok Počet poţárů Škoda (mil. Kč) Usmrceno osob Zraněno osob 

2008 20 946 3 277 142 1 109 

2009 20 177 2 169 117 980 

2010 17 937 1 956 131 1 060 

2011 21 125 2 241 129 1 152 

2012 20 492 2 861 125 1 286 

  

 

5.2. Havárie v průmyslu 

Vyšetřovatel americké pojišťovny H. W. Heinrich se v roce 1929 zabýval analýzou 50 tisíc 

různých nehod, havárií a úrazů v průmyslu. Závěrem jeho výzkumu pak byla analýza, ve které 

konstatoval, ţe na kaţdý těţký pracovní úraz připadá přibliţně 29 menších zranění a bezmála 

300 poruch bez ohlášených zranění. Heinrich tak jako první vyslovil tezi, ţe kaţdému zranění 

předchází tisíce tzv. skoronehod. Grafické znázornění vysloveného postulátu se nazývá 

Heinrichova pyramida. Dalšími výpočty dokázal, ţe 95% veškerých nehod na pracovištích je 

způsobeno nebezpečným jednáním, přičemţ lidský činitel je přímou příčinou 88% nehod. 

Heinrich rovněţ předloţil zjednodušenou formu teorie tzv. domino efektu vedoucího 

k havárii. [22]  

Vznik mimořádné události je podmíněn výskytem fyzikálních, chemických nebo biologických 

činitelů, které ovlivňují jak technickou sloţku systému, tak i jednání člověka.  

Je nutné zde podotknout, ţe v české legislativě není upravena oblast skladování, přepravy      

a zpracovatelské technologie spojené s nebezpečnými látkami v podlimitním mnoţství. 

V praxi se to týká zejména provozů vodáren, zimních stadiónů a čerpacích stanic. 

Závaţnost dopadů úniku nebezpečných látek do okolí se odvíjí přímo úměrně od jejich 

mnoţství. Za velmi riziková chemická zařízení jsou povaţována taková zařízení, kde mohou 

dopady havárií a neţádoucích mimořádných událostí výrazně ovlivnit ţivoty a zdraví obyvatel 

a ţivotní prostředí.  
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Při nekontrolovatelném uvolnění chemických látek ze zařízení mohou nastat tři základní 

nebezpečné situace: 

- poţár, 

- výbuch, 

- toxický rozptyl. 

Havárie jsou nejčastěji způsobeny selháním lidského činitele, v menší míře pak poruchou 

technické sloţky a ve zcela výjimečných případech působením vnějších faktorů. Havárie 

nezpůsobuje obvykle jediná příčina, ale souhrn celé řady událostí, které proběhly 

v podmínkách splňujících většinu havarijních okolností. [22] 

5.2.1. Hodnocení závaţnosti průmyslových havárií 

Při srovnání škod způsobených přírodními mimořádnými událostmi a škod z některých 

průmyslových havárií je patrné, ţe lidské jednání můţe být za určitých okolností stejně 

nebezpečné jako přírodní ţivly. Celkové škody z přírodních katastrof v roce 2002 činily 55 

miliard amerických dolarů, škody způsobené závaţnou havárií v Enschede v Holandsku činily 

530 miliónů. [22] Škody po útocích na WTC v New Yorku roku 2001 byly odhadnuty aţ na 

70 miliard USD, ke kterým je nutné započítat morální škody a ztráty na lidských ţivotech. 

Mnohem větší počet událostí však nedosahuje tak katastrofických rozměrů, ale je třeba 

věnovat jim zvýšenou pozornost.  Kritéria pro evidenci informací na území Evropské unie 

stanovuje direktiva Seveso II. V českém právním prostředí byla tato norma transponována 

v podobě zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závaţných havárií, která ukládá povinnost 

oznámit krajskému úřadu kaţdou závaţnou havárii, která byla způsobena nebezpečnou látkou 

nebo která má jeden nebo více z těchto dopadů: 

- úmrtí člověka, 

- zranění minimálně 6 zaměstnanců nebo dalších fyzických osob zdrţujících se 

v objektu, pokud jejich hospitalizace přesáhla dobu 24 hodin,  

- zranění minimálně jedné osoby vně objektu nebo zařízení, které se stalo neobyvatelné,  

- poškození jednoho nebo více obydlí mimo objekt, které se stalo neobyvatelné,  

- nutnost provedené evakuace nebo ukrytí osob v budovách po dobu delší neţ 2 hodiny, 

celková přepočtená doba evakuace (počet osob násobený dobou) přesáhla 500 hodin, 

- přerušení dodávky pitné vody a energií po dobu delší neţ 2 hodiny, celková 

přepočtená doba přerušení dodávky přesáhla 1 000 hodin, 
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- ekologickou újmu na chráněném území, vodním toku, umělém nebo přirozeném 

útvaru povrchové vody a dalších, 

- poškození objektu nebo zařízení původce závaţné havárie ve výši převyšující 70 

miliónů Kč, 

- poškození majetku mimo objekt původce havárie převyšující 7 mil. Kč. 

Krajský úřad informuje o vzniku závaţné havárie Ministerstvo ţivotního prostředí České 

republiky, které v případě příhraničního dopadu havárie předává informace okolním státům     

a podává hlášení do celoevropského informačního systému MARS. [22] 

Major Accident reporting system – MARS 

Informační systém byl zaveden v roce 1993 a obsahuje systematizované informace                 

o závaţných haváriích na území členských zemí Evropské unie. Skládá se z 15 lokálních 

databází a jednoho centrálního systému, který provozuje výzkumné středisko v italské Ispře. 

Jednotlivá hlášení obsahují více neţ 200 poloţek, coţ dovoluje provádět komplexní analýzy, 

třídění a statistiky. Databáze je určena nejen ke sběru a zpracování informací, ale také ke 

zveřejňování tzv. krátkých zpráv, které obsahují informace o typu nehody a uniklé látky, 

přijatých havarijních a záchranných opatřeních. V současnosti je v systému dostupných více 

neţ 600 těchto zpráv. [22] 

Analysis, Research and Information on Accidents diabase - ARIA 

Databáze průmyslových havárií provozovaná od roku 1992 francouzským ministerstvem 

ekologie a agentury BARPI. Systém je rozdělen na 14 skupin a obsahuje hlášení o událostech, 

jeţ měly dopady na ţivoty a zdraví obyvatel, bezpečnost a ţivotní prostředí. Společným 

jmenovatelem je manipulace s nebezpečnou látkou. V současnosti je v systému uloţeno přes 

32 tisíc nehod a incidentů vzniklých od roku 1900. ARIA především slouţí k informování 

odborné i laické veřejnosti a provozovatelů se záměrem, aby k podobným událostem 

v budoucnosti nedocházelo.  
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Tab. 11. Mimořádné události v Evropě v období 1900 – 2011 [23] 

Typ MU Počet 

událostí 

Počet 

mrtvých 

Počet 

postiţených 

Průměr 

obětí 

Průměr 

postiţených 

Únik NL 34 387 8 447 11.4 248.4 

Zřícení 7 179 61 25.6 8.7 

Exploze 112 6 812 222 405 60.8 1 985.8 

Poţár 35 684 17 094 19.5 488.4 

Únik plynu 9 42 916 4.7 101.8 

Ostatní 2 360 - 180 - 

Otrava 10 404 22 199 40.4 2 219.9 

 

Evropská škála pro hodnocení průmyslových havárií - ESIA 

V roce 1994 byla komisí Evropského společenství navrţena škála pro hodnocení 

průmyslových havárií. Tato klasifikace je v dnešní době pouţívána řadou evropských států, 

nicméně k jejímu celoevropskému rozšíření doposud nedošlo, protoţe není legislativně 

stanoveno její závazné uţívání. Stupnice obsahuje celkem 18 parametrů rozdělených do čtyř 

kategorií podle: 

- mnoţství uniklé nebezpečné látky, 

- následků na ţivotech a zdraví osob,  

- následků na ţivotním prostředí, 

- zhodnocení ekonomických ztrát.  

Výsledkem hodnocení je stanovení indexu závaţnosti havárie, který je realizován pomocí 

jednoduchého grafického znázornění.  

5.2.2. Situace v České republice 

Provozovatelé zařazení do kategorií podle výše uvedeného zákona o prevenci závaţných 

havárií zpracovávají bezpečnostní zprávy, bezpečnostní programy, vnitřní a vnější havarijní 

plány. Scénáře závaţných havárií s přítomností nebezpečných chemických látek se v České 

republice zpracovávají podle metodologie kvantitativního odhadu rizika chemických procesů, 

tzv. KVARCHEP. V České republice dosud není zpracována jednotná databáze obsahující 

jednotně zpracované technické údaje o haváriích s přítomností nebezpečných chemických 

látek. [18] 
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5.3.  Havárie v dopravě 

 

5.3.1. Dopravní síť 

Doprava zahrnuje přesun osob, materiálů a zařízení po určených komunikacích na zemi, po 

vodě a ve vzduchu. Se zvyšující se hustotou a technickou sloţitostí dopravních systémů 

vzrůstá pravděpodobnost jejich selhání. Nejčastější příčinou dopravních havárií je selhání 

člověka jako základního prvku obsluhy. Méně častá příčina je selhání technických zařízení, 

případně nepříznivé povětrnostní podmínky. 

Mezi nejzávaţnější havárie, podle rozsahu a velikosti dopadů, řadíme mimořádné události       

v oblasti letecké dopravy. Při selhání letadla, střetu s dalším letadlem a jiným 

nepředvídatelným okolnostem dochází většinou k úmrtí všech cestujících. Po dopadu letadla 

do obydlených nebo průmyslových oblastí jsou následné škody mnohem závaţnější. 

Vzhledem k rostoucí hustotě leteckého provozu a potencionálnímu riziku teroristických útoků 

nelze tuto skutečnost přehlíţet. Podle statistiky uvedené v [23] se nejvíce smrtelných nehod 

stane během přistávacích manévrů – 36%, během vzletu to je 17%.  

Následky říčních havárií jsou na území našeho státu téměř zanedbatelné, vzhledem k tomu 

faktu, ţe říční doprava není tolik rozšířená. Dopravní nehody jsou podle statistických dat 

světové zdravotnické organizace WHO desátým největším zabijákem lidí na zeměkouli. 

Ročně na následky dopravních nehod zemře na celém světě asi 1,3 miliónu lidí. V České 

republice připadá 12 mrtvých na 100 000 obyvatel ročně. Závaţné následky přinášejí havárie 

na ţeleznici, především v počtu obětí, šíření uniklých látek a kontaminace půdy. [30] 

5.3.2. Situace v České republice 

Situace v silniční automobilové dopravě je situace dlouhodobě neuspokojivá. Ve srovnání 

s ostatními státy Evropy disponujeme jednou z nejhustších silničních sítí, technický stav 

vozového parku nedosahuje poţadované úrovně a nárůst kamionové přepravy silně zhoršuje 

ţivotní prostředí. [17] Ze statistik MV ČR vyplývá, ţe počet dopravních havárií a škod na 

majetku neustále roste. Navzdory výše uvedeným ukazatelům se v České republice 

nepředpokládá, ţe by mohlo dojít k situaci, který by vyţadovala potřebu vyhlásit některý 

z krizových stavů.  
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Základním informačním zdrojem pro oblast letecké přepravy je Řízení letového provozu, 

která zajišťuje provoz webové aplikace obsahující řadu datových vrstev. Silniční a ţelezniční 

síť je součástí vrstev ZABAGED, které jsou zdrojem informací např. o dlouhodobé 

vytíţenosti jednotlivých úseků na území České republiky. Národní dopravní informační 

centrum provozované Ředitelstvím silnic a dálnic rovněţ zpracovává dopravní informace, 

která jsou vyuţitelná pro účely analýz. Dostupné údaje obsahuje systém FLOREON+ Traffic. 

V případě ţelezniční sítě zajišťuje dostupnost informací Správa ţelezniční dopravní cesty. 

[23] 

 

5.4.  Radiační havárie 

Radiační nehoda je událost, která má za následek nepřípustné uvolnění radioaktivních látek 

nebo ionizujícího záření nebo nepřípustné ozáření osob. Dopady těchto nehod se zpravidla 

omezují na prostory pracovišť se zdroji ionizujícího záření. Radiační havárie je taková 

radiační nehoda, která vyţaduje zavedení opatření na ochranu obyvatelstva a ţivotního 

prostředí.  Dopady radiačních havárií jsou: 

- škody na ţivotech a zdraví zaměstnanců a okolních obyvatel, 

- škody na okolním ţivotním prostředí, 

- škody na jaderném zařízení, 

- genetické poškození ţivých organismů. [18] 

 

5.4.1. Druhy radiačních nehod a havárií 

Pro hodnocení radiačních nehod a havárií se obecně pouţívá Mezinárodní stupnice hodnocení 

závaţnosti jaderných událostí, kterou zavedly v roce 1990 Mezinárodní agentura pro 

atomovou energii (IAEA) a Agentura pro jadernou energii Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj (OECD/NEA). V roce 1992 byla po nově získaných zkušenostech 

stupnice upřesněna tak, aby byla pouţitelná pro kaţdou mimořádnou událost spojenou 

s radioaktivním materiálem nebo radiací, včetně přepravy radioaktivních materiálů. [22] 

Stupnice řadí události do sedmi stupňů (obr. 6). 
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Obr. 6. Mezinárodní stupnice jaderných událostí [22] 

 

5.4.2. Situace v České republice 

Zdroje moţných radiačních havárií v ČR tvoří zařízení s jadernými reaktory, úloţiště 

radioaktivních odpadů v areálu jaderné elektrárny Dukovany, mezisklady vyhořelého 

jaderného paliva a sklad vysoce aktivních odpadů v ÚJV Řeţ. Uvedená zařízení podléhají 

dozoru SÚJB, který v oblasti radiační ochrany vykonává dozor nad téměř 7 000 pracovišti 

s více či méně významnými generátory záření, s uzavřenými či otevřenými radionuklidovými 

zářiči. Dopady černobylské havárie z roku 1986 ukázaly, ţe je nutné na území ČR počítat       

i s vnějším ohroţením. Na základě podrobných analýz reaktorů v okolních zemích by 

případná radiační havárie nezpůsobila rozsáhlé škody na majetku v ČR, dopady na dalších 

chráněných zájmech, zejména na ţivotech lidí a ţivotního prostředí by pochopitelně 

způsobila. [18] 

Pro zvládnutí a provedení případné odezvy a obnovy existuje v ČR pojištění jaderných 

elektráren a státní fond na řešení specifických úkolů spojených s likvidací vyhořelého 

jaderného paliva.  
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Obr. 7.  Počet událostí JE Temelín v letech 2002-2010 [25] 

5.5. Shrnutí 

Průmyslové havárie jsou nejčastěji způsobeny selháním lidského faktoru, v menší míře pak 

poruchou technické sloţky, nedodrţováním technologických postupů, ve zcela výjimečných 

případech působením vnějších faktorů. Obvykle nejsou způsobeny jedinou příčinou, ale 

souhrnem celé řady událostí, které proběhly v podmínkách splňujících většinu havarijních 

podmínek.  

Závaţnost dopadů úniku nebezpečných látek na ţivotní prostředí je přímo úměrná jejich 

mnoţství. Proto je nutné stanovit pravidla pro bezpečné vyuţívání všech chemických látek      

a zároveň na nejniţší moţnou míru sníţit jejich dopady. Mezi riziková chemická zařízení jsou 

obecně povaţována stacionární zařízení, jejichţ neţádoucí dopady mohou výrazně ovlivnit 

ţivoty a zdraví lidí za hranicemi těchto zařízení. Velká pozornost je proto soustředěna na 

výchovu obyvatelstva v okolí zdrojů, které mohou způsobit mimořádnou událost spojenou 

s působením nebezpečných látek.  
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6. Mimořádné události ve vybraných státech 

 

6.1.  Slovensko 

Integrovaný záchranný systém je postup sloţek při zabezpečování a vykonávání činností        

a opatření, které souvisejí s poskytováním pomocí v nouzi. Zákon č. 129 / 2002 Sb. o IZS 

definuje nouzi jako stav, při kterém je bezprostředně ohroţen ţivot, zdraví, majetek nebo 

ţivotní prostředí a postiţený je odkázán na poskytnutí pomoci.  

Uvedený zákon dále vymezuje stupně poplachu. Poţární poplach vyhlašuje ohlašovna poţárů 

nebo operační středisko Hasičského a záchranného zboru (dále jen HaZZ): 

 

I. stupeň – vyhlašuje se při vzniku poţáru a jeho rozvoji v jednom poţárním úseku nebo 

na ploše do 1 ha, které je schopné zdolat jedno druţstvo hasičské jednotky. Vyhlašuje 

se při úniku malých objemů nebezpečných látek. 

II. stupeň – vyhlašuje se při vzniku poţáru a jeho rozvoji nejméně na dvou poţárních 

úsecích nebo na ploše do 3 ha, k jeho likvidaci je nutné nasazení dvou druţstev 

doplněných o výškovou techniku. Stupeň se vyhlašuje při úniku pětinásobku mnoţství 

nebezpečných látek neţ v prvním stupni.  

III. stupeň – vyhlašuje se při poţárech, u kterých se předpokládá rozvoj v několika 

poţárních úsecích a na ploše přesahující 3 ha. K likvidaci je nutné povolat nejméně 5 

hasičských jednotek a zřídit štáb. U nebezpečných látek je stanoveno kritérium 

dvojnásobného mnoţství látek neţ v předcházejícím stupni.  

IV.  stupeň (zvláštní) – je vyhlašován v případě rozsáhlých poţárů a haváriích, které mají 

charakter všeobecného ohroţení obyvatelstva. [34] 

 

Sledované události 

Zdrojem statistických údajů o mimořádných událostech a ţivelních pohromách je 

Ministerstvo vnitra SR, resp. Prezídium HaZZ a jeho sloţka Poţárně-technický ústav. 

Zásahová činnost příslušníků HaZZ k poţárům tvořila v roce 2011 41,95 % z celkového počtu 

výjezdů (průměr za posledních pět let je 37,63%). Záchranné a technické zásahy 

představovaly 47,54%.  Vývoj v zásahové činnosti je moţné posoudit na základě 

dlouhodobého sledování struktury výjezdů u jednotlivých typů událostí. (tab. 11)  
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Tab. 12. Základní ukazatele vybraných ukazatelů u poţárů v období 2007 – 2011 [39] 

Rok Počet poţárů Škoda (€) Usmrceno osob Zraněno osob 

2007 14 366 46 921 954 53 234 

2008 11 045 43 493 564 68 232 

2009 11 991 38 761 305 56 245 

2010 9 851 69 148 435 41 244 

2011 13 677 33 561 130 56 267 

 

V roce 2011 vzniklo na území Slovenské republiky 13 891 poţárů. V důsledku těchto poţárů 

zemřelo 56 osob, různé druhy zranění utrpělo při poţárech 267 osob (z toho 15 

profesionálních hasičů). Nepříznivá bilance úmrtí je ovlivněná zejména lidmi bez domova, 

kterých přišlo 15 o ţivot. [39] 

Přímá materiální škoda byla vyčíslena na 33 561 130 eur. Tato bilance je výrazně ovlivněna 

třemi rozsáhlými poţáry. Nejvyšší škodu, přes 3 milióny eur, způsobil poţár zkušebního        

a skladového prostoru výrobní haly v Trenčíně. Pravděpodobnou příčinou vzniku poţáru byla 

blíţe nespecifikovaná porucha na počítačové síti.  

Z hlediska příčin vzniku poţárů byla na prvním místě nedbalost a neopatrnost dospělých. 

V důsledku vypalování trávy a suchých porostů vzniklo 4 062 poţárů, při manipulaci 

s otevřeným ohněm bylo evidováno 1 067 poţárů. Ve sledovaném roce bylo zaznamenáno 

165 poţárů se škodou vyšší 33 100 eur, denně vzniklo průměrně 37 poţárů se škodou 91 948 

eur. Nejpočetnější skupinu poţárů, z hlediska vzniku prostoru, tvořily poţáry v přírodním 

prostředí. Mezi nejtragičtější události, z hlediska počtu obětí, patřily tradičně bytové poţáry, 

které si vyţádaly 35 lidských ţivotů. [39] 

 

6.2.  Švýcarsko 

Základem Sdruţeného systému ve Švýcarsku je úzká spolupráce policie, poţární ochrany, 

zdravotnického systému, technických sluţeb a civilní ochrany. Tyto sloţky nesou sdruţenou 

odpovědnost za oblasti, které jim profesně náleţí. Výkonnými sloţkami vnitřního 

bezpečnostního systému jsou především jednotky poţární ochrany a civilní ochrana.  

Organizační struktury stanovují kantony s respektováním specifických regionálních potřeb, 

např. podle druhu a míry ohroţení. Společný řídící orgán, ve kterém jsou zastoupeny všechny 
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partnerské organizace, provádí analýzu rizika pro daný region a připravuje podklady pro 

rozhodování a pro koordinaci nasazení sil a prostředků.  

V roce 2003 byla ve Švýcarsku vydána studie KATARISK: Katastrofy a mimořádné události 

ve Švýcarsku, jejímţ cílem bylo analyzovat, hodnotit a porovnat rizika, která mohou být 

příčinou vzniku mimořádných událostí. Byla zde zohledněna především přírodní, 

technologická a sociální rizika (tab. 12) [6] 

 

Tab. 13.  Přehled sledovaných událostí ve studii KATARISK [6]  

přírodní antropogenní sociální 

Zemětřesení Poţáry Pracovní úrazy 

Pohyby půdy Dopravní nehody Nehody doma a ve volném čase 

Povodně Letecké nehody Nehody při sportovních akcích 

Laviny Ţelezniční nehody Epidemie 

Bouřky Průmyslové havárie Migrace 

Sucha Jaderné havárie  

Lesní poţáry Nehoda na vodním díle  

Vlny mrazu   

Meteority   

 

Ve studii byly uvedeny tzv. kaţdodenní události, při kterých byly nasazeny běţně dostupné 

síly a prostředky a události velkého rozsahu, ke kterým došlo v uplynulých letech. Pro kaţdou 

mimořádnou událost byl vytvořen určitý počet reprezentativních scénářů, popisující jejich 

četnost a očekávaný rozsah škod. K definování těchto škod bylo pouţito tzv. indikátorů škod, 

které zahrnují fyzické poškození, evakuaci, potřebu podpory, poškozené ţivotní základy         

a věcné škody. [26] 

Studie nezohledňuje události jako např. úrazy ve volném čase, výpadky technických systémů, 

hospodářský rozvoj, kriminalitu, ozbrojené konflikty, klimatické změny a znečištění ţivotního 

prostředí. [6] 
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Sledované události 

Na místní úrovni převládají rizika tzv. kaţdodenních událostí (obr. 8). K jejich zvládnutí jsou 

nasazeny předurčené místní prostředky organizací sdruţených v ochraně obyvatelstva. 

 

Obr. 8.  Důleţitá rizika z místního pohledu [6] 

Na regionálně-kantonální úrovni (obr. 9) převládají rizika způsobená regionálními 

mimořádnými událostmi. Na této úrovni jsou nasazeny regionální síly a prostředky společně 

s doplňkovými prostředky nepostiţených území.  

 

Obr. 9. Důleţitá rizika z regionálního pohledu [6] 
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Na celostátní úrovni (obr. 10) převaţují rizika rozsáhlých mimořádných událostí, např. 

zemětřesení a epidemie. K jejich zvládnutí musí být společně nasazeny všechny předurčené 

prostředky, včetně doplňkových. Další prostředky lze získat také z oblasti mezinárodní 

pomoci.  

 

Obr. 10. Důleţitá rizika v celostátním měřítku [6] 

6.3.  Polsko  

Mimořádné události, při kterých zasahují jednotky Státního poţárního sboru Polské republiky 

(dále jen PSP), jsou rozděleny na poţáry, technické a ekologické zásahy a plané poplachy.  

Z hlediska statistického sledování a zpracování příslušné dokumentace se poţáry dělí: 

- Malé, při nichţ došlo ke zničení objektů nebo jejich částí, skladů materiálů, strojů       

a zařízení, surovin a paliv na ploše do 70 m
2
 nebo objemu do 350 m

3
, lesních              

a travnatých porostů na ploše 1 ha, 

- střední, při kterých došlo ke zničení objektů nebo jejich částí, skladů materiálů, strojů 

a zařízení, surovin a paliv na ploše od 71 m
2
 do 300 m

2
 nebo od 351 do 1500 m

3
, 

lesních a travnatých porostů na ploše od 1 do 10 ha, 

- velké, při nichţ došlo ke zničení objektů nebo jejich částí, skladů materiálů, strojů       

a zařízení, surovin a paliv, lesních a travnatých porostů s parametry, které převyšují 

hodnoty uvedené v předcházejících bodech. [38] 

 

Z pohledu nasazení vodních proudů, např. při poţárech skladů hořlavých kapalin nebo 

technologických zařízení, se velikost poţáru určuje podle těchto kritérií: 
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- Malý poţár, při kterém jsou současně nasazeny 4 C proudy, 

- střední poţár, při kterém je současně nasazeno 5 aţ 12 C proudů, 

- velký poţár, v případě nasazení 13 aţ 36 C proudů,  

- velmi velký poţár, při kterém je nasazeno více neţ 36 proudů, bez ohledu na jejich 

velikost. [38] 

 

Ostatní mimořádné události, klasifikované jako technické zásahy vyplývající z vývoje 

civilizace, lidské činnosti nebo přírodní síly a ohroţují ţivoty, zdraví, majetek nebo ţivotní 

prostředí se dělí podle rozsahu: 

 

a) Malé – poškozeny jsou zařízení strojů a objektů, které ohroţují ţivoty, zdraví              

a majetek,  

b) lokální – poškozeny jsou části objektů, budov nebo technických zařízení, které 

způsobí přerušení nebo ztrátu funkčních vlastností a ohroţují ţivoty nebo majetek,  

c) střední – jsou jednoznačně ohroţeny ţivoty, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí 

v jednom objektu nebo na malém území, 

d) velké – při vzniku hromadného ohroţení ţivotů, zdraví a majetku, které je většího 

rozsahu nebo se vyskytuje na větším území, 

e) rozsáhlé a ţivelní pohromy – události, které vznikly v důsledky přírodní katastrofy 

nebo činností člověka, při kterých jsou ohroţeny ţivoty, zdraví nebo majetek. Mohou 

vzniknout v důsledku působení silného větru, povodně, silného sněţení, zemětřesení, 

výbuchu, ekologické a radiační havárie, které ohroţují rozsáhlá území (obce, města). 

 

Tab. 14. Přehled sledovaných ukazatelů v období 2008 – 2012 [37] 

 

Rok 

 

Počet poţárů 

Přímé škody 

(v tis. zl.) 

Uchráněné 

hodnoty 

(v tis. zl.) 

Usmrcené 

osoby 

Zraněné 

osoby 

2008 161 799 1 417 260 9 644 509 594 3 397 

2009 159 114 1 165 366 8 180 405 583 3 634 

2010 135 551 1 118 356 4 407 145 525 3 965 

2011 171 833 1 189 273 7 085 383 585 4 011 

2012 183 888 1 351 280 8 743 736 564 3 847 
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6.4. Shrnutí 

Vznik mimořádných událostí v kaţdé zemi je ovlivněn zejména místními geografickými, 

hydrologickými, klimatickými podmínkami, stavem infrastruktury apod. K porovnání postupů 

klasifikace mimořádných události bylo kromě České republiky zvoleno také Slovensko, 

Polsko a Švýcarsko. Pro podrobné hodnocení jednotlivých států byla vybrána především 

statistická data o poţárech vzhledem k jejich dostupnosti a kvalitě zpracování. Tyto ukazatele 

jsou sledovány ve většině států na národní nebo státní úrovni a zajišťují tak vysokou 

korektnost získaných výsledků.  

Dostupné informace lze nalézt v podkladech mezinárodních asociací a dalších institucí, které 

zpracovávají a zveřejňují statistické přehledy a databáze. Jejich primárním cílem je především 

analýza zjištěných dat a sledování vývojových trendů v dané oblasti. [44] 

V souvislosti s hodnocením jednotlivých typů mimořádných událostí v jednotlivých státech je 

třeba uvést, ţe kaţdý má svoje pravidla jejich evidence. Mezi základní sledované 

charakteristiky patří rozsah poţáru a jeho příčina, počet obětí a způsobené přímé a nepřímé 

škody. Dalšími uţitečnými informacemi jsou ekonomické ukazatele, které porovnávají 

náklady vynaloţené státem na činnost záchranných sloţek s výškou HDP. Tato data jsou 

následně vkládána do statistiky, ve které jsou vyhodnocována a výsledky se vracejí zpět 

formou úpravy předpisů a norem. Rovněţ jsou důleţitým zdrojem informací pro vládní          

a nevládní organizace, pojišťovny, záchranné sbory, průmysl a obyvatelstvo.  

Určité problémy ve srovnání jednotlivých dat mohou nastat v okamţiku, kdy je potřeba, aby 

porovnávané údaje zahrnovaly stejné charakteristiky, např. místo vzniku a typ poţáru, příčinu 

úmrtí nebo její definici. Rozdíly v hodnocení a následné statistice mohou být způsobeny 

dalšími faktory, např. stavebními normami a předpisy, rozdíly v ţivotním stylu obyvatel         

a kulturními zvyky apod. V mnoha zemích jsou např. poţáry komínů zařazeny mezi poţáry 

v budovách, v dalších nejsou evidovány poţáry odpadů apod. Ve státech, kde hasičské sbory 

poskytují zdravotnickou pomoc, tvoří tato činnost více neţ polovinu výjezdů, které jsou poté 

v některých statistikách nesprávně zařazeny. Dalším faktorem, který ovlivňuje sledované 

údaje, je věkové sloţení obyvatelstva. Zejména senioři patří vzhledem k jejich omezené 

pohyblivosti k ohroţeným skupinám.  
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7. Závěr 

Na území České republiky dochází denně k celé řadě mimořádných událostí. Mimořádné 

události nelze dále hodnotit výhradně podle počtu obětí, ale je nutné znát a klasifikovat i další 

parametry, zejména rozsah postiţeného území, jeho lidnatost, ekonomické a ekologické 

dopady apod.  

Při kaţdodenních událostech se jedná o úkoly, které plní předurčené sloţky v rámci své 

profesní náplně a které směřují především k záchraně osob a jejich majetku.[7] Plnění těchto 

úkolů většinou nevyţaduje velké nároky na rozsáhlé plánovací a materiální opatření a k jejich 

úspěšnému zvládnutí obvykle postačuje operativní praxe jednotlivých sloţek určených na 

jejich likvidaci.  

 

Vyhodnocení provedené rešerše prokazuje, ţe v České republice není dosud stanoven ucelený 

postup nebo metoda, která by umoţnila komplexní řešení této oblasti. 

 

Diplomová práce se zabývá hodnocením přírodních a antropogenních mimořádných událostí 

v České republice a v zahraničí. V úvodních kapitolách jsou vymezeny základní druhy 

mimořádných událostí. V textu je dále uveden systém statistického sledování mimořádných 

událostí na našem území a typy událostí, které se evidují. Rovněţ jsou zde zmíněny další 

pouţívané informační zdroje a databáze, ze kterých je moţné získat potřebná data. Mezi další 

uvedené parametry mimořádných událostí patří přímé, nepřímé a neměřitelné škody.  

 

Na tuto část navazuje charakteristika vybraných přírodních a antropogenních rizik, jejich 

příčiny a výskyty na území České republiky. Bylo vycházeno z předpokladu, ţe na území 

našeho státu bezprostředně nehrozí významný válečný konflikt a pozornost je soustředěna 

především na přípravu a řešení událostí vzniklých v důsledku ţivelních pohrom nebo havárií.  

 

Závěrečné kapitoly obsahují přehled sledovaných událostí jednotlivých evropských států. Při 

zpracování diplomové práce byly vybrány a pouţity takové statistické ukazatele, které jsou 

sledovány ve většině států a zajišťují dostatečně vysokou korektnost získaných výsledků. Šlo 

především o vymezení charakteristik poţárů, počty jejich obětí, stanovení příčin a vyčíslení 

moţných dopadů. Systém klasifikace jednotlivých mimořádných událostí ve vybraných 

státech vychází především ze základního uspořádání bezpečnostního systému daného státu, 

činností a úkolů záchranných jednotek vyplývajících z přijatých legislativních opatření. Jejich 
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rozdělení vychází ze základních úkolů jednotlivých záchranných sloţek. 

 

Hlavním cílem této práce bylo porovnat a vyhodnotit způsoby klasifikace mimořádných 

událostí ve vybraných zemích. Za tímto účelem byl proveden popis a srovnání současného 

stavu řešení této problematiky v České republice, Slovensku, Švýcarsku a Polsku.  

 

Při zpracování podkladů pro splnění cílů této práce bylo zjištěno, ţe velkým problémem je 

dostupnost a kvalita statistických informací o mimořádných událostech. Jednotlivé evropské 

státy nesdílejí specifické údaje s jinými zeměmi, zpracovávají data odlišným způsobem          

a neexistují zde přesná kritéria pro jejich přesnější členění. Moţným řešením do budoucna by 

proto mohlo být stanovení přesných definic a typů událostí pro jejich vzájemné vyhodnocení, 

coţ by bylo velkým přínosem nejen pro oblasti prevence a přípravy na mimořádné události.  

 

I přes uvedené nedostatky jsem přesvědčen, ţe v dalším porovnávání a vyhodnocení 

jednotlivých typů událostí je zapotřebí pokračovat. Přispět ke zvýšení všeobecné orientace 

v této problematice by měla přispět tato diplomová práce, která můţe být dobrým základem 

pro vypracování hlubší analýzy hodnocení jednotlivých charakteristik mimořádných událostí 

nejen evropských zemí. 
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Příloha 1 

 

Beaufortova stupnice síly větru [41] 

Stupeň Označení 
Rychlost 

Popis 
km/h m/s 

0 Bezvětří 0 – 1 0-0.2 kouř stoupá kolmo vzhůru 

1 Vánek 1 – 5 0.3-1.5 kouř stoupá mírně ze šikma 

2 Slabý vítr 6 – 11 1.6-3.3 listí na stromech šelestí 

3 Mírný vítr 12 – 19 3.4-5.4 listí a větve stromů se pohybují 

4 Dosti čerstvý vítr 20 – 28 5.5-7.9 víří se prach z cest a polí 

5 Čerstvý vítr 29 – 38 8.0-10.7 pohybují se i listnaté keře 

6 Silný vítr 39 – 49 10.8-13.8 pohybují se větší větve stromů 

7 Prudký vítr 50 – 61 13.9-17.1 pohybují se celé stromy 

8 Bouřlivý vítr 62 – 74 17.2-20.7 lámou se větve na stromech 

9 Vichřice 75 – 88 20.8-24.4 vítr poškozuje střechy stromů 

10 Silná vichřice 89 – 102 24.5-28.4 vítr vyvrací stromy 

11 Mohutná vichřice 103 – 117 28.5-32.6 vítr působí rozsáhlé škody 

12 Orkán Nad 118 Nad 32.6 vítr má devastační účinky 
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Příloha 2 

Mercalliho stupnice [42] 

Stupeň Označení 
Zrychlení 

(mm/s) 
Popis 

 

I. 

 

nepozorovatelné do 2,5 Člověk nerozpozná, pouze přístroje. 

II. velmi slabé 2,5 - 5 
Rozpoznatelné v horních patrech budov citlivými 

lidmi. 

II. slabé 5 - 10 

Vibrace, lustry se pohybují; srovnatelné s vibracemi 

způsobenými projíţdějícím těţkým nákladním 

automobilem. 

IV. mírné 10 - 25 
Drnčení oken, cinkot příborů a nádobí, zdi vydávají 

praskavé zvuky. 

V. málo silné 25 - 50 
Lze rozpoznat v krajině, probouzí spící, praskání 

oken, kyvadlové hodiny se mohou zastavit. 

VI. silné 50 - 100 
Vrávorání při chůzi, padají předměty, rozbíjí se 

nádobí, praskliny v omítce. 

VII. velmi silné 100 - 250 Lze jen obtíţně stát, zvony zvoní, trhliny ve zdech. 

VIII. bořivé 250 - 500 
Padají komíny, poškození budov, pohybující se těţký 

nábytek. 

IX. pustošivé 500 - 1000 Panika, váţné poškození domů, větší trhliny v půdě. 

X. ničivé 
1000 - 

2500 

Zničené budovy, porušení přehrad, velké trhliny v 

půdě. 

XI. katastrofické 
2500 - 

5000 

Roztrţení kolejí a potrubí, zničené mosty, změny 

terénu. 

XII. globální přes 5000 
Velké předměty létají vzduchem, úplné zničení, 

rozsáhlé terénní změny. 
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Příloha 3 

Richterova stupnice [42] 

 

M a g n i t u d o  N á s l e d k y  

1, 2 Není cítit, lze pouze měřit přístroji 

3 Nejmenší hodnota, kterou člověk rozpozná; bez poškození 

4 Slabé zemětřesení 

5 Slabé poškození budov blízko epicentra 

6 Váţné poškození špatně postavených budov 

7 Velké poškození budov 

8 Téměř úplné zničení 
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Příloha 4 

Základní ekonomické ukazatele Hasičského záchranného sboru ČR [47] 
 
 

 

Ukazatel 2005 2008 2009 2010 2011 

Hrubý domácí produkt 

  (mld. Kč) 
3 116,1 3 848,4 3 759,0 3 799,5 3 841,4 

Výdaje ze státního rozpočtu na  

  zabezpečení činnosti HZS ČR 

  (mld. Kč) 

7,127 9,081 8,756 8,612 7,195 

Dotace ze státního rozpočtu na  

  zabezpečení činnosti JPO II a  

  JPO III
 
(mld. Kč) 

0,05 0,10 0,11 0,08 0,06 

Podíl skutečných výdajů HZS ČR  

  k HDP (%) 
0,23 0,24 0,23 0,23 0,19 

Přímé škody způsobené poţáry 

 (mld. Kč) 
1,634 3,277 2,169 1,956 2,242 

Přímé škody k HDP (%) 

 
0,05 0,09 0,06 0,05 0,06 

Uchráněné hodnoty při poţárech 

  (mld. Kč) 
7,110 14,546 9,075 11,116 8,079 

Uchráněné hodnoty k HDP (%) 

 
0,23 0,38 0,24 0,29 0,21 
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Příloha 5 

Nehody v ţelezniční dopravě [47] 

 

            

    

    Ukazatel 2005 2008 2009 2010 2011 

Váţné nehody 312 133 113 125 99 

Usmrcené osoby 251 44 26 48 29 

Těţce zraněné osoby 86 139 92 107 74 

Věcná škoda (tis. Kč) 95 914 111 622 37 000 168 555 128 107 

 

 

Příloha 6 

                

Nehody v silniční dopravě [47] 

 

 

Ukazatel 2005 2008 2009 2010 2011 

Nehody celkem 199 262 160 376 74 815 75 522 75 137 

Nehody při nichţ došlo k 

zranění nebo usmrcení 

25 239 22 481 21 706 19 676 20 487 

z toho zaviněné:      

řidičem vozidla 21 002 19 054 18 341 16 532 16 955 

chodcem 1 523 1 320 1 215 1 164 1 099 

Usmrcené osoby 1 286 1 076 901 802 773 

Zraněné osoby 32 370 28 585 27 313 24 433 25 611 

v tom:      

těţce 4 396 3 809 3 536 2 823 3 092 

lehce 27 974 24 776 23 777 21 610 22 519 

Věcná škoda (mil. Kč) 9 771,3 7 741,5 4 981,1 4 925,0 4 628,1 
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Příloha 7 

Nehody v letecké dopravě [47] 

 

Ukazatel 2005 2008 2009 2010 2011 

Nehody celkem 25 70 68 87 80 

Usmrcené osoby 5 17 11 9 14 

Zraněné osoby . . . . . 

 

 

Příloha 8 

Nehody ve vnitrozemské vodní dopravě [47] 

 

Ukazatel 2005 2008 2009 2010 2011 

Nehody celkem 23 10 11 7 9 

Usmrcené osoby 2 1 0 1 0 

Těţce zraněné osoby 3 0 0 0 0 

Věcná škoda (Kč) 1 322 500 742 500 595 000 384 200 457 000 
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Příloha 9 

 

Poţáry podle příčiny a činnosti při vzniku v roce 2012 [33] 

 

Příčina Poţáry 
Podíl v 

% 

Přímá  

škoda  

(tis. Kč) 

Podíl v 

% 
Usmrceno Zraněno 

Úmyslné zapálení 1 588 7,75 404 842,4 14,15 11 125 

Sebevraţedný úmysl 21 0,10 2 034,0 0,07 10 9 

Děti do 15 let 178 0,87 21 301,1 0,74 0 26 

Nedbalost 2 722 13,28 986 744,8 34,49 59 548 

Komíny 300 1,46 57 412,3 2,01 0 44 

Topidla 142 0,70 33 342,5 1,16 1 13 

Technické závady 2 766 13,49 1 011 211,7 35,35 4 237 

Samovznícení 86 0,41 15 781,4 0,54 0 12 

Výbuchy 18 0,08 9 961,0 0,34 1 21 

Manipulace s hořlavinami 11 0,04 334,0 0,01 0 10 

Mimořádné příčiny 209 1,01 42 203,0 1,46* 22 127 

Jiné příčiny 23 0,11 2 842,9 0,10 2 3 

Dále nedošetřováno 11 531 56,27 0,0 0,00 0 0 

Neobjasněno, v šetření 897 4,38 273 517,6 9,56 15 111 

Příčiny - celkem 20 495 100,0 2 861 528 100 125 1 286 

 

*Hodnota vypočtena autorem. 

Poţáry bez škody, usmrcených a zraněných osob (zejména poţáry v přírodním prostředí a 

poţáry odpadů) jsou uvedeny v kategorii „dále nedošetřováno“. U těchto poţárů se příčina 

vzniku nevyšetřovala.  
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Příloha 10 

Jednotlivé druhy událostí se zásahy JPO v období 2008 - 2012 

 

Druh události 

Počet událostí 

2008 2009 2010 2011 2012 

Poţáry 20 406 19 681 17 296 20 511 19 908 

Dopravní nehody 20 063 19 004 18 053 17 061 18 910 

Ţivelní pohromy 5 599 5 240 * * * 

Úniky nebezpečných látek 6 242 5 916 5 300 5 285 5 106 

Technické havárie 42 104 47 412 62 961 50 035 52 084 

Radiační nehody a havárie 0 0 0 1 1 

Ostatní 17 10 2 6 67 

Plané poplachy 8 194 8 251 8 037 8 202 7 909 

Celkem 102 625 105 514 111 649 101 101 103 985 

 


