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A-1   Identifikační údaje zpracovatelů 

 

Tabulka 2: Identifikační údaje zpracovatelů 

 

 

 

A-2 Charakteristika krizové situace 

 

Vítr patří mezi nejproměnlivější meteorologické prvky. 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. [1] 

 

Větry o síle vichřice (orkánu) 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 (viz Tabulka 3) odpovídá 6. stupni silný vítr, od 7. 

stupně začínají větry, které již způsobují škody, 9. stupeň odpovídá vichřici a 12. orkánu. [1] 

Zpracování plánu Souhrnná aktualizace 

Zpracoval / Organizace Rok Aktualizoval / Organizace 
Měsíc / 

Rok 

Patrik Vašek / VŠB TUO - student 2019   
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Tabulka 3: Beaufortova tabulka, stupně 8 – 12  

 

Systém integrované výstražné služby (SIVS): Výstrahy na jednotlivé nebezpečné jevy se 

vydávají, pokud budou splněna stanovená kritéria zpravidla 12 až 30 hodin před jejich 

výskytem a u dlouhotrvajících jevů může být platnost výstrahy vydána do odvolání. (viz 

Tabulka 4) 

 

Výstrahy ČHMÚ na silný vítr  

 

Tabulka 4: Výstrahy vzniku daného jevu, prostřednictvím SIVS [1] 

 

Stupeň 
Rychlost 

Působení 
m/s km/h 

8 17,2-20,7 62 - 74 
ulamují se větve, chůze proti větru je normálně 

nemožná 

9 20,8-24,4 75 - 88 vítr strhává komíny, tašky a břidlice se střech 

10 24,5-28,4 89 - 102 vyvrací stromy, působí škody na obydlích 

11 28,5-32,6 103 - 117 působí rozsáhlá pustošení 

12 32,7 a více 118 a více 
ničivé účinky (odnáší střechy, hýbe těžkými 

hmotami) 

Nebezpečný jev Stupeň nebezpečí Barva 
Kritérium pro nárazy 

větru 

Silný vítr Nízký Žlutá 

nad 20 m/s,  

exponované vrcholové 

lokality nad 30 m/s 

Velmi silný vítr Vysoký Oranžová 

nad 25 m/s,  

exponované vrcholové 

lokality nad 38 m/s 

Extrémně silný vítr Extrémní Červená 

nad 30 m/s,  

exponované vrcholové 

lokality nad 45 m/s 
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Popis skutečností nasvědčujících, že danou situaci již není možné zvládnout běžnou 

činností: 

• závažné poškození a narušení funkčnosti kritické infrastruktury  

(zejména elektrické distribuční sítě), 

• v době vzniku a průběhu krizové situace dochází k devastaci území, zvýšeným 

ekonomickým nákladům, ohrožení zdraví obyvatelstva i ztrátám na životech, což 

způsobuje rozvrácení normálního chodu života na zasaženém území, 

• rozsáhlé poškození lesních porostů, 

• závažné poškození dopravní infrastruktury – závěje, pády stromů (kolejová doprava, 

silnice), 

• nutnost vyhlášení regulace v dopravě v důsledku snížené viditelnosti (prašná, sněhová 

bouře), 

• nutnost omezení pohybu osob ve volné krajině, 

• zásadní zhoršení kvality ovzduší v důsledku přítomnosti pevných částic, 

• aktuální nedostatek množství sil a prostředků IZS pro řešení nastalých událostí (v 

letním období při výskytu dlouhodobého sucha a extrémně vysokých teplot, v zimním 

období v důsledku vydatných sněhových srážek, náledí apod.)  
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Popis možných indikátorů a skutečností, nasvědčujících, že danou situaci již lze 

zvládnout běžnou činností 

 

Vysoké rychlosti větru trvají v daném místě poměrně krátkou dobu, obvykle do několika 

hodin. Naproti tomu řešení a likvidace jejich následků trvá často podstatně déle.  

Vhodnými indikátory jsou: 

• změna synoptické situace, ukončení přechodu rychlých studených front  

(na základě předpovědi ČHMÚ), 

• obnovení funkčnosti energetické infrastruktury (dodávek elektřiny), 

• obnovení provozu dopravní infrastruktury, alespoň na hlavních komunikacích 

(zejména silnic a železnice)  

Pro potřebu stanovení zatížení větrem pro navrhování pozemních a inženýrských staveb je 

zpracována Mapa větrných oblastí MSK. (viz Obrázek 2) 

 Mapa větrných oblastí rozděluje území ČR na oblasti I – V podle maximálních ročních 

rychlostí větru, kde v rámci mapování rizik jsou jednotlivým větrným oblastem přiřazeny 

koeficienty intenzity nebezpečí Ki (viz Tabulka 5). Vychází se při tom z předpokladu, že 

intenzita větrné bouře je vyšší na území vyšší větrné oblasti.  

Tabulka 5: Kategorizace větrných oblastí [1] 

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 

 

 

 

https://kp.hzsmsk.cz/KPK/B-5/Vitr/A-2_mapa.php
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A-3 Rozsah krizové situace 

 

a) Ohrožené obyvatelstvo 

Nejvíce ohroženy jsou osoby soustředěné v rizikových objektech nebo jejich blízkosti. 

V objektech i na volném prostranství hrozí zasažení skleněnými střepy, zdivem, plechy, 

dřevěnými trámy a dalšími částmi staveb, včetně pádu stromů nebo větví na osoby 

v parkujících vozidlech. Při výskytu nečekaných překážek na pozemních komunikacích, na 

železnici nebo při výrazných poryvech větru je ohrožena i cestující veřejnost. Ohroženi 

mohou být i letecky přepravovaní cestující nad územím ORP Havířov.  

Prvotní ohrožení zdraví a životů osob: 

• poškození zdraví - respirační potíže, potíže krevního oběhu, úrazy vlivem a silou 

větru. 

Druhotné ohrožení zdraví a životů osob: 

• těžké úrazy a úmrtí – při problémech v dopravě (silniční, železniční, letecká), 

způsobené elektrickým proudem, létajícími a padajícími předměty, 

• poruchy psychiky (traumata z úmrtí blízkých, ze vzniku škod a ztráty majetku), 

• účinky nadnormativní koncentrace prachu (na dýchací ustrojí, oči, plicní tkáň). 

 

b) Ohrožené území a objekty 

Ohrožením mohou být dotčeny jak zóny sídelní zástavby, tak rozsáhlé plochy přírodní vegetace 

(lesní úseky). Větrná bouře může doprovázet, a tím ohrožení zvyšovat, sněhové nebo dešťové 

srážky (krupobití). 

Škody v: 

• zemědělství (polehnutí plodin, znehodnocení pro sklizeň), 

• lesním hospodářství (polomy), 

• poškození obytných a provozních budov (rozbité okenní výplně, zničení střech a 

poškození dalších částí domů), destrukce lehkých staveb, 

• zničení nebo poškození osobního movitého majetku, 

• poškození elektro-energetických rozvodů (narušení dodávek elektrické energie) 

• poškození trolejových vedení, 

• poškození dopravních prostředků, 

• vyvrácení nebo zničení památných stromů (kulturně významných solitér).  
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A-4 Předpokládané dopady krizové situace 

 

Rozsáhlá větrná bouře výrazně ovlivňuje chod společnosti a fungování veřejné infrastruktury. 

Lze říci, že krizová situace nebude lokálního charakteru, vzhledem k její charakteristice 

zasáhne pravděpodobně území více obcí s rozšířenou působností.  

 

Prioritním problémem bude vyřazení energetické infrastruktury a s určitou pravděpodobností i 

omezení dopravy. 

 

V tomto důsledku pak může docházet k zhoršení, případně znemožnění provádění záchranných 

a likvidačních prací, případné evakuaci, informovanosti obyvatel skrze prostředky vyrozumění, 

jelikož budou vyřazeny z provozu apod.  

 

Z pohledu životního prostředí může vlivem spadených stromů či objektů na nebezpečná 

zařízení dojít k úniku nebezpečných látek, v případě zalesněných oblastí pak dochází 

k poškození fauny a flory.  

 

Krizová situace představuje nejvyšší riziko hlavně pro městskou část s nejvyšší hustotou 

obyvatel a rozsáhlou veřejnou infrastrukturou (viz Obrázek 3). Z pohledu ohrožení 

obyvatelstva může docházet k poškození obydlí, nebezpečnému pohybu na otevřených 

prostorech, vlivem rizika zasažení letícím, popřípadě padajícím objektem, v další řadě pak 

znemožněním přepravit se na bezpečné místo, z důvodu narušení dopravní infrastruktury. 
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a) Životní prostředí: 

• zničení nebo poškození lesní a polní vegetace, 

• nárůst zátěžových biologických procesů (z množství nezpracované dřevní hmoty 

přemnožení škůdců dřevin, přemnožení mikroorganizmů, hnilobné procesy), 

• zhoršení kvality ovzduší - vysoká lokální prašnost, 

• zanášení vodotečí větrem transportovanými částicemi, zhoršení průtočnosti 

například v důsledku popadaných stromů nebo sesuvů půdy, 

• poškození půdy větrnou erozí, 

• šíření přírodních požárů, 

• znečištění ovzduší v případě rozšíření požárů na velké území.  

  

b) Ekonomika: 

• ztráty způsobené narušením funkčnosti kritické infrastruktury (zejména destrukce 

rozvodných, telekomunikačních a informačních sítí), 

• v dopravě (např. škody po pádu větví nebo stromů, přerušení linkové komunikace, 

zpoždění), 

• škody na lesních porostech a zemědělských kulturách a jejich příslušenství (ztráty na 

úrodě, neplánovaná těžba, náklady na dosazování polomů), 

• ve vegetačním období škody na zemědělských plodinách, 

• škody na hospodářských zvířatech a volně žijící zvěři, 

• škody na větrem zasaženém majetku, zejména budovách, 

• škody způsobené abrazivním účinkem větrem unášených částic, 

• škody subjektů, ve kterých v důsledku větrné bouře byl narušen jejich provoz/výroba 

(omezení nebo uzavření výrobních, prodejních nebo jiných kapacit nebo jejich snížený 

výkon), 

• uplatňování náhrad za vzniklé škody – nárůst pojistných událostí, 

• zvýšení nákladů integrovaného záchranného systému.  

 

c) Sociální oblast: 

• výpadky v hromadné dopravě, 

• nárůst požadavků na zdravotní a psychosociální péči o postižené osoby, 

• problémy v domácnostech (přerušení dodávek el. energie).  
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d) Kritická infrastruktura [1]: 

• přerušení nebo snížení výkonu energetické soustavy (možné výpadky v dodávkách 

elektrické energie, tzv. blackouty, 

• problémy: 

o v dopravě, 

o v technickém zabezpečení komunikace, (přerušení linek, výpadek sítí 

mobilních operátorů), 

o v bankovních, poštovních aj. službách, 

o v zajišťování zdravotní péče, 

o při obnově dodávek elektrické energie do výrobních podniků a domácností, 

• dočasné problémy ve výrobních provozech a službách, 

• ztížené nasazování složek IZS a provádění záchranných a likvidačních prací 

(neprůjezdnost komunikací, nemožnost zásahů letecké ZZS, nemožnost použití 

výškové techniky, narušení spojení mezi složkami IZS).  

 

g) Jiné atributy společnosti 

• dočasné problémy v komunikaci – informační vakuum. 
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A-5 Organizační schéma systému řízení 

 

 

Obrázek 1: Organizační schéma systému řízení [1] 
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B-1   Opatření a jejich realizace 

Tabulka 6: Předběžná opatření – část 1 

 

Předběžná opatření Zodpovídá Dokumentace 

Informování o rychlosti a nárazech větru na OPIS 

systém integrované výstražné služby (SIVS) 

ČHMÚ Směrnice pro SIVS 

  Kritéria pro vydávání informací SIVS: 

Rychlost větru (velmi silný vítr, vichřice, orkán) 

·   Upozornění - rychlost větru překročí 15 m/s (tj. 54 

km/hod.), v polohách nad 600 m n. m. je limitní 

hodnota 20 m/s (tj. 72 km/hod.) 

·   Výstraha - rychlost větru překročí 20 m/s (tj. 72 

km/hod.), v polohách nad 600 m n. m. je limitní 

hodnota 25 m/s (tj. 90 km/hod.) 

Nárazy větru (vichřice, orkán) 

·   Upozornění - nárazy větru překročí 20 m/s (tj. 72 

km/hod.), v polohách nad 600 m n. m. je limitní 

hodnota 25 m/s (tj. 90 km/hod.) 

·   Výstraha - nárazy větru překročí 30 m/s (tj. 108 

km/hod.), v polohách nad 600 m n. m. je limitní 

hodnota 35 m/s (tj. 126 km/hod.) 

Vyrozumění orgánů krizového řízení OPIS Plán vyrozumění 

(viz HPK, část C-

1) 

Vyrozumění starostů obcí SO ORP starosta ORP 

tajemník BR 

OPIS 

  

Svolání BR ORP starosta ORP 

tajemník BR 

  

Vyrozumění občanů a subjektů na území města starosta 

MP 

mluvčí 

  

Průběžné monitorování situace ČHMÚ, 

Letecká 

meteorolog. 

služebna 

Mošnov 

Plán monitorování 

(viz HPK, část C-

8) 

  

https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-1/C-1.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-8/C_8.php
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Tabulka 7: Předběžná opatření – část 2 

Předběžná opatření  Zodpovídá  Dokumentace 

  Zamezení konání kulturních a sportovních akcí pod 

širým nebem 

starosta města 
  

  Regulace letového provozu letiště   

  Opatření v oblasti regulace dopravy PČR, MP   

  Zákaz létání na sportovních ultralehkých prostředcích letiště 

sportovní 

kluby 

fyzické osoby 

  

  Zastavení provozu lanovek provozovatelé   

  Zákaz pořádání ohňostrojových akcí firmy, 

pořadatelé akcí 
  

  Doporučení pro žádoucí chování v místních 

podmínkách: 

-  omezení pohybu na otevřených prostranstvích vč. 

vodních ploch, přečkání nárazu větru v bezpečných 

prostorách atd. 

-  opuštění lehkých obytných prostředků (např. 

maringotky, obytné přívěsy, stany) 

-  evakuace dětských letních táborů, rekreačních kempů, 

cirkusů apod. 

-  zabezpečení a ochrana předmětů (okna, skleníky, 

lehčí věci apod.) proti rozbití, stržení a odnášení, 

ukotvení a fixování techniky (např. stavební jeřáby, 

pouťové atrakce) 

Obce 

PO a PFO 

fyzické osoby 

Plán komunikace 

s veřejností a 

hromadnými 

informačními 

prostředky 

- Upozornění na 

příchod vichřice 

(viz HPK, část C-

13) 

Svolání krizového štábu ORP starosta ORP 

tajemník BR, 

OPIS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-13/C-13.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-13/C-13.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-13/C-13.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-13/C-13.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-13/C-13.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-13/C-13-p2.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-13/C-13-p2.php
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Tabulka 8: Opatření probíhající při krizové situace – část 1 

 

 

 

 

Opatření / Činnost  Zodpovídá  Dokumentace 

Provádění záchranných a likvidačních, případně 

obnovovacích prací 

    

  Likvidace následků větrné bouře:     

- v energetické soustavě 

- v komunikačních sítích 

- v oblasti dopravy 

· silniční 

  

· železniční 

- v lesním hospodářství 

 

- v zemědělství 

ČEZ 

Distribuce, a.s. 

komunikační 

služby 

SSMSK, 

Lesy ČR 

lesní 

hospodářství 

zemědělské 

organizace 

  

Specifická opatření:     

-   dočasné pokrytí budov po poškození nebo stržení 

střech 

  

  

-   statické posouzení stavu poškozených staveb a jejich 

jednotlivých konstrukčních částí 

-   odklízení a odsun odpadu (trosky, části staveb, 

poškozené nebo zničené předměty apod.) 

  

  

-   odstranění závějí a sněhových převisů ve spojení se 

sněhovou kalamitou 

Obce 

PO a PFO 

fyzické osoby 

Katalogový list 

opatření 

(viz KPK, část B-

5) 

  

Plán odstranění 

odpadů vzniklých 

při MU - Plochy 

pro krátkodobé 

uskladnění 

povodňových 

odpadů v MSK 

(viz HPK, část C-

14) 

OP „Sněhová 

kalamita, extrémní 

mráz“ 

(viz KPK, část B-

5) 

https://kp.hzsmsk.cz/KPK/B-5/Vitr/Vitr_plachty_strechy.doc
https://kp.hzsmsk.cz/KPK/B-5/Vitr/Vitr_plachty_strechy.doc
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-14/C_14_pov.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-14/C_14_pov.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-14/C_14_pov.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-14/C_14_pov.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-14/C_14_pov.php
https://kp.hzsmsk.cz/KPK/B-5/Snih/index.php
https://kp.hzsmsk.cz/KPK/B-5/Snih/index.php
https://kp.hzsmsk.cz/KPK/B-5/Snih/index.php
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Tabulka 9: Opatření probíhající při krizové situace – část 2 

 

Opatření / Činnost  Zodpovídá  Dokumentace 

Poskytnutí speciální techniky k likvidaci následků 

větrné bouře 

 ZÚ HZS ČR   

Vyhlášení opatření     

  Režimová opatření podle situace v jednotlivých 

lokalitách (zákaz vstupu do lesa aj.) 

ORP, obce   

Zajištění náhradního zásobování v postižených 

oblastech 

ORP, obce Plán nouzového 

přežití  

(viz HPK, část C-

7) 

Plán nezbytných 

dodávek 

(viz KPK, část B-

2) 

Zajištění náhradních dodávek energií postiženým 

subjektům kritické infrastruktury oblastí 

Subjekty KI   

Zdravotnická pomoc zraněným ÚSZS 

ZZS 

nemocnice 

Traumatologický 

plán MSK 

(viz HPK, část C-

2) 

Psychologická a duchovní pomoc postiženému 

obyvatelstvu 

ORP, obce Plán 

psychologické a 

duchovní pomoci 

obyvatelstvu 

(viz HPK, část C-

17) 

Komunikace s veřejností a hromadnými informačními 

prostředky 

HZS 

ORP 

Plán komunikace 

s veřejností a 

hromadnými 

informačními 

prostředky 

(viz HPK, část C-

13) 

Zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti PČR 

obecní/městská 

policie 

Celní správa 

ČR 

Plán veřejného 

pořádku a 

bezpečnosti 

(viz HPK, část C-

10) 

  Opatření k dodržování zákonnosti za účasti Policie ČR, 

obecní/městské policie a Celní správy ČR 

Zabezpečení funkčnosti státní správy a samosprávy KÚ 

ORP 

obce 

  

  Zabezpečení fungování zastupitelstev jednotlivých 

stupňů 

  Zabezpečení minimálního výkonu správních činností 

https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-7/C-7.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-7/C-7.php
https://kp.hzsmsk.cz/KPK/B-2/B-2.php
https://kp.hzsmsk.cz/KPK/B-2/B-2.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-2/C_2.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-2/C_2.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-17/C-17.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-17/C-17.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-17/C-17.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-17/C-17.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-13/C-13.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-13/C-13.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-13/C-13.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-13/C-13.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-13/C-13.php
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-10/C-10.pdf
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-10/C-10.pdf
https://kp.hzsmsk.cz/DP/HPK/C-10/C-10.pdf
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Tabulka 10: Krizová opatření [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krizová opatření 

Vyhlášení stavu nebezpečí (včetně předání informace o 

vyhlášení KS) 

Hejtman Přehled krizových 

opatření 

(viz KPK, část B-

1) 
Nařízení věcné pomoci Hejtman 

Nařízení pracovní povinnosti a pracovní výpomoci Hejtman 

Nařízení bezodkladného odstraňování staveb Hejtman 

Realizace opatření nařízených při vyhlášení 

nouzového stavu 

KÚ 

ORP 

obce 

  Akceptovat vládou ČR vyhlášený nouzový stav, jeho 

důvody, dobu a platnost pro dané území 

  Respektovat  omezení práv stanovených zvláštními 

zákony 

  Zabezpečit plnění a kontrolu povinností v rozsahu, jak 

jsou vyhlášením nouzového stavu stanoveny 

  Zabezpečit rozšíření informací o vyhlášení nouzového 

stavu v kraji směrem k obcím a POaPFO 

  Je-li to nutné, vydat k realizaci opatření na úrovni ORP 

nařízení obce. Nařízení obce zveřejnit obvyklými 

způsoby – na úřední desce obecního úřadu, 

prostřednictvím dalších informačních prostředků. Stejně 

zveřejňovat příslušné změny. 

ORP 

obce 

https://kp.hzsmsk.cz/KPK/B-1/B-1.php
https://kp.hzsmsk.cz/KPK/B-1/B-1.php
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B-2   Síly a prostředky 

K záchranným a likvidačním pracím jsou určeny síly a prostředky: 

 

HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, stanice Havířov + jednotky PO 

zařazené do plošného pokrytí ORP Havířov (viz Tabulka 11):  

- likvidace případných požárů, 

- zamezení dalšího rozvoje události, 

-  případné převzetí velení v místě, zřízení štábu, 

- zajištění evakuace bezprostředně ohrožených osob při vzniku požáru, 

- organizování služby nouzového zásobování pitnou vodou, 

- poskytnutí základních prostředků humanitární pomoci.  

 

KOPIS [16]: 

- vyrozumí příslušné orgány, 

- koordinuje záchranné práce, 

- zabezpečuje součinnost složek IZS, 

- průběžně sleduje, zda nedochází k závažným problémům při nasazení 

základních složek IZS.  

 

Tabulka 11: Počet JPO na území ORP Havířov a jejich kategorie 

Kategorie JPO I. II. III. V. 

Počet JPO 1 0 5 2 

 

Na území ORP Havířov se vyskytuje 8 jednotek požární ochrany, jejichž dislokaci lze nají 

v následující tabulce (viz Tabulka 12) 

 Tabulka 12: Kategorie JPO a jejich dislokace 

I. III. V. 

Havířov Albrechtice Horní Bludovice 

 Havířov Těrlicko - Hradiště 

 Havířov - Životice  

 Horní Suchá  

 Těrlicko  
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Policie ČR: 

- zajištění identifikace zemřelých osob 

- při vzniku požárů uzavření, ohrožené oblasti, pořádkové zabezpečení,  

- zajištění regulace dopravy, 

- dohled nad veřejný pořádek 

- doprovod při převozu nedostatkových komodit, ostraha jejich skladů 

 

Na území ORP Havířov se nachází čtyři služebny PČR, jejich dislokace (viz Tabulka 18). 

 

Městská policie Havířov [1]: 

- opatření ve městech a obcích řeší v součinnosti s Policií ČR, 

- kontrola pohybu lidí v postižených oblastech a usměrnění dopravy 

- pořádkové a dopravní zajištění, ostraha, 

- zajištění kvalitního nepřetržitého toku informací po své služební linii,  

 

Na území ORP Havířov se nachází tři služebny MP, jejich dislokace (viz Tabulka 18) 

 

Zdravotnická záchranná služba [1]: 

- zajištění zdravotnické pomoci postiženým, 

- zapojení dalších zdravotnických zařízení, 

- letecká záchranná služba - lékařská odborná pomoc, transport postižených 

osob.  

 

Pracoviště: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace 

 

Na území ORP Havířov se nachází jedna posádka rychlé lékařské pomoci a tři posádky rychlé 

zdravotnické pomoci, které sídlí v Havířovské nemocnici s poliklinikou, její dislokace 

nalezneme v přílohové částí (viz Tabulka 18). 
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Armáda ČR, vojenské velitelství Ostrava [1]: 

- zabezpečení spolupráce se složkami IZS, 

- posílení policie v regulaci dopravy a při zřízení silničních uzávěr 

na připojovacích komunikacích, 

- pomoc speciální technikou při požárech a dopravních nehodách, 

- humanitární pomoc, 

- letecká záchranná služba.  

 

Český hydrometeorologický ústav: 

- poskytování informací o aktuální meteorologické a hydrologické situaci na 

území ORP Havířov a okolních ORP spolu s předpovědí budoucího vývoje,  

- poskytování informací o nepříznivých emisních jevech vč. předpovědi 

rozptylových podmínek, o koncentracích znečišťujících látek v ovzduší a o 

výskytu extrémních povětrnostních jevů  

 

Hromadné informační prostředky: 

- zajištění odvysílání tísňových informací, potřebných pro záchranné a 

likvidační práce při hrozbě nebo vzniku krizové situace s dopadem na ohrožení 

života, zdraví a majetku; dále tísňových informací o vyhlášení krizových stavů 

a nařízených krizových opatřeních při krizových stavech, 

- poskytnutí nezbytného vysílacího času pro důležitá a neodkladná oznámení v 

naléhavém veřejném zájmu.  

 

Neziskové humanitární organizace: 

ADRA, Český červený kříž, Člověk v tísni, Charita Česká republika, Bílý kruh bezpečí, Fond 

ohrožených dětí a Sdružení linka bezpečí mohou na základě domluvy poskytnout postiženým 

osobám, jak materiální, tak psychologickou pomoc. 
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Informační systém ARGIS: 

Tento systém zabezpečuje informační podporu především pro:  

- systém nouzového hospodářství s důrazem na zpracování plánu nezbytných dodávek  

- -systém hospodářské mobilizace, s důrazem na tvorbu a zpracování plánovací 

dokumentace  

- vybrané informace o hmotných rezervách určených orgánům krizového řízení  

evidenci věcných zdrojů v majetku státu  

- vedení evidence objektů z hlediska jejich užitných vlastností a atributů  

 

Magistrát města Havířov: 

Magistrát města Havířov zajišťuje realizaci krizových opatření v působnosti ORP Havířov 

jako například varování a informování obyvatelstva. Na pokyn primátora se aktivuje krizový 

štáb a s jeho pomocí se vydává pokyn k evakuaci z ohroženého území, zajištění náhradního 

ubytování a zajištění nouzového zásobování.  
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Dotčené subjekty: 

Jedná se o subjekty, které budou provádět monitorování svých objektů a zařízení v rámci 

preventivních opatření. 

 

SSMSK  

Zabezpečuje sjízdnost a průjezdnost silnic a jejich následné opravy a případné doplňkové 

značení pro vyznačení objízdných tras a uzavřených lokalit.  

 

ČD a. s.  

Spolupracují při odstranění spadených drážních vedení, stromů a odstraňují předměty v rámci 

znovu zprovoznění železničních tratí.  Případně mohou zajistit přepravu osob a materiálů v 

rámci záchranných a likvidačních prací.  

 

Innogy Česká republika, a.s. 

Zajišťují opravu narušeného vedení, opětovné připojení rozvodů plynu a odpojení plynu. Také 

zajišťuje pohotovostní havarijní služby pro zařízení napojená na rozvody plynu.  

 

ČEZ a.s.  

Zajistí opravu a obnovu a opětovné připojení, odpojení zařízení a vedení od elektrické 

energie. Zajišťuje dodávky elektrické energie.  

 

HTS, a.s. 

Zajistí odpojení rozvodů tepla, jejich případnou opravu a znovu uvedené do provozu. 

 

Povodí Odry, s.p. 

- řízení a ovlivňování hospodaření s vodami v rámci vodohospodářské soustavy 

povodí Odry podle komplexního manipulačního řádu a stanovených priorit 

- zásobování pitnou a užitkovou vodou, ochrana jakosti 

vody v tocích.  

 

SMVaK Ostrava, a.s. 

- dodávky a výroba pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, 

- zabezpečení nouzového zásobování pitnou vodou 
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B-3   Přehled spojení 

Tabulka 13: Telefonní spojení na základní složky IZS 

Telefonní spojení na základní složky IZS 

Organizace Složka Funkce Telefon 

HZS MSK  
KOPIS Vedoucí směny XXXXXXXXX 

PČR 

OO Havířov 1 
Vedoucí OO XXXXXXXXX 

OO Havířov 3 
Vedoucí OO XXXXXXXXX 

OO Havířov Těrlicko 
Vedoucí OO XXXXXXXXX 

OO Havířov Horní Suchá 
Vedoucí OO XXXXXXXXX 

ZZS MSK 
Ředitelství ZZS MSK Ředitel ZZS MSK 

XXXXXXXXX 

 

Tabulka 14: Telefonní spojení na ostatní složky IZS 

 

 

Telefonní spojení na ostatní složky IZS 

Složka Telefon 

Český červený kříž  
XXXXXXXXX 

ČSAD Havířov, a.s. 
XXXXXXXXX 

České Dráhy a.s. 
XXXXXXXXX 

Český hydrometeorologický ústav  
XXXXXXXXX 

Česká televize – Ostravské TV studio 
XXXXXXXXX 

ČEZ Distribuce, a.s. 
XXXXXXXXX 

Havířovská teplárenská společnost  
XXXXXXXXX 

Innogy Česká republika, a.s. 
XXXXXXXXX 

Letiště Ostrava, a.s. 
XXXXXXXXX 

Povodí Odry, a.s. 
XXXXXXXXX 

Správa silnic MSK - středisko Karviná 
XXXXXXXXX 

Severomoravská energetika, a.s. 
XXXXXXXXX 

Severomoravská plynárenská, a.s. 
XXXXXXXXX 

Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. 
XXXXXXXXX 

Televize Polar  
XXXXXXXXX 
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Tabulka 15: Telefonní spojení na Městskou policii Havířov 

 

Tabulka 16: Telefonní spojení na pracovníky úřadu ORP Havířov 

 

Tabulka 17: Telefonní spojení na sousední ORP  

 

Telefonní spojení na Městskou policii Havířov 

Složka Telefon 

Ředitelství 596 813 146  

Komisariát 1, Město 596 813 432  

Komisariát 2, Podlesí 596 410 133  

Komisariát 3, Šumbark 596 884 704  

Telefonní spojení na pracovníky úřadu ORP Havířov 

Složka Telefon 

Primátor ORP Havířov  XXXXXXXXX 

Tajemník bezpečnostní rady ORP Havířov  XXXXXXXXX 

Tajemník krizového štábu ORP Havířov  XXXXXXXXX 

Vedoucí stále pracovní skupiny krizového 

štábu ORP Havířov  XXXXXXXXX 

Tajemník magistrátu ORP Havířov  XXXXXXXXX 

Telefonní spojení na sousední ORP 

ORP Starosta Telefon 

Český Těšín Gabriela Hřebačková XXXXXXXXX 

Frýdek - Místek Michal Pobucký XXXXXXXXX 

Karviná Ing. Jan Wolf XXXXXXXXX 

Orlová Ing. Tomáš Kuča  XXXXXXXXX 

Ostrava Ing. Tomáš Macura  XXXXXXXXX 
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Pro detailnější informovanost o možnostech spojení na konkrétní osoby, organizace a složky 

lze využít systému ARGIS, případně pak lze dodatečné informace najít v plánu spojení, které 

jsou součástí krizového plánu kraje.  

  

C-1   Přehled právních a dalších norem 

 

Ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  

- Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky  

- Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod  

 

Oblast státní správy a územní samosprávy  

- Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením 

činnosti okresních úřadů  

- Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení 

obcí s rozšířenou působností  

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  

 

Oblast krizového managementu  

- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů  

- Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon)  

- Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva  

 

Oblast hospodářských opatření  

- Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy o změně 

některých souvisejících zákonů  

- Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv  
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Oblast životního prostředí  

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí  

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)  

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)  

- Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení 

záplavových území  

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)  

 

Oblast ochrany zdraví  

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících 

zákonů  

- Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě  

 

Ostatní právní předpisy  

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  

- Vyhláška č.186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu 

nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území 

postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem 

zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu  

- Nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2011 kterým se vydává Požární poplachový 

plán Moravskoslezského kraje  

- Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)  

- Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo 

jinou pohromou  

 

 

 

 

 



25 

C-2   Další přílohy 

Tabulka 18: 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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Obrázek 2: Mapa větrných oblastí MSK [1]   
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Obrázek 3: Mapa veřejné infrastruktury ORP Havířov 
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Obrázek 4: Mapa rizik ORP Havířov [1]   
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C-3   Přehled zkratek 

ADRA Adventist Development and Relief Agency  

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  

OO 

Moravskoslezský kraj  

Obvodní oddělní 

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  
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