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Anotace 

 Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu operačního plánu, který se zabývá 

řešením mimořádné krizové situace zapříčiněné vichřicí či obdobnými klimatickými jevy. 

Práce pojednává o struktuře a obsahu operačního plánu, zabývá se jeho vazbou na krizový 

plán kraje a možností jeho využití. 

 Cílem této bakalářské  práce je vytvoření operačního plánu „Vichřice a obdobné 

klimatické jevy na území Libereckého kraje“, který je koncipován jako příloha krizového 

plánu Libereckého kraje. Tento operační plán obsahuje charakteristiku a rozsah mimořádné 

události včetně předpokládaných dopadů, následných opatření a jejich realizaci na překonání 

krizové situace, dále přehled potřebných sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce 

včetně spojení na tyto síly a prostředky. 

 

 

 

Annotation 

This bachelor work is aimed for elaboration of the operations plan which deals with 

solution of extraordinary crisis situation caused by windstorm or similar climatic effects. The 

work treats of structure and substance of the operations plan, it deals with its attachment for a 

crisis plan of region and possibility of its usage. 

The aim of this bachelor work is creation the operations plan „The windstorm and 

similar climatic effects on the area of the Liberec region”, which is drawn as a supplement of 

crisis plan of the Liberec region. This operations plan contains characteristics and size of an 

extraordinary event including supposed impacts, consequential actions and their realization 

for overcoming of a crisis situation, then the view of useful forces and instruments for salvage 

and settling works including connection for these forces and instruments.  
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Úvod 

Cíl bakalářské práce 

 Cílem této bakalářské práce je vytvoření konkrétního operačního plánu, který se 

zabývá řešením mimořádné události, popř. krizové situace zapříčiněné vichřicí či obdobnými 

klimatickými jevy na území Libereckého kraje. Tento operační plán obsahuje charakteristiku 

a rozsah mimořádné události včetně předpokládaných dopadů, následná opatření a jejich 

realizaci na překonání mimořádné situace. Dále obsahuje přehled potřebných sil a prostředků 

pro záchranné a likvidační práce včetně možnosti a druhů spojení na tyto síly a prostředky. 

 Operační plán je koncipován jako příloha krizového plánu Libereckého kraje [18.] pro 

řešení daného typu krizové situace. 

 

Klimatické jevy 

 Působení klimatických jevů je nedílnou součástí běžného života. Některé z těchto jevů 

svými extrémními projevy mohou způsobit rozsáhlé materiální škody, ohrožení zvířat a 

především ohrožení životů a zdraví obyvatelstva. Rozsah negativních dopadů extrémního 

počasí je závislý na místě jeho působení. Jiný dopad bude mít působení vichřice v nížinách a 

jiný v horských oblastech, kde dochází vlivem členitosti terénu k navýšení rychlosti větru. 

Dalším prvkem výrazně ovlivňujícím celkový objem vzniklých škod je hustota osídlení 

zasaženého území. 

Opatření snižující negativní dopad extrémních klimatických jevů sledují především 

dva cíle. Jedním z nich je možnost vzniku těchto jevů zohlednit při běžné lidské činnosti, jako 

je projektování staveb či preventivní odstranění potencionální hrozby (např. uschlý strom 

v místě, kde jeho pád může způsobit škody nebo ohrožení zdraví). Druhým je vytvoření 

souboru činností a opatření, která se realizují v případě hrozby vzniku nebo při vzniku 

nebezpečných klimatických jevů.  
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Poslední výskyty vichřice (orkánu) na území Libereckého kraje  

 Podle statistiky zásahů jednotek požární ochrany vzniklo v roce 2007 10 046 událostí, 

které si vyžádaly zásah jednotek, zapříčiněných živelnou pohromou. Z tohoto počtu se 5 800 

událostí týkalo orkánu Kyrill (obrázek 1, leden 2007).[19.] 

 V Libereckém kraji orkán Kyrill zapříčinil 609 zásahů jednotek požární ochrany. 

Z tohoto počtu připadá na  územní odbor Česká Lípa 106 zásahů, na územní odbor Jablonec 

nad Nisou 102 zásahů, na územní odbor Liberec 231 zásahů a územní odbor Semily 170 

zásahů. Při likvidaci následků orkánu došlo v Libereckém kraji ke zranění dvou příslušníků 

HZS, jeden příslušník přišel o život (pád stromu, HZS Česká Lípa). Při likvidaci následků 

orkánu Ema (obr. 2, březen 2008) provedly jednotky na území Libereckého kraje 244 

zásahů.[20.] 

 
Obr. č. 1: Následky orkánu Kyrill (foto JSDH Nový Bor) 

 

 
Obr. č. 2: Následky orkánu Emma (foto: HZS LK) 
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Výskyt orkánů v letech 1990 – 2008 (střední Evropa) [27.] 

 
 26. 1. 1990  Daria  (max. rychlost 200 km/h) 
 25.- 27. 2. 1990 Vivian  
 28. 2.- 1. 3. 1990 Wiebke (max. rychlost 285 km/h) 
 2.- 3. 12. 1999  Anatol  (max. rychlost 183 km/h) 
 26.- 27. 12. 1999 Lothar  (max. rychlost 272 km/h) 
 26.- 27. 10. 2002 Jeanett (max. rychlost 183 km/h) 
 8.- 9. 1. 2005  Gudrun  (max. rychlost 144 km/h) 
 18. 1. 2007  Kyrill   (max. rychlost 225 km/h) 
 1. – 2. 3. 2008  Emma 

 
Graf č. 1: Četnost výskytu orkánu v jednotlivých měsících roku 

 
 Největší pravděpodobnost výskytu orkánu je v zimním období (graf č. 1). V letních 

měsících je pravděpodobnost malá, nelze ji však plně vyloučit. 

Při silném větru mohou vznikat škody na budovách či jejich konstrukčních prvcích, 

energetických či telekomunikačních soustavách, na lesním porostu a mnoha dalších objektech 

tlakem působícího větru. 

 

Výskyt tornáda v letech 1993 – 2007 (Česká republika)[29.]  

 
Výskyt tornád v ČR (1990 – 2007) 
Rok 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 
Počet 1 1 0 1 2 1 3 8 20 10 12 13 14 13 8 
Celkem 107 

Tab. č. 1: výskyt tornád v ČR (1990 – 2007) 
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Graf č. 2: Četnost výskytu tornáda v jednotlivých měsících roku 

 

 Riziko vzniku tornáda (viz obr. č. 3) výrazně stoupá v letních měsících (graf č. 2), 

přesto k tomuto jevu dochází v různé četnosti po celý rok. 

V důsledku působení tornáda mohou vznikat škody na budovách či jejich 

konstrukčních prvcích, energetických či telekomunikačních soustavách, na lesním porostu a 

mnoha dalších objektech. Dojde k narušení jejich konstrukce působením větrného víru, 

mechanickému poškození působením pevných trosek unášených tornádem, popř. vlivem 

dekomprese v oku tornáda konstrukce explodují. 

 
Obr. č. 3: Tornádo [28.] 
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Rešerše odborné literatury  

Publikace ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V.: Právní rámec krizového managementu.  

1. vydání. SPBI Ostrava, 2005. ISBN: 80-86634-55-8.  

Publikace řeší problematiku zdolávání mimořádných událostí a krizových situací. Dále je zde 

vypracován systém organizace krizového řízení v ČR (str. 18), přehled úkolů jednotlivých 

subjektů a problematika krizového plánování. Dále řeší úlohu krizového plánu kraje (str. 57) a 

začlenění operačního plánu do jeho struktury 

Publikace ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z.: Integrovaný záchranný 

systém. 1. vydání. SPBI Ostrava, 2005. ISBN: 80-86634-65-5.  

Publikace definuje postavení Integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných 

událostí. Dále určuje úkoly a činnost orgánů státní správy a samosprávy, IZS,  operačních 

středisek a právnických a fyzických osob při provádění záchranných a likvidačních prací.  

Publikace KRATOCHVÍLOVÁ, D.: Ochrana obyvatelstva. 1. vydání. SPBI Ostrava, 

2005. ISBN: 80-86634-70-1.  

Publikace definuje soubor činností a opatření, která se provádí v případě vzniku mimořádných 

událostí a jsou nutná k zajištění ochrany obyvatelstva. Publikace také řeší možnost použití 

armády České republiky při krizových situacích nesouvisejících s obranou státu. 

Článek KRATOCHVÍLOVÁ, D., HENDRYCH, T., KRÖMER, A.: Operační plány 

jako součást krizového plánu Moravskoslezského kraje. Časopis 112, číslo 10/2007.  

Článek se zabývá problematikou tvorby operačních plánů. Lze v něm nalézt metodiku 

zpracování OP, strukturu OP, výčet právních norem souvisejících s OP, a úlohu OP 

v krizovém plánu. 

Typové plány 

Typový plán č. 18: Narušení funkčnosti dopravní soustavy. 2003, Ministerstvo dopravy, 

Odbor krizového řízení. , 

Typový plán č. 14: Narušení dodávek el. energie, plynu nebo tep. energie. 2003, Ministerstvo 

průmyslu a obchodu. , a 

Typový plán č. 3: Sněhová kalamita. 2004, Ministerstvo vnitra, GŘ HZS ČR. 

Typové plány obsahují charakteristiku některých negativních dopadů způsobených vichřicí či 

tornádem, včetně výčtu opatření potřebných k jejich likvidaci.Slouží jako základní zdroj 

informací pro operační plány.  
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Operační plán 

Úkoly operačního plánu 

 
Operační plány obsahují detaily a specifické činnosti řešení konkrétních druhů 

krizových situací. Informují o možnostech řešit krizovou situaci na daném území včetně 

způsobů eliminace jejích průvodních jevů. Z organizačního hlediska stanovují potřebu 

nasazení sil a prostředků pro řešení krizové situace a využití dalších lidských a věcných 

zdrojů pro zvýšení účinnosti ochranných opatření vůči obyvatelstvu.[17.] 

 

Vazba operační plán – krizový plán 

Hasičskému záchrannému sboru kraje podle zákona č. 240/2000 Sb. [7.] vzniká 

povinnost zpracovat krizový plán kraje. Zpracovaný krizový plán kraje schvaluje hejtman 

kraje.  

Krizový plán kraje je soubor dokumentů obsahující popis a analýzu hrozeb a souhrn 

krizových opatření a postupů, které kraj zpracovává k zajištění připravenosti na řešení 

krizových situací v dané působnosti. [15.] 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 krizového 

zákona ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. [12.], stanoví, že přílohou krizového plánu jsou 

mimo jiných dokumentů také operační plány konkrétních druhů krizových situací. 

Operační plán stanoví pro konkrétní druh krizové situace na daném území postupy, 

zásady, opatření a síly a prostředky pro její řešení. Pro konkrétní druh krizové situace se 

obvykle operační plán zpracovává na nejnepříznivější průběh krizové situace. 

Využití operačního plánu 

OP je využíván bezpečnostní radou kraje při hrozbě vzniku konkrétní krizové situace 

k určení vhodných preventivních opatření a minimalizaci dopadů a škod způsobených touto 

krizovou situací.  

Krizový štáb kraje využívá OP při vzniku krizové situace ke zvolení vhodných 

postupů a opatření k potlačení následků a provedení likvidace krizové situace, k optimálnímu 

nasazení sil a prostředků a zajištění spojení mezi zúčastněnými subjekty. 

OP rovněž využívají obce s rozšířenou působností a složky Integrovaného 

záchranného systému v rozsahu své působnosti. 
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Struktura operačního plánu 

Ve struktuře se zobrazují všechna data a náležitosti, která operační plán musí 

obsahovat. 

 Pro zpracování operačního plánu Vichřice a obdobné klimatické jevy na území 

Libereckého kraje byla použita struktura používaná u HZS MSK [17.]. Tato struktura je 

rozdělena do tří částí: A. Informační část, B. Realizační část a C. Přílohová část: 

 

A. Informační část 

A – 1 Charakteristika krizové situace 

A – 2 Rozsah krizové situace 

A – 3 Předpokládané dopady krizové situace 

A – 4 Organizační schéma systému řízení 

 

B. Realizační část 

B – 1 Opatření a jejich realizace 

B – 2 Síly a prostředky 

B – 3 Přehled spojení 

 

C. Přílohová část 

C – 1 Přehled právních norem 

C – 2 Další přílohy ( dle potřeby ) 

C – 3 Přehled zkratek 

Informa ční část operačního plánu 

Charakteristika krizové situace 

 V této části OP se provádí identifikace krizové situace. Popisují se zde příčiny vzniku 

události, obecná nebezpečí hrozící jejím vznikem  a určení pravděpodobnosti výskytu či 

vzniku  této krizové situace. 

Rozsah krizové situace 

 Tato část OP charakterizuje oblast zasaženou vznikem krizové situace. Při stanovování 

rozsahu působení krizové situace se bere v úvahu její nejhorší možný průběh. 
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Předpokládané dopady krizové situace 

V této části OP se vypracovává souhrn všech negativních dopadů, které mohou 

vzniknout vlivem posuzované krizové situace. 

 

Organizační schéma systému řízení 

Tato část OP má za úkol graficky či jiným vhodným přehledným způsobem zobrazit 

organizační schémata systému řízení zúčastněných složek účastnících se zdolávání krizové 

situace. 

Realizační část operačního plánu 

Opatření a jejich realizace 

 V této části OP se vypracovává souhrn všech opatření a postupů nutných ke zdolání či 

minimalizaci dopadů krizového stavu. Uvádí se zde opatření prováděná  při vzniku, ale i 

opatření prováděná jako preventivní při hrozbě vzniku dané krizové situace. 

Síly a prostředky 

V této části OP se vypracovává souhrn všech subjektů účastnících se likvidace 

následků dané krizové situace. Jedná se zpravidla o krajské úřady, úřady obcí s rozšířenou 

působností, základní složky IZS a další subjekty účastnící se záchranných a likvidačních prací 

(ostatní složky IZS).  

Přehled spojení 

 Tato část OP obsahuje přehled druhů spojení používaných ke komunikaci mezi 

subjekty účastnícími se záchranných a likvidačních prací. Dále jsou zde uvedeny seznamy 

s konkrétními kontakty na jednotlivé subjekty.  

Přílohová část 

Přehled právních norem 

V této části OP je uveden seznam právních norem, do jejichž působnosti spadá 

prováděná opatření či tvorba OP. 
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Další přílohy 

Zde jsou uvedeny ostatní přílohy OP, např. seznam jednotek PO či  podrobný telefonní 

seznam apod. 

Přehled zkratek 

V této části se nachází abecední seznam zkratek použitých v OP včetně jejich plného 

znění. 

 

 

 

 

 

 

Operační plán „Vich řice a obdobné klimatické jevy na území 
Libereckého kraje“ 

 
V této kapitole je vytvořen konkrétní operační plán „ Vichřice a obdobné klimatické 

jevy na území Libereckého kraje“.  

Tento operační plán obsahuje charakteristiku a rozsah mimořádné události včetně 

předpokládaných dopadů, následná opatření a jejich realizaci na překonání mimořádné 

situace. Dále obsahuje přehled potřebných sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce 

včetně možnosti a druhů spojení na tyto síly a prostředky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Příloha č. XX Krizového plánu Libereckého kraje  
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Operační plán 
 

 

VICH ŘICE A OBDOBNÉ KLIMATICKÉ 
JEVY NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO 

KRAJE 
 

 

 
Obsah OP : 
 

A. Informa ční část 
A – 1       Charakteristika krizové situace 
A – 2        Rozsah krizové situace 
A – 3        Předpokládané dopady krizové situace 
A – 4        Organizační schéma systému řízení 
 

B. Realizační část 
B – 1        Opatření a jejich realizace 
B – 2         Síly a prostředky 
B – 3         Přehled spojení 
 

C. Přílohová část 
C – 1         Přehled právních norem 
C – 2 – 1   Telefonní čísla základních složek IZS     
C – 2 – 2   Telefonní čísla KÚ a ORP     
C – 2 – 3   Telefonní čísla Městské policie na území LK     
C – 2 – 4   Telefonní čísla nemocnic na území LK     
C – 2 – 5   Telefonní čísla ostatních složek IZS     
C – 3         Přehled zkratek 
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A.  INFORMA ČNÍ ČÁST 
A – 1  Charakteristika krizové situace 

 

Tento operační plán řeší vznik mimořádné události (živelné pohromy) způsobené jevy 
jako vichřice, orkán, tornádo a obdobné klimatické jevy, které mají svým rozsahem shodné 
nebo obdobné dopady či vzniklé škody.  

Tyto klimatické jevy mohou způsobit škody materiální, ale také poškození zdraví a 
ztráty na životech obyvatelstva. 

Poškození zdraví či ztráta životů může nastat bezprostředním účinkem klimatického 
jevu (zasažení letícím předmětem, zřícení objektu, pád stromu, zasažení el. proudem, nehoda 
v silniční nebo železniční dopravě), případně jako důsledek jevů následujících (nedostupnost 
letecké záchranné služby, neprůjezdnost komunikací složkami IZS). 

Materiální škody mohou vznikat na budovách či jejich konstrukčních prvcích, 
energetických či telekomunikačních soustavách, ochromením silniční a železniční dopravy, 
na lesním porostu a mnoha dalších objektech. 

Pravděpodobnost výskytu  krizové situace je velmi obtížné stanovit. Vznik této 
situace nelze ovlivnit, pouze vhodnými opatřeními snižovat její negativní dopady. 

 
Charakteristika jednotlivých klimatických jev ů 
 
Vichřice 
 Za vichřici (dle Beaufortovy stupnice[26.] stupeň 9) označujeme vítr v rozpětí 
rychlostí 20,8 – 24,4 m/s (75 – 88 km/hod),  který svou intenzitou vytváří tlak 26,9 – 37,3 
kg/m2 (odpovídá měření v 10 metrech). 

 
Za silnou vichřici (dle Beaufortovy stupnice [26.] stupeň 10) označujeme vítr 

v rozpětí rychlostí 24,5 – 28,4 m/s (89 – 102 km/hod),  který svou intenzitou vytváří tlak 37,4 
– 50,5 kg/m2 (odpovídá měření v 10 metrech). 

 
Za mohutnou vichřici (dle Beaufortovy stupnice [26.] stupeň 11) označujeme vítr 

v rozpětí rychlostí 28,5 – 32,6 m/s (103 – 117 km/hod),  který svou intenzitou vytváří tlak 
50,6 – 66,5 kg/m2 (odpovídá měření v 10 metrech). 
 
Orkán 
 Orkánem (dle Beaufortovy stupnice [26.] stupeň 12 – nejvyšší) označujeme vítr 
přesahující rychlost 32,7 m/s (118 km/hod), který svou intenzitou vytváří tlak vyšší než 66,6 
kg/m2 (odpovídá měření v 10 metrech). 
 
Tornádo 
 Tornádo je silně rotující vítr (se zhruba vertikální osou), který se během své existence 
alespoň jednou dotkne zemského povrchu a je dostatečně silný, aby na něm mohl způsobit 
hmotné škody. Po dotyku se zemí začíná tornádo postupovat ve směru proudících vzdušných 
mas a ničit vše v místě dotyku. Dochází k narušení  konstrukce domů působením větrného 
víru, mechanickému poškození působením pevných trosek unášených tornádem, popř. 
vlivem dekomprese v oku tornáda konstrukce explodují. [14.] 
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A – 2  Rozsah krizové situace 
 
 Operační plán řeší vznik mimořádné události na území Libereckého kraje. 

Rozsah vzniklé události může mít pouze lokální charakter, často však svým charakterem  

přesahuje území kraje. Působení nebezpečných povětrnostních vlivů často zasahuje území 

kraje či několika krajů, může však postihnout i celé území České republiky. 

 Velikost zasaženého území je závislá na typu povětrnostní situace. Při vichřici nebo 

orkánu je účinek  plošný, zasažené území rozsáhlé a postihne zpravidla několik územních 

celků. Při vzniku tornáda je zasažená plocha v šířce několika metrů až několika desítek 

metrů, její délka pak dosahuje vzdálenosti od několika metrů až po cca jeden kilometr.  
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A – 3  Předpokládané dopady krizové situace 
Oblasti, ve kterých může vnik vichřice, orkánu nebo tornáda způsobit závažné 

problémy přímým působením větru či následnými jevy (požáry, dopravní nehody apod.) :  

Zdraví a životy osob 
- těžké úrazy a úmrtí způsobené :   - přímým účinkem větru 
                                                        - pádem stromu 
                                                        - při poškození objektů a konstrukcí 
                                                        - při nehodách v silniční a železniční dopravě 
                                                        - zasažením elektrickým proudem 
                                                        - následným požárem 
- poruchy psychiky (úmrtí blízkých osob, majetkové ztráty) 
 
 Zničení nebo poškození majetku 
- poškození nebo destrukce budov 
- poškození dopravních prostředků 
- poškození telekomunikačních sítí 
- poškozeni energetické sítě 
- poškození vodárenských sítí, teplovodů, plynovodů 
 
 Životní prostředí 
- škody na lesním porostu 
- škody v zemědělství 
- uhynutí hospodářských zvířat a volné zvěře 
 
 Ekonomika 
- ochromení silničních a železničních komunikací.  
- výpadky energetické sítě 
- přerušení výrobních procesů  
- výpadky v zásobování 
- škody na majetku a životním prostředí 
 
 Sociální oblast 
- výpadky zásobování domácností (potraviny, léky, teplo, el. energie apod.) 
- znemožnění či omezení cestování 
  
 Kritická infrastruktura  
- výpadky energetické sítě 
- výpadky pevné i mobilní telefonní sítě 
- výpadky dodávek tepla  
- ochromení silničních a železničních komunikací.  
- výpadky v zásobování 
- omezená mobilita a účinnost zásahu jednotek IZS :       - neprůjezdné komunikace 
                                                                                           - nelze použít leteckou ZZS 
                                                                                           - nelze použít výškovou techniku 
                                                                                           - narušení spojení mezi IZS 
 
 Jiné atributy společnosti 
- vznik paniky 
- narušení bezpečnosti a veřejného pořádku (rabování) 
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A – 4  Organizační schéma systému řízení 
 

Organizační schéma systému krizového řízení v případě vyhlášení krizového stavu [21.] 
 

 
 
      

   Systém krizového řízení  
 
   Systém  řízení IZS 
 
   Systém řízení na úrovni ORP 
 
   Systém řízení na úrovni kraje 
 
   Systém řízení na úrovni státu 
 

Stanice 
ZZS 

JSDH 
obce 

Služebny 
PČR 

KŠ ORP 

Starosta ORP, 
Vedoucí KŠ ORP 

Obecní úřad 

Hejtman kraje, 
Vedoucí KŠ LK 

KŠ LK 

KOPIS HZS, OPIS IZS kraje  

Ostatní 
složky 
IZS 

OPIS 
HZS 

KOS 
ZZS 

OS 
PČR 

Krajský úřad 

Vláda ČR 

ÚKŠ 

OPIS 
IZS ČR 

OIS GŘ 
HZS  

Ministerstva a 
jiné správní 

orgány 

MV ČR GŘ HZS 

Stanice 
HZS 

Ostatní 
složky 
IZS 
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B.  REALIZA ČNÍ ČÁST 

B – 1  Opatření a jejich realizace 
 
Preventivní opatření v době hrozby vzniku KS 
- zajištění aktuální předpovědi počasí (ČHMÚ) 
- aktivace bezpečností rady kraje 
- aktivace bezpečnostních rad určených obcí (ORP) 
- zajištění posil IZS 
- zajištění náhradních druhů spojení pro případ výpadku běžně používaných sítí 
- varování obyvatelstva (IZS, sdělovací prostředky) 
- vytvoření podmínek pro správnou funkci struktury řízení 
- uklizení, popř. zajištění volných předmětů 
- uzávěra ohrožených míst (ORP, PČR, MP) 
 
Opatření při vzniku KS 
- aktivace IZS 
- aktivace krizového štábu kraje (dle rozsahu) 
- aktivace krizových štábů dotčených obcí s rozšířenou působností 
- vyhlášení krizových stavů:  Stav nebezpečí (hejtman kraje)  
    Nouzový stav (vláda) 
- zajištění spojení mezi zúčastněnými subjekty 
- aktivace sil a prostředků k záchranným a vyprošťovacím pracím (ostatní složky IZS) 
- zajištění evakuace bezprostředně ohrožených osob 
- zajištění spolupráce s orgány a složkami IZS mimo území kraje (v případě, že rozsah             

události překračuje hranice kraje) 
- zajištění trvalého monitorování a přehledu o situaci, nasazených silách a prostředcích 
- průběžné monitorování a vyhodnocování plynulosti provozu na pozemních a drážních 

komunikacích 
- monitorování vzniku odříznutých obydlených území nebo obcí v důsledku neprůjezdnosti 

komunikací  
- zajištění informovanosti veřejnosti (pomocí sdělovacích prostředků) 
- povolání sil a prostředků AČR  (dle rozsahu) 
- zajištění dostupnosti lékařské péče 
- pravidelná kontrola funkčnosti běžných i náhradních druhů spojení 
- uzávěra ohrožených míst a regulace dopravy (ORP, PČR, MP) 
- omezení provozu nebo uzavření hraničních přechodů (zabránění najíždění dalších vozidel 

do kalamitních oblastí)  
- posouzení rizika obyvatel a zasahujících osob 
- odpojení dotčených plynových rozvodů a energetických sítí 
- zajištění nouzového ubytování a zásobování postižených  osob (voda, potraviny, PHM, 

léky) 
- zajištění náhradních zdrojů elektrické energie 
- zajištění náhradních způsobů dodávek tepla 
- aktivace pohřební služby 
- potlačení sekundárních dopadů (panika, rabování) 
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B – 2  Síly a prostředky 
 
Krajský ú řad 
- realizace krizových opatření s působností pro území kraje 
 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
- realizace krizových opatření v podmínkách obce 
 
HZS 
- odstranění nebezpečných stavů 
- záchrana osob 
- evakuace ohrožených osob 
- obnovení průjezdnosti komunikací 
- hašení požárů 
- varování obyvatelstva 
- zajištění nouzového zásobování 
- poskytnutí základních prostředků humanitární pomoci 
 
ZZS 
- zajištění zdravotnické pomoci postiženým 
- zapojení dalších zdravotnických zařízení 
 
JSDH 
- viz HZS 
- podpora obecním úřadům 
- seznam všech jednotek PO na území LK (včetně jednotek HZS) je vypracován jako 

samostatná příloha B – 1 – 1 krizového plánu LK  
 
PČR 
- uzavření ohrožené oblasti 
- pořádkové zabezpečení 
- zajištění regulace dopravy 
- identifikace zemřelých osob 
- varování obyvatelstva 
 
Městská policie 
- spolupráce s PČR 
- zajištění ostrahy opuštěného majetku, domů a bytů 
- podpora obecním úřadům 
- varování obyvatelstva 
 
Ostatní složky IZS 
- poskytnutí sil a prostředků potřebných k potlačení krizových stavů dle svého předurčení 
 
Severočeská energetika a. s., Východočeská energetika a. s. 
- údržba, oprava a rekonstrukce energetických zařízení (odpojení rozvodných sítí a zařízení, 

následná obnova, rozvod a dodávka elektrické energie) 
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Severočeská plynárenská a. s. 
- odpojení rozvodů plynu, případná obnova zabezpečení a výkon pohotovostní a havarijní 

služby pro rozvodná plynová zařízení, zabezpečení pohotovostní služby pro odběrná 
plynová zařízení na ně napojená 

 
Telefónica O2 Czech Republic, a. s. 
- zajištění telekomunikačních služeb, provozu veřejných telefonních prostředků a provozu 

šíření a přenosu rozhlasových a telefonních signálů na území, pro něž je vyhlášen krizový 
stav (zákon č. 151 / 2000 Sb., § 87). Jedná se o oblast dodávek služeb zabezpečovaných 
firmou Telefónica O2 Czech Republic a. s.  

 
Nemocnice na území Libereckého kraje 
- následná zdravotnická péče 
- zajištění speciálních vyšetření a laboratorních rozborů 
 
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Liberec 
- poskytování informací o aktuální  meteorologické a hydrologické situaci na území LK 

spolu s předpovědí budoucího vývoje, především o  výskytu extrémních povětrnostních 
jevů 

 
Celní správa ČR 
- uzavření hraničních přechodů 

 
Síly a prostředky AČR  
- poskytnutí sil a prostředků základny určených k pomoci při krizových stavech 
- zabezpečení základních životních potřeb postiženému obyvatelstvu 
 
Technické služby obcí 
- zajištění technické pomoci a podpory obcím 
 
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., ČOV Liberec 
- výroba, dodávka a zabezpečení nouzového zásobování nezávadné pitné vody 
- odvádění a čištění odpadních vod 
 
Českolipská teplárenská a. s., Jablonecká teplárenská a. s., Teplárna Liberec 
- zajištění a obnova dodávek tepla 
 
Ubytovací a stravovací zařízení 
- objekty, v nichž lze ubytovat a stravovat postižené obyvatelstvo 
 
Česká televize, studio Praha 
- zajištění odvysílání tísňových informací potřebných pro záchranné a likvidační práce při 

hrozbě nebo vzniku krizové situace s dopadem na ohrožení života 
 
Český rozhlas studio Praha, oblastní rozhlasové stanice rádio Sever a rádio RCL 
- zajištění odvysílání tísňových informací při hrozbě nebo vzniku krizové situace a 

poskytnutí nezbytného vysílacího času pro důležitá a neodkladná oznámení v naléhavém 
veřejném zájmu 
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Periodický tisk 
- uveřejnění všech důležitých a neodkladných oznámení orgánů veřejné správy, zejména 

uveřejnění rozhodnutí o vyhlášení krizového stavu a o všech opatřeních přijatých 
v souvislosti s vyhlášením krizových stavů 

 
 
Statik (projektant)  
- posouzení stupně poškození budov 
 
Úřady práce 
- doplnění pracovních sil z evidence uchazečů o zaměstnání 
- zabezpečení vyplácení sociálních dávek 
 
Psycholog 
- psychologická pomoc postiženým 
 
Lesy České republiky, s. p., Správa KRNAP 
- likvidace polomů 
- spolupráce s IZS 
 
České Dráhy a. s. 
- spolupráce při odstranění nebezpečných stavů na objektech ČD 
- přeprava osob a materiálu 
 
Krajská správa silnic Libereckého kraje 
- zabezpečení sjízdnosti a průjezdnosti komunikací 
 
Kafilerie  
- odvoz a neškodné odstranění kadáverů 
 
Pohřební služba 
- odvoz zemřelých osob 
- organizace pohřbívání 
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B – 3  Přehled spojení 
 
Telefonní čísla tísňového volání 
Jednotné evropské číslo TV:         112 
Národní čísla TV :  -     Hasiči      150 

- ZZS         155 
- PČR         158 
- MP           156 
 

Seznam telefonních čísel základních složek IZS LK 
- viz příloha C – 2 – 1  
 
Seznam telefonních čísel KÚ a ORP 
- viz příloha C – 2 - 2   
 
Seznam telefonních čísel městské policie na území LK 
- viz příloha C – 2 – 3  
 
Seznam telefonních čísel nemocnic na území LK 
- viz příloha C – 2 – 4  
 
Seznam telefonních čísel ostatních složek IZS 
- viz příloha C – 2 – 5  
 
Seznam telefonních čísel všech jednotek PO je vypracován jako samostatná příloha 
 B – 1 – 1 krizového plánu LK 
 
 
 

Schéma stálých spojení mezi složkami IZS, státními orgány a mezi územními 
samosprávnými orgány [22.] 

 
_______ Veřejná pevná telekomunikační síť (uplatnění přednostního spojení) 
_______ Veřejná mobilní telekomunikační síť (uplatnění přednostního spojení) –KMT 
_______  Prostředky mobilní telekomunikační sítě vyčleněné pro spojení orgánů 

krizového řízení a obcí 
_______ Účelová telekomunikační síť MV (hlasová i datová komunikace) 
_______ Radiokomunikační síť IZS PEGAS provozovaná MV 
 
 

HZS ORP KÚ PČR ZZS Ostatní 
složky IZS 
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C.  PŘÍLOHOVÁ ČÁST 

C – 1  Přehled právních norem 
 

• Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění zákona č.300/2000 Sb. [1.] 
 

• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [2.] 
• Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů [3.] 
• Zákon č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů [4.] 
• Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých 

zákonů [5.] 
• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. [6.] 
• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

zákona č. 320/2002 Sb. [7.] 
• Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. [8.] 
• Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů [9.] 

 
o Vyhláška ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany ve znění vyhlášky ministerstva vnitra č. 226/2005 Sb. [10.] 
o Vyhláška ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. [11.] 
o 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 nařízení vlády 
č. 36/2003 Sb. [12.] 

o Vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro 
krizové stavy, ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb. [13.] 
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C – 2  Další přílohy 
 
 
 

Příloha C – 2 – 1: Telefonní čísla základních složek IZS LK 
 

Telefonní čísla základních složek IZS LK 
Složka Telefon KMT 

KOPIS Liberec XXX XXX XXX XXX  
OPIS Česká lípa XXX XXX  XXX XXX  
OPIS Liberec XXX XXX  XXX XXX  
OPIS Jablonec n. N. XXX XXX  XXX XXX  

HZS LK 

OPIS Semily XXX XXX  XXX XXX  
OS Česká Lípa XXX XXX  XXX XXX  
OS Liberec XXX XXX  XXX XXX  
OS Jablonec n. N. XXX XXX  XXX XXX  

PČR 

OS Semily XXX XXX  XXX XXX  
ZZS KOS Liberec XXX XXX  XXX XXX  

HZS ČD Liberec XXX XXX  XXX XXX  
 
 
 

Příloha C – 2 – 2 : Telefonní čísla KÚ a ORP 
 

Telefonní čísla pracovníků KŘ U KÚ a obcí s rozšířenou působností 
Obec Funkce Telefon KMT 

vedoucí OKŘ XXX XXX  XXX XXX  
obranné plánování XXX XXX  XXX XXX  
HOPKS XXX XXX  XXX XXX  

Krajský úřad 
Libereckého kraje 

CNP XXX XXX  XXX XXX  
tajemník BR, referent KŘ XXX XXX  XXX XXX  

Česká Lípa 
referent krizového řízení XXX XXX  XXX XXX  

Nový Bor krizové řízení XXX XXX  XXX XXX  
ved. OKŘ XXX XXX  XXX XXX  

Jablonec nad Nisou 
pracovník OKŘ XXX XXX  XXX XXX  

Tanvald tajemník BR XXX XXX  XXX XXX  
Železný Brod tajemnice BR XXX XXX  XXX XXX  

vedoucí oddělení KŘ XXX XXX  XXX XXX  
Liberec 

referent oddělení KŘ XXX XXX  XXX XXX  
Frýdlant tajemnice MěÚ XXX XXX  XXX XXX  
Semily bezpečnostní technik XXX XXX  XXX XXX  

Jilemnice referent obrany XXX XXX  XXX XXX  
Turnov tajemník BR XXX XXX  XXX XXX  
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Příloha C – 2 – 3 : Telefonní čísla Městské policie  
 

Telefonní čísla Městské policie na území LK 
Územní odbor Obec telefon 

Cvikov XXX XXX  
Česká Lípa XXX XXX  
Doksy XXX XXX  
Kamenický Šenov XXX XXX  
Mimoň XXX XXX  
Nový Bor XXX XXX  
Stráž pod Ralskem XXX XXX  

Česká Lípa 

Zákupy XXX XXX  
Desná XXX XXX  
Jablonec nad Nisou XXX XXX  
Tanvald XXX XXX  

Jablonec nad Nisou 

Železný Brod XXX XXX  
Frýdlant XXX XXX  
Hrádek nad Nisou XXX XXX  
Chrastava XXX XXX  
Jablonné v Podještědí XXX XXX  

Liberec 

Liberec XXX XXX  
Jilemnice XXX XXX  
Rokytnice nad Jizerou XXX XXX  
Semily XXX XXX  

Semily 

Turnov XXX XXX  
 
 
 

Příloha C – 2 – 4 : Telefonní čísla nemocnic na území LK  
 

Nemocnice na území LK 
Územní odbor Nemocnice Telefon 
Česká Lípa Česká Lípa XXX XXX  

Jablonec nad Nisou XXX XXX  
Jablonec nad Nisou 

Tanvald XXX XXX  
Frýdlant XXX XXX  

Liberec 
Liberec XXX XXX  
Jilemnice XXX XXX  
Semily XXX XXX  
Turnov XXX XXX  

Semily 

Vysoké nad Jizerou XXX XXX  
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Příloha C – 2 – 5 : Telefonní čísla ostatních složek IZS  
 

Telefonní čísla ostatních složek IZS 
Organizace Telefon 

Armáda České republiky XXX XXX  
Celní správa ČR XXX XXX  
Česká televize, studio Praha XXX XXX  
České Dráhy a. s. XXX XXX  
Český rozhlas, studio Praha XXX XXX  
Českolipská teplárenská a. s. XXX XXX  
ČHMÚ, pobočka Liberec XXX XXX  
ČOV Liberec XXX XXX  
Jablonecká teplárenská a. s. XXX XXX  
Kafilerie XXX XXX  
Krajská správa silnic Liberec XXX XXX  
Lesy České republiky s. p. XXX XXX  
Psychologická služba ZZS, HZS LK 
Rádio RCL XXX XXX  
Rádio Sever XXX XXX  
Severočeská energetika a. s. XXX XXX  
Severočeská plynárenská a. s. XXX XXX  
Severočeské vodovody a kanalizace a. s. XXX XXX  
Správa KRNAP XXX XXX  
Statik XXX XXX  
Telefónica O2 Czech Republic a. s. XXX XXX  
Teplárna Liberec XXX XXX  

Česká Lípa XXX XXX  
Jablonec nad Nisou XXX XXX  
Liberec XXX XXX  

Úřad práce 

Semily XXX XXX  
Východočeská energetika a. s. XXX XXX  
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C – 3  Přehled zkratek 
 
AČR  Armáda České republiky 
a. s.       akciová společnost 
BR       Bezpečnostní rada 
CNP      Civilní nouzové plánování 
ČD       České Dráhy 
ČHMÚ       Český hydrometeorologický ústav 
ČOV      Čistírna odpadních vod 
HOPKS      Hospodářská opatření pro krizové stavy 
HZS      Hasičský záchranný sbor 
IZS       Integrovaný záchranný systém 
JSDH      Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
KOPIS      Krajské operační a informační středisko 
KOS      Krajské operační středisko 
KRNAP       Krkonošský národní park 
KS       Krizový stav 
KŠ       Krizový štáb 
KÚ        Krajský úřad 
LK        Liberecký kraj 
MP       Městská policie 
MV        Ministerstvo vnitra 
OKŘ      Oddělení krizového řízení 
OP       Operační plán      
OPIS      Operační a informační středisko 
ORP      Obec s rozšířenou působností 
OS       Operační středisko 
PČR      Policie české republiky 
PHM       Pohonné hmoty 
RCL       Rádio Contakt Liberec 
s. p.      státní podnik 
TV        Tísňové volání 
ZZS      Zdravotnická záchranná služba 
 

 
 
 
 
Vypracovali :  XXX 

XXX  
XXX 
 

Datum poslední aktualizace :  XXX 
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Závěr 

Vytvořením konkrétního operačního plánu „Vichřice a obdobné klimatické jevy na 

území Libereckého kraje“ byl naplněn avizovaný cíl bakalářské práce. Byla provedena 

analýza rozsahu a možných dopadů dané krizové situace. Vznikl tak návrh souboru 

preventivních opatření použitelných při hrozbě vzniku mimořádné události. Dále byl vytvořen 

návrh souboru opatření použitelných v případě, že mimořádná událost nastane. Operační plán 

obsahuje přehled sil a prostředků využitelných na záchranné a likvidační práce včetně druhů 

vzájemného spojení mezi těmito složkami a subjekty.  

Ve vypracovaném operačním plánu nejsou uvedena konkrétní telefonní spojení. Bylo 

tak učiněno, jelikož část telefonních čísel je neveřejná. 

U mimořádných událostí způsobených klimatickými jevy je škála negativních dopadů 

rozsáhlá, proto operační plán zabývající se těmito jevy nemůže obsáhnout řešení všech 

konkrétních krizových situací. Cílem operačního plánu je, aby síly a prostředky v něm 

uvedené byly schopné efektivně likvidovat maximální počet vzniklých negativních jevů.  

Vytvořený operační plán je koncipován pro použití v tištěné podobě. Pro komfortnější 

praktické využití tohoto plánu by bylo vhodné vytvořit jeho interaktivní elektronickou podobu 

včetně napojení na krizový plán kraje. 
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Seznamy 

Seznam použitých zkratek 

AČR       Armáda České republiky 

a. s.        akciová společnost 

BR        Bezpečnostní rada 

CNP       Civilní nouzové plánování 

ČD        České Dráhy 

ČHMÚ        Český hydrometeorologický ústav 

ČOV       Čistírna odpadních vod 

ČR        Česká republika 

GŘ HZS ČR      Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

HOPKS       Hospodářská opatření pro krizové stavy 

HZS       Hasičský záchranný sbor 

MSK        Moravskoslezský kraj 

IZS        Integrovaný záchranný systém 

JSDH       Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

KOPIS       Krajské operační a informační středisko 

KOS       Krajské operační středisko 

KRNAP        Krkonošský národní park 

KS        Krizový stav 

KŠ        Krizový štáb 

KÚ         Krajský úřad 

MP        Městská policie 

MV         Ministerstvo vnitra 

OKŘ       Oddělení krizového řízení 

OPIS       Operační a informační středisko 

ORP       Obec s rozšířenou působností 

OP        Operační plán 

OS        Operační středisko 

PČR       Policie české republiky 

PHM        Pohonné hmoty 

RCL        Rádio Contakt Liberec 
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s. p.       státní podnik 

TV         Tísňové volání 

ZZS       Zdravotnická záchranná služba 
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