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JERUZALÉMSKÁ 1283/9 
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
ČESKÁ REPUBLIKA  

 STRANA 2 (CELKEM 2)  

 
Zápis z workshopu 

 
„Klimatická změna, její dopady na bezpečnost a resilienci společnosti“ 

 
 
Dne 2. 11. 2022 proběhl projektový workshop s názvem „Klimatická změna, její dopady 
na bezpečnost a resilienci společnosti“, který byl realizován v rámci projektů „Komplexní snižování 
rizik katastrof epidemiologického, přírodního a technického charakteru budováním resilience 
na lokální úrovni“ za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR a „BOZP v transformující se 
společnosti“ za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Cílem tohoto workshopu 
bylo představit dosavadní výsledky řešené problematiky klimatické změny a jejích dopadů 
na bezpečnost práce a čím dál více řešenou resilienci společnosti. 
 
Cílovou skupinou workshopu byly především zástupci měst, obcí a místních akčních skupin, dále 
byli osloveni zástupci MPSV, včetně odborného garanta projektu, zástupci HZS a středního a 
nižšího managementu BOZP. 
 
Přílohy: 
 
Program workshopu 
Prezenční listina 
Prezentace 
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 Ústřední hasičská 

 škola 
 Bílé Poličany 

 

 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 

SH ČMS – Ústřední hasičská škola Bílé Poličany 
 

pořádají odborný workshop  

„Klimatická změna, její dopady na bezpečnost a resilienci 

společnosti“  

 dne 2. 11. 2022, 

Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného lávka 200/5, Praha 1 
 

 

09:30 – 10:00 Registrace účastníků 

 1. blok přednášek 

10:00 – 10:10 Představení projektu „BOZP v transformující se společnosti“ 

Ing. Lenka Schreiberová, Ph.D. – VÚBP, v. v. i. 

10:10 – 10:30 Klimatická změna a její dopady na bezpečnost  

Ing. Petr Novotný, Ph.D. - VÚBP, v. v. i. 

10:30 – 11:00 Problematika povodní na lokální úrovni 

Ing. Lubomír Kříž, Ph.D. – Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. 

11:00 – 11:30 Měření zátěže tepelným stresem 

Ing. Jan Smolka – VÚBP, v. v. i. 

11:30 – 12:30 Oběd 

 2. blok přednášek 

12:30 – 13:10 Stresové faktory související s klimatickou změnou 

Ing. Martin Röhrich – Společnost HSEF, s.r.o. 

13:10 – 13:40 Představení projektu „RESIMAS a metodiky LPDRR“ 

prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. – VÚBP, v. v. i. 

13:40 – 14:00 Přestávka s občerstvením 

14:00 – 14:15 Resilience komunitní energetiky na lokální úrovni 

Ing. Jan Koloničný, Ph.D. – VŠB – TUO, Výzkumné energetické centrum 

14:15 – 14:45 Využití dobrovolníků v době krizových situací nejen z pohledu BOZP 

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. – Právnická fakulta UK 

14:45 – 15:00 Závěrečná diskuze 

15:00 – 16:30 Komentovaná prohlídka Prahy 

 

 
 
 
 
 

 
Realizováno v rámci v projektů 

 
„Komplexní snižování rizik katastrof epidemiologického, přírodního a technického charakteru 

budováním resilience na lokální úrovni, VI04000064“ (projekt byl podpořen z Programu 
bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2022) 

a 
„BOZP v transformující se společnost, 01-S4-2022-VUBP“ (projekt byl finančně podpořen 

z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018-2022)  
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Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

odborný workshop 

„Klimatická změna, její dopady na bezpečnost a resilienci 

společnosti“  

 dne 2. 11. 2022, 

Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného lávka 200/5, Praha 1 
 

 

PREZENČNÍ LISTINA 
 

 Účastník Zaměstnavatel 

1. Brancová Hase Veronika, Mgr. VÚBP, v. v. i. 

2. Danihelka Pavel, prof. RNDr., CSc. VÚBP, v. v. i. 

3. Filipová Květoslava Nad Orlicí, o.p.s. 

4. Imramovská Veronika AndySlug, s.r.o. 

5. Jiránek Dan SMO ČR 

6. Kempná Kamila, Ing. VÚBP, v. v. i. 

7. Kempný Kamil, Ing. VÚBP, v. v. i. 

8. Kociánová Silvie, kpt. Ing. MVČR, GŘ HZS 

9. Koloničný Jan, Ing. Ph.D. VŠB-TUO, VEC 

10. Krist Jiří, Ing. NS MAS Opavsko 

11. Kříž Lubomír, Ing. Ph.D. Vodní zdroje Chrudim, 
spol. s r.o. 

12. Kyselová Lucie, Mgr. Bc. MPSV 

13. Malme Klára VÚBP, v. v. i. 
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14. Mareš Jan, Mgr. SMOČR 

15. Novotný Petr, Ing. Ph.D. VÚBP, v. v. i. 

16. Petránková Ševčíková Silvie, Ing. 
Ph.D. 

VŠB-TUO, VEC 

17. Plachý Martin, Bc. VÚBP, v. v. i. 

18. Rožnovský Jaroslav, RNDr.Ing.CSc. ČHMÚ 

19. Röhrich Martin, Ing. HSEF, s. r. o. 

20. Schreiberová Lenka, Ing. Ph.D. VÚBP, v. v. i. 

21. Slavíková Jitka, PhDr. MPSV 

22. Smolka Jan, Ing. VÚBP, v. v. i. 

23. Šaršoň Pavel, Ing. MAS Moravský kras, z.s. 

24. Štefko Martin, doc. JUDr. Ph.D. Právnická fakulta UK 

25. Štěpánková Jana Hradecký venkov, o.p.s. 

26. Vančura Karel, Ing. Ph.D. MŽP 

27. Vladyková Radka, Mgr. SMOČR 

28. Závodná Táňa, Ing. Mgr. Ph.D. ÚEV AV ČR, v. v. i. 

29. Žůrková Jaroslava, Mgr. DiS. MPSV 

 
 

 



BOZP V TRANSFORMUJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI 

2022 - 2024

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Ing. Lenka Schreiberová, Ph.D., VÚBP, v. v. i.,  2. 11. 2022, Praha



Ing. Lenka Schreiberová, Ph.D., VÚBP, v. v. i.,  2.. 11. 2022
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CÍL PROJEKTU:

BOZP V 
TRANSFORMUJÍCÍ SE 

SPOLEČNOSTI

Projekt koncipován na globální problémy transformující se 
společnosti a ekonomiky v měnícím se klimatu

→ rostoucí potřeby doplnit stávající nástroje BOZP a teoretickou 
základnu

PROČ?
Společnost i ekonomika poslední dobou prošla a stále prochází 

zásadními změnami – transformací – ta je vyvolána a 
podporována externími vlivy – změnou klimatu

Transformace přinášejí nová nebo modifikovaná rizika v 
BOZP (např. psychosociální, nutnost krizového řízení, …)
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STRUKTURA PROJEKTU JAKO CELKU

BOZP V TRANSFORMUJÍCÍ 
SE SPOLEČNOSTI

Ing. Lenka Schreiberová, Ph.D., VÚBP, v. v. i.,  2.. 11. 2022
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VÝSTUPY PROJEKTU

BOZP V TRANSFORMUJÍCÍ 
SE SPOLEČNOSTI

2022
1. Gfunk - funkční 

vzorek měřícího 
zařízení 

2. W - Workshop
3. A - Podcast
4. O – Infografika
5. Jost – článek v 

recenzovaném 
časopise

2023
1. S – Databáze 

rizik
2. W - Workshop
3. A - Podcast
4. O - Infografika
5. O - Policy brief

2024
1. Zpolop – Ověření 

provozuschopnosti 
funkčního vzorku v 
provozu

2. O - Infografika
3. O - Souhrn 

doporučení
4. W – Workshop
5. A - Podcast
6. O - Infografika
7. Jimp – článek v 

recenzovaném 
časopise

Ing. Lenka Schreiberová, Ph.D., VÚBP, v. v. i.,  2.. 11. 2022

Celkem 17 výstupů za 3 roky.
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AKTUÁLNÍ STAV ŘEŠENÍ
• Decent work v ČR:

• pojem Důstojná práce není v Česku cizí, jsme na nejlepší cestě dosáhnout 
vyšší úrovně

• Problémy důstojné práce:

• Mobbing, bossing

• Home Office a nové formy práce a nová rizika při práci na HO

• výběr vhodných ochranných a pracovních pomůcek a v souvislosti s vlnami 
veder a extrémy počasí

BOZP V TRANSFORMUJÍCÍ 
SE SPOLEČNOSTI

Ing. Lenka Schreiberová, Ph.D., VÚBP, v. v. i.,  2.. 11. 2022
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AKTUÁLNÍ STAV ŘEŠENÍ
• Resilience podniků vůči projevům klimatické změny:

• Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015-2020 s 
výhledem do r. 2030) - vazba pro náš projekt

• Obsahuje návrh na zaměření výzkumu (metody zaměřené na snížení zranitelnosti 
společnosti, zvyšování "odolnosti" vůči klimatickým extrémům atd.);

• Dle rozdělení EEA (2010) jsou nejvhodnější behavioráloní (tzv. měkká) 
opatření, která jsou zaměřena na chování lidí (odvozeno od míry 
informovanosti a úspěšnosti vlastního podnikání);

• Pouze úspěšný a informovaný podnikatel může investovat čas a peníze do 
zlepšení ekosystémových služeb.

• Projevy klimatických změn ohrožují podniky na straně:

• zaměstnanců (negativní vliv na zdraví);

• technologie (šedá a zelená řešení dle EEA, 2010)

BOZP V TRANSFORMUJÍCÍ 
SE SPOLEČNOSTI

Ing. Lenka Schreiberová, Ph.D., VÚBP, v. v. i.,  2.. 11. 2022
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GFUNK – FUNKČNÍ VZOREK MĚŘÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
TESTOVACÍ BRÁNY LORA

BOZP V TRANSFORMUJÍCÍ 
SE SPOLEČNOSTI

Vnitřní - komerční
Vnitřní i venkovní -
vývojový prototyp

Ing. Lenka Schreiberová, Ph.D., VÚBP, v. v. i.,  2.. 11. 2022
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DALŠÍ VÝVOJ FGUNK PRO MĚŘENÍ TEPELNÉHO 
STRESU

BOZP V TRANSFORMUJÍCÍ 
SE SPOLEČNOSTI

• Přechod z Wi-Fi na LoRaWAN
• Další testování a vývoj:

• Výdrž baterie
• Přenos dat
• Maximální vzdálenost od 

„brány“
• Stabilita měření

Ing. Lenka Schreiberová, Ph.D., VÚBP, v. v. i.,  2.. 11. 2022



email: schreiberova@vubp.cz

BOZP V TRANSFORMUJÍCÍ 
SE SPOLEČNOSTI

Ing. Lenka Schreiberová, Ph.D.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., 
Regionální pobočka Ostrava

Výstavní 1928/9
Moravská Ostrava



Klimatická změna

a její dopady na

bezpečnost

Klimatická změna, její dopady na bezpečnost a 
resilienci společnosti (2.11.2022)

Petr Novotný

VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
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I. Příklady z historie

Klimatická změna, její dopady na bezpečnost a 
resilienci společnosti (2.11.2022)

2



Města a klimatická změna v historii

 V dějepisu se obvykle dozvíme, že starověká města nebo i celé civilizace 

zanikly jako následek útoků nepřátel

 Ve skutečnosti je tato fáze nezřídka až poslední „ranou z milosti“ nebo dokonce 

ani nenastane, a hlavní fáze úpadku je způsobena epidemií nebo právě 

klimatickou změnou

 Klimatická změna přináší mnoho změn,
včetně změny vodního režimu

 Ledových dob byly desítky…
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Příklady dopadů klimatických změn

v historii – Brattahlid (a jiné osady), Grónsko

 Populační exploze seveřanů 8.-12.stol.

 Dlouhodobě příhodné klima

 Intenzivní zemědělství, rozvoj civilizace

 Greenland

 Zlom ve 12. stol

 Zkrácení vegetační sezony (omezená 

produkce plodin a masa), ledové 

bariéry

 Ochlazení: Malá doba ledová

 Úplný zánik komunit

5



Příklady dopadů změn vodního režimu na 

města v historii – REIMERSWAAL (Zeeland) 
6

 Několik století prosperující nizozemské 

sídlo (od 1374 město – Karel IV)

 5.11.1530 velká povodeň – 100.000 

obětí ve městě a okolí

 Povodně se, byť v menším, opakovaly

 1632 odešli poslední obyvatelé

 Dnes farma na slávky a ústřice

(lákavá turistická destinace: 

Oesterdam Resort, Reimerswaal)



Příklady dopadů změn vodního režimu na 

města v historii – Angkor Wat, Kambodža

 Centrum Khmerské říše, nejbohatší 

město, centrum umění a arch.

 Sofistikovaná síť vodních toků, nádrží

a retenčních staveb

 Zadržování vody z monzunu pro 

budoucí využití

 Krátká epizoda sucha v15. stol:

- „město je dobře připravené“

- infrastruktura se „osvědčila“

- vítězství techn.pokroku nad 

přírodou?
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Příklady dopadů změn vodního režimu na 

města v historii – Angkor Wat, Kambodža

 Krátká epizoda sucha v15. stol !!!

 Nadměrné využívání zemědel. půdy i za 

epizod sucha

 Těžká ekologická nestabilita

 Intenzivní monzunové deště

 Po dlouhé epizodě sucha:

- půda neschopná pojmout vodu

- infrastruktura nadměrně zatížena

- neschopnost rekonstrukce páteřní sítě

 Zničily je povodně a kombinace povodní a 

sucha

 Voda: obdiv a bohatství / zkáza města

8



Příklady dopadů změn vodního režimu na 

města v historii – Mesa Verde
9

 „Chaco Canyon Village“, zpráva NOAA:

 Na území koloradské plošiny v letech 1130 

až 1180 epizoda sucha, pokles podloží

 Nedostatek srážek v kombinaci 

s narušeným životním prostředím zapříčinil 

akutní nedostatek potravin, který dále 

eskaloval v sociální rozpad. 

 Existují důkazy o válce, lidských obětech a 

kanibalismu. 

 Důsledkem byla migrace lidí a úplné 

opuštění sídla.



Příklady dopadů změn vodního režimu

v historii – Mohenjo-daro (Indus, Pákistán)

 Doba bronzová

 Civilizace Harappan 5 mil. obyv.

 Podrobný systém plánování

 Propracovaný vodní systém

 Velká epizoda sucha (4,2 - 4 tis př.n.l.)

 Totální zastavení monzunů (200 let)

 Neschopnost se přizpůsobit

 Úplný zánik města (do 19.stol.)
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Příklady dopadů změn vodního režimu

v historii – Tulum, Mexico

 Mayská říše, sezonní pouště

 Propracovaný vodní systém 

uchovávání dešťové vody

 Totální závislost obyvatel

 Drobné fluktuace = velký problém

 Epizoda sucha 8.-9. stol.

 Neschopnost se přizpůsobit

 Obyv. opustili techn. vyspělé město: 

observatoře, paláce, mohutné 
pyramidy

 Změna priorit, odchod obyv.
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II. Aktuální dění a data

Klimatická změna, její dopady na bezpečnost a 
resilienci společnosti (2.11.2022)
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Byla to „Doba temna“ a dnešní rozvinutá 

civilizace se dokáže s takovými problémy 

snadno vypořádat? 

Částečně ano, protože máme vědomosti a vládneme 

technickými prostředky, které naši předkové neměli

 Na druhou stranu, svět je hustěji obydlen a naše struktury 

(energetika, doprava, komunikace, města a komunity) 

jsou stále více provázané a stále více zranitelné

 Navíc, rizika jsou čím dál tím méně akceptovatelná 

společností, ale ta by často chtěla „totální bezpečnost 

zadarmo a bez úsilí“
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Co nám o katastrofách říkají 

statistická data?

Data převzata z vědeckých databází
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Saleem, S., Mehrotta, M. (2021). Emergent Use of Artificial Intelligence and Social Media for Disaster Management, Springer: Lecture

Notes in Network and Systems, LNSS, 287, 195-210. DOI 10.1007/978-981-16-5348-3_15

15
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distributed via imaggeo.egu.eu World Disaster Report 2015: Focus on Llocal aid – Canadian Red
Cross Blog



Data z roku 2014 v Evropě 
(dle Munich Re a EFDRR)

Ve Švédsku lesní požáry, škody kolem 150 mil EUR

Škody, způsobené „tichými“ a „pomalými“ katastrofami jsou patrně 

mnohem větší  
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Kapské město 
18



Kapské 
město 

19



Povodně ve městech mají horší dopad 

než ve volné krajině
20
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http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/domaci/ledovka-paralyzuje-cesko-kvuli-namraze-stoji-vlaky-i-tramvaje.html

Ale i jiné s vodou spojené jevy nás ohrožují
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III. Dílčí závěry

Klimatická změna, její dopady na bezpečnost a 
resilienci společnosti (2.11.2022)

23



Je na vině příroda? 

80% ztrát při přírodních katastrofách v EU je způsobeno 

meteorologickými jevy a klimatická změna situaci zhorší

Odhady ekonomických ztrát povodněmi v roce 2050 –

pětinásobek současné hodnoty, pokud nezměníme 

přístup

Ale pouze jedna třetina zvýšení bude způsobena změnou 

klimatu, zbylé 2/3 by byly způsobeny lidským chováním

Pro ilustraci:  závěry japonského parlamentu: Fukušima 

byla katastrofa způsobená člověkem

24



Pozor na dynamiku událostí!

 Většina toho, co chápeme jako „katastrofy“, jsou děje 

probíhající rychle 

 Velké změny, včetně zhroucení měst a říší, však mohou 

probíhat pozvolna (změny klimatu, ztráta obdělávatelné 

půdy, propad ekonomiky, demografické změny…), a to, co v 

našem chápání je „krize“, je jen vyvrcholení dlouhého děje. 

Musíme tedy zapojit především dlouhodobé mechanismy 

(udržitelnost), ale i krátkodobé (krizové řízení, připravenost)
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Co jsme už dnes slyšeli?

 Klimatická změna přináší mnoho změn,
včetně změny vodního režimu

 Dlouhodobě příhodné klima vs.  Zkrácení vegetační sezony 
(omezená produkce plodin a masa), ledové bariéry

 „Povodně se, byť v menším, opakovaly“

 Krátká epizoda sucha v15. stol:
- „město je dobře připravené“
- infrastruktura se „osvědčila“
- vítězství techn.pokroku nad přírodou?

 Po dlouhé epizodě sucha:
- půda neschopná pojmout vodu
- infrastruktura nadměrně zatížena
- neschopnost rekonstrukce páteřní sítě

 Zničily je povodně a kombinace povodní a sucha
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Co jsme už dnes slyšeli?

 Nadměrné využívání zemědel. půdy i za epizod sucha

 Nedostatek srážek v kombinaci s narušeným životním 

prostředím zapříčinil akutní nedostatek potravin, který dále 

eskaloval v sociální rozpad.

 Neschopnost se přizpůsobit způsobila zánik civilizace

 Propracovaný vodní systém uchovávání dešťové vody

- Totální závislost obyvatel

- Drobné fluktuace = velký problém

A navíc…
máme vědomosti a vládneme technickými prostředky

27



IV. Čeká na nás horší 
svět?

Klimatická změna, její dopady na bezpečnost a 
resilienci společnosti (2.11.2022)
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Mezivládní panel pro změnu klimatu 

(IPCC)

Pravidelně vydává doporučení

Extrémní projevy počasí

- změna intenzity

- změna frekvence

- změna plošného rozložení

Změna přístupu je nezbytná
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Jsme schopni a chceme 

naslouchat?

UNISDR, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015

Snaha o uplatňování znalostí naších předků

Přechod od managementu krizí k managementu rizik

Zapojení širší platformy stakeholderů (např. lokální 

platformy – LPDRR)

Širší uplatňování horizontálního přístupu

Aplikace resilientního přístupu

30



1) Udržování rozmanitosti a redundance
2) Zajišťování a řízení propojenosti
3) Zvládání pomalých změn a zpětné 

vazby
4) Podpora úvah o komplexních 

adaptivních systémech
5) Podpora učení
6) Širší spolupráce
7) Podpora polycentrického řízení

Jak resilience dosáhnout?



Diskuse a závěry 
Co nám hrozí?

Babylónská věž – v setkání lidí z různých 

oblastí (ale i uvnitř nich) narážíme na 

neporozumění termínům, ani významům 

vazeb, vztahů a dopadů; neumíme 

zvládat komunikaci mezi stakeholdery

Resortismus – jednotlivé resorty, frakce a 

zájmové skupiny nebudou chtít 

spolupracovat a řešit adaptaci a resilienci, 

ale jen udržet či získat mocenské postavení
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Děkuji za pozornost

Petr Novotný

Klimatická změna, její dopady na bezpečnost a resilienci 
společnosti (2.11.2022)

33

…ještě odpověď na dotaz



Čeká na nás horší 
svět?

Petr Novotný

Klimatická změna, její dopady na bezpečnost a resilienci 
společnosti (2.11.2022)

34

Čeká na nás svět, který už teď prochází 

změnou.

O tom, zdali bude v budoucnosti bezpečný, 

rozhodujeme svými činy my sami a dnes.



Klimatická změna, její dopady na bezpečnost a resilienci společnosti.

Praha 2. 11. 2022 



Povodňové orgány 
Povodňové orgány obcí (§ 78 vodního zákona):
Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi zřídit
povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje sama.
Předsedou je starosta obce.
Jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností
(ORP). Ve svých územních obvodech zabezpečují úkoly při ochraně před
povodněmi podle § 78 vodního zákona.
Zpracovávají povodňový plán obce.
Povodňové orgány ORP (§ 79 vodního zákona):
Povodňovou komisi ORP zřizuje starosta obce a je jejím předsedou.
Její zřízení je povinností danou zákonem.
V případě souběžné činnosti povodňové komise obce a komise ORP
pověřuje starosta řízením povodňové komise obce jiného člena
komise.
Povodňové orgány ORP jsou podřízeny povodňovému orgánu kraje. Ve
svých územních obvodech zabezpečují úkoly při ochraně před povodněmi
podle § 79 vodního zákona.





Vliv urbanizace na vodní bilanci



Bleskové povodně v ČR
 cca 60 - 80 povodňových událostí ročně,

 obce postihovány i několikrát do roka,

 lokální problém = nezbytné nalézt lokální řešení v povodí.



27.4.2013
Nad uvedenou oblastí v časovém úseku 
13:30 h až 13:45 h zaznamenán úhrn srážek 
50 mm až 60 mm. 
Geomorfologické podmínky území a tvar 
povodí bezejmenného potoka protékajícího 
střítežskou roklí jsou pro vznik bleskových 
povodní velmi příznivé: povodí má velmi 
úzký tvar a zprvu plochý reliéf v horní části 
povodí přechází do hluboce zaříznuté rokle 
s příkrými a relativně krátkými svahy o délce 
100 m až 200 m. 
Blesková povodeň vyvolala rychlý vzestup 
průtoku doprovázeného erozí koryta a 
odnosem spláví a splavenin.





Povodeň v srpnu 2002



© 2001 By Default!

A Free sample background from www. pptbackgrounds.fsnet.co.uk

Slide 1



© 2001 By Default!
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Obce Semechnice a Bílý Újezd v roce 1998 a 
Dobřichovice v roce 2002

 očištění vnější části studny
 vyčerpání vody a bahnitých nánosů
 mechanické očištění stěn a odběrových čerpadel
 mechanické vyčistění dna
 provedení drobných oprav
 dezinfekce stěn a odběrových čerpadel
 nový podsyp na dno
 opláchnutí čistou vodou a odčerpání této vody
 závěrečná dezinfekce chlornanem sodným
 analýza vzorků vody

Celkem vyčištěno 567 studní



89 % studní vykazuje rezistentní znečištění

Po zásahu čisté 11%

Znečištěno mikrobiálně 
a chemicky 36 %

Znečištěno chemicky 17 %

Znečištěno
mikrobiálně

36 %



Doporučená konstrukce studny

1  krycí deska
2  betonové skruže na 

cem. maltu
3  dlažba na cem. maltu
4  jílové těsnění
5  betonové skruže
6  hlinitý dusaný násyp
7  obsyp
8  těsnící zálivka
9  vodotěsné osazení 

čerpadla





„Na jezu u mlýna Kaláb na říčce Olešnici zůstalo totiž ve středu 14. října 2020 večer 
uzavřené stavidlo, čímž došlo k vystoupení říčky z koryta. Došlo k vystoupení říčky z jejího 

koryta a zatopení okolních polí a některých ulic v Brodku u Přerova včetně železničního 
podjezdu na silnici ve směru na Majetín.“ 

Ve věci bylo vydáno usnesení o zahájení trestního stíhání proti fyzické a právnické osobě pro 
přečin obecné ohrožení z nedbalosti, které doposud nenabylo právní moci. 



Starosta obce v případě nečinnosti při výkonu svých pravomocí a 
odpovědností vystavuje se trestní odpovědnosti, neboť je ve smyslu 
trestního řádu úřední osobou.

Starostova role v při zvládání rizik spojených
s povodněmi je zcela zásadní při ochraně majetku i
lidských životů, zákonodárce tedy spojuje jeho
funkci i se zvláštní trestněprávní odpovědností
jakožto úřední osoby. On i ostatní členové
povodňové komise musejí být náležitě seznámeni
s povodňovými plány a být tak připraveni dostát své
funkci ať už je jejich obec vystavena povodním
nebo pouze hrozícímu riziku. Jinak se vystavují
vážným právním důsledkům.



Doporučení
 Osvěta veřejnosti a pravidelné vzdělávání účastníků povodňové 

ochrany.
 Aktualizovat povodňové plány a zapracovat do nich zkušenosti z 

proběhlých povodní. 
 Konkrétně definovat organizační zajištění opatření prováděných v 

průběhu  povodně. Snažit se definovat náhradní řešení v případě 
mimořádného rozsahu povodně. 

 Vybudovat nebo zlepšovat systémy pro varování a informování 
obyvatel za povodní.

 Důsledně provádět povodňové prohlídky na vodních tocích, 
vodních dílech a především v záplavových územích. Zaměřit se 
na zamezení ukládání snadno odplavitelných předmětů v 
záplavové oblasti a výskyt drobných staveb a překážek stojících v 
cestě odtoku vod. 18



S ČÍM SE URČITĚ SETKÁTE 
 STRES

 TEĎ NEODEJDU, JEŠTĚ POČKÁM

 ZVĚDAVCI

 NENECHAVCI

 OBVIŇOVÁNÍ



 ROZHODUJTE !

 DOKUMENTUJTE !

A nečekejte vděk….



K čemu je dobrá prohraná válka?





Mapové dílo z roku 1720



II vojenské mapování 1836 - 1852
Podkladem byly mapy Stabilního katastru v měřítku 1 : 2 880, což mělo
také pozitivní vliv na přesnost map. Z výsledků tohoto mapování byly
odvozeny mapy generální (1: 288 000) a speciální (1: 144 000).



III vojenské mapování
Po roce 1866 mapování již nestačilo požadavkům armády
rakouské monarchie na přesné a hlavně aktuální mapy, r.
1868 rakouské ministerstvo války rozhodlo o mapování
novém. Jeho podkladem se opět staly katastrální mapy, oproti
II. vojenskému mapování je vylepšeno znázornění výškopisu –
nejen šrafami, ale také vrstevnicemi a kótami. Výsledkem
mapování jsou kolorované tzv. topografické sekce, z nichž
přetiskem vznikly mapy speciální (1 : 75 000) a generální (1 :
200 000), které již byly tištěny černobíle.



Chorušice 2015







Stará mapová díla jsou cenným zdrojem informací o 

podobě dřívější krajiny. 

Je možné z nich vysledovat její proměny a odhalit 

antropogenní zásahy do jejího rázu. 

Tyto poznatky lze využít v mnoha různých oborech. 

Jedním z nich je i povodňové plánování….



Povodně odjinud





Zasažená oblast



Před povodní

Při povodni







Není to poprvé….červen1980, červen 1984, červen a 
červenec 2006…..ale rozsah je mnohem větší. 
Řeka Ija : 3 SPA 700 cm  - 28.6.2019 dosaženo 1389 cm!!!



PROČ SE TO STALO?













Těžba dřeva
 Irkutská oblast

V roce 2018 historicky největší 
těžba 35,7 mil m3

Povodní postižená oblast: 

350x250 km2 = 87 000km2

 Česká republika

Kůrovcová kalamita:

V roce 2018 těžba 25,7 mil m3

Odhad 2019:   30 až 50 mil m3

Rozloha ČR:  79 000km2



Zpozorněte, pokud se to týká vaší obce…..



Ing. Jan Smolka
Ing. Kamila Kempná
Ing. Kamil Kempný

Měření tepelné zátěže a internet věcí

2/11/2022, Praha



Tepelná zátěž na pracovišti v hlavních cílech 
OSN Udržitelného rozvoje

2
Zdroj: UNDP, 2016



Strategie snižování rizik katastrof

3



• Statistics in EU

4

1. Předpisy, metody a praxe
2. Nebezpečí související s klimatickými jevy

Vlny veder, říční povodně, sucha, laviny, krupobití, ….
3. Dopady nebezpečí relevantní klimatickým jevům
4. Vybrané případové studie adaptace na klimatickou změnu

Nizozemí, Španělsko, Švýcarsko, ...
5. Příležitosti ve zvyšování udržitelnosti mezi adaptací 

na klimatickou změnou a snižování rizik katastrof



Strategie snižování rizik katastrof

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environmentalni_bezpecnost/$FILE/OKR-
koncepce_environmentalni_bezpecnosti_2016_2020-20160606.pdf

https://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu
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https://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatuhttps://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environmentalni_bezpecnost/$FILE/OKR-
koncepce_environmentalni_bezpecnosti_2016_2020-20160606.pdf 6



Typy mimořádných událostí v podmínkách ČR

Abiotické
• Dlouhodobé sucho
• Extrémně vysoké teploty
• Vydatné srážky
• Extrémní vítr
• Povodně

• Lesní požáry

Technogení
- Únik NL ze stac. zařízení

Zdroj: Aktualizace Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou
klimatu v ČR z roku 2015 7



Rozdíl nárustu teploty
Rozdíl roční teploty vzduchu v letech 2001 – 2016 od normálu 1961 - 1990



Detekované požáry vegetace satelitem MODIS, NASA v roce 2019 9



Metodika
Ochrana zaměstnanců před horkem a vlnami

veder v rámci klimatické změny





Měření tepelného stresu

*Pozn: VT = Vysoké Teploty, VVT = Velmi Vysoké Teploty, EVT = Extrémně Vysoké Teploty



Tepelný index

𝐻I = −42.379 + 2.04901523 𝑇 + 10.01433127 𝑅𝐻% −
0.22475541 𝑇 𝑅𝐻% − 6.83783 . 10−3 𝑇2 − 5.481717 . 10−2 𝑅𝐻%2

+ 1.22874 . 10−3 𝑇2 𝑅𝐻% + 8.5282 . 10−4 𝑇 𝑅𝐻%2

− 1.99 . 10−6 𝑇2 𝑅𝐻%2

T – teplota vzduchu
RH – Relativní vlhkost



WetBulb Globe Temperature

WBGTout

WBGTin

WBGT = 0.7 x Tempwet bulb + 0.3 x Tempglobe

WBGT = 0.7 x Tempwet bulb + 0.2 x Tempglobe + 0.1 x Tempair

Twet bulb je teplota mokrého teploměru
Tglobe je teplota černého tělesa
Tair je teplota vzduchu





Členové komisí

Kamila Kempná - Vice-chair of Guidelines Commission

Jan Smolka - Training Commission

Jan Smolka - Natural Hazards Commission

Kamila Kempná - Marketing and Information Commission
16



12/14/2022
http://cfpa-e.eu/cfpa-e-guidelines/guidelines-natural-hazards-form/



Hodnocení pracoviště a internet věcí?



Internet Věcí (IoT)

The Internet of Things (IoT) describes the network of physical objects—“things”—that are embedded
with sensors, software, and other technologies for the purpose of connecting and exchanging data with
other devices and systems over the internet. These devices range from ordinary household objects to
sophisticated industrial tools. With more than 7 billion connected IoT devices today, experts are
expecting this number to grow to 10 billion by 2020 and 22 billion by 2025.

Výhody IoT

▪ Aplikace „low-cost“ technologie

▪ Konektivita

▪ Cloudové platformy

▪ „machine learning“ a analýza dat

▪ Propojení s umělou inteligencí (AI)

https://www.oracle.com/internet-of-things/what-is-iot/



Přenos dat
▪ Formy přenosu dat pomocí BLE, Wi-Fi, GSM nebo LoRa

Přenos dat Dosah

Bluetooth 2 m – 5 m

Wi-Fi 5 m – 30 m

LoRa 200 m – 30 km

GSM Dle pokrytí sítí

Napájení
▪ USB (5V)
▪ Externí napájení 3.7V / 5V
▪ Baterie (Li-Po, Li-Ion)
▪ Solární panel



FUNKČNÍ VZOREK – INTERNET VĚCÍ

Vývoj funkčního vzorku



Vývoj IoT a tepelný stres

Indexy měření tepelného stresu

▪ Teplota, vlhkost, Heat Index, WBGT, …

Možnosti aplikace měření

• Stacionární monitoring prostředí

• Mobilní monitoring

• Personální monitoring



Aplikace IoT v bezpečnosti

Hodnocení prostředí
- statické (fixní montáž) – např. meteostanice

- dynamické (v místě nasazení)          složky IZS při MU

Přenosná stanice – WGBT, prašnost, osvětlení, aj.

Osobní analyzátor – HI, expozice UV, expozice, ECG, HRV



Testovací brány LoRaWAN

Vnitřní - komerční Vývojový prototyp



Přenos dat



Zařízení
Ta

[°C]
Odchylka

[%]
RH
[%]

Odchylka
[%]

Tblack

[°C]
Odchylka

[%]
WBGTout

[°C]
Odchylka

[%]

Prototyp 20

1.0

58.8%

0.8

20.3

3.0

16.38

1.7
HT30-promo 19.8 59.3% 19.7 16.1

vs

HT30-promo prototyp

Příklad odchylky měření mezi přístroji



Cayenne platforma

• Testování funkčnosti a přenosu 
dat v síti LoRa

• Testování sítě TheThingNetwork
a platformy pro internet věcí
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Děkuji za pozornost

Ing. Jan Smolka

smolka@vubp.cz



111/2022

Stresové faktory související 

s klimatickou změnou

Ing. Martin Röhrich



2info@hsef.cz;  www.hsef.cz

Vliv klimatické změny na celkový životní ekosystém

 Klimatická změna (někdy také změna klimatu) je vývoj klimatu probíhající v uvažovaném časovém měřítku po dlouhou 
dobu např. směrem k oteplení nebo ochlazení.

 Extrémní jevy související s teplotou se mohou projevovat v podobě horkých vln či chladných období, jež mají vliv 
na lidské zdraví, ekosystémy a energetickou potřebu.

 Vzhledem k probíhající změně klimatu se v blízké budoucnosti očekává snížení četnosti chladných dní a nocí a 
naopak zvýšení počtu horkých dní a nocí. 

 Trvání horkých vln se prodlouží a zvýší se počet a intenzita případů silných srážek. 

 Největší míra navýšení počtu extrémů souvisejících s vysokými teplotami je očekávána v kontinentálních 
středních zeměpisných šířkách, kde budou sušší podmínky, a tudíž i nižší ochlazující efekt výparu. 

 Předpokládá se, že se zvýší počet dní s teplotami většími než 35–40°C ve vnitrozemských oblastech.

 Mezi další extrémní jevy patří i tropické cyklony, u nichž se očekává, že jejich průměrná maximální rychlost větru 
se bude zvyšovat, ne však plošně ve všech místech oceánů a je pravděpodobné, že frekvence tropických cyklon 
buďto zůstane stejná nebo se sníží.

Zdroj: wikipedie
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Vliv klimatické změny na celkový životní ekosystém

 Klimatická změna není jen vizí
budoucnosti

 Řady světových organizací pracují se 
scénářovýmí studiemi možných dopadů
klimatických změn

 Scénářové studie v posledních 5 letech
pracují s predikcí změny globálních
parametrů včetně nárůstu teploty v 
rozmezí 0,5 – 2,5oC

 Nejvíce diskutovaným scénářem je 
nárůst globální teploty do 1,5oC

Zdroj: (IPCC report 2022) United Nations body for assessing the science related to climate change
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Vliv klimatické změny na celkový životní ekosystém

 Globální oteplování, dosahující 1,5oC by 
představovalo četná rizika pro životní
ekosystémy a obyvatelstvo

 Úroveň celkového rizika bude záviset
na souboru systémových vazeb, 
celkové expozici, trendech, úrovni
socioekonomického rozvoje, adaptace a 
celkové míře připravenosti na nové
podmínky

 Za současných podmínek lze
předpokládat, že s rostoucím globálním
oteplováním budou celkové ztráty a 
škody narůstat a lidské a přírodní
systémy mohou bez výrazné
strukturální,  technologické a edukativní
podpory dosáhnou svých adaptačních
limitů

Zdroj: (IPCC report 2022) United Nations body for assessing the science related to climate change
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Vlivy klimatických změn na zdraví

 Změna klimatu spolu s dalšími přírodními a 
populační vlivy a stresory výrazně v mnoha 
ohledech ovlivňuje lidské zdraví a projevy nemocí. 

 Negativní dopady na zdraví současné populace 
vznikají především tím že:

• Zdravotní vlivy s původně minoritním zastoupením 
zesilují a vyžadují stále intenzivnější a dlouhodobější 
péči

• Některé ze stávajících typů onemocnění vytvářejí 
zvýšenou míru ohrožení zdraví a života

• Dochází k návratu již eliminovaných nebo úspěšně 
potlačovaných typů onemocnění

• Ohrožení zdraví související se stresory a traumaty 
výrazně mění svůj charakter vlivu

• Objeví se nová ohrožení zdraví a zvyšuje se mortalita 
jejich vlivu

Zdroj: CDC
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Vlivy klimatických změn na zdraví

 Veřejné zdraví je výrazně narušováno dalšími vlivy 
a změnami fyzikálních, biologických a ekologických 
systémů

 Mezi zdravotní dopady těchto vlivů patří 
především:

• Zvýšený výskyt respiračních a kardiovaskulárních 
onemocnění, 

• Nárůst počtu nádorových onemocnění

• Zvýšený výskyt alergických a intolerančních reakcí

• Zranění a předčasná úmrtí související s extrémními 
povětrnostními vlivy a teplotami, 

• Změny v prevalenci a geografickém rozložení nemocí 
přenášených faunou, potravinami, vodou 

• Změny v prevalenci dalších infekčních chorob 

• Ohrožení výkonnosti kognitivních funkcí a duševního 
zdraví.

Zdroj: CDC
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Maladaptive Bahavior

 Maladaptivní chování je definováno jako chování, které zasahuje do činností jednotlivce v každodenním životě 
nebo do schopnosti přizpůsobit se konkrétnímu prostředí a podílet se na něm.

 Maladaptivní chování leží v celém spektru od méně závažného, méně narušujícího chování až po vážnější 
dopady, které vážně narušují schopnost jednotlivců:

• udržovat vztahy a sociální vazby,

• komunikovat, 

• učit se, 

• efektivně pracovat, 

• podávat výkon, 

• zapojit se do adaptivních činností a změn prostředí, 

• efektivně zvládat stres, 

• překonávat obavy a strachy,

• vyrovnávat se s nárůstem diskomfortu atd..

Zdroj: český rozhlas plus

„Na základě šetření u téměř 2 miliónů Američanů vědci došli k závěru, že pokud se během pěti let v důsledku oteplování zvýší 
teplota o jeden stupeň Celsia, znamená to zároveň zvýšení počtu duševních chorob o 2 %“.
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Vliv klimatické změny a jednotky prvního sledu
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Zvyšování vlivu stresorů a jejich vliv na činnost jednotek prvního sledu

 Jednotky prvního sledu s rostoucí náročností vykonávaných 
činností čelí nejen náročným, nebezpečným a vyčerpávajícím 
situacím ale taktéž stále rostoucímu vlivu stresorů a traumat.

 Společně s výše uvedenými rizikovými vlivy se jednotky prvního 
sledu při zvyšujícím se počtu událostí potýkají také s 
nedostatečnou úrovní regenerace, zotavení a prostorem pro 
nácvik „výkonové odolnosti“

 Podle provedených studií například povaha práce hasičů, včetně 
opakovaného vystavení traumatizujícím prožitkům, 
nedostatečné regeneraci a spánkové nedostatečnosti, může 
představovat významné riziko pro duševní zdraví hasičů (Stanley, 
Boffa, Hom, Kimbrel, & Joiner, 2017). Podle studie Stanleyho et 
al. mají dobrovolní hasiči větší strukturální překážky v péči o své 
duševní a fyzické než jejich profesionální kolegové.
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Působení vlivu pracovní zátěže, nebezpečí, stresorů 
a traumatizujících vlivů
 Lepší pochopení vlivů pracovní zátěže, nebezpečí, stresorů 

a traumat může především pomoci: 
• Zlepšit připravenosti na výkon pracovní činnosti zásahových týmů prvního sledu
• Zlepšit rozhodovací procesy a efektivitu kognitivních funkcí (vidění, vnímání informací, 

rozhodování)
• Zvýšit efektivitu vizuálního zpracování informací a svalové koordinace 
• Zlepšit klid, soustředění a zvládání zátěžových a stresujících činností 
• Zlepšit chování jedinců a skupin ve stresových situacích 
• Zlepšit týmovou spolupráci v zátěži a zvýšit úroveň koordinace jednotlivých složek ZS
• Zvýšit celkovou efektivitu a výkonnost při provádění zásahů
• Zlepšit pracovní spokojenost a retenci zaměstnanců



11info@hsef.cz;  www.hsef.cz

Působení vlivu pracovní zátěže, nebezpečí, stresorů –
monitoring pracovní činnosti a vlivu stresu

Záznam srdeční činnosti v průběhu výcviku

Záznam srdeční činnosti -
Dobrá připravenost na zvládnutí výcviku

Záznam srdeční činnosti -
Limitující schopnost zvládnutí výcviku

Záznam srdeční činnosti -
Limitující schopnost zvládnutí výcviku



12info@hsef.cz;  www.hsef.cz

Působení vlivu pracovní zátěže, nebezpečí, stresorů -
schopnost zvládat správně pracovní činnost

Pozorovací schopnost 
v zakouřeném prostředí

Upozornění kolegy 
před na závadu spojky

Oprava závady spojky

Upozornění kolegů
začátek pohybu
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K odstranění vlivů pracovní zátěže, nebezpečí, stresorů 
a traumatizujících vlivů může přispět

• Doplněním technického zázemí a vybavení na základě zahraničních zkušeností při boji s 
událostmi v souvislosti s klimatickými změnami

• Nasazením moderních technologií a pomůcek – S.M.A.R.T, Ai, Expertní systémy
• Vytvořením cílených programů a platforem pro sdílení praktických mezinárodních zkušeností 

– praktické situační nácviky událostí/ budoucích událostí a jejich potenciálních dopadů
• Zvýšením úrovně propojení a koordinace jednotlivých složek ZS pro řešení 

multidimenzionálních událostí - NATECH
• Zaváděním účinných protiopatření proti působení stresorů, traumat a poúrazových stavů a 

zvýšením efektivity aktivit v oblasti práce se stresory a traumaty
• Na základě zkušeností sestavit a aplikovat efektivní krátkodobé a dlouhodobé programy s 

cílem zavedení účinných nástrojů a protiopatření proti působení stresorů, traumat a 
poúrazových stavů … pro všechny typy zásahových sborů včetně dobrovolných jednotek
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Děkuji za pozornost

Ing. Martin Röhrich

martin.rohrich@hsef.cz

https://www.kursy.cz/33/lektori/martin-rohrich-uniqueidgOkE4NvrWuPYaWWNZG40ymLqD9xLFYLlyS-8ZYRKejY/
mailto:martin.rohrich@hsef.cz


PROJEKT RESIMAS A METODIKA VZNIKU LOKÁLNÍCH 
PLATFOREM SNIŽOVÁNÍ RIZIKA KATASTROF

Pavel Danihelka, 

Projekt RESIMAS, Praha 1.11.2022



O ČEM BUDE TATO PREZENTACE ?

• Proč téma rizika ?

• Co nás učí dávná i nedávná historie?

• Strategie snižování rizika katastrof a její vývoj 

• Proč resilience a co to vlastně je? 

• Význam lokální spolupráce 

• Jak na to, aneb budování resilience 

• Lokální platformy snižování rizika katastrof 2

Motto: 

Na ekonomice a sociální kohezi závisí naše možnost prosperity. 

Bezpečnost nám dává možnost v ní pokračovat.



PŘIPOMENUTÍ: TROCHA HISTORIE

• Do roku 2019 byla Česká republika považována za jeden z nejbezpečnějších států, 

odhady ukazovaly, že mezi prvními deseti nejbezpečnějšími

Ale pak se situace změnila

• 2020 pandemie COVID a zdravotní, společenské i ekonomické dopady 

• 2021 extrémní meteorologické jevy, u nás tornádo, v Evropě povodně…

• 2022 Rusko vyvolalo válku na Ukrajině s velkou migrační vlnou, dopadem na energetiku 

a ekonomiku

NAŠE ILUZE BEZPEČÍ SE ZHROUTILA



PŘIPOMEŇME SI COVID

Únor 2020: „na epidemii jsme připraveni“ 

„We are best in Covid!“ – premiérův výrok v srpnu 2020



NEŘÍKÁ NÁM TO NĚCO ZAJÍMAVÉHO 

O ÚROVNI NAŠÍ BEZPEČNOSTI A 

KVALITĚ MANAGEMENTU RIZIK? 

ČR

ČR

ČR



PÁR VÝROKŮ, KTERÉ PADLY V ROZMEZÍ TÝDNE 
NA CENTRÁLNÍ A NA LOKÁLNÍ ÚROVNI…

• Zaznamenal jsem dnes řadu dotazů na ochranné roušky. Je jich dostatek. 

– Adam Vojtěch (Mgr. et Mgr.), ministr zdravotnictví,

• V ideálním případě bychom potřebovali pro každého zaměstnance jeden respirátor na jednu 

směnu. To znamená 320 respirátorů ve všední den a 115 o víkendu. Celkově jich ale nyní 

máme 40 na celou nemocnici na všechny dny, které nás čekají.

– Štěpán Votoček (MUDr.), ředitel Nemocnice Slaný,

• Já chápu, že všichni chtějí všechno, ale není pravda, že by naši zdravotníci neměli respirátory. 

Tak mi řekněte kde a já jim to dneska osobně dovezu.

– Andrej Babiš, předseda vlády 

• Voláme a mailujeme od čerta k ďáblu, jestli nám někdo v nejbližší době dodá respirátory pro 

naše doktory a sestry. Nikdo nemá a nikdo neví.

– Svatopluk Němeček (MUDr., MBA), ředitel Nemocnice Bohumín,

• Nevím, kdo rozhodl, že ve státní hmotné rezervě je jen 10 tisíc respirátorů, nevím proč tam 

někdo nedal dva miliony?

– Andrej Babiš, předseda vlády



REAKCE OBYVATEL A KOMUNIT: 

• Aktivní pomoc

• Svépomocné šití roušek

• Výroba desinfekce

• Pomoc zranitelným lidem 

• Zapojili se obyvatelé, komunity i podniky

• Stát: v mnoha případech administrativní bariéry 



ALE PŘEJDĚME K JINÝM 
PŘÍRODNÍM KATASTROFÁM… 



JE TORNÁDO V ČECHÁCH EXTRÉMNÍ 
VÝJIMKA? 

"Dne 13. října 1870 měli jsme v Brně příležitost pozorovat 
velmi vzácný jev, větrnou smršť neboli trombu a současně 
jsme se mohli přesvědčit o škodách, které tento zlomyslný 
povětroň může způsobit. Jakkoli impozantním se může 
toto hřmotné drama jevit z určité vzdálenosti, tak 
nebezpečným a nepříjemným se stává pro všechny, kdož 
s ním přijdou do bezprostředního styku.

KOSMOVA KRONIKA 
"Dne 30. července 1119 ve středu, když se již den chýlil k večeru, prudký vichr, ba sám satan v podobě 
víru, udeřiv náhle od jižní strany na knížecí palác na hradě Vyšehradě, vyvrátil od základů starou a tedy 
velmi pevnou zeď, a tak - což jest ještě podivnější zjev - kdežto, obojí strana, přední i zadní, zůstala celá 
a neotřesená, střed paláce byl až k zemi vyvrácen a rychleji, než by člověk přelomil klas, náraz větru 
polámal hořejší a dolejší trámy i s domem samým na kousky a rozházel je. Tato vichřice byla tak silná, že 
kdekoliv zuřila, v této zemi svou prudkostí vyvrátila lesy, štěpy a vůbec vše co jí stálo v cestě."



…TROCHA HISTORIE Z ROKU 2002

„Situace je nadmíru výtečná“
primátor Němec



…TROCHA HISTORIE Z ROKU 2002
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Víte, jak se vypořádáte s blackoutem?

I v zimě a když bude trvat týden? 



CO SE SNAŽÍME PODPOŘIT: 

PROJEKT BV ČR „RESIMAS“ - Komplexní snižování rizik 

katastrof epidemiologického, přírodního a technického charakteru budováním 

resilience na lokální úrovni

Cíle projektu:

Soustředit, zpracovat a využít zkušenosti z krizového řízení se 

soustředěním na lokální úroveň, a to se zaměřením na fungující i 

nefungující aspekty resilience (adaptivní schopnost vyrovnat se se 

šokem/krizí)

Vypracovat metodiku, která bude umožňovat zájemcům z řad obcí zvýšit resilienci 
na jejich území, a to nejen ve vztahu ke zdravotním rizikům, ale také k ostatním 
hrozbám, pomocí Lokální platformy snižování rizik katastrof. 



CO MŮŽEME VYUŽÍT PRO NAŠI 
PLAVBU NA ROZBOUŘENÝCH  

VODÁCH?

POTŘEBUJEME VYBUDOVAT 
ODOLNOST

Vize:

„Buďme tvůrcem změn, ne jejich obětí“



OŠIDNÝ TERMÍN „ODOLNOST“:

JE ZÁSADNÍ ROZDÍL MEZI RESILIENCÍ A 
RESISTENCÍ

Resilience je pružná a adaptivní

Resistence je nepružná a konzervativní

Resistence stačí na malé problémy, ale selhává u velkých. 



OŠIDNÝ TERMÍN „ODOLNOST“:
JE ZÁSADNÍ ROZDÍL MEZI RESILIENCÍ A 

RESISTENCÍ



PŘÍKLADY RESILIENTNÍCH
SYSTÉMŮ

• Internet

• Domobrana, partyzáni

• Druhově bohatý, vyvážený ekosystém

• Vietnamská komunita v New Orleans po hurikánu Cathrine

• Několik měsíců po hurikánu, 90% Vietnamců se vrátilo, 70 ze 75 

obchodů otevřeno. Komunita funguje dodnes – BYLA RESILIENTNÍ

• do chudé  čtvrti Broadmoor se vrátilo 28% obyvatel

• Bohaté Lakeview – vrátilo se jen 10% obyvatel, BYLI RESISTENTNÍ (měli 

prostředky), ALE NEBYLI RESILIENTNÍ (nedokázali se adaptovat)
17
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ZÁSADY PRO DOSAŽENÍ RESILIENCE
„RESILIENTNÍ MYŠLENÍ“

1. Rozvíjet schopnosti předvídat, poučit se a adaptovat se

2. Udržovat různorodost, rezervy a nahraditelnost

3. Dát pozor na zpětné vazby a pomalé nevratné změny

4. Přemýšlet o věcech komplexně, dávat pozor na propojení

5. Podporovat znalosti, učení a budování kapacit

6. Posílit participaci - zapojení lidí a různých typů aktérů

7. Neřídit vše z jednoho místa
(Simonsen et al., 2014) a (Biggs et al., 2015)



KE STRATEGIÍM: 
POZOR NA DYNAMIKU  A 

KOMPLEXNOST UDÁLOSTÍ!

• Většina toho, co chápeme jako „katastrofy“, jsou děje probíhající 

rychle 

• Velké změny, včetně zhroucení měst i říší, však mohou probíhat 

pozvolna (změny klimatu, propad ekonomiky, demografické změny, 

ztráta obdělávatelné půdy, …), a to, co v našem chápání je „krize“, je 

jen vyvrcholení dlouhého děje.  

• Musíme tedy zapojit jak dlouhodobé mechanismy (udržitelnost), tak 

krátkodobé (krizové řízení, připravenost)

19



ČASOVÉ A PROSTOROVÉ HORIZONTY 
SNIŽOVÁNÍ RIZIK KATASTROF

Prostorové rozlišení

Lokální národnímezinárodní dimenze udržitelnost

Globální  národní  lokální dimenze   krizový management

UDRŽITELNOST

dny měsíce roky dekády staletí časová osa

ČASOVÝ  

HORIZONT

KRIZOVÝ 

MANAGEMENT

PAŘÍŽ
2015

SENDAI 2015



PŘÍKLAD – „DUST BOWL“, USA 

Kombinací špatné zemědělské strategie a sucha ve 30.letech 20. století došlo k  tomu, že sucho a 

eroze zasáhly 400 000 km2 ve státech Texas a Oklahoma a také Nové Mexiko, Colorado a Kansas. 

Ekologická katastrofa donutila tisíce rodin k migraci, která zhoršovala probíhající Velkou 

hospodářskou krizi. Víc než půl milionu lidí zůstalo bez domova.



GLOBÁLNÍ PLATFORMA DRR 2022: 
BALI AGENDA FOR RESILIENCE

Globální platforma zdůraznila opatření nezbytná k urychlení úsilí o 
nasměrování světa k dosažení cílů Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a 
Ráme ze Sendai pro snižování rizika katastrof. 

Shrnutí spolupředsedů nastiňuje doporučení GP2022, která jsou 
strukturována kolem sedmibodové Bali agendy pro resilienci (BAR).





CENTRÁLNÍ VERSUS LOKÁLNÍ ÚROVEŇ

• Všechny katastrofy vyjma špatných vlád probíhají a také vznikají na 

lokálních úrovních; celostátní se stávají tehdy, když je těch lokálních 

úrovní mnoho. 

• Katastrofy tedy musíme také řešit na lokální úrovni, tj. jim předcházet, 

ale také čelit pokud nastanou – snižováním rizik katastrof



PLATFORMY SNIŽOVÁNÍ RIZIK KATASTROF  
NA RŮZNÉ ÚROVNI – VIZE UNDRR

Mysli globálně, 

jednej lokálně



LOKÁLNÍ DRR INICIATIVY VE SVĚTĚ

• Síť resilientních měst - https://resilientcitiesnetwork.org

• 100 resilient cities - https://www.rockefellerfoundation.org/100-resilient-cities/

• Global Resilient Cities Network - https://www.rockpa.org/project/global-resilient-

cities-network/

• OECD Resilient Cities - https://www.oecd.org/cfe/resilient-cities.htm

• World Economic Forum Resilient Cities Network  -

https://www.weforum.org/organizations/global-resilient-cities-network-grcn

• World Bank City Resilince Programme -

https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/resilient-cities-

program#:~:text=Established%20in%20June%202017%2C%20the,those%20investme

nts%20come%20to%20fruition.

• A mnoho dalších (175 miliónů odkazů na webu)

https://resilientcitiesnetwork.org/
https://www.rockefellerfoundation.org/100-resilient-cities/
https://www.rockpa.org/project/global-resilient-cities-network/
https://www.oecd.org/cfe/resilient-cities.htm
https://www.weforum.org/organizations/global-resilient-cities-network-grcn
https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/resilient-cities-program#:~:text=Established%20in%20June%202017%2C%20the,those%20investments%20come%20to%20fruition


LOKÁLNÍ PLATFORMA SNIŽOVÁNÍ RIZIK KATASTROF

Organizační výbor

Pracovní skupina A Pracovní skupina B Pracovní skupina C,D…

Realizační tým





KROKY TVORBY LOKÁLNÍ PLATFORMY 
SNIŽOVÁNÍ RIZIK KATASTROF

• Krok 7: Integrace politik, strategií a akčních plánů v rámci území MAS či jiného 

územního celku

• Krok 8: Realizace preventivních opatření

• Krok 9: Identifikace zbytkových rizik a zranitelnosti

• Krok 10: Připravenost 

• Krok 11: Zvyšování odolnosti k novým a neznámým rizikům

• Krok 12: Ponaučení, aktualizace, kontinuální zlepšování

• Krok 13: Komunikace, spolupráce, výměna zkušeností



SOUČASNÝ STAV:

• Jsme připraveni zájemcům detailněji vysvětlit, tady nebo 

jindy a jinde, co potřebují a pomáhat jim při tvorbě platformy

• Těšíme se na případné dotazy a podněty



PŘEJI VÁM ŠŤASTNOU PLAVBU ROZBOUŘENÝMI 
VODAMI 

A DĚKUJI ZA POZORNOST



RESILIENCE KOMUNITNÍ ENERGETIKY
NA LOKÁLNÍ ÚROVNI

Ing. Jan Koloničný, Ph.D.

Realizováno v rámci projektu

Komplexní snižování rizik katastrof epidemiologického, přírodního a technického 
charakteru budováním resilience na lokální úrovni

Přednáška workshopu

Klimatická změna, její dopady na bezpečnost
a resilienci společnosti 

(2. 11. 2022, Praha)
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Propojenost kritické infrastruktury

Vysoce rozvinutý a vzájemně propojený               
a interaktivní systém.

Energetika
Vodní 

hospodářství
Potravinářství a 

zemědělství

Zdravotnictví Doprava
Komunikační a 

informační 
systémy

Finanční trh a 
měna

Nouzové 
služby

Veřejná správa
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Energetická infrastruktura zahrnuje zásobování:

Kritické liniové stavby Kritické objekty Kritické látky Kritický personál

Elektroenergetika
Přenosová a distribuční 

venkovní a kabelová vedení

Elektrárny, rozvodny, transformátory, 

vodní akumulační nádrže, sklady 

vyhořelého radioaktivního paliva

Radioaktivní odpad, 

jaderné palivo 

Operátoři jaderných 

elektráren

Plynárenství Plynovody
Plynárny, zásobníky, kompresorové a 

redukční stanice
- -

Teplárenství
Tepelné sítě parní, 

horkovodní a teplovodní
Teplárny, předávací stanice - -

Ropný průmysl Ropovody, produktovody Zásobníky
Ropné produkty, 

chemikálie
-

Elektřinou Teplem Plynem
Ropou a ropnými 

produkty
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Zranitelnost elektroenergetiky

Zemětřesení Tornádo
Povodeň / 

záplavy
Velké požáry Sucho

Extrémní 

horko

Tepelné elektrárny

Vodní elektrárny

Jaderné elektrárny

Fotovoltaické/solární 

elektrárny

Větrné elektrárny

Přenosová a 

distribuční soustava

Rozvodny

Legenda: Vysoká Střední Nízká Velmi nízká

Poruchy, 
selhání, 

poškození, 
lidská chyba

42%

Klimatické 
podmínky, 

přírodní 
hrozby

33%

Ostatní
18%

Nezjištěno
7%

Příčiny přerušení dodávek EE v EU

Zdroj: Evropská komise, 2018
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Blackout

 Rozsáhlý výpadek EE provázený kolapsem elektrizační 
soustavy (v měřítku ČR by se jednalo o zasažení všech krajů).

 Stav, kdy v přenosové soustavě došlo ke ztrátě více než 50 % 
odběrů, nebo zcela chybí napětí po dobu nejméně tří minut.

 Bilanční nerovnováha vyvolána iniciační příčinou, jejíž 
účinek je zesilován dalšími nepříznivými okolnostmi.

Definice

Podmínky vzniku

 Výpadek velkého zdroje a poškození, nebo poruchové 
vypnutí některého z vedení.

Nejběžnější iniciační příčina
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Obce a energetika

 Není dostatečně efektivní (ztráty)

 Kontrolovaná produkce, nepředvídatelná spotřeba

 Problematické ukládání energie

 Energetická závislost

Současnost: centralizovaná koncepce en. soustav 

Budoucnost: decentralizace a inteligentní mikro sítě

 Menší přenosové/distribuční ztráty

 Nestabilní produkce, řízená spotřeba

 Bateriová uložiště (příp. jiné formy akumulace)

 Soběstačnost

Dodavatel: spolehlivost, ochrana, kvalita dodávek energií 

Obec: krizová připravenost, zajištění nouzových dodávek Obec: více aktivní role z pozice vlastníka 
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Přerušení dodávek elektřiny

Co ovlivňuje dopady? Vícedenní plošné přerušení dodávek EE by prověřilo připravenost 

obcí/obyvatel jako žádná jiná katastrofa. 

Jak 
dlouho 

trvá

Geografický 
rozsah

Kdy 
nastane

Nejdůležitější systémy obecní infrastruktury

Vodárenská soustava Kanalizační soustava

Analogie s epidemií COVID-19:

 v prvních fázích jsou lidé odkázání zcela na sebe

 převládají informace o tom, co se nesmí, než co se má dělat

 budou hygienické stanice vědět, jak postupovat?

Jaký dopad bude mít výpadek EE na dodávky pitné 
vody a odvádění/čistění odpadních vod v obci? 

Obnova dodávek není okamžitá (riziko kontaminace).
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Průběh výpadku dodávek EE 

 osvětlenost okolních obcí nebo městských částí

 stálé vysílání lokálních rádií

 jezdí elektrifikované vlaky

Blackout, nebo lokální výpadek?

 přenosné rádio na baterie, v mobilu, autorádio 

 úřední deska obce

 web distribučních společností (mobil či tablet)

Jak získávat informace:

Co nebude fungovat bezprostředně:

 všechny el. přístroje bez baterie/záložního zdroje

 běžné osvětlení (v objektech, pouliční lampy)

 zabezpečovací zařízení budov (dveře, vrata, brány)

 dopravní signalizační zařízení

 bankomaty, platební terminály, čtečky čárových kódů

 většina čerpacích stanic PHM

 doprava přímo závislá na elektrické energii

 dodávky pitné vody

 dodávky plynu a tepla

 mobilní sítě (výpadky signálu)

 datové sítě

 zásobování (potravin, léčiv, PHM aj.)

 přístup k ověřeným informacím

 fungování úřadů

 narušení veřejného pořádku

V další fázi (jednotky hodin) problémy s:

Později (desítky hodin) ohroženo:
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Doporučení

PŘIPRAVENOST ZMÍRŇOVÁNÍ DOPADŮ OBNOVA

C
o

 d
ěl

at
 (

za
jis

ti
t)

 p
ře

d - rádio na baterie

- svítilny na baterie

- nabité baterie/powerbanky

- plynový vařič

- zásoby vody/potravin

- záložní zdroj (generátor)

- dostatek PHM pro 
generátor/auto

- tablety a roztoky na dezinfekci 
vody

- cestovní vodní filtry

- jednorázové vlhčené ubrousky

- pytle na odpadky

C
o

 d
ěl

at
 v

 p
rů

b
ěh

u - získávat informace z rádia (na 
baterie) – zbytečně nevolat

- k nouzovému osvětlení využívat 
přednostně svítilny

- zbytečně neotvírat 
lednici/mrazák

- pokud možno nikam necestovat

- vyvarovat se zranění (IZS 
pravděpodobně nedorazí)

- odpojit energeticky náročné 
spotřebiče

- šetřit vodou, využívat užitkovou 
vodu (např. dešťovou)

- v chladném období zbytečně 
nevětrat, utěsnit dveře, 
shromáždit se v jedné místnosti

- šetřit PHM

C
o

 d
ěl

at
 p

o - nespouštět více en. náročných 
spotřebičů

- zkontrolovat stav zařízení 
(nastavení)

- zlikvidovat zkažené potraviny

- doplnit zásoby (potraviny, vodu, 
PHM)

- dobít baterie

- poučit se a lépe se připravit do 
budoucna
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Doporučení

Čím může přispět starosta obce:

 vytipovat prvky energetické infrastruktury (co kde 

funguje na EE a co je potřeba zálohovat)

 určit, co kdo bude dělat a kde k tomu získá 

prostředky

 podpora autonomních systémů výroby EE – FVE s 

hybridními střídači a bateriemi (off-grid)

 zajistit náhradní zdroje energie

 zapojení do SOSKA aj. (http://www.krizoveinfo.cz) –

systém pro informování obyvatel v krizových či 

jiných důležitých situacích (730 obcí, většina z JMK)

 služba zasílání informací o odstávkách (distributoři 

EE) – SMS, email, mobilní aplikace

Příklad dobré praxe:

Křišťanov u Prachatic (925 m.n.m, 88 obyvatel)

ČOV s FVE a bateriemi

(s nabíječkou drobné elektroniky)

http://www.krizoveinfo.cz/
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Komunitní energetika

 Flexibilní energetický systém umožňující sdílení energie 

mezi členy komunity

 Ti se podílejí na budování vlastních energetických zdrojů 

pro lokální spotřebu – jsou tedy výrobci a současně 

spotřebitelé (tzv. prosumers)

Co je to:

 Komunitní energetika může zlepšit provozní režim 

nestabilních OZE a lépe využít jejich potenciál

 V kombinaci s akumulaci je vhodným prostředkem pro 

posilování energetické nezávislosti a soběstačnosti 

(resilience)

Kdo je součástí:

 Komunitní energetika je prozatím reprezentována 

především obecními OZE (nejčastěji FVE nebo kotelna 

na biomasu)

 Nově vznikají energetická společenství s členskou 

základnou tvořenou i fyzickými osobami (občany) –

např. ENERKOM Opavsko

Výhody:
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Zásobování teplem

Dálkové 
vytápění

40%Individuální 
vytápění

60%

Vytápění domácností (2020) 70 % 
bytových 

domů

 Dálkově vytápěno 1,7 mil. domácností v ČR

 SZT vybavena všechna města nad 10 tis. obyvatel, řada 

menších měst a dokonce několik obcí

 Teplárenská infrastruktura má lokální síťový charakter 

(soustavy nejsou propojené)

 Menší riziko výpadku velkého rozsahu

 Menší dopady v porovnání s přerušením dodávek EE

 Obecní výtopny i většina tepláren není schopna provozu 

bez vnějšího napájení EE

Dostupnost dalších síťových energií v území obce (dálkové teplo, zemní plyn) pomáhá snižovat 

závislost na dodávkách elektrické energie především z pohledu zajištění vytápění objektů.

Připravenost obce:

 Jaké objekty jsou přerušením dodávek tepla ohroženy?

 Jsou k dispozici alternativní tepelné spotřebiče, příp. 

kde se dají vypůjčit?

 Kam by bylo možné ohrožené skupiny obyvatel 

dočasně přesunout?



Elektřina
7%

Zemní plyn
25%

Dálkové 
teplo
66%

Ostatní
2%
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Individuální vytápění

Zdroj: ČSÚ, Energo2021

0 5 10 15 20 25

2010

2015

2020

Nárůst prodeje

Tepelná čerpadla [tis. ks] Palivové dřevo [mil. prmr]

Zdroj: MPO, 2020

Zvyšuje se podíl topných systémů závislých na 

elektrické energii (el. topné kabely, tepelná čerpadla, 

automatika kotle, nucený oběh vody).

 Obvyklá je kombinace více zdrojů/paliv

 Zdroje nezávislé na EE (krbová kamna, sporáky aj.)

 Tuhá paliva (zejména biomasa) – lokální zdroje

 Tuhými palivy se lze předzásobit

Elektřina
9%

Zemní plyn
54%

Uhlí
14%

Biomasa
17%

Tepelná 
čerpadla

5%

Ostatní
1%

Hlavní palivo/energie k vytápění bytů

Bytové domyRodinné domy

Byty v RD podle počtu používaných paliv k vytápění

Jedno palivo (55 %) Dvě a více paliv (45 %) 
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Zásobování plynem

Výhody proti distribuci EE:

 Možnost skladování

 Možnost přepravy do míst, kde není distribuční soustava

Podzemní zásobník Háje (skalní masiv) VTL plynovody a přípojky, VTL/STL regulační stanice – ohrožena 

místa vzdálená stovky metrů od místa poškození, vysoké riziko 

zahoření ZP

 STL a NTL plynovody a přípojky – desítky metrů od místa 

poškození, hrozí průnik ZP do nemovitostí přes kanalizaci nebo 

duté prostory

 kabelové přípojky RS – poškození může způsobit rozsáhlý 

výpadek distribuční sítě

Související rizika:

domácností využívá ZP obcí s >2000 ob. plynofikováno obcí s <2000 ob. plynofikováno

Připravenost obce:

 Jaké prvky energetické a jiné důležité 

infrastruktury by byly přerušením dodávek ZP 

dotčeny?

 Zvládne elektroinstalace objektu náhradní 

způsob vytápění/vaření?
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Náhradní zdroje elektrické energie

 Operační střediska složek IZS

 Dispečinky organizací důležitých k řešení krizové situace

 Zařízení nemocničního typu

Kde jsou běžně k dispozici:

 Zařízení sociálního typu

 Čerpací stanice PHM

Kde to běžné není:

Časté problémy:

 Technické problémy při instalaci na místo určení

 Logistické nedostatky při dopravě PHM na místo určení

 Nízký objem záložních zásobníků PHM (zejména u zdrav. zařízení)

 Nepravidelná obměna zásob

 Nevyškolený personál na doplňování PHM a obsluhu náhradních zdrojů

Mobilní dieselový generátor 100 kVA

Benzínová/plynová elektrocentrála 5 kVA

Kufříková elektrocentrála 3,2 kVA
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 Rozsáhlá produktovodní síť (cca 1100 km) propojující 

rafinerie se sklady a výdejními místy po celé ČR

 Zásobování PHM v mimořádných situacích zajišťuje 

firma ČEPRO

Pohonné hmoty

 Jsou zásoby PHM pro náhradní zdroj EE a služební vozidla?

 Kde PHM obstarat v případě nouze?

 Je obec schopna pomoci čerpací stanici se zajištěním 

náhradního zdroje EE?

Jak jsou připravené obce?

Minimum čerpacích stanic PHM má náhradní zdroj EE 

(často mají alespoň přípojné místo).

Velká Británie - v některých oblastech 50 až 90 % 
čerpacích stanic bez paliva

A co zásobování?

Francie – stávky, blokády silnic
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Děkuji za pozornost

Ing. Jan Koloničný, Ph.D.

jan.kolonicny@vsb.cz

stránka projektu vč. výzkumné zprávy:

vec.vsb.cz

vec.vsb.cz/


Úrazy a dobrovolníci v krizovém 
řízení

Martin Štefko



Náhrada škody 

• zásada plné náhrady újmy
– bolestné
– ztížení společenského uplatnění
– ztráta na majetku/renta
– účelně vynaložené náklady na léčení
– ostatní/duševní útrapy

– kolik určuje správní orgán/soud v trestním/správním/civilním řízení

Terminologické ujasnění/koncepce



Kdo to zaplatí?
• volbu provádí poškozený/pozůstalí (NS ze dne 24. září 1968, sp. zn. 3 

Cz 36/68): Sama možnost uplatnění nároku na náhradu škody proti 
organizaci, u níž je poškozený v pracovním poměru, podle ustanovení 
zákoníku práce o odškodňování pracovních úrazů nebrání tomu, aby 
poškozený uplatnil úspěšně nárok na náhradu škody proti jinému 
odpovědnému subjektu podle ustanovení občanského zákoníku o 
odpovědnosti za škodu.

– přímý škůdce (vlastník budovy, vedoucí práce/zásahu, útočník)

– v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel (není-li exces)

– v trestním řízení obviněný/obžalovaný/odsouzený (KS Ústí nad Labem 
sp. zn. 11 C 331/2006 protiprávní jednání se připisuje)

– ve správním řízení činnost nařídil HZS



Trestní řízení

• byla-li trestným činem způsobena újma
– hrubé porušení pravidel bezpečnosti
– uplatnit do hlavního líčení/zahájení dokazování

• přímo jen zaměstnanci
• poškození obvykle získají pouze informace z vyšetřovacího a 

trestního spisu, informace a důkazy využitelné v civilním řízení 
(ne paušálně)

Adhezní řízení



Civilní řízení

• privilegované postavení u pracovních úrazů (vznik při 
plnění/souvislosti)
– objektivní (není nutné zavinění)
– zaměstnavatelé jsou povinně pojištěni

• pracovní úraz 
– poškození zdraví nebo smrt,
– nezávisle na vůli zaměstnance
– krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů
– při plnění pracovních úkolů…

• odškodňuje se veškerá újma (i mimo pracov.vztah)

o náhradu újmy



21 Cdo 2141/2011

• Skutkové okolnosti: dne 9.9.2002 utrpěl těžký pracovní úraz při 
plnění pracovních povinností, kdy byl svým nadřízeným 
pověřen, aby zateplil střechu a položil tepelnou fólii. Při této 
činnosti okolo 15:42 hod. usedl na položený plech, který 
překrýval konstrukci světlíku, následně plech pod ním povolil a 
on se propadl do světlíku z výše 10 m. Na následky úrazu byl v 
pracovní neschopnosti od 9.9.2002 do 30.7.2003, a od 
31.7.2003 mu byl přiznán plný invalidní důchod.

• Pokyny pro dodržování bezpečnosti práce na pracovišti –
Střešní plášť výrobní haly AKT Jablonec n. Nisou ze dne 
27.8.2002 bod 8: „při provádění prostupů střechou větších než 
25 cm musí být tyto otvory neprodleně zabezpečeny proti 
propadnutí pevným krytem odpovídající únosnosti“

Citace : „kurva, nelezte tam na ty světlíky, můžete sletět“



Zproštění se
 zcela nebo zčásti
 porušení předpisů BOZP zaměstnancem, s nimiž byl seznámen a 

jejichž znalost byla kontrolována
 opilost
 zaměstnanec se nechoval normálně (obvykle) = lehkomyslné jednání 

(risk X běžná neopatrnost)

7



Aritmetický podíl vs. příčina škody 
důležitou, podstatnou a značnou

• ve znaleckých posudcích se často stává, že znalec určí příčinnou 
souvislost s nemocí z povolání procentem či 

• zaměstnavatel trvá na prokázání 100% příčinné souvislosti

• aritmetické zjištění podílu, kterým se pracovní úraz (nemoc z 
povolání) podílí na nepříznivém zdravotním stavu poškozeného 
zaměstnance, je právně bezvýznamné (21 Cdo 2169/2002, 21 Cdo
1508/2007, 21 Cdo 3142/2012 a 21 Cdo 3741/2017)

• I. ÚS 2283/17: Jestliže v případě pracovního úrazu nebo nemoci z 
povolání je z hlediska lékaře souvislost mezi úrazem nebo nemocí a 
konečným zdravotním stavem zaměstnance zjevná, musí existovat 
zvláště dobré důvody pro to, aby tomu tak nebylo i z hlediska 
soudce (příčinná souvislost – úraz – operace – infekce – smrt).

26



Kontakt

• Martin Štefko

– E-mail: stefkom@prf.cuni.cz
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