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Abstrakt 

Název 

Charakteristika neantropogenních mimořádných událostí v ČR. 

Cíle 

Cílem této bakalářské práce je přehledně utřídit a charakterizovat vybrané neantropogenní 

mimořádné události a shrnout tyto události v historickém kontextu.  

Úkoly 

Úkolem této práce je vyhledat vhodné literární prameny, vybrat z nich důležitá fakta a 

přehledně zpracovat problematiku vybraných neantropogenních mimořádných událostí 

v České republice s důrazem na historický kontext událostí. 

Metody 

V této práci jsou využity metody komparace a kompilace literatury, která souvisí 

s charakteristikou vybraných neantropogenních mimořádných událostí a popisů událostí, 

které se staly v minulosti.  

Klíčová slova 

Mimořádná událost, neantropogenní, integrovaný záchranný systém, přírodní, hrozba 



 

 

 
Abstract 
 
 
Title 
Characteristics of non-anthropogenic emergencies. 
 
 
Objectives 
The aim of this bachelor's work is to organize and characterise selected non-anthropogenic 
emergencies and summarise these events in a historical context. 
 
Methods 
The task of this bachelor's work is to seek out suitable literary sources, select important facts 
from them and process the issue of selected non-anthropogenic emergencies in the Czech 
Republic with an emphasis on the historical context of events. 
 
 
Results 
This work uses methods of comparing and compiling literature that relate to the 
characteristics of selected non-anthropogenic emergencies and descriptions of events that 
have happened in the past. 
 
 
Key words 
Emergency, non-anthropogenic, integrated rescue system, nature 
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Seznam použitých zkratek 

JPO – jednotka požární ochrany 

PO – požární ochrana 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

IZS – integrovaný záchranný systém 

RLP – rychlá lékařská pomoc 

RZP – rychlá zdravotnická pomoc 

RV – rendez – Vous 

LZS – letecká záchranná služba 
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1.Úvod

Tato práce pojednává o problematice neantropogenních mimořádných událostí. Jsou to 

události, které působí nezávisle na činnosti člověka. Česká republika je geograficky celkem 

poklidným místem, neleží na zlomu litosférických desek, tudíž se republice vyhýbají silná 

zemětřesní. Jako vnitrozemskému státu jí nehrozí ani tsunami. Na našem území se nenachází 

žádná aktivní sopka a netvoří se zde ani tropické cyklony. Avšak i na našem území se 

vyskytují přírodní katastrofy, které svým působením mohou zapříčinit vznik mimořádné 

události. Příkladem mohou být povodně, sucha, bouře a podobně. 

Neantropogenní mimořádné události jsou události přírodní. S jejich výskytem se lidstvo 

setkávalo od nepaměti. Člověk je součástí přírody i všech jejich koloběhů, díky lidským 

rozumovým schopnostem se člověk naučil přírodu využívat a přetvářet ke svým potřebám. 

Navzdory tomu dokázala příroda člověka vždy překvapit svými extrémními podobami, které 

mohou ničit obydlí i brát lidské životy. Lidé se vždy snažili jim předcházet a čelit, aby 

ochránili životy, zdraví a majetek nejen svůj, ale i dalších členů společnosti. V dnešní době 

s vývojem a pokrokem, existuje spoustu různých zařízení, institucí a technologií, které nám 

mohou pomoci s předpovědí neantropogenních mimořádných událostí. Je-li to možné, místo 

se zabezpečí, aby došlo k co nejmenším škodám, popřípadě se evakuují obyvatelé. Příkladem 

je pražský protipovodňový systém.  Součástí prevence by měla být i osvěta občanů. Každý 

člověk, by měl vědět, jak se má zachovat při mimořádné události. 

Bohužel ani v dnešní době není možné přírodním katastrofám předejít pokaždé. Proto v naší 

zemi byl konstituován integrovaný záchranný systém, který je předurčen k řešení 

mimořádných událostí, včetně likvidace a odstraňování následných škod, dále aktivně 

zamezuje sekundárnímu šíření škod a vytváří podmínky k obnovení běžného stavu. 



12 

2.Integrovaný záchranný systém

Pojem integrovaný záchranný systém byl zaveden v roce 2001. Stalo se tak přijetím zákona 

ointegrovaném záchranném systému. Právě zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném

záchranném systému vymezuje integrovaný záchranný systém, stanovuje jeho složky a jejich 

působnost. 

„Integrovaný záchranný systém je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace 

záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a 

právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na 

mimořádné události“ (URL1). 

Složky integrovaného záchranného systému jsou součástí vnitřní bezpečnosti státu a jsou 

nepřetržitě a rychle připraveny zasahovat na celém území České republiky. Složky 

integrovaného záchranného sytému jsou především připraveny chránit život, zdraví a 

majetek občanů. Také zasahují při likvidaci mimořádných událostí, antropogenních i 

neantropogenních katastrof. Dělí se na základní a ostatní složky. 

Dle Viláška, Fialy a Vondráška (2014) lze způsob řízení složek integrovaného záchranného 

systému rozdělit do tří úrovní:   

 taktické,

 operační,

 strategické

„Taktická úroveň je řízení velitelem zásahu, který odpovídá za veškerou činnost 

související se záchrannými a likvidačními pracemi. Pokud zvláštní právní předpisy 

nestanovují jinak, je velitelem zásahu velitel jednotky požární ochrany, který řídí záchranné 

a likvidační práce a koordinuje činnost jednotlivých složek IZS (pokud jsou přítomné) na 

místě samém. K této činnosti si může zřídit výkonný orgán – štáb velitele zásahu. Pravomoci 

velitele zásahu jsou dány zákonem o IZS a činnost jeho štábu v průběhu zásahu vyhláškou 
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Ministerstva vnitra ČR č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.“ 

(Vilášek, Fiala a Vondrášek, 2014, str. 14) 

 

„Řízení na operační úrovni probíhá v operačních střediscích základních složek IZS, přičemž 

operační a informační střediska HZS ČR jsou současně operačními a informačními středisky 

IZS. Operační střediska (v obecném smyslu) jsou zřízena v krajích a na ministerstvu vnitra a 

zajišťují obsluhu linek tísňového volání 150, 155 a 158. Operační a informační středisko IZS 

kraje (KOPIS) má koordinační roli vůči operačním střediskům; ovládá systémy varování a 

vyrozumění obyvatelstva, je spojovacím bodem mezi místem zásahu a nejvyšší úrovní řízení. 

Rovněž zajišťuje příjem linky tísňového volání 112, určené v současné době především 

cizincům a může požadovat uveřejnění informací v médích. Operační a informační střediska 

IZS povolávají na žádost velitelů zásahu k nasazení ostatní složky IZS podle daného stupně 

poplachového plánu IZS.“ (Vilášek, Fiala a Vondrášek, 2014, str. 14) 

 

„Strategickou úroveň řízení tvoří přímé angažování starosty obecního úřadu s rozšířenou 

působností, hejtmana kraje nebo ministerstva vnitra do koordinační činnosti při provádění 

záchranných a likvidačních pracích v případě, že jsou o to požádáni velitelem zásahu. K této 

činnosti využívají jako pracovní orgán předem ustanovený krizový štáb a využívají 

zpracované krizové plány. Složení, činnost a funkce krizového štábu jsou 

stanoveny nařízením vlády č. 462/2000 Sb., k provedení některých ustanovení krizového 

zákona v platném znění a směrnicí Ministerstva vnitra č. j.: MV-117572-2/PO-OKR ze dne 

24. listopadu 20011 a uvedené ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v částce 6 

ze dne 30. listopadu 2011.“ (Vilášek, Fiala a Vondrášek, 2014, str. 14-15) 

 

2.1 Základní složky 

Základní složky integrovaného záchranného systému jsou: 

•  Hasičský záchranný sbor ČR, 

•  Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany, 
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•  Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, 

• Policie ČR. 

 

2.1.1 Hasičský záchranný sbor ČR 

Již za první Československé republiky existovaly veřejné požární jednotky. Tyto jednotky 

však byly pouze ve velkých městech. Ostatní zajištění protipožární ochrany zajišťovali 

jednotky sboru dobrovolných hasičů. Tato nedostačující situace se však po dlouhou dobu 

nezměnila, až po druhé světové válce, se začaly stavy hasičstva pomalu navyšovat. (Vilášek, 

Fiala a Vondrášek, 2014) 

 

Hasičský záchranný sbor byl zřízen na základě zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském 

záchranném sboru České republiky. Tento zákon byl však nahrazen zákonem č. 320/2015 

Sb., zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, 

který vstoupil v platnost 7. prosince 2015.  Hlavním posláním hasičů je chránit životy zdraví 

a majetek občanů před požáry a dalšími mimořádnými událostmi. Disponují velkým 

množstvím techniky, proto jsou hlavní složkou likvidačních prací, zasahují při autonehodách, 

pádech stromů, otevíráních bytů, požárů, železničních neštěstích, živelních katastrofách, 

průmyslových haváriích, terorismu a podobně. Hasičský záchranný sbor má ve své 

působnosti i ochranu obyvatelstva. Hasičský záchranný sbor zajišťuje ochranu občanů před 

nežádoucími hrozbami, evakuaci občanů a nouzové přežití. 

 

 Dle Viláška, Fialy a Vondráška (2014) je Hasičský záchranný sbor součástí resortu 

ministerstva vnitra a je tvořen:  

 Generálním ředitelstvím HZS ČR (dále jen „GŘ HZS ČR“),  

  Ředitelstvím 14 hasičských záchranných sborů krajů,  

 Střední odbornou školou požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve 

Frýdku –Místku,  

  Záchranným útvarem HZS ČR v Hlučíně, Zbirohu a Jihlavě. 
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Výkonnou složkou HZS jsou hasičské záchranné sbory krajů, které sídlí v krajských městech 

krajů s výjimkou Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, který sídlí v Kladně. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

            Zdroj: URL5 

Obrázek 1, Organizační struktura Hasičského záchranného sboru 
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2.1.2 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany 

Základním legislativním dokumentem pro jednotky požární ochrany je zákon České národní 

rady č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Tento zákon definuje druhy jednotek požární 

ochrany (vojenské hasičské jednotky, jednotky sborů dobrovolných hasičů) a stanovuje jejich 

základní úkoly. 

 

 „Základním posláním jednotek požární ochrany je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek 

před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život 

a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných, 

resp. likvidačních prací. Hasiči jsou v jednotce PO rozděleni do čet, družstev, družstev o 

zmenšeném početním stavu, příp. skupin. Četu tvoří 2 až 3 družstva, příp. skupiny. Družstvo 

je tvořeno velitelem a dalšími pěti hasiči (1+5). Družstvo o zmenšeném početním stavu se 

sestává z velitele a dalších tří hasičů (1+3). Skupinu tvoří velitel skupiny a 1 až 2 hasiči. 

Pokud se jednotka sestává z hasičů dvou druhů jednotek PO nebo hasičů nejméně jedné 

jednotky PO a osob z dalších složek integrovaného záchranného systému nebo hasičů 

nejméně jedné jednotky PO a osob poskytujících osobní a věcnou pomoc, nazývá se tato 

jednotka odřadem. “ (URL2). 

 

Jednotky požární ochrany se liší ve vybavenosti, kvalifikaci i počtu lidí. Také se liší podle 

takzvaných operačních hodnot. „Každý druh jednotky PO má pro účely operačního řízení 

určitou hodnotu. Tato hodnota vypovídá o schopnosti jednotky PO zahájit a provádět plnění 

úkolů v operačním řízení na místě zásahu. Operační hodnotu jednotku PO tvoří: 

1. doba výjezdu jednotky PO z místa své trvalé dislokace po vyhlášení poplachu, 

2. územní působnost jednotky PO (doba jízdy, resp. vzdálenost na místo zásahu). 

Doba výjezdu jednotky PO je stanovena vyhláškou č. 247/200, o organizaci a činnost 

jednotek PO. Tato doba je maximálně: 

- 2 minuty pro jednotky PO složené výlučně z hasičů z povolání, 
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- 10 minut pro jednotky složené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako 

svoje povolání, 

- 5 minut pro jednotky PO složené z hasičů uvedených v předchozích dvou bodech nebo 

hasičům, kterým byla udělena pohotovost mimo pracoviště.“(Vilášek, Fiala a Vondrášek, 

2014, str. 36-37) Jednotky požární ochrany se dále dělí do šesti kategorií. Viz. Tabulka č. 1. 

  

Tabulka 1, Organizace systému jednotek požární ochrany 

 
 

 

2.1.3 Policie České republiky 

Policie České republiky byla zřízena 15. července 1991 zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii 

České republiky. Tento zákon byl však nahrazen zákonem č. 273/2008 Sb., zákon o Policii 

České republiky, který vstoupil v platnost 11. srpna 2008. Policie ČR nahradila Sbor národní 

bezpečnosti (SNB). 

 

 „Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Slouží veřejnosti. Jejím 

úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné 

činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a 

bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními 

smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky. (URL4) 

Zdroj: URL3 
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„Policie ČR je centrálně řízená organizace v resortu ministerstva vnitra a její rámcové řídící 

a organizační struktury tvoří Policejní prezidium České republiky, krajské správy (13), 

správa hlavního města Prahy a územní odbory (77). (Vilášek, Fiala a Vondrášek, 2014, str. 

48) Struktura Policie České republiky viz obrázek 2. 

 

Činnost Policie ČR při mimořádných událostech dle (Viláška, Fialy, Vondráška, 2014):  

1. uzavírání zájmových prostorů a regulace vstupu a opuštění těchto prostor,  

2. regulace dopravy v prostoru mimořádné události,  

3. šetření okolnosti vzniku mimořádné situace k objasnění příčin jejího vzniku,  

4. plnění úkolů, souvisejících s identifikací zemřelých,  

5. řešení ochrany a zabezpečení movitého a nemovitého majetku a eventuálně eliminace 

kriminální činnosti při vzniku mimořádné situace,  

6. plnění dalších úkolů podle pokynu velitele zásahu nebo řídící složky IZS.  



19 

 

                    Obrázek 2, Organizační schéma Policie České republiky 

                        Zdroj: Vilášek, Fiala a Vondrášek, 2014, str. 49 

                         ŘSCP – Ředitelství služby cizinecké policie  

                         SKPV – Služba kriminální policie a vyšetřování  

                         OÚČOO – Ochrana ústavních činitelů ochranné služby  

                         ÚOPČR OO – Útvar pro ochranu prezidenta ČR ochranné služby 

                         ÚOOZ – Útvar pro odhalování organizovaného zločinu  

                         ÚOKFK – Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality  

                         NPC – Národní protidrogová centrála 

                         ÚDVZK -  Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu  

                         KÚ – Kriminalistický ústav  

                        ÚRNA – Útvar rychlého nasazení 

                         ÚO – Územní odbor 
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2.1.4 Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

Zdravotnická záchranná služba se řídí zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné 

službě. Tento zákon upravuje podmínky pro poskytování zdravotnické záchranné služby, 

práva a povinnosti poskytovatele zdravotnické služby, povinnosti poskytovatelů akutní 

lůžkové péče k zajištění návaznosti jimi poskytovaných zdravotních služeb na zdravotnickou 

záchrannou službu, podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele zdravotnické 

záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací a výkon veřejné správy 

v oblasti zdravotnické záchranné služby.  (Vilášek, Fiala a Vondrášek, 2014) 

 

Zdravotnická záchranná služba je tvořena čtrnácti územními středisky Zdravotnické 

záchranné služby. Zřizovateli územních středisek jsou kraje a hl. m. Praha. Záchrannou 

službu tvoří výjezdové skupiny a operační středisko. Výjezdové skupiny jsou řízeny 

zdravotnickými operačními středisky, které přijímají hovory linky 155. Výjezdová stanoviště 

jsou rozmístěna tak, aby Zdravotnická záchranná služba dokázala bezodkladně poskytnout 

pomoc do 20 minut. 

 
 

Výjezdové skupiny jsou: 

 RLP – rychlá lékařská pomoc (zdravotnický tým je veden lékařem),  

  RZP – rychlá zdravotnická pomoc (péče bez přítomnosti lékaře),  

  RV – rendez – Vous (systém setkávání rychlé lékařské a rychlé zdravotnické 

pomoci),  

 LZS – letecká záchranná služba (zdravotnický záchranář a lékař). 

 

 

Činnosti Zdravotnické záchranné služby: 

1. „Nepřetržitý kvalifikovaný bezodkladný příjem volání na národní číslo tísňového 

volání 155 a výzev předaných operačním střediskem jiné základní složky 



21 

 

integrovaného záchranného systému (dále jen tísňové volání) operátorem 

zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska.  

2. Vyhodnocování stupně naléhavosti tísňového volání, rozhodování o nejvhodnějším 

okamžitém řešení tísňové výzvy podle zdravotního stavu pacienta, rozhodování o 

vysílání výjezdové skupiny, rozhodování o přesměrování výjezdové skupiny a 

operační řízení výjezdových skupin.  

3. Řízení a organizaci přednemocniční neodkladné péče na místě události a spolupráci 

velitele zásahu složek integrovaného záchranného systému.  

4. Spolupráci s cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče.  

5. Poskytování instrukcí k zajištění první pomoci prostřednictvím sítě elektronických 

komunikací v případě, že je nezbytné poskytnout první pomoc do příjezdu výjezdové 

skupiny na místo události.  

6. Vyšetření pacienta a poskytnutí zdravotní péče, včetně případných neodkladných 

výkonů k záchraně života, provedené na místě události, které směřují k obnovení 

nebo stabilizaci základních životních funkcí pacienta.  

7. Soustavnou zdravotní péči a nepřetržité sledování ukazatelů základních životních 

funkcí pacienta během jeho přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče, 

a to až do okamžiku osobního předání pacienta zdravotnickému personálu cílového 

poskytovatele akutní lůžkové péče.  

8. Přepravu pacienta letadlem mezi poskytovateli akutní lůžkové péče za podmínek 

soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy, hrozí-li nebezpečí z 

prodlení a nelze-li přepravu zajistit jinak.  

9. Přepravu tkání a orgánů k transplantaci letadlem, hrozí-li nebezpečí z prodlení a 

nelze-li přepravu zajistit jinak.  

10. Třídění osob postižených na zdraví podle odborných hledisek urgentní medicíny při 

hromadném postižení osob v důsledku mimořádných událostí nebo krizových 

situací.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 62-63). 

. 
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2.2 Ostatní složky 

Ostatní složky jsou povolávány na vyžádání podle druhu jejich kvalifikace, který je potřebný 

pro řešení konkrétní situace. 

 

Podle zákona o č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ostatní složky jsou: 

 Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

 ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 

 ostatní záchranné sbory 

 orgány ochrany veřejného zdraví, 

 havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

 zařízení civilní ochrany, 

 neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním 

pracím. 

 

2.2.1  Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil 

Výchozím dokumentem ozbrojených sil je zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách 

České republiky. 

Ozbrojené síly se dělí na: 

 Armádu České republiky, 

 Vojenskou kancelář prezidenta republiky, 

 Hradní stráž. 

 

2.2.2 Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory  

Hlavním legislativním předpisem pro ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory je zákon č. 

361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 

Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory se dělí na:  

 Celní správu,  
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 Vězeňská službu České republiky. 

 
 

2.2.3 Ostatní záchranné sbory 

Mezi ostatní záchranné sbory patří: 

 Báňská záchranná služba,  

 Vodní záchranná služba,  

  Horská služba,  

  Svaz záchranných brigád kynologů ČR 

 

2.2.4 Orgány ochrany veřejného zdraví 

Hlavním legislativním předpisem pro orgány veřejného zdraví je zákon č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

Mezi soustavu orgánů veřejného zdraví patří: 

 Ministerstvo zdravotnictví,  

 Krajské hygienické stanice,  

 Ministerstvo obrany,  

 Ministerstvo vnitra. 

 

 

2.2.5 Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby 

„Havarijními, pohotovostními, odbornými a jinými službami se rozumí služby zřizované 

právnickými osobami. Lze s nimi uzavřít např. dohodu o věcné pomoci nebo je v případě 

mimořádné události i bez předchozí dohody požádat o věcnou pomoc. Při provádění 

záchranných a likvidačních prací zajišťují okamžité odstranění veškerých poruch.“ (Vilášek, 

Fiala, Vondrášek, 2014, str. 135)  

 

Mezi Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby patří: 
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 havarijní a poruchové služby (energetika, vodárenství, plynárenství),  

 technické služby,  

 komunální služby. 

 

 

2.2.6 Zařízení civilní ochrany 

„Hlavním legislativním dokumentem je zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému, který v § 2 vymezuje pojem zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity tak, že 

to je součást právnické osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva. Tvoří je zaměstnanci 

nebo jiné osoby na základě dohody a věcné prostředky.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

 

2.2.7 Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a 

likvidačním pracím 

Dle (Viláška, Fialy a Vondráška, 2014) lze činnost neziskových organizací a sdružení občanů 

při mimořádných událostech je možné rozdělit do dvou oblastí.  

 humanitární pomoc,  

 odborná pomoc.  

 

 HZS ČR spolupracuje zejména s těmito neziskovými organizacemi: 

1. V oblasti požární ochrany: 

 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,  

  Česká hasičská jednota, 

 Moravská hasičská jednota.  

 

2. V oblasti zabezpečení integrovaného záchranného systému: 

 Český červený kříž,  

  Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, 

 Horská služba, 
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 Svaz záchranných brigád kynologů, 

 Speleologická záchranná služba. 
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3. Hrozby a rizika 

Hrozba je přírodní nebo člověkem podmíněný proces představující potenciál, tj. schopnost 

zdroje hrozby být aktivován a způsobit škodu. Tento potenciál může být spuštěn záměrně 

nebo náhodně využit pro atakování specifických zranitelností aktiva. Hrozba bývá zdrojem 

rizika. (Prezentace - Hrozby a rizika I, Josef Vilášek) 

 

 Nebezpečnost hrozby se odvíjí od její velikosti a času, který zbývá do jejího propuknutí. 

Hrozby je možné rozdělit na úmyslné (teroristický úrok, krádež) a neúmyslné (povodeň, 

zemětřesení). Dále je možno je zařadit do tří skupin na asymetrické hrozby, věcné hrozby a 

vnitřní hrozby.  

 

3.1 Asymetrické hrozby 

„Za asymetrické hrozby (asymetric threats) se považuje použití takových prostředků a 

způsobů jednání ze strany protivníka (konkurence), kterým nemůžeme stejným způsobem 

čelit. Mohou mít podobu hrozeb globalizačních, destabilizačních či proliferačních. Mohou 

být jak předvídatelné (částečně předvídatelné), tak neočekávané.“ (Antušák a Vilášek, 2016, 

s. 45).  

 
 

3.2 Věcné hrozby 

Věcné hrozby zahrnují velké množství hrozeb antropogenního, naturogeního (přírodního) a 

sociálního charakteru. Hrozby mohou být latentní nebo reálné.  (Antušák a Vilášek, 2016) 

 

3.2.1 Přírodní hrozby 

Jsou to hrozby, které působí nezávisle na činnosti člověka. Lidská společnost je odjakživa 

součástí přírody. Postupem času se ji naučil přetvářet k obrazu svému a její síly využívat ve 

svůj prospěch. Navzdory tomu dokázala příroda člověka vždy překvapit svými extrémními 
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podobami, která mohou ničit obydlí i brát lidské životy. Lidé se vždy snažili jim předcházet 

a zachraňovat sobě a svým nejbližším životy, zdraví a majetek. V dnešní době s vývojem 

pokrokem existuje spoustu růžných zařízení, které mohou pomoci s předpovědí 

neantropogenní mimořádné události. Je-li to možné, místo se zabezpečí, aby došlo k co 

nejmenším škodám, popřípadě se evakuují obyvatelé. Bohužel ani v dnešní době se 

nedokážeme přírodním katastrofám předejít pokaždé, proto v naší zemi funguje integrovaný 

záchranný systém, který je speciálně vybaven a pomáhá při odstraňování následných škod a 

navrácení situace do běžného stavu.  

 

Dle Antušáka a Viláška, 2016 zdroje přírodních hrozeb mohou být: 

 Extrémy počasí – bouřky, povodně, sněhové kalamity… 

 Tektonická činnost – zemětřesení, vulkány, laviny… 

 Nákazy – epidemie, epifytie, epizootie… 

 Jiná přírodní ohrožení – pád meteoru, porušení biologické rovnováhy na Zemi… 

 

3.2.2 Antropogenní hrozby 

Na rozdíl od přírodních hrozeb antropogenní hrozby přímo souvisí s činností člověka. Jsou 

to povětšinou následky lidského rozvoje a činnosti. Výroba energie, zboží i například těžba 

s sebou nese rizika vzniku nehod a mimořádných událostí. 

 

 Dle Antušáka a Viláška, 2016 antropogenní hrozby mohou být: 

 Technogenní - ropné havárie, radiační havárie, destrukce staveb… 

 Ekologické hrozby - kontaminace půdy nebo vody, masový úhyn živočichů, nadměrné 

emise… 

 Agrogenní - eroze půdy, splavování půd do vodního toku, nevhodné hnojení půdy, 

vysychání vodních zdrojů… 

 Sociogenní hrozby - narušení dodávek potravin a vody, léků, energií, narušení 

hospodářství státu… 
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3.2.3 Sociální hrozby 

„Sociální společenské a ekonomické hrozby jsou hrozby, které ve svých důsledcích mohou 

ohrozit bezpečnost jednotlivce, rodiny, organizace, státu či aliance. Podle stupně 

nebezpečnosti a ničivosti mohou mít formu nevojenských ohrožení (např. některé formy 

ekonomických hrozeb, či lehčí formy sociálních nepokojů, apod.), formy bezpečnostních 

(mezinárodních, vnějších a vnitřních) ohrožení nebo dokonce vojenských forem ohrožení.“ 

(Antušák a Vilášek, 2016, s. 61)  

 

Bezpečnostní strategie České republiky je základní dokument, ve kterém jsou uvedena 

základní východiska bezpečnostní politiky ČR, také jsou zde uvedeny bezpečnostní zájmy 

ČR i strategie prosazování těchto zájmů. Dále definuje bezpečnostní hrozby i rizika, které z 

nich plynou. Jejich primárním úkolem je ochrana životních zájmů. Například zajištění 

existence ČR její suverenitu, územní celistvosti, politické nezávislosti a ochrana demokracie. 

Dále ochrana lidských práv a svobod obyvatelstva, ale i další bezpečnostní i 

vnitrobezpečnostní hrozby. (Antušák a Vilášek, 2016) 

 

Jak už zde bylo napsáno sociální, společenské a ekonomické hrozby se dělí na: 

 Vojenské (ohrožení suverenity, svrchovanosti, územní celistvosti, demokratických 

základů státu, ohrožení svobody a lidských práv občanů) 

 Bezpečnostní (narušení bezpečnosti a pořádku, terorizmus, obchod s drogami, 

organizovaný zločin, kybernetické útoky, extremismus, vzpoury a demonstrace, 

náboženské konflikty, občanské války) 

 Vnitrobezpečnostní (pokus o destabilizaci státu, rabování) 

 Ekonomické (nezákonné obchody, bankrot státu) 

 Nevojenské (lehčí formy sociálních nepokojů) 
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3.3 Rizika 

„Riziko je možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, kterou považujeme z 

bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Riziko je vždy odvoditelné a odvozené z konkrétní 

hrozby.“ (Prezentace - Hrozby a rizika I, Josef Vilášek) 
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4. Mimořádné události a jejich dělení 

Pokud hrozbu není možné eliminovat, může přerůst v mimořádnou událost nebo dokonce 

v krizový stav. 

 

Dle zákona zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému je mimořádná 

událost definována takto: „Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných 

činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo 

životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.“  

 

„Záchranné práce - činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

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

životního prostředí a vedoucí k přerušení jejich příčin.“ (URL42) 

 

„Likvidační práce - činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.“ 

(URL42) 

 

„Mimořádná událost může přerůst do krizové situace. Krizová situace je mimořádná událost 

podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné 

nebezpečí, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný 

stav.“ (URL9) Mimořádné události se mohou dělit na antropogenní a neantropogenní a 

smíšené. 

 
 

4.1 Neantropogenní mimořádné události 

Neantropogenní mimořádné události nejsou následky lidské činnosti. Jsou způsobeny 

přírodními jevy. Mohu se dělit podle rozsahu působení na lokální nebo celosvětové. Další 

dělení je podle druhu příčiny  

 Abiotické mimořádné události – způsobené neživou přírodou, 
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 Biotické mimořádné události – způsobené živou přírodou, 

 Kosmogenní mimořádné události – způsobené kosmickými vlivy. (URL9) 

 

Neantropogenním mimořádným událostem člověk do jisté míry nemůže zabránit. A však 

s postupujícími moderními technologiemi můžeme události předpovídat, připravovat se a 

v některých případech minimalizovat jejich škodlivé působení nebo je dokonce úplně 

odvrátit. 

 

4.2 Antropogenní mimořádné události 

Antropogenní mimořádné události jsou způsobeny činností člověka.  

Tyto události se mohou dělit na úmyslné a neúmyslné a dále vojenské a nevojenské. Další 

dělení je stejné jako u hrozeb z kterých vycházejí tedy: 

 Technogenní mimořádné události - provozní havárie a havárie spojené 

s infrastrukturou 

 Sociogenní mimořádné události – společenské a sociální 
 Ekonomické mimořádné události – mající hospodářský charakter. (URL9) 
 

Za antropogenní mimořádné události je odpovědný člověk. Proto je nutné se chovat se 

zodpovědně k přírodě i k ostatním lidem, abychom těmto mimořádným událostem zabránili. 

 

4.3 Smíšené mimořádné události 

Tyto události jsou kombinací lidské činnosti a přírodního působení a změn. Většinou vychází 

z dlouhodobého působení zdánlivě neproblematického lidského chování, které pomalu 

ovlivňuje přírodu, mění ji. Příroda se s tímto působením nedokáže vypořádat a pomalu se 

mění a stává se nám hrozbou.  

 

Mezi smíšené mimořádné události můžeme zařadit změny podnebí způsobené nadměrnou 

produkcí skleníkových plynů či výrazné přesuny a narušení ozonové vrstvy. Tyto problémy 

jsou v dnešní době velice aktuální a jsou často diskutovány na celosvětové i lokální úrovni. 
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Nejaktuálnější problémem je globálního oteplování, které při pokračování současných trendů 

může vést k zásadním a nevratným změnám ve světových ekosystémech, jež budou mít 

výrazné negativní důsledky pro lidstvo. Hledají se proto alternativy zdrojů energií, které by 

neprodukovaly tolik skleníkových plynů. 
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5. Cíle, úkoly a metody bakalářské práce 

 

5.1 Cíle 

Cílem této bakalářské práce je přehledně utřídit a charakterizovat vybrané neantropogenní 

mimořádné události a shrnout tyto události v historickém kontextu.  

 
 

5.2 Úkoly 

Úkolem této práce je vyhledání vhodných literárních pramenů, vybrat z nich důležitá fakta a 

přehledně zpracovat problematiku vybraných neantropogenních mimořádných událostí 

v České republice s důrazem na historický kontext událostí. 

 

5.3 Metody 

 Metody využité v této bakalářské práci jsou komparace a kompilace literatury, která souvisí 

s charakteristikou vybraných neantropogenních mimořádných událostí.  
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6. Vybrané neantropogenní mimořádné události v České 

republice  

Zdroji neantropogenních mimořádných událostí mohou být extrémy počasí (sucho, povodně, 

vichřice, krupobití), tektonická činnost a pohyby (laviny, sesuvy půdy, zemětřesení, 

vulkány), nákazy (epidemie, epifytie, epizootie) a jiná přírodní ohrožení (pád meteoritu, 

zvýšené radioaktivní pozadí krajiny, magnetická anomálie). Neantropogenní mimořádné 

události se také mohou rozlišovat na biotické (způsobeny živou přírodou) a abiotické 

(způsobeny neživou přírodou) 

 

6.1 Extrémy počasí 

Počasí ovlivňuje každý den na této planetě.  Počasí může být běžné, které je v určitých 

mezích a nevymyká se běžným standardům daného území. Pokud se počasí dostane mimo 

tyto meze, nastává hydrologický extrém. Extrémní počasí je neočekávané, nepředvídatelné 

nebo mimosezónní. Tyto extrémy počasí se stávají hrozbou a mohou být rizikem pro 

obyvatelstvo či jeho majetek.  

 

6.1.1 Povodně 

„Povodeň je hydrologický extrém oproti suchu inverzní, kdy dochází k výskytu mimořádně 

kladné vodní bilance. Tento stav způsobuje více faktorů, podle nichž také povodně dělíme. 

Povodeň mohou způsobit i další vlivy. Především se jedná o mimořádně vydatné srážky, náhlé 

tání sněhové pokrývky a další či kombinace některých těchto jevů.“ (URL16). Neobvykle 

veliké množství vody zvyšuje hladinu a zvětšuje průtok v korytech řek a potoků. Když 

množství vody přesáhne únosnou hranici, vylije se z koryta řek či potoků a zatopí své okolí. 

Podle původu zdroje vody se povodně mnohou rozlišit na: 

 dešťovou, 

 bleskovou, 

 sněhovou, 
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 smíšenou, 

 ledovou, 

 umělou.(URL10) 

 

6.1.1.1 Povodeň dešťová 

Dešťová povodeň je způsobena vydatnými a dlouhotrvajícími dešťovými srážkami a 

objevuje se zejména teplé části roku. Srážky mohou zvýšit množství vody v řekách a způsobit 

jejich vylití. Při vydatných srážkách se půda může vodou přesytit a přestává vsakovat další 

vodu. V takových případech zůstane voda na povrchu a může zaplavit určitá území. 

V horních částech toků mají povodně obvykle rychlý nástup, ale většinou trvají krátce. 

Povodně v dolní části toku jsou obvykle větší, mají postupný nástup a delší trvání.(URL10) 

 

6.1.1.2 Přívalová (blesková) povodeň 

Blesková povoděn vzniká velice rychle, ale i tak rychle odchází. Přichází zejména po 

přívalových deštích, kdy na malé území, ve velmi krátkém čase, spadne velké množství 

vody.(URL10) 

 

6.1.1.3 Povodeň sněhová 

K sněhové povodni dochází při tání sněhu na určitém území. Záleží na rychlosti oteplení. 

Taje-li sníh v daném povodí po celé délce toku, může dojít i k významným povodním. 

Naopak taje-li sníh jen v horách, povodně nejsou tak časté. V závislosti na denních a nočních 

teplotách se může měnit stav vody v tocích. Například během teplých dní může odtávat velké 

množství sněhu a nastat povodňový stav, naopak v noci může teplota klesat pod nulu, sníh 

opět přimrzne a stav na toku se vrací do normálu.(URL10) 

 

6.1.1.4 Povodeň smíšená  

K povodni smíšené dochází kombinací příčin povodně dešťové a sněhové. K této povodni 

dochází při tání sněhu za doprovodu dešťových srážek. Velikost povodně závisí na rychlosti 
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oteplení a velikosti srážek. Tyto povodně mohou být poměrně velké, protože déšť nejen 

navýší množství vody, ale i urychluje tání sněhu.(URL10) 

 

6.1.1.5 Povodeň ledová 

K této povodni dochází za dlouhého mrazového počasí a je většinou jen lokální. Při této 

povodni zamrzne všechna voda v korytě vodního toku. Další voda teče po ledě, zamrzá a 

tvoří další a další vrstvy až zaplní celé koryto a voda začne vytékat z koryta. Povodeň trvá 

do uvolnění koryta od ledu. Při oblevě a následným tání může nastat následná povodeň 

způsobená táním a ledochody. (URL10) 

 

 

6.1.1.6 Povodeň umělá 

Tyto povodně jsou v naší republice ojedinělé, nevznikají extrémy počasí nýbrž vadou na 

vodních dílech. Vadou může být protržení vodní hráze, poruchou na výpustích přehrad a 

podobně. Povodeň může mít také smíšený původ, například při extrémně velkých dešťových 

srážkách se může přehrada naplnit do takové míry, že vodní hráz nezvládne nápor vody a 

protrhne se. Umělá povodeň mívá stejně rychlý průběh jako povodeň blesková. (URL10) 

 

6.1.1.7 Předpověď povodní 

Hlásná povodňová služba, dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), zabezpečuje informace o nebezpečí, průběhu a vývoji povodně pro 
povodňové orgány. „Na základě jejích informací jsou organizována a řízena opatření na 

ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a 

obcí s rozšířenou působností. Hlásná povodňová služba je tedy systém předávání dat o vývoji 

povodně mezi obcemi a dalšími účastníky ochrany před povodněmi.“ (URL11) 
„Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány a obyvatelstvo o možnosti 

vzniku povodňové situace. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav 

vydáváním výstrah před povodňovými jevy, intenzivními srážkami a bouřkami. V rámci 

předpovědní povodňové služby ČHMÚ vydává předpovědi vodních stavů a průtoků ve 
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vybraných profilech v celé ČR. Během povodně ČHMÚ vydává informační zprávy o aktuální 

situaci v zasažených povodích.“ (URL11) 

 

Úkolem hlásné a povodňové služby je: 

 Monitorování aktuální situace v povodí, 

 vydávání pravidelných zpráv a výstrah v případě hrozící povodně, 

 příprava hydrologických předpovědí. 

 

6.1.1.8 Stupně povodňové aktivity 

Stupně povodňové aktivity definují, dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), míru ohrožení občanů a jejich majetku povodněmi. Stupně 

povodňové aktivity jsou rozděleny do třech stupňů a podle dle zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), definovány takto: 

1. stupeň - stav bdělosti 

 Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového 

nebezpečí, 

 na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných 

jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla, jenž by mohly vést ke 

vzniku zvláštní povodně, 

 aktivuje se a zahajuje činnost hlásná a hlídková služba na vodních tocích. 

 

2. stupeň - stav pohotovosti 

 Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, přerůstá-li nebezpečí přirozené povodně 

v povodeň, 

 vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností 

na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti a skutečností z hlediska bezpečnosti 

díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jenž by mohly vést ke vzniku zvláštní 

povodně, 
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 aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí 

se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke 

zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu. 

 

3. stupeň - stav ohrožení 

 Vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, 

ohrožení životů, zdraví a majetků v zaplaveném území, 

 vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností 

na vodním díle z hlediska jeho bezpečnost, současně se zahájením nouzových 

opatření, 

 provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.  

(URL14) 

 

6.1.2 Významné povodně českých řek 

V historii Českých zemí došlo k mnoha ničivým a rozsáhlým povodním. V této části budou 

některé z nich uvedeny. 

 
 

6.1.2.1 Významné povodně v povodí řeky Labe 

Do širšího kontextu povodí řeky Labe můžeme zařadit samotné Labe i s jejími největšími 

přítoky Vltavou a Ohří. O Vltavě hovoříme nejčastěji v kontextu s Prahou, o Ohři s Louny a 

o Labi s Děčínem. Hladinu řek ovlivňují velkou měrou jejích přítoky. Největšími přítoky 

Vltavy jsou Berounka, Sázava, Lužnice a Otava. Nejvýznamnější přítoky Ohře jsou Odrava, 

Blšanka, Teplá a Svatava. A významnými přítoky Labe jsou Vltava, Ohře, Jizera, Ploučnice, 

Cidlina a Bílina. (Kozák, 2007) 

 

 Rok 1118 - První záznam současníka o povodni v Čechách 

První záznam o povodni vepsal kronikář do Kosmovy kroniky Čechů. Zde se píše, že 

hladina Vltavy sahala v přepočtu na dnešní míru 8–9m nad průměrnou výšku. Tyto údaje 
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by znamenaly, že jde o největší zaznamenanou povodeň v Praze. Ale uvedené informace 

nelze brát jako jisté, jelikož neexistují jiné záznamy, kterými by je potvrzovaly. 

Pravděpodobně se také jedná pouze o odhad autora, protože stabilní vodočet v té době 

pravděpodobně neexistovat. (Kozák, 2007) 

 

 Rok 1342 – Povodeň, která strhla Juditin most 

V únoru roku 1342 zasáhly Čechy smíšené a ledové povodně. Podle Vondráška se 

takovým povoním říkalo „Dřenice“ – voda s ledem do stavby přehrad dělala největší 

škody. Divoká voda odnesla vše, co se ji postavilo do cesty i část proslulého Juditina 

mostu v Praze. Zbytek mostu, který zůstal stát, byl velice poškozen. Tato povodeň měla 

na svědomí řadu životů, navíc znemožnila Pražanům přechod z jednoho břehu na druhý, 

muselo se využívat přívozů. Nový most přes Vltavu se začal stavět 1357, za vlády Karla 

IV., a byl dokončen roku 1402. (Kozák, 2007) 

 

 Rok 1432 – Velké povodně po celém povodí Labe 

V roce 1432 postihly Čechy hned tři ničivé povodně. První jarní povodeň přišla v březnu 

s oblevou. Povodeň trvala čtrnáct dní a v Praze voda dosahovala až ke kostelu sv. 

Mikuláše na Staroměstském náměstí. Po této povodni následovalo tříměsíční sucho a vlna 

veder. Tato situace trvala až do 19. června, kdy začalo pršet. Dlouhotrvající deště měly 

za následek jednu z největších povodní v historii Čech. Povodeň trvala od 22. července 

do 28. července. Materiální škody i oběti na životech byly obrovské, navíc povodně 

zničili velkou část úrody. V prosinci došlo k třetí povodni tohoto roku. Tato povodeň byla 

přibližně stejně velká, jako povodeň jarní. Tyto povodně byly pro obyvatele i pro České 

země velice ničivé. Nejen že o život přišlo spoustu lidí, mnoho dalších přišlo o své 

domovy. Úroda byla zničena, většina mlýnů také, to vedlo k nedostatku potravin. V zemi 

navíc probíhaly husitské války. (Kozák, 2007) 
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 Rok 1784 – Velká zimní povodeň 

Koncem února roku 1784 došlo k zimní povodni na celém povodí řeky Labe i na velkém 

území Evropy. Příčiny této povodně byly hlavně dlouhotrvající zima s mimořádnou 

výškou sněhové pokrývky, náhlé výrazné oteplení a následné deště. Tato shoda událostí 

zapříčinila vznik jednoho z největších klimatických extrémů svého druhu. Hladina 

Vltavy během 24 hodit stoupla přibližně o 4 metry. V Praze se zřítil jeden pilíř Karlova 

mostu i s vojenskou strážnicí, která se na něm nacházela. Tato povodeň měla za následek 

zatopené vesnice, zničené domy i výrobny a přinejmenším stovky životů. (Kozák, 2007) 

 

 Rok 1872 – Blesková povodeň na Berounce a Ohři 

Povodním 25. a 26. května předcházely přívalový déšť a intenzivní bouřky. Nástup této 

povodně byl velice rychlý a obyvatelé se na ni nestihli připravit. Počet obětí se podle 

dobových pramenů pohybuje mezi 240 a 340. Tato povodeň se svým charakterem liší od 

běžných bleskových povodní tím, že zasáhly velké území. (Kozák, 2007) 

 

 Rok 1890 – Dešťová povodeň 

V září uvedeného roku byly povodně způsobené přesycením vodních toků po vlhkém létě 

a následnými dešti. Tato povodeň zatopila řadu měst a strhla spoustu mostů, mezi nimi i 

Pražský most (dnešní Karlův most). (Kozák, 2007) 

 

 Rok 1897 – Povodeň v severních Čechách 

Na přelomu července a srpna zasáhly povodně severní Čechy. V horských oblastech 

se jednalo o stoletou vodu. Obecně je 19. století označováno jako „povodňové 

století“, během něhož se tyto přírodní katastrofy velkého rozsahu opakovaly 

v rozmezí přibližně 10 let. 

 

 Rok 1954 – největší letní povodeň 20. století na Vltavě 

Tato červnová povodeň byla zmírněna ještě nedostavěnou přehradou Slapy, která 

zachytila asi 90 milionů m3. Na Labi v Děčíně se jednalo o pětiletou velkou vodu a v 
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Praze o desetiletou. Pokud by nestála přehrada Slapy, nejspíše by se jednalo v Děčíně 

o desetiletou a v Praze o dvacetiletou velkou vodu. (Kozák, 2007) 

 

 Rok 2002 – Jedna z nejničivějších povodí v historii 

12. – 16. srpna 2002 zasáhly téměř celé Čechy ničivé povodně. Tyto povodně vznikly 

jako důsledek dvou vydatných srážkových událostí. Jižní Čechy zasáhla první vlna 

srážek 6. – 7. srpna. Průtok v řekách především Malše, Vltavy, Blanice a Otavy se 

rovnal tisícileté vodě. Nasycenost povodí Vltavy rychle stoupla. Další vydatné srážky 

trvaly od 11. do 13. srpna, což mělo za následek další zvýšení průtoku a stoupání 

hladiny. V Praze průtok dosáhl nejvyšší hodnoty 14. srpna a rovnal se hodnotám 

pětisetleté vody. Povodním nezabránila ani vltavská kaskáda. (Kozák, 2007) 

 Povodně v roce 2020 byly opravdovou katastrofou. Zasáhly 986 obcí a způsobily 

škody na majetku ve výši 73 miliardy korun. Evakuováno bylo 220 tisíc obyvatel. 

Obětí na životech bylo okolo 17. (Ministerstvo životního prostředí, 2005) Ukázky 

následků jsou vyobrazeny na následujících fotografiích.  
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Obrázek 3, Zatopená stanice metra Vltavská 

Zdroj: URL12 

Zdroj: URL12 

 
Obrázek 4, Povodeň z jihočeského Husince. 
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 Rok 2013 – Povodně v Praze 

Další velké povodně zasáhly zejména Prahu v červnu 2013.  Byla rozvodněna nejen Vltava, 

ale i menší místní toky například Rokytka nebo Šárecký potok. Bylo zaplaveno velké 

množství dopravních komunikací. Provoz byl omezen, metro částečně uzavřeno. 

Z městských částí byly zaplaveny Modřany, Zbraslav, Lahovice a Lahovičky, část Troje a 

Císařského ostrova. (URL13) 

 

6.1.2.2 Významné povodně povodí řeky Moravy 

Řeka Morava je po Labi a Vltavě třetí nejvýznamnější tok na území České republiky. Povodí 

řeky Moravy zahrnuje i její přítoky Bečvu, Svitavu, Svratku, Dyji a Jihlavu. V další části 

budou blíže popsány některé vybrané povodně v povodí Moravy. (Kozák, 2007) 

 

 Rok 1257 – Nejstarší zmínka o povodni v povodí Moravy 

K povodni mělo dojít 13. července v okolí Brna. Byla zaplavena značná část území a 

několik lidí přišlo o život. (Kozák, 2007) 

 

 Rok 1598 – Povodně několikrát v roce 

V tomto roce se na některých místech objevilo až 5 povodní. Zavinily je četné dešťové 

srážky. V srpnu velká voda na povodí Svratky protrhla 11 rybníků. 

 

 Rok 1799 – Zánik obce Šaldorf 

Únorová smíšená povodeň, která srovnala se zemí obec Šaldorf, si vyžádala pouze dva 

lidské životy. Ostatní obyvatelé obce byli evakuováni, ruskými pomocnými oddíly, které 

zrovna táhly okolo. Obec byla přesunuta a znovu postavena pod názvem Nový Šaldorf 

(dnes součást Znojma). (Kozák, 2007) 
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 1880 – Rozsáhlá dešťová povodeň 

Srpnová dešťová povodeň vznikla jako následek dlouhotrvajících dešťových srážek. Na 

řece Bečvě se vyskytují často povodně. Při této povodni byl zaznamenán nejvyšší stav 

v Přerově a to 465 cm. Tato povodeň je považována za největší na tomto území až do 

doku 1997. Tato povodeň urychlila přípravu na regulaci toku Bečvy. (Kozák, 2007) 

 

 Rok 1938 – Povodeň na celém povodí řeky Moravy 

Deště na přelomu srpna a září způsobily rozsáhlé povodně. Voda Moravské Sázavy 

protrhla hráz a zaplavila přilehlé obce. Podobně na tom byly také obce na Šumpersku a 

Hanušovicku. Na řece Desné byli povoláni na levém břehu čeští hasiči a na břehu pravém 

němečtí. Napětí mezi Čechy a Němci bylo znát i za těchto událostí. Velké škody byly 

způsobeny také na staveništi brněnské Kníničské přehrady na řece Svratce. (Kozák, 

2007) 

 

 Rok 1997- Povodňová katastrofa století 

Od 4. do 9. července zasáhly povodí Moravy i Odry mimořádné povodně. Srážky byly 

tak vydatné, že místy dosahovaly denně až čtyřnásobek vody, které v průměru naprší za 

celý měsíc červenec. Tyto srážky vyvolaly mimořádné záplavy. Ve Strážnici se jednalo 

o stoletou povodeň, ale v Kroměříži o třistaletou a v Olomouci dokonce pětsetletou. 

Povodeň takového rozsahu se nevyskytla celé 20. století a zastihla lidi dosti nepřipravené. 

Zaplavené území bylo 11 tisíc km². Bylo zaplaveno 558 obcí. Škody byly enormní, 62 

miliard korun. Zemřelo přibližně 50 lidí. Po této povodni se změnilo vnímání 

protipovodňové ochrany České republiky. Tato povodeň byla podnětem projektů 

analyzujících příčiny, průběh a dopad povodní a navrhují nová protipovodňová opatření. 

Symbolem povodní v roce 1997 se stala obec Troubky, kde byly obrovské škody a 

zahynulo zde devět občanů. (Kozák, 2007) 
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 Rok 2002 – Blesková povodeň v roce 2002 

Povodeň na Moravě 15. 7. roku 2002 byly na rozdíl od Čech pouze lokální. Na 

Českomoravské vrchovině tehdy dopadlo až 171,1 mm srážek. To mělo za následek 

povodňovou vlnu. Rychlá povodeň zasáhla nepřipravené občany zejména v okolí říčky 

Hodonínky v horním části povodí. Nejvíce zasažena byla obec Crhov na Blanensku. 

Obec i domy v ní byly velmi poničené a zemřely dvě starší ženy. (Kozák, 2007) 

 

6.1.2.3 Významné povodně v povodí řeky Odry 

Povodí řeky Odry je na našem území nejmenší. Odra z našeho území dále teče do Polska a 

na našem území se nachází pouze 5% plochy jejího celkového povodí. Největší přítoky Odry 

na našem území jsou Ostravice a Opava. Na území České republiky se nachází horní část 

toku zejména v horských oblastech, kde dopadá velké množství srážek. Tyto srážky mají vliv 

na vznik povodní, ale zejména na nižší čísti toku, které již není na našem území. V České 

republice se povodně nevyskytovaly tak často. (Kozák, 2007) 

 

 Rok 1501 – Dlouhodobé deště způsobily povodeň 

V srpnu roku 1501 zasáhly střední Evropy vydatné vícedenní deště.  Na území Slezska 

byly zatopeny města Opava a Těšín. Větší povodně však byly v polském povodí řeky 

Odry. (Kozák, 2007) 

 

 Rok 1813 – Povodně, které zasáhly velkou část střední Evropy 

Povodeň v srpnu roku 1813 byla způsobena také dlouho trvajícími srážkami. Pršelo 

bezustání od 25. až do 30. srpna, to mělo za následek povodně opravdu velkého rozsahu. 

Mnoho lidí přišlo o své domovy, někteří dokonce o život. Pole, louky i zahrady byly 

zničené a zaplavené bahnem. Na Jesenicku s povodně znovu opakovaly od 9. do 11. září, 

takže vše co se již povedlo opravit, bylo zase zničeno. Tato povodeň patří k největším na 

povodí Odry. (Kozák, 2007) 
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 Rok 1903 – Velká přírodní katastrofa pro oblast Slezska 

Červencové povodně z roku 1903 jsou označovány za největší povodně v historii povodí 

Odry až do roku 1997. Na stanici Nová Červená Voda napršelo 240,2 mm za den, což je 

dosud nepřekonaný rekord. Dešťové povodně měly hrozivé následky. Na pomoc 

přispěchali i vojáci a hasiči. Jeseničtí hasiči dokonce na základě této události založili a 

vycvičili speciální družstvo, které mělo zasahovat při povodních. (Kozák, 2007) 

 

 Rok 1997 – Povodně nejen na Moravě, ale i ve Slezsku 

V červenci roku 1997 postihly povodně i Slezsko. Tyto povodně byly následkem trvalých 

dešťových srážek. Je největším hydrologickým extrémem 20. století. Na Odře se většinou 

jednalo o více jak stoletou povodeň. Na mnoha místech byly také zaznamenány srážkové 

rekordy. Například první padl na stanici Lysá hora, kde za 24 hodin napršelo 233,8 mm. 

Škody, které vznikly, byly obrovské. Zatopeny byly například Opava, Ostrava, Bohumín 

a půlka okresu Nový Jičín. Následkem podemletí pilířů mostu, vykolejil mezinárodní 

vlak. Železniční spojení bylo přerušeno na mnoha místech. (Kozák, 2007) 

 

6.1.3 Sucho 

„Sucho je snížení srážek během delšího období. Tento nedostatek deště vytváří nedostatek 

vody, který poškozuje plodiny, hospodářská zvířata a jiné lidské činnosti.“ (URL15). Sucho 

oproti povodním není na první pohled tak viditelné. Sucho přichází postupně a je výsledkem 

dlouhodobého poklesu srážek. Sucho můžeme rozdělit na: 

 meteorologické/klimatické, 

 hydrologické, 

 zemědělské, 

 socioekonomické. (URL17) 
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Sucho meteorologické (klimatické) 

Meteorologické sucho je zapříčiněno nedostatkem srážek. Vysychání také umocňují 

dlouhotrvající horka, při kterých se voda vypařuje. V České republice se zaznamenává 

množství spadlých srážek. Na základě těchto dat se vytváří statistiky o normě spadlých srážek 

v určitém období a místě. Meteorologické sucho je obvyklé v teplé části roku. Zasahuje 

pouze svrchní část půdy a porostu. Při suchu a horkých teplotách se zvyšuje hrozba vzniku 

požárů. (URL17) 

 

Sucho hydrologické  

Sucho meteorologické je příčinou sucha hydrologického. To znamená, že za dlouhého 

působení sucha meteorologického postupně vzniká sucho hydrologické. Při tomto suchu 

dochází k nízkému stavu podzemní vody, k poklesu hladiny toků, rybníků a jezer a 

nenasycenosti území vodou. Tyto tři faktory mohou mít různé dopady. Nenasycenost území 

je především rizikové kvůli rychlému odtoku vody při případných přívalových deštích a 

bouřkách. Podzemní vody představují jakousi zásobárnu, z které je možné čerpat vodu. Voda 

je důležitá jak pro člověka, tak i pro všechny živé organismy. U vodních toků pozorujeme 

vydatnost pramenů a množství průtoku. Množství podzemní vody přímo ovlivňuje velikost 

pramenů. (URL17) 

 

Sucho zemědělské 

Sucho zemědělské vzniká při delším působení meteorologického sucha. Projevuje se půdním 

suchem a nedostatkem vláhy v kořenové vrstvě půdy. Tento nedostatek vláhy má vliv na růst 

a kvalitu jak zemědělských plodin, tak i běžné vegetace. (URL17) 

 

Sucho socioekonomické 

Sucho socioekonomické je následkem výše jmenovaných such. Když sucho meteorologické, 

hydrologické a zemědělské trvá příliš dlouho, začne mít dopad na kvalitu života 

občanů.(URL17) 

 



48 

 

6.1.4 Příklady suchých období na území České republiky 

 Rok 1904 

Tehdy České země zasáhlo první sucho 20. století. Z tohoto roku se zachoval 

v Těchlovicích na Děčínsku nápis na takzvaném hladovém kameni. Na kameni je 

německý nápis „Kdo mě kdysi uviděl, ten zaplakal. Kdo mě nyní uvidí, ten bude také 

plakat.“ (URL19) Viz obrázek č. 3. Tento kámen se nachází daleko od břehu. Když 

hladina klesne až na úroveň tohoto kamene, je důvod k obavám. Hladové kameny dříve 

sloužily k zaznamenávání nízkých stavů vody. Lidé se při obdobích sucha báli neúrody, 

hladu a chudoby. Kámen se naposledy objevil v roce 2015. (URL18) 

 

  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rok 1921 

Další suché období bylo jaro, léto i podzim roku 1921. Navíc toto sucho doprovázelo 

velice teplé počasí, zejména v letních měsících. Některé teplotní rekordy tohoto roku 

nejsou dosud překonány. Potoky a studně vysychaly a vody ve větších tocích výrazně 

ubývalo. (URL18) 

Obrázek 5, hladový kámen v Těchlovicích 

Zdroj: URL19 
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 Rok 1953 

Přelom 40. a 50. let 20. století patří poměrně k sušším obdobím.  Rok 1953 patřil k těm 

nejsušším rokům. Sucho trvalo zejména od poloviny srpna 1953 až do březnové oblevy 

a následného tání v roce 1954. Toto suché období bylo jedním z podnětů ke stavbě 

nových vodních děl. Snahou bylo udržet vodu v krajině. Už v roce 1952 se začalo 

pracovat na přehradě Lipno. V roce 1954 se začala stavět Orlická přehrada jako součást 

Vltavské kaskády. (URL18) 

 

 Rok 1983 

Extrémní sucho zasáhlo Českou republiku opět v roce 1983. Nejenže byl nedostatek 

dešťových srážek, ale i teploty dosahovaly extrémně vysokých hodnot. Půda byla 

vyprahlá, průtoky řek výrazně klesly a na některých místech byly vyčerpány zásoby pitné 

vody.(URL18)             

 

 Rok 2003 

Suché a horké počasí tehdy zasáhlo západní Evropu. Česká republika byla na hranici této 

oblasti, i přesto výrazně klesly hladiny vodních toků, rybníků a jezer. Negativní vliv mělo 

toto období na úrodu. (URL18) 

 

 Současnost 

V současné době je téma sucha velice aktuální. Již několik let se česká krajina potýká 

spíše se suchým a teplým počasím a situace nadále trvá. Voda v řekách výrazně klesá, 

studánky, potoky i některé rybníky již vyschly. Poklesly také podzemní vody a neobvyklé 

není ani půdní sucho. Tyto faktory mají vliv na úrodu i zásoby pitné vody. Navíc zimy 

jsou mírné a léta velice horká. 
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6.1.5 Větrné bouře 

Vítr je jedním z přírodních živlů. Pro lidskou společnost může být užitečný, využívá ne 

například jako zdroj energie ve větrných elektrárnách. Vítr však dokáže být i velice škodlivý. 

Sílu větru měříme pomocí Beaufortovy stupnice. Jedná se o dvanácti stupňovou stupnici, 

kterou vytvořil irský hydrograf Francis Beaufort. Stupnice obsahuje stupeň, rychlost větru, 

název a znaky jednotlivých stupňů. Viz tabulka č. 2.  (URL20) 

 
 

Tabulka 2, Beaufortova stupnice rychlosti větru  

Zdroj: URL26 

 

Nejničivější působení větru se nazývá orkán. V České republice je nejznámější orkán Kirill, 

který se Českou republikou prohnal v ledu 2007. Meteorologové naměřili 19. ledna rychlost 

větru 216 km/hod. Na většině území se však rychlost větru pohybovala mezi 70 až 150 

hm/hod. V České republice byly škody vyčísleny asi na 7,5 miliardy korun, značnou část 

z toho tvořily škody v lesích. Vítr polámal nebo vyvrátil tisíce stromů. Ochromena byla také 

doprava jak silniční, tak i železniční. Uzavřen byl také Terminál 2 na pražském letišti. Orkán 
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měl dopad i na energetiku, 27 % procentu odběratelů mělo problém s dodávkami elektřiny. 

V neposlední řadě si v České republice orkán vyžádal čtyři oběti na životech. (URL22) 

 
 

6.1.6 Sněhové kalamity 

Sněhové kalamity jsou takové mimořádné události, při kterých napadne velké množství 

sněhu. Často jsou následkem sněhových bouří, při kterých sněžení doprovází i silný vítr. 

Následkem sněhových kalamit jsou nejčastěji dopravní komplikace. Při rozsáhlých 

sněhových kalamitách může být doprava ochromena úplně. Silnice i železnice se stávají 

neprůjezdné a přibývá dopravních nehod. Takovéto komplikace způsobují ztížení životních 

podmínek (omezené zásobování základními věcmi nebo ztížená dostupnost lékařské péče). 

Mezi další nebezpečí patří přetížení střech a jejich následné zhroucení, dále pád ledu či sněhu 

ze střech na chodce. (URL23) 

 

Jedna z výrazných sněhových kalamit byla v lednu 1987. Tehdy Československo postily 

velké mrazy, hojné sněhové srážky a silný vítr. Teploty dosahovaly až -20 °C a napadlo až 

10 cm nového sněhu. Toto množství sněhu není samo osobě nějak mimořádné, ale 

v kombinaci s tak nízkými teplotami je ale výjimečné.  Na našem území se obvykle, sněhové 

srážky objevují při teplotách mírně pod nulou a při velkých mrazech zpravidla nesněží nebo 

sněží jen velmi málo. Kombinace sněžení a velkých mrazů může způsobit komplikace jako 

například snížení účinnosti chemických posypů na dopravních komunikacích. (URL24) 

 
 

6.2 Tektonická činnost a pohyby 

Tektonická činnost je děj, při kterých se povrch Země deformuje, porušuje, pohybuje a mění. 

Následkem těchto činností mohou být mimořádné události. 
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6.2.1 Zemětřesení 

„Při zemětřesení se zemský povrch otřásá nebo vibruje. K tomu obvykle dochází v blízkosti 

zlomových čar nebo hranic desek. K zemětřesením může dojít bez varování, a pokud 

zasáhnou osídlené oblasti, mohou způsobit masivní destrukci.“ (URL25). 

 

Celosvětově je zemětřesení jednou z nejničivějších přírodní katastrofou. Přibližně polovina 

lidstva žije v seizmicky aktivních oblastech. Zemětřesení je poměrně těžké na předpověď ale 

ještě těžší je se před ním ochránit. Nejohroženější místa jsou na hranicích litosférických 

desek. Desky se mohou srážet, oddalovat nebo se pohybují vedle sebe. Jako hypocentrum je 

označováno ohnisko, od kterého se zemětřesení šíří. Epicentrum je místo, které je od ohniska 

nejblíže na povrchu země. Velikost zemětřesení vyjadřuje Richterova stupnice.  Jedná se o 

desetistupňovou škálu, viz tabulka č. 3. (edice PLANETA 2005) 

 
 

Zdroj:URL26 

Zemětřesení se dále dá rozdělit podle hloubky epicentra, viz tabulka č. 4. 

 

Tabulka 3, Richterova stupnice zemětřesení 
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Zdroj: edice PLANETA 2005 

 
 

V České republice zemětřesení řadíme mezi velmi malá nebezpečí. Zemětřesení zde není tak 

časté a obvykle je do 5 stupně Richterovy škály. Většina naší republiky se nachází na velmi 

stabilním podloží Českého masivu. Přesto Geofyzikální ústav Akademie věd České 

republiky monitoruje seizmickou činnost a zaznamená všechna zemětřesení na našem území.  

Vetší riziko zemětřesení je zejména na jihovýchodě České republiky, kam zasahují Karpaty. 

Tam je v roce 1736 odehrálo ničivé zemětřesení. O život přišlo 63 lidí a téměř 300 budov, 

včetně kostelů, bylo zborceno. V dalších historických záznamech se můžeme dočíst 

například o zemětřesení v roce 1348, 1656 a 1788. Avšak nejrizikovější oblastí v České 

republice s vlastní seizmickou aktivitou je západočeské Kraslicko. Tam se vyskytují 

takzvané zemětřesné roje. Jedná se o otřesy, které tam trvají několik dní. Významné 

zemětřesení bylo na Kraslicku zaznamenáno například v letech 1908 a 1985. Zemětřesení 

v roce 1985 bylo znatelné po celých Čechách. Nejvíce zasáhla obce Skalná, Nový Kostel, 

Dolní Žandov, z větších měst Cheb, Františkovy Lázně a Kynšperk. Toto zemětřesení 

dosáhlo 7 stupně Richterovy škály. Další možná místa zemětřesení se nachází ve východní 

části Krušných hor, v údolí Horní Úpy, v Českém lese i ve Slezsku. (edice PLANETA 2005) 

 

V České republice také mohou být zaznamenána zemětřesení, která mají ohniska mimo 

republiku například v Alpách, v Pannonské pánvi v Maďarsku, v západních a východních 

Karpatech. (edice PLANETA 2005) 

 

Tabulka 4, Rozdělení zemětřesení podle hloubky ohniska 
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6.2.2 Vulkány 

Sopky rozdělujeme na činné a nečinné. Za činnou sopku považujeme tu, která v historické 

době soptila. Pokud není historický záznam o činnosti sopky, jde o sopku vyhaslou. Na území 

České republiky vulkanická činnost probíhala v prekambriu, prvohorách, druhohorách, jejich 

činnost definitivně ustala v období třetihor. (edice PLANETA 2005) 

 

Neovulkanity se na našem území vyskytují zejména v západních Čechách, v Krušných 

horách, v Mostecké pánvi, v okolí Liberce a Vansdorfu, na Moravě pak v Nízkém Jeseníku i 

s Opavskem a Ostravskem. Nejvíce vulkanitů se nachází v Doupovských horách a Českém 

středohoří. Nejmladší sopky ne nacházejí na Chebsku a jsou staré 170 000 až 400 000 let. 

Tedy je velice nepravděpodobné, že by se nějaká zdejší sopka probudila k činnosti. (edice 

PLANETA 2005) 

 
 

6.2.3 Svahové pohyby 

Při svahových pohybech dochází k narušení stability a soudržnosti hornin a půd, které se 

následným vlivem gravitace přesouvají ze svahu dolů.  Nestabilním se svak může stát 

v důsledku eroze, podemletí vodou, otřesy i zvýšení obsahu vody v půdě. Svaky které přináší 

potencionální nebezpečí, se zabezpečují tak, aby k sesuvům nedošlo.  Z hlediska 

celosvětového měřítka mohou být sesuvy velice ničivé. Známy jsou případy bahnotoků, 

kamenotoků i jiných druhů svahových pohybů, které ničí budovy, části měst, přerušují 

dopravní komunikace i elektrické vedení. V České republice patří sesuvy půdy k častým 

jevům, avšak poněkud mírnějších intenzit. Co se týče škod, jsou spíše hospodářského 

charakteru a oběti na životech jsou spíše výjimečné. „Česká geologická služba – Geofond 

vytvořil a neustále doplňuje bázi dat svahových pohybů v České republice. Na počátku této 

akce byla jejich evidence v letech 1961 – 1963, jejíž nutnost vyplynula z katastrofálních 

následků největšího svahového pohybu v tehdejším Československu u slovenské Handlové na 

přelomu let 1960 a 1961.“ (edice PLANETA 2005, str. 17) Svahové pohyby se mohou dělit 

podle rychlosti sesouvající se hmoty. (Viz tabulka č. 5) 
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Zdroj: edice PLANETA 2005 

Příklady sesuvů v České republice jsou ty, které se odehrály v letech 1897 a 1975. V červnu 

roku 1897 se rychlé bahnokamenotoky prohnaly Obřím dolem v Krkonoších. Tento sesuv 

byl způsoben přívalovými dešti. Tyto přívalové deště měly za následek dvě zdemolované 

horské chaty i s jejími obyvateli (7 jich zahynulo). Dále sesuvy smetly velkou část lesa i 

komunikací. Jedním z dalších sesuvů je ten z roku 1975. Tehdy se zřítil násep trati u Semil. 

Sesuv navíc zahradil tamní říčku Olešku a následovaly drobné povodně. (edice PLANETA 

2005) 

 

6.2.4 Sněhové laviny 

„Sněhové laviny patří svým mechanismem též do svahových pohybů. Soudržnost sněhu 

překročí určitou mez a gravitace způsobí pohyb ze svahu. Proto je považujeme za přírodní 

katastrofy geologického charakteru. Z hlediska počtu obětí a tím rizik by u nás měly sněhové 

laviny zaujmout mezi přírodními katastrofami jedno z prvních míst. Lavinu definujeme 

nejčastěji jako náhlý a rychlý pohyb sněhu ze svahu na dráze delší než 50 m. Pokud je pohyb 

kratší, můžeme mu říkat lavinový splaz.“(edice Planeta, 2005, str. 22-23) 

 

Sněhové laviny se tvoří zpravidla na horách. V horní části svahu dojde k narušení stability 

sněhové pokrývky a vlivem gravitace se sune ze svahu, bere sebou další sníh, ničí stromy vše 

co ji přijde do cesty. „Laviny se vyskytují v důsledku některého z následujících spouště: 

přetížení, teplota, úhel sklonu, sněhové podmínky a vibrace. Přetížení je důležitým 

spouštěčem, váha sněhu se zvyšuje, dokud nepřekoná soudržnost se sněhem. Teplota má vliv 

na soudržnost sněhu; zvýšení teploty oslabuje vazby a vytváří slabost, zatímco pokles teploty 

Tabulka 5, Základní rozdělení svahových pohybů podle rychlosti sesouvající se hmoty 
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zvyšuje křehkost a napětí desky. Úhel sklonu svahu je důležitý, protože většina lavin se 

vyskytuje na svazích mezi 25 a 40 ° C, ačkoli laviny byly zaznamenány na svazích tak 

pozvolných jako 150 ° C, i tak strmých jako 60 ° C. Podmínky sněhových srážek jsou 

významným faktorem, protože vrstvy pod horním sněhem nejsou vidět a je obtížné posoudit, 

zda sklon svahu. Vibrace je fyzický spouštěcí faktor způsobený hromem, výstřelem zbraně, 

výbuchy nebo jinými hlasitými zvuky, jako je křik. Zemětřesení může začít lavinu, stejně jako 

hluk z těžkých strojů.“ (URL27). Na začátku zimy hrozí nebezpečí spíše na severních svazích 

a na konci zimy na jižních. 

 

Laviny se mohou dělit na vrstevní a prachové. Laviny vrstevní se skládají s různých vrstev 

sněhu a tvoří takzvané sněhové profily. Vrstvy sněhu se liší v závislosti od doby jejich 

napadnutí a vnějším vlivům (např. teplotám), které na jednotlivé vrstvy působily a tvoří buď 

profily nestabilní, nebo stabilní. Při lavinách vrstevních dochází ke sklouznutí jedné vrstvy 

sněhu po druhé. K této situace může například dojít při nestabilním sněhovém profilu, 

například když starý sníh umrzne a na něj napadne značné množství sněhu prachového sněhu, 

které se po umrzlém sklouzne dolů. Laviny prachové nemají kluznou plochu mezi podložím 

a samotnou masou pohybujícího se sněhu. Také nejsou rozděleny na vrstvy, ale tvoří je 

kompaktní vrstva nového sněhu takzvaného „prašanu“. Tyto laviny většinou vznikají 

v jednom bodě nebo na malé ploše. Dále laviny můžeme rozdělit podle tvaru dráhy na 

plošnou nebo žlabovou (údolní). Při plošné lavině se sníh valí po otevřeném prostoru, při 

lavině žlabové se sníh valí zúženinou či prohlubeninou jako jsou například, žlaby, údolí, 

koryta vodních toků a podobně. Dále laviny můžeme dělit podle vlhkosti sněhu na mokrý 

sníh a suchý sníh. Podle hrozby vzniku lavin, rozlišujeme 5 stupňů lavinového nebezpečí 

(viz tabulka č. 6). Lavinové svahy jsou označeny cedulemi Horskou službou. (URL28) 
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Zdroj: edice PLANETA, 2005 

 

Laviny představují nebezpečí pro lidský život, proto je důležité nezapomínat na prevenci. 

Prevence může být aktivní (zajištění lavinového sněhu) nebo pasivní (vyhýbání se lavinovým 

územím). Osobní ochrana spočívá ve znalosti lavinové problematiky i místa, kde putujeme. 

Lidé by neměli putovat sami. Dále je nutná lavinová výbava (sonda, lopata, vyhledavač), 

jakousi nadstavbou této výbavy může být ještě speciální lavinový batoh, který je vybaven 

airbagem.  

 

Příkladem lavin na území České republiky se stala tragická událost 1. 2. 1952. V Jeseníkách 

ve Velkém kotli byli zasypáni otec se synem, kteří vyrazili na procházku za velice 

nevhodného počasí. Lavina byla dlouhá 300m a široká 60m a vysoká místy až 20m. Do 

hledání osob se zapojili členové Horské služby, vojsko i cvičení psi. Muži se bohužel nenašli 

a byli objeveni až v dubnu při jarním tání. Další ničivá lavina postihla Jeseníky v roce 1980 

v oblasti Vysoké hole. Neobvykle se zde odtrhla lavina mezi stromy v hloubce asi 70 cm. 

Následkem byla 70 metrů široká a 250 metrů dlouhá lavina, která zasáhla skupinu běžkařů.  

Zavaleno bylo 18 běžkařů, většina naštěstí jen částečně, takže se dokázali vyprostit sami. 

Zcela zasypáni byli tři lidé. Dva byli nalezeni ostatními běžkaři pomocí provizorních sond 

z hůlek a lyží. Třetí byl nalezen Horskou službou po dvou hodinách v hloubce 2,5 m. Tuto 

nehodu naštěstí všichni přežili.(URL29) 

 

Tabulka 6, Stupně lavinového nebezpečí 
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6.3 Nákazy 

„Nákazy (infekce) představují latentní nebo reálné hrozby hromadného onemocnění osob 

nebo zvířat, napadení pěstovaných kulturních plodin škůdci původu rostlinného, živočišného 

nebo mikroorganismy. Pokud se nákazy (epidemie, epizootie, epifytie) projevují ve velkém 

rozsahu, hovoříme o pandemii.)„ (Vilášek, Fiala, 2016, str. 52)  

 

Cílem společnosti je, aby se takovéto nákazy neobjevovaly, v případě, že už se vyskytnou, 

zamezit jejich šíření. Důležitým krokem je dodržovat preventivní opatření, realizovat 

takzvané epidemiologické (protiepidemické) opatření. Epidemiologických opatření je 

mnoho. Nejvýznamnější epidemiologická opatření jsou sterilizace, dezinfekce a hygienické 

návyky. Při sterilizaci se ničí všechny mikroorganismy v daném prostředí. Sterilizace může 

probíhat za pomocí tepla, záření, plazmy a chemických látek. Dalším opatřením je 

dezinfekce, která zneškodňuje choroboplodné mikroorganismy a zabraňuje dalšímu šíření 

nákazy. Dezinfekce může být fyzikální (např. projití varem), chemická (např. na lihové nebo 

jodové bázi) a fyzikálně-chemická (např. použití horké vody a dezinfekčního přípravku). 

Jednou z nejdůležitějších částí hygieny je správné a důkladné umývání rukou. Většina našeho 

kontaktu se světem prochází přes ruce, takže se tímto způsobem může šířit sousta nákaz. 

Správně by se ruce měli mát asi minutu. Důraz by se měl dávat zejména na důkladné 

namydlení a nezapomínat i na prostor mezi prsty nebo klouby. Dalším hygienickým návykem 

je například zakrývání si úst při kašli a kýchání.  Mezi další opatření patří například při 

epizootii likvidace nakažených zvířat, při epidemii karanténa osoby podezřelé z nákazy. 

 

6.3.1 Epidemie 

„Epidemie je neobvykle vysoký výskyt infekčního onemocnění (nákazy) osob na omezeném 

území během definovaného časového úseku. Označuje se tak situace, kdy je výskyt určitého 

onemocnění výrazně vyšší než obvykle očekávaný výskyt tohoto onemocnění v závislosti na 

místě a čase. Termín „výrazně převyšuje“ se v různých státech světa definuje různě. Lze totiž 

sledovat různé ukazatele: 

 Úmrtnost, 

 počet nových onemocnění, 
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 počet pracovních neschopností, 

 množství prodaných léků.“(URL30)   

 

6.3.2 Epizootie 

 

„Prudké nakažlivé onemocnění zvířat, které se rychle šíří i mimo oblast původního výskytu; 

epizootický proces je charakterizován středním stupněm intenzivnosti s tendencí k značnému 

rozšíření mezi zvířaty postiženého stáda, v regionu i celé země.“(URL31) Mezi nákazy zvířat 

patří například: slintavka a kulhavka, ptačí chřipka, mor skotu a podobně. 

 

6.3.3 Epifytie 

Epifytie je rozsáhlá nákaza zemědělských plodin a lesních kultur. Vznik epifytie může 

vzniknout rozšířením škůdců, vlivem větru, zatopením území, únikem chemických a jinak 

nebezpečných látek či rozšířením chorob rostlin. Epifytii může ovlivnit druh a odolnost 

rostlin, plocha na které jsou dané rostliny vysázeny, schopnost množení škůdců a šíření 

chorob, prevence a účinnost opatření při vzniku nákazy a v neposlední řadě počasí a roční 

období. V případě zasáhnutí velkých zemědělských ploch, může dojít k nedostatku potravin 

a mít vliv na ekonomiku státu. (URL32) 

 

6.3.4 Příklady nákaz v Českých zemích 

Morové epidemie 

V období středověku se v Evropě proběhlo několik morových vln. Však v té době byla 

s morovými vlnami spojena většina epidemií i jiných nemocí, které způsobovali velké úmrtí 

osob. Výskyt pravého moru se v Evropě objevil od roku 1347 a v kratších či delších 

intervalech se znovu objevoval po další čtyři století. Do Evropy se epidemie často šířily 

z Asie především ze Sýrie a ze Středomoří. Více bylo ohroženo městské obyvatelstvo, kde 

byla velká koncentrace lidí a docházelo zde k přemnožení krys a potkanů. Právě na kožiších 

těchto hlodavců se často vyskytovaly blechy, které byly přenašečem bakterie Yersinia pestis, 

která způsobovala morové onemocnění. (URL33) 
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Mor se může přenášet třemi způsoby, dýchacími cestami, kůží a zažívacím traktem. Existují 

také tři formy nemoci. První z nich je dýmějový (hlízový) mor, jeho příznaky jsou vysoké 

horečky, zimnice a velké bolesti hlavy, které občas způsobovali i šílenství. V další fázi vzniká 

velký otok lymfatických uzlin, které byly plné bakterií. V případě protrhnutí těchto uzlin 

dochází k úlevě a může dojít i k vyléčení nemocného. Pokud se uzliny neprotrhnou, nemoc 

postupuje, způsobuje rozpad vnitřních orgánů a krvácení. Následkem je zčernání kůže 

typické pro mor. Nemocný v této fázi většinou umírá. Kvůli těmto změnám barvy kůže se 

moru přezdívalo „černá smrt“. Příznaky plicní formy jsou taktéž vysoká horečka, dále kašel, 

dušnost bolest na hrudi a vykašlávání krve. Přenáší se kapénkovou cestou. U této formy 

nejsou přítomny zduřelé uzliny, ale úmrtnost je větší než u předcházející formy moru. 

Poslední formou je střevní forma, která se vyskytovala nejméně.(URL34) 

 

Lékaři, kteří léčili mor, měli typické oblečení. Nosili černý plášť, klobouk, kožené rukavice 

i boty, dále nosili „Helardovu hůlku“ aby omezili kontakt s pacientem a v neposlední řadě 

masku s ptačím zobákem. Tato maska symbolizovala ptáka, protože se tehdy věřilo, že mor 

přenáší ptáci. Sloužila také jako bariéra proti přenosu nemoci. V zobáku lékaři měli vonné 

olejíčky či byliny, které pomáhali neutralizovat zápach. (URL35) Morový lékař viz obrázek 

č. 6. 

  

Obrázek 6, Doktor v morovém obleku, cca 17. stol 

Zdroj: URL35 
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První doložená morová vlna v Čechách proběhla v letech 1357–1363. V tomto časovém 

úseku nebyly Čechy zasaženy najednou, ale šířili se postupně z území na území. Tato morová 

vlna měla opravdu tragické následky. Počet obyvatel značně klesl, uvádí se, že tato morová 

vlna byla nejsilnější a měla na svědomí třetinu až polovinu obyvatel Evropy. (URL33) 

 

Morové epidemie se v Evropě v průběhu 14. – 15. století opakovaly téměř každé dva roky.  

V roce 1648, tedy od konce třicetileté války, se začaly prodlužovat intervaly mezi 

jednotlivými morovými epidemiemi. V městech se začaly zlepšovat hygienické podmínky. 

Začaly se udržovat ulice a dbalo se na jejich čistotu. Poslední velká epidemie se odehrála 

v letech 1711–1715.  V Českých zemích si vyžádala okolo 200 tisíc životů. Po této epidemii 

se začaly budovat první kanalizace a ulice se začaly dláždit. Tato opatření se ukázala jako 

účinná a velké epidemie se poté objevovaly pouze výjimečně. (URL33) 

 

Tyfové epidemie 

Břišní tyfus způsobuje bakterie Salmonella typhi, která přežívá ve střevech člověka. Člověk 

se obvykle nakazí z kontaminované vody, mléka či potravin. Příznaky břišního tyfu jsou 

bolesti hlavy a břicha, zácpa, nechutenství, vysoká horečka a zimnice. Břišní tyfu se léčí 

antibiotiky.(URL36) 

 

Skvrnitý tyfus je způsoben bakterií Rickettsia prowazeki. Přenašečem této nemoci je veš 

šatní. Příznaky tohoto tyfu jsou horečka, zimnice, třesavka, bolesti hlavy v další fázi pak 

vyrážka a poškození nervového systému. Skvrnitý tyfus se léčí antibiotiky. (URL37) 

 

V průběhu 20. století se tyfové epidemie vyskytovaly zejména v koncentračních táborech, 

kde byly hygienické podmínky hrozné. Výjimkou nebyl ani Terezín na Litoměřicku. Terezín 

nebyl vyhlazovacím táborem, ale židovským ghettem a politickou věznicí. Životní podmínky 

zde přesto byly otřesné. V Terezíně propukla na jaře 1945 epidemie skvrnitého tyfu. V táboře 

byl výskyt i tyfu břišního, ale ne v tak velké míře. V Terezíně byl nedostatek léků a dozorci 

ke vzrůstající epidemii byli lhostejní. Až 4. května byli do Terezína vpuštěni čeští zdravotníci 

tzv. České pomocné akce. Do této akce se zapojili nejen lékaři a zdravotníci, včetně třiceti 
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sester z České ošetřovatelské školy, ale i veřejnost. Epidemie byla tak vážná, že po 

osvobození Rudou armádou byli lidé v Terezíně ještě 14 dní v karanténě a nesměli opustit 

pevnost a ghetto. Od osvobození zde zemřelo ještě asi 1500 bývalých vězňů i zdravotníků. 

(URL38) 

 

Další epidemie tentokrát břišního tyfu propukla v únoru 1954 ve Valašském Meziříčí. 

Zdrojem této nákazy byla cukrárna na náměstí, kde nebyly dodrženy hygienické předpisy. 

Lidé se nakazili pojídáním tamních zákusků. Onemocnělo přibližně 250 osob a přibližně 20 

jich zemřelo. (URL39) 

 

V dnešní době, za dobré dostupnosti antibiotik, je tyfus problémem spíše v rozvojových 

částech světa. 

 

Chřipkové epidemie 

Chřipkové epidemie se v České republice objevují takřka každoročně. Nejvíce případů je 

zaznamenáváno v období od ledna do března. V České republice bývá, dle očkovacího centra 

Avenier (URL40), 850 000 - 1 200 000 nahlášených případů chřipky a vyžádá si až 2 000 

životů. Nejvíce ohroženi jsou nemocní, oslabení nebo staří lidé, kterým virus chřipky zhorší 

zdravotní stav nebo vyvolat vážné potíže například zápal plic. 

 

Chřipka je virové onemocnění. Je snadno přenositelná. Zdrojem nákazy je již infikovaný 

člověk. Přenáší se vzduchem kapénkami. Příznaky jsou horečka, zimnice, bolesti hlavy, 

kloubů a svalů později suchým kašlem. Obvykle trvá 2-7 dní poté dochází ke spontánnímu 

uzdravení. (URL40) 

 

Chřipkové viry se dělí na A, B, C. Chřipka typu A často mutuje a projevuje se v náhlých 

epidemiích. Chřipka typu B se pomalu šíří a vyskytuje se spíše v lokálních epidemiích. 

Chřipka typu C je nejmírnější forma a vyskytuje se zejména u dětí. Prevence proti chřipce je 

dostatečný pohyb, přísun vitamínů, otužování atd. Proti chřipce také lze očkovat. (URL40) 
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Koronavirus 

V současné době se Česká republika i většina světa potýká s pandemií. V Číně se objevil 

nový vir, který byl nazván koronavirus (COVID -19) a postupně se rozšířil téměř do celého 

světa. Příznaky tohoto onemocnění jsou zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest hlavy, kloubů, 

svalů a únava. Ohrožené skupiny jsou zejména senioři, chronicky nemocní či osoby s 

oslabenou imunitou. Koronavirus se přenáší kapénkovou infekci, která je přenášena 

vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. 

Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. (URL46 ) 

Celosvětový počet nakažených byl k 15. květnu 2020 4 444 670, z toho se již 1 588 858 

uzdravilo a zemřelo 302 493 osob. V České republice byl k 15. květnu 2020 dosavadní počet 

nakažených 8 352, z toho se již 5 249 293 uzdravilo a podlehlo 302 493 osob. (URL45) 

V České republice byl 12. března 2020 vyhlášen nouzový stav, na veřejnosti se musely nosit 

roušky. Školy, obchody i státní hranice se zavřely a platilo mnoho dalších opatření. Tyto 

opatření se začali postupně rozvolňovat od 20. dubna 2020. K 17. květnu 2020 byl v České 

republice ukončen nouzový stav. 
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7. Závěr 

Cílem této práce bylo přehledně utřídit a charakterizovat vybrané neantropogenní mimořádné 

události, které postihly Českou republiku a shrnout tyto události v historickém kontextu. 

Další částí práce je také zmínka o integrovaném záchranném systému, který je důležitou 

součástí společnosti. 

 

Na území České republiky se událo nespočet antropogenních i neantropogenních 

mimořádných událostí. Tato práce se blíže zaměřuje na události neantropogenní, které se 

podle původu rozdělují na události vzniklé extrémy počasí, tektonickou činností a 

epidemiemi. Tato práce ucelený přehled a charakteristiku těchto událostí a také popis 

historických souvislostí.  

 

Složky integrovaného záchranného systému jsou součástí vnitřní bezpečnosti státu a jsou 

nepřetržitě a rychle připraveny zasahovat na celém území České republiky. Tyto složky 

zejména zajišťují bezpečnost občanů České republiky. Součástí základních složek 

integrovaného záchranného systému jsou Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární 

ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, Poskytovatelé 

zdravotnické záchranné služby, Policie ČR a ostatní složky integrovaného záchranného 

systému. Dále jsou v této práci vysvětleny pojmy hrozby, rizika mimořádná událost. 

 

Českou republiku postihlo mnoho neantropogenních katastrof a bezpochyby ještě mnoho 

postihne. Jak již bylo zmíněno v současné době se Česká republika i většina světa potýká 

s epidemií, Vývoj této pandemie se ukáže až v příštích týdnech a měsících. Pevně doufám, 

že tento problém lidstvo úspěšně a brzy vyřeší jako všechny dosavadní mimořádné události. 
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