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Bakalářská práce se zabývá problematikou možnosti vzniku rozsáhlé větrné bouře na území 

ORP Havířov a vytvořením návrhu odpovídajícího plánu řešení krizové situace, formou 

operačního plánu. V první části bakalářské práce se nachází teoretické vymezení pojmů 

spolu se zaměřením na charakteristiku a strukturu krizového plánování. Ve druhé části 

dochází k charakteristice krizové situace a pojmy, jenž mají s touto krizovou situací spojitost. 

V následující části pak dochází k charakteristice zájmového území ORP Havířov. Stěžejní 

část práce se zaměřuje na návrh zpracování operačního plánu pro řešení dané krizové situace, 

rozsáhlé větrné bouře, v území ORP Havířov. Součástí je výsledný navržený operační plán 
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Úvod 

 
Zajišťování bezpečnosti ve smyslu ochrany obyvatelstva v daném území je jednou ze 

základních povinností územních celků ORP. Za tímto účelem jsou analyzována veškerá 

možná ohrožení a jím příslušná rizika. Cílem každého územního samosprávného celku by 

pak měla být přijatá opatření k jejich minimalizaci. 

 

 
Důležitou součástí krizových plánů jsou plány typové, které patří mezi stěžejní 

prostředky v rámci přípravy na vznik mimořádných událostí takového rozměru, kde běžně 

dostupné síly a prostředky už nejsou schopny zabránit jejich následkům. 

 

 
Dne 27. dubna 2016 bylo vládou schváleno přijetí nově vypracované „Analýzy 

hrozeb pro Českou republiku“, na základě které, došlo k identifikování 22 typů nebezpečí s 

nepřijatelným rizikem, v rámci tohoto usnesení došlo k přepracování 

„Metodického pokynu ke zpracování typových plánů“, jenž měly být zhotoveny do 31. 

prosince roku 2017. Tato skutečnost měla na svědomí přesunutí, již vytvořených operačních 

plánů, které byly doposud součástí krizového plánu do obsahu plánů havarijních, v rámci této 

změny došlo k potřebě dané typové plány rozpracovat pro případný vznik konkrétních 

krizových situací. V případě ORP Havířov pak dochází k rozpracování daných typových 

plánu formou operačního plánu, tuto strukturu a terminologii v práci následně udržuji. 

Posouzení důležitosti potřeby vypracovat tento operační plán bude následně obsaženo v dílčí 

části bakalářské práce. 

 
V prvotní části se zabývám objasněním problematiky krizového plánování spolu se 

zaměřením na strukturu krizového plánu. Nedílnou součásti je pak i charakteristika 

operačního plánu. Následně uvádím charakteristiku krizové situace rozsáhle větrné bouře 

spolu s jevy, jenž událost ovlivňují a vedou určitou spojitost. Dalším tématem je pak samotná 

charakteristika zájmového území, kde dochází k seznámení s ORP Havířov a teoretickému 

zhodnocení pravděpodobnosti výskytu dané krizové situace. 
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Stěžejní součástí bakalářské práce je pak tvorba návrhu operačního plánu vztahující 

se k tématu rozsáhlé větrné bouře pro určené území ORP Havířov, spolu s konkrétními 

opatřeními pro likvidaci následků rozsáhlé větrné bouře. 

 
Daným cílem této bakalářské práce je zpracování aktualizace dílčí části Krizového 

plánu ORP Havířov, která se týká možnosti vzniku a zvládání rozsáhlé větrné bouře. Na 

základě zjištění, v průběhu tvorby bakalářské práce, že ORP Havířov nemá doposud 

rozpracován typový plán, který by se touto problematikou zabýval, si kladu za cíl 

charakterizovat a popsat tuto krizovou situaci, zpracovat návrh plánu řešení krizové situace 

rozsáhlé větrné bouře a zhodnotit jeho přínos a využití pro ORP Havířov. 

 

Stanovené cíle pro tuto bakalářskou práci jsou: 

- Popis a charakterizace krizové situace rozsáhlá větrná bouře.  

-  Zhodnocení potřeby rozpracování typového plánu a praktického využití daného operačního 

plánu Rozsáhlá větrná bouře pro potřebu ORP Havířov 

-  Návrh zpracování obsahové části konkrétního operačního plánu rozsáhlé větrné bouře na 

území ORP Havířov 

 

V závěru práce bude následně zhodnoceno, zda byly cíle splněny a v jakém rozsahu.
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1. Rešerše literatury 

 
ŠINDLEROVÁ, B., KOLEŇÁK, I.: Metodika ke zpracování typových plánů. 

Časopis 112, číslo 2/2017. [4] 

Článek se zabývá problematikou zpracování typových plánů, poukazuje na změny ve 

stávajícím Metodickém pokynu ke zpracování typových plánů pro řešení krizových situací, 

jenž vydalo generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, v roce 

2003. Na základě nově provedené analýzy hrozeb bylo identifikováno 22 typů nebezpečí, při 

nichž může být vyhlášen krizový stav, z toho důvodu byl na žádost vlády, vydán 

ministerstvem vnitra Metodický pokyn ke zpracování typových plánů. Dotčeným ministrům 

a vedoucím ústředních správních úřadů uložila zpracovat do 31. prosince 2017 nové typové 

plány pro oblast jejich působnosti podle již zmíněného nového metodického pokynu. 

 

 
PETR, J.: Kritické posouzení nové metodiky analýzy rizik a její aplikace 

v Libereckém kraji. Časopis 112, číslo 5/2017. [13] 

Článek pojednává o nově používané metodice analýzy rizik na celostátní úrovni, úrovni kraje 

a obcí s rozšířenou působnosti, posuzuje nekompatibilitu použití jednotných koeficientů pro 

hodnocení rizik na úrovni kraje a úrovni obce s rozšířenou působnosti. V závěru pak 

zhodnocuje klady a zápory nynější metodiky analýzy rizik. 

 
 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V.: Právní rámec krizového managementu.1.vydání. 

SPBI Ostrava, 2005. ISBN: 80-86634-55-8. [6] 

 

Publikace se zabývá problematikou zdolávání mimořádných událostí a krizových situací. 

Najdeme zde i systém organizace krizového řízení v ČR, objasnění tématu krizového 

plánování, seznam povinností a úkolů jednotlivých subjektů. Následně obsahuje úlohy 

krizového plánu kraje a zakomponování operačního plánu do jeho struktury. 
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Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 

240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. [5] 

 

Obsahuje podrobnosti o písemnostech obsahujících zvláštní skutečnosti, činnost a složení 

bezpečnostní rady a krizového štábu a náležitosti ke zpracování krizového plánu a plánu 

krizové připravenosti. 

 
SMETANA, M., KRATOCHVÍLOVÁ, D.: Krizové plánování. V Ostravě: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. ISBN 978-80-7385-121-7. [7] 

 

Publikace se zabývá charakteristikou a celkovým obsahem krizového plánování. Popisuje 

postupy a teoretická rozpracování pro přípravu na možný výskyt krizových situací velkého 

rozsahu, kde běžně dostupné síly a prostředky nejsou schopny zabezpečit likvidační práce. 

 
LINDEN, Eugene. The winds of change: climate, weather, and the destruction of 

civilizations. New York: Simon & Schuster Paperbacks, 2007. ISBN 978-0-684-86353- 

5. [18] 

Publikace se zabývá mimořádnými událostmi, které zapříčinil hurikán Katrina na 

území Severní Ameriky, přesněji tedy v New Orleans, Mississippi, a Alabamě. Pojednává 

o hurikánu jako o přírodním jevu, který věda není stále schopná nějakým způsobem 

eliminovat. Poukazuje na výskyt těchto přírodních jevů se zvyšující se periodou vzniku, v 

důsledku klimatických změn. 
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2. Teoretické vymezení řešené problematiky 

 
Práce se zabývá problematikou připravenosti ORP Havířov na mimořádnou událost typu 

rozsáhlé větrné bouře, jakožto nebezpečný naturogenní jev, jenž by měl za následek 

negativní dopad na bezpečí obyvatelstva a fungování infrastruktury na území ORP Havířov. 

Důležitým opatřením je pak důkladně rozpracovaný typový plán, zde se setkáváme s řídícím 

dokumentem, tedy plánem řešení krizové situace. Vzhledem k zachování struktury 

rozpracování typových plánů ORP je tento řídící dokument zpracován formou operačního 

plánu, jakožto nedílným dokumentem krizového plánování pro danou konkrétní událost. 

 
2.1. Krizové plánování 

 
„Krizové plánování je nástrojem krizového řízení, kdy orgány KŘ a jimi určené státní 

nebo veřejné instituce, vybrané právnické a podnikající fyzické osoby uskutečňují činnosti k 

realizaci cílů a úkolů při zajišťování bezpečnosti státu a jeho obyvatelstva za KS.“  [ 2 ]  

 
2.2. Krizové řízení 

 
Krizovým řízením se dle krizového zákona rozumí jako: „Souhrn řídících činností 

orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a 

plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou 

na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury.“  [2]  

 (viz Obrázek 1) 

 

 
. 
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Obrázek 1: Procesní model krizového řízení [10] 

 

2.3. Krizová situace 

 
Krizovou situací se rozumí: „Mimořádná událost dle zákona o integrovaném 

záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je 

vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.“ [2] 

 

 
Možno také chápat jako mimořádnou situaci, kdy dochází k  bezprostřednímu 

ohrožení svrchovanosti a územní celistvosti státu spolu s ohrožením jeho demokratického 

základu, chodu hospodářství, systému státní správy a samosprávy, zdraví a života velkého 

počtu osob, majetku ve velkém rozsahu, kulturních statků, životního prostředí nebo plnění 

mezinárodních závazků, přičemž tomuto ohrožení nelze zabránit a jeho následky nelze 

odstranit obvyklou činností orgánů územní samosprávy, ozbrojených sil, správních úřadů, 

záchranných sborů, havarijních a jiných služeb. [3] 

Model krizového 

řízení 
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Cílem krizového plánování je [7]: 

• Zajištění připravenosti daného území a organizací na řešení krizových situací, 

 

• Předcházení krizovým situacím, 

 

• Omezení účinků krizových situací, 

 

• Upravení procesu předávání a poskytování informací, 

 

• Zjištění a zabezpečení potřeb pro realizaci vlastních krizových opatření 

 

• Poskytování informací a pomoci vyžádané jinými organizacemi 

 

• Zajistit tvorbu a připravenost nezbytných sil, prostředků a zdrojů pro řešení 

krizových situací  

 
 

Krizový plán je u orgánů krizového řízení a dalších státních orgánů požadovaným 

výstupem krizového plánování. Jeho úkolem je představit soubor opatření, které mají zajistit 

ochranu obyvatelstva, ekonomiky, organizací, orgánů a subjektů kritické infrastruktury, 

spolu s dalšími významnými subjekty. Součástí krizového plánu jsou seznamy rizik a 

ohrožení vyskytujících se v konkrétní dané oblasti a její úroveň řízení. [7] 

 
2.4. Krizový plán 

 
Krizový plán je: „Souhrnný plánovací dokument, kterým orgány krizového řízení 

plánují ve své věcné a územní působnosti opatření a postupy pro případ řešení krizové 

situace, která dosáhla takové úrovně, že k jejímu řešení je nezbytné použít mimořádná 

opatření.“ [2] 

 

„Zpracování, aktualizace a ověřování krizového plánu se provádí mimo období hrozby 

vzniku KS příslušnými orgány krizového řízení v rozsahu vycházejícím z jejich věcné působnosti. 

Souhrnná aktualizace krizového plánu, plánu krizové připravenosti a plánu krizové 

připravenosti subjektu kritické infrastruktury se provádí v čtyřletých cyklech od jejich schválení. 

V případě, že dojde k jakékoliv změně, která by mohla mít dopad na obsah krizového plánu, plánu 

krizové připravenosti nebo plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury, je nutné 

provést aktualizaci bezodkladně.“  [2] 
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„Krizový plán zpracovávají [2]: 

- Ministerstva a jiné ústřední správní úřady 

- Kraj 

- Obce s rozšířenou působností  

- Česká národní banka, 

- Jiné státní orgány, jimž zákon ukládá povinnost zpracovávat krizový plán 

 

 
 

 Krizové plány se dle úrovně řízení dělí na [2]: 

- Krizové plány ústředního správního orgánu 

 

- Krizové plány krajů 

 

- Krizové plány obcí s rozšířenou působností“ 

 

 

Dle „Metodiky zpracování krizového plánu“ se řídí orgány krizového řízení, a to 

z toho důvodu, aby nedocházelo k rozdílnému postupu při zpracování krizových plánů. 

Jedná se zejména o správní úřady, kraje a obce s rozšířenou působností. [9] 

 
 

V případě krizového plánu správního úřadu, krizového plánu kraje a krizového plánu 

obce s rozšířenou působností se jedná o základní plánovací dokument, obsahující souhrn  

krizových opatření a postupů k řešení krizových situací. Je vypracován za účelem vytvářet 

podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace a jejich následné řešení pro již zmíněné 

orgány krizového řízení a další dotčené subjekty. [9]
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Dle nařízení vlády č. 462/2000 Sb., se krizový plán obce s rozšířenou působností 

skládá ze tří částí [5]: 

 
„Základní část obsahuje: 

- charakteristiku organizace krizového řízení 

 

- přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení, 

 

- přehled právnických osob a podnikajících fyzických osob, které zajišťují plnění 

opatření vyplývajících z krizového plánu 

- přehled prvků kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury nacházejících 

se ve správním obvodu obce s rozšířenou působností  

 
 

Operativní část obsahuje: 

- přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení, 

 

- plán nezbytných dodávek zpracovaný podle zvláštního právního předpisu 

 

- způsob plnění regulačních opatření podle zvláštních právních předpisů 

 

- přehled spojení na subjekty podílející se na připravenosti na krizové situace a jejich 

řešení, 

- rozpracování typových plánů na postupy pro řešení konkrétních druhů hrozících 

krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení 

- přehled plánů zpracovávaných podle zvláštních právních předpisů využitelných při 

řešení krizových situací.  

 
Pomocná část obsahuje: 

- přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení, 

 

- zásady manipulace s krizovým plánem, 

 

- geografické podklady, 

 

- další dokumenty související s připraveností na krizové situace a jejich řešením.“ [5] 
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2.5. Struktura operačního plánu 
 
 

Úlohou operačního plánu je rozpracovat předpokládaný postup, použitelný pro řešení 

konkrétního druhu krizové situace na konkrétním zájmovém území. Základním úkolem je 

stanovení krizových postupů a zásad, druhů přijímaných krizových opatření, způsob 

nasazení sil a prostředků a jejich zabezpečení. Současně vytyčuje cíle a úkoly řešení 

konkrétní krizové situace, území, objekty nebo zájmy, kterých se krizová situace týká, 

záměry a úkoly nadřízeného stupně a další důležité údaje vztahující se k řešení krizové 

situace. [2]  

 
U operačních plánu dochází k určité provázanosti s jinými dílčími částmi krizového 

plánu. Například je to vazba s příslušnými plány konkrétních činností, které jsou součástí 

havarijních plánů kraje.  Zpracování těchto plánů se provádí za účelem konkrétních činností 

spojených s prováděním záchranných a likvidačních prací spolu s ochranou obyvatelstva. 

Nedílnou součástí navazujících dokumentů v obsahu operačních plánů jsou „Katalogové 

listy“ (viz Obrázek 2). Účelem „Katalogových listů“ je stručně a výstižně zobrazovat 

charakteristiky opatření, jednoduchý popis výchozího stavu a daného cílového stavu. Následně se 

v „Katalogových listech“ nachází požadované síly a prostředky, stručné popisy dílčích činností 

k dosažení požadovaného stavu a jiné potřebné údaje. [11] 

 
K tomuto dni má ORP Havířov rozpracovány pouze 4 typové plány, a to právě formou 

operačních plánů, patří mezi ně: Dlouhotrvající vedro a sucho, Pandemie chřipky. Dále pak 

narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu a narušení dodávek ropy a ropných 

produktů velkého rozsahu, jenž jsou součástí krizového plánu kraje. 

 
Vzhledem k zachování struktury doposud zpracovaných dokumentů ORP Havířov 

dochází k rozpracování typového plánu formou operačního plánu. Operační plán rozsáhlá 

větrná bouře je rozpracováním typového plánu "Jiné živelní pohromy velkého rozsahu" s 

vybraným zaměřením a je možné jej zařadit do obsahu operativní části krizového plánu ORP. 
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Obrázek 2: Propojení operačního plánu s částmi krizového plánu 

 

 

 

 

Z pohledu implementace při řešení dané krizové situace se největší využitelnosti 

operačního plánu dostává v „Realizační části“ plánu. Do této části je položen způsob 

provázání jednotlivých operačních plánů s jinými částmi krizového plánu (viz Obrázek 

3). [11] 

 

 

Obrázek 3: Propojení realizační části OP s jednotlivými částmi krizového plánu [11] 

Plán 
 

činností 
listy 
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3. Charakteristika řešené krizové situace 

 
V této kapitole se práce zabývá charakteristikou přírodního jevu – rozsáhlá větrná bouře. 

Součástí charakteristiky, je vysvětlení pojmů spojenými s danou problematikou a hlavní 

parametry dané krizové situace. 

 
3.1. Vítr 

 
Vítr patří mezi nejproměnlivější meteorologické prvky. Vítr je jev charakterizovaný 

zejména horizontálním přemisťováním vzduchu v závislosti na rozložení atmosférického 

tlaku (proudění nastává z místa s vyšším tlakem do místa s nižším tlakem vzduchu). 

Směr a rychlost větru je ve značné míře ovlivněn orografií terénu. Rychlost větru obvykle 

stoupá s nadmořskou výškou a nejvyšší je zejména u orografických překážek, kupříkladu 

kopce či hřebeny hor. 

 
Vítr se označuje z fyzikálního hlediska jako určitý vektor, který popisuje pohyb dané 

částice vzduchu v daném časovém okamžiku v určitém místě atmosféry. Rozumí se jím 

horizontální složka proudění vzduchu v atmosféře. Vzniká při rozdílech v tlaku vzduchu a 

rotace Země, důležitým koeficientem je i síla tření. Při interpretaci větru se zaměřujeme na 

jeho rychlost, směr a ochlazovací účinek. Pomocí anemometru lze měřit jeho rychlost a směr. 

[12] 

 
Charakteristiky větru – rychlost a směr se v síti Českého hydrometeorologického 

ústavu zpravidla měří ve výšce 10 m nad povrchem. Průměrná roční rychlost větru se na 

většině území ČR pohybuje mezi 2 až 4 m/s. Nebezpečné rychlosti větru v zimní polovině 

roku se vyskytují při postupu hlubokých tlakových níží k východu, v letní polovině roku pak 

při intenzivní bouřkové činnosti. [12]

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vektor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohyb
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vzduchov%C3%A1_%C4%8D%C3%A1stice&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9ra_Zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
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3.2. Větrná bouře 

 
Větrné bouře se staly častými klimatickými jevy posledních let. Jejich periodicita je 

dána cykly, kdy nastává období zvýšené aktivity a relativního klidu. Součástí větrné bouře 

může být vzdušný vír, obvykle se silnými ničivými účinky (tornádo nebo tromba). Tornádem 

označujeme velmi silně rotující vítr (často s osou působící vertikálně), jehož působení se 

vyskytuje pod spodní základnou bouří konvektivního charakteru (bouří s energií proudícího 

vzduchu). Během své existence se takto působící vítr alespoň jednou dostane do styku se 

zemským povrchem a jeho působení sil je natolik intenzivní, že může docházet ke způsobení 

hmotných škod. Ve většině případech má podobu „nálevky“ a spouští se ze základny 

oblačnosti bouře. [14] 

 

Vzhledem k velmi nízkému výskytu, nemožné předvídavosti a krátkodobé aktivitě, 

se práce problematikou „Tornáda“ na území ORP Havířov nezabývá. 

 
3.3. Větry o síle vichřice 

Větry o síle vichřice se vyskytují nezávisle na ročním období a projevují se 

destrukčními a pustošivými účinky. Za orkán je označován vítr s ničivými účinky s rychlostí 

větší než 118 km/hod. Užívá se také pojmenování „větrná smršť“. Podle Beaufortovy 

stupnice rychlosti větru (12 stupňů) odpovídá 6. stupni silný vítr, od 7. stupně začínají větry, 

které již způsobují škody, stupeň odpovídá vichřici a 12. orkánu (viz Obrázek 4). Proudění 

vzduchu je vždy turbulentní, což se projevuje kolísáním rychlosti a směru větru. 

Pro vyjádření síly a rychlosti větru se často používá Beaufortova stupnice. [12] 
 

Obrázek 4: Beaufortova stupnice [15] 
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Výstražné informace na výskyt větru prostřednictvím SIVS vydává ČHMÚ s 

předstihem zpravidla 36 až 12 hodin pro území více krajů nebo celé ČR. Bezprostřední 

informace o hrozícím větru se vydává jako varovná informace (viz Obrázek 5). V ní se 

sděluje očekávaná průměrná rychlost větru (nárazy větru) a nadmořská výška pro danou 

rychlost. [15] 

 

Obrázek 5: Kritéria pro vydávání výstražných informací na jednotlivé jevy [15] 

V případě nejvyššího stupně nebezpečí se jedná o extrémní vítr spojený s četnými 

výstrahami ČHMÚ, ztrátami na životech, újmou na zdraví a vznikem sekundárních 

krizových situací může eskalovat v potřebu vyhlásit stav nebezpečí hejtmanem MSK, 

přičemž lze očekávat vyhlášení stavu nebezpečí i v dalších krajích ČR, příp. vyhlášení 

nouzového stavu Vládou ČR. 

Krizové situace spojené s problematikou „Extrémní vítr“ rozpracovává typový plán 

MSK, proto se tímto tématem dále v práci nezabývám. 

 
3.4. Nárazovost větru 

 
Specifickým projevem větru je nárazovitost. Náraz větru je charakteristika, která 

odpovídá krátkodobému zvýšení rychlosti větru, popř. odklonu větru od trvalejšího směru. 

Obecně z hlediska rychlosti větru odpovídá náraz větru převýšení rychlosti větru o 5 m/s na 

dobu 1 s nejvýše však po dobu 20 s. Maximální náraz větru je hodnota maximálního 

okamžitého nárazu větru v časovém intervalu několika sekund naměřená za 24 hodin. Vyšší 

hodnoty nárazů větru se mohou vyskytnout při přechodu studených front v silném proudění 

západních směrů v chladné polovině roku, v létě při bouřkách, případně při dalších 

specifických meteorologických situacích. Rozsáhlé škody působí opakující se nárazy větru o 

mimořádně vysokých rychlostech.[12] 
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4. Charakteristika území ORP Havířov 

 
ORP Havířov se rozkládá ve východní části Moravskoslezského kraje. Na severozápadě 

sousedí s ORP Orlová, na severovýchodě s ORP Karviná, na východě s ORP Český Těšín, 

z jihu tvoří hranici ORP Frýdek-Místek a ze západu ORP Ostrava. Správní obvod leží na 

jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti mezi Ostravou a pohraničním městem 

Český Těšín. Povrch území je mírně členitý a je rozbrázděn údolími podél říček a potoků. 

SO ORP Havířov tvoří pět obcí – Albrechtice, Havířov, Horní Bludovice, Horní Suchá a 

Těrlicko. Pověřeným úřadem je obec Havířov. Podíl správního obvodu na celkové rozloze 

kraje je 1,6 % a je tak čtvrtým nejmenším obvodem kraje. [1] 

 
4.1. Geomorfologické vymezení území ORP Havířov 

 

ORP Havířov má členitý reliéf. Jedná se o mírně zvlněná pahorkatina, kde se 

nadmořská výška pohybuje v rozpětí 240-350 m n.m. Podél řeky Lučiny a Sušanky se 

nachází drobná sníženina. Určitá část pásu pahorkatin sahá až k východu, kde hraničí s 

Polskem, druhá pahorkatina zvaná „Příborská“ sahá na západ. Od masivu 

Moravskoslezských Beskyd je dělí Třinecká a Jablunkovská brázda. Písky, sprašové hlíny, 

štěrkopísky a jíly jsou základními sedimenty tvořící povrch ORP Havířov. V severní části 

ORP dochází k poklesům terénu způsobených těžbou černého uhlí. Jistý vliv na terén mají i 

odkalovací nádrže využívané ve spojitosti s těžbou černého uhlí. Protékající řeka Lučina je 

v bodě, kde opouští západní část ORP lokalitou s nejnižší nadmořskou výškou, která činí 

239 m. n. m. [1] 

 

 

4.2. Hydrometeorologie 

 
Důležitým prvkem zásobování pitnou vodou je Beskydský skupinový vodovod, který 

zabezpečuje celou oblast ORP Havířov. Vodní nádrže v blízkosti ORP Havířov, kterými 

jsou Těrlicko a Žermanice mají však pouze doplňkovou funkci. Samotné město Havířov 

pak využívá dva stoky.  Na severovýchodním okraji města protéká řeka Sušanka, na 

jihozápadní části pak protéká řeka Lučina, která přitéká od vodní nádrže Žermanice a je 

součástí velké části zastavěné oblasti městské části Havířov, kde vytváří mnoho meandrů, 

které jsou z důvodu důležitosti pro faunu tak lužní floru, chráněny. 
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Součástí ORP Havířov jsou plochy stojatých vod, které představují dvě hlavní 

kategorie, a to rybníky a poklesové lokality nacházející se v důlních polích, ty jsou trvale 

zatopeny. Dříve sloužili rybníky okolo řeky Sušanky jako sedimentační nádrže pro uhelné 

kaly. [1] 

 

 
Základní dlouhodobé klimatické údaje: 

Klimatické podmínky jsou v ORP Havířov poměrně mírné (viz Tabulka 1). 

Roční průměrné srážky činí kolem 500 mm a teplota se pohybuje kolem 8°C. Nejčastěji 

vyskytujícími větry jsou ve směru od jihozápadu a západu. [1] 

 
Tabulka 1: Základní dlouhodobé klimatické údaje [1] 

 

průměrná teplota vzduchu v červenci 17 - 18 °C 

Průměrná roční teplota vzduchu 8,5 °C 

počet dnů v roce s teplotou 15 o C a více 60 - 80 

počet letních dnů v roce s teplotou 25 o C a více 40 - 50 

počet dní s bouřkovými jevy na území ORP 10 - 20 

průměrné množství srážek v roce za posledních 5 let 400 - 500 mm 

průměrná roční hodnota rychlosti větru 3,7 m/s 

 

 
 

4.3. Obyvatelstvo 

 
V ORP Havířov nyní žije okolo 96 tisíc obyvatel. Podílem 7,9 % z celkového počtu 

obyvatel kraje je ORP Havířov na 4. místě v rámci kraje. V Havířově, jediném městě tohoto 

obvodu, žije 85,6 % obyvatel území. Co se týče věkové struktury populace tak zde žije 

nejvíce mužů ve věku 50-55 let a ženy ve věku 50-60 let. [1] 
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4.4. Veřejná infrastruktura 

V územním rozsahu ORP Havířov lze zaznamenat rozsáhlou dopravní i technickou 

infrastrukturu (viz Obrázek č. 8). Pro potřebu obecného přehledu jsou v následujících bodech 

vybrány klíčové prvky dané infrastruktury, jejichž funkčnost by v případě krizové situace, 

rozsáhlé větrné bouře, byla ohrožena. 

 

 

4.4.1. Dopravní infrastruktura 

ORP Havířov využívá dva základní druhy dopravy, a to pozemní a železniční, v 

rámci ORP Havířov se nenachází letiště, podzemní drážní systém (metro) a vodní doprava 

se zde taky nevyužívá. 

 
Železniční komunikace 

 
ORP Havířov prochází železniční trať na trase Opava – Ostrava-Svinov – Český 

Těšín. Na tomto úseku trasy se nachází pět železničních stanic, a to Havířov, Havířov-střed a 

Havířov-Suchá, Horní Suchá a Albrechtice u Českého Těšína. Železniční trať je hojně 

využívaná jak z pohledu průmyslu, v rámci propojení Třineckých železáren a.s. se 

společností ArcelorMitall a.s., tak pro osobní přepravu, kdy tuto trasu využívají jak státní 

dopravci, tak soukromé dopravní společnosti pro zabezpečení dopravy meziměstských linek 

nebo mezinárodních linek. 

 
Pozemní komunikace 

 
Důležitým faktorem dopravní infrastruktury ORP Havířov je silnice 1. třídy vedoucí 

od jihu skrze obce Horní Těrlicko, Bludovice, následně pak městskou částí Havířov – Město 

a Havířov – Šumbark, odtud pak vede směrem na západ k městu Ostrava, silnice tvoří 

důležitý komunikační pramen a průměrná denní průjezdnost činí cca 20 000 automobilů 

denně. Mimo jiné je také hlavním spojovacím uzlem výše zmíněných obcí z pohledu městské 

hromadné dopravy a linkové autobusové dopravy. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tra%C5%A5_321
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava-Svinov_(n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_T%C4%9B%C5%A1%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_T%C4%9B%C5%A1%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hav%C3%AD%C5%99ov_(n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD)
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4.4.2. Technická infrastruktura 

 
Elektronické komunikace 

 

Mezi důležité prvky technické infrastruktury je nutné zařadit elektronické 

komunikace. Důležitost tomuto prvku lze přiřadit již z důvodu zabezpečení spojení hlavních 

složek IZS ale také v rámci zabezpečení vyrozumění obyvatelstva skrze např. veřejnoprávní 

média. V rámci území ORP Havířov se lze setkat s velmi rozsáhlým nadzemním vedením, 

které zabezpečuje jak telefonní spojení, tak datové služby, k dalším prvkům elektronické 

komunikace patří telekomunikační zařízení, fyzickou správu nad těmito zařízeními mají ve 

velkém rozsahu nadnárodní mobilní operátoři a jiní poskytovatelé datových služeb. Tyto 

datové a telefonní služby mohou být v případě krizové situace klíčovým médiem k přenosu 

důležitých informací. 

 

Energetika 
 

Hlavním distributorem elektrické energie ORP Havířov je společnost ČEZ 

Distribuce a.s., klíčovým prvkem je pak rozvodná stanice NN, VN a VVN umístěná v 

Albrechticích u Českého Těšína, jenž je distribučním uzlem pro zabezpečení el. energie v 

ORP Havířov. 

 

5. Zhodnocení potřeby rozpracování typového plánu 

 
Z pohledu posledních dvou let se na území ORP Havířov, dle informací Českého 

hydrometeorologického ústavu (dále jen ČHMÚ), vyskytly hodnoty rychlosti větru, jenž 

se blíží horní hranici druhého stupně nebezpečí, pouze čtyřikrát. Pokaždé došlo k vyhlášení 

výstražných informací prostřednictvím SIVS. Ve všech případech šlo však o vyhlášení 

nebezpečí pro celý Moravskoslezský kraj. V ORP Havířov bohužel není klimatologická 

stanice, která by byla ve správě ČHMÚ, a která by byla schopna tyto parametry zachytit. 

V těsné blízkosti ORP Havířov se však nachází klimatologická stanice ČHMÚ v Karviné. 

Tato stanice dle ČHMÚ naměřila v roce 2018 hodnoty rychlosti větru, spadající do prvního 

stupně nebezpečí dle SIVS, pouze jednou. Došlo k naměření hodnot rychlosti větru 21,5 

m/s. 
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V případě nárazových větrů mohly ovšem hodnoty dosahovat vyšších rychlostí, 

které probíhaly v rámci několika sekund, a proto nebyly bohužel naměřeny. Co se týče 

větrných bouří, dle ČHMÚ jejich výskyt nemusí být vždy spojený z dlouhodobými 

studenými frontami, může dojít k náhlému a neočekávanému výskytu, a to právě v dobách 

letních měsíců, kdy dochází k mísení vzdušných proudů a následným bouřkám. Vzhledem 

k tomuto podružnému jevu větrných bouří není možné, výskyt větrných bouří na území 

ORP Havířov zcela vyloučit. 

 
Z údajů získaných od HZS – MSK, došlo za rok 2018 k 41 výjezdům ve správním 

obvodu ORP Havířov, spojených s příčinou nárazového větru, vichru a silného větru. V 

případě odstranění stromů z pozemních a železničních komunikací bylo provedeno 24 

zásahů a 17 zásahu technické pomoci. 

 
Na základě těchto výsledků lze usoudit, že ORP Havířov není oblastí se zvýšeným 

výskytem velmi silných větrů a silných větru. Z tohoto důvodu byla ORP Havířov zařazena 

zpracovatelem krizového plánu MSK, na základě poskytnutých údajů ČHMÚ, do kategorie 

I. v mapě „Větrných oblastí“. Jedná se o kategorii větrných oblastí, s přiřazeným 

koeficientem intenzity nebezpečí Ki = 0,25 (viz Příloha č.1). 

 
Avšak vzhledem ke stále měnícím se klimatickým podmínkám je vhodné být na tuto 

situaci připraven, větrné bouře se mohou vlivem stálého oteplování planety vyskytovat častěji, 

než jsme byli doposud zvyklí. Také dle analýzy rizik, kterou provedla ORP Havířov, je úroveň 

rizika vzniku větrné bouře označena jako střední, tedy znatelná. Jelikož ORP Havířov nemá 

zpracován dokument, kterým by se v případě vzniku této krizové situace řídil, byl můj návrh na 

vytvoření plánu řešení krizové situace, rozsáhlé větrné bouře, přijat. Ve snaze zkvalitňovat 

připravenost ORP Havířov na možné krizové situace, bude tento dokument současně využíván 

pro přípravu a školení členů krizového štábu. Využití mnou navrženého plánu řešení krizové 

situace je následně zhodnoceno v závěru práce.  
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6. Návrh zpracování operačního plánu 

 
Vzhledem k tomu, že ORP Havířov nemá rozpracován typový plán tohoto 

charakteru, dochází k rozpracování a navržení takového dokumentu, který by byl 

schopný tuto funkci zastat v případě vzniku konkrétní krizové situace „Rozsáhlé větrné 

bouře“. Vypracovaný plán řešení krizové situace je zpracován formou operačního plánu, 

tuto terminologii a strukturu ORP Havířov využívá, a proto tento dokument jeho formu 

udržuje. Daný operační plán se zabývá zpracováním informací o postupu řešení krizových 

situací, které vznikly na území ORP Havířov. Operační plán určuje základní zásady spolu s 

druhy přijímaných opatření, také zpracovává způsoby a druhy nasazení sil a prostředků spolu 

s jejich zabezpečením, vytváří návrh struktury přehledu spojení a vymezuje cíle a úkoly 

řešení. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje vytvořil metodiku ke zpracování 

operačního plánu, která mi byla poskytnuta, a podle které jsem provedl rozbor jednotlivých 

kapitol operačního plánu.  

 

Struktura OP podle metodiky HZS MSK má tři části [16][9]: 

- Informační část 

- Realizační část 

- Přílohová část  

 

      Každá z těchto částí následně rozpracovává své další dílčí části. V následující 

podkapitole tedy dochází již k navržení a rozpracování jednotlivých částí operačního plánu. 

 

        Operační plán zabývající se problematikou rozsáhlé větrné bouře je zpracován pro 

řešení situací vzniklých při působení rozsáhlého velmi silného větru a větrné bouře na území 

ORP Havířov, kdy dochází k narušení běžného fungování infrastruktury a ohrožení zdraví a 

života obyvatel vlivem mnoha navazujících vznikajících skutečností.  

 

 Úplný návrh operačního plánu je obsažen v příloze bakalářské práce. (viz Příloha č.1) 
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6.1   Návrh Informační části - A 

 
Informační část operačního plánu poskytuje potřebné informace pro konkrétnější 

seznámení se s krizovou situací. V prvotní části se informujeme o tom, kdo je zpracovatelem 

a popřípadě kým byl navržený operační plán konzultován a aktualizován. K tomuto slouží 

podkapitola – „Identifikační údaje zpracovatelů“. V rámci přípravy a vytvoření opatření na 

řešenou krizovou situaci, je nutné znát její charakteristiku.  Daná charakteristika by pak měla 

obsahovat veškeré informace o možném vzniku krizové situace, průběhu krizové situace a 

také o její závislosti na sekundárních rizicích. Tyto informace jsou uvedeny v podkapitole – 

„Charakteristika krizové situace“. 

 
Součástí informační části je také podkapitola – „Rozsah krizové situace“, na základě, 

které se vyhodnotí působnost krizové situace na ohrožené obyvatelstvo, na ohrožené území 

a na objekty. Pro informování, jaký bude mít daná krizová situace vliv na oblast životního 

prostředí, ekonomiky, sociální oblast a kritickou infrastrukturu slouží podkapitola - 

„Předpokládaný dopad krizové situace“.  Konečnou podkapitolou je pak – „Organizační 

schéma systému řízení“. Zde dochází ke grafickému znázornění organizační struktury 

krizového řízení.  

 

Skupina informační části je označována jako velké „A“ spolu s dalšími dílčími 

částmi označenými čísly, následně tedy jako: A – 1 …, A – 5. Každá z těchto podkapitol je 

dále  pojmenována dle obsahu o němž vypovídá. 

 

6.1.1.   A – 1 Identifikační údaje zpracovatelů 

 

     V této dílčí části se vyskytuje jednoduchá tabulka, která přehledně zobrazuje potřebné 

identifikační údaje o zpracovatelích operačního plánu. Dělí se na dva hlavní oddíly s názvy 

„Zpracování plánu“ a „Souhrnná aktualizace“ V prvním sloupci prvního oddílu lze najít 

jméno zpracovatele a název organizace, ve které daná osoba figuruje, ve druhém sloupci 

najdeme rok, kdy byl operační plán vypracován. V prvním sloupci druhého oddílu lze najít 

informace o tom kdo operační plán aktualizoval spolu s názvem organizace, ve které daná 

osoba figuruje. V druhém sloupci druhého oddílu pak vidíme, ve kterém měsíci a roce byla 

tato aktualizace provedena. (viz Tabulka 2). 
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Tabulka 2: Identifikační údaje zpracovatelů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. A – 2 Charakteristika krizové situace 

 

 

Pro tuto dílčí část byly vybrány nejdůležitější informace o dané krizové situaci, 

které jsou interpretovány formou textu. Setkáme se zde s popisem klíčových, přírodních 

jevů pro danou konkrétní krizovou situaci jako jsou Vítr, Orkán, Větrná bouře spolu 

s parametry označujícími závažnost daného jevu. Součástí je také Beaufortova tabulka, 

která může orgánům krizového řízení pomoci s identifikováním stupně vyskytujícího se 

jevu. (viz Obrázek 4). 

 

 Mezi důležité informace byla zařazena i tabulka znázorňující interpretaci výstrah, 

které jsou vydávány prostřednictvím systému integrované výstražné služby (SIVS) a 

ČHMÚ. (viz Obrázek 5).  

 

Charakteristika krizové situace je doplněna i o odstavec obsahující popis 

skutečností nasvědčujících, že danou situaci již není možné zvládnout běžnou činností. 

Tyto skutečnosti jsou poté vypsány v bodech.  

   

Posledním obsahem této dílčí části je informace o „Mapě větrných oblastí“ spolu 

s tabulkou kategorizace větrných oblastí, které nám udávají parametry jednotlivých 

větrných oblastí. Mapu větrných oblastí vypracovává ČHMÚ na základě dlouhodobě 

naměřených hodnot v meteorologických stanicích MSK (viz Tabulka 3). 

 

 

Zpracování plánu Souhrnná aktualizace 

Zpracoval / Organizace Rok Aktualizoval / Organizace 
Měsíc / 

Rok 

Patrik Vašek / VŠB TUO - student 2019   
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Tabulka 3: Kategorizace větrných oblastí [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.  A – 3 Rozsah krizové situace 

 

Při zpracování podkapitoly A – 3, A – 4 došlo k úpravě struktury, kterou využívá 

havarijní plán kraje. Tato struktura byla modifikována pro danou krizovou situaci rozsáhlé 

větrné bouře. 

 

Prvním tématem této podkapitoly je rozsah krizové situace z pohledu ohrožení 

obyvatelstva. Zde se nachází informace, jaké skupiny obyvatel ORP Havířov mohou být po 

dobu krizové situace nejvíce ohroženy s přihlédnutím k aktuální lokalizaci jednotlivých 

osob.  

Dochází zde i k rozdělení ohrožení zdraví a života osob na prvotní a druhotné, kdy 

prvotním rozumíme přímé ohrožení způsobené silným větrem a druhotné vyvolané právě 

tímto jevem, jako jsou těžké úrazy, popřípadě úmrtí způsobené zasažením osob letícími a 

padajícími předměty, el. proudem nebo také psychologického charakteru jako jsou traumata 

ze ztráty majetku, blízkých osob a zvířat. 

 

Co se týče obyvatelstva, největší rozsah bude opět v městských částech, kde je 

hustota obyvatel nejvyšší, vlivem uvolnění nezajištěných předmětu může dojít ke závažným 

zraněním, ohrožení jsou hlavně ti obyvatelé, kteří se v danou situaci nacházejí v rizikových 

objektech, popř. jejich blízkosti, ve venkovních prostorech nebo v dopravních prostředcích. 

 

 

 

 

 

Typ 

nebezpečí 
Kategorie větrné oblast 

Výchozí základní 

rychlost větru 
Koeficient 

Větrná 

bouře 

území ve větrné oblasti I 22,5 m/s 0,25 

území ve větrné oblasti II 25 m/s 0,5 

území ve větrné oblasti III 27,5 m/s 0,75 

území ve větrné oblasti IV 30 m/s 1 

území ve větrné oblasti V 36 + m/s  1 

    Kzdr = 1 
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Druhým tématem této podkapitoly je rozsah krizové situace z pohledu ohroženého 

území a objektů. Jednotlivá území, objekty a prvky infrastruktury jsou zde zmíněny 

v bodech. 

 

Z pohledu ohrožení území a objektů bude v případě vzniku rozsáhlé větrné bouře 

nejohroženějším územím městská část ORP Havířov, a to z důvodu vysoké hustoty veřejné 

infrastruktury a sídelních jednotek. 

 

Ve veřejné infrastruktuře může dojít k problémům v dopravě, hlavně tedy přerušení 

a znemožnění pohybovat se po silničních komunikacích, současně pak i zasažení hlavní 

železniční trati spojující město Ostrava a Český Těšín. Co se týče energetické infrastruktury, 

zde je pravděpodobný výskyt výpadku energií z důvodu poškození či vyřazení distribučních 

prvků sítě, výpadek ovlivní, jak domácnosti, tak firmy, průmyslové objekty, objekty složek 

IZS, nemocniční a lázeňské prostory. 

 
Spolu s přerušením dodávek energií vzniká ve velkém rozsahu výpadek 

komunikačních a telekomunikačních služeb, jenž mají za následek problém se spojením na 

základní složky IZS a jiné subjekty krizového řízení. V okrajových oblastech, kde dochází k 

silnějším nárazovým větrům z důvodu otevřeného prostranství dochází k poškození střešních 

krytin a části budov. 

 

6.1.4 A – 4 Předpokládané dopady krizové situace 

 
Vzhledem k charakteru dané krizové situace lze počítat s možnými výraznými 

dopady na životní prostředí, ekonomiku, sociální oblast a také na kritickou infrastrukturu. 

Z tohoto důvodu je tato podkapitola rozdělena hlavně na tyto výše zmíněné čtyři zájmové 

oblasti. Každá z oblastí zde v bodech popisuje předpokládané dopady spojené s danou KS.  

 

Co se týče životního prostředí, v případě rozsáhlé větrné bouře dochází k poškození 

nebo úplnému zničení lesní a polní vegetace, vlivem popadání stromů pak dochází k 

primárním a sekundárním problémům s odklízením těchto spadených dřevin. Z důvodu 

narušení toků řek, přesněji například řeky Lučiny dochází k nahromadění vody v jejich 

meandrech a následné možnosti zatopení blízkých oblastí. Mezi sekundární problém lze 

zařadit možný výskyt či přemnožení škůdců v dřevinách, popřípadě také hnilobný proces. 
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Z hlediska ekonomiky lze počítat s vysokým postihem rozpočtu ORP Havířov ve 

spojitosti s prací prováděnou při záchranných, likvidačních a obnovovacích činnostech. 

Hlavní stránkou mohou být náklady na opravu a zprovoznění infrastruktury, jak dopravní, 

tak technické. Součástí finančních ztrát jsou omezené výrobní činnosti, činnosti spojeny s 

dodávkou vody a energií.  

 

V sociální oblasti se můžeme setkat s problémy vzniklými v hromadné dopravě, kdy 

dochází k znemožnění přepravit se do potřebných lokalit, stejně tak problémy 

v domácnostech spojené s přerušením dodávek el. energie. Důležitým dopadem v této 

oblasti je samozřejmě i potřeba poskytnutí psychosociální péče postiženým osobám apod. 

 

Poslední oblastí je kritická infrastruktura. Dopady v této oblasti jsou obecného 

charakteru se zaměřením na problémy s dodávkou el. energie, problémy v dopravě, 

technickém zabezpečení komunikace, bankovních a poštovních službách, zdravotnictví a 

problémy v provozech a službách.  Mezi dopady je zařazeno i ztížené nasazování složek IZS 

a provádění záchranných a likvidačních prací.  

 

6.1.5 A – 5 Organizační schéma systému řízení 

 

Poslední podkapitolou v informační části je znázornění struktury řízení při vzniku 

krizové situace. Jde o schéma, které je obsáhlé dle druhu úrovně řízení. Tedy krajská úroveň 

řízení je oproti úrovni řízení ORP obsáhlejší. Daná část by nás měla informovat o důležitých 

aspektech, jenž mohou pomoci krizovou situaci lépe pochopit, načež jsme pak schopni 

stanovit ideální krizová opatření. (viz Příloha č.1) 
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6.2   Návrh Realizační části - B 

 
V realizační části, se již zabýváme o konkrétními opatřeními, jenž mají vést ke 

zmírnění dopadu vzniklé krizové situace. Následně je zde zpracováno stanovení sil a 

prostředků, které budou realizovat definovaná opatření. Všechny zmíněné složky sil a 

prostředků potřebují mezi sebou zabezpečit komunikaci, a právě pro tyto účely je potřebné 

zmínit v realizační části spojení na jednotlivé složky zapojené do sil a prostředků.  

 

Skupina informační části je označována jako velké „B“ spolu s dalšími dílčími částmi 

označenými čísly, následně tedy jako: B – 1 …, B – 3. Každá z těchto podkapitol je dále 

pojmenována dle obsahu o němž vypovídá. 

 

6.2.1 B – 1 Opatření a jejich realizace 

 

První podkapitole „Opatření a jejich realizace“ jsou stanovena preventivní 

opatření v době předpokládané hrozby krizové situace. Z toho vychází, že kapitola je 

koncipována na opatření před vyhlášením jednoho z krizových stavů a následně pak na 

opatření, která je nutné provést v době, kdy je již krizový stav vyhlášen. V případě, že je 

opatření stanoveno, nesmí u něho chybět informace o zodpovědnosti za realizaci opatření, 

tím se rozumí, kdo nebo jaké složky budou zabezpečovat realizaci daných opatření. Je také 

možné uvést dokumenty, z kterých je možné čerpat detailnější informace.  

 

Z důvodu větší přehlednosti byla zvolena interpretace těchto informací formou 

tabulek. Každá tabulka je složená ze tří sloupců rozdělených následovně:  

 

V první a druhé tabulce jsou uvedena opatření prováděna před vznikem KS: 

1. Předběžná opatření - Prováděná činnost a zavedená opatření 

2. Zodpovídá  - Zodpovědná osoba, popř. organizace 

3. Dokumentace – Dokumenty, ze kterých lze čerpat detailnější informace 

 

Ve třetí a čtvrté tabulce jsou uvedeny činnosti prováděné při probíhající KS: 

1. Činnost / opatření - Prováděná činnost a zavedená opatření 

2. Zodpovídá  - Zodpovědná osoba, popř. organizace 

3. Dokumentace – Dokumenty, ze kterých lze čerpat detailnější informace 
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V poslední páté tabulce jsou pak uvedena krizová opatření spojených s konkrétní 

krizovou situací. 

 

Pro rozsáhlou větrnou bouři nelze stanovit opatření, která by měla vliv na samotný 

vznik této krizové situace, jedná se čistě o naturogenní jev. Opatření, která jsou spojena s 

připravenosti území na možný výskyt této události je již poměrně více. Z dlouhodobého 

hlediska je v oblasti životního prostředí nutné dbát na vysazování vhodného lesní porostu, 

kontrole průtoku řek a jejich preventivní čištění a odklízení objektů, jenž znemožňují průtok. 

V oblasti energetiky je vhodné využívat více zdrojů energií, případně disponovat svým 

vlastním zdrojem energie.  Dopravní infrastruktura by měla být na takové úrovní, kdy v 

případě neprůjezdnosti hlavních silničních komunikací, mohou složky IZS bezpečně 

využívat vedlejší komunikaci, z tohoto se odvíjí údržba a správa komunikace 2. a 3. třídy. 

 

Z hlediska nastávajícího vzniku rozsáhlé větrná bouře lze pak stanovit opatření jako 

jsou, informování obyvatelstva, zamezení pohybu na otevřeném prostranství, evakuace 

dětských táborů, zabezpečení a ochrana předmětů proti rozbití, stržení nebo odnášení, 

zamezení konání kulturních a sportovních akcí ve venkovních prostorech, regulace letového 

provozu, opatření v oblasti dopravy, správy majetku a dalších odvětví. 

 

Takto by mohla vypadat realizační část operačního plánu „Opatření a jejich 

realizace“. Průběh provádění opatření před vznikem rozsáhlé větrné bouře a opatření při 

likvidačních prací je následně obsažen v samotné návrhu operačního plánu. (viz Příloha č.1). 
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6.2.2 B – 2 Síly a prostředky 

 
Druhá podkapitola „Síly a prostředky“ poskytuje přehledný seznam o možnostech 

nasazení sil a prostředků. Zde byly zařazeny základní složky integrovaného záchranného 

systému. Tedy Hasičský záchranný sbor České republiky, Zdravotnická záchranná služba 

Policie České republiky, a jednotky požární ochrany, které jsou zařazeny do plošného 

pokrytí. Mezi ostatními složkami integrovaného záchranného systému zde najdeme 

Městskou policii, Armádu České republiky, různé úřady a instituce, např. hygienická stanice 

nebo veterinární správa. Jsou zde uvedeny i podniky zabezpečující energie, humanitární 

organizace technické složky, informační prostředky a další subjekty. 

 
Mezi vybrané „Síly a prostředky“ pro ORP Havířov patří následující: 

- HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, stanice Havířov 

- Jednotky požární ochrany: Albrechtice, Havířov, Havířov – Životice, 

Horní – Suchá a Těrlicko 

- Krajské operační a informační středisko 

- ZZS, Nemocnice s poliklinikou Havířov 

- PČR a Městská Policie 

- Armáda ČR, vojenské velitelství Ostrava 

- Český hydrometeorologický ústav 

 

Jednotlivé činnosti sil a prostředků jsou následně v operačním plánu rozepsány 

v bodech (viz Příloha č.1) 

Z důvodu přehlednější interpretace jednotek požární ochrany v ORP Havířov byla 

navržena tabulka zobrazující jejich počet a kategorii a dále pak tabulka s dislokací těchto 

jednotek požární ochrany. (viz Příloha č.1) 

Možností je i využití informační systému ARGIS, který je základní nástroj 

informační podpory HOPKS v oblasti zajištění věcných zdrojů pro orgány krizového řízení. 
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Součástí realizační části „Síly a prostředky“ jsou také dotčené subjekty, které provádí 

monitorování a preventivní práce na svých objektech a zařízeních. 

 

V zájmovém území ORP Havířov byly vybrány následující: 

- SSMSK 

- ČD a.s. 

- ČEZ, a.s. 

- Innogy Česká republika, a.s. 

- HTS, a.s. 

- Povodí Odry, s.p. 

- SMVaK Ostrava, a.s. 

 
 

Podrobný seznam o možnostech nasazení sil a prostředků je obsažen v návrhu 

operačního plánu, součástí je i popis vykonávaných činnosti dotčených výše zmíněných 

subjektů. (viz Příloha č.1) 

 

6.2.3 B – 3 Přehled spojení 

 
Třetí podkapitola se zabývá spojením a je označena jako „Přehled spojení“. Zde 

jsou uvedena aktuální telefonní čísla popřípadě jiný způsob vyrozumění, se všemi 

zúčastněnými orgány a složkami zapojenými do řešení krizové situace. Seznam by měl být v 

prvé řadě přehledný a také seřazen dle abecedy sestupně, což by mělo pomoci v orientaci.  

 

V případě navržené realizační části „Přehled spojení“ se jedná o souhrn několika 

tabulek, které jsou rozděleny podle druhu oblasti spojení (viz Příloha č.1): 

 

- Telefonní spojení na základní složky IZS  

- Telefonní spojení na ostatní složky IZS  

- Telefonní spojení na Městskou policii Havířov  

- Telefonní spojení na pracovníky úřadu ORP Havířov 

- Telefonní spojení na sousední ORP  
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Při vypracování této podkapitoly nebylo možné zveřejnit všechna poskytnutá data 

ohledně přehledu spojení, získané informace byly poskytnuty pouze pro účely vypracování 

návrhu tohoto operačního plánu. Pro detailnější informace o možnostech spojení na konkrétní 

osoby, organizace či složky má ORP Havířov možnost nahlédnout do plánu spojení, který je 

obsažen v krizovém plánu kraje, popřípadě v systému ARGIS.  

 

6.3  Návrh Přílohové části - C 

Přílohová část poskytuje důležité přílohy, které jsou následně rozděleny na základní 

a ostatní přílohy. Mezi ty základní přílohy řadíme „Přehled právních a dalších norem“, a 

„Přehled zkratek“. Tyto přílohy by měly být v závěrečné části a jejich obsah by měl splňovat 

určitá pravidla. 

 

Skupina informační části je označována jako velké „C“ spolu s dalšími dílčími 

částmi označenými čísly, následně tedy jako: C – 1 …, C – 3. Každá z těchto podkapitol je 

dále pojmenována dle obsahu o němž vypovídá. 

 

6.3.1 C – 1 Přehled právních a dalších norem 

Přehled právních a dalších norem by měl být zaměřen na různé oblasti, které mohou 

mít využití při řešení dané krizové situace, těmi jsou: 

 
- ústavní zákony a mezinárodní smlouvy 

 

- oblast státní správy a územní správy 

 

- oblast krizového managementu 

 

- oblast hospodářských opatření 

 

- oblast životního prostředí 

 

- oblast ochrany zdraví 

 

- oblast konkrétních opatření 

 

- ostatní právní předpisy 
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Podrobný rozpis použitelných právních a dalších norem pro dané oblasti je rozepsán 

v bodech a je součástí navrženého operačního plánu. (viz Příloha č.1) 

 

6.3.2 C – 2 Ostatní přílohy 
 

Ostatní přílohy obsažené v „Přílohové části“ jsou dokumenty, které mohou být 

nějakým způsobem důležité pro realizaci opatření. Většinou se setkáváme s různými 

mapovými podklady, popřípadě situačními nákresy a dalším použitelným materiálem. 

 
Pro potřeby ORP Havířov byla navržena tabulka s dislokací základních složek IZS 

(viz Tabulka 4), následně byla doložena mapa větrných oblastí MSK, mapa veřejné 

infrastruktury ORP Havířov a mapa rizik ORP Havířov (viz Příloha č.1).  

 

Tabulka 4: Dislokace složek IZS 

Dislokace složek IZS 

HZS MSK, UO Karviná, stanice Havířov 

Karvinská 1277/1, 736 01 Havířov-

Město 

ZZS MSK, UO Karviná Vydmuchov 209/8, 73401 Karviná 

Nemocnice s poliklinikou Havířov Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov 

PČR, OO Havířov 1 

Svatopluka Čecha 539/1, 736 01 Havířov - 

Město 

PČR, OO Havířov 3 

Moravská 498/31, 736 01  Havířov -

Šumbark 

MP Havířov, komisariát 1, Město ul. Karvinská 1a, 736 01 Havířov-Město 

MP Havířov, komisariát 2, Podlesí ul. Balzacova 2, 736 01 Havířov-Podlesí 

MP Havířov, komisariát 3, Šumbark 

ul. Gen. Svobody 53/14, 736 01 Havířov-

Šumbark 
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6.3.3 C – 3 Přehled zkratek  

 

V celém plánu dochází k používání zkratek, jejichž význam nemusí být vždy zcela 

patrný, z tohoto důvodu je základní, avšak poslední přílohou „Přehled zkratek“. Hlavním 

cílem je pak přehlednost a srozumitelnost jednotlivých zkratek. Přehlednosti lze docílit 

seřazením zkratek podle abecedy, takto bylo v případě návrhu operačního plánu 

postupováno. Co se týče srozumitelnosti, ta se již odvíjí od toho, jaký styl zvolí zpracovatel, 

v tomto návrhu byl zvolen jednoduchý textový styl bez použití tabulek. (viz Příloha č.1)
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7. Závěr 

Jedním z hlavních cílů této bakalářské práce bylo zhodnotit aktuální stav krizového 

plánu ORP Havířov z pohledu připravenosti na konkrétní krizovou situaci „Rozsáhlou 

větrnou bouři“ a provést aktualizací této dílčí části Krizového plánu. Na základě nahlédnutí 

do krizového plánu ORP Havířov bylo zjištěno, že v důsledku analýzy hrozeb byla tato 

problematika vyhodnocena jako krizová situace s nízkou pravděpodobnosti vzniku. Z tohoto 

důvodu ORP Havířov nemá rozpracován typový plán pro tuto krizovou situaci. Po 

konzultacích s bezpečnostním ředitelem, panem Ing. Jiřím Pacákem, jakožto zaměstnancem 

odboru kanceláře primátora pro krizové řízení ORP Havířov, jsme se domluvili na 

vypracování návrhu dokumentu připravenosti na danou krizovou situaci, formou operačního 

plánu, který by v rámci preventivní přípravy rád uvítal. Na základě této skutečnosti byl 

zpracován návrh operačního plánu pro ORP Havířov. Z tohoto hlediska je možné říci, že 

tento cíl práce byl splněn. 

 
Vypracovaný návrh operačního plánu je dokument, který lze použít ke zkvalitnění 

preventivní připravenosti ORP Havířov na vznik mimořádné události a může poskytnou 

potřebné informace osobám, které jsou určeny pro řešení krizové situace. Dle slov pana 

Ing. Jiřího Pacáka, největší část využití poskytne kapitola zabývající se charakteristikou 

krizové situace.  Bakalářská práce byla poskytnuta Magistrátu města Havířov pro jeho 

případné potřeby. 

 
Jedním z dalších cílů této práce bylo také charakterizovat řešenou a popsat krizovou 

situaci, tato charakterizace a popis je uveden v dílčí části této práce. Svým obsahem seznámí 

osoby, které s operačním plánem pracují a zacházejí s ním, o řešení mimořádné situace, o 

jejím dělení a posuzování rizik. 

 

Vzhledem ke stále měnícím se klimatickým podmínkám je vhodné být na tuto situaci 

připraven, větrné bouře se mohou vlivem stálého oteplování planety, vyskytovat častěji, než 

jsme byli doposud zvyklí. Z tohoto důvodu, považuji provádění analýzy hrozeb na území 

kraje v kratším intervalu za vhodný prostředek ke zmírnění dopadů krizových situací na 

území. Stejně tak jako rozsáhlá větrná bouře, může i napříč nízkému riziku, vzniknout na 

území ORP Havířov. Z tohoto pohledu bych doporučil ORP Havířov rozpracovat i jiné 

typové plány, které dosud nemají řídící dokument k řešení konkrétních krizových situací. 
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12. Seznam použitých zkratek 
 
 

BR 

ČR 

Bezpečnostní rada 

Česká republika 

ČD České dráhy 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

HOPKS Hospodářská opatření pro krizové stavy 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JPO Jednotka požární ochrany 

KOPIS 

KS 

KŠ 

Krajské operační a informační středisko 

Krizová situace 

Krizový štáb 

MM 

MP 

MU 

MV 

Magistrát města 

Městská policie 

Mimořádná událost 

Ministerstvo vnitra 

MSK Moravskoslezský kraj 

ORP 

PČR 

POD 

Obec s rozšířenou působností 

Policie České republiky 

Povodí Odry 

SIVS Systém integrované výstražné služby 

SmVaK 

SO 

Severomoravské vodovody a kanalizace 

Správní obvod 

SSMSK 

SŽDC 

Správa silnic Moravskoslezského kraje 

Správa železniční dopravní cesty 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 
 


