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Studie k tématu vazby počasí (vysokých teplot)  
a zjištěné kriminality 

• Na možnou souvislost mezi počasím a kriminálními aktivitami upozornil už 
v 19. století belgický statistik a sociolog Adolphe Quételet, autor teorie 
„teploty a agrese“. 

• V etapách vysokých teplot se v lidech hromadí frustrace.  

• Útoky na lidi se podle jeho pozorování množí zejména za horkých letních 
měsíců, zatímco trestné činy proti majetku dosahují maxima nejčastěji  
v zimě.  

• Studie univerzity v Pretorii (2018) tvrdí, že v jihoafrických aglomeracích  
v době vyšších teplot narůstá zejména násilná a sexuálně motivovaná 
kriminalita o desítky procent.  

• Během dešťových dnů násilností i sexuálních útoků ubývá, zatímco počet 
majetkových trestních činů, byť nepatrně, roste. 

• Zločinnost může narůstat i v nadprůměrně teplých dnech zbytku roku. 

• Úměra přitom není neomezená, pokud jsou teploty skutečně extrémní, 
kriminalita prudce klesne. 





Studie k tématu vazby počasí (vysokých teplot)  
a zjištěné kriminality 

• Metropolitní policie v Londýně (období 2010 až 2018) konstatuje, že při 
teplotách nad 20 stupňů Celsia dochází k násilnostem zhruba o 14 procent 
častěji než při teplotách pod 10 stupňů Celsia. 

• Obdobné výsledky ukazuje i statistika sexuálního obtěžování. 
• Při teplotě nad 20 stupňů Celsia ubývá vloupání. 

• Za letních dnů je na ulicích i v noci více lidí, což může lupiče odrazovat.  

• Teplo způsobuje nepohodlí, únavu a vyšší produkci testosteronu.  

• Eskalují rovněž problémy s bezdomovci a uživateli drog, jejich počet  
v centru měst stoupá.  

• Množí se i případy snah o koupání v kašnách nebo fontánách. 

• Vysoké teploty (samy o sobě, nebo v kombinaci se zvýšenou spotřebou 
alkoholických nápojů – jejichž efekt je při vyšších teplotách obvykle 
razantnější) zhoršují u řady lidí rozpoznávací schopnosti (s tím, že někdy 
ani „nerozeznávají uniformy“).  

 



Studie k tématu vazby počasí (vysokých teplot)  
a zjištěné kriminality 

• S podobnými (anebo naopak odlišnými) výsledky se je možné setkat i ve 
výzkumech z jiných zemí či prostředí (Spojené království, Spojené státy 
americké, Mexiko). 

• Jedná se o perspektivní téma pro další bezpečnostní výzkum. 

• S vyššími teplotami obvykle koreluje nárůst hovorů na tísňové linky. 

• K vyšším teplotám se váží specifické protiprávní aktivity: Krádeže na 
koupalištích, incidenty na místech velké koncentrace osob, které se časově 
koncentrují také do období léta, prázdnin (festivaly, velké sportovní akce, 
automobilové závody).  

• Tropické teploty zvyšují i počet vloupání. Zloději využívají toho, že kvůli 
vedru zůstávají přes noc otevřená okna v bytech či domech. 

• Množí se stížnosti na hluk, protože i restaurační zařízení více větrají. 
• Někteří lidé v teplých dnech žízeň zahánějí alkoholem. Jsou pak častými 

klienty záchytné stanice. 



Studie k tématu vazby počasí (vysokých teplot)  
a zjištěné kriminality 

• Práci kriminalistů, využívajících psy, komplikuje ta skutečnost, že při 
vysokých teplotách se pachová stopa rychle odpařuje. Psi jsou zároveň více 
unaveni a jejich nasazení je omezeno.  

• Je zakázáno spalovat hořlavé látky na místech se suchým porostem,  
v lesích a ve vzdálenosti menší než padesát metrů od lesa kouřit, 
rozdělávat otevřený oheň a odhazovat hořící nebo doutnající předměty. 
Mimo souvislou zástavbu nelze používat zábavní pyrotechniku. Panuje 
zákaz čerpání povrchových vod k zalévání zahrádek, napouštění bazénů, 
mytí aut a k dalším účelům, který zdaleka ne všichni dodržují. 

• Hasiče během nejteplejších dní zaměstnává i častější výskyt rojícího se 
hmyzu. 

 

• Kuriozní případ z Antwerp, kdy na sebe pašeráci drog sami zavolali 
policisty. 

 





„Komfort“ zasahujících složek konfrontovaných 
s vysokými teplotami 

• Teploty blížící se ke čtyřiceti stupňům představují zátěž i pro policisty  
a strážníky a další profese. 

• Práci kriminalistů, využívajících psy, komplikuje ta skutečnost, že při 
vysokých teplotách se pachová stopa rychle odpařuje. Psi jsou zároveň více 
unaveni a jejich nasazení je omezeno.  

• Výstroj a oblečení policistů jsou jednoznačně dány interními normami. 

• Klasický úbor se skládá z černých kalhot, bundy, pod kterou se nosí tričko, 
a taktické vesty. Dominuje černá barva. Bundu a čepici je možné během 
vysokých teplot nepoužít. Někteří policisté používají kšiltovky, například 
hlídky na koních. Čepice lze nahradit barety, které mohou policisté nosit 
pod levou výložkou.  

• U některých útvarů se, výjimečně, nemusí jezdit na hlídky a jezdí se pouze 
k případům.  



„Komfort“ zasahujících složek konfrontovaných 
s vysokými teplotami 

• Hasiči na sobě musí mít oděv, který je nezbytný k činnosti. 
• Při výjezdu k dopravní nehodě nemusí nosit zásahový kabát.  

• V případě požáru ale musí obléknout plnou výbavu.  

• Při dlouhodobějším zásahu se velitel snaží střídat jednotky. Proto vyjíždí 
jednotek k požáru více. 

• U hasičů není nárok na nápoje pravidlem ani v kanceláři, ani v terénu. 
Existuje však nárok na tekutiny při zásahu, který trvá déle než dvě hodiny, 
nebo když je třeba déle než třicet minut zasahovat v dýchacích přístrojích. 
Tehdy je třeba zajistit nápoje s vyváženým poměrem cukrů a minerálů. 
Někdy je zajistí firma nebo obec, kde dojde k zásahu.  

• V extrémních podmínkách pracují například pyrotechnici. Musí častěji 
odpočívat, ale nepolevit. Nesmí sundat ochranný oblek a přilby. Munice ve 
Vrběticích byla horká šedesát stupňů Celsia. 

• Tyto teploty za určitých okolností mohou ovlivnit stabilitu výbušnin. 



„Komfort“ zasahujících složek konfrontovaných 
s vysokými teplotami 

• Strážníci nosí takzvané čerňáky a tričko, nebo dlouhé letní kalhoty a košili  
s krátkým rukávem či tričkem. Při teplotách nad třicet stupňů mohou 
sundat pokrývku hlavy. Ve výstroji mohou být i ochranné sluneční brýle. 

• Výzvou v současnosti i v budoucnosti jsou pro bezpečnostní sbory častější 
přestávky, pitný režim a klimatizace ve všech vozidlech. 

• Služební psi jsou v rámci možností zbaveni velké námahy a cvičení  
a využívají se jen v nutných případech. Navíc se přes den ochlazují nejen 
psi, ale i kotce. Záleží i na plemenu a věku psa. Přes den se rovněž psovodi 
se svými svěřenci podle možností jezdí koupat. 

• Výzvou v současnosti i v budoucnosti jsou pro bezpečnostní sbory častější 
přestávky, pitný režim a klimatizace ve všech vozidlech.  

• Situaci by mohly změnit nové uniformy, vyrobené z modernějšího 
materiálu.  

 





Automobil jako past 

• Tragickými případy jsou situace, kdy jsou během velmi teplých dní 
z různých důvodů v zaparkovaných vozidlech ponecháni (uvězněni) psi 
nebo i děti. V uzavřeném autě, na které praží slunce, může teplota během 
několika málo desítek minut vystoupat i na 80 stupňů Celsia. 

• Menší děti obvykle nepřežijí teploty přesahující 41,5 stupně Celsia.  

• U psů často záleží na věku a plemeni. 

• Pozornost vyžaduje i krmení. Psí žrádlo v misce se při vysokých teplotách 
venku rychle kazí a psa tak lze nechtěně přiotrávit. 

• Venčení je rizikové kvůli rozpáleným chodníkům a rozteklému asfaltu. 
Psům to může způsobit popálení a vleklé záněty.  

• Psy v období vysokých teplot automobilem vůbec nevozte. 

• Pokud už je to nutné, je vhodné při zanechání psa v opuštěném vozidla 
rozumně stáhnout okénka, aby jimi dovnitř proudil vzduch a snižoval 
teplotu uvnitř. Ideální je parkovat ve stínu, je-li to možné.  



Automobil jako past 

• Prospěšná je také miska s vodou na podlaze. 

• Pokud od vozidla odcházíte na delší dobu, je vhodné nechat na sebe 
telefon za předním sklem.  



Kolaps, dopady přecenění sil 

• Vysoké teploty znamenají nárůst počtu utopených osob – ať již z důvodu 
samotného přecenění sil plavců, nebo pokud roli sehrával alkohol. 

• Vyšší teplota by měla lidi vést k šetření silami, ale zároveň je zde snaha se 
ochladit ve vodě. Výsledkem je šok, kolaps a nezřídka i utonutí.  

• Vyšší je výskyt obtíží oběhového charakteru, dechových potíží, bolestí na 
hrudi, záchvatů či závratí. 

• Počet výjezdů záchranek se zvyšuje o desítky procent. Nemocnice přijímají 
přibližně o třetinu pacientů více než normálně. 

• I lidé na dovolené mohou přecenit své síly, pokud se jedná o výlety do hor 
nebo do lesů. 

 

• Dbejte na pitný režim, i v době, kdy nepociťujete žízeň. 

• Vyhněte se alkoholu, ten de facto odvodňuje, zahřívá a snižuje vaše 
racionální uvažování.  



Kolaps, dopady přecenění sil 

• Vysoké teploty znamenají i zvýšené riziko otravy oxidem uhelnatým při 
nesprávném užívání karmy.  

• Vysoké teploty někdy doprovází tzv. fotosmog (smogová situace z důvodu 
vysokých koncentrací přízemního ozonu, nad 180 mikrogramů/m3). 



Kolaps, dopady přecenění sil 

• Doporučení v této oblasti: 

 

• Plavání i každá větší fyzická zátěž, je při tropických teplotách nebezpečné. 

• Osobám s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem 
se doporučuje navíc zdržet se delšího pobytu pod širým nebem. 

• Sledujte i své blízké, zda se například dlouho nevynořili.  
• Neskákejte do vody uhřátí, například z lodě nebo šlapadla.  

• Dbejte na pitný režim, i v době, kdy nepociťujete žízeň. 

• Vyhněte se alkoholu, ten de facto odvodňuje, zahřívá a snižuje vaše 
racionální uvažování.  

 



Bezpečnost na pozemních komunikacích 

• Vysoké teploty způsobují změnu chování řidičů.  

• S tímto aspektem nelze bojovat pouze represí.  

• Během července a srpna (na začátku a konci prázdnin) je doprava skokově 
intenzivnější. Vyjíždějí ti, které zlákalo pěkné počasí, nebo ti, kdo sedají za 
volant jen během dovolené. 

• Roste nepozornost a nesoustředěnost, přecenění sil, mikrospánek, 
malátnost.  

• V horku rovněž narůstá agresivita řidičů. Výsledkem může být přejetí do 
protisměru, přehlédnutí chodce, cyklisty nebo motocyklu. 

• Je to doba akcí s velkým počtem osob, jako jsou například hudební 
festivaly, kde je lákadlem alkohol nebo jiné omamné a psychotropní látky. 

• „Osvěžení“ alkoholem za volantem, u cyklistů nebo u vodáků celkově 
komplikuje situaci.  



Bezpečnost na pozemních komunikacích 

 

• Vedra způsobují i nebezpečné zvedání nebo popraskání vozovky. 

• Nejproblematičtější jsou místa, kde se stýká betonový povrch s asfaltovým 
a na která svítí po velkou část dne slunce. 

• Kritická místa jsou kontrolována a může zde být snížena rychlost.  

• Rozpálený asfalt mění své vlastnosti a prodlužuje se brzdná dráha vozidla. 

 
• Zřejmý je i dopad horka na železniční a tramvajovou dopravu. Deformují se 

koleje. Poruchy klimatizace ve vlacích mohou znamenat zdravotní potíže u 
desítek lidí.  



Bezpečnost na pozemních komunikacích 

• Případnou cestu automobilem před startem důkladně naplánujte. Sledujte 
dopravní zpravodajství. 

• Dělejte delší přestávky a snažte se dodržovat pitný režim. 

• Vytvořit si časovou rezervu, aby nebylo třeba spěchat a vystavovat se 
nadměrnému stresu. 



Nedostatek „hasební vody“  
a stav požárních nádrží 

• Sucho a vysoké teploty představují zvýšené riziko vzniku požárů. 

• Na druhé straně je pak tento stav typický nedostatkem hasební vody, tedy 
základní hasební látky. Zejména to v rámci České republiky platí pro situaci 
v červenci a srpnu (7. a 8. měsíc roku). 

• V období sucha je nutností použití vnějších zdrojů vody. 

• Kyvadlová doprava vody byla využívána mnohem častěji, než dálková 
doprava vody. 

• Od roku 2015, a ještě vice po roce 2017, je tento jev nepřehlédnutelný. 

 

• Na tomto místě lze citovat Ročenku Ministerstva vnitra – generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky za rok 2018. 





Nedostatek „hasební vody“  
a stav požárních nádrží 

• Rok 2018 byl nadprůměrně teplý a s minimem srážek. Výrazné sucho bylo 

nejhorší koncem srpna, kdy bylo monitorováno na 93 % území České 

republiky … V tomto důsledku došlo k nárůstu požárů v přírodním prostředí. 
Podobná situace nastala i v roce 2015, kdy extrémní sucho bylo prakticky 

na celém území České republiky. V roce 2018 došlo  k nárůstu počtu požárů 

zejména lesních a travních porostů. V této kategorii byly překročeny 

hodnoty roku 2015 ... Tento počet požárů se tak stal rekordním za 

posledních 12 let. Počet požárů lesního prostředí byl nejčetnější během 

letního období v červenci (416) a srpnu (414), ale jejich výskyt byl vysoký i 
na podzim ... Kvůli extrémnímu suchu v roce 2018 musely jednotky požární 
ochrany při požárech více využívat dálkovou dopravu vody ze vzdálenějších 

míst, a to jak kyvadlovou, tak hadicovou ... Občané by měli úsporně 

hospodařit s vodou, protože voda z vodních zdrojů by měly být využívána 

primárně na účely hašení. 



Nedostatek „hasební vody“  
a stav požárních nádrží 

• Doporučení v této oblasti: 

 

• Problém možného nedostatku „hasební vody“ je možné řešit pouze 
v součinnosti mezi hasiči, obcemi a soukromými firmami.  

• Perspektiva budování „víceúčelových nádrží“ (koupání, zasněžování, lední 
hokej). 

• Nutností je audit požárních nádrží na lokální a regionální úrovni. 

• Vhodnější je menší množství skutečně udržovaných nádrží. 
• Je třeba vzbudit všeobecnou diskusi o efektivním využití šedé vody pro 

hašení. 
• Efektivnější využití šedé vody pro hašení. 
• Výzvou je hašení „bez vody“, nebo za použití menšího množství vody. 







 

 

 

Děkujeme za pozornost 


