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ůBSTRůKT 

Tato bakalá ská práce se zabývá ochranou obyvatelstva p ed environmentálními riziky 

a jejich následným ešením. Práce se d lí na část teoretickou a praktickou. V teoretické 

části se v nuji legislativ  zam ené na mimo ádné události, zejména na povodn . Následn  

rozebírám problematiku spojenou s environmentálními riziky a charakterizuji jednotlivé 

živelní pohromy ohrožující obyvatelstvo. V praktické části popisuji m sto Prost jov a 

jeho ohrožení v p ípad  vzniku zvláštní povodn  na vodním díle Plumlov (dále jen VD 

Plumlov), spolu s únikem nebezpečné látky. V záv ru praktické části jsou navržena 

opat ení na snížení dopadů environmentálních rizik.  

 

Klíčová slova: Ochrana obyvatelstva, environmentální rizika, zvláštní povode , 

nebezpečná látka.

 

 

 

ůBSTRůCT 

This bachelor´s project deals with the protection of population against the environmental 

risks and their following solutions. The project is divided into a theoretical and a practical 

part. In the theoretical part I deal with legislation of exceptional events, especially floods. 

Afterwards, I look into environmental risks and I characterise particular natural disasters 

endangering the inhabitants. In the practical part I describe town Prost jov and its 

endangering in the case of extraordinary flood on the Plumlov dam, including the outflow 

of dangerous substance. In the conclusion of the practical part there are some steps to 

lowering of impacts of environmental risks suggested. 

Keywords: Population protection, environmental hazards, special flood, dangerous 

substance 
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ÚVOD 

Environmentální rizika ohrožují obyvatele zem  od samotného počátku civilizace. Pojem 

environmentální rizika bychom mohli v podstat  definovat jako živelní pohromy. Jsou 

to práv  živelní pohromy, které způsobují po celé planet  škody, ať už jsou škody rozsahu 

malého či velkého, tém  vždy je s nimi spojeno ohrožení života, zdraví, majetku a 

životního prost edí. Proto se obyvatelé modré planety od nepam ti snaží t mto negativním 

dopadům n jakým způsobem bránit. Mezi důležité faktory p i ochran  obyvatelstva bych 

za adil prevenci proti vzniku mimo ádné události a záchranné, likvidační a obnovovací 

práce. 

N které živelní pohromy lze s určitou pravd podobností p edvídat, jiné ovšem mohou 

ude it zcela nečekan . V obou p ípadech hraje klíčovou roli p ipravenost obyvatelstva 

na vznik mimo ádné události. P ipraveností obyvatelstva mám na mysli jak materiální a 

personální zabezpečení složek integrovaného záchranného systému, tak i p ipravenost 

civilních obyvatel. Zde je významná práv  prevence, díky které budou obyvatelé v d t jak 

se chovat a postupovat v p ípad  vzniku mimo ádné události. 

V hlavní části teorie analyzuji environmentální rizika ohrožující obyvatelstvo obecn . 

Jelikož žiji na Prost jovsku, kde hrozí zaplavení velkého území VD Plumlov, v nuji se 

následn  zvláštním povodním, které by v p ípad  narušení vodního díla nebo 

dlouhotrvajících srážek, mohly způsobit p írodní katastrofu nevídaných rozm rů. Proto se 

v praktické části zabývám zvláštní povodní na VD Plumlov. Uvádím tak do praxe 

p edpokládaný postup průlomové vlny p i maximálním nadržení hráze, tedy nejhorší 

možná situace, která může obyvatelstvo nacházející se pod VD Plumlov postihnout. 

Je nutno podotknout, že riziko vzniku zvláštní povodn  na VD Plumlov je sice nepatrné, 

ovšem nikoli zanedbatelné a proto by se nem lo podce ovat. 

K vyhodnocení environmentálních rizik používám SWOT analýzu a počítačový program 

TerEx. Z hlediska ochrany obyvatelstva vyhodnocuji možné dopady mimo ádných událostí 

a uvádím návrhy na ochranná opat ení, které by mohly p isp t ke snížení škod nejen na 

majetku a životním prost edí, ale p edevším na lidských životech.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ZÁKLůDNÍ POJMY 

K definování základních pojmů pot ebných pro pochopení dané problematiky jsem použil 

Terminologický slovník - krizové ízení a plánování obrany státu, který vydalo 

Ministerstvo vnitra České republiky, Praha 2009 [11]. Dále jsem čerpal ze základní krizové 

a povod ové legislativy, zejména pak zákon č. Ň40/Ň000 Sb., o krizovém ízení a o zm n  

n kterých zákonů [27], zákon č. Ň54/Ň001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákonů [26] 

a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm n  n kterých zákonů 

[28].  

Ochrana obyvatelstva - Ochrana obyvatelstva je pln ní úkolů v oblasti plánování, 

organizování a výkonu činností za účelem p edcházení vzniku, zajišt ní p ipravenosti na 

mimo ádné události a krizové situace a jejich ešení. Ochranou obyvatelstva je dále pln ní 

úkolů civilní obrany zejména varování, evakuace, nouzové p ežití obyvatelstva a další 

opat ení k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.  

Dále pak upravuje postup p i z izování za ízení civilní ochrany a p i odborné p íprav  

jejich personálu, dále stanovuje způsoby informování právnických a fyzických osob o 

charakteru možného ohrožení, p ipravovaných opat eních a technických, provozní a 

organizační zabezpečení jednotného systému varování, včetn  poskytování tís ových 

informací. 

Civilní ochrana - je souhrn činností a postupů v cn  p íslušných orgánů a dalších 

zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, provád ných s cílem 

minimalizace negativních dopadů možných mimo ádných událostí a krizových situací na 

zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. Za válečného stavu se stává součástí 

systému obrany státu a zabezpečuje výkon humanitárních úkolů uvedených v čl. 61 

Dodatkového protokolu I. k Ženevským úmluvám o ochran  ob tí mezinárodních 

ozbrojených konfliktů ze dne 1Ň. srpna 1ř4ř, p ijatého v Ženev  dne Ř. června 1ř77. 

Integrovaným záchranný systém (IZS) - je koordinovaný postup jeho složek p i p íprav  

na mimo ádné události a p i provád ní záchranných a likvidačních prací. 

Mimo ádná událost - mimo ádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů 

vyvolaných činností člov ka, p írodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 

majetek nebo životní prost edí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 
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Krizová situace - je mimo ádná událost podle zákona č. Ňňř/Ň000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o zm n  n kterých zákonů, ve zn ní pozd jších p edpisů, narušení 

kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, p i nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový 

stav nebo stav ohrožení státu Ěkrizový stavě. 

Krizový stav - je stav, který vyhlašuje hejtman kraje nebo primátor hl. m. Prahy Ěstav 

nebezpečíě, vláda ČR, pop . p edseda vlády ČR Ěnouzový stavě nebo Parlament ČR Ěstav 

ohrožení státu a válečný stavě v p ípad  hrozby nebo vzniku krizové situace a v p ímé 

závislosti na jejím charakteru a rozsahu. 

Osobní pomoc - je činnost nebo služba p i provád ní záchranných a likvidačních prací 

a p i cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; osobní pomocí 

se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovoln  bez výzvy, ale se souhlasem nebo s v domím 

velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. 

Likvidační práce - jsou činnosti k odstran ní následků způsobených mimo ádnou 

událostí. 

Záchranné práce - jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprost edního působení 

rizik vzniklých mimo ádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, 

majetku nebo životního prost edí, a vedoucí k p erušení jejich p íčin. 

Obnovovací Ěasanační práceě - jsou činnosti spočívající v revitalizaci životního prost edí 

a činnosti sm ující k únosné obnov  životního prost edí, společenského života a 

materiálních hodnot; obecn  jde o činnosti sm ující k obnov  území, které neodstra ují 

riziko ohrožení života a životního prost edí a nemají charakter záchranných a likvidačních 

prací Ěbezprost edních opat eníě. 

Havarijní plán - je účelový dokument p edstavující souhrn opat ení k provád ní 

záchranných a likvidačních prací k odvrácení nebo omezení bezprost edního působení 

ohrožení vzniklých mimo ádnou událostí a k odstran ní následků způsobených 

mimo ádnou událostí. 

Havarijní plánování - je soubor činností, postupů a vazeb uskuteč ovaných ministerstvy 

a jinými úst edními správními ú ady, krajskými a obecními ú ady a dotčenými 

právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými k plánování opat ení k provád ní 

záchranných a likvidačních prací p i vzniku mimo ádných událostí, a to vždy s použitím 

existujících sil a prost edků. 
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Havarijní plán kraje - se zpracovává pro ešení mimo ádných událostí, které vyžadují 

vyhlášení t etího nebo zvláštního stupn  poplachu. 

Environmentální - týkající se životního prost edí.  

Životní prost edí - životním prost edím je vše, co vytvá í p irozené podmínky existence 

organismů včetn  člov ka a je p edpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou 

zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. 

Riziko - riziko je událost nebo skutečnost, která může nastat a pokud nastane, má pak 

negativní dopad na hodnotu společnosti. Riziko by m lo být m itelné v závislosti na svém 

dopadu a pravd podobnosti, že nastane. 

Povodňové plány – povod ovými plány se rozumí dokumenty, které obsahují způsob 

zajišt ní včasných a spolehlivých informací o vývoji povodn , možnosti ovlivn ní 

odtokového režimu, organizaci a p ípravu zabezpečovacích prací, dále obsahují způsob 

zajišt ní včasné aktivizace povod ových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a 

ochrany objektů, p ípravy a organizace záchranných prací a zajišt ní povodní narušených 

základních funkcí v objektech a v území a stanovené sm rodatné limity stup ů povod ové 

aktivity. Obsahují v cnou část, organizační část a grafickou část.  

Povrchové vody - jsou vody p irozen  se vyskytující na zemském povrchu. Tento 

charakter neztrácejí, protékají-li p echodn  zakrytými úseky, p irozenými dutinami pod 

zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních. 

Podzemní vody - jsou vody p irozen  se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu 

nasycení v p ímém styku s horninami. Za podzemní vody se považují též vody protékající 

drenážními systémy a vody ve studních. 

P irozená povodeň - je povode  způsobená p írodními jevy, zejména táním, dešťovými 

srážkami nebo chodem ledů, kdy dojde k p echodnému výraznému zvýšení hladiny 

vodních toků nebo jiných povrchových vod, p i kterém voda již zaplavuje území mimo 

koryto vodního toku a může způsobit škody; p irozenou povodní je i stav, kdy voda může 

způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasn  p irozeným způsobem odtékat 

nebo její odtok je nedostatečný, p ípadn  dochází k zaplavení území p i soust ed ném 

odtoku srážkových vod. 
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Zvláštní povodeň - je povode  způsobená um lými vlivy, zejména poruchou vodního díla, 

která může vést až k jeho havárii Ěprotrženíě nebo nouzovým ešením kritické situace 

na vodním díle. 

Blesková Ěp ívalováě povodeň - je povode , která vzniká po krátkém p ívalovém dešti 

a je typická pro horské a podhorské oblasti. Může se vyskytovat i tam, kde nedochází nebo 

je siln  omezeno vsakování vody do půdy Ěnap íklad rozsáhlé zpevn né plochy, p edevším 

v m stské zástavb  s ucpanou kanalizací, p íp. intenzivní srážky na území s nasyceným 

půdním profilem po p edchozích dlouhotrvajících srážkáchě. Za intenzivní srážky 

způsobující bleskové povodn  se považuje cca ň0 mm/h, 45 mm/Ňh, 55 mm/ňh a 60 

mm/5h a více srážek. 

Požár - pro účely požární ochrany se za požár považuje každé nežádoucí ho ení, p i 

kterém došlo k usmrcení či zran ní osob nebo zví at, anebo ke škodám na materiálních 

hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí ho ení, p i kterém byly osoby, zví ata nebo 

materiální hodnoty nebo životní prost edí bezprost edn  ohroženy. 

Tornádo - tornádo je siln  rotující vír Ěse zhruba vertikální osouě, vyskytující se pod 

spodní základnou konvektivních bou í, který se b hem své existence alespo  jednou 

dotkne zemského povrchu a je dostatečn  silný, aby na n m mohl způsobit hmotné škody. 

Zem t esení - zem t esení je náhlé uvoln ní energie v zemské ků e nebo ve svrchním 

plášti. Na okrajích tektonických desek dochází ke značnému t ení a ohybům, p ičemž 

vzniká ohromné nap tí. Takto nahromad ná energie se uvol uje, a to v zónách, kde je 

horninový pokryv nejslabší. Výsledkem jsou náhlé prudké ot esy půdy, které mohou mít 

vysoce ničivý účinek na zemském povrchu. 

Bou ka - bou ka je souborem elektrických, optických a akustických jevů vzniklých mezi 

oblaky navzájem nebo mezi oblaky a zemí. Bývá doprovázena dalšími meteorologickými 

jevy, nap . nárazy v tru, vydatnými p ehá kami, silnými nárazy v tru apod. 

Sesuv p dy - sesuvem Ěsesouvánímě půdy se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu 

do nižších. Dochází k n mu působením zemské tíže nebo lidské činnosti p i porušení 

podmínek rovnováhy svahu. 
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2 LEGISLůTIVů 

2.1 Základní zákony k ochran  obyvatelstva p ed povodn mi    

2.1.1 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákon  

Účel vodního zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky 

pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a 

podzemních vod, vytvo it podmínky pro snižování nep íznivých účinků povodní a sucha a 

zajistit bezpečnost vodních d l v souladu s právem Evropských společenství. Účelem 

tohoto zákona je též p ispívat k zajišt ní zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochran  

vodních ekosystémů a na nich p ímo závisejících suchozemských ekosystémů. 

Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a 

právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k 

pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt t chto vod p ímo souvisí, a to v zájmu zajišt ní 

trvale udržitelného užívání t chto vod, bezpečnosti vodních d l a ochrany p ed účinky 

povodní a sucha. [26] 

2.1.2 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém ízení a o zm n  n kterých zákon  

Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob p i p íprav  na 

krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky p ed vn jším 

napadením, a p i jejich ešení a p i ochran  kritické infrastruktury a odpov dnost za 

porušení t chto povinností.[27] 

2.1.3 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm n  

n kterých zákon   

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní p edpis, 

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

povinnosti právnických a fyzických osob p i p íprav  na mimo ádné události a p i 

záchranných a likvidačních pracích a p i ochran  obyvatelstva p ed a po dobu vyhlášení 

stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu (krizové stavy). 

[28] 
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2.1.4 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodá ských opat eních pro krizové stavy a o 

zm n  n kterých zákon  

Zákon upravuje p ípravu hospodá ských opat ení pro krizové stavy a p ijetí hospodá ských 

opat ení po jejich vyhlášení. Zákon také určuje práva a povinnosti fyzických a právnických 

osob p i krizových stavech. [29] 

 

2.2 Ostatní související právní p edpisy 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších úprav 

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve zn ní pozd jších úprav 

 Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci p i obnov  území postiženého živelní 

nebo jinou pohromou, ve zn ní pozd jších úprav 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví, ve zn ní pozd jších 

úprav 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochran , ve zn ní pozd jších úprav 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní 

pozd jších úprav 

 Zákon č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru České republiky 

a o zm n  n kterých zákonů 

2.3 Vyhlášky ministerstev  

 Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad 

vodními díly  

 Vyhláška MZe č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných 

vodních toků a způsob provád ní činností souvisejících se správou vodních 

toků 

 Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu 

a stanovování záplavových území  

 Vyhláška MZe č.  393/2010 Sb., o oblastech povodí 

 Vyhláška MZe č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla    

 Vyhláška MZe č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání 

povod ových rizik  
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 Vyhláška MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních ádů a 

provozních ádů vodních d l  

2.4 Metodické pokyny  

 Metodický pokyn MŽP č. 10/98 k zabezpečení technickobezpečnostního 

dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie ĚV stník MŽP č. 

5/1998) 

 Metodický pokyn MŽP č. 11/98 k vegetaci na nízkých sypaných hrázích 

ĚV stník MŽP č. 5/1998)   

 Metodický pokyn MŽP č. 24/99 k posuzování bezpečnosti p ehrad za 

povodní ĚV stník MŽP č. 4/1999) 

 Metodický pokyn MŽP č. 3/00 pro stanovení účinků zvláštních povodní a 

jejich začlen ní do povod ových plánů ĚV stník MŽP č. 7/2000) 

 Metodický pokyn MŽP č. 15/05 k zabezpečení hlásné a p edpov dní 

povod ové služby ĚV stník MŽP č. 5/2003) 

 Metodický pokyn MŽP č. 14/05 pro zpracování plánu ochrany území pod 

vodním dílem p ed zvláštní povodní ĚV stník MŽP č. 9/2005) 

 Odv tvová technická norma vodního hospodá ství ĚTNVě 75 2ř31 

ĚZpravodaj MŽP č. 4/2001) 
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3 ENVIRONMENTÁLNÍ VLIVY 

Pod pojmem environmentální vlivy můžeme chápat vše co je spjato s životním prost edím 

a co zárove  n jakým způsobem působí na své okolí. Dalo by se íct, že jsou 

environmentální vlivy z hlediska ochrany obyvatelstva úzce spojeny s živelními 

pohromami. S živelními pohromami se potýká lidstvo už od samého počátku, od té doby se 

také snaží t mto pohromám vyhnout nebo se p ed nimi n jakým způsobem chránit. Na 

obyvatelstvo může působit značné množství environmentálních rizik, které mohou ohrozit 

jejich zdraví, životy, majetek i životní prost edí. Mezi hlavní živelní pohromy ohrožující 

obyvatelstvo pat í povodn , požáry, atmosférické vlivy, zem t esení, dlouhodobé a silné 

mrazy, obtížná vedra a sucha a v neposlední ad  také svahové pohyby. Problematiku 

povodní rozeberu v samostatném bodu, jelikož se jedná o nejzávažn jší událost, kterou 

může být zasaženo území ČR. 

Tyto živelní pohromy mohou nastat:  

 rychlým pohybem hmoty Ěsvahové procesy, zem t eseníě, 

 uvoln ním energie v podzemí a následným p evedením na povrch zem  

Ězem t esení, sopečná činnostě, 

 stoupnutím vodní hladiny na tocích, jezerech a rybnících nebo na mo i 

Ěpovodn , mo ské zátopy, tsunamiě, 

 mimo ádn  silným v trem a atmosférickými poruchami Ěorkány, tropické 

cyklony, bou eě, 

 kosmickými vlivy Ěpád meteoritu, škodlivé druhy zá eníě. [1] 

Stejn  jako mezi všemi p írodními procesy, tak i mezi živelními pohromami existuje 

vzájemná souvislost. Jedna pohroma totiž může vyvolat další atd. Ědominový efektě. 

Nap íklad zem t esení může zničit p ehradu, která způsobí povodn , které můžou znečistit 

spodní vody a studny, což může vést k epidemiím nebo nakažlivým nemocem.  

Rozd lení živelních pohrom podle místa vzniku: 

 pohromy vznikající pod zemským povrchem Ěsopečné výbuchy, 

zem t esení), 

 pohromy vznikající na zemském povrchu Ěpožáry, povodn , tsunami, 

záplavy, sesuvy a laviny), 
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 pohromy vznikající nad zemským povrchem Ětornáda, bou e, orkány, pády 

meteoritůě. 

3.1 Požár  

Požár můžeme charakterizovat jako nežádoucí, neovládané a často již neovladatelné 

ho ení. V našich podmínkách p edstavuje požár jeden z nejničiv jších živlů. V tšinou bývá 

požár sekundárním účinkem n kterých dalších katastrof. Požáry, které jsou způsobeny 

p írodními živly jako nap . bleskem nebo samovznícením kvůli vysokým teplotám Ělesní 

požáry, skládkyě, jsou v ČR mén  časté než na americkém či africkém kontinentu, kde 

způsobují obrovské škody. [2] 

Ke vzniku požáru musí být spln ny tyto t i základní faktory: 

 dostatečné množství ho lavého materiálu, 

 dostatečný p ísun kyslíku nebo jiného oxidačního činidla, 

 iniciační zdroj.  

Jestliže chybí, byť jen jeden z faktorů nemůže dojít k požáru. 

3.1.1 Lesní požáry 

Z požárů, které mohou být vyvolány mj. i p írodními jevy Ěbleskě1 a které vzhledem 

ke svému rozsahu jsou srovnatelné s jinými p írodními pohromami, jsou nejnebezpečn jší 

lesní požáry, schopné vyvolat značné materiální škody, což může vést ke vzniku 

závažných krizových situací. 

P íčiny lesních požárů lze za adit do n které z t chto skupin: 

 vliv stanovištních podmínek a klimatu, 

 vliv lesního porostu a klimatu, 

 vliv lidí a klimatu. 

Z výše zmín ných p íčin vyplývá, že klimatické vlivy jsou rozhodující pro vznik, vývoj, 

hašení a eventuální znovurozho ení požáru. 

Z klimatických podmínek ve vztahu k lesním požárům mají nejdůležit jší význam: 

                                                 

 

1 Pokud je p íčinou lesního požáru úder blesku, jedná se nejčast ji o úder do smolného či dutého stromu 
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 množství srážek a jejich rozložení Ěvlhkost vzduchuě, 

 sm r, síla, rychlost v trů a jejich četnost, 

 délka působení a intenzita slunečního zá ení.   

K lesním požárům nejčast ji dochází v období od b ezna do íjna a to v tšinou kolem 

poledne kdy bývá nejvyšší teplota, nejnižší relativní vlhkost vzduchu i prost edí a 

nejsiln jší vítr, což jsou vesm s pro požár p íznivé okolnosti. P i vzniku požáru hraje 

důležitou roli sm r v tru.2 Důležité je, že Českou republiku nemůžeme z hlediska srážek 

za adit do suchých nebo extrémn  suchých krajů podle mezinárodních kritérií. [1] 

Pro lepší p ehled uvádím následující tabulku vlivu klimatických činitelů na ho lavost 

lesního porostu. 

 

Tabulka 1. vliv klimatických činitelů na ho lavost lesního porostu. [1] 

Ho lavost:  

1. Úplná neho lavost  

2. Malá ho lavost 

3. St ední ho lavost  
                                                 

 

2 Západní v try p icházející od mo e jsou nejčast jšími nositeli srážek, zatímco východní v try jsou suché, 
stejn  jako jižní v try vanoucí z Balkánu. 
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4. Vyšší ho lavost 

5. Vysoká ho lavost 

6. Mimo ádné nebezpečí 

3.1.2 Rychlost ší ení lesních požár  

Dobré znalosti v oblasti rychlosti ší ení lesních požárů jsou důležité p edevším tehdy, je-li 

nutné s p edstihem budovat protipožární opat ení k zamezení dalšímu ší ení požáru. 

Rychlost postupu požárů závisí na: 

 ho lavosti prost edí, 

 na atmosférických vlivech, 

 denní a roční dob , 

 tvaru terénu. 

Rychlost postupu se udává v m/min nebo m/h či km/h, n kdy i ploše vyho elé za jednotku 

času. Nejpomalejší postup mají požáry podzemní, které proho í za den jen n kolik metrů 

nebo desítek metrů. Počáteční rychlost pozemních požárů je 6 až 40 m/h a po jedné hodin  

trvání požáru může dosáhnout rychlosti 600 až ň000m/h. [1] 

Z p edchozích údajů vyplývá, že je velmi důležité sledovat v nebezpečném období teplotu, 

relativní vlhkost, rychlost, sm r a sílu v tru. Tyto údaje jsou významné nejen pro 

p edpovídání možnosti vzniku lesního požáru, ale i pro jeho p ípadné hašení. 

 

Tabulka 2. Rychlost ší ení lesního požáru v m/h [1] 

3.1.3 D lení lesních požár   

 Podzemní požáry - obvykle se jedná o požáry vyschlých rašelinišť a 

ko enových systémů. Vyskytuje se vzácn  a v tšinou na malém území, 

dokáže ovšem ho et až n kolik týdnu nebo dokonce m síců. Je velmi 
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nebezpečné vstupovat na ho ící plochu z důvodů možného propadnutí do 

podzemních prostor. 

 Pozemní požáry - v tšinou ho í trávy, klestí a kůra. Likvidace požáru není 

p íliš náročná. Pro zdolání se nejčast ji používá utloukání požáru nap . 

lopatami nebo je vhodné obrýt obvod požáru, aby se dál nerozší il. 

 Korunové požáry – jedná se o nejnebezpečn jší lesní požár a to hlavn  díky 

jeho vysoké rychlosti ší ení a obrovským destruktivním účinkům. Požár se 

ší í korunami stromů. [8] 

 

Tabulka 3. P ehled lesních požárů Ň005-2015. [3]  

Z tabulky vyplývá, že nejhorší období z hlediska počtu požárů3, způsobené škody, 

zničených území a zran ných osob, byl rok Ň01Ň a 2015.  

Zcela zabránit lesním požárům je nereálné, m li bychom se ovšem snažit je v co nejv tší 

mí e zredukovat. Možnými opat eními k ochran  p ed lesními požáry může být nap . zákaz 

rozd lávání ohn  v lese nebo zákaz vstupu do lesa v p ípad  dlouhotrvajícího sucha 

nebo jiných situací, které výrazn  zvyšují riziko vzniku požáru. 

3.2 Atmosférické katastrofy  

Atmosférické katastrofy jsou p írodním fenoménem, kterému lze p i adit velké 

destruktivní účinky na planet  Zemi. Vznikají všude na planet  a to jak nad zemským 

povrchem, tak i nad vodními plochami. Na území ČR vznikají nejčast ji bou ky, 

dlouhotrvající dešt , obtížná vedra a sucha, náledí a ledovky, a v ojedin lých p ípadech 

mohou vzniknout i tornáda. Atmosférické katastrofy s sebou často p inášejí také druhotné 

následky, které mohou napáchat ješt  v tší škody. V ČR se nejčast ji jedná o povodn . 

                                                 

 

3 V roce Ň015 bylo tém  dvojnásobn  víc požárů, než je roční prům r.  
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3.2.1 Meteorologické katastrofy v trného typu 

Vítr začíná způsobovat škody od rychlosti asi Ň0 m/s. Rychlost v tru se udává jak v m/s, 

tak i v km/h. Vítr vzniká vyrovnáním rozdílu tlaku v atmosfé e. Postupuje z míst, kde je 

tlak vzduchu vyšší do míst, kde je tlak vzduchu nižší. P ístroj, který m í sílu v tru, se 

nazývá anemograf. Rychlost a síla v tru je závislá na tlakovém gradientu.4 [1] 

Rozlišujeme t i základní typy atmosférických front: 

 Teplá fronta - vzniká tak, že je rychlost teplého vzduchu v tší než rychlost 

studeného a tento teplý vzduch následné vystupuje nad vzduch studený. 

 Studená fronta - vzniká tak, že rychlost studeného vzduchu je v tší 

než rychlost teplého a tím se dostává pod vzduch teplý. 

 Oklusní fronta - je nepravidelnou hranicí mezi teplým a studeným 

vzduchem. V oklusní front  vznikají cyklony. [7] 

Tornáda 

Tornádo - můžeme charakterizovat jako siln  rotující vír Ěse zhruba vertikální osou) 

mající tvar nálevky, který se b hem své existence alespo  jednou dotkne zemského 

povrchu, na kterém vznikají materiální škody. [4] 

V České republice můžeme ročn  pozorovat v prům ru kolem 14 tromb5, z nichž v tšinou 

Ň bývají p ímo tornáda, ale nemívají takové rozsáhlé ničivé účinky jako nap íklad na 

americkém kontinentu6. 

                                                 

 

4 Čím v tší jsou tlakové rozdíly mezi vzdušnými hmotami, tím siln jší je vítr. 
5 Trombou označujeme „tornáda“, která se nedotkla zem . 
6 Zde se ročn  spustí k zemskému povrchu na 1400 tornád. 
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Tabulka 4. Fujitova stupnice sloužící k zm ení síly tornáda. [1] 

Ochrana proti tornád m - je velmi problematická, neboť tornáda vznikají zcela 

neočekávan  a jejich trasa se nedá p edem odhadnout. Nejlepší ochranou je zůstat v úkrytu 

ve sklep  nebo pevné budov  a k varování použít telefon7. 

Myslím si, že obyvatelstvo České republiky nebere hrozbu způsobenou tornádem p íliš 

vážn . Je to jednoduše proto, že výskyt tornád v ČR není nijak značný, to ovšem 

neznamená, že by se m la tornáda brát na lehkou váhu, protože jejich účinky mohou být 

smrtelné.  

Orkán a vich ice 

Orkán - je označení pro ničivý vítr, který podle Beaufortovy stupnice odnáší domy a 

pohybuje t žkými hmotami. Rychlost v tru je vyšší než ňň m/s, tedy asi 1Ň0 km/h. Ničí 

velké plochy lesních porostů, odnáší st echy, bo í menší stavby. Vítr o síle orkánu se u nás 

na v tším území vyskytuje pom rn  z ídka.8 

                                                 

 

7 Místní rozhlasové stanice nemusejí p i tornádu efektivn  fungovat. 
8 Za uplynulých 10 let se orkán na území Evropy vyskytl desetkrát.  

http://www.vitejtenazemi.cz/vzduch/index.php?article=92
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Naposledy to bylo na konci b ezna Ň015, kdy se orkán Niklas p ehnal p es ČR rychlostí 

až 125 km/h. Na jiných územích v Evrop  dosahovala rychlost orkánu až 1řŇ km/h a 

celkov  si vyžádal nejmén  10 mrtvých a n kolik desítek zran ných. Nejv tší škody 

napáchal v N mecku, kde p evracel kamiony a vyvracel stromy. V Polsku se ocitlo 

p ibližn  65 tisíc lidí bez elekt iny. [6] 

Vich ice - je za azena v Beaufortov  stupnici hned pod orkán a způsobuje tudíž menší 

ale stále významné škody. Rychlost v tru pro vich ici je mezi Ň1 a Ň5 m/s, pro silnou 

vich ici mezi Ň5 a ŇŘ m/s a pro mohutnou vich ici mezi ŇŘ a ňň m/s. Vich ice se na našem 

území vyskytují typicky n kolikrát za rok v souvislosti s p echody hlubokých tlakových 

níží. 

Beaufortova stupnice – sestavil ji na začátku 1ř. století britský admirál sir Francis 

Beaufort (1774 - 1Ř57ě. Beaufortova stupnice umož uje odhad síly Ěrychlostiě v tru podle 

jeho snadno pozorovatelných projevů na mo i či souši. Stupnice je velmi praktická, 

nevyžaduje totiž použití p ístrojů. Slovní označení síly v tru se používá také 

v meteorologii. Beaufortova stupnice má dvanáct stup ů. [9] 

http://www.converter.cz/fyzici/beaufort.htm
http://www.converter.cz/fyzici/beaufort.htm
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Tabulka 5. Beaufortova stupnice síly v tru. [9] 

 

 

3.2.2 Bou ky a další elektrické jevy 

Bou ka - je souborem elektrických, optických a akustických jevů, často bývají 

doprovázeny blesky, silným v trem, krupobitím a dešt m. Na území ČR se jedná o 

pom rn  častý p írodní fenomén, který můžeme zaznamenat zejména v letních m sících.  

Bou ky vznikají vzájemným posunem vzdušných hmot s rozdílnou teplotou Ěa následn  

i hustotou) a t ením vzdušných hmot o zemský povrch. P itom vzniká v bou kovém mraku 

elektrický náboj9. Jakmile nap tí vzroste na nezbytnou úrove , ude í blesk a to v tšinou 

mezi oblakem a zemí, v jednom nebo více oblaky a výjimečn  mezi oblakem a 

stratosférou. [1] 
                                                 

 

9 Kladný náboj bývá ve vrcholcích mraků a záporný u jejich základny. 
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Blesk - je silný p írodní elektrostatický výboj produkovaný b hem bou ky, který může 

způsobit požár, mechanickou destrukci nebo vy adit elektrické rozvodné sít  z provozu 

a tím poškodit b žný chod společnosti. 

Blesk má nap tí od 10 do 50 milionů voltů, proud až 50 tisíc ampér a teplotu v kanálu 

výboje až ň0 tisíc stup ů. Roční počet blesků na zemi se odhaduje na t í miliardy. Ve 

výjimečných situacích se může stát, že blesk uhodí do člov ka, taková pravd podobnost 

je 1 : 3 000 000. Prům rná sv tová denní úmrtnost na zásah bleskem činí 10 lidí. Kuriózní 

p ípad se stal správci národního parku Royovi C. Sullivanovi, do kterého v letech 1942 

až 1řŘň ude ilo 7 blesků a všechny údery p ežil. [5]  

 

Obrázek 1. Olomouc - noční bou ka, ř. Ř. 2013 ve 22:33 [17] 

3.3 Zem t esení 

Zem t esení je asi nejv tší p írodní katastrofa, která může obyvatele Zem  postihnout. 

To platí nejen pro počty ob tí a míru škod, ale i pro velikost zasaženého území. K ničivosti 

p ispívá také psychologický faktor, protože zem t esení p ichází náhle, často bez jediného 

varování, a b hem n kolika desítek vte in za sebou zanechává obrovské nešt stí.  

Zem t esení vzniká v zemské ků e náhlým uvoln ním energie nahromad né p i pohybu 

tektonických desek na jejich okrajích, ale i na rozhraní bloků uvnit  t chto desek. 

Ty se vůči sob  posunují a vznikají na nich místa, kde se zaklesnou a pohyb se zde zastaví 

nebo zpomalí. Tím dochází k hromad ní deformační energie, a když je dostatečn  velká, 
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zaklesnutí povolí a bloky se vůči sob  rychle posunou. Vytvo í se tak seismické vlny, které 

se ší í z místa vzniku zem t esení Ěhypocentra, nebo též ohniskaě všemi sm ry10. [13] 

P íčinou ř0 % zem t esení je uvoln ní nahromad ného tektonického nap tí v zemské ků e 

a ve svrchním plášti v důsledku probíhajících endogenních procesů. Tato zem t esení 

se vyskytují ve 3 pásmech, která se rozkládají na rozhraní desek, které tvo í litosféru 

Zem 11. Litosféra obsahuje nejen zemskou kůru o síle 15 až 60 km, ale i část svrchního 

plášt , který je v jejím podloží. Litosféra není jednolitá, ale je rozd lena na desky, které se 

pohybují po plastickém podloží označovaném jako astenosféra. Každý náhlý pohyb nebo 

trhnutí může znamenat zem t esení. [1] 

 

Obrázek 2. Začátek zem t esení. [12]  

Vzhledem k pot eb  jednoduše a objektivn  určovat velikost zem t esení bylo nutno 

stanovit určitou veličinu, která by se dala snadno vypočítat a srovnávat. Tuto veličinu 

zavedl Japonec Wadati v roce 1řň1 a up esnil kalifornský seizmolog Richter v roce 1935. 

Jedná se o tzv. magnitudo – velikost Ěoznačení Mě. [1] 

3.3.1 Klasifikace zem t esení 

Zem t esení můžeme klasifikovat z n kolika hledisek. Krom  hodnocení intenzity a 

velikosti můžeme ot esy d lit podle původu vzniku a hloubky ohniska.  

Intenzita zem t esení - je veličina, která charakterizuje jeho účinky na základ  makro-

seismických projevů, tedy projevů, které jsou subjektivn  pozorované lidmi v krajin  

Ěničení staveb, sesuvy, pukliny v povrchu apod.ě.  

                                                 

 

10 Bod na zemském povrchu, který je p ímo nad hypocentrem, se nazývá epicentrum a v tomto míst  bývají 
zpravidla nejv tší škody. 
11 Litosféra je pevná část obalu Zem  zasahující do hloubky 100 -150 km. 

http://www.sci.muni.cz/~herber/quake.htm#3
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Velikost zem t esení - udává množství energie ot esy uvoln né. Jde o objektivní veličinu, 

která vychází z m ení mikroseismických účinků. Tyto účinky jsou zaznamenávány 

speciálními p ístroji, seismografy. 

D lení podle p vodu: 

 Zem t esení tektonická - k zem t esením dochází jak na okraji tektonických 

desek, kde bývají ot esy nejčast jší a nejsiln jší, tak uvnit  jednotlivých desek, 

což je p ípad západních Čech (90 %). 

 Zem t esení vulkanická – zem t esení vznikající b hem vulkanické činnosti, kdy 

dochází k p esunu hmot a k deformacím, které mohou zem t esení vyvolat. Mívají 

lokální charakter (7 %). 

 Zem t esení ítivá – zem t esení vznikající ícením stropů různých podzemních 

dutin, nap . opušt né doly nebo jeskyn  (3 %). 

Slabší ot esy způsobuje i lidská činnost, jako je t žba v dolech či lomech nebo napoušt ní 

p ehrad. 

D lení podle hloubky ohniska: 

 Hluboká zem t esení - hloubka hypocentra nad 300 km. Nejhlubší zem t esení 

bylo zaznamenáno v Indonésii a jeho hloubka m la 7Ň0 km. 

 St edn  hluboká zem t esení - hloubka hypocentra od 60 do 300 km. 

 M lká zem t esení – hloubka hypocentra do 60 km. 

 

Zem t esení v ČR 

Nejzápadn jší oblast České republiky spolu s částí sousedního N mecka se vyznačuje 

zem t esnou aktivitou, která se od typických zem t esení liší. Jedná se p evážn  o  tzv. 

zem t esné roje, kdy pozorujeme v časovém horizontu n kolika dní nebo až m síců tisíce 

slabších ot esů. N kdy jsou dostatečn  silné i na to, aby byly pocít ny místními obyvateli, 

či dokonce způsobily materiální škody na budovách. K monitorování t chto jevů a 

pochopení fenoménu provozují seismologická pracovišt  AVČR v této oblasti síť 

seismických stanic.  

V kv tnu a srpnu Ň014 se v oblasti Nového Kostela vyskytla t i silná zem t esení. 

Nejsiln jší jev m l lokální magnitudo ML4.3. Další dva jevy byly o trochu slabší (ML3.5 

a ML3.6). Ohniska všech t í jevů byla zhruba na stejném míst , a to tém  p ímo pod obcí 

http://www.sci.muni.cz/~herber/quake.htm#magnitude
http://www.ig.cas.cz/struktura/observatore/zapadoceska-seismicka-sit-webnet/mapa-site-nova
http://www.ig.cas.cz/struktura/observatore/zapadoceska-seismicka-sit-webnet/mapa-site-nova
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Nový Kostel v hloubce p ibližn  ř km. Každý z t chto silných ot esů spustil sérii slabších 

zem t esení, z nichž nejsiln jší jev m l magnitudo ML3.0 (následující po jevu o ML4.3) 

Nejsiln jší jev o ML4.ň pat í mezi dva nejsiln jší ot esy zaregistrované v této oblasti 

za posledních 100 let a je srovnatelný se zem t esením v roce 1řŘ5. [13] 

 

Obrázek 3. Rozvržení seismologických stanic a aktuální seismologický stav v západních 

Čechách. [1ň] 

I v současné dob , p es pokroky ve výzkumu seismiky a dynamiky zemského t lesa, 

je p edpov ď zem t esení a ochrana p ed touto katastrofou stále velmi obtížná. Našt stí 

ČR neleží na významném seismologickém území a dá se íct, že jí nehrozí takové 

nebezpečí jako nap íklad na západ  Ameriky, kde leží nechvaln  známý tektonický zlom 

San Andreas. Nicmén  bychom hrozbu zem t esení nem li bagatelizovat, protože když 

ude í, tak má obrovské devastující účinky.  

3.4 Dlouhodobé a silné mrazy 

Dlouhodobé a silné mrazy, námrazy, náledí a ledovky v tšinou vznikají v důsledku 

extrémního počasí v podzimních, zimních či jarních m sících a to hlavn  p i prudkých 
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poklesech teploty pod bod mrazu. Vznikají také namrzáním náhlého dešt  a mlhy na siln  

podchlazený zemský povrch, stromy, vozovky, elektrické vedení atd. [1] 

Ledovka - je souvislá zpravidla průhledná ledová usazenina s hladkým povrchem, která 

se tvo í zmrznutím p echlazených kapiček mrholení nebo dešťových kapek na p edm tech, 

jejichž teplota je mírn  pod bodem mrazu. 

Náledí - je ledová vrstva pokrývající zemi, která vzniká: 

 jestliže nep echlazené dešťové kapky nebo kapky mrholení zmrznou na zemi, 

 jestliže voda z úpln  nebo částečn  roztálého sn hu op t zmrzne, 

 jestliže zmrzne sníh částečn  roztálý p i provozu vozidel na silnicích a cestách.  

Náledí se vyskytuje, je-li teplota zemského povrchu nižší než 0 °C. Na rozdíl od ledovky 

se na vzniku náledí nepodílejí p echlazené vodní kapičky.  

Nejzávažn jším důsledkem t chto pohrom je v první ad  nesjízdnost komunikací, 

což vede k narušení dopravy a zásobování a může p i delším trvání situace vážn  narušit 

ekonomiku státu. Lokáln  může dojít k poškození elektrického vedení, což může způsobit 

hospodá ské problémy.  

3.5 Obtížná vedra a sucha 

Sucho je velmi neurčitý, ale v meteorologii často užívaný pojem znamenající v podstat  

nedostatek vody v půd , rostlinách nebo i v atmosfé e. V moderní dob  je sucho hlavním 

problémem zem d lců, kte í vlivem nedostatku srážek v určitém časovém období nemají 

dostatek vody k zavlažování hospodá ských rostlin. To může mít velmi závažný důsledek 

hlavn  v rozvojových zemích, kde dlouhodobá sucha můžou způsobit hladov ní a smrt.  

V období sucha může docházet ke zhoršení kvality vody nebo snížení trvanlivosti potravin. 

Vlivem veder dochází ve velkém rozsahu k nárůstu potíží rizikových skupin obyvatelstva, 

jako jsou astmatici, kardiaci, nemocní s vysokým tlakem nebo sta í lidé, což může vést 

ke kapacitním problémům ve zdravotnických za ízeních. V důsledku snížené dodávky 

vody poklesá úrove  hygieny obyvatelstva pod obvyklou úrove , to může p isp t ke 

vzniku infekčních onemocn ní nebo ší ení infekce. Zvyšuje se i pravd podobnost vzniku 

lesních požárů. [1] 

Nejmén  jeden m síc v roce trpí závažným nedostatkem vody více než 4 miliardy lidí. [14] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sr%C3%A1%C5%BEky
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Jelikož sv tová populace stále expanduje, je nedostatek vody velmi závažný a v blízké 

či vzdálené budoucnosti očekávatelný problém. Pokud se podíváme na problémy životního 

prost edí, nedostatek vody je rozhodn  tím nejvýznamn jším.  

3.6 Svahové pohyby 

K svahovým pohybům dojde, pokud p íroda nebo lidé poruší stabilitu svahu. Jinými slovy 

síly, které drží pohromad  půdu nebo horninu se v daném okamžiku stanou slabší, 

než je gravitační síla. Celá masa se dává do pohybu ze svahu a může nastat katastrofa. 

Nebezpečí sesuvů je velmi rozmanité. Sesuvy mohou ničit lidská obydlí, ohrožovat a ničit 

zem d lské pozemky, ohrožovat objekty provád jící t žbu surovin. P erušují komunikace, 

tunely, telefonní a elektrická vedení. Sesuvy také ohrožují vodohospodá ské stavby, 

zejména p ehrady. I když v tšina procesů vzniklých v důsledku sesuvů nejsou, katastrofou 

p i, které zahynou stovky lidí, p esto mohou být způsobené škody velmi značné. [1] 

3.6.1 D lení svahových pohyb  

Svahové pohyby rozd lujeme na t i kategorie podle rychlosti pohybu. 

Pohyby pomalé - nejedná se o žádnou katastrofu a jsou uvád né jen pro dopln ní 

celkového p ehledu svahových pohybů. Rychlost pohybu nebývá v tší než n kolik desítek 

cm za rok. Nebezpečí pomalých pohybů však spočívá v tom, že se mohou postupn  zm nit 

v pohyb rychlejší a pak až v katastrofu. 

St edn  rychlé pohyby – jedná se o pohyby, kdy je rychlost pohybu v metrech za hodinu 

či za den. Pat í k nim v tšina typických sesuvů. Nejv tším sesuvem v minulosti byl ješt  

za existence Československa sesuv v Handlové v letech 1960. Na svahu se dalo do pohybu 

14.5 milionů m3 zeminy. Půda a suť se pohybovaly rychlostí až 6 m za den sm rem 

na obec, silnici a železniční trať. Bylo pobo eno 150 obytných domů, sesuv p erušil silnici, 

zp etrhal telefonní a elektrické vedení a poškodil vodovodní potrubí, které zásobovalo 

obec. Škody dosáhly n kolika desítek milionů, ale díky včasné evakuaci nep išel nikdo 

o život. 

Rychlé pohyby – pouze rychlé pohyby svahů mohou p erůst v opravdovou katastrofu 

se stovkami ob tí. Mezi tyto pohyby za azujeme ty, jejichž rychlost je n kolik desítek km 

za hodinu, n kdy však i daleko vyšší. Po začátku pohybu je nedostatek času na celkovou 

evakuaci. P ívalové proudy vzniknou, pokud se smísí horninový materiál s vodou a teče 
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rychlostí až n kolika set metrů za hodinu. P ívalové proudy mohou být i bahnité, kamenité 

nebo p echodné. Mezi rychlé pohyby pat í i laviny buď obyčejné nebo sn hokamenité. [1] 

3.6.2 Ochrana p ed svahovými pohyby 

V ČR byly zmapovány všechny oblasti náchylné k sesuvům. V letech 1956 – 1962 byly 

sesuvy a sesuvová území registrovány. Tento soupis se stále dopl uje a up es uje.  

Nejúčinn jší ochranou proti svahovým pohybům je prevence. Po zahájení sesuvu je však 

na prevenci pozd . Hlavní p íčinou sesuvů je voda. Proto první ochrannou činností by 

m lo být zachycení a odvedení povrchové vody. Existuje celý seznam doporučovaných 

technických prací, jako je kotvení, rozrušování smykových ploch, injektování, zajišťování 

piloty a výstavba op rných zdí. Důležitá je pohotovost a rychlost zásahu. [1] 

 

Obrázek 4. Sesuv půdy u obce Bohuslavice u Zlína [18] 
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4 POVODN  

Abychom správn  pochopili problematiku povodní, musíme nejd íve definovat co to 

povode  je. Povodní se rozumí p echodné výrazné stoupnutí vodní hladiny toků nebo 

jiných povrchových vod, p i kterém voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku. 

P echodné výrazné zvýšení vodní hladiny konkrétního vodního toku, kdy se voda z koryta 

vylévá, zap íči uje následné zaplavení bezprost edního i blízkého okolí vodního toku, 

ohrožuje životy a majetek, ničí životní prost edí a působí značné materiální škody. [15] 

Povode  je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z daného území nemůže dočasn  

p irozeným způsobem odtékat nebo je její odtok nedostatečný, p ípadn  dochází k 

zaplavení daného území p i soust ed ném odtoku srážkových vod. Povode  může být 

způsobena p írodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami či chodem ledů Ěp irozená 

povode ě, nebo jinými vlivy a to zejména poruchou vodního díla, která může vést až k 

jeho havárii Ěprotrženíě nebo nouzovým ešením kritické situace na vodním díle Ězvláštní 

povode ě [1] 

4.1 Druh a rozsah ohrožení 

4.1.1 P irozená povodeň 

P irozenou povodní se rozumí povode  způsobená p írodními jevy tj. situace, kdy hrozí 

zaplavení území, nebo situace označené p edpov dní povod ovou službou podle vodního 

zákona č. Ň54/Ň001 Sb. § 7ň odst. 1 nebo povod ovými orgány, zejména p i: 

 déletrvajících vydatných dešťových srážkách, pop . p edpov dí nebezpečí 

intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání (jarní a zimní 

povodn ě, nebezpečném chodu ledů nebo p i vzniku nebezpečných 

ledových zácp a náp chů, 

 dosažení sm rodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku 

a jeho stoupající tendenci. [1] 

Jarní a zimní povodn  

Jarní a zimní povodn  Ěod listopadu do dubnaě – jsou způsobené rychlým táním sn hové 

pokrývky, kde může být akumulováno značné množství vody. Vyskytují se p evážn  

v kombinaci s dešťovými srážkami Ěv závislosti na teplotních výkyvechě, mohou být 
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doprovázeny mimo ádnými situacemi jako povodn  způsobené ledovými jevy na tocích 

s relativn  menším průtokem náchylných ke vzniku ledových nápichů a ledových zácp. [1] 

Letní povodn   

Letní povodn  Ěod kv tna až do íjnaě – krátkodobými intenzivními srážkami, které 

zasahují malá území (povodí). Tyto krátkodobé povodn  se vyskytují p edevším v 

povodích s v tším sklonem. Doprovodným jevem jsou velké objemy unášených plavenin a 

splavenin způsobené erozními procesy v povodí Ěeroze půdyě. Vzhledem k lokálnímu 

charakteru srážek je problematická p edevším p edpov ď výskytu a následná ochrana osob 

a majetku. Dalším typem letních povodní jsou povodn  způsobené dlouhotrvajícími 

regionálními dešťovými srážkami. [1] 

4.1.2 Zvláštní povodeň  

Zvláštní povodní se rozumí povode , způsobená poruchou či havárií Ěprotrženímě vodního 

díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, nebo nouzovým ešením kritické situace 

na vodním díle vyvolávající vznik krizové situace na území pod vodním dílem. 

Rozeznávají se t i základní typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která může 

p i stavb  nebo provozu vodního díla nastat: 

 zvláštní povodeň typu 1 – vzniká protržením hráze vodního díla, 

 zvláštní povodeň typu 2 – vzniká poruchou hradící konstrukce 

bezpečnostních nebo výpustných za ízení vodního díla Ěne ízený odtok 

vody), 

 zvláštní povodeň typu 3 – nouzové ešení kritické situace na vodním díle, 

jež ohrožuje bezpečnost vodního díla. [15] 

Pr toková Ěpr lomováě vlna p i zvláštní povodni 

Vyvolává prudké zvýšení průtoků a vodních stavů a je charakterizována vysokou rychlostí 

Ěaž 50 km/hod.ě, značnými destrukčními účinky Ěničení mostů, železnic, cest, budov, 

ochranných hrázíě, extrémními průtoky Ěvýznamn  p evyšují hodnoty tzv. stoleté 

povodn ě, ohrožením rozsáhlých území Ěvýznamn  p esahuje vymezená záplavová území 

p i p irozených povodníchě, vysokou pravd podobností ohrožení lidských životů a majetku 

v zasaženém území. Graficky se vyjad uje v podob  hydrogramu ve vybraném profilu 

vodního toku. [15] 
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4.1.3 P ívalové dešt  Ěbleskové povodn ě  

Rizikovými místy jsou vesm s svažité pozemky, po kterých dochází ke zrychlenému 

soust ed nému povrchovému odtoku vody p i p ívalových deštích.  Soust ed ný 

povrchový odtok je zap íčin n nedostatečnou mírou akumulace vody v území Ězpůsoben 

nap . nevhodným zem d lským využíváním pozemků aj.ě. [15] 

4.2 Povodňové stupn  

Stupn m povod ové aktivity se rozumí míra povod ového nebezpečí vázaná na 

sm rodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na 

vodních tocích, p ípadn  na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v p íslušném 

povod ovém plánu. [1] 

Rozsah opat ení provád ných p i ízení ochrany p ed povodn mi se ídí nebezpečím nebo 

vývojem povod ové situace, která se vyjad uje t emi stupni povod ové aktivity 

První stupeň Ěstav bd lostiě 

Nastává p i nebezpečí p irozené povodn  a zaniká, pominou-li p íčiny takového nebezpečí. 

Vyžaduje v novat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povod ového 

nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. 

Na vodních dílech nastává tento stav p i dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a 

skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo p i zjišt ní mimo ádných okolností, jež by 

mohly vést ke vzniku zvláštní povodn . 

Druhý stupeň Ěstav pohotovostiě 

Vyhlašuje se v p ípad , že nebezpečí p irozené povodn  p erůstá v povode . 

Vyhlašuje se také p i p ekročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na 

vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti. 

Aktivizují se povod ové orgány a další účastníci ochrany p ed povodn mi, uvád jí 

se do pohotovosti prost edky na zabezpečovací práce, provád jí se opat ení ke zmírn ní 

průb hu povodn  podle povod ového plánu. 

T etí stupeň Ěstav ohroženíě 

Vyhlašuje se p i nebezpečí vzniku škod v tšího rozsahu, ohrožení životů a majetku v 

záplavovém území. 
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Vyhlašuje se také p i dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na 

vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současn  se zahájením nouzových opat ení. 

Provád jí se zabezpečovací a podle pot eby záchranné práce nebo evakuace. 

Druhý a t etí stupe  povod ové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu 

povod ové orgány. Podkladem je dosažení nebo p edpov ď dosažení sm rodatného limitu 

hladin nebo průtoku stanovených v povod ových plánech, zpráva p edpov dní nebo hlásné 

povod ové služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, 

p ípadn  další skutečnosti charakterizující míru povod ového nebezpečí. O vyhlášení 

a odvolání povod ové aktivity je povod ový orgán povinen informovat subjekty uvedené 

v povod ovém plánu a vyšší povod ový orgán. [26] 

Stupn  povodňové aktivity ĚSPůě z hlediska bezpečnosti vodního díla 

Vyjad ují míru povod ového nebezpečí vázaného na mezní nebo kritické hodnoty z 

hlediska bezpečnosti, stability a možných poruch a havárií vodních d l. [1] 

4.3 Povodňové plány 

Povod ovými plány se rozum jí dokumenty, které obsahují způsob zajišt ní včasných 

a spolehlivých informací o vývoji povodn , možností ovlivn ní odtokového režimu, 

organizaci a p ípravu zabezpečovacích prací.  

Dále obsahují způsob zajišt ní včasné aktivizace povod ových orgánů, zabezpečení hlásné 

a hlídkové služby a ochrany objektů, p ípravy a organizace záchranných prací a zajišt ní 

povodní narušených základních funkcí v objektech a zasaženém území a stanovené 

sm rodatné limity SPA. [16] 

4.3.1 Obsah povodňových plán  

 V cná část - zahrnuje údaje pot ebné pro zajišt ní ochrany p ed povodn mi 

určitého objektu, obce, uceleného povodí nebo jiného územního celku 

a sm rodatné limity pro vyhlašování SPA. 

 Organizační část - obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení 

účastníků ochrany p ed povodn mi, úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany 

p ed povodn mi včetn  organizace hlásné a hlídkové služby. 
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 Grafická část - obsahuje zpravidla mapy nebo plány, na kterých jsou 

zakresleny zejména záplavová území, evakuační trasy a místa soust ed ní, 

hlásné profily, informační místa. [16] 

4.3.2 Povodňové plány územních celk  

 Povod ové plány obcí, které zpracovávají orgány obcí, v jejichž územních 

obvodech může dojít k povodni. 

 Povod ové plány správních obvodů obcí s rozší enou působností (ORP), které 

zpracovávají ORP. 

 Povod ové plány správních obvodů krajů, které zpracovávají p íslušné orgány 

krajů v p enesené působnosti ve spolupráci se správci povodí. 

 Povod ový plán České republiky, který zpracovává MŽP. [16] 

4.4 P edpov dní a hlásná povodňová služba 

4.4.1 P edpov dní povodňová služba 

Informuje povod ové orgány, pop ípad  další účastníky ochrany p ed povodn mi o 

možnosti vzniku povodn  a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických 

prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodn , zejména o srážkách, vodních stavech a 

průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický 

ústav ve spolupráci se správci povodí. [1] 

4.4.2 Hlásná povodňová služba 

Zabezpečuje informace povod ovým orgánům pro varování obyvatelstva v míst  

očekávané povodn  a v místech ležících níže na vodním toku, dále informuje povod ové 

orgány a účastníky ochrany p ed povodn mi o vývoji povod ové situace a p edává zprávy 

a hlášení pot ebná k jejímu vyhodnocování a k ízení opat ení na ochranu p ed povodn mi.  

Hlásnou povod ovou službu organizují povod ové orgány obcí a povod ové orgány 

správních obvodů ORP a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany p ed povodn mi.  

K zabezpečení hlásné povod ové služby organizují povod ové orgány obcí v p ípad  

pot eby hlídkovou službu. [1] 
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4.5 Ochrana p ed povodn mi  

V ČR eší ochranu p ed povodn mi tzv. vodní zákon. Ochranu p ed povodn mi můžeme 

chápat jako opat ení sm ující p edevším k prevenci a zamezení škod, které mohou p i 

povodni vzniknout. Ochrana je provád na jak systematickou prevencí, tak i navyšováním 

retenční schopnosti toků a ovliv ování průb hu povodní. Ochrana je zajišťována pomocí 

povod ových plánů.12 

Ochranu p ed povodn mi zajišťují povod ové orgány, které se ídí povod ovými plány. 

Jestliže je vyhlášen jeden z krizových stavů, je ochrana p ed povodn mi ízena krizovými 

orgány. [15] 

4.5.1 Protipovodňová opat ení 

Protipovod ová opat ení slouží p edevším k snížení možných škod na životech, zdravý 

a majetku občanů, společnosti a na životním prost edí.  

P ípravná opat ení p i nebezpečí povodn : 

 stanovení záplavových území, 

 vymezení sm rodatných limitů stup ů povod ové aktivity, 

 povod ové plány a prohlídky, 

 p íprava a činnost p edpov dní a hlásné povod ové služby, 

 organizační a technická p íprava, 

 vytvá ení hmotných povod ových rezerv, 

 vyklizení záplavových území, 

 p íprava účastníků povod ové ochrany, 

 varování p i nebezpečí povodn , 

 evidenční a dokumentační práce. 

Opat ení v pr b hu povodn : 

 ízené ovliv ování odtokových pom rů, 

                                                 

 

12 V p ípad  vyhlášení krizové situace jsou to krizové plány. 
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 povod ové zabezpečovací práce, 

 povod ové záchranné práce, 

 zabezpečení náhradních funkcí a služeb na území zasaženém povodní. [1] 

V p ípad  ochrany p ed povodn mi jsou zásadní preventivní opat ení. Mezi preventivní 

opat ení mimo jiné zahrnujeme zpracování povod ových plánů, stanovení zátopových 

území, provád ní povod ových prohlídek, p ípravu informačního systému, školení 

pracovníků povod ové služby, zajišt ní technickobezpečnostního dohledu na vodních 

dílech. Mezi časov  delší akce pat í i plánování výstavby budov nebo jiných objektů s 

ohledem na možnost vzniku povodn , lepší využití půdy, zales ování svahů, stavba 

retenčních kanálů a nádrží. [15] 

Opat ení na ochranu p ed povodn mi se tedy rozum jí preventivní a p ípravná opat ení, 

provád ná mimo povode , a operativní opat ení, provád ná v dob  povodn . 
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5 CÍL ů METODY PRÁCE 

Cílem mé bakalá ské práce je na základ  platných zákonů analyzovat environmentální 

rizika a jejich působení na obyvatelstvo Prost jova, včetn  škod na majetku a životním 

prost edí. Dále pak navrhnout konkrétní opat ení k ochran  obyvatelstva p ed 

environmentálními riziky, která by mohla zkvalitnit ešení MU. Modelové situace se týkají 

zvláštní povodn  a úniku nebezpečné látky. 

V praktické části bakalá ské práce jsem použil SWOT analýzu, která objasnila slabé a silné 

stránky pro p ípad vzniku zvláštní povodn  na VD Plumlov, spolu s mapovými podklady. 

Jako další metodu jsem použil program TerEx, který zvládne okamžit  vyhodnotit MU 

spojenou s únikem nebezpečné látky. Nesmím opomenout také data a informace získané 

z množství literárních a jiných zdrojů a jejich následnou analýzu. Záv r praktické části 

p ináší určitá opat ení v oblasti protipovod ové ochrany vedoucí ke zlepšení ešení MU. 
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II. PRůKTICKÁ ČÁST 
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6 CHůRůKTERISTIKů OKRESU PROST JOV 

 

Obrázek 5. Okres Prost jov [19] 

Prost jov je okresní m sto v Olomouckém kraji, 17 km jihozápadn  od Olomouce, na 

západním okraji Hané, v severní části Hornomoravského úvalu, východn  od Drahanské 

vrchoviny. M sto se rozkládá ve výši ŇŇ5 metrů nad mo em, na jeho okraji protékají 

íčky Hloučela a Romže. Žije zde p es 44 tisíc obyvatel. Historické jádro m sta je od 

roku 1990 m stskou památkovou zónou.  

Celková rozloha 777 km2 adí m sto Prost jov na čtvrté místo mezi p ti okresy 

Olomouckého kraje. Hustota zalidn ní okresu k roku Ň015 je zhruba 142 obyvatel na km2. 

Na celkové ploše z Olomouckého kraje zaujímá okres Prost jov p ibližn  15 %. Z celkové 

rozlohy je 70 % zem d lská půda a lesní pozemky tvo í p ibližn  Ň0 % z celkové rozlohy. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouc
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Okres Prost jov se skládá z 97 obcí, z toho je p t m st a šest m stysů, kde k poslednímu 

sčítání žije 10ř 0ň7 obyvatel. V tší část populace Ě56 %ě žije ve m stech. Samotný 

Prost jov má dle posledního sčítání 44 094 obyvatel. 

V Olomouckém kraji byly nam eny podprům rné hodnoty emisí oproti prům ru v ČR, 

tudíž můžeme životní prost edí označit jako mén  poškozené, než na jiných částech 

republiky. Významné jsou také horské a částečn  podhorské oblasti, které se vyznačují 

kvalitním ovzduším. Lesní plochy zde slouží jako p írodní čističky vody, můžeme tedy o 

zdejší oblasti hovo it jako o významném zdroji pitné vody. [19] 

Mezi environmentální rizika, která ohrožují obyvatelstvo Prost jova, bych za adil 

p irozené a zvláštní povodn , meteorologické katastrofy v trného typu, bou ky a další 

elektrické jevy, lesní požáry, sesuvy půdy a v neposlední ad  i obtížná vedra a sucha. Jako 

modelovou situaci jsem si vybral zvláštní povode  na VD Plumlov, a to hlavn  kvůli tomu, 

že se jedná o jednu z nejv tších p írodních katastrof, která může obyvatele Prost jova 

zasáhnout. 
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7 CHůRůKTERISTIKů VODNÍHO DÍLů PLUMLOV 

Vodní dílo Plumlov leží Ř km západn  od Prost jova, kde se nachází m sto Plumlov. 

P ehrada byla vybudována v letech 1913 – 1914 a 1921 – 1932. Hráz je situována na míst  

dvou původních rybníků, p ičemž současná hráz vznikla zvýšením původní hráze o výšce 

p t metrů na současných sedmnáct. Hlavním účelem vodního díla je snižování 

povod ových průtoků a nadlepšování minimálních průtoků pod vodním dílem v období 

sucha. VD Plumlov pat í k nejstarším p ehradním nádržím v celém povodí eky Moravy. 

V současnosti slouží p ehrada hlavn  k rekreačnímu využití či rybolovu.  

 

Obrázek 6. Plumlovská p ehrada – celkový pohled na hráz [21] 

7.1 Technické parametry VD Plumlov 

Významným charakterem hráze je jílové t sn ní, které zabezpečuje velmi malou 

propustnost vody a vlhkosti. V pat  návodního svahu je betonová zeď zavázaná do podloží 

hráze, tvo eného drobovými pískovci a b idlicemi, které tvo í velmi odolnou konstrukci, 

jež zabra uje narušení statiky hráze. Hráz je vysoká 17 metrů, 5 metrů široká a 

469,5 metrů dlouhá. U hráze, v blízkosti pravého b ehu, je v žový objekt s výpustným 
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za ízením. Celkový objem nádrže je tém  5,450 milionu m3 vody a zatopená plocha 

dosahuje 74 hektarů. [20] 

 

Tabulka 6. Základní údaje nádrže [20] 

 

Bezpečnostní p eliv funguje jako ochrana proti p elití hráze volným vypoušt ním vody 

z VD. Poskytuje bezpečný odtok nadbytečné vody z p ehrady p i vyšší kulminaci srážek. 

 

Tabulka 7. Bezpečnostní p eliv [20]  

7.2 Zvláštní povodeň na VD Plumlov 

Vůbec nejvýznamn jším a zárove  nejzákladn jším parametrem VD je jeho funkčnost 

a to jak p i b žném provozu, tak i za vzniku mimo ádných událostí. Vodní zákon nám íká, 

že zvláštní povodní se rozumí povode , která je způsobená poruchou nebo havárií VD 

vzdouvajícího či akumulujícího vodu, nebo ešením kritické situace na VD zap íči ujícím 
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vznik krizové situace na území pod VD. Rozlišují se t i základní typy zvláštních povodní, 

které jsem uvedl v teoretické části. 

Ke vzniku zvláštní povodn  na VD Plumlov tedy může dojít t emi různými způsoby. 

Povrchovou nebo průsakovou erozí, poruchou či havárií na VD anebo nouzovým ešením 

kritické situace. Nejvíce pravd podobnou p íčinou je porucha, havárie či úmyslné 

poškození VD.13 Zbylé typy zvláštních povodní jsou kvůli technickým parametrům a 

nedávné rekonstrukci prakticky nemožné. [15] 

Nejv tší možné následky ovšem p edstavuje porucha hráze, kdy hladina p ehrady vystoupí 

nad maximální hladinu 277,58 m. n. m. a dojde k p elití hladiny p es hráz. Sekundární 

následek může být povrchová či průsaková eroze, což vyústí k protržení hráze a zrodu 

záplavové vlny do osídlené části obce Mostkovice, m sta Prost jov a místní části Krasice.  

 

Tabulka 8. Hydrotechnické výpočty průlomové vlny [ŇŇ] 

7.2.1 Dopad pr lomové vlny 

Jestliže budeme počítat s maximální silou průlomové vlny, zasáhne zvláštní povode  

pod VD Plumlov velké území počínaje obcí Mostkovice a m stem Prost jov (včetn  jeho 

místních částí Domamyslice, Čechovice, Krasice, Vrahoviceě, dále budou zasaženy obce 

                                                 

 

13 Další možnosti rozrušení hráze jsou zem t esení, sesuv půdy nebo p ívalové dešt . 
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Bedihošť, Hrubčice a Iva . Bude zasaženo velké množství objektů jako nap íklad 

nemocnice, čerpací stanice, sklady nebezpečných látek, obchodní centra, školy a školky, 

chrán né kulturní a p írodní památky, dopravní infrastruktura a také značná část 

zem d lské plochy a další. Tyto majetkové škody budou mít obrovský negativní vliv na 

ekonomiku regionu. 

Rozsah a účinek pr lomové vlny p i zvláštní povodni  

P i narušení hráze VD se očekávají tyto účinky: 

 úpln  zničeny - obec Mostkovice, část ORP Prost jov – Krasice, 

 částečn  zničeny - místní části ORP Prost jov – Domamyslice, Čechovice, 

 zatopené m sto - Prost jov, poškozené jeho okrajové části, p ízemní byty 

a menší stavby, 

 částečn  poškozeny – obce Bedihošť, Hrubčice, Čehovice, Držovice, Iva  

a místní část ORP Prost jov – Vrahovice. [23] 

 

Obrázek 7. Konečný postup průlomové vlny p i maximálním nadržení hráze. [Zdroj: 

magistrát m sta Prost jov] 

Z p edchozího obrázku je patrné, že v p ípad  protržení hráze VD Plumlov by m la 

průlomová vlna obrovské devastující účinky a došla by až k obci Iva , která je vzdálená 20 

km od VD Plumlov. Průlomová vlna se zastaví až na míst  soutoku ek Romže a Morava. 
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7.2.2 Činnost p íslušných orgán  

Za hlavní způsob ochrany obyvatelstva pod VD Plumlov je nutné považovat snížení 

hladiny vodního díla podle situace a časových možností. Vzhledem k hydrotechnickým 

výpočtům, které jsou uvedeny v tabulce, by p i neočekávaném napadení, nebo úplném 

protržení hráze VD nebylo možné varovat obyvatelstvo v obci Mostkovice, a místních 

částech ORP Prost jov - Domamyslice, Čechovice, Krasice. 

 Varování a vyrozum ní obyvatelstva ve m st  Prost jov a v Mostkovicích by zabezpečilo 

operační a informační st edisko IZS spušt ním centráln  ovládaných sirén, následnou 

informací vysílanou pomocí elektronických sirén. Varování a vyrozum ní obyvatelstva 

v obcích Bedihošť, Hrubčice, Čehovice, Iva  by bylo zabezpečeno pomocí místních 

rozhlasů, s p edchozím varováním starostů obcí na krizové telefony, služební a bytové 

telefonní stanice a spušt ním elektrických sirén v obcích. [23] 

7.2.3 Evakuace 

Evakuaci může na ídit starosta obce na území obce, velitel zásahu, povod ový orgán obce, 

hasičský záchranný sbor kraje a vláda. Provádí se po varování obyvatelstva a využívají 

se všechny možné dostupné dopravní prost edky. P i evakuaci je důležité postupovat 

rychle a v závislosti na současném stavu situace. Hlavní úlohu pro ochranu obyvatelstva 

bude p edstavovat zejména rychlá spolupráce všech nasazených složek IZS, které se 

podílejí na ešení vzniklé MU a také včasné varování obyvatelstva. 

Postup evakuace pro obec Mostkovice 

 

Obrázek 8. Rozčlen ní obce Mostkovice do 4 částí p i evakuaci. [Zdroj: magistrát m sta 

Prost jov] 
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Klíčový první krok p i ochran  obyvatelstva je bezpochyby varování. To je oprávn n 

nahlásit správce VD nebo jeho obsluha. Obec Mostkovice má p es 1500 obyvatel, které 

budou muset složky IZS evakuovat, p ípadn  může prob hnout samovolná evakuace. 

V t sné blízkosti VD stojí školka, které by se m la v novat zvýšená pozornost. 

Obyvatelstvo obce Mostkovice lze rozd lit na evakuační části a informovat ho o 

doporučené eva-kuační trase. Dále je možnost nouzového ubytování v mate ské škole v 

Plumlov  (kapacita 100 osob), v základní škole v Plumlov  (600 osob), v 

prostorách Plumlovském zámku (200 osob) a v plumlovském autokempu. Evakuace se 

provádí podle evakuačních plánů, které jsou součástí krizových, p ípadn  povod ových 

plánů. 

Postup evakuace pro ORP Prost jov 

 

Obrázek 9. Rozčlen ní ORP Prost jov do 4 částí p i evakuaci. [Zdroj: magistrát m sta 

Prost jov] 

Vzhledem k hydrotechnickým výpočtům se lze domnívat, že se průlomová vlna dostane 

do osídlené části Prost jova zhruba do 5 minut a její výška se bude pohybovat mezi Ň-3 

metry. Významnou roli hraje tedy včasné varování obyvatelstva a to zejména té část, která 

se pohybuje na volném prostranství a navrhnout, aby se p esunuli do vyvýšených míst 

nebo se ukryli v patrových domech. Uskutečnit včasnou evakuaci 44 094 osob pouze za 

pomoci složek IZS je nereálné. Tudíž je pot eba spoléhat na samovolnou evakuaci osob 

nebo na nouzové ukrytí. V okolí Prost jova se nachází čty i evakuační st ediska. 
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Evakuační st edisko a místo nouzového ubytování v Určicích (850 osob), kde může být 

využit objekt sokolovny jako evakuační st edisko a základní škola a radnice jako místo 

nouzového ubytování. Evakuační st edisko ve Smržicích (800 osob) v kulturním dom  a 

dále pak eva-kuační st ediska a místa nouzového ubytování v Brodku u Prost jova (850 

osob) nebo v Kostelci na Hané (800 osob). [24] 

7.2.4 Ochranná opat ení 

Mezi ochranná opat ení p i zvláštní povodni na VD Plumlov pat í stanovení záplavových 

území, vymezení sm rodatných limitů SPA, p íprava a činnost p edpov dní a hlásné 

povod ové služby, organizační a technická p íprava, vytvá ení povod ových hmotných 

rezerv, vyklizení záplavového území a varování p i nebezpečí povodn . Dále pak do 

ochranných opat ení adíme povod ové plány a s nimi spojené prohlídky, evidenční a 

dokumentační práce, ale také návrhy na úpravu povod ových opat ení.  

Ochranu p ed povodn mi d líme na: 

 preventivní opat ení, 

 bezprost ední ochranu p ed povodn mi, 

 opat ení po povodni. 

Prevence zahrnuje p ípravu na povod ové situace, ízení, organizaci a kontrolu všech 

p íslušných činností v průb hu povodn  a v období následujícím bezprost edn  po povodni 

včetn  ízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany p ed povodn mi. 

Do ochrany p i vzniku povodn  můžeme za adit varování obyvatelstva, ízenou a 

samovolnou evakuaci, zabezpečovací a záchranné povod ové práce a ízené ovliv ování 

odtokových pom rů. 

Důležitá jsou opat ení po povodni a to jednoduše proto, aby se neopakovaly a odstranily 

chyby, které mohly vést ke vzniku povodn . Do tohoto bodu pat í prohlídky území 

dotčených povodní, zprávy od povod ových komisí obcí o výsledku prohlídek po 

povodni a o vzniklých škodách, vyhodnocení účinnosti provedených opat ení, návrhy na 

nová opat ení na úseku ochrany p ed povodn mi a návrhy na dopl ky povod ových plánů. 

[25] 

Ochranné prvky na VD Plumlov 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 52 

 

Na pravé stran  p ehrady jsou nainstalovány t i výpust , které jsou vedeny ň6 m dlouhou 

šachtou v hrázi s maximální celkovou kapacitou 27 m³/s. Stejn  je situován bezpečnostní 

p eliv, který má cca 61 m dlouhou p elivnou hranu a kapacitu 133,5  m³/s. [20] 

7.3 SWOT analýza VD Plumlov 

SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (Strengths) a slabé 

(Weaknessesě stránky, p íležitosti ĚOpportunities) a hrozby (Threats). Podstata metody 

spočívá v hodnocení a klasifikaci již zmín ných skupin, p ičemž silné a slabé stránky 

vyjad ují vnit ní prost edí, zatímco p íležitosti a hrozby znázor ují vlastnosti vn jšího 

prost edí. 

7.3.1 Silné stránky 

 

Tabulka 9. Silné stránky pro zvláštní povode  na VD Plumlov. [Zdroj: vlastní] 

Mezi jednu z nejsiln jších stránek VD Plumlov bych za adil jeho rekonstrukci, která byla 

dokončena v roce 2013. Tehdy se zjistilo, že jsou v hrázi trhliny, které by mohly být 

p íčinou vzniku zvláštní povodn . Dalším důležitým faktorem je také dobrá informovanost 

občanů na území ohrožených obcí. Rád bych podotknul, že nov  nainstalovaný kamerový 

systém dohlížející na hráz a její bezprost ední okolí p ispívá k malé pravd podobnosti 

vzniku zvláštní povodn .  
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7.3.2 Slabé stránky 

 

Tabulka 10. Slabé stránky pro zvláštní povode  na VD Plumlov. [Zdroj: vlastní] 

Nejv tším problémem by v p ípad  vzniku zvláštní povodn  byl nedostatek materiálního 

zabezpečení a malý počet evakuačních dopravních prost edků. Spolu s dobrou 

informovaností občanů se k íží podce ování situace, pravd podobnost vzniku MU je sice 

nízká ale zcela jí vyloučit nemůžeme. Dalším problémem je nedostatek finančních zdrojů, 

s kterým p ichází mnoho sekundárních následků jako nap íklad nemožnost zajišt ní 

vybavení pro p ípad nouzového ubytování.  

7.3.3 P íležitosti 

 

Tabulka 11. P íležitosti SWOT analýzy. [Zdroj: vlastní] 

Velkou p íležitostí by bylo průb žné cvičení složek IZS zam ené na možnost vzniku 

zvláštní povodn . Další p íležitostí by bylo čerpání dotací, díky nimž by se mohlo 

zrealizovat mnoho protipovod ových opat ení. Mezi další p íležitosti jsem uvedl 

aktualizování povod ových plánů a po ízení nových technických a materiálních 

prost edků. 
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7.3.4 Hrozby 

 

Tabulka 12. Hrozby SWOT analýzy. [Zdroj: vlastní] 

Vůbec nejv tší ohrožení p edstavuje velká ztráta na lidských životech a to nejvíce v oblasti 

p ímo pod VD Plumlov. Tam také dojde k obrovským materiálním škodám. V důsledku 

zvláštní povodn  bude kontaminována pitná voda a velká plocha zem d lské půdy. Velké 

nánosy bahna spolu s uhynulými živočichy a vegetací tvo í ideální podmínky pro vznik 

p ípadné epidemie, epifytie či epizootie. Mezi další hrozby pat í negativní dopad na 

ekonomiku a na b žný chod m sta. 
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8 VYHODNOCENÍ ÚNIKU ůMONIůKU POMOCÍ NÁSTROJE 

TEREX 

Jelikož se v záplavovém území nachází zimní stadion, uznal jsem za vhodné namodelovat 

z n j únik amoniaku. Zimní stadion se nachází v severní části m sta a v p ípad  průlomové 

vlny by mohlo dojít k jeho narušení či zničení spolu s únikem nebezpečné látky. 

 

Obrázek 10. Umíst ní zimního stadionu v Prost jov . [Zdroj: Mapy.cz] 

TerEx  

K vyhodnocení dopadů havárie jsem využil software TerEx ĚTeroristický expertě. TerEx 

je český software sloužící k modelaci a vyhodnocování dopadů p i úniku nebezpečných 

chemických látek. Je p ístupný studentům v učebnách školy. Jedná se o software se 

snadným a p ehledným rozhraním, který dokáže rychle vyhodnotit únik nebezpečné látky 

a p enést ho na mapu. Další výsledky modelované situace jsou zobrazeny v grafech či 

textu. 

8.1 Vyhodnocení úniku amoniaku 

Model situace je jednorázový únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do oblaku (PUFF). 

Celkové uniklé množství kapaliny je Ň000 kg s rychlostí v tru v p ízemní vrstv  o ň m/s. 

Pokrytí oblohy oblaky je 0 % a vznik havárie je situován na léto v denní dob . 
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Obrázek 11. Ohrožení osob toxickou látkou. [Zdroj: vlastní, TerEx] 

Po zavedení vstupních informací bylo zjišt no, že pot ebná evakuace osob by m la být 

do vzdálenosti ňň6 metrů po sm ru v tru, protože do této vzdálenosti jsou obyvatelé 

ohroženi nebezpečnou látkou – amoniakem. Doporučený průzkum toxické koncentrace 

do vzdálenosti od místa úniku je 663 metrů a ohrožené osoby uvnit  budov jsou do Ň5Ř 

metrů. Osoby nacházející se do Řř metrů budou ohroženy p ímým prošlehnutím oblaku.  

 

Obrázek 12. Mapa p edpovídající zamo ení p i úniku amoniaku. [Zdroj: vlastní, TerEx] 
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Obrázek č. 12. znázor uje, kde se nachází zimní stadion, tedy místo úniku nebezpečné 

látky – amoniaku. Tmav  modrá výseč vyznačuje území, které je ohroženo amoniakem 

ve sm ru v tru. Zde je zvolen severozápadní sm r v tru, který nebezpečnou látku 

rozptyluje do obydlené části, která musí být evakuována. Červený kruh znázor uje 

ohrožení osob uvnit  budov okenním sklem a tmav  červená výseč ohrožení osob p ímým 

prošlehnutím oblaku, mortalita 100 %. Modrý kruh označuje oblast, kde se nachází toxická 

koncentrace a m l by v ní být proveden průzkum. 

 

Obrázek 13. Poškozené budovy a ohrožené osoby výbuchem. [Zdroj: vlastní,  TerEx] 

Modrá k ivka na obrázku č. 1ň. znázor uje p etlak rázové vlny. V různých bodech protíná 

jednotlivé barevn  znázorn né p ímky. Protnutí hn dé p ímky a modré k ivky zobrazuje 

bod, do jaké vzdálenosti by došlo k poškození budov. Protnutí zelené p ímky s modrou 

k ivkou charakterizuje bod, do jaké vzdálenosti by byly ohroženy osoby mimo budovy. 
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Protnutí červené p ímky s modrou k ivkou pak zobrazuje bod, do jaké vzdálenosti 

by vzniklo ohrožení st epy. 

8.2 Rizika havárie, která mohou ohrozit obyvatelstvo 

Amoniak p edstavuje pro životní prost edí i pro člov ka vysoce toxickou látku. Jelikož 

se kolem zimního stadionu nachází hodn  budov kde pracují lidé, existuje zde tedy riziko 

intoxikace amoniakem. 

Evakuace osob kolem zimního stadionu by p inesla jisté komplikace. Evakuovat by se 

musely všechny osoby v hotelu Gól, který je umíst n p ímo vedle stadionu. Dále pak 

tenisový areál TK plus, ve kterém jsou také ubytovací prostory, a zam stnanci firmy 

Penam, a.s. V neposlední ad  by museli být evakuováni obyvatelé panelových domů, 

které se nacházejí ve sm ru v tru od místa úniku nebezpečné látky. 

Dalším významným rizikem by byla intoxikace životního prost edí, p edevším vodních 

organismů. Zimní stadion se nachází nedaleko eky Hloučela. Pro vodní organismy 

p edstavuje amoniak velmi toxickou látku, protože ve vodních ekologických systémech 

způsobuje zm nu pH prost edí. V kombinaci s povodní, která zasáhne velké území, se 

může jednat o katastrofu nezm rného rozsahu.  

Obyvatelé kolem zimního stadionu mohou mít potíže s dýcháním. Amoniak způsobuje 

leptání dýchacích cest i očí. Může vyvolat k eče a pocity nesnesitelného kašlání a drážd ní 

v krku. Obyvatelé v zasaženém území budou pravd podobn  volat rychlou léka skou 

pomoc. S tím by mohly nastat komplikace z důvodů p etížených telekomunikačních linek.  

Rizika a následky spojená s únikem amoniaku ze zimního stadionu v Prost jov : 

 riziko intoxikace obyvatelstva, 

 riziko intoxikace životního prost edí na velkém území, 

 riziko komplikované evakuace, 

 riziko paniky mezi obyvatelstvem, 

 riziko dalších sekundárních následků. 

8.3 Neodkladná a následná opat ení v p ípad  úniku amoniaku 

Neodkladným opat ením je myšleno takové opat ení, které by m lo být aplikováno ihned 

po úniku amoniaku. Následným opat ením se rozumí takové opat ení, které je použito 

až po neodkladném opat ení. 
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Neodkladná opat ení v p ípad  úniku amoniaku ze zimního stadionu:  

 vyrozum ní složek IZS, 

 opušt ní zasaženého prostoru,  

 varování sm ované k obyvatelstvu, 

 poskytnutí první pomoci postiženým osobám, 

 zastavení nebo omezení dalšího úniku látky, 

 evakuace osob, 

 vy adit potenciální zdroje vznícení. 

Mezi neodkladná opat ení tedy lze za adit záchranné práce IZS. Ne vždy se však využijí 

všechna opat ení. P ednostn  se však provád jí opat ení poskytnutí první pomoci, 

zastavení nebo omezení úniku látky a vyrozum ní složek IZS. 

Následná opat ení v p ípad  úniku amoniaku ze zimního stadionu:  

 dekontaminace osob a prost edí, 

 ukrytí obyvatelstva,  

 uzav ení pozemních komunikací a zastavení MHD dopravy,  

 p erušení dodávek elektrické energie a plynu,  

 použití prost edků improvizované ochrany obyvatelstva. 

Mezi následná opat ení tedy lze za adit likvidační práce IZS. Jedná se o činnosti, které 

vedou zejména k odstran ní následků způsobených MU. 
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9 ZHODNOCENÍ DOPůD  ů NÁVRH Nů SNÍŽENÍ 

ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK 

SWOT analýza a provedený výzkum v rámci bakalá ské práce ukazuje na jisté mezery 

a rizika v p ípad  MU, a to zejména v povod ovém plánu a p ipravenosti složek IZS 

na zvláštní povode  VD Plumlov, které by v p ípad  vzniku mohly vést k neočekávaným 

komplikacím či dokonce k úmrtí osob. 

Mimo ádná událost v tšinou nastává, když s ní nikdo nepočítá. Proto by bylo vhodné 

průb žn  aktualizovat povod ové plány včetn  kontaktů na starosty okolních obcí. To 

může vést k pozitivnímu vývoji ešení MU. Prioritní je vyhodnotit situaci tak, aby byly 

následky co nejmenší jak pro obyvatele, tak i pro životní prost edí.  

Z preventivních opat ení bych navrhnul cvičnou evakuaci obyvatel pod VD Plumlov, 

ti by pak zjistili jak se p i evakuaci chovat a jakou trasou se p i hrozb  zvláštní povodn  

vydat. Zredukovalo by se tím tak časové riziko, které hraje důležitou roli p i ochran  

obyvatelstva. Do cvičení by se mohl zapojit také hasičský záchranný sbor, který by se 

mohl p ipravit na nečekané problémy spojené nap . s členitostí terénu či nep ístupností do 

n kterých částí obce. 

Nejv tším problémem dnešní doby je finanční stav a s ním spojené nízké materiální či 

personální zabezpečení. Finance získané ze státního rozpočtu častokrát stačí pouze na 

pokrytí b žného chodu hasičského záchranného sboru. Zde se nabízí finanční pomoc 

z evropských fondů či od soukromých subjektů, které by se mohly podílet na záchranných 

a likvidačních pracích. 

Klíčovým faktorem pro ochranu obyvatelstva je prevence a informovanost občanů. Lidé 

mají tendenci bagatelizovat hrozby, dokud nenastanou a poté je již pozd . Proto 

by se v budoucnu mohly uskutečnit akce, mimo jiné spojené práv  s prevencí 

a informovaností o p ípadném vzniku MU.  

Co se týká úniku amoniaku ze zimního stadionu, požadavky kladené na objekty skladující 

a uchovávající nebezpečné látky jsou dle mého soudu uspokojující. Jestliže dojde k úniku 

v důsledku živelní pohromy, m la by se provést dekontaminace a zamezit dalšímu úniku. 

Doufám, že navržená opat ení by nejenom pomohla ke snížení škod vzniklých p i zvláštní 

povodni na VD Plumlov, ale také by zlepšila celkovou p ipravenost složek IZS na 

mimo ádné události.  
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ZÁV R 

Okres Prost jov je díky své poloze relativn  klidnou oblastí České republiky. Nejv tší 

environmentální rizika zde p edstavují p irozené povodn , lesní požáry a atmosférické 

katastrofy. Nicmén  nesmíme opomenout také mén  pravd podobné mimo ádné události 

jako je zvláštní povode  na VD Plumlov. Pomocí SWOT analýzy jsem našel silné a slabé 

stránky p i zvláštní povodni a také jsem mohl zhodnotit p íležitosti a hrozby na VD 

Plumlov. Dále jsem vyhodnotil únik amoniaku ze zimního stadionu v Prost jov  do jeho 

blízkého okolí, a to v rámci domino efektu.  

Celkov  každá živelní katastrofa s sebou p ináší jisté škody, ať už jsou to materiální škody, 

škody na životním prost edí, újma na zdraví nebo dokonce ztráty na lidských životech. 

Historie ukazuje jasn  na to, že se živelním katastrofám vyhnout nemůžeme. Můžeme 

ale zvýšit míru p ipravenosti na mimo ádné události a tím snížit jejich destruktivní 

následky. 

Vzhledem k tomu, že v roce Ň01ň prob hla rekonstrukce hráze je riziko vzniku zvláštní 

povodn  na VD Plumlov velmi malé, ovšem zcela toto riziko vyloučit nemůžeme. Proto 

je nutné, aby složky IZS, orgány krizového ízení a p edevším obyvatelé byli na tuto 

událost p ipraveni a pro p ípad jejího vzniku se ídili doporučenými postupy. 

Hlavním cílem práce bylo navrhnout konkrétní opat ení k ochran  obyvatelstva p ed 

environmentálními riziky. Je velmi důležité si uv domit, že žádné ochranné opat ení 

nemůže zajistit stoprocentní ochranu p ed živelními katastrofami. Ochranná opat ení tedy 

zajišťují snižování rizika vzniku a následků MU. Když si tedy dokážeme p ipustit, že je 

zde n jaké permanentní riziko, které nás ohrožuje, je to lepší, než abychom podce ovali 

situaci a ujišťovali se, že zrovna „nám“ se nic stát nemůže. 
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SEZNůM POUŽITÝCH SYMBOL  ů ZKRůTEK 

ČR  České republika. 

MZe  Ministerstvo zem d lství. 

MŽP  Ministerstvo životního prost edí. 

M   Magnitudo. 

AVČR   Akademie v d České republiky.  

Tzv.   Takzvaný. 

Aj.   A jiné. 

Nap .   Nap íklad. 

Tj.    To je. 

SPA   Stupn  povod ové aktivity. 

ORP   Obec s rozší enou působností. 

VD   Vodní dílo. 

IZS    Integrovaný záchranný systém. 

MU    Mimo ádná událost. 

SWOT    Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. 

MHD    M stská hromadná doprava 
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