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KRIZOVÁ  A  REGULAČNÍ   OPATŘENÍ   PŘI  KRIZOVÝCH  STAVECH   
 
Na základě zákona může nařizovat hejtman Olomouckého kraje, vláda ČR nebo 

Parlament ČR krizová a regulační opatření.  

Opatření mohou být uložena všechna nebo jen některá. 

Opatření se mohou týkat celého území Olomouckého kraje a ČR nebo jen vybraných 

obcí, měst a krajů. 

 

Opatření mohou pro obyvatelstvo a subjekty např. znamenat: 

 

♦ Omezení práva na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci 

osoby z místa, kde je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví. 

♦ Omezení vlastnického a užívacího práva osob ke svému majetku, přičemž je za 

toto omezení poskytnuta přiměřená náhrada. 

♦ Omezení svobody pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého 

nebo postiženého krizovou situací. 

♦ Omezení práva pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území 

ohroženého nebo postiženého krizovou situací. 

♦ Omezení práva provozovat podnikatelskou činnost, v případě, že by činnost 

narušovala nebo znemožňovala prováděná krizová opatření. 

♦ Omezení práva na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně 

znemožnění záchranných a likvidačních prací. 

♦ Evakuaci osob a majetku z vymezeného území. 

♦ Zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo územích. 

♦ Vykonávat pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc. 

♦ Povinnost poskytnout  materiál, techniku a další pomoc k řešení krizové situace. 

♦ Provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za 

účelem zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení vyplývajícího z krizové 

situace. 

♦ Povinné hlášení přechodné změny pobytu osob.  
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♦ Povinné hlášení místa trvalého pobytu, popřípadě i místa, kde se osoba dočasně 

zdržuje. 

♦ Omezení a změny 

¬ v pobytu cizinců, 

¬ v používání zbraní, 

¬ v používání nebezpečných látek. 

♦ Zajištění péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci 

vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce. 

♦ Zajištění přednostního zásobování dětských, zdravotnických zařízení a dalších 

určených subjektů, bezpečnostních a hasičských záchranných sborů. 

♦ Omezení vstupu na území České republiky osobám, které nejsou občany České 

republiky. 

♦ Shromažďování údajů o počtu a totožnosti osob. 

♦ Povinnost subjektů dodávat výrobky, práce nebo služby, které jsou předmětem 

jejich činnosti nebo podnikání a to v přiměřeném množství. 

♦ Povinnost subjektů skladovat ve svých prostorách materiál určený pro překonání 

krizových situací nebo toto skladování strpět. 

♦ Povinnost subjektů přemístit dopravní a mechanizační prostředky, jakož i 

výrobní či provozní prostředky movité povahy a zásoby na určené místo, 

♦ Regulaci prodávaného zboží v obchodech 

¬ stanovení maximálního množství zboží, na něž vznikne spotřebiteli nárok, 

¬ stanovení spotřebitelů, kterým budou vybrané položky zboží dodávány 

přednostně 

♦ Regulační opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy. 

♦ Evidenci aktuálního stavu zásob materiálu, stavu techniky a pracovních sil. 

♦ Zásahy krizových štábů Olomouckého kraje a Města Šumperka do: 

¬ distribuce pitné vody a potravin, 

¬ vývozu a dovozu zboží, 

¬ průběhu staveb.  
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Beaufortova stupnice pro vyjadřování síly větru 
 

 

Stupeň Označení Projevy Rychlost 
m/s 

Rychlost 
km/h 

0 Bezvětří Kouř vystupuje kolmo vzhůru. 0,0-0,5 0-1 
1 Vánek Sotva pozorovatelný pohyb 

vzduchu. 
0,6-1,7  2-6 

2 Slabý vítr Pohybuje lehkým praporkem, 
listy stromů. Směr větru lze 
rozpoznat smysly. 

1,8-3,3 7-12 

3 Mírný vítr Pohybuje praporkem, 
způsobuje souvislý pohyb listí, 
keřů a stromů. 

3,4-5,2 13-18 

4 Dosti čerstvý 
vítr 

Napíná praporek, pohybuje 
větvemi stromů 

5,3-7,4 19-26 

5 Čerstvý vítr Napíná větší prapory, 
pohybuje větvemi, tvoří vlny 
na stojaté vodě, začíná 
nepříjemný pocit. 

7,5-9,8 27-35 

6 Silný vítr Slyšitelný na pevných 
předmětech, hučí v lesích, 
pohybuje slabšími stromy. 

9,9-12,4 36-44 

7 Prudký vítr Pohybuje středními stromy, 
valí vlny a zpěňuje jejich 
vrcholy. 

12,5-15,2 45-54 

8 Bouřlivý vítr Pohybuje silnějšími stromy, 
ulamuje větve, lesy hučí, v 
chůzi je člověk zdržován. 

15,3-18,2 55-65 

9 Vichřice Převrací lehčí předměty, 
shazuje tašky a střechy, láme 
větve a menší stromy, chůze je 
obtížná. 

18,3-21,5 66-77 

10 Silná vichřice Láme a vyvrací stromy. 21,6-25,1 78-90 
11 Mohutná 

vichřice 
Způsobuje velké škody v lese 
a na domech, poráží chodce. 

25,2-29 91-104 

12 Orkán Ničivé účinky, trhá střechy, 
shazuje komíny, hýbe těžkými 
předměty. 

nad 29 nad 104 

 


