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1 Úvod 

 

Krkonošský národní park (dále jen: „KRNAP“) představuje velice významné území, 

jehoţ hodnota spočívá jak v jedinečném krajinném rázu s osobitou flórou a faunou, 

tak i v kulturní a rekreační funkci. Narůstající změny klimatu posledních let přispívají 

k výskytu velkých lesních poţáru a to nejen v přímořských oblastech, ale i v hlubokém 

vnitrozemí. Zde můţeme například zmínit poţáry v Rusku v roce 2010 v období sucha, 

kdy 719 lesních poţárů na ploše 500 tisíc hektarů, v oblastech jihovýchodně od Moskvy 

v republice Marij El a v Mordovské republice spálilo porost na 172 400 hektarech [2]. 

Při poţárech bylo zničeno 1902 domů, usmrceno 40 lidí a 323 lidí zraněno [1]. Do bojů 

s poţáry se zapojilo na 250 tisíc lidí [20]. Z tohoto pohledu a s ohledem na statistiku poţárů 

(viz odstavec 4.2 této diplomové práce, dále jen: „DP“) představují poţáry pro území KRNAP 

posuzované v této práci nejzávaţnější riziko poškození. 

Statistika Horské sluţby ČR o.p.s., oblast Krkonoše (viz odstavec 5.2 této DP) dokládá, 

ţe jistá rizika hrozí i návštěvníkům KRNAP a osobám, jeţ toto území obhospodařují. Správci 

lesů v KRNAP si jiţ v minulých dobách byli tohoto rizika vědomi a pro své zaměstnance, 

především dřevorubce, vybudovali traumatologický plán. Jeho hlavním cílem byla rychlá 

identifikace místa neštěstí. Lesní oblasti byly rozděleny na malé sektory, které byly označeny 

jedinečným číslem. V terénu bylo číslo sektoru vyznačeno červeným číslem na několika 

stromech. V případě neštěstí pak bylo snadné určit polohu události a vyslat na místo 

potřebnou pomoc. Traumatologické plány však byly umístěny jen na lesních správách a tím 

ztrácely svoji efektivnost. Informace o přesném místě události se nedostávaly k záchranářům 

a z toho důvodu traumatologické plány postupně zanikly. V dnešní době, kdy je Integrovaný 

záchranný systém (dále jen: „IZS“) zastřešován jedním operačním a informačním střediskem 

s moderními mapovými a informačními technologiemi, které umějí předávat informace 

na operační střediska základních sloţek IZS
1
 a do navigačních zařízení, je vyuţití 

traumatologických plánů opět výrazným přínosem.  

Včasná příprava na zdolávání mimořádných událostí můţe výrazně přispět k jejich 

rychlému řešení a ke zmírnění dopadů. Proto je cílem této diplomové práce seznámení 

se s takticko-strategickými údaji ovlivňujícími vznik a rozvoj mimořádných událostí na území 

KRNAP a také s danými moţnostmi pro jejich zdolávání.  

                                                 

1
 )  § 4, zákona č. 239/2000 Sb. [10] 
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Hlavním cílem práce je vytvoření záchranného plánu, který záchranným sloţkám umoţní 

efektivnější lokalizaci postiţených osob a míst zasaţených mimořádnou událostí, 

podá zasahujícím prvotní informace o přistávacích místech pro vrtulníky, zdrojích hasební 

vody, sjízdnosti cest a o vhodných manipulačních plochách k otočení a vzájemnému vyhnutí 

se těţké mobilní techniky. 

Jak můţe včasná příprava přispět ke zdárnému řešení události je moţno doloţit 

si na likvidaci poţáru u Kládové cesty dne 25. 9. 2009. Rok před tímto poţárem bylo 

se souhlasem Správy KRNAP v okolí Janovy skály provedeno taktické cvičení na zdolávání 

lesního poţáru v těţko dostupném terénu za pomoci letecké hasičské sluţby a nasazení 

vrtulníku Policie České republiky (dále jen: „PČR“).  

Klíčem úspěchu výše zmiňovaného zásahu byla právě znalost takticko-strategických údajů 

o místě poţáru a znalost týlového zabezpečení. Zasahující jednotky zúročily zkušenosti 

s nasazením sil a prostředků získané při cvičení. Například při nasazení vrtulníku na hašení 

(Obr. 1 a Obr. 2) byl jiţ díky předchozímu cvičení nacvičen způsob jeho povolání k místu 

události a předurčeno bylo také místo pro plnění poţární vodou. Plnění závěsného zařízení 

poţární vodou prováděly zacvičené jednotky ze známých zdrojů vody a díky bezproblémové 

komunikaci s posádkou nevznikala ţádná nedorozumění při navádění vrtulníku na shoz vody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 vlevo - Hašení z vrtulníku při TC u Janovy skály, zdroj: Viták P.        

Obr. 2 vpravo - Hašení z vrtulníku při zásahu u Kládové cesty, zdroj: foto archív HZS LK 
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Lze předpokládat, ţe tato diplomová práce zlepší připravenost na moţné mimořádné 

události a přispěje tak ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků a k uchránění přírodního bohatství 

jednoho z nejkrásnějších národních parků České republiky (dále jen: „ČR“). 
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2 Rešerše odborné literatury 

 

- Česko. Zákon č. 239 ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České 

republiky. 2000, částka 73, s. 3461 – 3508. 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví sloţky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, práva a povinnosti právnických a fyzických 

osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích 

a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového 

stavu, stavu ohroţení státu a válečného stavu. 

 

- Česko. Ministerstvo vnitra. Vyhláška č. 328 ze dne 5. září 2001 o některých 

podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších 

předpisů. In Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 127, s. 7447 – 7488. 

Tato vyhláška upřesňuje zásady koordinace sloţek IZS při společném zásahu, zásady 

spolupráce operačních středisek základních sloţek IZS, obsah dokumentace IZS 

a způsob zpracování poplachového plánu. Dále pak zásady a způsob zpracování, 

schvalování a pouţívání havarijního plánu kraje a vnějšího havarijního plánu a způsob 

krizové komunikace. 

 

- Česko. Zákon č. 289 ze dne 15. prosince 1995 o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České republiky. 1995, částka 

76, s. 3946 – 4030. 

Účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les jako 

národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou sloţku ţivotního prostředí, pro plnění 

všech jeho funkcí a pro podporu trvale udrţitelného hospodaření v něm. 

 

- Česko. Zákon č. 114 ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny. In Sbírka 

zákonů České republiky. 1992, částka 28, s. 666 – 801.  

Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků 

přispět k udrţení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitosti forem 

ţivota, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit 

v souladu s právem Evropských společenství v České republice soustavu Natura 2000. 
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- Česko. Vláda. Nařízení Vlády České republiky č. 165 ze dne 20. března 1991, 

kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany. 

In Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 33, s. 727 – 740. 

Předpis stanoví územní vymezení národního parku, jeho poslání a základní podmínky 

pro jeho ochranu. 

 

- Správa Krkonošského národního parku. Správa Krkonošského národního parku 

[online]. c2011 [cit. 2011-02-4]. Dostupné z WWW: <http://www.krnap.cz> 

Na těchto stránkách lze nalézt mnoho informací o Krkonošském národním parku, 

o  jeho správě, historii, o ochraně přírody a péči, důleţité kontakty, mapový server 

geografického informačního systému (dále jen: „GIS “) a další informace jak odborné, 

tak určené široké veřejnosti. 

 

- Kolektiv autorů. Plán péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo 2010 - 

2020. Vrchlabí: Správa Krkonošského národního parku, 2010. 175 s., 179 s. příloh.  

Tento dokument určuje způsob ochrany a hospodaření na území KRNAP. 

 

- STUDENÝ, R. Vytváření proluk v lesních porostech vypalováním. Ostrava, 2006. 54 

s. Bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství. 

Tato bakalářská práce výstiţně a stručně popisuje charakteristiku lesních poţárů. 

 

- RUDOLF, J. Využití kamerových systémů k detekci lesních požárů v podmínkách 

Ústeckého kraje. Ostrava, 2008. 55 s. Diplomová práce (Ing.). Vysoká škola báňská -

Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství. 

 

- FRANC, R. - FRANCL, R. Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních 

a travnatých porostů, Konspekt odborné přípravy jednotek poţární ochrany č. 1-3-03, 

Praha: MV – GŘ HZS ČR, 2004. 52 s.  

Publikace popisuje základní principy vyuţití letecké techniky k hašení lesních poţárů 

a travnatých porostů. Představuje leteckou techniku za tímto účelem vyuţívanou 

na území ČR. Její technické parametry a způsoby povolání k mimořádným událostem. 
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- Horská sluţba ČR. Horská služba [online]. c2011 [cit. 2011-02-4]. Dostupné 

z WWW: <http://www.horskasluzba.cz>  

Na těchto stránkách lze nalézt základní informace o Horské sluţbě ČR (dále jen: „HS 

ČR“), její poslání, úkoly a oblasti působnosti. Kontakty a časopis HS ČR. 

 

- Ministerstvo vnitra ČR. Ministerstvo vnitra ČR [online]. c2011 [cit. 2011-02-4]. 

Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz> 

Zde je moţno dohledat informace o základním poslání IZS, potřebné předpisy, 

pokyny, statistiky, odkazy na ostatní sloţky a odborné časopisy. 
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3 Charakteristika území 

 

V následujících kapitolách je popsána základní charakteristika území, 

na které se diplomová práce vztahuje. 

 

3.1 Základní údaje 

 

 Název: Krkonošský národní park (KRNAP). 

 Kategorie ochrany: národní park. 

 Evidenční číslo z ústředního seznamu ochrany přírody: 66. 

 

3.2 Zřizovací právní předpis 

 

KRNAP byl vyhlášen roku 1963 vládním nařízením č. 41/1966 Sb. a to na základě zákona 

č. 40/1956 Sb., o zřízení Krkonošského národního parku. Dalším důleţitým předpisem bylo 

Nařízení vlády ČSR č. 58/1986 Sb., o ochranném pásmu Krkonošského národního parku. 

Nově byl KRNAP zřízen a podmínky jeho ochrany byly stanoveny Nařízením vlády ČR 

č. 165/1991 Sb., ze dne 20. 3. 1991, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví 

podmínky jeho ochrany. Zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 

znění (3., 5., 6. a 7. část), s účinností od 1. 6. 1992 jsou dány i základní ochranné podmínky 

národních parků a další náleţitosti.  

 

3.3 Stručná charakteristika celého území 

 

Krkonoše mají výjimečnou polohu uprostřed Evropy a charakteristickou geomorfologii. 

Jsou nejvyšším pohořím Sudet, mají částečné rysy vysokohorské přírody a nacházejí se zde 

cenné formy neţivé přírody vzniklé činností ledovců a mrazu. V tomto všem tkví jejich 

přírodovědná hodnota.  

Na území KRNAP je i prameniště významných vodních toků (Úpa, Labe, Jizerka 

a Mumlava). Existují zde 4 vegetační stupně (submontánní, montánní, subalpínský, alpínský). 

 [17]  
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3.4 Administrativní uspořádání, stávající zonace,  překryv s dalšími kategoriemi 

chráněných území v KRNAP  

 

Pokud je vyţadována ochrana určitého území, je třeba poznat a pochopit jeho systém 

správy, administrativního uspořádání, členění, ale také jeho význam a poslání. 

 

3.4.1 Administrativní uspořádání 

 

Hranice KRNAP a jeho ochranného pásma (dále jen: „OP“) je vymezena hranicemi 

popsanými v přílohách č. 1 a 3 vládního nařízení č. 165/1991 Sb. [6]. 

Celková rozloha Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma činí 

54.968,8 ha, z toho národní park 36.327,2 ha a ochranné pásmo 18.641,6 ha. Geograficky 

je území vymezeno souřadnicemi 50°35´-50°50´ N a 15°23´-15°53´. 

Území KRNAP a jeho OP je administrativně rozděleno do Královéhradeckého kraje 

a Libereckého kraje, okresů Jablonec nad Nisou, Semily a Trutnov. Zahrnuje následující 

katastrální území (Tab. 1): 

 Katastrální území obcí Královéhradeckého kraje:  

Babí, Bedřichov v Krkonoších, Bobr, Bolkov, Černá Hora v Krkonoších, Černý Důl, Čistá 

v Krkonoších, Dolní Albeřice, Dolní Dvůr, Dolní Lánov, Dolní Lysečiny, Dolní Malá 

Úpa, Fořt, Hertvíkovice, Horní Albeřice, Horní Lánov, Horní Lysečiny, Horní Malá Úpa, 

Horní Maršov, Horní Staré Město, Hořejší Vrchlabí, Janské Lázně, Javorník 

v Krkonoších, Kalná Voda, Labská, Maršov I, Maršov II, Maršov III, Mladé Buky, Pec 

pod Sněţkou, Prkenný Důl, Prostřední Lánov, Přední Labská, Rudník, Rýchory, 

Sklenářovice, Stráţné, Suchý Důl v Krkonoších, Svoboda nad Úpou, Špindlerův Mlýn, 

Temný Důl, Velká Úpa I, Velká Úpa II, Vernířovice, Vrchlabí, Ţacléř. 

 Katastrální území obcí Libereckého kraje:  

Benecko, Bratrouchov, Buřany, Dolní Rokytnice, Dolní Štěpanice, Františkov 

v Krkonoších, Harrachov, Horní Branná, Horní Dušnice, Horní Rokytnice nad Jizerou, 

Horní Sytová, Horní Štěpanice, Hrabačov, Jablonec nad Jizerou, Jestřabí v Krkonoších, 

Křiţlice, Mrklov, Paseky nad Jizerou, Peřimov, Polubný, Poniklá, Příchovice u Kořenova, 

Přívlaka, Rejdice, Rokytno v Krkonoších, Roudnice v Krkonoších, Sklenařice, 

Stromkovice, Valteřice v Krkonoších, Víchová nad Jizerou, Víchovská Lhota, Vítkovice 

v Krkonoších, Vysoké nad Jizerou. [17] 
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Tab. 1 - Výměry KRNAP členěné na zóny a výměry OP pro jednotlivé kraje [17] 

Výměra (ha) 1. zóna 2. zóna 3. zóna KRNAP OP Celkem 

Královéhradecký kraj 3 589,7 2 428,3 18 662,4 24 680,4 10 682,2 35 362,6 

okres Trutnov 3 589,7 2 428,3 18 662,4 24 680,4 10 682,2 35 362,6 

Liberecký kraj 913,0 988,1 9 745,7 11 646,8 7 959,4 19 606,2 

okres Semily 913,0 988,1 9 676,2 11 577,3 7 854,3 19 431,6 

okres Jablonec n. Nis 0,0 0,0 69,5 69,5 105,1 174,6 

Celkem 4 502,6 3 416,4 28 408,2 36 327,2 18 641,6 54 968,8 

 

 

3.4.2 Aktuální zonace 

 

V současné době na území KRNAP (Obr. 3) platí zonace, která byla vyhotovena 

s přihlédnutím na přípovědnou hodnotu a zranitelnost území, historická fakta podmíněná 

osídlením, existencí významných sportovně rekreačních center a návaznost na zonaci 

polského Karkonoszkego Parku Narodowego (dále jen: „KPN“). Výměry zón jsou uvedeny 

v Tab. 1, příloha č. 3, této DP. 

Do první zóny je zařazeno území s největší přírodovědnou hodnotou a výskytem 

unikátních ekosystémů. Přírodní procesy zde byly člověkem téměř nedotčeny (je zde značně 

regulovaná letní i zimní turistika). 

Druhá zóna je tvořena územím s významnými přírodními hodnotami v oblasti horní 

hranice lesa. Jedná se o svahová rašeliniště, horské smrčiny a květnaté horské louky. 

Lesní i nelesní ekosystémy zde byly částečně pozměněny lesním a zemědělským 

hospodařením. 

Třetí zóna je zónou v minulosti značně pozměněnou lesním a zemědělským hospodařením 

a nevelkými sídelními útvary (malé obce a osady). V současné době je toto území intenzivně 

vyuţívané pro rekreaci, turistiku a ekologicky šetrné formy lesního a zemědělského 

hospodaření. 

Ochranné pásmo není součástí KRNAP, ale tvoří přechod mezi jeho třetí zónou a volnou, 

intenzivně vyuţívanou krajinou Podkrkonoší. Je to území hlavních Krkonošských středisek 

se sportovními areály a jeho posláním je uchránit předchozí zóny před neţádoucím vlivem 

lidských aktivit, které by jinak značně ovlivnily stabilitu národního parku a jeho ekosystémů. 

[17] 
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Obr. 3 - Zonace Krkonošského národního parku [17]  

 

3.4.3 Překryv s Chráněnou krajinnou oblastí Jizerské hory 

 

Do západní části Harrachova zasahuje Chráněná krajinná oblast (dále jen: „CHKO“) 

Jizerské hory, vyhlášená dne 8. 12. 1967 výnosem Ministerstva kultury a informací 

č. j.: 13.853/67, svojí 3. zónou. Tím dochází k přeryvu s KRNAP i s jeho ochranným pásmem 

(Tab. 2) [17]. 

 
 Tab. 2- Přehled výměr CHKO Jizerské hory na území KRNAP a jeho ochranného pásma podle pověřených 

obecních úřadů [17]  

Pověřený obecní úřad Katastrální území 
Výměra v ha 

Porostní půda Bezlesí Jiné pozemky Celkem 

Tanvald 

Polubný 14,37 0,56 0,08 15,01 

Příchovice 71,45 0,88 0,06 72,39 

Rejdice 18,64 0,00 0,18 18,82 

 104,46 1,44 0,32 106,22 

Jilemnice Paseky nad Jiz. 32,46 0,35 0,36 33,17 

Semily Sklenařice 1,18 0,00 0,18 1,36 

Celkem CHKO na území KRNAP 138,10 1,79 0,86 140,75 
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3.5 Poslání KRNAP 

 

 Posláním KRNAP (§2, nařízení vlády [6]): „je uchování a zlepšení jeho přírodního 

prostředí, zejména ochrana či obnova samořídících funkcí přírodních systémů, přísná ochrana 

volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, 

naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakoţ i vyuţití území národního parku k ekologicky 

únosné turistice a rekreaci nezhoršující ţivotní prostředí.“ 

 Zákon č. 114/1992 Sb. [7] definuje národní parky jako: „rozsáhlá území, jedinečná 

v národním či mezinárodním měřítku, jejichţ značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou 

činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichţ rostliny, ţivočichové a neţivá příroda mají 

mimořádný vědecký a výchovný význam.“ [17]  

 

3.6 Významné chráněné lokality a objekty  

 

V této kapitole jsou představeny významné chráněné prvky území KRNAP. 

 

3.6.1 Území zařazená do soustavy Natura 2000 

 

V souvislosti s vytvářením celoevropské soustavy chráněných území soustavy Natura 

2000 byla na území KRNAP a jeho ochranného pásma vymezena: 

Ptačí oblast Krkonoše (Nařízení vlády č. 600/2004 Sb., ze dne 27. října 2004, kterým 

se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše) - na celém území národního parku a přibliţně 25% 

rozlohy jeho ochranného pásma, rozloha 40.907 ha. 

Evropsky významná lokalita Krkonoše (Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., ze dne 22. 

prosince 2004, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit) - na celém 

území národního parku a jeho ochranného pásma, rozloha 54.979, 594 ha. [17] 

Ptačí oblast Krkonoše a Evropsky významná lokalita Krkonoše se z velké části překrývají 

(Obr. 4).  
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Obr. 4 - Katastry obcí a hranice Ptačí oblasti (PO) Krkonoše a Evropsky významné lokality (EVL) Krkonoše 

[17] 

 

3.6.2 Registrované významné krajinné prvky 

 

Na území KRNAP a jeho ochranného pásma je v současnosti registrováno pět 

významných krajinných prvků. Jsou to Čertův Mlýn, Cedron, jeskyně ve Štěpanické Lhotě, 

prameny Babského potoka a Třešňovka (Tab. 3) [17]. 

 

Tab. 3 - Registrované Významné krajinné prvky [17]  

Název VKP  Okres  Obec  Katastrální území  Rozloha  

Čertův Mlýn  SM, TU Vrchlabí, Horní Branná  Vrchlabí, Horní Branná 4,0432 ha 

Cedron  SM Benecko 

Mrklov, Horní Štěpanice, Dolní 

Štěpanice 3,2185 ha 

Jeskyně ve 

Štěpanické Lhotě  SM Benecko Horní Štěpanice 1,1382 ha  

Prameny Babského 

potoka  TU Trutnov  Babí  11,5450 ha  

Třešňovka TU Horní Maršov  Horní Maršov  1,0239 ha  
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3.6.3 Přírodní památky 

 

V KRNAP a jeho ochranném pásmu je v současné době evidováno v Ústředním seznamu 

ochrany přírody 6 přírodních památek (Tab. 4).  

 
Tab. 4 - Přírodní památky vyhlášené na území KRNAP a jeho ochranného pásma, registrované v ústředním 

seznamu ochrany přírody [17] 

 Č. Název Okres Katastrální úz. Vyhl., naříz. Důvod vyhlášení 

922 Anenské údolí Semily Harrachov 
Číslo 227. ze dne 13. 

6. 1985 

Bohatá lokalita šafránu 

bělokvětého 

677 
Herlíkovické 

štoly 
Trutnov Stráţné 

Číslo 18.094/80-VI/2 

ze dne 21. 11. 1980 

Opuštěné štoly-zimoviště 

netopýrů 

659 Labská soutěska Trutnov Hořejší Vrchlabí 
Číslo 288. ze dne 21. 

11. 1977 

Soutěska peřejnatého toku 

Labe s četnými obřími 

hrnci 

1931 Lom Stráţné Trutnov Strážné 
Číslo 2/98 ze dne 16. 

2.1998 

Jeskyně v krystalických 

vápencích, v lomu výskyt 

obojţivelníků a plazů 

5314 
Sklenářovické 

údolí 

Trutnov 

 

Sklenářovice, 

Mladé Buky, 

Rýchor, Babí 

Číslo 2/09 ze dne 

12. 2. 2009 

Rozsáhlý komplex 

podhorských a horských 

luk a mokřadů, zachovalý 

krajinný ráz. 

1767 Slunečná stráň Trutnov 

Maršov I, 

Svoboda nad 

Úpou 

Číslo 1/95 ze dne 20. 

6. 1995 

Slatinné a rašelinné louky, 

mozaika ohroţených 

společenstev, záchranné 

pěstování orchidejí 

 

 

3.6.4 Památné stromy 

 

Na území KRNAP a jeho ochranného pásma je v současné době registrováno 

25 památných stromů, z toho 3 kusy na území KRNAP a 22 kusů na území jeho ochranného 

pásma. Z hlediska druhů se jedná o 3 jehličnany (1 jedle a 2 smrky) a 22 listnáčů (10 lip, 

5 dubů, 2 jasany, jilm, hrušeň,  javor, třešeň a vrbu). Z územního hlediska se nachází 9 kusů 

na území okresu Trutnov a 16 kusů na území okresu Semily (Obr. 5) [17]. 
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Obr. 5 - Památné stromy na území KRNAP a jeho ochranného pásma [17] 

 

3.7 Správa KRNAP 

 

Správa Krkonošského národního parku byla zřízena za účelem ochrany přírody na území 

KRNAP a jeho ochranného pásma. Působnost správ národních parků je dána §78 zákona 

114/1992 Sb., [7]. Správa KRNAP je příspěvková organizace se sídlem ve Vrchlabí. 

Statutárním orgánem Správy KRNAP je ředitel jmenovaný do funkce ministrem ţivotního 

prostředí České republiky. 

 

Předmětem hlavní činnosti Správy KRNAP, v souladu s platnými předpisy, je: 

a) státní správa v ochraně přírody a krajiny na území KRNAP a jeho OP, 

b) státní správa myslivosti, rybářství a ochrany zemědělského půdního fondu na území 

KRNAP, 

c) odborná činnost v oboru ochrany přírody na území KRNAP a jeho OP, 

d) odborná činnost v oborech lesnictví, zemědělství, vodního hospodářství, územního 

plánování, stavebního řádu, regionálního rozvoje, hospodaření s odpady a podobně, 

na území KRNAP a jeho OP, 
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e) hospodaření v lesích KRNAP a jeho OP, včetně navazujících činností: školkařtví, 

doprava, pozemní stavby, lesnicko-technické meliorace a hrazení bystřin, údrţba 

a opravy budov a mechanismů, 

f) monitoring přírodního prostředí, 

g) koordinační a metodická činnost v oblasti vědy, výzkumu a monitoringu, 

h) poradenská, metodická a znalecká činnost v oboru ochrany přírody a ţivotního 

prostředí, 

i) provozování návštěvnických středisek a zařízení specializovaných na ekologickou 

výchovu, informační a průvodcovská sluţba, 

j) propagační a publikační činnost v oboru ochrany přírody a ţivotního prostředí, 

k) provoz muzeí a dokumentační činnost, 

l) usměrňování a regulace dopravy, návštěvnosti a jiných aktivit na území KRNAP 

a jeho OP, provozování parkovišť, autokempů a tábořišť, 

m) výkon odborné správy lesů na území KRNAP a jeho OP, 

n) výkon práva myslivosti ve vlastních honitbách a výkon práva rybářství na území 

KRNAP včetně navazující zahraničně obchodní činnosti.  

Správy národních parků mimo jiné navrhují plán péče o národní park, vydávají vyhlášku 

o návštěvním řádu národního parku a poplatcích v národním parku, povolují výzkumnou 

činnost na území národních parků a zřizují radu národního parku.  

[17] 
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4 Posouzení poţárního nebezpečí a moţnosti likvidace poţáru na území 

KRNAP. 

 

Vznik, vývoj, intenzitu a rychlost šíření poţáru ovlivňuje mnoho parametrů. Pokud jsou 

tyto parametry předem známy, jsou snadněji nalezeny principy jak poţárům zabránit 

a jak je v daných podmínkách zdolávat. 

 

4.1 Základní dělení a charakteristika lesních poţárů 

 

Lesní poţáry rozdělujeme na [16]:  

 podzemní - poţáry rašeliny nebo vrstvy hlubokého humusu projevující se skrytým 

hořením pod vrstvou hrabanky,  

 pozemní - poţár půdního krytu (hrabanka, tráva, mech) (Obr. 7), 

 korunový (vysoký) - poţár ve větvích stromů, který nastává přechodem z pozemního 

poţáru, kdyţ se oheň dostane k větvím a zapálí je; tento druh poţáru 

je nejnebezpečnější (zejména u jehličnanů) a má nejvyšší rychlost šíření (Obr. 6). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 Obr. 6 vlevo - Korunový poţár [24] 

 Obr. 7 vpravo  - Pozemní poţár [24]  

Lesní poţáry se vyznačují rychlým šířením na velkých plochách. Rychlost fronty 

pozemního poţáru se pohybuje v rozmezí 10 – 1000 m·hod
-1

. Při plně rozvinutém lesním 

poţáru, kdyţ uţ hoří kmeny a koruny stromů, se fronta poţáru šíří rychlostí od 500 

aţ do 1800 m·hod
-1

. Tato rychlost závisí na hustotě, druhu a stavu rostlinného pokrytí a jeho 

vlhkosti, dále pak na klimatických podmínkách (zejména rychlost větru) a reliéfu krajiny. 

V první fázi vzniká pozemní nebo podzemní poţár, který za určitých podmínek můţe přerůst 

do korunového poţáru. Při lesních poţárech hrozí v důsledku větru nebo vytvořením 

přehřátých vzdušných proudů k přenosu poţáru hořícími částicemi na větší vzdálenost [22]. 
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4.2 Statistika lesních poţárů  

 

Informace o počtu lesních poţárů v lesnictví v ČR za posledních 18 let jsou uvedeny 

v Tab. 4, příloha č. 3, této DP. Pro lepší vypovídající hodnotu byly informace v ní obsaţené 

zpracovány do grafické podoby viz Obr. 8 aţ Obr. 10. Statistika obsahuje také údaje o počtu 

lesních poţárů v jednotlivých měsících za období 5 let a přehled událostí na území KRNAP 

s účastí Hasičského záchranného sboru (dále jen: „HZS“) Libereckého kraje (dále jen: „LK“) 

územní odbor (dále jen: „ÚO“) Semily (Obr. 11, Tab. 5 a Tab. 6, příloha č. 3, této DP). 

 

 
Obr. 8 - Přehled počtu lesních poţárů za období 1993 – 2010 [19] 

 

 

 
Obr. 9 - Přehled škod vzniklých při lesních poţárech za období 1993 – 2010 [19] 
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Obr. 10 - Přehled osob usmrcených a zraněných při lesních poţárech za období 1993 – 2010 [19] 

 

 

 

Obr. 11 - Přehled počtu lesních poţárů v jednotlivých měsících za období 2000 – 2005 [24] 
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4.3 Moţnost vzniku lesního poţáru a jeho šíření 

 

Lesy s další vegetací o různé výšce zaujímají převáţnou plochu území KRNAP. Moţnost 

vzniku poţáru v otevřené krajině a jeho šíření ovlivňuje zejména: kategorie lesního porostu, 

způsob lesního hospodaření, vliv klimatických podmínek a zdroj zapálení. Tyto faktory jsou 

rozvedeny v dalších kapitolách.  

 

4.3.1 Hodnocení lesních porostů 

 

Důleţitým faktorem z hlediska poţárů je hodnocení lesních porostů v KRNAP a způsob 

hospodaření. Je zřejmé, ţe jinak se bude šířit lesní poţár v hospodářském (těţebním) lese, 

který je prořezáván a jinak v  přírodním lese, kde jsou většinou zastoupena všechna vegetační 

patra a věkové skupiny stromů. Kategorie lesů jsou na území naší republiky stanoveny 

lesními zákony jiţ od roku 1960, stejné kategorie vymezuje i současný lesní zákon [11]. 

I v KRNAP jsou Lesy rozděleny do tří kategorií (Tab. 5): 

 Lesy ochranné – mají významnou ekologickou funkci. Svým funkčním efektem 

zajišťují ochranu exponovaných přírodních lokalit. Do kategorie lesů ochranných 

se zařazují lesy:  

- na mimořádně nepřístupných stanovištích (prudké svahy, sutě, strţe, 

rašeliniště, nestabilizované náplavy a písky apod.),  

- vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace a lesy na exponovaných 

hřebenech, 

- lesy v klečovém lesním vegetačním stupni [24]. 

 Lesy zvláštního určení – jedná se o lesy kde funkce zlepšovat a chránit ţivotní 

prostředí je nadřazena funkcí produkční nebo plní jiné úkoly plynoucí z oprávněného 

veřejného zájmu. 

Do kategorie lesů zvláštního určení se zařazují například: 

- lesy v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů 1. stupně, 

- lesy národních parků, přírodních rezervací a národních kulturních památek, 

- lesy slouţící lesnickému výzkumu a lesnické výuce, 

- lesy lázeňské, 

- lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí [24]. 

 Lesy hospodářské – jsou to všechny lesy, které nebyly vyhlášeny za les ochranný, 

nebo za les zvláštního určení. Měly převáţně produkční poslání, ale v současné době 

umoţňují i zabezpečování řízených mimoprodukčních funkcí.  
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Do kategorie hospodářských lesů se zařazují například: 

- lesy ve II. a III. pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů, 

- lesy s rekreačním vyuţíváním, 

- lesy v horských chráněných oblastech přirozené akumulace povrchových 

vod [24].   

 
  Tab. 5 - Kategorie lesa v KRNAP podle druhu a vlastnictví [17] 

Kategorie lesa pozemky ve vlastnictví státu pozemky nestátních subjektů 

Les hospodářský 0 0 

Les ochranný 10404,26 673,39 

Les zvláštního určení 23735,54 1959,27 

Celkem 34139,8 2632,66 

 

4.3.2 Způsob lesního hospodaření v KRNAP 

 

O charakteru lesa jiţ značně napovídá jeho zařazení do určité kategorie, jak bylo uvedeno 

výše, ale z pohledu poţární ochrany je významnějším hlediskem způsob lesního hospodaření.  

Způsob hospodaření v současné době je předepsán v Plánu péče Krkonošského národního 

parku a jeho ochranného pásma pro rok 2010 – 2020.  

Způsob hospodaření určuje zařazení do zón viz odstavec 3.4.2 této DP. 

Cílem managementu KRNAP je v  1. a 2. zóně ponechání území přírodním procesům 

a tím zachování samořídících funkcí přirozených ekosystémů. Pokud je to moţné, nezasahuje 

se do jejich vývoje, coţ znamená, ţe z těchto zón není vyklizována dřevní hmota. 

Pro zachování a obnovu biodiverzity lesních ekosystémů a pro přirozenou obnovu lesa 

s moţností samovolného vývoje lesních porostů, je potřebný dostatečný podíl odumřelé 

dřevní hmoty, ponechané k přirozenému rozkladu [17]. 

Tento proces je jistě z pohledu zachování lesních ekosystémů potřebný, ale zároveň 

tak dochází k vytváření velkého mnoţství hořlavé hmoty. Tato hořlavá hmota bude v případě 

vzniku lesního poţáru významně zvyšovat intenzitu a šíření poţáru.  

Výše zmíněný plán péče do budoucna předpokládá, ţe se podíl odumřelé dřevní hmoty 

bude výrazně zvyšovat, a to i na území 3. zóny a ochranného pásma KRNAP (předpoklad 

ponechání cca 50 - 70 jedinců na 1 ha k samovolnému rozpadu). Podíl odumřelé dřevní 

plochy je sledován jako podíl souší viz Obr. 12 a Tab. 2, příloha č. 3, této DP [17].  

 

 

 

. 
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Obr. 12 - Hmota  souší v m

3
/ha v KRNAP a jeho ochranném pásmu a v KPN v roce 2003 [17] 
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4.3.3 Příčiny vzniku lesního poţáru 

 

Lesní poţár je náhlá částečně, nebo úplně prostorově a časově neovládaná mimořádná 

událost. Jedná se o komplex fyzikálně-chemických jevů, jejichţ základem jsou procesy hoření 

závislé na přenosu tepla a výměně plynů.  Lesní poţár se dá charakterizovat jako hoření 

celého souboru organických materiálů, ze kterých je lesní porost sloţen.  Les představuje 

značně hořlavý organický objekt [24].  

 

 Zdroj zapálení 

Nejčastější příčinou lesních poţárů je člověk.  Jedná se o podcenění poţárního nebezpečí 

při pouţívání otevřeného ohně (pálení klestí, turistika, táboření, vypalování suché trávy, 

kouření).  

Pravidla pro chování turistů upravuje Návštěvní řád KRNAP a zákonná omezení v něm 

uvedená vyplývají z vybraných ustanovení ze zákona č. 114/1992 Sb., [7] o ochraně přírody 

a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích [11], zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 

a zákona č. 133/1985, o poţární ochraně [8]. 

 Návštěvní řád stanoví pravidla pro pohyb osob, vjezd vozidel a provozování sportů 

jako je cyklistika, horolezectví a vodní sporty. Omezuje vstup osob na území 1. zóny 

Krkonošského národního parku. Vstup do 1. zóny je povolen pouze na vyznačené trasy 

a se souhlasem Správy KRNAP. V ostatních zónách je pohyb osob povolen jen po značených 

cestách.   

Zákonná omezení z hlediska poţární ochrany zakazují:  

- Kouřit, rozdělávat nebo udrţovat otevřené ohně; rozdělávat nebo udrţovat 

otevřené ohně je rovněţ zakázáno do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 

- Tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody.  

- Odhazovat hořící nebo doutnající předměty. 

- Vypalovat porosty. 

 

Na celém území parku je interním předpisem [17] zakázáno pálení klestu, a to i v době 

zpracování dřeva – klestí se buď nechává na místě, nebo se odváţí. 

 

 Vliv klimatických podmínek  

Největší nebezpečí vzniku lesního poţáru je v období beze sráţek. S poklesem vlhkosti 

vegetace stoupá riziko vzniku poţáru. Přehled počtu lesních poţárů v jednotlivých měsících 

viz Obr. 11 potvrzuje, ţe vzhledem k ročním obdobím stoupá v jarních měsících riziko vzniku 
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poţáru z důvodu velkého mnoţství suché přízemní vegetace a klestu po zimě. V letních 

měsících je riziko velké díky vysokým teplotám v období beze sráţek, kdy dochází 

k rychlému úbytku vlhkosti. Nejmenší riziko vzniku poţáru je v podzimních a zimních 

měsících, kdy jsou nízké teploty a dostatek sráţek [24]. 

Jak ukazují klimatické mapy z Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen: 

„ČHMÚ“) viz Obr. 14 a Obr. 15, lze území KRNAP zařadit mezi území s nejniţší průměrnou 

roční teplotou a nejvyšším ročním sráţkovým úhrnem v ČR. 

 

Předpověď poţárního ohroţení lesa ukazuje     

Obr. 13. Při vlhkosti vzduchu 90 % a vlhkosti 

hrabanky 60 % nebezpečí poţáru nehrozí. 

Vysoké nebezpečí hrozí, pokud vlhkost vzduchu 

klesne pod 60 % a vlhkost hrabanky pod 40 %.  

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 13 - Předpověď poţárního ohroţení lesa [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 14 - Průměrná roční teplota vzduchu za období 1961 – 1990, zdroj: ČHMÚ 
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Obr. 15 - Průměrný roční úhrn sráţek za období 1961 – 1990, zdroj: ČHMÚ 

 

 Zápalnost lesních porostů 

Nebezpečí vzniku lesních poţárů podporují neprořezávané porosty s velkým 

mnoţstvím odumřelého materiálu. Stupeň ohroţení zvyšuje i přítomnost suché trávy. 

Za nejohroţenější se povaţují jehličnaté kultury (porost do věku 10 let) a jehličnaté mlaziny 

(porost ve věku 10 - 40 let).  Dále to pak jsou i kultury borové (věková třída 40 - 80 let). 

U smíšených (listnatých a jehličnatých) kultur s listnatým podrostem je riziko vzniku poţáru 

niţší. 

Listnaté porosty na zamokřených místech a porosty s malou přízemní vegetací jsou 

ohroţeny jen nepatrně. Z výše uvedeného vyplývá, ţe v jehličnatých porostech je riziko 

vzniku poţáru větší neţ v porostech listnatých [24]. 

Základní přehled o přírodních poměrech z hlediska lesnické typizace přírodních 

podmínek Krkonoš, především zastoupení lesních vegetačních stupňů udává Tab. 3, příloha 

č. 3, této DP a Obr. 16, [17].  

Podrobné informace o stáří lesa je moţné získat z porostních map. Nahlédnout do nich 

lze na lesních správách, přičemţ věkové stupně jsou barevně a číselně rozlišeny. První věková 

třída je v rozmezí 1 – 20 let, druhá věková třída v rozmezí 21 – 40 let atd. viz Obr. 17. 
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Obr. 16 - Mapa lesních vegetačních stupňů Krkonoš [17] 

©  Správa KR NA P 1996 (GA /78/93)

Lesní vegetační stupně
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Obr. 17 - Porostní mapa, zdroj: LS Rokytnice n. J.



27 

 

4.3.4 Zpozorování a ohlášení poţáru  

 

Včasné zpozorováním lesního poţáru výrazně ovlivňuje jeho pozdější zdolávání. 

Jak  jiţ bylo uvedeno, lesní poţáry se vyznačují rychlým šířením poţáru na velkých plochách 

a nejničivější je poţár korunový. Ten většinou vzniká z důvodu rozšíření malých pozemních 

nebo podzemních loţisek lesního poţáru. Významnou roli ve zdolávání lesních poţárů tedy 

představuje právě jeho prevence a zejména v obdobích sucha je třeba se zaměřit na včasné 

zpozorování vzniklého poţáru.  

Monitorování vzniku lesního poţáru lze provádět několika způsoby. Některé z nich 

jsou zde uvedeny jako moţné alternativy zvýšení prevence lesních poţárů na území KRNAP.  

Na území KRNAP je prováděna pravidelná hlídková (stráţní) sluţba prostřednictvím 

Terénní sluţby Správy KRNAP (dále jen: „TES“). V oddělení TES působí stráţci, cestáři, 

truhláři. S TES spolupracuje 24 dobrovolných stráţců a zpravodajů (21 stráţců 

a 3 zpravodajové) [17].  

Hlavní náplní TES je informování návštěvníků a dohled na dodrţování právních 

norem na území KRNAP a to jak samostatně, tak ve spolupráci s Českou inspekcí ţivotního 

prostředí, obecními úřady, městskými úřady a PČR. V roce 2007 bylo území Krkonošského 

národního parku a jeho ochranného pásma rozděleno na tři stráţní obvody (Pec pod Sněţkou, 

Špindlerův Mlýn a Harrachov). Stráţní obvody se člení na stráţní úseky (Obr. 18). Kaţdý 

stráţní úsek je svěřen jednomu profesionálními stráţci. Dobrovolní stráţci jsou vyuţíváni 

převáţně při stráţní sluţbě v letní sezóně na lokalitách zatíţených vysokou návštěvností. 

Z hlediska legislativy mají stejná práva i stejné povinnosti jako stráţci profesionální [17]. 

 



28 

 

 

Obr. 18 - Stráţní úseky na území KRNAP a jeho ochranného pásma [17] 

 

 Letecká hasičská sluţba 

Leteckou hasičskou sluţbou (dále jen: „LHS“) se rozumí systém, v jehoţ rámci 

je prostřednictvím leteckých provozovatelů a jimi určeného personálu a letecké techniky 

zabezpečováno provádění letů určených pro včasné zjištění poţárů v lesích, k zabránění jejich 

rozšíření a pro hašení lesních poţárů [18]. 

LHS upravuje Směrnice pro hlídkovou činnost a hašení lesních poţárů prováděné 

leteckou technikou (dále jen: „Směrnice LHS“). Ta je zpracována v dohodě Ministerstva 

zemědělství - úseku lesního hospodářství a Ministerstva vnitra - generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky.  

LHS nelze na území KRNAP vyuţít, protoţe území spadá do působnosti Ministerstva 

ţivotního prostředí. Směrnice LHS platí v lesích na území České republiky, s výjimkou lesů 

v působnosti Ministerstva obrany nebo Ministerstva ţivotního prostředí. Seznam lesních 

porostů vyčleněných ze systému LHS je uveden v příloze č. 6 Směrnice LHS [18].  
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Tento fakt však nezabraňuje, aby si alespoň v období zvýšeného rizika vzniku lesních 

poţáru správa KRNAP nesjednala zajištění LHS se soukromým leteckým provozovatelem 

na základě uskutečněné veřejné soutěţe, jako tomu je u LHS provozované v souladu 

se Směrnicí LHS [18]. 

 

 Kamerové systémy pro identifikaci lesních poţárů 

Další moţností monitoringu a detekce lesních poţárů je vyuţití pozemních 

kamerových systémů. Tyto systémy pracují na principu detekce kouře během dne a detekce 

plamene v nočních hodinách a jejich následném vyhodnocení. Jejich výhodou je zejména 

schopnost okamţité detekce i malých vznikajících ohnisek a v součinnosti s technologií 

dohledových středisek i včasná reakce a nasazení výjezdových jednotek určených k jejich 

likvidaci [21]. 

Nejrozšířenějšími kamerovými systémy pouţívanými k detekci lesních poţárů jsou 

jihoafrický ForestWatch, instalovaný v Kanadě, Spojených státech amerických, Jihoafrické 

republice a v Řecku a německý FireWatch, který v posledních letech zaznamenal rozvoj 

a rozšíření zejména v Evropě – Německo, Estonsko, Turecko, Španělsko [21]. 

Systémy pracují na principu snímání digitálního panoramatického obrazu sledované 

krajiny, v němţ automaticky hledají charakteristické rozdíly proti snímku pořízenému 

v předchozím cyklu. Pokud software zaznamená rozdíl proti předchozímu snímku uloţenému 

v paměti počítače, automaticky upozorní operátora dohledového střediska na moţný výskyt 

poţáru. Poplachová zpráva pak většinou obsahuje údaje o času a místě potencionálního 

vzniku poţáru a jeho polohu zobrazí na obrazovce [21]. 

Jedna kamera můţe spolehlivě pokrýt v závislosti na atmosférické dohlednosti 

a charakteru krajiny aţ 15-ti kilometrový rádius (700 km
2
 kruhové plochy) a je schopna 

spolehlivě detekovat kouřový oblak o rozměru 10 x 10m na vzdálenost 10 km, při příznivých 

atmosférických podmínkách dokonce aţ na vzdálenost 40 km. Kamera umoţňuje monitoring 

v denním i nočním reţimu.  

Vybudování kamerového systému a jeho následný provoz s sebou však přináší nemalé 

investice řádově v desítkách miliónu Kč. Posouzení efektivnosti těchto nákladů a podrobnější 

seznámení s jednotlivými kamerovými a druţicovými systémy není obsahem této diplomové 

práce. Pro získání podrobnějších informací lze doporučit diplomovou práci uvedenou 

pod odkazem [21] . 
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4.4 Faktory výrazně ovlivňující moţnosti hasebního zásahu 

 

Ať jiţ se jedná o lesní poţár či poţár objektu, při jeho řešení je vţdy první otázkou 

(pomineme-li rozsah poţáru a faktory ovlivňující jeho rozvoj), zda je vůbec moţné 

se na místo události dostat, s jakou technikou a zda je v blízkosti nějaký dostupný zdroj vody. 

Tyto faktory výrazně ovlivní taktiku zásahu a mají velký vliv na to, jaké síly a prostředky 

bude nutné na místo události povolat.  

 

4.4.1 Zásobování vodou 

 

Pro úspěšnou lokalizaci a likvidaci poţáru prováděnou hašením nebo ochlazováním 

je potřeba zajistit nepřerušovanou dodávkou vody v potřebném průtočném mnoţství tak, 

aby byla zajištěna nutná intenzita hasební látky na frontu nebo plochu poţáru.  

Dodávka vody se zajišťuje:  

- cisternovými automobilovými stříkačkami,  

- z vodních zdrojů na místě zásahu (přírodní vodní zdroj, poţární vodovod).  

Ze vzdálenějších vodních zdrojů se organizuje dálková doprava vody. 

Způsoby dálkové dopravy vody:  

- doprava vody hadicovým vedením, zpravidla pomocí několika poţárních 

čerpadel,  

- kyvadlová doprava vody pomocí cisternových automobilových stříkaček, 

případně i jinými cisternami,  

- kombinovaná doprava vody kombinací obou předcházejících způsobů [16]. 

 Rozhodující parametry vodního zdroje 

Zdroje poţární vody jsou definovány Českou státní normou (dále jen: „ČSN) 75 2411. 

Tato norma navazuje na ČSN 73 0873, která je základní normou z hlediska stanovení 

potřebného mnoţství poţární vody, vzdálenosti vodních zdrojů, vodních nádrţí jako zdrojů 

poţární vody včetně jejich objemů a rozmístění. Za nejdůleţitější parametry lze povaţovat: 

- objem nádrţe: mnoţství vody od hladiny, která trvale zajišťuje zásoby 

poţární vody v poţární nádrţi, do hloubky 6,50 m pod úrovní čerpacího 

stanoviště, 

- vydatnost vodního zdroje: mnoţství vody, které poskytuje trvale vodní 

zdroj za časovou jednotku, 

- přístupnost pro cisternový automobil nebo poţární přenosnou stříkačku,  

- sací výška, vzdálenost od poţářiště a převýšení. 
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 Podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení poţárů 

Podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení poţárů, jsou stanoveny nařízením 

příslušného kraje, kde jsou stanoveny podmínky zabezpečení a pouţitelnosti vodních zdrojů. 

Nařízení Libereckého kraje
2
 definuje v § 5 zdroje vody pro hašení poţárů a záchranné práce 

následovně: 

(1) Za zdroje vody pro hašení poţárů a záchranné práce se povaţují veškeré vodní 

zdroje, mající vnější odběrná místa, jsou určeny pro potřeby hašení poţárů, jiné záchranné 

práce a cvičení jednotek poţární ochrany či sloţek integrovaného záchranného systému a byly 

okresním úřadem, obcí, právnickou osobou nebo fyzickou podnikající osobou k tomuto účelu 

určeny. 

(2) Vodní zdroje jsou podle charakteru rozděleny do následujících skupin: 

a) přírodní zdroje vody pro hašení poţárů (např. rybníky, potoky, řeky apod.), 

b) umělé zdroje vody pro hašení poţárů (např. poţární nádrţe, technologické zásobníky, 

vodojemy, koupaliště, jímky apod.). 

 

 Vodní zdroje na území KRNAP 

V měsíci srpnu roku 2011 byla Správa KRNAP podrobena tematické poţární kontrole, 

která byla provedena ve smyslu ustanovení § 31 odst. l písm. a) a h) a § 35 písm. a) a c), 

zákona o poţární ochraně [8], s přihlédnutím k § 45 odst. 1 písm. b), vyhlášky o stanovení 

podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru [3] . 

 Cílem tematické poţární kontroly bylo prověřit dodrţování povinností stanovených 

předpisy o poţární ochraně v rozsahu stanoveném programem tematické poţární kontroly
3
.  

Z výše citované kontroly vyplynulo, ţe na území KRNAP nejsou zdroje vody 

pro hašení poţárů určeny a stanoveny, a to ani nařízením krajského úřadu, ani v poţárním 

řádu (tento není pro činnost v polesí zpracován).  

 Charakter terénu KRNAP není pro vodní zdroje moc příznivý. Podloţí nevytváří 

podmínky pro zadrţení vody a tak nedochází k tvorbě jezírek. Jedinou větší vodní nádrţí 

je Labská přehrada. Horskými oblastmi protékají jen nevýrazné potoky a větší řeky 

jsou aţ hluboko v údolí. Velká vzdálenost a převýšení od vodního zdroje předurčují vyuţívat 

pro zajištění zásobování vodou převáţně kyvadlovou dopravu vody pomocí cisternových 

                                                 

2
 ) Nařízení Libereckého kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení 

poţárů. 

3
 ) č. j.: HSHK-2427-1/2010 ze dne 01. 08. 2010 
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automobilových stříkaček. Zásobování vodou bude tedy výrazně závislé na hustotě a kvalitě 

sítě lesních cest. Pro dálkovou dopravu vody na místa poţáru vzdálená od lesních cest bude 

vzhledem k velkému převýšení vhodné vyuţívat přenosných nádrţí. Ty umoţní zvětšit 

dopravní vzdálenost mezi nasazenými poţárními přenosnými stříkačkami. Tato taktika 

se osvědčila při zdolávání poţáru u Kládové cesty v roce 2009 viz Obr. 22. Moţnosti vyuţití 

vrtulníku pro zásobování vodou jsou uvedeny v odstavci  4.4.3 této DP. 

 

4.4.2 Síť lesních cest 

 

Zpřístupnění lesů účelnou lesní sítí je významnou podmínkou řádného hospodaření. 

Lesní dopravní síť je definována normou ČSN 736108. 

Lesní dopravní síť se vytváří podle dopravní důleţitosti, účelu a prostorového 

uspořádání. Slouţí především k propojení lesních komplexů se sítí veřejných komunikací, 

za účelem přibliţování a odváţení dříví a dalších produktů z lesa a k dopravě osob, 

mechanizace a materiálu potřebného pro lesní hospodaření. Při jejich řešení se přihlíţí 

zejména na zvolenou technologii těţby dřeva a k minimalizaci poškození lesních ekosystémů. 

 

 Rozdělení lesních cest 

V normě ČSN 736108 je uvedeno:  

Podle dopravní důleţitosti a účelu se lesní cesty člení na: 

a) lesní cesty 1. třídy: odvozní cesty umoţňující svým prostorovým uspořádáním 

a technickou vybaveností celoroční provoz návrhových vozidel (za předpokladu zimní 

údrţby). Cesty jsou vţdy opatřeny vozovkou z různých stavebních materiálů. Minimální šířka 

jízdního pruhu je 3,0 m, volná šířka cesty minimálně 4,0 m. Maximální podélný sklon 

nivelety cesty je 10 %, v extrémních horských polohách na krátkých úsecích aţ 12 %; 

b) lesní cesty 2. třídy: odvozní cesty umoţňující svým prostorovým uspořádáním 

a nezbytnou technickou vybaveností alespoň sezónní provoz návrhových vozidel. Povrch 

cesty se doporučuje podle únosnosti podloţních zemin opatřit provozním zpevněním nebo 

jednoduchou vozovkou s prašným povrchem. Na únosných podloţích mohou být i bez 

provozního zpevnění. Minimální šířka jízdního pruhu je 2,5 m, volná šířka cesty minimálně 

3,5 m. Maximální podélný sklon nivelety cesty závisí na morfologii terénu, na druhu 

podloţních zemin, jejich únosnosti a na druhu zpevnění povrchu. Nemá však přesáhnout 

hodnotu 12 %; 

c) lesní cesty 3. třídy: přibliţovací cesty slouţící k vyváţení a přibliţování dříví, sjízdné 

pro traktory i speciální vyváţecí a přibliţovací prostředky. V příznivých podmínkách 
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je moţný průjezd terénních vozidel. Minimální volná šířka cesty je 3,0 m. Omezujícím 

faktorem je podélný sklon, únosnost podloţních zemin a jejich náchylnost k erozi. Povrch 

můţe být opatřen provozním zpevněním, částečným provozním zpevněním, anebo je bez 

zpevnění. Technická vybavenost je omezena jen na zpevnění povrchu, zlepšení podloţí 

a na nutné odvodnění; 

d) lesní cesty 4. třídy: přibliţovací cesty a přibliţovací linky, které slouţí k soustřeďování 

vytěţeného dříví z porostu nebo části porostu. Jsou vedeny zpravidla po spádnici. 

Povrch je vţdy nezpevněný, zpravidla se neodstraňuje ani vrchní organická vrstva. Zemní 

práce se provádějí jen ve výjimečných případech. Šířka cesty je minimálně 1,5 m 

bez technické vybavenosti anebo jen s minimální technickou vybaveností (např. odvodnění). 

[15] 

V normě ČSN 736108 jsou uvedeny i další významné parametry pro jednotlivé třídy 

lesních cest, které mají vliv na to, jak dlouhá vozidla budou schopna se po nich pohybovat. 

Důleţitou informací je nejmenší doporučený poloměr kruhových směrových oblouků lesních 

cest a rozšíření směrových oblouků lesních cest.  

Z hodnot uvedených v normě vyplývá, ţe poloměr zatáčky nemůţe být menší neţ 15m 

z důvodu poţadavků na přepravu dlouhého dříví.  

Tato charakteristika lesních cest je zcela dostačující pro určení vhodné zásahové techniky 

při řešení případné mimořádné události. Označení lesních cest můţeme nalézt v porostních 

mapách, kde jsou lesní cesty dle popsaného členění označeny jako 1L aţ 4L viz Obr. 17.  

 

 Lesní cesty v KRNAP 

Správa KRNAP nemá stanovenou cestní síť, kterou by trvale udrţovala za účelem 

zdolávání poţárů. Vytvořené mapy lesní sítě, které vyuţívají lesní správy, se dle sdělení 

pracovníka GIS nedají pro rozdílné zaměření importovat do mapových vrstev GIS. 

Při namátkové kontrole průjezdnosti cest bylo zjištěno, ţe cesty jsou v dobrém stavu, 

bez větších výmolů a překáţek. Povrch cest je buď válcovaný, nebo zpevněný asfaltem. Cesty 

jsou ve svazích ošetřeny proti vymílání vodou odvodňovacími rýhami s příkopy na obou 

stranách cesty. Šíře cesty je dostatečná pro pohyb nákladního automobilu jen v jednom 

jízdním pruhu. Při potkání dvou nákladních vozidel je moţné vyhnout se jen na rozšířených 

potkávacích místech. Tato potkávací místa však nemají vţdy potřebnou délku (cca 12 m), 

nejsou vţdy dostatečně zpevněny (20 000 kg) a odvodněny (kamenný násyp). Někdy se jedná 

jen o rozšířený prostor zbavený vyššího porostu ve stejné výši s povrchem cesty. Četnost 

potkávacích míst byla v kontrolovaných úsecích dostatečná. Při taktickém cvičení konaném 
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v roce 2008 mezi Janovou Skálou a Studenovem se však prokázalo, ţe v uvedené lokalitě není 

dostatek potkávacích mís. Z toho důvodu musela cisternová vozidla, zajišťující zásobování 

vodou, vykonávat velmi dlouhou okruţní jízdu. Na zásobování vodou tak muselo být 

nasazeno velké mnoţství poţární techniky. 

 

4.4.3 Moţnosti vyuţití letecké techniky k hašení lesních poţárů na území KRNAP 

 

 Vyuţití letadel 

Jak jiţ bylo uvedeno v odstavci 4.3.4, nelze na území KRNAP vyuţít LHS 

dle směrnice [18]. To ale nebrání veliteli zásahu
4
 vyuţít k hašení poţáru letadel soukromých 

provozovatelů, definované jako poskytnutí osobní a věcné pomoci
5
. Za tímto účelem má HZS 

Libereckého kraje uzavřenou smlouvu o poskytnutí osobní a věcné pomoci se soukromým 

provozovatelem leteckých prací se sídlem v Mnichově hradišti.  

Efektivnost nasazení letadel k hašení omezuje vzdálenost vhodných letišť. Tato letiště 

se ve směrnici pro LHS [18]  označují jako pracovní letecké plochy. V rámci zajištění LHS 

jsou vţdy na určité období tyto pracovních leteckých plochy stanoveny interním předpisem 

GŘ HZS ČR. Pracovní letecké plochy pro Liberecký a Královéhradecký kraj na rok 2010 

uvádí Tab. 6 a Tab. 7 (jen pro vybrané okresy dle územního uspořádání KRNAP, dle odstavce 

3.4.1 této DP). 

Tab. 6 - Pracovní letecké plochy vyuţitelné pro sektor A3 – Liberecký kraj, zdroj: KOPIS HZS LK 

 

Okres 

 

Název - dislokace 

 

Povrch 

 

Pozn.: stav plochy, doporučení 

Liberec Liberec - Ostašov tráva dobrý - doporučeno 

Oldřichov na Hranicích  tráva dobrý - doporučeno 

Hodkovice nad Mohelkou tráva dobrý - doporučeno 

Krásný Les tráva dobrý - doporučeno 

Jablonec 

nad Nisou 

Není k dispozici žádná pracovní letecká plocha využitelná pro LHS, nejbližší pracovní 

letecké plochy :  

Liberec-Ostašov – okres Liberec 

Hodkovice nad Mohelkou – okres Liberec 

Jestřáb-Vítkovice – okres Semily 

 

Semily Lomnice nad Popelkou tráva dobrý - doporučeno 

Jestřabí-Vítkovice  tráva dobrý - doporučeno 

Horní Branná tráva dobrý - doporučeno 

Mříčná tráva dobrý - doporučeno 

Vyskeř tráva dobrý - doporučeno 

Všeň tráva dobrý - doporučeno 

Bělá tráva dobrý - doporučeno 

                                                 

4
 ) § 3, vyhlášky [5] 

5
 ) § 15, vyhlášky [5] 
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Tab. 7 - Pracovní letecké plochy vyuţitelné pro sektor A3 – Královéhradecký kraj, zdroj: KOPIS HZS LK 

Okres Název - dislokace Povrch Pozn.: stav plochy, doporučení 

Trutnov Vrchlabí tráva dobrý - doporučeno 

Trutnov - Volanov tráva dobrý – doporučeno 

Dvůr Králové tráva dobrý - doporučeno 

 

 Pro letecké hašení se na území ČR pouţívají letouny typu: 

-  Antonov An-2 (Andula), objem hasiva: 1500 l 

-  Z-37 T a Z-137T (Turbo Čmelák), objem hasiva: 100 l  

- PZL M-18 Dromadér objem hasiva: 2500 l 

 

 Vyuţití vrtulníků 

Vrtulníky letecké sluţby (dále jen: „LS“) PČR jsou schopny provádět letecké hašení 

od východu do západu slunce, celoročně a na celém území ČR. LS PČR předurčená pro účely 

HZS ČR je dislokována na letišti v Praze – Ruzyni [13]. Vrtulníky LS PČR k hašení 

je oprávněno vyţadovat operační a informační středisko (dále jen: „OPIS“) MV-GŘ HZS ČR 

na základě ţádosti krajského operačního a informačního střediska (dále jen: „KOPIS“) 

na základě poţadavku velitele zásahu nebo na základě rozhodnutí řídícího důstojníka MV-GŘ 

HZS ČR, případně generálního ředitele HZS ČR. 

Vrtulník LS PČR k leteckému hašení je ve stálé pohotovosti ke vzletu do 10 minut 

od obdrţení výzvy. Orientační doba dosaţení místa je uvedena pro Liberec 30 minut a Hradec 

Králové 36 minut.  

Pro hašení lesních poţárů na území ČR se pouţívají vrtulníky typu BELL 412 

se závěsným vakem Bambi Bucket, který pojme 800 l vody [1]. 

 

 Praktické zkušenosti s vyuţitím letecké techniky v KRNAP 

Vyuţití leteckého hašení bylo na území KRNAP vyzkoušeno v rámci cvičení v okolí 

Janovy skály v roce 2008.  Na místo zásahu byla povolána letadla (PZL M-18 Dromadér  

a Z - 137T) z letiště v Mnichova Hradiště a vrtulník LS PČR  (BELL 412) z letiště Praha - 

Ruzyně. 

 Letadla se po vyţádání dostavila na pracovní leteckou plochu v Jestřabí – Vítkovice 

(50°40'55,404"N; 15°28'53,962"E) k naplnění za 20 minut (vzdušná vzdálenost 41 km). 

Vrtulník se na plnící stanoviště v Harrachově (Obr. 20), (50°45'12,341"N; 15°26'15,175"E) 

dostavil za 45 minut (vzdušná vzdálenost 105 km). 
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 Letadla shazovala vodu (Obr. 19) do určeného prostoru (vzdušná vzdálenost 10 km) 

v intervalech 10 - ti minut a provedla tři shozy o celkovém objemu 4800 l a vrtulník provedl 

v témţe čase 30 - ti minut 5 shozů (vzdušná vzdálenost 2,5 km; interval 6 minut) o celkovém 

objemu 4000 l.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 vlevo - Shoz vody z letadla PZL M – 18 Dromadér u Janovy skály, zdroj: Viták P. 

Obr. 20 vpravo – plnění závěsného vaku Bambi Bucket pod vrtulníkem BELL 412, plnící stanoviště Harrachov, 

zdroj: foto archív HZS LK 

 

Hašení za pomoci vrtulníku PČR z letiště Praha – Ruzyně bylo pouţito také při poţáru 

u Kládové cesty v roce 2009 (Obr. 21). Vrtulník Bell 412 LS PČR s leteckými záchranáři 

HZS STČ kraje se na plnící stanoviště v Harrachově dostavil za 53 minut po jeho vyţádání 

velitelem zásahu prostřednictvím KOPIS HZS LK. Neţ bylo nutné dočerpat PHM, 

tak vrtulník provedl 28 shozů v cyklu 1 shoz/5 min./vzdálenost 3,5 km. Vrtulník se pro 

doplnění PHM nemusí vracet na základnu do Prahy. LS PČR je schopna zajistit doplnění 

PHM na vhodném místě u zásahu. 

 

 

Obr. 21 vlevo a vpravo - Zásah LS PČR s Bell 412 u Kládové cesty, zdroj: foto archív HZS LK 
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 Vyuţití přenosných nádrţí v součinnosti s nasazením vrtulníku. 

Dopravit vodu do vzdálených míst s velkým převýšením a v neschůdném terénu 

si vţdy vyţádá nasazení velkého počtu osob a delšího času (Obr. 23). Za dobu, neţ se v takto 

obtíţném terénu podaří vytvořit funkční dálkové zásobování vodou, se můţe z malého 

ohniska rozvinout rozsáhlý lesní poţár.  

Pro hašení malých ohnisek poţáru na odlehlých místech, by bylo moţné pro území 

KRNAP aplikovat systém vyuţívaný na Slovensku. Systém spočívá v tom, ţe vrtulník 

na odlehlé místo vysadí skupinku hasičů a zároveň jim dopraví uzavřený vak (tzv. HELI vak) 

s vodou, hadicovým vedením D 25 a malým čerpadlem. Tento systém se dá aplikovat 

na likvidaci malých loţisek poţáru, nebo ke konečné likvidaci poţáru. Nejlépe tento systém 

představí série obrázků Obr. 24. Pro urychlení plnění standardního závěsného vaku 

pak na Slovensku vyuţívají velké přenosné nádrţe, do které závěsný vak noří Obr. 25.  

 

 
 

Obr. 22 vlevo - Pouţití přenosné nádrţe ve strmém terénu při DDV hadicovým vedením, zdroj: foto archív HZS 

LK 

Obr. 23 vpravo – Obtíţný transport PS 12 do strmé stráně pří DDV u Kládové cesty, zdroj: archív HZS LK 

 

Vyuţití větších přenosných nádrţí by se pro jinak nedostupná místa dalo také vyuţít, 

ale na základě obráceného principu. Závěsný vak by z nádrţe vodu nenabíral, ale naopak 

by ji do nádrţe nosil. V případech konečné likvidace doutnajících loţisek poţáru na větší 

ploše je vyprázdnění 800 l vody do jednoho místa neefektivní. Voda, kterou vrtulník 

do nádrţe donese, by byla aplikována na doutnající loţiska pomocí hadicového vedení D 25 

s proudnicí s malým průtokem. Tento princip bude na území KRNAP vyzkoušen v rámci 

naplánovaného taktického cvičení ve spolupráci s LS PČR na podzim roku 2011. 
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Obr. 24 - Vak HELI pouţívaný na Slovensku, zdroj: Štajnc P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 25 - Plnění závěsného vaku nořením v přenosné nádrţi, zdroj: Štajnc P. 
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4.4.4 Moţnosti vyuţití ostatních sloţek IZS při zdolávání poţáru 

 

Na území KRNAP působí Horská sluţba ČR, o.p.s. oblast Krkonoše, která je od roku 

2005 na základě dohody o plánované pomoci na vyţádání
6 

ostatní
7
 sloţkou IZS. Předmětem 

dohody je poskytnutí sil a prostředků (dále jen: „SaP“) při nedostatku vlastních kapacit HZS 

Libereckého kraje pro záchranné a likvidační práce v horském terénu, mimo horský terén, 

popřípadě při poskytování pomoci do zahraničí. 

Vyuţití této ostatní sloţky lze předpokládat při zdolávání poţárů odlehlých objektů. 

Jejich speciální techniku (sněţné skútry a motocykly čtyřkolky) lze vyuţít při transportu 

potřebných SaP na tato odlehlá místa. Charakteristika HS ČR, o.p.s. oblast Krkonoše 

a její další vyuţití je popsáno v odstavci 5.3.4 této DP. 

Při zdolávání mimořádných událostí lze vyuţít i další subjekty, které jsou na základě 

dohody o plánované pomoci na vyţádání a dohody o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci 

zahrnuty do územně příslušných poplachových plánů IZS
8
. Přehled ostatních sloţek IZS 

a smluvních partnerů působících na území Libereckého kraje, a jejich základní charakteristiku 

a předmět smlouvy, lze nalézt v bakalářské práci pod odkazem [25]. 

                                                 

6
 ) § 21, zákona [10] 

7
 ) § 4, odst. (2), zákona [10] 

8
 ) § 14 a § 19 vyhlášky [5] 
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5 Moţnosti zásahu základních a ostatních sloţek IZS při zdolávání dalších 

mimořádných událostí na území KRNAP. 

 

Posláním KRNAP je kromě uchování a zlepšení přírodního prostředí daného území, 

rovněţ vyuţití tohoto území k ekologicky únosné turistice a rekreaci. Kromě turistiky 

přitahuje území KRNAP stále více vyznavačů různých tzv. outdoorových  a adrenalinových 

sportů. Se zvyšující se oblíbenosti těchto sportů úměrně přibývá i četnost úrazů s nimi 

spojenými. 

Většina středisek cestovního ruchu se nachází na území ochranného pásma a 3. zóny 

národního parku (dále jen: „NP“).  Mezi střediska cestovního ruchu s kompletní úrovní 

vybavenosti lze zařadit: Harrachov, Rokytnice nad Jizerou, Špindlerův Mlýn, Pec 

pod Sněţkou., Janské Lázně, Vítkovice, Benecko, Paseky nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou, 

Mísečky, Stráţné, Černý Důl, Dolní Dvůr, Horní Maršov a Malá Úpa. 

Návštěvníky hor v současnosti představují Češi a zahraniční návštěvníci (z nich 

převaţují Němci, Poláci a Nizozemci). 

 

5.1 Rekreační činnosti provozované na území KRNAP 

 Pěší turistika 

Pěší turistika má v KRNAP dlouholetou tradici. V KRNAP je cca 800 km turisticky 

značených tras. Na území 1. a 2. zóny se lze podle současného návštěvního řádu pohybovat 

pouze po turisticky označených trasách. Na území 3. zóny KRNAP a jeho ochranného pásma 

lze provozovat pěší turistiku i na turisticky neznačených cestách a pěšinách.  

Značené trasy ve vrcholových partiích jsou kvůli častému výskytu nepříznivých 

klimatických podmínek značeny také tyčovým značením, o které se stará Horská sluţba ČR.  

 Sjezdové lyţování a snowboarding 

Lyţování je v Krkonoších tradiční sportovní aktivita, které se věnuje tisíce 

návštěvníků.  Na území KRNAP a je v současnosti provozováno 5 velkých skiareálů a cca 

400 lyţařských vleků a více neţ 15 lanových drah, které slouţí k přepravě lyţařů, 

snowboardistů, a v některých případech i cyklistů. Tato zařízení se nachází ve všech zónách 

národního parku a jeho ochranného pásma. 

 Běţecké lyţování 

Pro běţecké lyţování je na území KRNAP upravován povrch na více jak 550 km 

běţeckých tratí. Tyto tratě také navazují na síť upravovaných tras v podhůří Krkonoš, na tratě 
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v Jizerských horách a v polské části Krkonoš. Většina upravovaných tratí vede ochranným 

pásmem NP, 3. a 2. zónou NP. Strategie Správy KRNAP je zachovat co největší plochu 1. 

a 2. zóny bez technických úprav.  

  Cykloturistika 

Na území KRNAP je vyhrazeno přes 390 km cyklistických tras. Nejvíce cyklostezek 

bylo zřízeno v ochranném pásmu a ve 3. zóně, méně pak ve 2. a zcela výjimečně v 1. zóně 

NP.  Kromě stávajících cyklotras byly na území ochranného pásma NP povoleny i náročnější 

tratě typu „Mountain bike cross“ ve Svatém Petru a sjezdy na horských kolech po sjezdových 

tratích. 

 Skialpinismus a freeridové lyţování ve volném terénu  

Skialpinismus a freeridové lyţování se v posledních letech stávají oblíbenou aktivitou 

návštěvníků hor. Na území 1. a 2. zóny KRNAP nejsou v současnosti vyhrazeny ţádné areály 

umoţňující volný pohyb mimo značené cesty. Skialpinismus a freeridové lyţování 

lze provozovat mimo značené cesty pouze ve 3. zóně a ochranném pásmu kdekoli kromě 

lesních porostů, kde pohyb na lyţích upravuje zák. č. 289/1995 Sb., [11]. Volný pohyb mimo 

značené cesty v 1. a 2. zóně mají umoţněn pouze členové horské sluţby. V praxi však často 

dochází k nelegálním sjezdům v lesních porostech a výstupům na území v 1. a 2. zóně. 

 Skalní horolezectví, alpinismus a lezení na ledopádech 

Po vyhlášení národního parku došlo k plošnému omezení těchto sportovních aktivit. 

Pro horolezeckou činnost je nyní na území KRNAP vyhrazeno několik cvičných oblastí: 

Hnědé skály, Hranostají skály, Eminy kameny a Lubošské skály. Od roku 2010 bylo 

povoleno provozovat lezení na vodním ledu v Labském dole.  

 Paragliding 

Pro létání na padácích a závěsných kluzácích jsou na území KRNAP vyhrazeny 

lokality se startovacími a přistávacími plochami. Jsou to: Přední Ţalý, Čertova hora, Lysá 

hora, Horní Mísečky – Medvědín a Špindlerův Mlýn – Pláň. 

[17], [23] 

 

5.2 Statistika zásahů horské sluţby  

Přehled o úrazech a nehodách vzhledem k vykonávaným činnostem nám udává 

statistika HS ČR, o.p.s., oblast Krkonoše provedená za posledních pět let viz Obr. 26 a Tab. 8, 

příloha č. 3, této DP. Dále pak byl proveden přehled počtu úmrtí, hledaček a lavinových akcí 

viz Obr. 27 a Tab. 7, příloha č. 3, této DP.   
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Obr. 26 - Přehled počtu úrazů dle činnosti při nehodě, zdroj: HS ČR, o.p.s., oblast Krkonoše 

 

 

 
 
Obr. 27 - Přehled počtu úmrtí, hledačky, lavinové akce, zdroj: HS ČR, o.p.s., oblast Krkonoše 
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5.3 Sloţky IZS působící na území KRNAP a jejich koordinace 

 

Na území KRNAP kromě základních sloţek IZS působí i HS ČR, o.p.s. oblast 

Krkonoše jakoţto ostatní
9 

sloţka IZS s místní působností. V této kapitole je uvedeno základní 

rozdělení sloţek IZS a jejich koordinace při společném zásahu. Dále pak je popsána stručná 

charakteristika HS ČR, o.p.s. oblast Krkonoše a pokrytí území základními sloţkami IZS.  

 

5.3.1 Rozdělení sloţek IZS  

 

 Základní sloţky IZS  

Musí zajistit nepřetrţitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události. 

Vyhodnotit rozsah mimořádné události pro stanovení SaP pro neodkladný zásah v místě 

mimořádné události. Za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po celém území České 

republiky.  

 Základními sloţkami IZS jsou: 

- Hasičský záchranný sbor České republiky, 

- Policie České republiky, 

- zdravotnická záchranná sluţba, 

- jednotky poţární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje. 

 Ostatní sloţky IZS 

Poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyţádání [25]. 

  

5.3.2 Koordinace sloţek IZS  při společném zásahu  

 

Je prováděna: 

 

 Na taktické úrovni 

 Velitelem zásahu v místě nasazení sloţek a v prostoru předpokládaných účinků 

mimořádné události.  

 Na operační úrovni 

OPIS IZS, kterými jsou OPIS hasičského záchranného sboru kraje a OPIS generálního 

ředitelství hasičského záchranného sboru, jako stálé orgány pro koordinaci sloţek IZS. 

 

 

                                                 

9
 ) odstavec: 4.4.4 této DP 
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 Na strategické úrovni  

Starostou obce s rozšířenou působností, hejtmanem kraje nebo MV a ostatními 

správními úřady v případech stanovených zákonem [10]. 

Na jaké úrovni bude probíhat koordinace sloţek závisí na velikosti území, 

které se mimořádná událost (dále jen: „MU“) týká a jak velký počet SaP bude potřeba na její 

řešení. S rozsahem mimořádné události se můţe strategická úroveň stupňovat. 

Velitel zásahu můţe poţádat starostu obce s rozšířenou působností o koordinaci 

záchranných a likvidačních prácí při řešení MU vzniklé ve správním obvodu obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností. Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací můţe starosta 

obce s rozšířenou působností pouţít krizový štáb své obce. 

Hejtman organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje. Koordinuje 

záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události vzniklé na území kraje, 

nebo pokud MU přesahuje území jednoho správního obvodu obce s rozšířenou působností 

a velitel zásahu vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu, nebo pokud velitel zásahu či starosta obce 

s rozšířenou působností poţádá hejtmana o koordinaci. Pro koordinaci záchranných 

a likvidačních prací můţe hejtman pouţít krizový štáb kraje zřízený podle zvláštního právního 

předpisu
10

 a spolupracuje s hasičským záchranným sborem kraje. 

MV zabezpečuje ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací v případě 

ţe MU přesahuje území kraje a velitel zásahu vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu, anebo MU 

přesahuje státní hranice České republiky a je nutná koordinace záchranných a likvidačních 

prací nad rámec příhraničních styků, nebo o tuto koordinaci poţádá velitel zásahu starosta 

obce s rozšířenou působností nebo hejtman [25]. 

 

5.3.3 Operační a informační střediska 

 

Jsou stálými orgány pro koordinaci sloţek IZS. Tvoří je OPIS hasičského záchranného 

sboru kraje a OPIS generálního ředitelství hasičského záchranného sboru. 

OPIS zabezpečují tyto úkoly: 

 přijímají a vyhodnocují informace o MU. K tomu zabezpečují telefonní linky 

tísňového volání 150 a podle určení MV i jednotné evropské číslo 112, 

 spolupracují a udrţují spojení s operačními středisky základních sloţek, s ostatními 

sloţkami, místy zásahu a s krizovými štáby, 

                                                 

10
 ) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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 plní úkoly ukládané velitelem zásahu a orgány oprávněnými koordinovat záchranné 

a likvidační práce, pro které povolávají a nasazují síly a prostředky hasičského 

záchranného sboru, jednotek poţární ochrany a dalších sloţek IZS, 

 vyţadují a organizují osobní a věcnou pomoc. K tomu vyuţívají územně příslušný 

poplachový plán IZS
11

 a vyhlašují odpovídající stupeň poplachu pro území postiţené 

mimořádnou událostí, 

 dokumentují záchranné a likvidační práce, na kterých se podílí, 

 varování ohroţeného obyvatelstva, 

 zapojení do mezinárodních záchranných prací a příhraniční spolupráce 

při záchranných a likvidačních pracích podle § 7 a 10 zákona [10]. 

[25] 

 

5.3.4 Horská sluţba ČR, o.p.s. oblast Krkonoše 

 

Od roku 1990 existovalo Sdruţení horských sluţeb ČR, kdy jednotlivé oblasti 

(Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy) měly 

svoji právní subjektivitu. V roce 2001 vzniká jeden právní subjekt - občanské sdruţení Horská 

sluţba České republiky. Občanské sdruţení je financováno převáţně z rozpočtu Ministerstva 

zdravotnictví. 

Na základě rozhodnutí vlády ČR zaloţilo Ministerstvo pro místní rozvoj 21. 12. 2004 

obecně prospěšnou společnost – Horská sluţba ČR, o.p.s. Tato organizace společně 

s občanským sdruţením – Horská sluţba České republiky (dále jen „HS ČR“) zajišťuje 

veškerou činnost horské sluţby v ČR.  

Běţný chod společnosti řídí ředitel - náčelník HS ČR, o.p.s. Za společnost jedná 

na základě plných mocí svěřených mu správní radou. Výkon činnosti HS ČR, o.p.s. 

se organizuje především v rámci jednotlivých horských oblastí, kterými jsou Šumava, Krušné 

hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy. V čele oblasti stojí náčelník 

oblasti, jmenovaný ředitelem. Organizační chod společnosti a činnost správní a dozorčí rady 

zajišťuje úřad HS ČR, o.p.s. (administrativní centrum), v jehoţ čele stojí ředitel úřadu. 

Občanské sdruţení - HS ČR jako samostatný právní subjekt je občanským sdruţením 

zaloţeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdruţování občanů.  

                                                 

11
 ) Kterým je ústřední poplachový plán IZS a poplachový plán IZS kraje, dle § 14 a § 19 vyhlášky [5]. 

http://www.horskasluzba.cz/go.php?p=5&clanek=514
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Organizačním článkem občanského sdruţení je oblast, která je sloţena z jednotlivých 

okrsků. Oblast plně a samostatně zabezpečuje výkon působnosti HS ČR na svém území 

na základě poţadavků HS ČR, o.p.s., a to v souladu se stanovami, statutem, a ostatními 

vnitřními předpisy, jakoţ i obecně platnými normami.  

Oblast je řízena Radou oblasti, kterou tvoří vedoucí jednotlivých okrsků a dva 

zaměstnanci HS ČR, o.p.s. - náčelník oblasti a oblastní metodik. V čele oblasti stojí volený 

předseda Rady oblasti.  

HS ČR, o.p.s. oblast Krkonoše, zastupuje náčelník oblasti pan Adolf Klepš. 

Horská sluţba ČR, o.p.s. zajišťuje zejména tyto činnosti: 

 

 organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu, 

 poskytuje první pomoc, zajišťuje transport nemocných a raněných, 

 vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor, 

 zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic Horské sluţby, 

 provádí instalaci a údrţbu výstraţných a informačních zařízení, 

 vydává a rozšiřuje preventivně-bezpečnostní materiály, 

 informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a svých 

opatřeních k zajištění bezpečnosti na horách, 

 sleduje úrazovost, zpracovává úrazovou statistiku, na základě které provádí rozbor 

příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu sníţení, 

 provádí hlídkovou činnost na hřebenech hor a na sjezdových tratích, pohotovostní 

sluţbu na stanicích a domech Horské sluţby a lavinová pozorování, 

 spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi v České republice i v zahraničí, 

 spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a ţivotního prostředí a jinými 

orgány a organizacemi, 

  podporuje činnost občanského sdruţení Horská sluţba České republiky [25]. 

 

Stanice HS ČR, o.p.s. oblast Krkonoše 

Na území KRNAP je rozmístěno celkem 14 stanic. Ústřední stanice s 24 hodinovou 

pohotovostí se nalézá ve Špindlerově Mlýně. V letním období jsou aktivní stanice: Harrachov, 

Luční bouda, Pec pod Sněţkou, Rokytnice nad Jizerou a Stráţné. V zimním období jsou 

zaktivněny i stanice: Benecko, Černý Důl, Jánské Lázně, Pozemní boudy, Studenov, Velká 

Úpa, Vítkovice v Krkonoších a Ţacléř [14]. 
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Rozmístění stanic HS ČR, o.p.s. oblast Krkonoše je zobrazeno na mapě, 

která je přílohou č. 1. k této DP. 

 

5.3.5 Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky poţární ochrany zařazené do plošného 

pokrytí KRNAP 

 

Rozmístění jednotek HZS Libereckého kraje (dále jen: „LK“), 

HZS Královéhradeckého kraje (dále jen: „KHK“) a jednotek SDH obcí poţární ochrany 

na území KRNAP vychází z nařízení kraje, které vydal krajský úřad ke stanovení podmínek 

k zabezpečení plošného pokrytí kraje jednotkami poţární ochrany
12

 (dále jen: „JPO“) 

v souladu s § 27, zákona o poţární ochraně [8]. 

Plošné pokrytí vychází ze stanovení stupně nebezpečí katastrálních území dle přílohy 

č. 1 vyhlášky o organizaci a činnosti JPO [4]. Kategorie JPO a základní tabulka plošného 

pokrytí dle stupně nebezpečí území obce je dána přílohou zákona o poţární ochraně [8]. 

Kategorie JPO a jejich rozmístění na území KRNAP je zobrazeno na mapě, 

která je přílohou č. 1. k této DP. Kaţdý okres, na kterém se KRNAP rozkládá, viz odstavec 

3.4.1 této DP, je zaštítěn vlastním OPIS. 

 Specifická technika 

HZS LK a HZS KHK jsou vybaveny pásovým obojţivelným vozidlem. Na poţární 

stanici ve Vrchlabí je na podvalníku dislokováno vozidlo GAZ – 3409 „Bobr“ viz Obr. 28 

a na poţární stanici v Liberci je na podvalníku připraveno vozidlo Hägglunds BV 206 viz 

Obr. 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28  vlevo - Vozidlo GAZ – 3409 „Bobr“, zdroj: foto archív HZS LK 

Obr. 29 vpravo – Vozidlo Hägglunds BV 206, zdroj: Viták P. 

                                                 

12
 ) § 65, zákona [8] 
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5.3.6 Policie ČR 

 

Útvary policie se v souladu se zákonem o Policii ČR
13

  podílejí na provádění 

záchranných a likvidačních prací včetně letecké podpory IZS a podpory v krizových situacích. 

Útvary PČR jsou řízeny a organizovány podle § 6 zákona o PČR.  Sídla oddělení PČR 

jsou stanovena rozkazem krajského ředitele PČR, který vychází z vyhodnocení bezpečnostní 

situace a zásad systemizace sluţebních a pracovních míst. 

Rozmístění oddělení PČR na území KRNAP je zobrazeno na mapě, která je přílohou 

č. 1. k této DP. 

Významnou úlohu při řešení mimořádných událostí zastává Letecká sluţba PČR. 

Jejím prvořadým úkolem je pohotovostní zajištění policejních akcí na záchranu ţivota 

či odvrácení hrozícího nebezpečí, pátrání po pohřešovaných osobách a pachatelích závaţných 

trestných činů. Podílejí se ale i na provozu letecké záchranné sluţby. LS PČR je zajišťována 

ze tří základen. Jedná se o základny v Praze, Brně a Hradci Králové. Pro tyto účely 

se vyuţívají vrtulníky EC-135. Jejich přístrojové vybavení jim umoţňuje provádět lety 

za sníţené viditelnosti při nepříznivých meteorologických podmínkách a to jak ve dne, 

tak i v noci [13]. 

Dále má LS PČR vyhrazeny vrtulníky pro účely HZS ČR. Ty jsou dislokovány 

na letišti v Praze Ruzyni. 

Vrtulníky LS PČR lze vyuţít zejména při: 

 záchraně osob pomocí palubního jeřábu (Obr. 30) a lanové techniky prováděné 

leteckými záchranáři. K této činnosti jsou předurčeni HZS hlavního města Prahy, 

Středočeského kraje, Královéhradeckého kraje, Jihomoravského kraje a letečtí 

záchranáři HS ČR, 

 vzdušnému monitorování, řízení a dokumentování mimořádné události, 

 hašení poţárů, 

 přepravě jednotek poţární ochrany, odborníků, speciálních prostředků a humanitární 

pomoci na místo zásahu [13]. 

 

 

 

                                                 

13
 ) Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů 
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5.3.7 Letectvo Armády ČR 

 

Letectvo Armády ČR zabezpečuje pro ministerstvo dopravy pátrací a záchrannou 

sluţbu SAR („Search And Rescue“).  

Na území ČR jsou v systému SAR v neustálé pohotovosti dva vrtulníky W-3A Sokol 

na dvou stanovištích. Na letišti Líně u Plzně pro západní část území ČR a v Přerově 

pro východní část ČR. Tyto vrtulníky lze vyţadovat v případě nutnosti podpory zásahu, 

kde hrozí nebezpečí ohroţení ţivota a zdraví, škod velkého rozsahu nebo ohroţení ţivotního 

prostředí a pokud tuto podporu není moţné realizovat jiným způsobem. Spolupráce s IZS 

prostřednictvím HZS ČR je řešena ve směrnici pro vyţadování a zapojení vrtulníků AČR 

v rámci IZS. Vrtulníky SAR lze pro účely HZS vyuţít pouze v těch případech, kdy nebudou 

řešit úkoly jim dané dle zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a zákona č. 219/1999 Sb., 

o ozbrojených silách ČR. Rozsah vyuţití vrtulníků SAR je kromě hašení poţárů stejný 

jako u vrtulníků LS PČR. 

 

5.3.8 Zdravotnická záchranná sluţba 

 

Zdravotnická záchranná sluţba (dále jen: „ZZS“) je příspěvková organizace zřizovaná 

krajem. Na území KRNAP působí ZZS LK a ZZS KHK. Síť zdravotnické záchranné sluţby 

je stanovena vyhláškou o zdravotnické záchranné sluţbě
14

 a musí být organizována tak, aby 

byla zabezpečena dostupnost přednemocniční neodkladné péče a její poskytnutí do 15 minut 

od přijetí tísňové výzvy s výjimkou případů hodných zvláštního zřetele.  

Činnost výjezdových skupin je řízena z krajských operačních středisek. Na území 

KRNAP působí výjezdová střediska: Dvůr Králové n. Lab., Trutnov a Vrchlabí 

(z Královéhradeckého kraje) a Jilemnice, Frýdlant, Rokytnice nad Jizerou a Tanvald 

(z Libereckého kraje).  

Samostatnou sluţbou v rámci organizace ZZS je letecká záchranná sluţba (dále jen: 

„LZS“) zajišťovaná společností DSA a.s. Střediska LZS pokrývají celou ČR. Na území 

KRNAP lze vyuţít LZS Liberec (50° 40‘ 39‘‘ N; 014° 01‘ 26‘‘ E) a LZS Hradec Králové (50° 

11‘ 36‘‘ N; 015° 49‘ 32‘‘ E). LZS je schopna provádět i záchranné práce z podvěsu (Obr. 31). 

[26] 

 

                                                 

14
 ) Vyhláška MZ ČR č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné sluţbě, ve znění pozdějších předpisů. 
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Obr. 30 – Vrtulník LS PČR při záchraně osoby pomocí palubního jeřábu, zdroj: Viták P. 

 

 
 
Obr. 31 – Vrtulník DSA z KHK při záchraně osoby pomocí podvěsu, zdroj: Kolárik M. 
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6 Moţnosti spolupráce s vedením a zaměstnanci KRNAP 

 

V rámci spolupráce HZS Libereckého a Královéhradeckého kraje se Správou KRNAP 

by bylo vhodné uzavřít dohodu o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. Předmětem dohody 

by bylo poskytnutí kontaktu na osoby s regionálními znalostmi a znalostmi v oblasti 

dodavatelů těţební a jiné speciální techniky.  

Především by se mělo jednat o osoby zapojené do TES a zaměstnance lesních závodů. 

Ve smlouvě by měly být uvedeny i podmínky aktualizace kontaktů a podmínky pro vyţádání 

pomoci a účasti ve štábu
15

 velitele zásahu.  

V rámci dohody mohou být i upřesněny podmínky dalšího rozvoje Záchranného plánu 

KRNAP. 

                                                 

15
 ) § 23 vyhlášky [4] 
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7 Smlouva o vzájemné pomoci uzavřená mezi Českou republikou 

a Polskou republikou 

 

KRNAP se rozkládá podél státní hranice s Polskou republikou. Při rozsáhlé 

mimořádné události lze vyuţít: „Smlouvu mezi Českou republikou a Polskou republikou 

o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, ţivelných pohromách a jiných 

mimořádných událostech.“
16

 

- Předmět smlouvy  

Upravuje základní zásady dobrovolného poskytování pomoci při katastrofách, 

ţivelných pohromách a jiných mimořádných událostech, které ohroţují ţivot a zdraví lidí, 

majetek nebo ţivotní prostředí a které nemohou být zcela nebo rychle zdolány vlastními 

prostředky strany ţádající o pomoc. 

- Druhy pomoci 

Pomoc můţe být poskytnuta záchrannými jednotkami nebo jednotlivými odborníky, 

poskytnutím předmětů pomoci, sdělením potřebných informací nebo jiným vhodným 

způsobem. 

- Ţádost o pomoc a kompetence 

Orgány příslušné pro předkládání a přijímání ţádosti o pomoc jsou: 

v České republice – Ministerstvo vnitra, 

v Polské republice – ministr vnitra a státní správy. 

- Další náleţitosti smlouvy 

Ve smlouvě jsou dále řešeny podmínky pro zabezpečení rychlosti a účinnosti 

poskytování pomoci, jako je například: překračování hranic, přeprava vybavení, pouţívání 

letadel, koordinace a řízení, náklady na poskytnutí pomoci, náhrada škod, evakuace osob přes 

hranice, telekomunikační spojení, řešení sporů a jiné smluvní úpravy. 

                                                 

16
 ) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 102/2003 Sb.m.s. 
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8 Zpracování Záchranného plánu KRNAP 

 

Před započetím práce na záchranném plánu byla vznesena otázka, jaké informace 

by měl záchranný plán sloţkám IZS přinést. Rychlost nasazení sil a prostředků sloţek IZS 

je jedním z hlavních faktorů, které ovlivní konečný výsledek, ať uţ se jedná o včasné 

poskytnutí lékařské pomoci, zdolávání poţáru, vyhledávání zavalených osob pod lavinou, 

či vyhledávání ztracených osob při pohybu v neznámém terénu. Prvotním cílem záchranného 

plánu by měla být jednoznačná a snadná identifikace místa mimořádné události. Tím bude 

eliminována moţnost vzniku omylu, například z důvodu dvou shodných místních názvů. 

Návštěvník KRNAP v nesnázích by měl mít moţnost snadno nahlásit svoji polohu sloţkám 

IZS i  bez místní znalosti a speciálních přístrojů GPS („Global Positioning Systém“). 

Také sloţky IZS by měly mít usnadněnou domluvu na místě nasazení či setkání. 

Z těchto důvodů budou dle plánu na území KRNAP rozmístěny očíslované 

traumatologické body (dále jen „trauma body“). Trauma bod bude prezentovat takové místo 

v terénu, kde bude vztyčena tabulka označená písmenem a číslem daného bodu. Dále budou 

na tabulce uvedeny souřadnice GPS, národní telefonní čísla pro nahlášení mimořádné události 

jednotlivým sloţkám IZS a kontakt na Horskou sluţbu ČR, o.p.s., oblast Krkonoše. 

 Záchranný plán musí v rámci návaznosti obsahovat i informace o přístupových 

moţnostech k těmto bodům a údaje o sjízdnosti cest. Do záchranného plánu budou také 

zanesena místa vhodná pro přistání vrtulníku, zdroje hasební vody a otočná a vyhýbací místa 

pro těţkou mobilní techniku. Zkušenosti z taktického cvičení u Janovy Skály ukázaly, 

jak velký význam mají tato otočná a vyhýbací místa, pro zorganizování kyvadlové dopravy 

vody pomocí cisternových automobilových stříkaček. Všechny tyto informace jsou důleţité 

při rozhodovacím procesu, jaké síly a prostředky sloţek IZS je třeba na místo události vyslat 

a jakou zvolit taktiku pro zdolání mimořádné události.  

Jednotlivé informace budou zaneseny do samostatných vrstev mapového systému GIS, 

které budou moci vyuţívat všechny sloţky IZS. Základním výstupem záchranného plánu bude 

mapa ve formě atlasu celého území KRNAP, která bude obsahovat výše uvedené mapové 

vrstvy.  
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8.1 Záchranné plány národních parků v ČR 

 

Bylo vhodné, aby se pojetí Záchranného plánu KRNAP výrazně nelišilo 

od jiţ vytvořených záchranných plánů pro území podobného charakteru. K porovnání 

koncepce byl vyuţit Záchranný plán NP Šumava, Pomoc v nouzi NP České Švýcarsko 

a Pomoc v nouzi – Traumatologický plán LČR, s.p. – LS Litvínov. 

Jako první z uvedených vznikl roku 2008 plán pro NP České Švýcarsko (Obr. 32) 

na jeho filozofii navázal plán pro LS Litvínov (Obr. 33) a nezávisle na výše uvedených 

plánech pak vzniknul roku 2010 plán pro NP Šumava (Obr. 34). 

Grafické vyjádření se u všech uvedených plánů není shodné a ani body zájmu nejsou 

u všech plánů stejné. Ve všech plánech jsou však uvedeny trauma body a zvýrazněné 

komunikace. Plán pro NP Šumava však neobsahuje místa vhodná pro přistání 

vrtulníků  a plány pro NP České Švýcarsko a LS Litvínov neuvádějí zdroje vody.  

Grafické ztvárnění označení trauma bodů v terénu je u plánu pro NP České Švýcarsko 

a LS Litvínov shodné (Obr. 41) a jejich číslování na sebe navazuje. Grafické provedení 

označující trauma body v krajině NP Šumava je zcela odlišné a jejich číslování doplněno 

o písmeno „A“, které je umístěno před číslici. 

Řešení označování trauma bodů pro plán KRNAP s ohledem na návaznost plánu NP 

Šumava je rozvedeno v odstavci 8.1.5 této DP. 

 

8.1.1 Vytvoření pracovní skupiny a stanovení postupu 

 

Záchranný plán nemohl být vytvořen pouze jako studie jednoho člověka v rámci 

diplomové práce. Bylo třeba sestavit pracovní skupinu, ve které budou zástupci jednotlivých 

sloţek IZS, kterým bude plán slouţit. Vytvořený záchranný plán musí vyhovovat potřebám 

těchto sloţek a musí být zhotoven na základě informací známých těmto sloţkám. 

Ze zmíněných informací se jedná především o jiţ vytvořená stávající mapová data 

a nashromáţděné zkušeností ze zdolávání mimořádných událostí na území KRNAP. 

Pro sestavení pracovní skupiny bylo osloveno vedení základních sloţek IZS na krajské 

úrovni a ostatní sloţky IZS působící na území KRNAP: Horská sluţba ČR o.p.s. oblast 

Krkonoše, Správa KRNAP a Správa NP a CHKO Šumava, která jiţ měla záchranný plán 

pro svoje území vytvořený a který byl podroben připomínkování GŘ HZS ČR.  
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Sloţení pracovní skupiny: 

- HS ČR, o.p.s., oblast Krkonoše: Adolf Klepš, zástupce náčelníka HS ČR, 

- HZS LK ÚO Semily: mjr. Bc. Pavel Viták, vedoucí odd. IZS a sluţeb (zpracovatel 

této diplomové práce), 

- HZS Krajské ředitelství LK: kpt. Ing. Jana Havrdová, pracovník GIS, por. Mgr. Jan Petr, 

krizové a havarijní plánování, 

- PČR LK okresní ředitelství Semily: plk. Mgr. Libor Niţník, vedoucí územního odboru, 

- Správa NP a CHKO Šumava: Petr Šrail, referent sekce pro informační a stráţní sluţbu, 

- Správa KRNAP: Ing. Aleš Mego, technik BOZP a PO, Mgr. Miroslav Válek referent GIS, 

- ZZS LK: Martin Beneš, referent odd. krizové připravenosti. 

 

Předmětem prvního pracovního jednání bylo seznámení sloţek IZS s navrhovaným 

záchranným plánem. Přítomní byli seznámeni s rámcovou podobou a předpokládaným 

vyuţitím záchranného plánu s poţadavkem na jeho okomentování a připomínkování. 

Rámcová podoba záchranného plánu byla před tímto jednáním jiţ částečně stanovena 

na společných jednáních mezi zpracovatelem této diplomové práce a Ing. Alešem Megem. 

Na prvním jednání pracovní skupiny všichni zúčastnění odsouhlasili vytvoření 

záchranného plánu s tím, ţe v něm vidí přínos jak pro kaţdou samostatnou sloţku, 

tak pro součinnostní zásah více sloţek IZS. 

 

Byly stanoveny termíny pro realizaci záchranného plánu: 

- Do 15 prosince roku 2010 předloţit sloţkám IZS první pracovní verzi 

záchranného plánu.  

- Sloţky IZS zašlou své připomínky do konce ledna 2011.  

- Další společná jednání pak budou organizována tak, aby konečná podoba 

záchranného plánu byla sestavena do konce března 2011. 

- Zanesení mapových dat do GIS prostředí operačních středisek sloţek IZS, 

vytištění mapových sad a osazení traumatologických bodů v terénu bude 

provedeno do konce června roku 2011. 
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Obr. 32 - Výřez: Pomoc v nouzi NP České Švýcarsko, zdroj: LČR, s. p. – LS Litvínov 
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Obr. 33 – Výřez: Pomoc v nouzi – Traumatologický plán LČR, s. p. – LS Litvínov, zdroj: LČR, s. p. – LS Litvínov 
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Obr. 34 - Výřez: Záchranný plán NP Šumava, zdroj: Správa NP a CHKO Šumava 
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8.1.2 Získání garance k financování a realizaci Záchranného plánu KRNAP 

 

Správa KRNAP se zavázala financovat realizaci Záchranného plánu KRNAP a jeho 

další rozvoj. Především se jedná o výrobu a rozmístění cedulí v terénu, jejich údrţbu 

a případné osazení nových trauma bodů dle vývoje Záchranného plánu KRNAP, dále o tisk 

map pro HS ČR, o.p.s., oblast Krkonoše, zpřístupnění veškerých dat pro základní sloţky IZS, 

informování veřejnosti na webových stránkách KRNAP a zhotovení informačních letáků 

pro informační střediska.  

Správa KRNAP se také zavázala získat další data pro budoucí rozvoj Záchranného 

plánu KRNAP. Jedná se především o data z oblasti zmapování vodních zdrojů, sjízdnosti 

a únosnosti cest, evidenci vyhýbacích míst pro těţkou mobilní techniku a celkovou aktualizaci 

mapových dat. Správa KRNAP si na financování dalšího rozvoje podala ţádost o dotaci z EU. 

Pracovní skupina vytvořila stávající Záchranný plán KRNAP bezplatně na základě 

stávajících dostupných informací.  

 

8.1.3 Získaní potřebných dat a podkladů 

 

 Traumatologické body 

Byla vytvořena základní mapová vrstva. Na ní byla přiřazena vrstva trauma bodů, 

přičemţ Horská sluţba ČR, o.p.s. oblast Krkonoše, jakoţto sloţka IZS s největší místní 

znalostí navrhla rozmístění jednotlivých trauma bodů. K tomu byly vyuţity poznatky 

ze záchranných akcí z minulých let. Trauma body mohou být v terénu osazeny jako 

samostatné značení, ale předpokládá se maximální vyuţití jiţ stávajícího do terénu osazeného 

značení (např. turistické rozcestníky), ke kterým se značka trauma bodu snadno přiřadí. 

 Trauma body by měly být na území KRNAP rozmístěny v závislosti 

na předpokládaném vyuţití, a tak by nebylo vhodné nechat se při navrhování umístění 

svazovat rozmístěním jiţ osazeného značení v terénu. Návrh trauma bodů v přehledné tabulce 

s uvedením názvu místa, GPS souřadnic a číselným označením bodu byl předán pracovníkovi 

GIS Správy KRNAP, který je zanesl do samostatné mapové vrstvy.  

Body byly řazeny ve třech pásech dle souřadnic GPS a to po 5° od východu na západ 

dle logické orientace z pohledu návštěvníka Krkonoš. Do návrhu byly zařazeny body vhodné 

pro soustředění sloţek IZS i body vhodné pro předávání informací z pohledu návštěvníků.  

 

 

 



60 

 Místa vhodná pro přistání vrtulníku 

Místa označená jako vhodná pro přistání vrtulníku nejsou udrţované heliporty. 

Tato místa byla stanovena ve spolupráci ZZS a HS ČR jiţ před zahájením tvorby 

Záchranného plánu KRNAP. Data poskytlo Operační středisko ZZS LK. Získaná data byla 

také předána pracovníkovi GIS Správy KRNAP k vytvoření další samostatné vrstvy. 

 

 Sjízdnost cest 

Správa KRNAP se zavázala získat potřebné údaje (viz odstavec 8.1.2) a Záchranný 

plán KRNAP průběţně aktualizovat. Pro vyznačení průjezdnosti cest v první pracovní verzi 

Záchranného plánu KRNAP byla vyuţita data Českého ústavu zeměměřického a katastrálního 

úřadu. Poskytnutá data rozlišují udrţované a neudrţované cesty. Pro ověření stavu bylo 

projeto několik územních částí KRNAP viz Obr. 35. 

Dostatečnou informaci o průjezdnosti cest udává cestní síť uvedená v porostních 

mapách. Export cestní sítě z porostních map do prostředí GIS není zatím technicky moţný. 

Jejich případné zanesení do mapové vrstvy GIS bude součástí budoucího rozvoje 

Záchranného plánu KRNAP. 

 

 Zdroje hasební vody 

Pro mapovou vrstvu zdrojů hasební vody byla pouţita data z databáze centrálního 

datového skladu GIS HZS ČR, který spravuje Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. 

Správa KRNAP se zavázala provést průzkum vhodných vodních zdrojů pro hašení poţárů. 

Několik moţných vodních zdrojů bylo lokalizováno při kontrole průjezdnosti cest viz Obr. 

35. 

 

 Vyhýbací místa pro těţkou mobilní techniku 

Znalost výhýbacích míst je důleţitá při organizací dálkové dopravy vody. Správa 

KRNAP nemá tato místa zmapována a zavázala se tato data dodatečně získat. V některých 

lokalitách KRNAP byla tato místa lokalizována zařízením GPS také při kontrole průjezdnosti 

cest viz Obr. 35. 

Lesní správy byly poţádány o zakreslení vyhýbacích míst do porostních map. Jejich 

následné zanesení do mapové vrstvy GIS bude součástí budoucího rozvoje Záchranného plánu 

KRNAP. 
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8.1.4 Postupné kroky k vytvoření finální verze Záchranného plánu KRNAP. 

 

K 21. 12. 2010 byla vytvořena první pracovní verze, viz Obr. 36. Jejím hlavním 

účelem bylo zobrazit rozmístění trauma bodů po území KRNAP, dle návrhu HS ČR, o.p.s., 

oblast Krkonoše. V dalším kroku bylo třeba získat souřadnice stávajícího turistického značení 

v terénu a určit, které trauma body budou umístěny samostatně a které budou umístěny 

na turistické značení v jejich dosahu, aby se v krajině zbytečně nevytvářely další umělé prvky. 

Za tímto účelem byla sjednána osobní schůzka s Ing. Milošem Růţičkou ze Správy 

KRNAP, který spravuje databázi rozcestníků a cedulí KČT. Od něho byly zjištěny následující 

informace. Existuje celostátní databáze samostatných cedulí a rozcestníků (dále jen „cedule 

KČT“) vedených pod názvem místa umístění. Nosiči cedule KČT je od roku 2003 přiděleno 

jedinečné označení: dvě písmena označující území a tři číslice označující nosič. Všechny 

cedule ukazující jednotlivé směry a místa mají v pravém zápatí toto stejné označení, viz Obr. 

39. 

Nosiče cedulí KČT nejsou zaměřeny souřadnicemi GPS a tak nelze v mapě označit 

jejich přesné umístění. Pokud by se ve spolupráci s KČT podařilo doplnit do databáze KČT 

přesnou souřadnicovou polohu nosičů cedulí KČT, kaţdá cedule KČT by se pak stala 

jedinečným lokalizačním bodem v rámci celé ČR.  Podle označení cedule KČT by pak bylo 

moţné lokalizovat osobu ţádající o pomoc na celém území ČR. 

Tato informace nás přivedla na myšlenu vyuţít označení cedulí KČT pro značení 

trauma bodů viz odstavec 8.1.5 této DP. 

Ing. Miloš Růţička projednal celou záleţitost s vedením KČT a po obdrţení 

souhlasného stanoviska určil polohu cedulí KČT na území KRNAP a data předal zpracovateli 

diplomové práce k zanesení do další mapové vrstvy pracovní verze Záchranného plánu 

KRNAP. 

V programu ArcReader 10 bylo zakresleno, které trauma body budou umístěny 

na cedule KČT a které budou umístěny samostatně na vlastním nosiči, viz Obr. 42. Tento 

návrh byl poté zaslán pracovní skupině k závěrečnému rozhodnutí, které body je třeba ještě 

spojit, které odstranit, či přemístit. Po vzájemném odsouhlasení polohy všech bodů byly 

teprve započaty práce na vytvoření konečné verze Záchranného plánu KRNAP.  
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Obr. 35 - Projetá trasa, vodní zdroje a vyhýbací místa, zdroj GIS HZS LK
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8.1.5 Značení traumatologického bodů a návrh vzhledu tabulky traumatologického 

bodu.  

 

Pří řešení otázky jak se budou jednotlivé traumatologické body značit bylo třeba 

zohlednit několik faktů. Označení musí být krátké, snadno zapamatovatelné a nezaměnitelné. 

Bylo třeba vzít na zřetel jiţ pouţitá značení ve stávajících traumatologických plánech 

pouţitých v ČR a zohlednit i fakt, ţe v budoucnu jistě dojde k vytvoření traumatologických 

plánů pro další samostatné územní celky v ČR. 

 Systém telefonních center tísňového volání 112 (dále jen: „TCTV“) 112, 

který propojuje základní sloţky IZS a je určený pro příjem a zpracování tísňového volání, 

je nastaven tak, ţe centra  TCTV 112 jsou v rámci ČR hlasově i datově propojena. TCTV 112 

jsou vzájemně zastupitelná.  Při přetíţení spádového TCTV 112, převezme tísňovou zprávu 

volné TCTV 112. Můţe se tak stát, ţe se volaný dovolá na opačný konec ČR, neţ se právě 

nalézá. TCTV 112 sice vyuţívá systém lokalizace volaného, ale přesnost lokalizace je závislá 

na systémech přenášejících telefonní signál a tak není všude stejná. V případě velké přírodní 

pohromy, jakou byl např. orkán Kyrill, můţe dojít jak k přetíţení jednotlivých TCTV 112, 

tak i k omezením v přenosových sítích telefonních operátorů. Pokud však osoba v tísni zavolá 

na TCTV 112 a vysloví, ţe se nalézá u trauma bodu např. 100, tak se musí jednat pouze 

o jedno místo v ČR.  
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Obr. 36 -Výřez z první pracovní verze Záchranného plánu KRNAP, zdroj: Správa KRNAP 
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Traumatologický plán pro území Lesů ČR, s.p. – Lesní správy Litvínov navázal 

jednoduchým číslováním trauma bodů na číslování pouţité v systému Pomoc v nouzi 

na území Národního parku České Švýcarsko. 

Aby číselná řada neustále nenarůstala, bylo při řešení Záchranného plánu NP Šumava 

před číselnou řadu zařazeno písmeno „A“ jako první písmeno abecedy viz Obr. 37. 

Pro značení trauma bodů v Záchranném plánu KRNAP byly navrţeny dvě varianty: 

 Varianta 1. 

Zvolilo by se číslování navrţené HS ČR, o.p.s. oblast Krkonoše:  od 1 do 177 a před 

číslo by se umístilo velké písmeno „B". (B 102). Navázalo by se tak na číslování trauma bodu 

z NP Šumava (Obr. 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 37 vlevo - Značení pouţité v NP Šumava, zdroj: Viták P. 

Obr. 38 vpravo - Návrh značení v KRNAP varianta 1, zdroj: Viták P 

 

 Varianta 2 

Zvolilo by se značení shodné s cedulí KČT, na které bude trauma bod umístěn (Obr. 39 

a Obr. 40). Výhody tohoto způsobu značení byly jiţ rozvedeny v odstavci 8.1.4 této DP. 

Pro samostatně umístěné body by se z databáze KČT vygenerovalo nové trojčíslí. Písmena 

TK a SK určují území a trojčíslí pak samotný bod (TK 102, SK 203). Nově vygenerovaná 

trojčíslí nebudou logicky navazovat na sousední body, tak jak tomu je u číslování horské 

sluţby. Vedle sebe tak mohou být umístěny označení např. SK 114 a SK 098. Z pohledu 

osoby, která bude u cedule stát a doţadovat se pomoci není logičnost číslování aţ tak důleţitá. 

Software operačních středisek sloţek IZS umí po zadání označení trauma bodu 

do vyhledavače zobrazit poţadovaný bod na mapě a pro tištěnou podobu budou body 

seřazeny do rejstříku s odkazem na příslušnou stránku atlasu. 
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Návrhy variant byly předloţeny k vyjádření všem zainteresovaným sloţkám IZS obou krajů, 

GŘ HZS ČR a i HS CŘ, o.p.s., oblast Jizerské hory, kde s přípravou záchranného plánu 

pro jejich území také začali.  

Od KČT byl získán souhlas k pouţití chráněného vzoru cedule KČT ke značení 

trauma bodů v KRNAP a Jizerských horách. 

Pro předloţení konečného návrhu Záchranného plánu KRNAP byla pracovní skupinou 

odsouhlasena varianta 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39 vlevo - Návrh umístění na nosič KČT, zdroj: Viták P. 

Obr. 40 vpravo nahoře - Návrh značení v KRNAP varianta 2, zdroj Viták P. 

Obr. 41 vpravo dole - Značení pouţité na území LČR, s.p. – Lesní správy Litvínov a území Národního parku 

České Švýcarsko, zdroj: Mašín R. 
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Obr. 42 - Výřez z návrhu spojení trauma bodů a cedulí KČT, zdroj: GIS HZS LK 
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8.1.6 Schválení a realizace Záchranného plánu KRNAP 

 

Po schválení návrhu Záchranného plánu KRNAP budou vytvořené mapové vrstvy 

předány formou datových sad jednotlivým sloţkám IZS. Mapové vrstvy si tak bude kaţdá 

sloţka IZS schopna zobrazit v prostředí GIS na jakékoli podkladové mapě. 

Sloţky IZS si dle svých potřeb můţou souřadnice trauma bodů, přistávacích ploch 

a vodních zdrojů vloţit do navigačních přístrojů. Letecká záchranná sluţba ZZS má v této 

době souřadnice přistávacích ploch jiţ zaneseny do svých palubních navigačních přístrojů. 

 K vytvoření konečné tištěné verze návrhu Záchranného plánu KRNAP bylo třeba 

ještě vybrat vhodný mapový podklad, měřítko, ztvárnění symbolů a dalších grafických 

výrazných prvků. Se zkompletovanými daty bylo navštíveno pracoviště GIS HZS LK, 

kde za velkého přispění kpt. Ing. Jany Havrdové (pracovnice GIS) byl sestaven návrh 

Záchranného plánu KRNAP, který je uveden v příloze č. 2, této DP. 

Správa KRNAP se zavázala zajistit vytištění mapových atlasů a osazení 

traumatologických bodů v terénu do konce června roku 2011. 
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9 Závěr 

Tato diplomová práce přináší potřebné informace o Krkonošském národním parku, 

které je třeba zohlednit při zdolávání mimořádných událostí, zejména pak informuje 

o systému jeho správy, administrativním uspořádání, členění, poslání a hodnotách, 

které je třeba chránit. 

V úvodní části byly popsány významné parametry, které ovlivňují vznik, vývoj, 

intenzitu a rychlost šíření lesního poţáru. Jednalo se především o charakteristiky lesní 

vegetace, způsob hospodaření a monitorování vzniku lesního poţáru. V oblasti monitorování 

lesního poţáru byly představeny i další moţné alternativy jak zvýšit prevenci lesních poţárů 

na území KRNAP.  

V kapitole věnované faktorům ovlivňujícím moţnosti hasebního zásahu byl popsán 

stav lesní cestní sítě, moţnosti zásobování vodou a moţnosti vyuţití letecké techniky k hašení 

lesních poţárů na území KRNAP. Zde byly prezentovány i praktické zkušenosti s nasazením 

letecké techniky při zdolávání lesního poţáru a cvičení sloţek IZS v KRNAP. Jako další 

moţná alternativa bylo popsáno vyuţití přenosných vodních nádrţí v součinnosti s nasazením 

vrtulníku.  

Zdolávání dalších mimořádných událostí na území KRNAP byla věnována kapitola 

popisující rizikové činnosti provozované na území KRNAP a působnost sloţek IZS na tomto 

území a jejich koordinace.  

Práce upozorňuje na moţnost spolupráce s vedením a zaměstnanci KRNAP 

a v případě rozsáhlé mimořádné události i na moţnost vyuţití smlouvy o vzájemné pomoci 

uzavřené mezi Českou republikou a Polskou republikou. 

Praktický přínos pro rychlost nasazení sil a prostředků sloţek IZS bude mít Záchranný 

plán KRNAP. Záchranný plán KRNAP byl vytvořen za účelem rychlé lokalizace místa 

neštěstí pomocí trauma bodů a následném poskytnutí prvotních informací o přistávacích 

místech pro vrtulníky, zdrojích vody, stavu cestní sítě a vyhýbacích míst pro těţkou techniku. 

Správa KRNAP se zavázala vytvořený návrh Záchranného plánu KRNAP realizovat 

a dále jej rozvíjet.  

Diplomová práce popisuje i moţnost vyuţití označení cedulí KČT. 

Pokud by se ve spolupráci s KČT podařilo doplnit do databáze KČT přesnou souřadnicovou 

polohu nosičů cedulí KČT, tak by se pak kaţdá cedule KČT stala jedinečným lokalizačním 

bodem v rámci celé ČR a tím přispěla k rychlejšímu a úspěšnějšímu zajištění potřebné 

pomoci. 
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