
Slovní ček výraz ů 
Mimo řádná událost  (dále jen MU) je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 
přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 
provedení záchranných a likvidačních prací. 

Krizová situace (KS) je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo 
stav ohrožení státu – viz. krizové stavy. 

Krizové stavy : 

Stav nebezpe čí – může vyhlásit hejtman kraje jako bezodkladné opatření v případě živelné pohromy, 
ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí jsou-li ohroženy životy, zdraví, 
majetek a životní prostředí, pokud intenzita ohrožení dosahuje značného rozsahu a není možné 
odvrátit ohrožení běžnou činností příslušných složek a orgánů. Tento stav se vyhlašuje pro území 
kraje nebo jeho části a to na dobu nejvýše 30 dnů. 

Nouzový stav  – může vyhlásit vláda v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových 
havárií, nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví, majetek nebo 
vnitřní pořádek a bezpečnost. Tento stav se vyhlašuje pro určité území státu na dobu nejvýše 30 dnů. 

Stav ohrožení státu  – může vyhlásit Parlament ČR na návrh vlády je-li bezprostředně ohrožena 
svrchovanost státu , jeho územní celistvost nebo jeho demokratické základy 

Stupeň povodňové aktivity - stupněm povodňové  aktivity  se  pro účely  tohoto zákona 
rozumí  míra povodňového  nebezpečí vázaná  na směrodatné  limity, jimiž jsou zpravidla 
vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo 
kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu. 
 
Rozsah  opatření  - prováděných  při  řízení  ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím 
nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity: 
první  stupeň (stav  bdělosti) nastává  při nebezpečí přirozené povodně  a  zaniká,   pominou-li    

        příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku  
                    nebo jinému  zdroji  povodňového  nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková                          
                    služba;  na vodních  dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledo-    
                    vaných jevů a  skutečností  z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořád-            
                    ných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně, 
druhý  stupeň (stav  pohotovosti) se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně pře-            
                    růstá v  povodeň; vyhlašuje se také  při překročení  mezních hodnot sledovaných     
                    jevů  a skutečností  na  vodním  díle  z  hlediska  jeho bezpečnosti; aktivizují  se    
                    povodňové orgány  a další  účastníci  ochrany před  povodněmi,   uvádějí   se do  
                    pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírně- 
                    ní průběhu povodně podle povod. plánu, 
třetí stupeň (stav ohrožení)  se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího  rozsahu, ohrožení   
                    životů  a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických   
                    hodnot  sledovaných  jevů  a skuteč. na vodním díle z hlediska  jeho bezpečnosti  
                    současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací a podle  
                    potřeby záchranné práce nebo evakuace. 

 

 
 


