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Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je připravenost Středočeského kraje na řešení 

mimořádných událostí a krizových situací. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy 

z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, havarijní a krizové připravenosti, společně 

s právními předpisy a dalšími dokumenty, které s touto problematikou souvisejí.  

Diplomová práce je zaměřená na analýzu a hodnocení základních pilířů připravenosti 

kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací, kterými je činnost orgánů 

krizového řízení, činnost složek integrovaného záchranného systému a zpracování 

dokumentů havarijní a krizové připravenosti. 

Praktická část diplomové práce obsahuje výsledky SWOT analýz dokumentů havarijního 

a krizového plánování; hodnocení připravenosti kraje vypracované na základě rozhovorů 

s krizovými manažery orgánů krizového řízení, zaměstnanci a příslušníky složek 

integrovaného záchranného systému; vyhodnocení mimořádné události a krizové situace, 

které na území kraje proběhly. Shrnutí výsledků diplomové práce je obsaženo v závěru.  

Klíčová slova 

Středočeský kraj; mimořádná událost; krizová situace; havarijní plán kraje; krizový plán 

kraje; vnější havarijní plán; integrovaný záchranný systém; SWOT analýza. 

  



 

Abstract 

The subject of this diploma thesis is the readiness of the region of Central Bohemia for 

the solution of extraordinary occurrence and the emergency situations. In the theoretical 

part, there are delimited the basic concepts from the area of the crisis management, 

protection of population, emergency and crisis readiness, together with the legal regulations 

and other documents that are connected to these issues.  

The diploma thesis is focused on the analysis and the evaluation of the fundamental 

pillars of the region`s readiness for the solution of the extraordinary occurrences and the 

crisis situations. These are the operation of the crisis management authorities, operation of 

the components of the integrated rescue system and the processing of the documents of 

emergency and crisis readiness. 

The practical part of the master thesis incorporates the results of the SWOT analysis of 

the documents of emergency and crisis planning; evaluation of the region`s readiness which 

is worked out based on the interviews with the crisis managers of the crisis management 

authorities and with the members of the integrated rescue system; it also incorporates the 

evaluation of the extraordinary occurrence and crisis that took place at the territory of the 

region. Summary of the results of the diploma thesis is included at the end.  

Keywords 

Central Bohemian Region; emergency event, crisis; emergency readiness document; 

crises readiness document; integrated rescue system; SWOT analysis. 
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1 ÚVOD 

Připravenost Středočeského kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací 

představuje široký komplex, který se skládá z několika prvků. Jedním prvkem jsou orgány  

a složky, které svojí činností zajišťují fungování celého komplexu a realizaci navrhovaných 

opatření. Tato opatření a postupy pro řešení mimořádných událostí a krizových situací jsou 

uvedena v plánovacích dokumentech, které jsou dalším prvkem systému společně  

s právními předpisy, kterými je tato problematika vymezena. V diplomové práci se zabýváme 

uvedenými prvky jednotlivě, abychom na závěr mohli přinést hodnocení celého komplexu, 

popřípadě doporučení na zlepšení jeho fungování. 

Diplomovou práci lze rozdělit na teoretickou a praktickou část. Teoretická část 

v Kapitole 2 Současný stav obsahuje výčet základních právních předpisů z oblasti 

bezpečnosti, ochrany obyvatelstva, havarijního a krizového plánování a z oblasti krizového 

řízení. Také zde popisujeme konkrétní mimořádnou událost a krizovou situaci, které vznikly 

na území Středočeského kraje. Závěry z jejich vyhodnocení jsou součástí vyhodnocení 

připravenosti kraje. V praktické části uvádíme cíle a hypotézy, stanovené pro diplomovou 

práci, metodiku zpracování, výsledky práce a diskuzi.  

Při zpracování diplomové práce používáme metody analýzy a kvantitativního 

výzkumného šetření formou standardizovaného rozhovoru pro splnění cílů diplomové práce, 

resp. potvrzení/vyvrácení stanovených hypotéz. Dle metod výzkumu lze rozdělit naší práci 

na dvě části. Pro první část používáme metodu SWOT analýzy, kterou analyzujeme základní 

dokumenty z oblasti havarijního a krizového plánování, které byly zpracovány na konkrétní 

podmínky Středočeského kraje, resp. pro zónu havarijního plánování provozovatele Crystal 

Bohemia, a.s., zařazeného Krajským úřadem Středočeského kraje do skupiny B podle zákona 

o prevenci závažných havárií. [1] 

Druhou metodou je kvantitativní šetření prováděné formou standardizovaného rozhovoru 

s krizovými manažery z oblasti veřejné správy na úrovni kraje a ORP. Obě dvě uvedené 

metody jsou použity pro ověření cílů, které byly pro diplomovou práci stanoveny.  
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2 SOUČASNÝ STAV 

V této kapitole uvádíme právní předpisy a další dokumenty, kterými jsou vymezeny 

oblasti bezpečnosti, krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Tyto právní předpisy bývají 

kromě Sbírky zákonů zveřejňovány v řadě odborných publikací. Dále uvádíme základní 

pojmy, které jsou definovány právními předpisy z výše uvedených oblastí. V souvislosti se 

zaměřením této diplomové práce charakterizujeme území Středočeského kraje z pohledu 

geografického, demografického, ale také z pohledu infrastruktury a uvádíme základní 

plánovací dokumenty oblasti havarijního a krizového plánování. Na závěr popisujeme průběh 

a řešení mimořádné události a krizové situace, které zasáhly území Středočeského kraje.  

2.1 Právní předpisy v dané oblasti 

Oblasti bezpečnostního systému, krizového řízení a ochrany obyvatelstva jsou vymezeny 

a popsány mnoha právními předpisy a dalšími dokumenty nelegislativního charakteru. V této 

kapitole uvádíme přehled vybraných zákonů České republiky (dále jen „ČR“) a prováděcích 

právních předpisů k nim, souvisejících s tématem diplomové práce. [2][3] 

„Na základ vytvořený v přelomovém roce 2000 pak navazovaly novelizace zohledňující 

poznatky aplikační praxe nebo reagující na nové trendy v oblasti „krizové legislativy“. 

Obdobně, jako tomu bylo v roce 2000, byly i pozdější legislativní návrhy změn právních 

předpisů souvisejících s bezpečností a obranou vždy dlouze, podrobně a co nejšířeji 

diskutovány, zvažovány a projednávány. Současně se však ukázala i různorodost náhledu na 

možná věcná řešení.“ [4] 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění zákona  

č. 300/2000 Sb., vymezuje základní povinnosti státu při zajišťování svrchovanosti a územní 

celistvosti ČR, ochraně jejích demokratických základů, ochraně životů, zdraví jejích obyvatel 

a také při ochraně majetkových hodnot. Vymezuje podmínky, za kterých jsou vyhlašovány 

krizové stavy – nouzový stav vládou a stav ohrožení státu Parlamentem ČR, zakotvuje vznik 

Bezpečnostní rady státu a vymezuje orgány, které zajišťují bezpečnost ČR a složky, které se 

na tom podílejí. [6][7] 

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje působnost a pravomoci orgánů veřejné 
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správy, práva povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které 

nesouvisejí se zajišťováním obrany ČR. Zákon dále vymezuje základní pojmy v oblasti 

krizového řízení a jednotlivé orgány krizového řízení na všech úrovních veřejné správy. 

V neposlední řadě řeší problematiku kritické infrastruktury (implementace předpisu 

Evropské unie). [8] 

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

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, řeší přípravu a přijetí 

hospodářských opatření pro krizové stavy, vymezuje základní pojmy a stanovuje působnosti 

orgánů v systému HOPKS. [9] 

Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění 

pozdějších předpisů, vymezuje úkoly a pravomoci Správy státních hmotných rezerv (dále jen 

„SSHR“) při řešení mimořádných událostí a krizových situací, zejména při poskytování 

státních hmotných rezerv. [10] 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje integrovaný záchranný systém (dále jen 

„IZS“), stanoví jeho složky a jejich působnost, definuje základní pojmy a působnosti orgánů 

veřejné správy, práva a povinnosti právnických a fyzických osob pro oblast přípravy  

na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochrany obyvatelstva. 

[11] 

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona  

č. 634/2004. Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon 

o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, zapracovává příslušný 

předpis Evropské unie (Seveso III.) a stanoví systém prevence závažných havárií s cílem 

snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na životy a zdraví lidí  

a zvířat, životní prostředí a majetek. Zákon dále vymezuje povinnosti právnických nebo 

podnikajících fyzických osob, kteří jsou provozovateli objektů, v nichž je umístěna 

nebezpečná látka a stanoví působnost orgánů veřejné správy v oblasti prevence vzniku 

závažných havárií způsobených nebezpečnými látkami. [1] 
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Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, mimo jiné v hlavě IX. upravuje problematiku ochrany před povodněmi, 

definuje základní pojmy v této oblasti, vymezuje povodňová opatření, stanoví povodňové 

orgány a jejich pravomoci, stupně povodňové aktivity, upřesňuje strukturu povodňových 

plánů a zajištění předpovědní a hlásné povodňové služby.[13] 

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

jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon  

o státní pomoci při obnově území), ve znění pozdějších předpisů, stanoví zásady  

pro poskytnutí státní finanční pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou 

pohromou a postup, který poskytnutí státní pomoci předchází. [14] 

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

některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), definuje postavení a úkoly 

Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“), jeho organizaci  

a řízení, základní povinnosti příslušníků a zaměstnanců, požadavky na služební stejnokroj  

a prokazování příslušnosti, spolupráci se správními úřady a jinými orgány a další vztahy.  

[15] 

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

záchranou službu, její dostupnost a součinnosti s poskytovateli akutní lůžkové péče, stanoví 

práva a povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby, organizaci zdravotnického 

zařízení poskytovatele a činnosti jeho jednotlivých částí. Zákon dále vymezuje činnosti 

k připravenosti poskytovatele na řešení mimořádných událostí a krizových situací a výkon 

veřejné správy v oblasti zdravotnické záchranné služby. [16] 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

vymezuje postavení a činnosti Policie České republiky (dále jen „Policie ČR“), řízení  

a organizaci Policie ČR a základní povinnosti policistů a zaměstnanců. V rámci toho zákona 

je mimo jiné také vymezeno působení policie v rámci IZS, při přípravě a řešení mimořádných 

událostí a krizových situací. [17] 

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 (krizový zákon), ve znění 
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pozdějších předpisů, stanoví podrobnosti označování, evidence, manipulace a ukládání 

písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti a postup při určování osoby 

ke styku se zvláštními skutečnostmi, vymezuje složení a obsah činnosti bezpečnostní rady  

a krizového štábu kraje a obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“). Dále stanoví 

náležitosti a způsob zpracování krizového plánu kraje a krizového plánu ORP a také 

náležitosti a způsob zpracování plánu krizové připravenosti a plánu krizové připravenosti 

subjektu kritické infrastruktury. [18] 

Vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro 

krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů, stanoví obsah a postup zpracování plánu 

nezbytných dodávek, plánu opatření hospodářské mobilizace a plánu hospodářské 

mobilizace, dále postup při vytváření pohotovostních zásob, postup objednatele mobilizační 

dodávky při uplatnění požadavku na přípravu u SSHR a postup při jmenování a odvolání 

subjektu hospodářské mobilizace. [19] 

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., stanovuje zásady a úrovně 

koordinace složek IZS při společném zásahu, zásady spolupráce operačních středisek 

základních složek IZS, podrobnosti o úkolech operačních a informačních středisek (dále jen 

„OPIS“) IZS a o stupních poplachů, obsah a způsob zpracování dokumentace IZS včetně 

havarijního plánuje kraje a vnějšího havarijního plánu a také způsob krizové komunikace  

a spojení v IZS. [20] 

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

upřesňuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě jejich 

personálu, stanovuje způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru 

možného ohrožení a připravených opatřeních a dále řeší podrobnosti opatření ochrany 

obyvatelstva (varování, evakuace, kolektivní a individuální ochrana) a také požadavky 

ochrany obyvatelstva na územní plánování a stavby civilní ochrany. [21] 

Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování  

a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu  

a jeho struktuře, zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje zásady  

pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a náležitosti obsahu 

vnějšího havarijního plánu a jeho strukturu. [22] 
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Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování 

záplavových území, stanoví způsob a rozsah zpracovávání návrhu záplavového území 

správcem vodního toku a způsob a rozsah stanovování tohoto záplavového území 

vodoprávním úřadem. [23] 

Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly,  

ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb., vymezuje vodní díla podléhající 

technickobezpečnostnímu dohledu, stanoví kritéria a postup jejich zařazení do kategorií 

rozsah a četnost provádění dohledu u jednotlivých kategorií vodních děl v jednotlivých 

etapách jejich přípravy, výstavby, změny vodních děl po jejich dokončení nebo provozu  

a náležitosti programu dohledu. [24] 

2.2 Další dokumenty v dané oblasti 

Kromě právních předpisů, uvedených v předcházející kapitole, byla v rámci řešení 

problematiky bezpečnosti ČR, krizového řízení a ochrany obyvatelstva zpracována celá řada 

dokumentů nelegislativního charakteru, zpravidla projednaných a schválených vládou 

(strategie, koncepce) nebo schválených dotčenými ministry nebo vedoucími jiných 

ústředních správních úřadů (směrnice, metodické pokyny) podle věcné příslušnosti, 

vyplývající buď z tzv. kompetenčního zákona [25] nebo z jiných zvláštních právních 

předpisů. Tyto směrnice a metodické pokyny jsou zpravidla zveřejněny ve Věstníku vlády 

pro orgány krajů a orgány obcí. V této kapitole diplomové práce uvádíme základní přehled 

dokumentů. 

Bezpečnostní strategie České republiky – aktualizované znění z roku 2015, byla 

zpracována v gesci Ministerstva zahraničních věcí, ve spolupráci s Kanceláří prezidenta 

republiky, Parlamentem ČR a dalšími dotčenými ministerstvy a s odborníky v oblasti 

bezpečnosti ze státní i soukromé sféry. Strategie byla schválena usnesením vlády ze dne  

4. února 2015 č. 78 (viz Příloha A). Je základním dokumentem bezpečnostní politiky  

ČR, na který navazují další strategie a koncepce. [26] 

Audit národní bezpečnosti byl zpracován na základě zadání tehdejšího předsedy vlády 

ministrovi vnitra, schválen usnesením vlády ze dne 14. prosince 206 č. 1125 (viz Příloha B). 

Audit se věnuje deseti okruhům hrozeb (terorismus, extremismus, organizovaný zločin, 

působení cizí moci, bezpečnostní aspekty migrace, přírodní hrozby, antropogenní hrozby, 
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hrozby v kyberprostoru, energetická, surovinová a průmyslová bezpečnost, hybridní hrozby 

a jejich vliv na bezpečnost občanů), které byly expertní skupinou v lednu roku 2016 vybrány 

jako osnova materiálu. Každá z těchto kapitol obsahuje popis a evaluaci hrozby a rizik  

z ní vyplývajících pro ČR, výčet odpovědných institucí v rámci bezpečnostního systému  

ČR a základních nástrojů (legislativa, strategie, koncepce) pro eliminaci hrozeb a rizik, 

SWOT analýzu dané oblasti a konkrétní doporučení pro vládu k posílení odolnosti. [27]  

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030, byla 

zpracována v souladu se zákonem o IZS, meziresortní odbornou pracovní skupinou pod 

vedením Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“), byla schválena usnesením vlády ze dne 23. října 

2013 č. 805 (viz Příloha C). Jak vyplývá z názvu, jedná se o základní koncepční, ne-li 

strategický dokument, který popisuje oblast ochrany obyvatelstva v celé její multiresortní šíři 

a komplexnosti. Mimo jiné vymezuje 5 základních priorit (občan; soukromé subjekty; 

ochrana kritické infrastruktury; věda, výzkum a inovace; definování nových úkolů 

a přístupů) a stanovuje celkem 24 konkrétních úkolů a opatření k realizaci těchto priorit 

včetně termínu a gesce za jejich plnění. [28]  

Zpráva o stavu ochrany obyvatelstva v České republice – 2015, úkol č. 1 z koncepce 

ochrany obyvatelstva, byla zpracována meziresortní odbornou pracovní skupinou pod 

vedením MV-GŘ HZS ČR, byla schválena usnesením vlády ze dne 2. prosince 2015 č. 977 

(viz Příloha D). Jedná se o první zprávu, která slouží k informování vlády o výsledcích 

realizace opatření a cílů stanovených v koncepci ochrany obyvatelstva a zpracovává se každé 

tři roky. Zpráva mimo jiné upřesňuje některé úkoly a termíny jejich plnění, stanovené 

v koncepci ochrany obyvatelstva. [29] 

Analýza hrozeb pro Českou republiku, úkol č.3 z koncepce ochrany obyvatelstva, byla 

zpracována MV-GŘ HZS ČR, ve finální fázi ve spolupráci s dotčenými resorty, schválena 

usnesením vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 369 (viz Příloha E). Analýza obsahuje identifikaci 

hrozeb a jejich hodnocení. Celkem bylo pro ČR identifikováno 22 typů nebezpečí 

s nepřijatelnou úrovní rizika, tedy pro které lze odůvodněně očekávat vyhlášení krizového 

stavu. Pro tyto případy je nutno přijímat opatření vedoucí k eliminaci jejich rizik a v rámci 

systému krizového plánování byly gesčními resorty vypracovány nové typové plány. 

Obdobná analýza byla provedena v jednotlivých krajích a závěry z těchto analýz budou 

zapracovány v rámci následující souhrnné aktualizace krizových plánů. [30] 
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Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení, úkol č. 19 

z koncepce ochrany obyvatelstva, byla zpracována meziresortní odbornou pracovní skupinou 

pod vedením MV-GŘ HZS ČR, byla schválena usnesením vlády ze dne 10. července 2017  

č. 508 (viz Příloha F). V příloze tohoto usnesení jsou stanoveny úkoly pro optimalizaci 

systému vzdělávání a jeho dalšího rozvoje v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. 

Jako první krok byla zpracována „Analýza současného stavu vzdělávání odborníků v oblasti 

krizového řízení“ a v souladu s poznatky získanými analýzou byla provedena aktualizace do 

té doby platné Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení. Nová koncepce nastavuje 

pravidla vzdělávání tak, aby odpovídala současným trendům, legislativě a vývoji v této 

oblasti. [31]  

Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky, byla zpracována 

vytvořenou meziresortní pracovní komisí „VODA-SUCHO“ v gesci Ministerstva 

zemědělství a Ministerstva životního prostředí, ve spolupráci s dalšími dotčenými resorty, 

institucemi a odborníky na danou problematiku, byla schválena usnesením vlády ze dne  

24. července 2017 č. 528 (viz Příloha G). Vypracování této koncepce uložila vláda svým 

usnesením ze dne 29. července 2015 č. 620 k přípravě realizace opatření pro zmírnění 

negativních důsledků sucha a nedostatku vody (viz Příloha H). Posláním koncepce je vytvořit 

strategický rámec pro přijetí účinných legislativních, organizačních, technických 

a ekonomických opatření k minimalizaci dopadů sucha a nedostatku vody na životy a zdraví 

obyvatel, hospodářství, životní prostředí a na celkovou kvalitu života v ČR. [33] 

Metodika zpracování krizových plánů podle § 15 až 16 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 (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydalo  

MV-GŘ HZS ČR pod č.j.: MV-76085-1/PO-OKR-2011. Metodika slouží k zajištění 

jednotného postupu zpracování krizových plánů správních úřadů, krizových plánů krajů  

a krizových plánů ORP a je považována za pomůcku krizového řízení. [34]  

Metodika zpracování plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 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 (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, vydalo MV-GŘ HZS ČR pod č.j.: MV-140690-1/PO-OKR-2011. Metodika slouží 

k zajištění jednotného postupu zpracování plánů krizové připravenosti a plánů krizové 
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připravenosti subjektů kritické infrastruktury a je považována za pomůcku krizového 

řízení.  [35] 

Metodický pokyn ke zpracování typových plánů, zpracovalo MV-GŘ HZS ČR 

v návaznosti na úkol stanovený usnesením vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 369 k Analýze 

hrozeb pro Českou republiku, schválen usnesením vlády ze dne 14. prosince 2016 č. 1140 

(viz Příloha CH). Tento pokyn stanoví strukturu, obsahové náležitosti a způsob zpracování 

typových plánů a je považován za pomůcku krizového řízení. [36] 

Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace, zpracovala SSHR  

ve spolupráci s dotčenými ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, schválena 

usnesením vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 14 (viz Příloha I). Metodika stanoví pravidla  

a jednotné postupy orgánů krizového řízení pro uplatňování požadavků na věcné zdroje za 

krizové situace. [37] 

Metodika plánování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro 

krizové stavy, vydala SSHR v roce 2013. Metodika se zabývá činností ministerstev a jiných 

ústředních správních úřadů, krajských úřadů, hasičských záchranných sborů krajů a obecních 

úřadů ORP při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému nouzového 

hospodářství a mobilizačních dodávek v systému hospodářské mobilizace. [38] 

Směrnice Ministerstva vnitra čj. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24. listopadu 

2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu 

kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce, vydalo  

MV-GŘ HZS ČR, publikována ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 9, 

částka 6. Tato směrnice stanoví organizační uspořádání a působnost a vymezuje činnost 

krizového štábu kraje, krizového štábu ORP a krizového štábu obce (pokud je zřízen)  

při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací. [39] 

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství čj.: 74020/2016-MZE-1500 ze dne 

 22. prosince 2016 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, 

orgánů obcí s rozšířenou působností, orgánů obcí a městských částí v hlavním města 

v Praze v systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodu při mimořádných 

událostech a za krizových stavů, publikován ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány 

obcí, ročník 15, částka 1. Tento dokument stanoví doporučené postupy a opatření, dle kterých 
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mohou výše uvedené orgány postupovat v případě vzniku mimořádné události či krizové 

situace, během které dojde k narušení zásobování obyvatelstva pitnou vodou. [40] 

Metodický pokyn Ministerstva dopravy čj.: 96/2013-030-KR ze dne 5. června 2013 

k upřesnění postupu při řešení požadavků na stavbu provizorních mostů byl vydán  

na základě zkušeností z povodní v roce 2013 za účelem sjednocení činností a postupů orgánů 

krizového řízení při uplatňování požadavků na zajištění stavby provizorních mostů v rámci 

řešení krizových situací. [41] 

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí  

k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, uveřejněn pod číslem 9 ve 

Věstníku Ministerstva životního prostředí, částka 12/2011. Účelem tohoto pokynu  

je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby, prováděné podle vodního 

zákona. [42] 

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro 

zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní, zpracováno 

ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a MV-GŘ HZS ČR za účelem upřesnění postupu 

zpracování uvedených plánů. [43] 

2.3 Definice základních pojmů 

Právní předpisy uvedené v kapitole 2.2 definují celou řadu základních pojmů. V této části 

diplomové práce uvádíme některé z nich: 

- krizové řízení = 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 s ochranou kritické infrastruktury; [8] 

- krizová situace = mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném 

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

stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu; [8]  

- krizové opatření = organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové 

situace a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv  

a povinností osob; [8] 
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- stav ohrožení státu = krizový stav, který může vyhlásit Parlament ČR,  

je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo 

jeho demokratické základy; [1]  

- nouzový stav = krizový stav, který může vyhlásit vláda v případě živelních pohrom, 

ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které  

ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní 

pořádek a bezpečnost; [1] 

- stav nebezpečí = krizový stav, který může jako bezodkladné opatření vyhlásit hejtman 

kraje v případě, jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud 

nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení 

běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného 

záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury; [8] 

- krizový plán = dokument, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů 

k řešení krizových situací; [8] 

- plán krizové připravenosti = dokument, ve kterém je upravena příprava právnické 

osoby nebo podnikající fyzické osoby, která zajišťuje plnění opatření vyplývajících 

z krizového plánu, k řešení krizových situací; [8] 

- bezpečnostní rada kraje = poradní orgán hejtmana kraje pro přípravu na krizové 

situace; [8] 

- krizový štáb kraje = pracovní orgán hejtmana kraje pro řešení krizových situací; [8] 

- hospodářská opatření pro krizové stavy = organizační, materiální nebo finanční 

opatření přijímaná správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné 

dodávky výrobků, prací a služeb, bez nichž nelze zajistit překonání krizových 

stavů;  [9]  

- plán nezbytných dodávek = samostatná část krizového plánu zpracovaná správním 

úřadem v systému nouzového hospodářství; [9] 

- systém hospodářské mobilizace = organizační, materiální, personální a jiná opatření, 

kterými ústřední správní úřad zabezpečuje mobilizační dodávku pro potřeby 

ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů za stavu ohrožení státu  

a válečného stavu; [9] 

- plán hospodářské mobilizace = samostatná část krizového plánu, zpracovaná 

ústředním správním úřadem v systému hospodářské mobilizace; [9] 
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- plán opatření hospodářské mobilizace = samostatná část plánu krizové 

připravenosti, zpracovaná dodavatelem mobilizační dodávky v systému hospodářské 

mobilizace; [9] 

- státní hmotné rezervy = hmotné rezervy, mobilizační rezervy, pohotovostní zásoby  

a zásoby pro humanitární pomoc; [10] 

- hmotné rezervy = vybrané základní suroviny, materiály, polotovary a výrobky, určené 

pro zajištění obranyschopnosti a obrany státu, pro odstraňování následků krizových 

situací a pro ochranu životně důležitých hospodářských zájmů státu; [10] 

- mobilizační rezervy = vybrané základní suroviny, materiály, polotovary, výrobky, 

stroje a jiné majetkové hodnoty, určené pro zajišťování mobilizačních dodávek; [10] 

- pohotovostní zásoby = vybrané základní materiály a výrobky, určené k zajištění 

nezbytných dodávek pro podporu obyvatelstva, činnosti havarijních služeb  

a hasičských záchranných sborů po vyhlášení krizových stavů, v systému nouzového 

hospodářství, kterou nelze zajistit obvyklým způsobem, a pro materiální humanitární 

pomoc poskytovanou do zahraničí; [10] 

- zásoby pro humanitární pomoc = vybrané základní materiály a výrobky určené  

po vyhlášení krizových stavů k bezplatnému poskytnutí fyzické osobě vážně 

materiálně postižené; [10] 

- mimořádná událost = 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; [11] 

- integrovaný záchranný systém = koordinovaný postup jeho složek při přípravě  

na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací; [11] 

- základní složky IZS = složky, které zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem 

ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě 

mimořádné události; [11] 

- ostatní složky IZS = vyčleněné síly a prostředky vybraných subjektů, které poskytují 

při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání; [11] 

- stálé orgány pro koordinaci složek IZS = operační a informační střediska IZS, 

kterými jsou operační a informační střediska HZS ČR; [11] 

- ochrana obyvatelstva = plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, 

ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho 

života, zdraví a majetku; [44] 
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- havarijní plán kraje = plán k provádění záchranných a likvidačních prací na území 

kraje, zpracovaný pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího, 

nebo zvláštního stupně poplachu; [11] [20] 

- vnější havarijní plán = plán k provádění záchranných a likvidačních prací v zóně 

havarijního plánování, stanovené pro jaderná zařízení, nebo pro objekty a zařízení,  

u kterých je možnost vzniku závažné havárie; [11] [20] 

- objekt = celý prostor, popřípadě soubor prostorů, ve kterém je umístěna jedna nebo 

více nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních užívaných právnickou nebo 

podnikající fyzickou osobou, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur  

a činností; [1] 

- zařízení = technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka 

vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována a která zahrnuje 

rovněž všechny části nezbytné pro provoz zařízení, zejména stavební objekty, potrubí, 

skladovací tankoviště, stroje, průmyslové dráhy a nákladové prostory; [1] 

- provozovatel = právnická nebo podnikající fyzická osoba, která užívá nebo bude 

užívat objekt, ve kterém je nebo bude umístěna nebezpečná látka v množství stejném 

nebo větším, než je zákonem stanovené množství, nebo objekt, který byl zařazen  

do skupiny A, nebo do skupiny B rozhodnutím krajského úřadu; [1] 

- závažná havárie = mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově  

a prostorově ohraničená událost, zejména závažný únik nebezpečné látky, požár nebo 

výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním 

objektu, vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážným následkům na životech a zdraví 

lidí a zvířat, životním prostředí nebo majetku a zahrnující jednu nebo více 

nebezpečných látek; [1] 

- zóna havarijního plánování = území v okolí objektu, ve kterém jsou uplatňovány 

požadavky ochrany obyvatelstva a požadavky územního rozvoje z hlediska 

havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu; [1] 

- ochrana před povodněmi = činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí 

povodňového rizika v ohroženém území, které se zajišťují systematickou prevencí  

a operativními opatřeními; [13]  

- řízení ochrany před povodněmi = příprava na povodňové situace, řízení, organizace 

a kontrola všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím 

bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních 

účastníků ochrany před povodněmi. [13] 
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- přirozená povodeň = přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 

povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku  

a může způsobit škody, způsobené přírodními jevy, zejména táním, dešťovými 

srážkami nebo chodem ledů. [13] 

- zvláštní povodeň = přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 

povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku  

a může způsobit škody, způsobené jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která 

může vést až k jeho havárii (protržení). [13] 

- záplavové území = administrativně určené území, které může být při výskytu 

přirozené povodně zaplaveno vodou. [13] 

- stupeň povodňové aktivity = 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. [13] 

- povodňový plán = dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných  

a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, 

organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, způsob zajištění včasné aktivizace 

povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, 

přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních 

funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové 

aktivity. [13] 

- povodňové prohlídky = opatření organizovaná a prováděná povodňovými orgány 

podle povodňových plánů, při nichž se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech 

a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto 

územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé 

následky. [13] 

2.4 Základní charakteristika území Středočeského kraje  

Středočeský kraj je největším krajem ČR územím o rozloze 10 929 km2. Leží uprostřed 

Čech a svým územím obklopuje hlavní město Prahu. Středočeský kraj sousedí svým územím 

s Ústeckým, Libereckým, Pardubickým, Královéhradeckým, Jihočeským, Plzeňským krajem 

a krajem Vysočina. Území Středočeského kraje se administrativně dělí na území 12 okresů 

(Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-
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západ, Praha-východ, Příbram a Rakovník) a zároveň také na 26 správních obvodů ORP (viz 

Obrázek 1). Na území Středočeského kraje je evidováno celkem 1145 obcí. [45][46][47] 

Mezi obce s rozšířenou působností patří: Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad 

Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, 

Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim  

a Votice. [48] 

Dle údajů Českého statistického úřadu žilo na území kraje ke dni 1. 1. 2017 celkem 

1 338 982 osob. Jedná se o nejlidnatější kraj ČR. [49] 

 

Obrázek 1 Administrativní členění Středočeského kraje [50] 

Území Středočeského kraje tvoří dva typy krajiny. V severovýchodní části regionu 

převládá nížinatý typ krajiny, který poskytuje ideální podmínky pro zemědělskou výrobu.  

Na severní polovině kraje se nachází cenné chráněné krajinné oblasti (dále jen „CHKO“), 

kterými jsou např. CHKO Křivoklátsko, CHKO Český kras nebo CHKO Český ráj. 

Jihozápadní část regionu je naopak tvořena vrchovinou s rozsáhlými lesními porosty. [47] 
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Územím kraje protéká celkem 27 řek, z nichž největší je Labe, která zároveň patří mezi 

největší vodní cesty Evropy.  Dalšími významným tokem je dolní tok Vltavy. Území kraje 

zčásti náleží i do povodí řeky Ohře. Zejména povodí velkých řek představuje pro Středočeský 

kraj značné riziko povodní. Proto jsou povodňové situace nejčastějším typem mimořádné 

události případně i krizové situace na jeho území. Rizikovou oblastí je zejména nížinná oblast 

středního toku Labe. V letech 2002 a 2013 zasáhly území Středočeského kraje silné povodně. 

Příčinou bylo nadměrné množství srážek v kombinaci s výraznou tlakovou níží. Průměrné 

množství úhrnu srážek je přibližně 500–650 mm ročně. Na území kraje se nachází celkem 62 

vodních děl různých kategorií, které představují riziko vzniku zvláštní povodně. Mezi 

největší vodní díla na území Středočeského kraje patří vodní nádrž Orlík, vodní nádrž 

Kamýk, vodní nádrž Vrané, vodní nádrž Slapy a vodní nádrž Švihov. [47] 

Přes Středočeský kraj vedou hlavní silniční a železniční spoje, které spojují kraj a zbytek 

území ČR s hlavním městem. Dopravní síť je na území kraje nejhustší a patří 

k nejvytíženějším. Labsko-vltavská vodní cesta je jedinou vodní cestou republiky pro 

vnitrostátní a mezinárodní lodní přepravu. [47] 

Středočeský kraj disponuje rozšířenou průmyslovou výrobou, zejména v oblasti 

strojírenství, chemie a potravinářství. Mezi nejvýznamnější průmyslové oblasti patří 

Kladensko, Berounsko, Mladoboleslavsko, Kolínsko a oblast Kralupy nad Vltavou. [46] 

Na území Středočeského kraje se nachází několik významných průmyslových podniků. 

V tabulce 2 jsou uvedeny objekty a zařízení nakládající s nebezpečnými chemickými látkami 

zařazené do skupiny B dle zákona o prevenci závažných havárií. [12] Na území kraje  

se nachází celkem 27 objektů/zařízení zařazených do skupiny B (viz Tabulka 2)  

a 19 objektů/zařízení zařazených do skupiny A (viz Tabulka 1). 
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Tabulka 1 Objekty/zařízení skupiny A na území Středočeského kraje [51] 

Název Adresa Skupina 

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.  U Letiště 374, Odolena Voda 250 70 A 

AgroZZN, a.s. V Lubnici 2333, 269 26 Rakovník A 

Air Liquide CZ, s.r.o. Táborská 1542, 286 01 Čáslav A 

AVE Kralupy s.r.o. 
O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy 

nad Vltavou 
A 

GHC Invest, s.r.o. Tovární 157, 277 11 Neratovice A 

L'ORÉAL Česká republika s.r.o. Říčany 251 01 A 

Lach-Ner,s.r.o. Tovární 157, 277 11 Neratovice A 

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín 
Havlíčkova 605 

280 02 Kolín 
A 

Messer Technogas s.r.o. U Borovin 666, 272 03 Kladno A 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.  – Jesenice Slepá 157, 252 42 Vestec A 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – Želivka Hulice 106, 257 63 Trhový Štěpánov A 

Proseat Mladá Boleslav s.r.o. - Mladá Boleslav Plazy 115, 293 01 Mladá Boleslav A 

Proseat Mladá Boleslav s.r.o. – Plazy Plazy 115, 293 01 Mladá Boleslav A 

RECTICEL Interiors CZ s.r.o. Plazy 115, 293 01 Mladá Boleslav A 

RETECH, s.r.o. Suchdol 212, 285 02 A 

Tereos TTD, a.s., Agroetanol TTD, a.s. Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice A 

TERMINAL OIL a.s. Na Cintlovce 535, 268 01 Tlustice A 

Velvarská chemická, a.s. Velvary 732, 273 24 A 

ZZN Polabí, a.s. Křinec 296 A 

 

  

http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/4562/
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Tabulka 2 Objekty/zařízení skupiny B na území Středočeského kraje [52] 

Název Adresa Skupina 

BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.  

Havlíčkova 140                

28002 Kolín 
B 

Butadien Kralupy nad Vltavou a.s.  

O. Wichterleho 810                   

278 01 Kralupy nad Vltavou 
B 

Cray Valley Czech s.r.o.  

O. Wichterleho 816               

278 52 Kralupy nad Vltavou 
B 

ČEPRO, a.s. - Nové Město  

280 02 

Nové město 
B 

ČEPRO, a.s. - Potěhy 

Horky 131 

286 01 
B 

ČEPRO, a.s. - sklad pohonných hmot Mstětice  

Mstětice 3                            

250 91 Zeleneč 
B 

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.  

O. Wichterleho 809                

278 52 Kralupy nad Vltavou 
B 

DONAUCHEM s.r.o.  

Za Žoskou 377                           

288 02 Nymburk 
B 

Explosia a.s. - odbytový sklad Lužná u Rakovníka  

Na Prachárně 691                  

270 51 Lužná 
B 

EXPLOSIVE Service, a.s.  

Psáry 

252 44 
B 

KRALUPOL a.s.  

Tyršova 535                          

278 01 Kralupy nad Vltavou 
B 

Linde Gas a.s.  

O. Wichterleho 810            

278 01 Kralupy nad Vltavou 
B 

MERO ČR, a.s. - centr. tankoviště ropy Nelahozeves  

277 51 

Nelahozeves 
B 

MERO ČR, a.s. - přečerpávací stanice Nové Město  

280 02 

Nové Město 
B 

OPTIMA GAZ s.r.o.  

Dubějovická 361 

257 63 Trhový Štěpánov 
B 

Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. 

Ottova 402 

269 01 Rakovník 
B 

Sellier & Bellot a.s.  

Lidická 667 

258 01 Vlašim 
B 

Sklárny BOHEMIA, a.s.  

Jiráskova 223/19 

290 01 Poděbrady 
B 

SPOLANA a.s.  

Spojovací 

277 11 Libiš 
B 

SYNTHOS Kralupy a.s.  

O. Wichterleho 810 

278 01 Kralupy nad Vltavou 
B 

SYNTHOS PBR s.r.o. 

O. Wichterleho 810 

278 01 Kralupy nad Vltavou 
B 

TAMERO INVEST s.r.o.  

O. Wichterleho 810 

278 01 Kralupy nad Vltavou 
B 

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. - Kralupy nad Vltavou  

O. Wichterleho 810 

278 01 Kralupy nad Vltavou 
B 

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. - Neratovice  

Práce 657 

277 11 Neratovice 
B 

ZZN Polabí, a.s. - Bezděčín 

Bezděčín 79 

293 01 
B 

ZZN Polabí, a.s. - Kolín  

K Vinici 1304 

280 02 Kolín 
B 

ZZN Polabí, a.s. - Nymburk  

Pražská 2214 

288 02 Nymburk 
B 

 

http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/6675/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/6684/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/6681/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/6677/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/6683/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/4568/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/6678/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/6674/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/4552/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/5300/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/6676/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/6671/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/4566/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/4565/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/6682/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/6673/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/4558/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/6672/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/4560/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/4548/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/6688/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/6689/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/6679/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/6680/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/6686/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/6685/
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/6687/
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Mezi nejvýznamnější objekty/zařízení skupiny B patří: 

- Lučební závody Draslovka, a.s. se sídlem Kolíně, produkují agrochemikálie a jiné 

průmyslové chemikálie, např. difenylguanidin, kyanid draselný, kyanid sodný, 

chelatační činidla, hnojiva a pryskyřice; [53] 

- Crystal BOHEMIA, a.s. se sídlem v Poděbradech, je výrobcem užitkového, 

umělecké a osvětlovacího skla z olovnatého křišťálu. V procesu výroby skla jsou 

používány nebezpečné chemické látky. Zdrojem ohrožení v rámci procesu je stáčení, 

skladování a používání kyseliny fluorovodíkové; [54] 

- SPOLANA, a.s., je jediným výrobcem PVC a kaprolaktamu v ČR. Dále vyrábí 

průmyslové hnojivo (síran amonný). Podnik je umístěn na břehu řeky Labe 

v Neratovicích; [55] 

- SYNTHOS Kralupy, a.s., je chemickým podnikem se sídlem v Kralupech nad 

Vltavou, který produkuje kaučuk a polystyren. [56] 

2.5 Analýza hrozeb na úrovni krajů 

V roce 2016 byl vytvořenou meziresortní pracovní skupinou zpracován materiál Analýza 

hrozeb pro ČR [30], jako úkol vycházející z Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 

s výhledem do roku 2030. [28]  Pro ČR bylo celkem identifikováno 72 typů nebezpečí, 

z nichž 22 bylo označeno jako nebezpečí s nepřijatelným rizikem, pro které lze očekávat 

vyhlášení krizového stavu. Pro jednotlivé druhy krizových situací byly gesčními ministerstvy 

a jinými ústředními správními úřady zpracovány typové plány podle Metodiky zpracování 

typových plánů, vydané MV-GŘ HZS ČR. [36] 

Následným krokem bylo v roce 2017 zpracování obdobných analýz na úrovni 

jednotlivých krajů podle metodiky stanovené MV-GŘ HZS ČR. Upřesněný postup vycházel 

z postupu k provedení analýzy hrozeb na celostátní úrovni, přizpůsobený na regionální 

podmínky. Cílem bylo podpořit jednotný přístup k provádění analytických činností 

v souvislosti s havarijním a krizovým plánováním na úrovni krajů a ORP. Mezi klíčové 

aktivity tohoto procesu (viz Obrázek 2) patřilo stanovení záměru a posouzení rizik, zahrnující 

identifikaci jednotlivých typů nebezpečí, analýzu rizik a hodnocení rizik. Mezi průřezové 

aktivity, které jsou realizovány průběžně, patří komunikace a konzultace a také monitorování 

a přezkoumávání. [30] 
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Obrázek 2 Schéma realizace projektu analýzy hrozeb [30] 

Při analýze rizik typů nebezpečí, které doposud v území daného kraje nenastaly, byl 

uvažován modelový reprezentativní případ, tj. byly např. zohledněny zkušenosti z jiných 

regionů a aplikovány pro region posuzovaný. [30] 

Základní cílem provedené analýzy rizik na úrovni kraje a správního obvodu ORP bylo 

identifikovat hrozby s nepřijatelnou úrovní rizika (tyto mohou vést ke vzniku krizové situace) 

na daném území, aby mohl být realizován následný krok, tj. rozpracování typových plánů 

k řešení těchto krizových situací do již zpracovaných krizových plánů krajů a krizových 

plánů ORP. Tento proces se předpokládá uskutečnit v rámci nejbližší souhrnné aktualizace 

krizových plánů. Souhrnný výsledek provedených analýz v jednotlivých krajích (počet 

identifikovaných hrozeb s nepřijatelnou úrovní rizika) je uveden v Tabulce 3. [30] 

Tabulka 3 Počty hrozeb s nepřijatelnou úrovní rizika identifikovaných v jednotlivých krajích [zdroj: HZS ČR] 

PMK ZLK ULK JCK  JMK PUK KHK SCK MSK OLK KVK HMP VYS LBK 

11 10 10 9 9 9 8 7 7 7 6 6 5 3 
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Pokud jde o procentuální vyjádření výsledku posouzení u jednotlivých hrozeb všemi kraji, 

byl výsledek následující: 

- povodeň (14 krajů – 100%); 

- narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu (12 krajů – 86 %); 

- zvláštní povodeň (12 krajů – 86%); 

- epidemie – hromadné nákazy osob (11 krajů – 79%); 

- dlouhodobé sucho (10 krajů – 71 %); 

- přívalová povodeň (10 krajů – 71 %); 

- extrémní vítr (8 krajů – 57%); 

- narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu (6 krajů – 43%); 

- extrémně vysoké teploty (5 krajů – 36 %); 

- epizootie – hromadné nákazy zvířat (4 kraje – 29 %); 

- migrační vlny velkého rozsahu (4 kraje – 29%); 

- radiační havárie (3 kraje – 21%); 

- narušování zákonnosti velkého rozsahu (3 kraje – 21%); 

- únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení (2 kraje – 14%); 

- vydatné srážky (1 kraj – 7%); 

- epifytie – nákazy polních kultur (0 krajů – 0%). [30] 

Z uvedeného vyplývá, že přirozené povodně představují napříč ČR hrozbu, jejíž eliminaci 

je věnována maximální pozornost a s jejímž řešením mají také příslušné orgány krizového 

řízení nejvíce zkušeností. [zdroj: HZS ČR] 

2.6 Závěry z analýzy hrozeb na území Středočeského kraje  

V rámci analýzy rizik pro území Středočeského kraje bylo z celkové počtu 22 nebezpečí 

s nepřijatelným rizikem na základě multikriteriální analýzy vybráno 9 nebezpečí, která  

by mohla vést k vyhlášení krizového stavu. Jedná se o tyto hrozby: 

- přirozená povodeň; 

- přívalová povodeň; 

- dlouhodobé sucho; 

- epidemie – hromadné nákazy osob; 

- únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení; 
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- narušení dodávek plynu velkého rozsahu; 

- narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu; 

- zvláštní povodeň; 

- migrační vlny velkého rozsahu. [30] 

Území Středočeského kraje bylo od počátku 21. století postiženo rozsáhlými přirozenými 

povodněmi, které zasáhly území kraje v letech 2002 a 2013. Přirozenou povodní se rozumí 

povodeň, která vzniká působením přírodních jevů, kterými jsou déletrvající dešťové srážky; 

náhlé tání sněhové pokrývky; tání ledu na vodních tocích, které může být příčinou tvorby 

ledových zácp. Přirozené povodně postihují zejména území, kterými protéká vodní tok. [31] 

V Povodňovém plánu Středočeského kraje jsou uvedena záplavová území a seznam 

ohrožených obcí. V rámci kraje není ORP, na jejímž území by nebylo vyhlášené záplavové 

území. [47] 

Přívalový déšť představuje riziko pro vznik přívalové povodně, která vzniká 

v zastavěných oblastech (např. městech) nebo z důvodu snížené schopnosti půdy absorbovat 

vodu. [57] Rizikovou oblastí pro vznik mimořádné události je jakékoli území v rámci kraje, 

na kterém může dojít ke stečení velkého množství srážkové vody do údolí. [47]  

Za zvláštní povodně jsou považovány ty, které jsou způsobeny umělými vlivy. Příčinou 

zvláštní povodně může být havárie vodního díla způsobená selháním lidského faktoru, 

zemětřesením, válečným konfliktem nebo teroristickým útokem. [31] V okolí vodních děl 

jsou stanoveny rozlivové plochy. Mezi vodní díla na území Středočeského kraje, u kterých 

potencionálně hrozí vznik zvláštní povodně patří: Dráteník, Hracholusky, Kamýk, Klíčava, 

Láz, Obecnice, Orlík, Pařížov, Pilská, Slapy, Štěchovice, Trnávka, Vrchlice a Záskalská. [47]  

Dlouhodobé sucho vzniká v důsledku nepoměru výparu vody a četností dešťových srážek 

nebo jejich vsakováním do půdy. Následkem dlouhodobého sucha může být snížení omezení 

produkce živočišné a rostlinné výroby; omezení nebo zastavení procesů v oblasti průmyslu 

a energetiky; škody v lesnických oblastech způsobené častějšími lesními požáry; úhyn lesní 

zvěře. [58] Na organizaci havarijní připravenosti kraje se podílí Středočeské vodárny a.s., 

které odstraňují běžné poruchy vodovodní sítě; zabezpečují náhradní zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou na postiženém území; zajišťují nouzové zásobování obyvatelstva 

pitnou vodou v případě vzniku krizové situace. [47]  
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Epidemie je označením pro hromadný výskyt infekční nemoci, který je časově a místně 

hraničený. [59] Místem možné výskytu epidemie je celé území Středočeského kraje, přičemž 

nejpravděpodobnějším místem výskytu jsou větší města a místa s vyšší koncentrací osob. 

[47] 

Únik nebezpečné látky ze stacionárního zařízení představuje riziko ohrožení života 

a zdraví obyvatelstva i poškození životního prostředí. Používání nebezpečných látek 

představuje riziko pro vznik havárie během procesu jejich výroby, skladování, zpracování 

i převozu. Příčinou úniku nebezpečné látky může být chyba ve výrobním procesu, ale také 

selhání lidského faktoru. [62] Místem možného úniku nebezpečné látky jsou části nebo celá 

území 19 ORP z celkového počtu 26 ORP kraje. Na území těchto ORP se nachází objekty 

vyrábějící, skladující nebo zpracovávající nebezpečné látky. [47] 

Narušení dodávek plynu velkého rozsahu. Dlouhodobý výpadek dodávek plynu 

představuje riziko pro obyvatelstvo z důvodu nedostatku tepla v domácnostech, výrobě 

potravin a přípravě teplého jídla. Místem možného narušení dodávek plynu velkého rozsahu 

je celé území Středočeského kraje. Jedná se zejména o území správních obvodů ORP Kladno, 

ORP Mladá Boleslav, ORP Příbram, ORP Rakovník, ORP Sedlčany a ORP Slaný. Na území 

těchto obcí se nacházejí vysokotlaké plynovody a podzemní zásobníky plynu. [47] 

Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu představuje riziko ohrožení života 

a zdraví obyvatel například v případě narušení dodávek elektrické energie do zdravotnických 

a sociálních zařízení. Narušením dodávek elektrické energie je ohroženo celé území 

Středočeského kraje. Důvodem je narušení distribučních sítí a energetických zařízení, která 

jsou spravována a umístěna na území jednotlivých ORP. [47] 

Migrační vlnou velkého rozsahu se rozumí legální i nelegální vstup velkého množství 

cizinců, kteří usilují o vstup na území státu s cílem pobytu nebo tranzitu přes jeho území. 

[60] Migrační vlna velkého rozsahu může představovat ohrožení vnější bezpečnosti státu 

a narušení veřejného pořádku. [61] Rozsah ohrožení závisí na rozsahu migrační vlny. 

V případě migrační vlny se předpokládají materiální škody na zařízeních a budovách, 

poškozování veřejného a soukromého majetku a úmyslně založené požáry. Pravděpodobnost 

výskytu na území kraje byla stanovena pro správní obvody ORP Benešov, ORP Beroun, ORP 

Čáslav, ORP Český Brod, ORP Hořovice, ORP Kolín, ORP Kralupy na Vltavou, ORP Kutná 
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Hora, ORP Mělník, ORP Neratovice, ORP Říčany, ORP Vlašim a ORP Votice. Předpokládá 

se, že Středočeský kraj bude s největší pravděpodobností tranzitním územím. [47] 

2.7 Havarijní a krizové plány 

Výsledkem procesu havarijního a krizového plánování jsou zpravidla dokumenty, jejichž 

zpracování ukládá příslušným orgánům právní předpis (zákon) a podrobnosti zpracování, 

zejména z hlediska obsahu, bývají uvedeny v příslušných prováděcích právních předpisech 

(vyhlášky, nařízení vlády) k těmto zákonům. 

2.7.1 Havarijní plán kraje 

Havarijní plán kraje je základním plánovacím dokumentem k provádění záchranných  

a likvidačních prací na území kraje při mimořádných událostech, které vyžadují vyhlášení 

třetího nebo zvláštního stupně poplachu. Havarijní plán kraje zpracovává HZS kraje, který 

při zpracování vychází z podkladů poskytnutých právnickými a podnikajícími fyzickými 

osobami a podkladů poskytnutých dotčenými správními úřady. Vychází také z analýzy rizik, 

která obsahuje identifikaci hrozeb pro území kraje a jejich hodnocení. Způsob zpracování  

a obsah jednotlivých částí havarijního plánu kraje stanoví příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva 

vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, v platném znění. [20] 

Na zpracování havarijního plánuje kraje se podílejí další složky IZS a další subjekty. 

Havarijní plán kraje schvaluje hejtman kraje, po projednání v bezpečnostní radě kraje. [11] 

Zpracovaný plán se ukládá v jednom vyhotovení pro jednání bezpečnostní rady kraje 

a krizového štábu kraje a druhé vyhotovení se poskytuje pro potřebu OPIS IZS kraje. 

Složkám IZS, správním úřadům a obcím poskytuje HZS kraje tzv. výpisy z havarijního plánu 

kraje, které slouží jako podklady pro přípravu jejich činnosti pro případ vzniku mimořádné 

události. [20] 

Havarijní plán kraje se skládá z části informační, operativní a plánů konkrétních činností. 

Dále také obsahuje mapové podklady a schémata rozmístění sil a prostředků. Informační část 

plánu obsahuje charakteristiku území kraje. Obsahuje také analýzu rizik, ve které je uvedena 

identifikace hrozeb a popis jednotlivých druhů mimořádných událostí, které mohou 

vzniknout na území kraje. K havarijnímu plánu kraje se přikládá poplachový plán IZS kraje, 

který mj. obsahuje přehled sil a prostředků složek IZS. V operativní části plánu jsou uvedeny 
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síly a prostředky, které v poplachovém plánu IZS nejsou uvedeny. Jedná se o síly  

a prostředky, které se použijí pro záchranné a likvidační práce při pomoci poskytované 

sousedním krajům anebo při pomoci poskytované ze sousedních krajů nebo ústřední úrovně. 

[20] 

Třetí část havarijního plánu kraje obsahuje plány, které jsou zpracovány pro konkrétní 

činnosti vykonávané při provádění záchranných a likvidačních prací. Na zpracování plánů  

se podílejí složky IZS a orgány veřejné správy na základě odbornosti. [20] Patří sem zejména 

plány: 

- „vyrozumění; 

- traumatologický; 

- varování obyvatelstva; 

- ukrytí obyvatelstva; 

- individuální ochrany obyvatelstva; 

- evakuace obyvatelstva; 

- nouzového přežití obyvatelstva; 

- monitorování; 

- pohotovostní plán veterinárních opatření; 

- veřejného pořádku a bezpečnosti; 

- ochrany kulturních památek; 

- hygienických a protiepidemických opatření; 

- komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky; 

- odstranění odpadů.“ [20] 

Havarijní plán Středočeského kraje je plánem k provádění záchranných a likvidačních 

prací na území Středočeského kraje a byl zpracován v roce 2003 pro řešení mimořádných 

událostí, u nichž lze předpokládat vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu.  

Na jednání Bezpečnostní rady Středočeského kraje, které se konalo 18. května 2017, 

schválila hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Jermanová Pokorná jeho poslední 

souhrnnou aktualizaci se stavem k 31. prosinci 2016, předloženou ředitelem HZS kraje plk. 

Ing. Miloslavem Svatošem. [65] 
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2.7.2 Vnější havarijní plány 

Vnější havarijní plány (dále jen „VHP“) jsou dokumenty oblasti havarijního plánování, 

které slouží k ochraně obyvatelstva, životního prostředí a majetku. Tyto plány jsou uvedeny 

v přehledu plánů využitelných při řešení krizových situací, který je součástí operativní části 

krizového plánu kraje. [20] 

Vnější havarijní plán se zpracovává: 

- „pro jaderné zařízení nebo pracoviště IV. kategorie podle §27 a; 

- pro objekty a zařízení, u kterých je možnost vzniku závažné havárie způsobené 

nebezpečnými chemickými látkami a přípravky podle zvláštního právního 

předpisu.“ [20] [66] 

Ke zpracování vybraných částí VHP lze využít havarijní plán kraje, případně na tento plán 

učinit odkaz. Vnější havarijní plán se zpracovává minimálně ve dvou vyhotoveních, z nich 

je jedno uloženo pro potřebu bezpečnostní rady kraje a krizového štábu kraje, druhé se ukládá 

na OPIS IZS. [20] 

A) Vnější havarijní plán jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie 

Držitel povolení k vykonávání činností souvisejících s využíváním jaderné energie  

je povinen předávat podklady ke zpracování vnějšího havarijního plánu HZS kraje  

a krajskému úřadu. VHP pro zónu havarijního plánování (dále jen „ZHP“), která byla 

stanovena v okolí areálu jaderného zařízení nebo pracoviště se zdroji ionizujícího záření 

Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, zpracovává HZS kraje v součinnosti s dalšími 

subjekty. VHP tohoto typu schvaluje hejtman po projednání v bezpečnostní radě kraje. [66] 

Způsob zpracování vnějšího havarijního plánu je uveden v příloze č. 2 k vyhlášce 

Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, v platném 

znění. Pro zpracování vnějšího havarijního plánu se ZHP rozdělí na sektory až s šestnácti 

pravidelnými výsečemi v závislosti na směru větru a na soustředné kruhy (viz Obrázek 3). 

Ochranná opatření mají formu plánů konkrétních činností pro příslušné sektory zóny 

havarijního plánování. [20] 
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Obrázek 3 ZHP Jaderné elektrárny Dukovany [zdroj: HZS JMK] 

VHP obsahuje mimo textové části také část grafickou, ve které jsou obsaženy mapy, grafy, 

schémata, rozmístění sil a prostředků, způsoby vedení záchranných  

a likvidačních prací, možné směry šíření radioaktivních látek apod. [20] 

VHP se skládá z části informační, operativní a z plánů konkrétních činností. Informační 

část obsahuje: 

- „obecnou charakteristiku jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie; 

- charakteristiku území, zejména po stránce demografické, geografické a klimatické,  

a popis infrastruktury na území; 

- seznam obcí včetně přehledu o počtu obyvatel a seznam právnických a podnikajících 

fyzických osob, které jsou zahrnuty do vnějšího havarijního plánu; 

- výsledky analýz možných radiačních havárií a radiologických následků  

na obyvatelstvo, zvířata a životní prostředí; 

- systém klasifikace radiačních havárií podle vnitřního havarijního plánu; 

- požadavky na ochranu obyvatelstva a životního prostředí ve vztahu k zásahovým 

úrovním při radiační havárii; 

-  popis struktury organizace havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování 

včetně uvedení kompetencí jejích složek k provádění potřebných činností; 
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- popis systému vyrozumění a varování, který obsahuje vazby na držitele povolení,  

a předávání informací v rámci organizace havarijní připravenosti v zóně havarijního 

plánování.“ [20] 

 

Operativní část obsahuje: 

- „úkoly správních úřadů, obcí a složek, kterých se týkají opatření z vnějšího 

havarijního plánu; 

- způsob koordinace řešení radiační havárie; 

- kritéria pro vyhlášení odpovídajících krizových stavů, jestliže vnější havarijní plán  

k řešení radiační havárie zjevně nepostačuje; 

- způsob zabezpečení informačních toků při řízení likvidace následků radiační havárie;  

- zásady činnosti při rozšíření nebo možnosti rozšíření následků radiační havárie mimo 

zónu havarijního plánování a spolupráci správních úřadů a obcí, kterých se týkají 

opatření z vnějšího havarijního plánu.“ [20] 

 

Plány konkrétních činností se zpracovávají za účelem vymezení konkrétních činností pro 

provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje a představují ochranná opatření. 

Mezi plány konkrétních činností patří plán: 

- „vyrozumění; 

- varování obyvatelstva; 

- záchranných a likvidačních prací; 

- ukrytí obyvatelstva; 

- jódové profylaxe; 

- evakuace osob; 

- individuální ochrany osob; 

- dekontaminace; 

- monitorování; 

- regulace pohybu osob a vozidel; 

- traumatologický; 

- pohotovostní plán veterinárních opatření; 

- regulace distribuce a požívání potravin, krmiv a vody; 

- opatření při úmrtí osob v zamořené oblasti; 

- zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti; 

- komunikace s veřejností a s hromadnými informačními prostředky.“ [20] 
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Zpracovatel VHP zajistí předání vyhotovení VHP žadateli o povolení nebo držiteli 

povolení, Ministerstvu vnitra, Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost a HZS krajů, do 

jejichž územního obvodu zasahuje ZHP. [20] 

Obce, správní úřady s krajskou působností, správní úřady s okresní působností a složky 

uvedené ve vnějším havarijním plánu a dotčené předpokládanou mimořádnou událostí obdrží 

od zpracovatele po jednom vyhotovení výpisu z VHP v rozsahu potřebném pro rozpracování 

jejich činnosti pro případ vzniku mimořádné události. [20] 

B) VHP pro objekty a zařízení, u kterých je možnost vzniku závažné havárie 

způsobené nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 

Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B podle zákona o prevenci závažných havárií    

předkládá krajskému úřadu a HZS kraje písemné podklady pro stanovení ZHP a zpracování 

VHP. O stanovení ZHP rozhoduje krajský úřad, který zónu stanoví v souladu s vyhláškou 

č.  226/2015 Sb. (příklad ZHP je uveden na Obrázku 4). Dle postupů stanovených zákonem  

o IZS zpracuje HZS kraje VHP pro stanovenou ZHP a to do 2 let od jejího stanovení. Při 

zpracování mu poskytují součinnost a potřebné podklady orgány kraje, orgány ORP, orgány 

obcí a další subjekty. HZS kraje zároveň zajistí veřejné projednání návrhu VHP a nejméně 

jednou za 3 roky ověří jeho aktuálnost. Na základě podkladů poskytnutých provozovatelem 

objektu (bezpečnostní zpráva) může krajský úřad rozhodnout o nezpracování VHP, 

a to v případě, že za hranicemi objektu nehrozí nebezpečí závažné havárie. [1]  

Obsahové náležitosti VHP a jeho struktura jsou uvedeny v příloze č. 2 k vyhlášce 

č.  226/2015 Sb., o zásadách vymezení pro ZHP a postupu při jejím vymezení a o 

náležitostech obsahu VHP a jeho struktuře. HZS kraje si může, je-li to nezbytné pro 

vypracování VHP, vyžádat další podklady. [22] 

Podkladem pro vypracování VHP jsou: 

- „vymezená zóna havarijního plánování;  

- podklady vypracované provozovatelem objektu zařazeného do skupiny B, zejména 

bezpečnostní zpráva a další podklady od provozovatele; 

- dílčí podklady poskytnuté dotčenými orgány veřejné moci a;  

- vyjádření veřejnosti a dotčených obcí k jeho návrhu.“ [22] 
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Obrázek 4 ZHP provozovatele zařazeného do skupiny B [zdroj: HZS MSK] 

Pro potřeby řešení závažné havárie může být ZHP členěna na dva nebo více sektorů a 

jejich úseky. V závislosti na směru nebo způsobu šíření unikající nebezpečné látky a 

výsledcích monitorování se v těchto sektorech (jejich úsecích) uplatní ochranná opatření 

stanovená VHP. Příslušná opatření se zpracují podle specifických vlastností nebezpečné látky 

a podle scénářů jejího působení mimo zařízení, a to pro jednotlivé sektory. V bezprostředním 

okolí zařízení nebo v blízkosti průniku látky do životního prostředí (voda, půda, ovzduší) 

budou zpravidla uplatňována neodkladná opatření, která jsou předem stanovena bez ohledu 

na rozsah šíření nebezpečných látek a bez ohledu na výsledky monitorování vzniklé situace. 

Průběh hranic sektorů zóny se přizpůsobí místním urbanistickým, terénním, demografickým 

a klimatickým poměrům, případně dalším faktorům, hodným zřetele. [22] 

Ochranná opatření se formou plánů konkrétních činností plánují pro příslušné části ZHP, 

jejich výběr a způsob zpracování se volí přiměřeně k velikosti zóny a charakteru 

ohrožení.  [22] 

  

V případě, že požadavky na obsah jednotlivých částí vnějšího havarijního plánu jsou pro 

ZHP obsaženy v minimálně stejném rozsahu v jiné plánovací dokumentaci řešící 

problematiku ochrany obyvatelstva (např. v havarijním plánu kraje), lze provést na tuto 

dokumentaci odkaz a ve VHP pouze uvést specifika pro ZHP. [22]  
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VHP obsahuje textovou a grafickou část. Textová část obsahuje údaje informačního a 

operativního charakteru a plány konkrétních činností. Grafická část slouží pro názorné 

zobrazení základních informací textové části a obsahuje mapy, grafy, schémata, rozmístění 

sil a prostředků, způsoby nasazení a podobně. VHP se člení na informační část, operativní 

část a plány konkrétních činností. [22] Informační část obsahuje: 

  

- „identifikaci provozovatele, popis objektů a zařízení, určení zdroje rizika; 

- charakteristiku území zóny havarijního plánování, zejména geografickou, 

demografickou, klimatickou, hydrogeologickou, a popis infrastruktury; 

- přehled objektů, v nichž lze předpokládat výskyt většího počtu osob (např. školská, 

zdravotnická a sociální zařízení, sportovní areály, nákupní centra); 

- vymezení zóny havarijního plánování; 

- přehled počtu osob v zóně havarijního plánování (včetně dočasně se vyskytujících 

osob, např. v zaměstnání, ve školských, zdravotnických a sociálních zařízeních),  

- organizaci havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování; 

- výčet a charakteristiky uvažovaných účinků závažné havárie podle zpracovaného 

posouzení rizik včetně popisu jejich očekávaných dopadů (včetně domino efektu); 

- základní informace o působení nebezpečné látky na lidský organismus a základy 

poskytování první pomoci při zasažení osob nebezpečnou látkou.“ [22] 

 

Operativní část udává přehled připravených opatření, která jsou prováděna  

pro vyrozumění, varování a informování o podezření na vznik nebo o vzniku havárie 

provozovatelem. Rozpracovává řešení jednotlivých opatření v závislosti na předpokládané 

situaci a její očekávané časové posloupnosti, včetně dohodami zabezpečených úkolů 

jednotlivých správních úřadů nebo právnických a podnikajících fyzických osob při realizaci 

neodkladných opatření. Provedení jednotlivých opatření se zajišťuje podle plánů konkrétních 

činností v závislosti na charakteru havárie. [22] Operativní část obsahuje:  

  

- „úkoly příslušných správních úřadů, složek IZS, případně i dalších dotčených 

správních úřadů, včetně úkolů, sil a prostředků jiných fyzických a právnických osob 

při havárii; 

- způsob koordinace řešení závažné havárie;  

- způsob zabezpečení informačních toků při řízení záchranných a likvidačních prací; 

- zásady činnosti při rozšíření nebo možnosti rozšíření dopadů havárie mimo zónu 
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havarijního plánování a systém napojení a spolupráce dotčených správních 

úřadů.“  [22] 

 

Za účelem konkrétních činností pro provádění záchranných a likvidačních prací  

v ZHP se zpracovávají zejména tyto plány konkrétních činností:  

- „vyrozumění; 

- varování a informování obyvatelstva; 

- ukrytí obyvatelstva s využitím ochranných vlastností staveb;  

- evakuace obyvatelstva; 

- individuální ochrany obyvatelstva; 

- dekontaminace; 

- monitorování; 

- záchranných a likvidačních prací;  

- preventivních opatření k zabránění nebo omezení domino efektu havárie;  

- regulace pohybu osob a vozidel; 

- traumatologický; 

- veterinárních opatření;  

- zamezení distribuce a požívání potravin, krmiv a vody, kontaminovaných 

nebezpečnou látkou; 

- opatření při hromadném úmrtí osob;  

- opatření k minimalizaci dopadů na kvalitu životního prostředí;  

- zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti; 

- komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky; 

- nakládání s odpady vzniklými při závažné havárii.“ [22] 

V závislosti na velikosti ZHP schvaluje tento typ VHP starosta správního obvodu ORP, po 

projednání v bezpečnostní radě ORP (v případě, že ZHP nepřesahuje hranice správního 

obvodu jedné ORP), nebo hejtman kraje, po projednání v bezpečnostní radě kraje (pokud 

ZHP zasahuje území více než jednoho správního obvodu ORP). [11] 

Na území Středočeského kraje není evidováno žádné zařízení IV. kategorie. Zato se zde 

nachází 27 subjektů zařazených do skupiny B podle zákona o prevenci závažných havárií 

(viz Tabulka 1). Protože pro některé provozovatele, sídlící v jednom objektu, byla krajským 

úřadem stanovena jedna ZHP, je počet zpracovaných VHP nižší. V současné době je 

z plánovaných 14 VHP zpracováno a schváleno 12 VHP. Ze zpracovaných a schválených 



 

41 

 

VHP se jedná o 3 VHP zpracované pro společnou ZHP a 9 pro samostatnou ZHP. Pro subjekty 

Procter and Gamble – Rakona s.r.o., ČEPRO – Potěhy a Donauchem nebyly ZHP stanoveny 

(předpoklad, že účinky nebezpečných látek se nebudou šířit za hranice objektu) a tedy se ani 

nezpracovávají VHP. Zároveň byla ke dni 20.6.2017 zrušena ZHP pro střediska 

agrochemikálií v Nymburku a v Bezděčíně provozovatele ZZN Polabí a.s. [64] 

2.7.3 Krizový plán kraje 

Krizový plán kraje je základním dokumentem krizového řízení, který slouží k přípravě 

postupů a řešení pro případ vzniku krizové situace. Obsahuje souhrn krizových opatření, 

kterými jsou organizační a technická opatření pro řešení krizových situací. Podmínkou pro 

realizaci těchto opatření je vyhlášení krizového stavu. Krizový plán kraje zpracovává HZS 

kraje společně s dalšími orgány krizového řízení, zejména s krajským úřadem, který podle 

krizového zákona poskytuje při zpracování součinnost. Krizový plán kraje schvaluje hejtman 

kraje po předchozím projednání v bezpečnostní radě kraje. [8] [64] 

Náležitosti a způsob zpracování krizového pánu stanoví prováděcí právní předpis  

ke krizovému zákonu, kterým je nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. [18] Tyto náležitosti jsou podrobněji popsány v Metodice zpracování krizových 

plánů, zpracované MV-GŘ HZS ČR. [34] 

Krizový plán kraje se skládá z části základní, operativní a pomocné. Základní část 

krizového plánu kraje obsahuje: 

- „charakteristiku organizace krizového řízení na úrovni kraje; 

- přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení;  

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

opatření vyplývajících z krizového plánu.“ [18] 

Operativní část krizového plánuje kraje 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; 
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- 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.“[18] 

Pomocná část krizového plánu kraje obsahuje: 

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

řešení; 

- zásady manipulace s krizovým plánem; 

- geografické podklady; 

- další dokumenty, které souvisejí s připraveností kraje na krizové situace a jejich 

řešením.“ [18] 

Před zpracováním krizového plánu kraje projedná bezpečnostní rada kraje návrh materiálu 

předložený HZS kraje, který obsahuje:  

- „zaměření a rozsah krizového plánu kraje; 

- určení osoby zodpovědné za koordinaci zpracování krizového plánu kraje; 

- návrh rozdělení odpovědnosti za zpracování podkladů pro dílčí část krizového 

plánu kraje a harmonogram jeho zpracování; 

- rozsah spolupráce s dalšími subjekty, které se na zpracování krizového plánu kraje 

podílejí; 

- termín projednání krizového plánuje kraje v bezpečnostní radě kraje; 

- pravidla manipulace s krizovým plánem kraje při jeho zpracování; 

- termíny průběžných kontrol a termín zpracování krizového plánu kraje.“ [18] 

Krizový plán Středočeského kraje je plánovacím dokumentem, který slouží k přípravě 

postupů a řešení pro případ vzniku krizové situace na území Středočeského kraje. Krizový 

plán kraje byl zpracován v roce 2004. Na jednání Bezpečnostní rady Středočeského kraje, 

které se konalo 18. května 2017, schválila hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava 

Jermanová Pokorná poslední souhrnnou aktualizaci krizového plánu kraje se stavem ke dni 

31. prosinci 2016, předloženou ředitelem HZS kraje plk. Ing. Miloslavem Svatošem. [65] 
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2.7.4 Krizový plán obce s rozšířenou působností 

Krizový plán ORP je základním dokumentem krizového řízení, který slouží k přípravě 

postupů a řešení pro případ vzniku krizové situace ve správním obvodu ORP. Obsahuje 

souhrn krizových opatření, kterými jsou organizační a technická opatření pro řešení 

krizových situací. Podmínkou pro realizaci těchto opatření je vyhlášení krizového stavu. 

Krizový plán ORP zpracovává HZS kraje společně s dalšími orgány krizového řízení, 

zejména s obecními úřady ORP a obecními úřady ve správním obvodu ORP, které poskytují 

podklady a informace pro zpracování tohoto krizového plánu. Krizový plán ORP schvaluje 

starosta ORP po předchozím projednání v bezpečnostní radě ORP. [8] 

Způsob zpracování krizového plánu ORP se shoduje se způsobem zpracování krizového 

plánu kraje (viz kapitola 2.7.3). Podrobnosti ke struktuře krizového plánu ORP jsou rovněž 

uvedeny v Metodice zpracování krizových plánů. [34] 

V rámci Středočeského kraje je 26 správních obvodů ORP. Pro každou ORP je zpracován 

vlastní krizový plán. Při zpracování krizového plánu ORP se vychází z krizového plánu kraje, 

do jehož území správní obvod ORP patří. [45] 

2.8 Krizový štáb kraje 

Krizový štáb kraje je pracovním orgánem hejtmana kraje pro řešení krizových situací. 

Předsedou krizového štábu kraje je hejtman, který jmenuje členy krizového štábu kraje. 

Krizový štáb může hejtman využít také při řešení mimořádné události, zejména při 

koordinaci záchranných a likvidačních prací na strategické úrovni. Krizový štáb kraje 

projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření hejtmanovi na základě 

zpracovaných podkladů. [8] [67] 

Krizový štáb se skládá ze členů bezpečnostní rady kraje a členů stálé pracovní skupiny. 

Bezpečnostní rada kraje (dále jen „BRK“) je poradním orgánem hejtmana kraje pro přípravu 

na krizové situace. Předsedou BRK je hejtman, který zároveň jmenuje její členy. BRK má 

nejvýše 10 členů, mezi které patří hejtman, náměstek hejtmana, ředitel krajského úřadu, 

ředitel krajského ředitelství Policie ČR, ředitel HZS kraje, příslušník Armády ČR, ředitel 

ZZS kraje, zaměstnanec krajského úřadu (tajemník BRK), vedoucí útvaru zdravotnictví 

krajského úřadu a další osoba (odborník), kterou hejtman jmenuje členem BRK. [8] [18] 
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Stálá pracovní skupina krizového štábu kraje se skládá z tajemníka krizového štábu, 

pracovníků krajského úřadu, zástupců základních složek IZS a odborníků podle druhu řešené 

mimořádné události nebo krizové situace. Složení stálé pracovní skupiny se může lišit podle 

druhu mimořádné události nebo krizové situace. [63] 

Jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje stanovuje 

příslušná směrnice Ministerstva vnitra [39]. Činností krizového štábu (viz Obrázek 5)  

se rozumí zasedání krizového štábu (v intervalech podle potřeby), nebo činnost stálé pracovní 

skupiny krizového štábu (nepřetržitě). Zasedáním krizového štábu se rozumí jednání členů 

bezpečnostní rady, vedoucího stálé pracovní skupiny (vedoucího směny stálé pracovní 

skupiny), výjimečně dalších členů stálé pracovní skupiny a dále přizvaných odborníků  

s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace. [39] 

 

Krizový štáb Středočeského kraje byl zřízen v souladu s právními předpisy [8] [18]. Jeho 

činnost se řídí schváleným statutem a jednacím řádem. Členové krizového štábu kraje  

se odborně připravují v souladu se směrnicí Ministerstva vnitra [39], zejména při 

plánovaných cvičeních složek IZS a orgánů krizového řízení Středočeského kraje. 

V minulém roce to bylo cvičení složek IZS s tématikou povodní „HRÁZ 2017“, na letošní 

 

Obrázek 5 Režim činnosti krizového štábu kraje v čase [63] 
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rok je připravováno štábní cvičení k řešení déletrvajícího výpadku dodávek elektrické 

energie s názvem „BLACK-OUT 2018“ (viz Příloha J). 

Krizový štáb Středočeského kraje zasedal v roce 2013, během nouzového stavu, který 

byl vyhlášen dle rozhodnutí vlády ČR z důvodu rozsáhlé povodně, která zasáhla velkou část 

území Čech a Moravy. Krizový stav byl vyhlášen pro několik krajů ČR, včetně kraje 

Středočeského. Dne 2. června roku 2013 ve 12:00 svolal hejtman Středočeského kraje 

zasedání Povodňové komise Středočeského kraje. Na jednání povodňové komise byli 

přítomni zástupci Českého hydrometeorologického úřadu (dále jen „ČHMÚ“) a zástupci 

státních podniků Povodí Labe, Povodí Vltavy a Povodí Ohře. Ve stejný den se uskutečnila 

zasedání Krizového štábu Středočeského kraje, který převzal předmět jednání Povodňové 

komise Středočeského kraje. Během jednání obdržel krizový štáb kraje zprávu o vyhlášení 

nouzového stavu, který byl vyhlášen i pro území Středočeského kraje (viz Příloha K). 

V následujícím období pracoval krizový štáb kraje na vybudovaném pracovišti krizového 

štábu kraje v objektu HZS kraje v Kladně a v průběhu řešení této krizové situace se 

uskutečnilo celkem 16 zasedání krizového štábu kraje. [33] 

2.9 Mimořádná událost a krizová situace na území 

Středočeského kraje 

V této podkapitole popisujeme události, které proběhly na území Středočeského kraje  

a během kterých byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu nebo krizových stav. Mimořádnou 

událostí se stal o požár pole s obilím a smíšeného lesního porostu, který vznikl dne 3.8.2015 

v katastru obce Chrášťany u Rakovníka. Druhou popisovanou událostí, je krizová situace, 

která byla řešena během povodní v roce 2013, a to nejen na území Středočeského kraje.  

2.9.1 Požár pole s obilím a smíšeného lesního porostu  

Dne 3.8.2015 proběhl požár pole s obilím a smíšeného lesního porostu v oblasti obce 

Chrášťany u Rakovníka. Požárem byl zasažen lesní porost na ploše cca 14,4 ha, pšenice  

na celkové ploše 14,8 ha, žito a ječmen na ploše cca 2 ha.  Dle odborného vyjádření vznikl 

požár v čase 16:25 a 16:35. Vznik požáru byl zpozorován ohlašovatelem v 16:37, který 

v 16:42 uvědomil velitele místní jednotky SDHO Chrášťany. Ohlašovatelem byl 

zaměstnanec zemědělské firmy, který v danou chvíli prováděl sklizňové práce. Během 

obseče kombajnér zpozoroval požár slámy, který vznikl za vozidlem. Zaměstnanec údajně 

zahájil prvotní hasební práce s použitím práškového hasicího přístroje. Z důvodu 
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nevyhovujících povětrnostních podmínek bylo však použití přístroje neúčinné a stále 

docházelo k šíření požáru. Příčinou vzniku požáru bylo vniknutí cizího předmětu 

(pravděpodobně kamene) do drtiče slámy a následný vznik mechanické jiskry, která 

zapříčinila vznícení obilného prachu. [70] 

Zaměstnanec uvědomil o vzniku požáru velitele JSDHO Chrášťany a pokračoval 

v hasících pracích. Velitel JSDHO Chrášťany vyhlásil poplach své jednotce a předal 

informaci Krajskému operačnímu a informační středisku Hasičského záchranného sboru 

Středočeského kraje se sídlem v Kladně. Po příjmu tísňové výzvy bylo operačním střediskem 

zahájeno vysílání jednotek PO, zařazených v prvním stupni poplachového plánu. Na místo 

události bylo v první fázi zásahu vysláno celkem 10 vozidel (7x CAS, 2x VEA, 1x DA)  

z 9 JPO z Chrášťan, Rakovníka, Kladna, Kněževse, Kolešovic, Lužné, Lubné, Slaného  

a Hvozdu. [70] 

První jednotkou na místě události byla JSDHO Chrášťany (JPO III.), která dorazila na 

místo události v 16:50 (povolána: 16:43) a zahájila prvotní průzkum. Během průzkumu bylo 

zjištěno, že se jedná o požár strniště již zasahující do lesa. Jednotka se pokusila o zastavení 

požáru, ale neměla dostatek vody. Následně se vydala zpět do Chrášťan doplnit zásoby. 

V tuto chvíli dorazil na místo události velitelský automobil (dále jen „VEA“) a velitelem 

zásahu (dále jen „VZ“) HZS Rakovník.  VZ požádal KOPIS a o vyhlášení vyššího stupně 

poplachu a o vzlet vrtulníku Letecké služby Policie ČR s bambi vakem. Důvodem pro vyslání 

letecké služby bylo šíření požáru do nepřístupných lesních porostů. Po příjezdu (17:35) 

příslušníka HZS Slaný, který převzal velení zásahu, byl proveden letecký průzkum. V 18:00 

dorazil na místo události řídící důstojník stanice HZS Kladno, který převzal velení, nařídil 

vytvoření štábu velení a zažádal o vyhlášení zvláštního stupně poplachu. Na místo bylo 

následně vysláno více JPO. Po likvidaci požáru polního porostu pokračovala likvidace 

požáru lesního porostu. Nasazené jednotky prováděly hasící práce a kyvadlovou dopravu 

vody. Kolem půlnoci byl proveden poslední letecký průzkum, při kterém byl zjištěno 

plamenné hoření v lese, šířící se na část obce Nový Dvůr. Jednotky po celou noc prováděly 

likvidaci požáru. Na místě byla zasahujícím poskytnuta strava dovezena z humanitárního 

skladu stanice HZS Rakovník. Na místo byl povolán specializovaný pracovník HZS pro 

zjišťování příčin požárů, který plní funkci vyšetřovatele požáru. [70][71] 
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Obrázek 6 Vrtulník Letecké služby Policie ČR s bambi vakem. [zdroj: HZS ČR] 

Druhý den (4.8.2015) v ranních hodinách pokračovaly hasební práce. Byl proveden další 

letecký průzkum místa události, po kterém byla svolána porada velitelů jednotek. 

Následovalo vystřídání velitele zásahu, příslušníků HZS a jednotek SDHO. Následovalo 

hašení lokalizovaného požáru a likvidační práce. Na konci dne opět proběhlo střídání 

zasahujících a na místě události zůstalo celkem 29 JPO. [70] 

 V následujících dnech (5.8.-7.8.2015) byla prováděna likvidace ohnisek požáru  

a hlídková činnost. Zasahující příslušníci JPO a velitelé byli na svých pozicích střídání, čímž 

byla dodržována pravidelná výměna sil a prostředků, která zajistila efektivní provádění 

záchranných a likvidačních prací. 5.8.2015 byl ve večerních hodinách ukončen zvláštní 

stupeň poplachu. Během noci bylo nalezeno 18 ohnisek požáru. Po průzkum, který proběhl 

6.8.2015 ráno byl ukončen třetí stupeň poplachu. V průběhu tohoto dne pokračovaly 

přítomné JPO v prolévání vyznačených sektorů vodou a v 17:55 byl ukončen druhý stupeň 

poplachu. [70] 
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Obrázek 7 Probíhající letecký průzkum nad místem události. [zdroj: HZS ČR] 

Ve večerních hodinách 7.8.2015 bylo nalezeno ještě 6 ohnisek, na které se následující den 

dohlíželo a probíhaly zde hasební práce. Během noci dne 9.8.2015 již nebyla nalezena žádná 

ohniska, v poledne byl proveden závěrečný průzkum a zadána likvidace požáru. Část oblasti 

byla předána majitelům a místní JSDH Chrášťany byla pověřena 24 hodinovým dozorem  

a pravidelnými kontrolami. Při kontrolách nebyla nalezena žádná další ohniska (10.8.2015). 

Událost byla ukončena prostřednictvím KOPIS 11.8.2015 v 14:39.  [70] 

Na zásahu se podílely jednotky z celkem 110 stanic ze Středočeského, Plzeňského 

Karlovarského, Ústeckého, hl. m. Prahy a Záchranného útvaru Zbiroh. Dle plošného pokrytí 

území ČR jednotkami PO byly využity jednotky I., II., III. i IV. stupně. Během zásahu bylo 

spolupracováno s Policií ČR, Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, 

plynárenskou pohotovostní službou NET4Gas, podnikem Mero, a.s. a se starostou obce 

Olešná a Chrášťany. [70][71] 

2.9.2 Povodně a přívalové deště 

V červnu roku 2013 vznikla na některých místech republiky krizová situace v důsledku 

povodní a přívalových dešťů. V průběhu roku byly zaznamenány teplotní extrémy a zvýšená 

četnost srážek na několika místech nejen v průběhu zimy, ale také začátkem jara a léta. 

Intenzivní srážky v průběhu května zapříčinily silné nasycení půdy vodou a ovlivnily tak 

schopnost půdy vodu vsakovat.  Mezi 1. - 2. červnem proběhly v západních a středních 

Čechách největší srážkové úhrny, které způsobily rozvodnění větších i menších vodních toků 
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povodí Labe. Silné srážkové úhrny následovaly ve dnech 8. – 10. června a 24. – 25. června  

a způsobily přívalové povodně. Tato hydrologická situace ovlivnila území hl. m. Prahy  

a území kraje Středočeského, Plzeňského, Jihočeského, Karlovarského, Ústeckého, 

Libereckého a Královéhradeckého a kraje Vysočina. [72] 

Na území Středočeského kraje došlo k výraznému vzestupu vodní hladiny na hlavním 

toku řeky Berounky a jejích přítocích již během 30. – 31. května. Důvodem bylo velmi 

nasycené území. Vzestup vodních hladin pokračoval i během první srážkové epizody (1. – 2. 

června). V důsledku srážek následoval vzestup vodní hladiny na Vltavě a jejích přítocích 

hlavních přítocích (Berounka, Otava, Lužnice). Neustávající srážky v oblasti Krkonošských 

hor přinesl zesílení toku Labe. V okrese Mladá Boleslav zasáhly srážky povodí řeky Mrliny, 

jejíž povodňová vlna způsobila protržení hráze Komárovského rybníka. Další povodňové 

vlny nastaly na Vltavě, Lužnici a Otavě. Vzestup na řece Vltavě byl korigován díky 

manipulacím na vodní nádrž Orlík, díky kterým nedocházelo ke zvyšování hladiny v hlavním 

městě. Kapacita Orlíka však byl vyčerpána v době, kdy se zvýšil kulminační průtok řeky 

Berounky, a proto musel být vltavský odtok navýšen. Komplikace nastávaly i na soutoku 

Labe a Ohře. Srážky druhé epizody (8. – 10. června) způsobily další přívalové povodně 

z důvodu neschopnosti půdy vodu vsakovat a další vzestup hladiny větších řek. Příčinou třetí 

epizody (24. – 25. června) byly opět vydatné srážky. [72] 

Během první epizody, a tedy na počátku celé události se do řešení zapojily povodňové 

orgány. V souvislosti s rozsahem povodní došlo na území krajů k postupnému vyhlašování 

krizových stavů, a tak se do řešení celé situace zapojily i orgány krizového řízení. Stav 

nebezpečí byl vyhlášen 2.6.2013 na území hlavního města a části území Jihočeského kraje. 

Ve večerních hodinách stejného dne vyhlásila vláda nouzový stav pro území hlavního města 

a kraje Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Ústeckého, Libereckého 

a Královehradeckého (viz Obrázek 8). [72] 
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V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byl aktivován Ústřední krizový štáb (dále jen 

„ÚKŠ“) v rámci kterého byla svolána i Ústřední povodňová komise (dále je „ÚPK“). 

Společně se podíleli na projednávání situace a vydávání opatření k jejímu řešení. Koordinací 

řešení krizové situace byl pověřen ministr vnitra. Dne 2.6.2013 byla prostřednictvím MV-GŘ 

HZS ČR vyhlášena ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací. Na území 

jednotlivých krajů byla po vyhlášení krizového stavu zapojena činnosti povodňových orgánů 

do činnosti krizových štábů. Činnost Krizového štábu Středočeského kraje během povodní 

roku 2013 je popsána v kapitole 2.9. [72] 

Na záchranných a likvidačních pracích, které byly zahájeny 1.6.2013 se podílely základní 

i ostatní složky IZS. Vláda ČR v souvislosti s řešením krizové situace povolala vojáky 

Armády ČR a vojáky Hradní stráže. Dne 5.6.2013 schválila vláda ČR poskytnutí hmotných 

rezerv pro potřeby složek IZS, včetně výdaje pohonných hmot, prostřednictvím SSHR. [72] 

V následujících dnech probíhaly záchranné a likvidační práce na zejména na území hl. m. 

Prahy a na území Středočeského, Ústeckého a Jihočeského kraje. V souvislosti s krizovým 

stavem byla přijímána krizová opatření, kterými bylo varování obyvatelstva, evakuace  

a záchrana osob, zvířat a majetku. Probíhal monitoring vodních toků, stavební práce ve formě 

zpevňování hrází, čerpání vody a odstraňování škod. Na řešení krizové situace se podílely  

i sousední státy, které poskytly mezinárodní pomoc. Z Polska a Slovenska byly poskytnuty 

Obrázek 8 Kraje ČR s vyhlášeným stavem nebezpečí a nouzovým stavem [72] 
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odřady k velkokapacitnímu čerpání vody a Německo bylo požádáno o příhraniční pomoc ve 

prospěch Ústeckého kraje. [72] 

ČHMÚ vydával informační zprávy ohledně hydrologické situace na území ČR, a výstrahy 

spojené se stoupajícími vodními hladinami a stupni povodňové aktivity (dále jen „SPA“) 

hodnocených na základě hlásných profilů. Na základě pokračujících srážek ve dnech 9. – 10. 

června bylo na společném jednání ÚKŠ a ÚPK nařízeno nepřetržité monitorování hladin 

vodních toků. Přívalové srážky opět způsobily vzestup vodních hladin, a proto byl nařízen 

zákaz plavby na vodních plochách s vyhlášeným 2. a 3. SPA. Během třetí epizody, kdy 

nastala nová srážková činnost, vydala ÚPK upozornění na možný vzestup vodních hladin 

v důsledku pokračujících srážek. Nárůst mimořádných událostí spojený se silným větrem  

a deštěm byl zaznamenán na území kraje Vysočina. Během třetí epizody dosáhly 3. SPA vodní 

toky především v horských oblastech. V následujících dnech se situace stabilizovala a 

povodně začaly postupně ustupovat. [72] 

  

Obrázek 9 Zatopená část oblasti okresu Praha-západ [73] 
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Nouzový stav byl vládou zrušen 12.6.2013 pro území Libereckého kraje. Dne 19.6.2013 

byl zrušen pro území hl. m. Prahy a pro území Jihočeského a Plzeňského kraje. Ústřední 

koordinace záchranných a likvidačních prací byla ukončena 28.6.2013 ve 24:00 společně  

se zrušením nouzového stavu pro Středočeský a Královéhradecký kraj. Situace byla následně 

řešena pouze na úrovni jednotlivých krajů. [72] 

V rámci Středočeského kraje byly zasaženy ORP: Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, 

Černošice, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Mělník, 

Mladá Boleslav, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, 

Slaný, Vlašim, Votice. Celkem bylo postiženo 355 obcí. [73] 

V souvislosti s řešením povodní na území Středočeského kraje byl prostřednictvím 

KOPIS HZS Středočeského kraje vyhlášen 30 x II. stupeň požárního poplachu, 35 x III. 

stupeň požárního poplachu a 8x zvláštní stupeň požárního poplachu. V reakci na zvýšený 

počet volání na tísňovou linku byly navýšeny počty operačních techniků a důstojníků 

zajišťujících přijímání tísňových výzev. Na území kraje byla nasazena jednotka Záchranného 

útvaru HZS ČR Hlučín, která do řešení krizové situace přispěla svou speciální technikou. Pro 

řešení situace byly poskytnuty zásoby SSHR (vysoušeče, protipovodňové stěny, odvodňovací 

soupravy atd.), jejichž použití zprostředkoval krizový štáb hejtmana Středočeského kraje. 

Čerpání pohonných hmot bylo pro HZS a Policie ČR zprostředkováno pomocí CCS karet (v 

rámci Středočeského kraje jich bylo využíváno 18). [73] 

HZS Středočeského kraje zajišťoval provádění opatření ochrany obyvatelstva, zejména 

poskytl síly a prostředky k varování obyvatelstva a provedení evakuace. Další informace 

byly občanům poskytovány prostřednictvím telefonních linek a internetových stránek HZS 

Středočeského kraje a MV-GŘ HZS ČR. Informace o situaci byly poskytovány  

i prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků a internetových stránkách státních 

orgánů, správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků. [73] 

Na řešení situace se podílela i krajská hygienická stanice (dále jen „KHS“), která 

zajišťovala hygienická opatření (např. kontrola kvality vody ve veřejných vodovodech, 

kontrola školských zařízení, kontrola provozoven s potravinářskou výrobou, poskytování 

informací veřejnosti). Humanitární pomoc v kraji zajišťovaly neziskové organizace – např. 

ADRA, Český červený kříž a Diakonie. Nouzové přežití bylo poskytováno na úrovni obcí, 

zejména v ORP Mělník, Kralupy nad Vltavou a Neratovice. [72][73] 
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3 CÍL PRÁCE A HYPOTÉZY 

V diplomové práci byly stanoveny 2 cíle práce (dále jen „C“) a 5 hypotéz (dále jen „H“). 

Cíle práce: 

- C1: Posoudit připravenost Středočeského kraje na řešení mimořádných událostí  

a krizových situací.  

- C2: Posoudit připravenost základních složek IZS na řešení mimořádných událostí 

a krizových situací.  

Hypotézy: 

- H1: Předpokládáme, že v případě vzniku mimořádné události Havarijní plán 

Středočeského kraje vyhovuje požadavkům. 

- H2: Předpokládáme, že v případě vzniku krizové situace Krizový plán 

Středočeského kraje vyhovuje požadavkům. 

- H3: Předpokládáme, že odborná příprava krizového štábu kraje a krizových štábů 

ORP probíhá standardně a pravidelně. 

- H4: Předpokládáme, že jsou základní složky IZS připraveny na řešení 

mimořádných událostí a krizových situací. 

- H5: Předpokládáme, že připravenost Středočeského kraje na řešení mimořádných 

událostí a krizových situací je na dobré úrovni. 
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4 METODIKA 

V této kapitole popisujeme postupy a metody, které jsme použili pro zpracování 

diplomové práce.  

4.1 Sběr podkladů pro diplomovou práci 

Pro zpracování diplomové práce byly použita odborná literatura, související právní 

předpisy (zákony a prováděcí vyhlášky), metodické pokyny, strategie a internet. Na základě 

domluvy a schválení byly ke zpracování využití interní dokumenty HZS ČR.  

4.2 Popis SWOT analýzy  

SWOT analýza se používá k identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

zkoumaného subjektu. Prostřednictvím SWOT analýzy lze vyhodnotit fungování  

či připravenost subjektu. Tato metoda může být součástí strategického plánování, kdy  

po rozboru a hodnocení současného stavu a zhodnocení situace v okolí analyzovaného 

subjektu lze naplánovat vhodná opatření. SWOT analýza zahrnuje posouzení příležitostí, 

které by v budoucnosti mohly zvýhodnit fungování subjektu a hrozby, kterým se lze případně 

vyvarovat. [74] 

SWOT analýzu jsme použili pro analýzu Havarijního plánu Středočeského kraje, 

Krizového plánu Středočeského kraje a pro analýzu Vnějšího havarijního plánu 

provozovatele Crystal Bohemia a.s. Poděbrady, které nám přispěly k posouzení připravenosti 

Středočeského kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací.  

4.3 Rozhovor 

V rámci výzkumného šetření jsme oslovili krizové manažery orgánů krizového řízení  

na úrovni kraje a vybraných správních obvodů ORP a základních složek IZS: 

- oddělení IZS a obrany Krajského úřadu Středočeského kraje; 

- oddělení obrany státu a krizového řízení OÚ ORP Benešov; 

- oddělení krizového řízení a civilní obrany OÚ ORP Beroun; 

- oddělení krizového řízení OÚ ORP Mladá Boleslav; 
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- oddělení prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Středočeského 

kraje, územní odbor Kolín; 

- oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení krajského ředitelství HZS 

Středočeského kraje; 

- pracoviště krizové připravenosti ZZS Středočeského kraje; 

- oddělení krizového řízení Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. 

S respondenty jsme provedli rozhovor formou emailové a telefonické komunikace a při 

osobním setkání. Po domluvě s respondenty jsme se rozhodli zachovat jejich odpovědi 

anonymní. V rámci rozhovoru respondenti zodpovídali dotazy zaměřené na zhodnocení 

připravenosti orgánu či složky, ve které působí nebo se kterou spolupracují. Seznam otázek 

je uveden v přílohové části (viz Příloha L). 
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5 VÝSLEDKY 

V této kapitole uvádíme a popisujeme výsledky provedených SWOT analýz dokumentů 

havarijního a krizového plánování. Dále uvádíme závěry z vyhodnocení mimořádné události 

a krizové situace, které proběhly na území Středočeského kraje a závěry z vyhodnocení 

připravenosti základních složek IZS a odborné přípravy krizového štábu kraje a krizových 

štábů ORP.  

5.1 Závěry z provedených SWOT analýz 

V souvislosti s plněním C1 jsme provedli SWOT analýzy dokumentů havarijního  

a krizového plánovaní, které souvisejí s připraveností Středočeského kraje na řešení 

mimořádných událostí a krizových situací.  

5.1.1 Havarijní plán kraje 

SWOT analýzu jsme provedli na základě dostupných informací, které jsme získali 

z informačních zdrojů a podkladů.   

Tabulka 4 SWOT analýza Havarijního plánu Středočeského kraje [zdroj: vlastní] 

SILNÉ STRÁNKY 

 (Strenghts) 
SLABÉ STRÁNKY 

 (Weaknesses) 

Dobře provedená analýza rizik Neaktuálnost údajů 

Dostupnost v elektronické podobě 
Prodleva mezi změnou údajů a 

provedenou aktualizací 

Podrobně zpracované plány 

konkrétních činností 
 

Mapové podklady digitální 

podobě 
 

Dobře fungující zpracovatelský 

tým 
 

Přehlednost  

PŘÍLEŽITOSTI 

(Opportunities) 

HROZBY 

(Threats) 

Odborná příprava 
Vznik mimořádné události 

nezahrnuté v HPK 

Mobilní aplikace Selhání internetového připojení 

 Zneužití dat 
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V Tabulce 4 jsou zobrazeny výsledky provedené SWOT analýzy Havarijního plánu 

Středočeského kraje. Mezi silné stránky plánu patří dobře provedená analýza rizik, která 

zohledňuje veškerá dosud známá rizika, která vyžadují, nebo by mohla vyžadovat vyhlášení 

třetího nebo zvláštního stupně poplachu. V analýze jsou podrobně popsána místa možného 

výskytu společně se seznamem potencionálně dotčených obcí. V přílohové části lze najít 

analýzy, které jsou zpracovány pro jednotlivé správní obvody ORP. Další silnou stránkou 

plánu je jeho dostupnost v elektronické podobě. Havarijní plán byl digitalizován a uložen na 

serveru HZS Středočeského kraje a Portál krizového řízení (do neveřejné části). Díky 

digitalizaci je plán snáze dostupný pro složky IZS a pro orgány krizového řízení. 

Digitalizovány byly i mapové podklady, které jsou uloženy na intranetu HZS, kde jsou 

dostupné pro potřeby HZS kraje a krizového štábu kraje. Silnou stránkou plánu jsou také 

podrobně zpracované plány konkrétních činností, jejichž využití popisujeme ve vyhodnocení 

krizové situace v kapitole 5.4. Zpracování havarijního plánu kraje, stejně tak jako ostatních 

dokumentů v oblasti krizového řízení a havarijního plánování, zabezpečuje tzv. 

„zpracovatelský tým“ odborníků, v němž jsou zastoupeny všechny potřebné instituce 

(zástupci základních složek IZS, dotčených odborů krajského úřadu a zástupci Krajské 

hygienické stanice Středočeského kraje a Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj). 

Podíl základních složek IZS a dalších orgánů hodnotíme jako silnou stránku z hlediska 

vzájemné spolupráce. Jako silnou stránku plánu hodnotíme také jeho přehlednost. Díky 

hypertextovým odkazům je usnadněna orientace a přístup k jednotlivým spolu souvisejícím 

částím v takto obsáhlém dokumentu.  

Jako slabé stránky Havarijního plánu Středočeského kraje hodnotíme neaktuálnost 

některých údajů a prodlevu mezi změnou údajů a provedenou aktualizací. Havarijní plán 

kraje se v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb. aktualizuje 1x za 4 roky. 

Během této doby však probíhají změny například na úrovni provozovatelů objektů 

zařazených do skupiny A nebo B. Ačkoli tyto změny HZS kraje eviduje, změny v evidenci 

provozovatelů rizikové činnosti a v evidenci vnějších havarijních plánů nejsou přímo 

zařazovány do obsahu havarijního plánu.  

V Tabulce 4 uvádíme příležitosti pro Havarijní plán Středočeského kraje. Jednou 

z příležitostí je zahrnutí práce a seznamování se s havarijní plánem do odborné přípravy osob, 

které v případě vzniku mimořádné události s havarijním plánem pracují. Další příležitostí by 

mohla být mobilní aplikace, která by krizovým manažerům usnadnila práci v terénu. Mobilní 
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aplikace by mohla obsahovat digitální formu havarijního plánu společně s mapovými 

podklady, plánem spojení a kontakty na další subjekty. 

Mezi hrozby pro Havarijní plán Středočeského kraje jsme zařadili vznik dosud neznámé 

hrozby, která by mohla vést ke vzniku mimořádné události, která není v tomto plánu 

zpracovaná. Další hrozbou by mohlo být selhání internetového připojení, které znemožní 

přístup k digitální formě plánu na portálu krizového řízení. Selhání internetového připojení 

by zároveň mohlo vést ke zhoršení komunikace mezi orgány krizového řízení nebo složkami 

IZS během řešení mimořádné události. Hrozbou pro listinnou i digitální formu havarijního 

plánu je zneužití dat. Zneužity by mohly být údaje provozovatelů subjektů anebo osobní 

kontakty členů orgánů krizového řízení v důsledku nedostatečného internetového 

zabezpečení.   

5.1.2 Krizový plán kraje 

SWOT analýzu jsme provedli na základě dostupných informací, které jsme získali 

z informačních zdrojů a podkladů.  

Tabulka 5 SWOT analýza Krizového plánu Středočeského kraje [zdroj: vlastní] 

SILNÉ STRÁNKY 

 (Strenghts) 
SLABÉ STRÁNKY 

 (Weaknesses) 

Dobře provedená analýza rizik Neaktuálnost údajů  

Dostupnost v elektronické podobě 
Prodleva mezi změnou údajů a 

provedenou aktualizací 

Podrobně zpracovaný plán 

nezbytných dodávek 
 

Podrobně zpracovaná regulační 

opatření  
 

Přehlednost  

PŘÍLEŽITOSTI 

(Opportunities) 

HROZBY 

(Threats) 

Seznámení a práce s dokumentem 
Vznik krizové situace 

neidentifikované v KPK  

Mobilní aplikace  Selhání internetového připojení 

 Zneužití dat 
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V Tabulce 5 jsou zobrazeny výsledky provedené SWOT analýzy Krizového plánu 

Středočeského kraje. Mezi silné stránky plánu patří dobře provedená analýza rizik, součástí 

které je multikriteriální analýza přijatelných, podmínečně přijatelných a nepřijatelných rizik. 

Další silnou stránkou plánu je jeho dostupnost v elektronické podobě. Krizový plán byl 

digitalizován a společně s havarijní plánem kraje je uložen na serveru HZS Středočeského 

kraje. Díky digitalizaci je plán snáze dostupný pro složky IZS a pro orgány krizového řízení. 

Digitální forma plánu rovněž poskytuje snazší orientaci v dokumentu. Další silnou stránkou 

krizového plánu jsou podrobně zpracovaná regulační opatření a plán nezbytných dodávek. 

Ten se nachází v operativní části plánu a obsahuje seznam požadavků na nezbytné dodávky 

a seznam jejich dodavatelů společně s kontaktními údaji. V současné chvíli Středočeský kraj 

nemá žádné nezajištěné nezbytné dodávky. Jako silnou stránku plánu hodnotíme také jeho 

přehlednost. Díky hypertextovým odkazům je usnadněna orientace a přístup k jednotlivým 

spolu souvisejícím částím v takto obsáhlém dokumentu.  

Jako slabé stránky Krizového plánu Středočeského kraje jsme analyzovali neaktuálnost 

údajů a prodlevu mezi změnou údajů a provedenou aktualizací. Krizový plán kraje se podle 

příslušného nařízení vlády aktualizuje 1x za 4 roky. Během této doby však v tomto 

dokumentu vznikne celá řada změn, které nejsou do dokumentu aktuálně zaneseny.  

V Tabulce 5 rovněž uvádíme příležitosti pro Krizový plán Středočeského kraje.   

Do programu odborné přípravy členů krizového štábu kraje by mohla být zařazena práce  

a seznámení se s dokumentem. Další příležitostí by mohla být mobilní aplikace, která  

by krizovým manažerům usnadnila práci v terénu. Mobilní aplikace by mohla obsahovat 

digitální formu krizového plánu společně s mapovými podklady, plánem spojení a kontakty 

na další subjekty. 

Mezi hrozby pro Krizový plán Středočeského kraje jsme zařadili vznik krizové situace na 

území kraje, která nebyla identifikována v analýze hrozeb pro území kraje  

a v operativní části krizového plánu kraje není tím pádem rozpracován příslušný typový plán 

na podmínky kraje. Další hrozbou by mohlo být selhání internetového připojení, které 

znemožní přístup k digitální formě plánu na portálu krizového řízení. Selhání internetového 

připojení by zároveň mohlo vést ke zhoršení komunikace mezi orgány krizového řízení 

během řešení vzniklé krizové situace. Hrozbou pro listinnou i digitální formu krizového 

plánu je zneužití dat. Zneužity by mohly být údaje provozovatelů subjektů anebo osobní 
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kontakty členů orgánů krizového řízení v důsledku nedostatečného internetového 

zabezpečení.   

5.1.3 Vnější havarijní plán vybraného subjektu 

SWOT analýzu jsme provedli na základě dostupných informací, které jsme získali 

z informačních zdrojů a podkladů.  

Tabulka 6 SWOT analýza VHP provozovatele Crystal Bohemia a.s. Poděbrady [zdroj: vlastní] 

SILNÉ STRÁNKY 

 (Strenghts) 

SLABÉ STRÁNKY 

 (Weaknesses) 

Dostupnost v elektronické podobě 
Prodleva mezi změnou údajů a 

provedenou aktualizací  

Seznam identifikovaných zdrojů 

rizika pro ZHP 
 

Havarijní karty  

Podrobně zpracované plány 

konkrétních činností 
 

PŘÍLEŽITOSTI 

(Opportunities) 

HROZBY 

(Threats) 

Mobilní aplikace Zneužití dat 

 Špatně stanovená ZHP  

 

V Tabulce 6 jsou zobrazeny výsledky provedené SWOT analýzy VHP provozovatele 

Crystal Bohemia a.s. Poděbrady. Silnou stránkou plánu je jeho dostupnost v elektronické 

podobě. Díky digitalizaci je plán snáze dostupný pro složky IZS a pro orgány krizového 

řízení. Jako součást Krizového plánu Středočeského kraje je uložen na serveru HZS 

Středočeského kraje. Další silnou stránkou je seznam identifikovaných zdrojů nebezpečí pro 

ZHP, který obsahuje klasifikaci nebezpečné látky, množství a místo skladování. Součástí 

VHP jsou tzv. havarijní karty. Tyto karty slouží pro zásah složek IZS v případě vzniku havárie 

s únikem nebezpečných látek. V textové části obsahují popis zdrojů nebezpečí a jejich 

umístění, vlastnosti a množství nebezpečných látek, popis činnosti zasahujících a organizace 

zásahu, způsob vyrozumění a varování, seznam zasažených obcí a jiných objektů v případě 

vzniku závažné havárie a postup při poskytování pomoci. Grafická část obsahuje mapové 

podklady, na kterých jsou vyznačeny např. přístupové cesty pro zasahující složky a případné 

možnosti pro uzavírky a objízdné trasy. Jako silnou stránku VHP hodnotíme také podrobně 

zpracované plány konkrétních činností, které jsou stěžejní pro ochranu obyvatelstva 
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(varování) a organizaci zásahu v případě havárie. Například v rámci plánu varování 

obyvatelstva je uveden přehled vyrozumívacích center a koncových prvků varování a také 

způsob, jakým bude obyvatelstvo informováno o nutné činnosti.  

Jako slabé stránky VHP provozovatele Crystal Bohemia a.s., Poděbrady jsme analyzovali 

neaktuálnost údajů a prodlevu mezi změnou údajů a provedenou aktualizací. V případě změn 

na úrovni provozovatele může dojít k časové prodlevě přenosu informací  

a aktualizaci VHP, jelikož jeho zpracovatelem není provozovatel, ale HZS Středočeského 

kraje.  

V Tabulce 6 rovněž uvádíme příležitosti pro VHP provozovatele Crystal Bohemia a.s., 

Poděbrady. Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ Středočeského kraje vydal roku 

2005 informace ohledně provozu Crystal Bohemia a.s., určené veřejnosti v ZHP. Jedná se  

o příručku obsahující identifikaci objektu, stručný popis výrobní činnosti, popis ZHP, mapu 

ZHP, způsob varování obyvatelstva při vzniku závažné havárie a poskytování informací atd. 

[76] Tato příručka byla vyhotovena v počtu 2 500 výtisků a je neprodejná. Jako příležitost 

hodnotíme vznik mobilní aplikace, která by sloužila veřejnosti v ZHP jako zdroj informací  

a doporučené způsoby chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie.   

Mezi hrozby pro VHP jsme zařadili zneužití dat, které je hrozbou pro listinnou  

i digitální formu VHP. Obsahuje např. telefonní kontakty, které mají sloužit pouze 

v situacích, kdy je dle VHP postupováno. Další hrozbou by mohla být špatně stanovená ZHP, 

pro kterou je VHP zpracováván a od které se odvíjí. V rámci VHP Crystal Bohemia, a.s. 

Poděbrady není vzhledem k povaze ZHP zpracován plán preventivních opatření k zabránění 

nebo omezení řetězového účinku havárie (domino efektu). V případě, že by byla ZHP špatně 

určena, mohla by absence tohoto plánu způsobit neočekávané komplikace.  

5.2 Závěry z vyhodnocení mimořádné události  

Zvláštní stupeň poplachu byl vyhlášen během řešení mimořádné události, která vznikla  

na území Středočeského kraje v oblasti obce Chrášťany u Rakovníka. Jednalo se o požár pole 

s obilím a smíšeného lesního porostu, který byl ohlášen 5 minut po zpozorování 

(zpozorováno 16:37, ohlášeno 16:42). Důvodem této prodlevy byly prvotní hasební práce, 

které prováděl řidič (ohlašovatel požáru) samochodné sklízecí mlátičky po zpozorování 

vzniklého požáru. Ohlašovatel nekontaktoval tísňovou linku HZS ČR, ale velitele jednotky 

SDHO Chrášťany. Ten dle zprávy o zásahu vyhlásil poplach své jednotce a okamžitě 
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kontaktoval KOPIS HZS kraje. Během této komunikace nedošlo ke vzniku větší časové 

prodlevy. Jako první dorazila na místo události jednotka SDHO Chrášťany vzdálená 2 km. 

Dorazila za 7 minut od vyhlášení poplachu (časový limit JPO III. na výjezd od vyhlášení 

poplachu je 10 minut. [75]) a zahájila prvotní průzkum. KOPIS HZS kraje zahájilo vysílání 

jednotek dle Poplachového plánu IZS Středočeského kraje bezprostředně po přijetí tísňové 

výzvy.  

Ještě před příjezdem první jednotky na místo události byl o vzniku informován 

vyšetřovatel příčin vzniku požárů. Na místo události bylo v prvotní fázi vysláno celkem 10 

vozidel (stále nebyl proveden prvotní průzkum). Tři minuty po příjezdu první jednotky 

dorazil na místo události VEA (10 minut od výzvy) a velitelem zásahu se stal příslušník HZS 

kraje, požární stanice Rakovník, který požádal KOPIS o vyhlášení vyššího stupně zásahu. 

V čase 16:58 byl vyhlášen 2. stupeň poplachu a současně byla podána žádost o další posilové 

jednotky (vyslána 4x CAS). Následně byl na KOPIS přijat požadavek na vzlet vrtulníku 

Letecké služby Policie ČR. Na místo zásahu se dostavil vyšetřovatel příčin vzniku požárů  

a také příslušník HZS kraje, stanice Slaný, který požádal o vyhlášení zvláštního stupně 

poplachu (17:35) a vyslání dalších sil a prostředků.  

Během prvních hodin zásahu bylo cestou KOPIS požádáno o mezikrajskou spolupráci 

Plzeňského a Ústeckého kraje. V následujících dnech pak byl požádán o spolupráci  

a poskytnutí sil a prostředků HZS hl. m. Prahy. Během zásahu byla poskytnuta spolupráce 

základních složek IZS. Pro uzavření silnice a řízení dopravy byla vyžádána spolupráce 

Policie ČR. Spolupráce se ZZS byla vyžádána jednou, z důvodu fyzického vyčerpání 

příslušníka HZS, který byl zároveň intoxikován zplodinami požáru.  

Velitelské stanoviště bylo zřízeno v týlovém kontejneru, ve kterém byl umístěn zdroj pitné 

vody a potravin pro zasahující jednotky. Štáb velitele zásahu měl také k dispozici informace 

o změnách počasí, zejména o směru a síle větru.  

Velkou komplikací byl nedostatek vody pro hašení, který byl způsoben nedostačující 

hydrantovou sítí v obci a absencí většího vodního díla. Z těchto důvodů byla zvolena 

kyvadlová doprava vody, pro kterou byly potřeba další síly a prostředky. Tato komplikace 

byla vyřešena zřízením čerpacího stanoviště na poli, díky kterému byla zajišťována dálková 

doprava vody. Prostřednictvím SSHR byl poskytnut hadicový kontejner a několik čerpacích 

kontejnerů. Další komplikací v průběhu řešení zásahu byl nedostatek pohonných hmot. 
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Zásoby pohonných hmot zajišťovaly nové přijíždějící jednotky. Později bylo zajištěno 

čerpání pohonných hmot na čerpací stanici ONO přes CCS kartu, které bylo řízeno z místa 

zásahu. Poruchy vozidel a jiné techniky byly hlášeny na KOPIS, které zajišťovalo jejich 

náhradu z jiných dostupných stanic nebo jednotek. 

Mimořádná událost byla řešena dle postupů uvedených v Havarijním plánu kraje. 

Komunikace a veškeré požadavky na síly a prostředky byly vyžadovány cestou KOPIS. 

Cestou KOPIS byla podána žádost o mezikrajskou spolupráci, které bylo ze strany KOPIS 

žádaných krajů vyhověno. Na zásahu se podílely všechny základní a vybrané ostatní složky 

IZS a byly využity prostředky poskytnuté SSHR. 

5.3 Závěry z vyhodnocení krizové situace 

V rámci řešení krizové situace, která vznikla na území některých krajů ČR v červnu roku 

2013 v důsledků přirozených povodní, byly na území ČR organizovány záchranné  

a likvidační práce, na kterých se podíleli základní i ostatní složky IZS. Na řešení krizové 

situace se podílely povodňové orgány ve spolupráci s orgány krizového řízení. Na území 

postižených krajů bylo postupováno dle havarijních plánů krajů v důsledku vzniku 

mimořádných událostí, pro které byl vyhlášen třetí nebo zvláštní stupeň poplachu. Jediným 

krajem, na jehož území byl prvotně vyhlášen stav nebezpečí, bylo hlavní město Praha. Dne 

2. 6. 2013 byl vládou ČR vyhlášen „nouzový stav“ pro Prahu a kraje Středočeský, Jihočeský, 

Plzeňský, Ústecký, Liberecký a Královehradecký. Pro řešení krizové situace byl aktivován 

ÚKŠ a koordinací řešení byl pověřen ministr vnitra. V rámci ÚKŠ byla současně svolána 

ÚPK. Na úrovni krajů byly aktivovány krizové štáby krajů a krizové štáby ORP. Řešení 

situace přešlo na úroveň krizového řešení dle krizových plánů. 

V souvislosti s řešením krizové situace vyhlásilo MV-GŘ HZS ČR ústřední koordinaci 

záchranných a likvidačních prací, díky které mohlo následně koordinovat a soustředit síly 

a  prostředky z povodněmi nepostižených krajů pro potřeby postižených krajů. Pro tuto 

koordinaci a pro zprostředkování komunikace mezi ministerstvy a orgány krajů bylo zřízeno 

OPIS MV-GŘ HZS ČR. Toto středisko se podílelo na koordinaci mezinárodní spolupráce  

a spolupráce s EU. Pomoc byla poskytnuta z Německa, Slovenska a Polska.  

Pro řešení této krizové situace byly zapojeny všechny povodňové orgány, orgány 

krizového řízení a maximální množství dostupných složek IZS. V průběhu zásahu byly 
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použity síly a prostředky HZS ČR (jednotky HZS ČR všech krajů, JSDHO, Záchranný útvar 

HZS Hlučín, střelmistři HZS ČR, speciální odřad HZS ČR WASAR z Moravskoslezského 

kraje), Policie ČR, Armády ČR a humanitární pomoc zprostředkovaná SSHR. Při řešení dále 

spolupracovala Hradní stráž, krajská veterinární správa, neziskové organizace (ADRA, 

Český červený kříž atd.), státní podniky Povodí Vltavy a Povodí Labe.  

Vyhodnocení krizové situace jsme provedli na základě závěrečných zpráv a hodnocení 

krizových manažerů a zaměstnanců z KÚ Středočeského kraje a OÚ ORP Beroun, Mělník  

a Mladá Boleslav, kterých jsme se během rozhovoru dotazovali na činnost krizového štábu 

kraje a krizového štábu ORP během povodní 2013. 

Respondent č. 1 je zaměstnancem Krajského úřadu Středočeského kraje, oddělení IZS  

a obrany.  

Otázka: Jak hodnotíte činnost krizového štábu kraje během povodní 2013? 

Odpověď: „Činnost krizového štábu kraje (KŠK) byla v podmínkách Středočeského kraje 

prověřena několika krizovými situacemi (např. v roce 2002, 2006, 2013) a součinnost všech 

orgánů krizového řízení a pracovníků zařazených do KŠK byla bezproblémová.  

Co se projevuje při řešení krizové situace jako problém, respektive nesystémové řešení,  

je neodborné a někdy chaotické zasahování do zaběhlé činnosti stálé pracovní skupiny KŠK  

ze strany vedení obcí nebo kraje (myšleno zejména v období mezi zasedáním krizových 

štábů). Tlak na okamžité a „přednostní“ řešení situace, požadavek plnění okamžitých pokynů 

a přání „politického“ vedení a jejich neprofesionální přístup i laické rozhodováním bez 

zkušeností, a to s cílem tzv. „vyhovět všem“ – to jsou negativní projevy, které ovlivňují činnost 

odborníků ve stálé pracovní skupině KŠK při řešení krizové situace. V důsledku toho jsou 

pod velkým tlakem, co a jak řešit dřív, zda podle zavedených postupů a standardů, nebo  

na pokyn politiků a někdy i sdělovacích prostředků řešit aktuálně medializovaný problém, 

který nemusí být vždy prioritní z hlediska ohrožení obyvatelstva v dané lokalitě. Následkem 

je, že k mediálně známé oblasti, obci, subjektu je zaměřena („znásobená“) pomoc a pro 

ostatní postižené oblasti je řešení následné, a to buď nedostatečné, nebo opožděné. 

Rozhodování, kumulování a směřování pomoci (věcných zdrojů, nezbytných dodávek atd.) 

bez posouzení souvislostí a všech dostupných informací je kontraproduktivní, škodlivé  

a nežádoucí.    
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Druhá konkrétní zkušenost z povodní 2013 je z oblasti „zajišťování dodání požadovaných 

věcných zdrojů“ (požadavky obcí, ORP) a to prostřednictvím Informačního systém pro 

koordinaci a podporu procesů při řešení požadavků na věcné zdroje za krizových stavů 

 (IS KRIZKOM), kdy ze strany MV-GŘ HZS ČR nebylo postupováno v souladu s příslušnou 

metodikou, resp. byly řešeny požadavky zdvojeně i cestou e-mailů a tím docházelo 

k znepřehlednění situace.“ 

Respondent č. 2 je zaměstnancem Krajského úřadu Středočeského kraje, oddělení IZS  

a obrany. 

Otázka: Jak hodnotíte činnost krizového štábu kraje během povodní 2013? 

Odpověď: „Činnost krizového štábu kraje v případech řešení krizové situací typu povodní 

se již stává „rutinou“ a také v případě povodní roku 2013 se jednalo o dobře sladěnou 

činnost na podporu orgánů krizového řízení s územní působností.“ 

Respondent č. 3 je zaměstnancem Obecní úřadu ORP Benešov, oddělení obrany státu  

a krizového řízení. 

Otázka: Jak hodnotíte činnost krizového štábu ORP během povodní 2013? 

Odpověď: „Správní obvod ORP Benešov byl v r. 2013 zasažen povodní. Starosta ORP 

svolal krizový štáb ORP, který pracoval v určeném režimu a tato krizová situace byla 

standardně řešena.“ 

Respondent č. 4 je zaměstnancem Obecního úřadu ORP Beroun, oddělení krizového 

řízení a civilní obrany. 

Otázka: Jak hodnotíte činnost krizového štábu ORP během povodní 2013? 

Odpověď: „Krizový štáb ORP pracoval operativně, scházel se pravidelně. Celkem 

zasedal 21x, ve vedení krizového štábu ORP se střídala starostka ORP s místostarostou 

(starostka odjela na plánovanou dovolenou). Krizový štáb ORP fungoval dle mého názoru 

dobře, řešena byla řada problémů v rámci správního obvodu ORP (postiženo 32 ze 48 obcí).  

Cestou krizového štábu ORP se řešilo například nouzové zásobování obcí pitnou vodou, 

sesuvy půdy, omezení v dopravě, humanitární pomoc.“ 



 

66 

 

Respondent č. 5 je zaměstnancem Obecního úřadu ORP Mladá Boleslav, oddělení 

krizového řízení. 

Otázka: Jak hodnotíte činnost krizového štábu ORP během povodní 2013? 

Odpověď: „Činnost krizového štábu ORP Mladá Boleslav byla v podstatě rutinně řešena 

primátorem, odborem životního prostředí, členy povodňové komise a krizového štábu. 

Spolupráce s HZS kraje byla na příkladné úrovni, ZZS kraje ani Policii ČR nebylo nutno 

výrazně zapojit.“ 

Činnost Krizového štábu Středočeského kraje a jeho členů byla dle zaměstnanců KÚ 

bezproblémová a byla podporou pro orgány krizového řízení. Vliv na činnost členů stálé 

pracovní skupiny krizového štábu kraje měli pracovníci zastupujících jednotlivé správní 

obvody ORP, kteří svými požadavky narušovali průběh snahou urychlit nebo upřednostnit 

řešení situace ve svém správním obvodu. Činnost krizových štábů ORP byla zaměstnanci ÚO 

vybraných obcí hodnocena pozitivně. K řešení situace bylo přistupováno standardně ve 

spolupráci s dalšími orgány krizového řízení a složkami IZS. Krizové štáby ORP se podílely 

například na nouzovém zásobování obcí pitnou vodou, humanitární pomoci a omezení 

v dopravě.   

Některé nedostatky se projevily v souvislosti s nedodržováním postupů a standardů při 

zajišťování dodání požadovaných zdrojů. V závěrečných zprávách o průběhu povodní bylo 

zmíněno nedostatečné personální zajištění pro práci v terénu, zpracovávání informací, ale 

také nedostatečná personální připravenost povodňových orgánů na úrovni správních obvodů 

ORP. V souvislosti s opatřeními k ochraně obyvatelstva bylo zjištěno nedostatečné pokrytí 

území kraje koncovými prvky varování. 

Zpočátku byla situace řešena pouze na úrovni jednotlivých krajů, tedy dle havarijních 

plánů krajů. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu pro 7 krajů byl aktivován ÚKŠ  

a ÚPK a celá situace se začala řešit na celostátní úrovni. Prostřednictvím ústřední koordinace 

záchranných a likvidačních prací byla řízena mezikrajská spolupráce mezi nepostiženými a 

povodněmi zasaženými kraji. Zároveň byla cestou ústřední koordinace poskytnuta pomoc od 

sousedních států a také z Evropské unie. Do řešení situace byly zapojeny základní i ostatní 

složky IZS, všechny povodňové orgány a orgány krizového řízení. Krizová situace byla 

úspěšné ukončena, ačkoli způsobila velké majetkové škody a vyžádala si i ztráty na lidských 

životech.   
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5.4 Závěry z vyhodnocení připravenosti základních složek IZS  

Vyhodnocení připravenosti základních složek IZS jsme provedli na základě rozhovoru  

s příslušníky a zaměstnanci základních složek IZS, krizovými manažery z OÚ ORP Beroun, 

Mělník a Mladá Boleslav, a dle závěrů z vyhodnocení vybrané mimořádné události a krizové 

situace.  

Respondent č. 6 je příslušníkem HZS Středočeského kraje a svou činnost vykonává  

v oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení krajského ředitelství. 

Otázka: Jak hodnotíte připravenost Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje 

na řešení mimořádných událostí a krizových situací?  Co je podle Vás potřeba zlepšit? 

Odpověď: „Myslím si, že komplexně je HZS kraje na řešení výše uvedených situací 

připraven dobře. Přesto, ale pár postřehů: V rámci štábu HZS kraje jsou z personálních 

důvodů (není kde brát), zařazeni i příslušníci, popř. zaměstnanci, kteří s danou 

problematikou prakticky celý rok nepřicházejí do styku, což pak vede při jeho aktivaci k tomu, 

že je potřeba vše těmto pracovníkům vysvětlit. I když probíhá pravidelné školení tohoto štábu, 

samozřejmě je to minimum. Ideálně by bylo, kdyby tato problematika byla zajištěna pouze 

odborně znalými osobami, toto je ale vzhledem k personálnímu obsazení velice složité. 

 Dalším možným problémem by mohla být skutečnost, že ne všechny stanice HZS kraje 

jsou vybaveny záložním zdrojem el. energie, což by mohlo být vliv na funkčnost těchto stanic. 

Řešením je náhradní vyrozumívání pomocí vysílaček, připojení mobilních elektrocentrál. 

Stavební úpravy vybudování nádrží a pořízení dieselagregátů by bylo velmi nákladné a asi 

neefektivní. Toto řešení je možné zohlednit při výstavbě nových stanic, či jejich rozsáhlé 

rekonstrukci.  

Posledním problémem by mohlo být zabezpečení stanic HZS kraje proti vniknutí 

nepovolaných osob (oplocení, technické zabezpečení apod.). Někdy je tato záležitost, která 

se dotýká bezpečnostní ochrany areálů, na hranici, která jde ještě řešit např. organizačními 

opatřeními. Stálý dohled, tzn. při výjezdu celé směny počkat až se stanice zcela uzavře. Možno 

do budoucna řešit např. kamerovými systémy napojenými na OPIS IZS. Zase ale narážíme 

na finanční stránku věci z hlediska efektivnosti. A také je toto řešení složitější, z hlediska 

přísných organizačních postupů, jelikož schválení podléhá Úřadu pro ochranu osobních 

údajů.“ 
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Respondent č. 7 je příslušníkem HZS Středočeského kraje a svou činnost vykonává  

v oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení krajského ředitelství. 

Otázka: Jak hodnotíte připravenost Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje 

na řešení mimořádných událostí a krizových situací?  Co je podle Vás potřeba zlepšit? 

Odpověď: „Připravenost HZS kraje lze hodnotit jako dobrou. Obdobně jako 

připravenost celého systému v kraji je nejlepší na typy mimořádných událostí a krizových 

situací, které již reálně nastaly a byly řešeny. U ostatních je snaha, aby připravenost byla,  

co nejlepší, ačkoliv nelze teoreticky do detailu předvídat vývoj všech mimořádných událostí 

a krizových situací, identifikovaných v analýze rizik, takže se může stát, že při určitém 

požadavku na řešení nebude HZS kraje schopen reagovat v plném rozsahu. Co se týká 

specifických záležitostí, tak HZS kraje je např. schopen řešit na požádání krajské veterinární 

správy nákazovou situaci na území, resp. pomoc při likvidaci určených chovů (bylo 

vyzkoušeno začátkem roku 2017). Dále je schopen řešit např. i rozvoz pohonných hmot pro 

náhradní zdroje elektrické energie při povodních, při ropné nouzi nebo při blackoutu. K tomu 

má v rámci kraje k dispozici několik kontejnerů na převoz nafty či benzínu. V minulosti  

se diskutovalo o tom, že by HZS kraje mohl např. zajišťovat distribuci při nouzovém 

zásobování pitnou vodou nebo distribuci očkovacích vakcín v případě epidemie (pandemie), 

což je ovšem prakticky nemožné, protože k tomu není vybaven potřebnou technikou (cisterny 

na přepravu pitné vody, chladírenské vozy) a není k těmto činnostem určen. 

HZS kraje dále zpracovává plánovací dokumentaci pro řešení mimořádných událostí 

a krizových situací (poplachový plán IZS kraje, havarijní plán kraje, vnější havarijní plány, 

krizový plán kraje, krizové plány ORP) a zajišťuje provoz hlavních nebo záložních pracovišť 

krizových štábů (krizový štáb kraje má své hlavní pracoviště v objektu krajského ředitelství 

HZS kraje).  

Pro ucelenost informací a podkladů byl v roce 2015 krajským úřadem zřízen Portál 

Krizového řízení Středočeského kraje, s kterým aktivně pracuje i HZS kraje, zejména 

s plánem spojení, havarijním plánem kraje, krizovým plánem kraje a krizovými plány ORP. 

Co by bylo možné zlepšit? Početní stavy (systemizovaná služební místa) příslušníků 

v některých odbornostech (např. požadavek na obsazení stálých pracovních skupin krizového 

štábu kraje a všech krizových štábů ORP současně, je nerealizovatelný, zejména v případě 
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potřeby 2-3 směnného provozu). Finanční prostředky na provoz a zejména investice (vždy  

je co zlepšovat).“ 

Respondent č. 8 je příslušníkem HZS Středočeského kraje a svou činnost vykonává  

v oddělení prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení v územním odboru Kolín. 

Otázka: Jak hodnotíte připravenost Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje 

na řešení mimořádných událostí a krizových situací?  Co je podle Vás potřeba zlepšit? 

Odpověď: V dnešní době je připravenost HZS kraje na řešení mimořádných událostí a 

krizových situací dle mého názoru na velice dobré úrovni. Technika se neustále modernizuje, 

aby se zvládly všechny možné typy událostí. K obnovení techniky se využívají granty, které 

poskytuje jak ČR, tak Evropská unie. Příslušníci provádí pravidelně odbornou přípravu a 

prověřují své praktické dovednosti a teoretické znalosti při taktických a prověřovacích 

cvičeních složek IZS. V závěrech každého cvičení jsou navržena opatření k odstranění 

nedostatků, což vede ke zlepšení efektivity dalších zásahů.  

O tom, že se připravenost HZS kraje stále zlepšuje, není pochyb. Svědčí o tom zřízení 

„Portálu krizového řízení Středočeského kraje“, na který kraj získal finanční podporu z 

Integrovaného operačního programu. Slouží veřejnosti k získávání informací o aktuální 

bezpečnostní situaci, mimořádných událostech, vyhlášených krizových stavech, dopravní 

situaci a další. Portál krizového řízení (neveřejnou část) využívají i další orgány krizového 

řízení na úrovni ORP a obcí a také složky IZS. Zejména jde o využití provázanosti 

informačních systémů při zajišťování připravenosti kraje na řešení mimořádných událostí a 

krizových situací. V současnosti dochází k modernizaci a zkvalitnění organizačních a 

technických podmínek k výstavbě jednotného systému varování a vyrozumění. V neposlední 

řadě bych ráda zmínila vytvoření tzv. „operačních skupin“ na úrovni ORP, do kterých jsou 

předurčeni příslušníci HZS kraje (územních odborů) z pracoviště prevence, ochrany 

obyvatelstva a krizového řízení, z oddělení IZS, technik IT a velitelé stanic. Operační skupiny 

jsou svolávány v případě rozsáhlé mimořádné události jako podpora orgánů řešících 

nastalou mimořádnou události či krizovou situaci. Pracoviště operačních skupin bývá 

zpravidla v sídle územního odboru HZS kraje nebo se zřizuje operativně na postiženém 

území. V podmínkách ORP Kolín byla v poslední době svolána operační skupina dvakrát. 

V prvním případě při vichřici HERWART v říjnu 2017 a v druhém případě v únoru 2018 při 

rozsáhlém požáru bývalých mrazíren v Mochově (k likvidaci požáru byl vyhlášen zvláštní 

stupeň poplachu).  
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Určitě by se dalo zlepšit vybavení některých členů operačních skupin osobními 

ochrannými prostředky jako je např. zásahový oděv, obuv a rukavice (tito příslušníci se 

mohou pohybovat v terénu, a tak by měli být řádně vystrojeni a vybaveni ke zdolávání 

mimořádných událostí a krizových situací).  

Respondent č. 9 je zaměstnancem ZZS Středočeského kraje a svou činnost vykonává na 

Pracovišti krizové připravenosti ZZS Středočeského kraje. 

Otázka: Jak hodnotíte připravenost Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje 

na řešení mimořádných událostí a krizových situací?  Co je podle Vás potřeba zlepšit? 

Odpověď: „Osobně se na připravenost Zdravotnické záchranné služby Středočeského 

kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací dívám, jako na vzájemnou 

kombinaci tří základních oblastí. 

Připravenost zaměstnanců: ZZS Středočeského kraje má do systému vzdělávání 

zdravotnických pracovníků zařazeny dva základní na sebe navazující moduly pro přípravu 

na řešení MÚ s hromadným postižením osob, které zahrnují všechny činnosti potřebné 

k řešení takového typu zásahu. Tyto činnosti vycházejí převážně z postupů zahrnutých 

v „Typových činnostech IZS“. Dále k přípravě využíváme software pro možnost simulace 

mimořádné události ve virtuálním prostředí a posledním typem přípravy je pravidelná účast 

na cvičeních IZS. Pro případ vzniku krizové situace zřizuje ZZS krizový štáb, jehož členové 

jsou pravidelně seznamováni s aktuální situací v oblasti krizového řízení. 

Materiální zabezpečení: ZZS v cca posledních čtyřech letech výrazně obměnila či pořídila 

nový materiál využitelný právě k přípravě či k vlastnímu řešení MÚ. K tomu využívá 

finančních prostředků, které jsou záchranným službám každoročně poskytovány formou 

účelové dotace Ministerstva zdravotnictví k přípravě na řešení mimořádných událostí  

a krizových situací. V oblasti materiálního vybavení lze v současnosti ještě najít rezervy 

především na úseku informačních a komunikačních technologií. Posílení této stránky věci  

je plánováno na rok letošní a v léta následující.  

Plánování: ZZS Středočeského kraje se podílí na přípravě podkladů pro tvorbu a následné 

aktualizace dokumentů v rámci krajského krizového a havarijního plánování. Součástí  

je i Traumatologický plán ZZS Středočeského kraje, jehož rozsáhlá aktualizace proběhla 

v roce 2017 v rámci aktualizace havarijního plánu kraje a krizového plánu kraje. Letošní rok 

přijde na řadu aktualizace plánu krizové připravenosti, kde, již dnes je potřeba obměnit  



 

71 

 

či doplnit řadu údajů týkajících se např. zdravotnického operačního střediska, které  

je určeno jako prvek kritické infrastruktury a je tedy základní součástí této plánovací 

dokumentace. 

Z komplexního pohledu tedy hodnotím připravenost Zdravotnické záchranné služby 

Středočeského kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací jako dostačující, 

nicméně právě zmíněné otázky posílení v oblasti ICT a udržení aktuálnosti plánovací 

dokumentace nás stále nutí na zvyšování této připravenosti pracovat.“ 

Respondent č. 10 je příslušníkem Policie ČR a svou činnost vykonává v oddělení 

krizového řízení Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. 

Otázka: Jak hodnotíte připravenost Policie ČR – Krajského ředitelství Středočeského 

kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací?  Co je podle Vás potřeba zlepšit? 

Odpověď: „Policie ČR, jako základní složka IZS, plní při mimořádných událostech  

a krizových situacích specifické úkoly spojené především s ochranou veřejného pořádku  

a vnitřní bezpečnosti. To je dáno mimo jiné i tím, že se jedná o jedinou ozbrojenou základní 

složku IZS. Ve zvláštních případech se Policie ČR přímo účastní záchranných a likvidačních 

prací prováděním speciálních činností. 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, jako útvar s teritoriální působností, klade 

důraz již na přípravu k řešení mimořádných událostí, případně krizových situací.  

Pracovníci krajského ředitelství jsou členy příslušných bezpečnostních rad (tedy 

bezpečnostní rady kraje a bezpečnostních rad ORP), dalších komisí na úrovni kraje 

(povodňová, nákazová, epidemiologická a další). Krajské ředitelství se podílí nebo samo 

zpracovává dokumentaci nezbytnou pro řešení mimořádných událostí a krizových situací 

(krizový plán kraje, havarijní plán kraje, plán krizové připravenosti prvku kritické 

infrastruktury ale i vnější havarijní plány apod.). Pravidelně probíhají taktická cvičení složek 

IZS zaměřená na zvládání různých druhů mimořádných událostí. 

Samostatnou kapitolu pak tvoří materiální a technické zabezpečení krajského ředitelství  

na zvládání mimořádných událostí a krizových situací. Na vysoké úrovni je vybaveno 

integrované operační středisko, hlídky policie pohybující se na teritoriu kraje disponují 
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technologií mobilní bezpečné platformy, jednotlivé odborné služby využívají nejmodernější 

techniku a technologie. 

To, že je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje dobře připraveno na řešení 

nejrůznějších situací, se prokázalo při opakovaných katastrofálních povodních, při 

mimořádných událostech spojených s úniky nebezpečných látek nebo událostech s velkým 

počtem obětí a raněných. 

Tak, jako ostatně ve všech činnostech obecně, je možné vždy něco zlepšovat. Také v rámci 

Krajského ředitelství policie Středočeského kraje by se uplatnila další moderní speciální 

technika nebo přístroje, jistě by bylo přínosné i zlepšení logistického zabezpečení 

zasahujících policistů v terénu apod. 

Závěrem bych rád konstatoval, že Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, stejně 

jako další základní složky IZS v kraji, jsou velmi dobře připraveny na řešení mimořádných 

událostí a krizových situací.“ 

Vyhodnocení připravenosti základních složek IZS jsme provedli i na základě rozhovoru 

se zaměstnanci obecních úřadů vybraných správních obvodů ORP Středočeského kraje.  

Respondent č. 1 je zaměstnancem Krajského úřadu Středočeského kraje, oddělení IZS  

a obrany.  

Otázka: Jak hodnotíte připravenost základních složek IZS na řešení mimořádných 

událostí a krizových situací? Co je podle Vás potřeba zlepšit? 

Odpověď: „Podle praktických zkušeností je připravenost složek IZS na řešení 

mimořádných událostí a krizových situací bezproblémová a jejich každodenní zásahová 

činnost zejména při řešení mimořádných událostí je neustále prověřována včetně bezpočtu 

organizovaných cvičení v daném kalendářním roce.“ 

Respondent č. 2 je zaměstnancem Krajského úřadu Středočeského kraje, oddělení IZS  

a obrany. 

Otázka: Jak hodnotíte připravenost základních složek IZS na řešení mimořádných 

událostí a krizových situací? Co je podle Vás potřeba zlepšit? 
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Odpověď: „Obecně lze hodnotit připravenost složek IZS na řešení mimořádných událostí 

a krizových situací jako velmi dobrou. V současné době se vyskytují stále více typy 

mimořádných událostí s bezpečnostními aspekty (např. migrace), kde zapojení IZS není 

řádně ošetřeno v legislativě, a tudíž lze obtížně a s použitím obcházení legislativy využívat 

síly a prostředky IZS, humanitární pomoc apod. (IZS  - záchranné a likvidační práce, ochrana 

obyvatelstva).“     

Respondent č. 3 je zaměstnancem Obecní úřadu ORP Benešov, oddělení obrany státu  

a krizového řízení.  

Otázka: Jak hodnotíte připravenost základních složek IZS na řešení mimořádných 

událostí a krizových situací? Co je podle Vás potřeba zlepšit? 

Odpověď: „Připravenost složek IZS ve svém regionu hodnotíme velmi kladně, příslušníci 

a zaměstnanci jednotlivých složek IZS jsou odborníky na skutečně profesionální úrovni. 

Potřebu zlepšení jako takového však nejsem schopna zhodnotit, možná snad potřeba více 

finančních prostředků ze státního rozpočtu pro tuto oblast.“ 

Respondent č. 4 je zaměstnancem Obecního úřadu ORP Beroun, oddělení krizového 

řízení a civilní obrany. 

Otázka: Jak hodnotíte připravenost základních složek IZS na řešení mimořádných 

událostí a krizových situací? Co je podle Vás potřeba zlepšit? 

Odpověď: „Zásahy všech složek IZS probíhají na vysoce odborné úrovni a nevidím zde 

žádný problém. U potenciálních velitelů zásahů by bylo vhodné zlepšit jejich teoretické 

znalosti z oblasti krizového řízení, aby věděli, kdy a o co mohou žádat, nebo co mohou 

provádět. Určitě by mělo dojít ke zlepšení informovanosti a přenosu informací uvnitř HZS 

kraje.“ 

Respondent č. 5 je zaměstnancem Obecního úřadu ORP Mladá Boleslav, oddělení 

krizového řízení. 

Otázka: Jak hodnotíte připravenost základních složek IZS na řešení mimořádných 

událostí a krizových situací? Co je podle Vás potřeba zlepšit? 
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Odpověď: „Připravenost složek IZS hodnotím velmi kladně. Z fungujících vztahů bych 

uvedla spolupráci mezi HZS kraje, obecním úřadem ORP a krajským úřadem, případně 

městskou policií, kterou zřizuje město Mladá Boleslav. ZZS kraje se řídí svými specifiky, 

koordinovat přímo s městem lze na bázi vzájemné informovanosti. Policie ČR spolupracuje 

bez problémů v oblasti dopravního zabezpečení, narušování zákonnosti se při povodních 

vyskytovalo ve velmi malém rozsahu.“ 

Zaměstnanci KÚ Středočeského kraje a OÚ vybraných správních obvodů ORP hodnotí 

připravenost složek IZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací jako velmi 

dobrou. Hodnotí příslušníky a zaměstnance základnách složek IZS jako profesionály, jejichž 

zásahová činnost je neustále prověřována pravidelnými událostmi. Zaměstnanci OÚ ORP ve 

svých odpovědích vztahují hodnocení složek IZS ke svému regionu a hodnotí jejich činnost 

na základě vlastních zkušeností. Kladně je hodnocena spolupráce mezi HZS, ostatně jako 

s ZZS a Policie ČR, jejichž komunikace s krizovými manažery probíhá v rámci 

mimořádných událostí přes velitele zásahu (většinou příslušník HZS) nebo velitelský štáb. 

V souvislosti se vzájemnou komunikací a řízením jeden ze zaměstnanců OÚ doporučuje 

velitelům zásahů navýšení teoretických znalostí z oblasti krizového řízení, které by mohly 

zlepšit úroveň spolupráce s orgány krizového řízení.  

Na hodnocení připravenosti složek IZS k řešení mimořádných událostí a krizových situací 

jsme se dotazovali krizových manažerů jednotlivých složek, kteří své hodnocení většinou 

zaměřili na hodnocení složky, ke které přísluší. Připravenost HZS kraje byla vyhodnocena 

jako dobrá, zejména připravenost na řešení událostí, které se pravidelně opakují, tudíž se při 

jejich řešení vychází ze zkušeností. Ze strany příslušníků HZS kraje byl kladně hodnocen i 

celý systém IZS kraje. S připraveností složek IZS kraje souvisí připravenost celého kraje na 

řešení mimořádných a krizových situací, která je realizována prostřednictvím havarijního a 

krizového plánování. V souvislosti s tím je zmíněno, že by HZS kraje nemusel být schopen 

reagovat v plném rozsahu, pokud by nastala situace, která není identifikována v analýze rizik. 

HZS kraje se na přípravě a plánování podílí ze složek IZS nejvíce, jelikož zpracovává 

plánovací dokumentaci a aktivně pracuje s Portálem krizového řízení kraje. Dle respondentů 

by ke zlepšení připravenosti HZS kraje mohlo přispět navýšení početních stavů odborně 

znalých osob, zlepšení technického vybavení, zabezpečení stanic a finanční prostředky na 

provoz, zejména v oblasti investic.  
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Z pohledu krizového manažera ZZS Středočeského kraje je připravenost ZZS dostačující. 

ZZS kraje se rovněž podílí na přípravě dokumentů v rámci havarijního  

a krizového plánování, zpracováním Traumatologického plánu ZZS Středočeského kraje. 

ZZS kraje má v současnosti dobré vybavení na řešení mimořádných událostí a krizových 

situací. K připravenosti by pomohlo zdokonalení informačních a komunikačních technologií. 

Velký podíl na úrovni připravenosti ZZS mají společná taktická cvičení složek IZS, kterých 

se ZZS účastní společně s HZS i Policie ČR. V rámci mimořádných událostí a krizových 

situací se Policie ČR podílí na ochraně veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, ale může 

být zapojena i do záchranných a likvidačních prací. Z tohoto důvodu je ze strany Krajského 

ředitelství policie Středočeského kraje kladen důraz na přípravu k řešení mimořádných 

událostí a krizových situací. Policie ČR se také podílí na zpracování dokumentů havarijního 

a krizového plánování. Z hlediska technologického a materiálního zabezpečení je na dobré 

úrovni vybavenost integrovaného operačního střediska, hlídek policie i jednotlivých 

odborných služeb, které disponují nejmodernější technikou. Dle krizového manažera 

z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje byla připravenost Policie ČR prokázána 

během některých událostí spojených např. s únikem nebezpečných látek anebo událostí 

s velkým počtem obětí a raněných. Celkově je hodnocena jako velmi dobrá. Ke zlepšení 

připravenosti by mohla přispět další speciální technika nebo přístroje, které slouží policistům 

v terénu. 

5.5 Závěry z vyhodnocení odborné přípravy krizového štábu 

kraje a krizových štábů ORP 

Vyhodnocení odborné přípravy krizového štábu kraje jsme provedli na základě rozhovoru 

s krizovými manažery a zaměstnanci z KÚ Středočeského kraje a OÚ ORP Beroun, Mělník 

a Mladá Boleslav.  

Respondent č. 1 je zaměstnancem Krajského úřadu Středočeského kraje, oddělení IZS  

a obrany.  

Otázka: Jakým způsobem probíhá odborná příprava členů krizového štábu kraje? 

Odpověď: „Odborná příprava členů KŠK probíhá standardně podle směrnice 

Ministerstva vnitra, a to v rámci plánovaných cvičení v průběhu roku, kdy je procvičována 

aktivace a svolání KŠK. V rámci těchto cvičení je součástí přípravy buď přímá činnost stálé 

pracovní skupiny KŠK podle scénáře (plánu) cvičení, nebo při těchto cvičeních proběhne 
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faktické proškolení všech členů stálé pracovní skupiny KŠK. V případech svolání KŠK a stálé 

pracovní skupiny KŠK k řešení reálné mimořádné události nebo krizové situace  

se v příslušném roce již odborná příprava členů KŠK a stálé pracovní skupiny KŠK 

neorganizuje.“      

Respondent č. 2 je zaměstnancem Krajského úřadu Středočeského kraje, oddělení IZS  

a obrany. 

Otázka: Jakým způsobem probíhá odborná příprava členů krizového štábu kraje? 

Odpověď: „Odborná příprava se provádí minimálně jedenkrát ročně, v rámci procvičení 

aktivace krizového štábu kraje. Probíhá na pracovišti krizového štábu kraje u HZS kraje 

v rozsahu cca 4 hod.“ 

Respondent č. 3 je zaměstnancem Obecní úřadu ORP Benešov, oddělení obrany státu  

a krizového řízení. 

Otázka: Jakým způsobem probíhá odborná příprava členů krizového štábu ORP? 

Odpověď: „Členové krizového štábu ORP jsou zapojováni do cvičení složek IZS, jako 

např.: 31.5.2013 cvičení „Nález podezřelé zásilky na podatelně Městského úřadu Benešov“; 

17.9.2014 cvičení „Nákaza ptačí chřipkou 2014“ – v rámci cvičení byl svolán krizový štáb, 

který vykonával činnosti dle připraveného scénáře; 24.10.2016 cvičení „Dopravní nehoda 

automobilu převážejícího nebezpečnou látku“ –  v rámci cvičení byl svolán krizový štáb, 

který vykonával činnosti dle připraveného scénáře.  

Pro členy krizového štábu ORP provádíme každoročně krátké školení, v rámci prezentace 

jsou členové krizového štábu opětovně seznamováni s potřebnou legislativou, se způsobem 

organizace a s činností krizového štábu (rozdělení na skupiny „STANO“), současně  

je prováděna aktualizace kontaktů apod.“ 

Respondent č. 4 je zaměstnancem Obecního úřadu ORP Beroun, oddělení krizového 

řízení a civilní obrany. 

Otázka: Jakým způsobem probíhá odborná příprava členů krizového štábu ORP? 
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Odpověď: „Členové krizového štábu ORP se dvakrát ročně zúčastňují odborné přípravy. 

Mimoto probíhá dvakrát ročně prověrka spojení na členy krizového štábu ORP. Další formou 

přípravy členů krizového štábu ORP je jejich účast při cvičení složek IZS, v rámci kterých  

je řešena také teoretická příprava členů krizového štábu. V roce 2018 jsou plánována dvě 

cvičení s účastí krizového štábu ORP.“ 

Respondent č. 5 je zaměstnancem Obecního úřadu ORP Mladá Boleslav, oddělení 

krizového řízení. 

Otázka: Jakým způsobem probíhá odborná příprava členů krizového štábu ORP? 

Odpověď: „V rámci ORP Mladá Boleslav je důsledně respektována úloha vedoucího 

krizového štábu, tedy primátora města. Stálá pracovní skupina krizového štábu ORP se člení 

na 5 podskupin, které se scházejí jednou ročně, či jednou za dva roky, tedy v případě  

že krizový štáb ORP není aktivován k řešení mimořádné události nebo krizové situace. 

Vedoucí odborných podskupin jsou jmenováni z řad vedoucích odborů magistrátu dle svého 

profesního zaměření. Tato forma se osvědčila, vedoucí odborů znají svou problematiku, mají 

k dispozici potřebné externí kontakty i fundované podřízené.“ 

Odborná příprava Krizového štábu Středočeského kraje probíhá minimálně jednou ročně 

dle směrnice Ministerstva vnitra. Většinou se stává součástí taktických cvičení, kterého se 

účastí orgány krizového řízení a složky IZS. Odborná příprava krizových štábů ORP probíhá 

obdobně (jedenkrát nebo dvakrát ročně) a je rovněž realizována společně s cvičeními složek 

IZS. Některé OÚ ORP organizují pro své zaměstnance v průběhu roku odborné školení, 

během kterých jsou zaměstnanci opět seznámení se strukturou a organizací krizového štábu 

a související legislativou. Organizace odborné přípravy krizových štábů se na úrovni 

jednotlivých správních obvodů ORP liší, dle zkušeností a profesního zaměření jednotlivých 

členů a také dle zkušeností s proběhlými událostmi. 

5.6 Doporučení na zlepšení připravenosti kraje na řešení 

mimořádných událostí a krizových situací 

Doporučení na zlepšení připravenosti kraje na řešení mimořádných událostí a krizových 

situací vychází z několika sledovaných oblastí. Připravenost kraje na založena na fungování 

a spolupráci dotčených složek, orgánů a jejich členů. Součástí připravenosti na řešení 
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mimořádných událostí a krizových situací je i dokumentace havarijního a krizového 

plánování, na jejíž tvorbě se složky a orgány přímo podílejí.  

Za účelem posouzení připravenosti kraje jsme dokumenty havarijního a krizového 

plánování podrobili SWOT analýzám. Ve výsledku jsme analyzovali většinu silných stránek 

těchto dokumentů, což dokazuje kvalitu jejich zpracování. Podařilo se nám ale objevit i slabé 

stránky. Tyto výsledky tak mohou sloužit jako doporučení pro zlepšení připravenosti kraje  

z hlediska zpracované dokumentace. Mezi slabé stránky Havarijního plánu Středočeského 

kraje a Krizového plánu Středočeského kraje jsme zařadili neaktuálnost údajů a prodlevu 

mezi změnou údajů a provedenou aktualizací. Aktualizaci havarijního i krizového plánu kraje 

schvaluje hejtman po projednání v bezpečnostní radě kraje, které probíhá zpravidla 4x ročně, 

popřípadě dle potřeby. Projednávání aktualizací dokumentů by mohlo být důvodem pro 

častější zasedání bezpečnostní rady kraje. Příležitostí pro dokumenty havarijního a krizového 

plánování by mohla být mobilní aplikace, která by krizovým manažerům usnadnila orientaci 

v dokumentech a zefektivnila práci v terénu.  

Spolupráce orgánů krizového řízení a složek IZS je dalším pilířem připravenosti kraje na 

řešení mimořádných událostí a krizových situací. Mezi doporučení pro její zlepšení řadíme 

pravidelnou odbornou přípravu, zapojování krizových štábů všech úrovní do taktických 

cvičeních organizovaných pro složky IZS a orgány krizového řízení, dále tematické zaměření 

prováděných cvičení v návaznosti na aktuální hrozby (např. migrace, únik nebezpečných 

chemických látek, epizootie, dlouhodobé sucho). Dalším doporučením, které vychází 

z výpovědí respondentů, je navýšení početních stavů odborně znalých osob v rámci stálých 

pracovních skupin krizových štábů ORP. Toto doporučení je však závislé na finančních 

prostředcích, stejně jako doporučení na posílení úseků informačních a komunikačních 

technologií v rámci složek IZS. Financování oblasti krizového řízení a havarijní 

připravenosti však záleží, mimo jiné, i na výši dotací ze státního rozpočtu pro obce a kraje  

na výkon státní správy v přenesené působnosti, kam uvedené oblasti beze sporu patří.  

V souvislosti se zlepšováním připravenosti kraje na řešení mimořádných událostí  

a krizových situací nelze opomenout také otázku připravenosti obyvatelstva. Dříve běžná 

cvičení civilní ochrany na základních školách jsou dnes minulostí, ale snad i proto se tato 

problematika stává předmětem veřejných diskuzí.  
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6 DISKUZE 

Hlavním cílem naší diplomové práce bylo posoudit připravenost Středočeského kraje na 

řešení mimořádných událostí a krizových situací. Systém připravenosti kraje je složen 

z několika prvků, které se na zajištění připravenosti podílejí. Těmito prvky jsou orgány 

krizového řízení, které zabezpečují analýzu a vyhodnocení možných ohrožení a zároveň  

se podílejí na realizaci opatření spojených s eliminací rizika či řešení konkrétní situace. 

Dalším prvkem jsou složky IZS, které se jako hlavní výkonná složka podílejí na jejich řešení. 

Složky IZS a orgány krizového řízení při mimořádných událostech a krizových situacích 

spolupracují a řídí se postupy uvedenými v dokumentech havarijního a krizového plánování, 

na jejichž zpracování se přímo podílejí. Pro ověření připravenosti Středočeského kraje jsme 

se proto zaměřili na analýzu těchto dokumentů, na vyhodnocení vybrané mimořádné události 

z roku 2015 a krizové situace z roku 2013, na činnost složek IZS, Krizového štábu 

Středočeského kraje a krizových štábů ORP Benešov, Beroun a Mladá Boleslav během těchto 

událostí a na vyhodnocení prováděné odborné přípravy krizových štábů.  

Pro splnění prvního cíle diplomové práce jsme podrobili vybrané dokumenty havarijního 

a krizové plánování SWOT analýzám, abychom vyhodnotili kvalitu zpracování dokumentů. 

Zvolili jsme konkrétně Havarijní plán Středočeského kraje, Krizový plán Středočeského 

kraje a Vnější havarijní plán provozovatele Crystal Bohemia, a.s., zařazeného do skupiny B 

podle zákona o prevenci závažných havárií. 

Na základě výsledků SWOT analýzy Havarijního plánu Středočeského kraje, Vnějšího 

havarijního plánu provozovatele Crystal Bohemia, a.s. a dále na základě vyhodnocení 

zvolené mimořádné události jsme ověřovali platnost stanovené hypotézy H1. 

H1: Předpokládáme, že v případě vzniku mimořádné události Havarijní plán 

Středočeského kraje vyhovuje požadavkům. 

Pro Havarijní plán Středočeského kraje jsme analyzovali celkem 6 silných stránek, které 

dle našeho názoru demonstrují kvalitu a rozsah zpracování. Oproti tomu jsme analyzovali 

pouze 2 slabé stránky, které jsou pravděpodobně zapříčiněny dlouhým procesem aktualizace. 

Aktualizace havarijního plánu kraje je projednávána a posuzována na jednání Bezpečnostní 

rady Středočeského kraje, které se koná 4x ročně. Z toho důvodu vzniká prodleva mezi 

změnou údajů a provedenou aktualizací.  
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Z hlediska vnitřní analýzy havarijního plánu kraje hodnotíme jako příležitost mobilní 

aplikaci, která by se mohla stát účinným nástrojem pro řešení mimořádné události nejen 

v terénu. Tato aplikace by mohla obsahovat digitalizovanou verzi havarijního plánu, mapové 

podklady a telefonní kontakty a usnadnit například komunikaci mezi krizovými manažery.  

Z hlediska vnějších vlivů, které by mohly být hrozbou, jsme analyzovali vznik mimořádné 

události, která není zahrnuta v havarijním plánu. Jednalo by se o událost, která z hlediska 

analýzy hrozeb není známá nebo nebyla vyhodnocena pro Středočeský kraj.  

 Tuto hypotézu jsme ověřovali také na základě vyhodnocení mimořádné události, která 

proběhla na území Středočeského kraje v roce 2015. Jednalo se o rozsáhlý požár pole s obilím 

a smíšeného lesního porostu. Po ohlášení události byly na místo vyslány jednotky HZS kraje 

a jednotky SDH obcí dle Požárního poplachového plánu IZS Středočeského kraje, které po 

příjezdu provedly prvotní průzkum. Pro rozsah požáru byl vyhlášen vyšší stupeň poplachu  

a na místo události byly vyslány další síly a prostředky. Na zásahu se podílely všechny 

základní složky IZS. Letecká služba Policie ČR poskytla vrtulník s bambi vakem a ZZS 

Středočeského kraje poskytla přednemocniční neodkladnou péči intoxikovanému 

příslušníkovi HZS kraje. Na základě dohody o součinnosti jednotek mezi sousedícími HZS 

krajů byla prostřednictvím KOPIS vyžádána mezikrajská spolupráce. Během zásahu byly 

poskytnuty prostředky SSHR. Během mimořádné události bylo postupováno v souladu 

s havarijním plánem kraje. Komplikace, které během zásahu vznikly, byly způsobeny např. 

nefunkčním vybavením, ale vzápětí byly prostřednictvím žádostí o nové síly a prostředky 

cestou KOPIS vyřešeny.  

Na základě výsledků SWOT analýzy a závěrů z vyhodnocení mimořádné události 

hodnotíme havarijní plán jako kvalitně zpracovaný dokument, který vyhovuje požadavkům 

a splňuje kritéria pro vypracování.  

Stanovená H1 byla potvrzena.  

Na základě výsledků SWOT analýzy Krizového plánu Středočeského kraje a vyhodnocení 

proběhlé krizové situace jsme ověřovali platnost stanovené hypotézy H2. 

H2: Předpokládáme, že v případě vzniku krizové situace Krizový plán 

Středočeského kraje vyhovuje požadavkům.  
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Pro Krizový plán Středočeského kraje jsme analyzovali celkem 5 silných stránek, které 

dle našeho názoru demonstrují kvalitu a rozsah zpracování. Oproti tomu jsme analyzovali 

pouze 2 slabé stránky, které jsou pravděpodobně zapříčiněny dlouhým procesem aktualizace. 

Aktualizace krizového plánu kraje je projednávána a posuzována na jednání Bezpečnostní 

rady Středočeského kraje, které se koná 4x ročně. Z toho důvodu vzniká prodleva mezi 

změnou údajů a provedenou aktualizací.  

Z hlediska vnitřní analýzy plánu hodnotíme jako příležitost mobilní aplikaci, která  

by stejně jako v případě havarijní plánu, mohla být účinným nástrojem pro řešení mimořádné 

události nejen v terénu. Tato aplikace by mohla být využívána i složkami IZS během řešení 

krizové situace. Respondent č. 4 ve svém hodnocení složek IZS uvedl, že by bylo vhodné, 

aby si potencionální velitelé zásahů zlepšili znalosti z oblasti krizového řízení. Toto 

doporučení uvedl na základě vlastní zkušenosti se spoluprací se složkami IZS během krizové 

situace. Seznámení se a práce s dokumentem patří mezi další analyzované příležitosti pro 

krizový plán kraje. Schopnost orientace plánu a schopnost s krizovým plánem pracovat 

přispívá ke zlepšení spolupráce všech orgánů a složek, které se na řešení vzniklé krizové 

situace podílejí.   

Povodně v roce 2013 zasáhly území 7 krajů, pro které byl vyhlášen krizový stav, ale  

do řešení krizové situace byl zapojen celý systém krizového řízení ČR. Začátkem června byl 

vládou ČR vyhlášen „nouzový stav“. V reakci na vyhlášení krizového stavu byl svolán 

UKŠ společně s ÚPK pro řešení situace na celostátní úrovni. MV-GŘ HZS ČR vyhlásilo 

ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací, díky které bylo koordinováno 

poskytování sil a prostředků z nepostižených krajů. Prostřednictvím OPIS MV-ČR HZS ČR 

byla koordinována také mezistátní spolupráce, která byla poskytnuta ze sousedních států  

a Evropské unie. Řešení krizové situace probíhalo na úrovni všech postižených krajů 

prostřednictvím krizových štábů a povodňových komisí. Záchranné a likvidační práce 

provádělo maximum dostupných základních i ostatních složek IZS. Během řešení situace 

nebyl narušen běžný provoz zdravotnické záchranné služby. Řešení situace komplikovalo 

nedostatečné personální zajištění pro práci v terénu, ale také v rámci povodňových orgánů  

na úrovni správních obvodů ORP. I přes včasnou reakci systému na přívalové deště, vzestup 

hladin vodních toků, a i přes prováděná opatření k ochraně obyvatelstva způsobily povodně 

ztráty na lidských životech a velké majetkové škody, se kterými se jednotlivé kraje 

vypořádávají dodnes.  
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Na základě výsledků SWOT analýzy a závěrů z vyhodnocení krizové situace hodnotíme 

krizový plán jako kvalitně zpracovaný dokument, který vyhovuje požadavkům a splňuje 

kritéria pro vypracování.  

Stanovená H2 byla potvrzena.  

V souvislosti s plněním C1 jsme hodnotili odbornou přípravu krizového štábu kraje  

a krizových štábů vybraných ORP, jelikož jsou jedním z prvků, který se podílí na celkové 

připravenosti kraje. Platnost stanovené hypotézy H3 jsme ověřovali na základě vyhodnocení 

rozhovorů s respondenty a na základě závěrů z vyhodnocení krizové situace. 

H3: Předpokládáme, že odborná příprava krizového štábu kraje a krizových štábů 

ORP probíhá standardně a pravidelně. 

Důležitou roli v rámci řešení krizových situací hrají krizové štáby, které se podílejí na 

koordinaci záchranných a likvidačních prací, zpracovávají podklady a navrhují případná 

opatření. Krizový štáb se svolává v případě vzniku krizové situace, jeho činnost tedy není 

pravidelná a vyžaduje proto odbornou přípravu jeho členů. Ta dle respondentů probíhá 

pravidelně a standardně v souladu se směrnicí Ministerstva vnitra. Významný přínos pro 

odbornou přípravu krizových štábů mají taktická cvičení složek IZS, nebo cvičení orgánů 

krizového řízení, případně kombinace obou typů těchto cvičení, kterých se členové krizových 

štábů účastní. Během těchto cvičení je mimo jiné procvičována komunikace a návaznost mezi 

strategickou a taktickou úrovní řízení zásahu.  

Součástí vyhodnocení povodní v roce 2013 jsou i odpovědi respondentů, kteří jsou 

vzhledem ke svému pracovnímu zařazení členy příslušných krizových štábů. Členové 

krizových štábů ORP hodnotili činnost svých štábů během povodní jako bezproblémovou. 

Respondent, který je členem krizového štábu kraje však zmínil komplikace, které byly 

způsobeny právě ze strany členů krizových štábů ORP (zejména jejich vedoucích čili starostů 

ORP). Ačkoli na úrovni ORP probíhalo vše standardně, komplikovali někteří starostové ORP 

práci členům stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje snahou  

o urychlení řešení situace ve svém správním obvodu ORP. Členové krizových štábů jsou 

vystaveni stresu nejen z řešení dané situace, ale také ze strany veřejnosti. Pro úspěšné řešení 

situace je potřeba dodržovat stanovené postupy a respektovat výkony a požadavky 

spolupracujících orgánů a složek.  
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Stanovená H3 byla potvrzena. 

Druhý cílem naší diplomové práce bylo posoudit připravenost základních složek IZS na 

řešení mimořádných událostí a krizových situací. V souvislosti se splněním tohoto cíle byla 

stanovena hypotéza H4, kterou jsme ověřovali na základě vyhodnocení rozhovorů 

s respondenty a vyhodnocení mimořádné události a krizové situace. 

H4: Předpokládáme, že jsou základní složky IZS připraveny na řešení mimořádných 

událostí a krizových situací. 

Tuto hypotézu jsme posuzovali na základě odpovědí oslovených respondentů – krizových 

manažerů základních složek IZS a také na základě vlastních zkušeností s prací v rámci jedné 

ze složek IZS. Dle našeho názoru je připravenost složek IZS na velice dobré a profesionální 

úrovni, ale v rámci diplomové práce jsme ji i přesto podrobili dalšímu zkoumání. Ze závěrů 

z vyhodnocení mimořádné události a krizové situace je zřejmé, že činnosti složek IZS byly 

koordinovány podle zpracovaných dokumentů (havarijní plán kraje, krizový plán kraje)  

a vedly k úspěšné eliminaci následků těchto událostí. Na základě těchto závěrů a výpovědí 

respondentů zastupujících jednotlivé základní složky IZS potvrzujeme naši hypotézu  

a hodnotíme úroveň připravenosti základních složek IZS jako výbornou. 

Stanovená H4 byla potvrzena. 

Složky IZS jsou nepostradatelným prvkem systému připravenosti kraje, kterému se 

v diplomové práci věnujeme jako fungujícímu celku. Během našeho výzkumu jsme hodnotili 

především činnosti a spolupráci mezi složkami IZS a orgány krizového řízení, které jsou 

koordinovány dokumenty havarijního a krizového plánování. Ke zlepšení spolupráce mezi 

složkami a orgány slouží již zmiňovaná taktická cvičení složek IZS nebo cvičení orgánů 

krizového řízení, která jsou dle našeho názoru velkým přínosem pro celý systém 

připravenosti kraje. Dokumenty havarijního a krizového plánování pro Středočeský kraj 

hodnotíme jako kvalitně zpracované a vyhovující požadavkům. Analyzované nedostatky jsou 

v některých případech zanedbatelné, popřípadě operativně řešitelné. Dle našeho názoru jsou 

tyto dokumenty silnou stránkou celkové připravenosti Středočeského kraje na řešení 

mimořádných událost a krizových situací.  



 

84 

 

Česká republika je územně členěna na 14 krajů, které se od sebe geograficky  

i demograficky liší. Ačkoli je systém krizového řízení a právní předpisy pro všechny kraje 

stejný, najdeme u jednotlivých krajů rozdíly z hlediska územního uspořádání, vnitřní 

organizace a infrastruktury. Rozdíly mezi kraji lze najít i na úrovni složek IZS, v počtech 

výjezdových jednotek, jejich rozmístění a organizaci. Důležitým prvkem připravenosti kraje 

je i mezikrajská spolupráce, která je řešena na úrovni všech prvků systému připravenosti.  

Je zahrnuta v dokumentech havarijního a krizového plánování a také ve formě metodiky 

složek IZS. Středočeský kraj je největším krajem ČR s největším počtem správních obvodů 

ORP, typický svým prstencovým tvarem, kterým obklopuje hlavní město Prahu. Příkladem 

mezikrajské spolupráce jsou zejména služby poskytované Leteckou službou Policie ČR, 

která má své základny v Praze a v Brně a na žádost Středočeského kraje poskytuje leteckou 

podporu při provádění záchranných a likvidačních prací (je využívána složkami IZS). 

Středočeský kraj patří mezi kraje, které nesdílí územní hranici s žádným ze sousedních států, 

a proto v rámci jeho plánování není řešena příhraniční spolupráce.  

Na základě předpokladů a vlastních zkušeností jsme stanovili H5. Hypotézu jsme 

ověřovali dle vyhodnocení připravenosti složek IZS, vyhodnocení odborné přípravy 

krizového štábu kraje a krizových štábů ORP a výsledků SWOT analýz dokumentů 

havarijního a krizového plánování.  

H5: Předpokládáme, že připravenost Středočeského kraje na řešení mimořádných 

událostí a krizových situací je na dobré úrovni. 

Dle výsledků našeho zkoumání hodnotíme připravenost Středočeského kraje na řešení 

mimořádných událostí a krizových situací i přes analyzované nedostatky jako velmi dobrou 

a odpovídající požadavkům.  

Stanovená H5 byla potvrzena.   

Mimořádné události a krizové situace prověřují připravenost kraje jako celek. Výsledky  

a jejich analýzy umožňují zpětné hodnocení postupů a řešení, a slouží také ke zlepšování 

připravenosti na základě analyzovaných nedostatků. Nástrojem pro zdokonalování 

připravenosti jsou nejen taktická a prověřovací cvičení složek IZS, případně orgánů 

krizového řízení, ale také projekty, které jsou zaměřeny na jednu složku a její připravenost 

na řešení konkrétní situace.  
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Jedním z těchto projektů byl např. projekt „Připravenost Hasičského záchranného sboru 

České republiky k řešení povodní“, který byl realizován v letech 2013–2015 a zčásti 

financován z fondů Evropské unie. Tento projekt vznikl v reakci na povodně v roce 2013  

a týkal se celého HZS ČR.  Cílem projektu bylo zlepšení připravenosti jednotlivých HZS 

krajů a Záchranného útvaru HZS ČR na řešení povodní, které patří mezi nejčetnější 

mimořádné události velkého rozsahu v rámci celé ČR. Cílem projektu bylo pořízení nové 

speciální techniky, která by v případě dalších povodní usnadnila řízení zásahu, záchranné  

a likvidační práce, provádění opatření ochrany obyvatelstva a byla dostupná pro všechny 

kraje ve stejnou chvíli. V rámci toho projektu byla také vybudována základna speciálních sil 

HZS ČR v Jihlavě, kde byl současně zřízen sklad prostředků humanitární pomoci. Projekt 

byl úspěšně realizován a přispěl ke zvýšení akceschopnosti a mobility HZS ČR v případě 

vzniku mimořádné události. [77][78] 

V současné době je realizován projekt „Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného 

sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu“, který probíhá 

od roku 2016 a je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů. Cílem 

projektu je pořízení speciální techniky, která zvýší připravenost HZS ČR na řešení 

mimořádných událostí způsobených změnou klimatu a umožní efektivnější poskytování 

pomoci obyvatelstvu. V rámci projektu získal Středočeský kraj celkem 7 (nejvíce ze všech 

krajů) nových vozidel CAS 30 a 1 automobilový žebřík AZ 30. [79] 

Od roku 2016 je také realizovány projekty „Modernizace Školního a vzdělávacího zařízení 

Hasičského záchranného sboru České republiky – středisko Brno“ a „Modernizace Školního 

a vzdělávacího zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky – středisko Zbiroh“. 

Realizace těchto projektů je naplánována do roku 2020 a jejím cílem je navýšení kapacit 

středisek pro odborný výcvik příslušníků HZS ČR, modernizace simulátorů pro praktický 

výcvik a nákup nového technického vybavení. [80][81] 

Projekty realizované za účelem zlepšení připravenosti nejsou realizovány pouze v rámci 

HZS ČR, ale také v rámci ZZS, která se v poslední letech věnuje především přípravě na řešení 

mimořádných událostí s hromadným postižením osob. Společná cvičení základních složek 

IZS Středočeského kraje naplánovaná na rok 2018 uvádíme v příloze J.  

V roce 2016 se také uskutečnilo cvičení složek IZS, jehož cílem bylo prověření 

připravenosti Středočeského kraje na řešení možné krizové situace typu „migrační vlna 
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velkého rozsahu“. Do cvičení byly zapojeny základní složky IZS Středočeského kraje, které 

byly v rámci mezikrajské spolupráce požádány policií Jihomoravského kraje o pomoc při 

řešení neoprávněného vstupu velké skupiny cizinců na území ČR. Tehdejší hejtman 

Středočeského kraje ohodnotil IZS jako dobře připravený a zároveň poukázal na potřebu 

zlepšení připravenosti pracoviště krizového řízení KÚ Středočeského kraje.  [82] 
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7 ZÁVĚR 

Pro naší diplomovou práci jsme stanovili 2 cíle práce, které se nám díky provedeným 

analýzám a vyhodnocením podařilo splnit. Ověřovali jsme, jaká je připravenost 

Středočeského kraje a složek IZS Středočeského kraje na řešení mimořádných událostí  

a krizových situací. Zároveň byly potvrzeny všechny stanovené hypotézy. Výsledkem naší 

práce jsou doporučení na zlepšení připravenosti Středočeského kraje na řešení mimořádných 

událostí a krizových situací. 

Naším doporučením na zlepšení připravenosti Středočeského kraje jsou pravidelnější 

taktická a prověřovací cvičení nejen pro základní a ostatní složky IZS, ale také pro orgány 

krizového řízení a za účasti krizového štábu kraje a krizových štábů dotčených ORP. V rámci 

těchto cvičení by měla být procvičována i práce s dokumenty havarijního a krizového 

plánování s cílem zlepšení znalosti stanovených postupů při řešení mimořádných událostí  

a krizových situací ze strany všech zúčastněných. Navýšení počtu odborně znalých osob  

ve stálých pracovních skupinách krizových štábů ORP a nákup moderního technického  

a technologického vybavení v rámci celého systému IZS by přispělo nejen k lepší 

připravenosti jeho složek, ale také k zefektivnění opatření na ochranu obyvatelstva. 

Úroveň připravenosti kraje je souhrnem připravenosti jednotlivých prvků, jejich vzájemné 

spolupráce, která podmiňuje dokonalost celého systému. Na základě výsledků diplomové 

práce hodnotíme připravenost Středočeského kraje na řešení mimořádných událostí 

a  krizových situací jako výbornou, s potřebnou profesionální úrovní.  
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BRK = bezpečnostní rada kraje  

CAS = cisternová automobilová stříkačka 

ČHMÚ = Český hydrometeorologický úřad 

ČR = Česká republika 

MV-GŘ HZS ČR = Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru České republiky 

HZS ČR = Hasičský záchranný sbor České republiky  

CHKO = chráněná krajinná oblast 

IZS = integrovaný záchranný systém 

JPO = jednotka požární ochrany 

JSDHO = jednotka sboru dobrovolných hasičů obce  

KPK = krizový plán kraje 

KŠK = krizový štáb kraje 

KÚ = krajský úřad 

ORP = obec s rozšířenou působností 

OPIS IZS = operační a informační středisko integrovaného záchranného systému 

OÚ = obecní úřad  

PČR = Policie České republiky 
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SPA = stupeň povodňové aktivity  

ÚKŠ = ústřední krizový štáb 

ÚPK = ústřední povodňová komise 

VHP = vnější havarijní plán 

ZHP = zóna havarijního plánování  

ZZS = zdravotnická záchranná služba 
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Příloha K: Rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu 

Příloha L: Otázky položené respondentům během rozhovoru 



 

 

 

 

PŘÍLOHA A 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 4. února 2015 č. 79 

o Bezpečnostní strategii České republiky 2015 

Vláda 

I. schvaluje Bezpečnostní strategii České republiky 2015, uvedenou v části III 

materiálu čj. 72/15 (dále jen „Bezpečnostní strategie“); 

II. ukládá 

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů vycházet 

z Bezpečnostní strategie při zpracování základních strategických a koncepčních 

dokumentů a legislativních opatření v oblasti bezpečnosti a obrany v jejich 

působnosti, 

2. ministru zahraničních věcí  

a) předložit Bezpečnostní strategii pro informaci Poslanecké sněmovně 

Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky, 

b) zveřejnit text Bezpečnostní strategie. 

Provedou: 

členové vlády, 

vedoucí ostatních 

ústředních správních úřadů 

Na vědomí: 

Kancelář prezidenta republiky, 

guvernér České národní banky, 

hejtmani, 

primátorka hlavního města Prahy 

        Předseda vlády 

       Mgr. Bohuslav Sobotka, v.r. 

  



 

 

 

PŘÍLOHA B 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 

 

 

USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 14. prosince 2016 č. 1125 

o Auditu národní bezpečnosti 

 

Vláda 

I. schvaluje Audit národní bezpečnosti, obsažený v části III materiálu čj. 1570/16; 

II. ukládá ministru vnitra vypracovat Akční plán k Auditu národní bezpečnosti a předložit 

jej vládě do 30. dubna 2017. 

Provede: 

ministr vnitra 

 

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 

předseda vlády 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PŘÍLOHA C 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 

 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 23. října 2013 č. 805 

ke Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 

 

Vláda 

I. schvaluje Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030, 

obsaženou v části III materiálu č.j. 1153/13 (dále jen „Koncepce“); 

II. ukládá 

1. členům vlády a vedoucím ústředních správních úřadů plnit základní úkoly pro 

realizaci stanovených priorit ochrany obyvatelstva obsažené v části 5. Koncepce, 

2. místopředsedovi vlády a ministru vnitra  

a) předkládat vládě každé tři roky počínaje rokem 2015 zprávu o stavu ochrany 

obyvatelstva v České republice, 

b) seznámit s tímto usnesením rektory vybraných vysokých škol; 

III. doporučuje hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy a rektorům vybraných 

vysokých škol spolupracovat při plnění základních úkolů pro realizaci stanovených 

priorit ochrany obyvatelstva obsažených v části 5. Koncepce. 

Provedou: 

členové vlády,  

vedoucí ústředních správních úřadů  

 

Na vědomí: 

hejtmani, 

primátor hlavního města Prahy 

    Předseda vlády 

Ing. Jiří Rusnok, v. r. 



 

 

 

PŘÍLOHA D 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 2. prosince 2015 č. 977 

ke Zprávě o stavu ochrany obyvatelstva v České republice 2015 

 

 

Vláda 

I. schvaluje Zprávu o stavu ochrany obyvatelstva v České republice 2015, uvedenou v části 

III materiálu čj. 1440/15 (dále jen „Zpráva“); 

II. souhlasí s rozdělením úkolu č. 19 uvedeným v příloze č. 1 Zprávy na dva samostatné 

úkoly a se změnami termínů plnění u úkolů č. 1, 2, 4, 7, 8, 9 a 11, uvedenými v Koncepci 

ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030, schválené usnesením vlády 

ze dne 23. října 2013 č. 805, ke Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem 

do roku 2030, uvedenými v příloze č. 1 Zprávy; 

III. ukládá 

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů plnit úkoly uvedené 

v příloze č. 1 Zprávy, 

2. ministru vnitra  

a) předložit vládě v roce 2018 další zprávu o stavu ochrany obyvatelstva v České 

republice, 

b) seznámit s tímto usnesením rektory vybraných vysokých škol; 

IV. doporučuje hejtmanům, primátorce hlavního města Prahy a rektorům vybraných 

vysokých škol spolupracovat při plnění úkolů uvedených v příloze č. 1 Zprávy. 

Provedou: 

členové vlády, 

vedoucí ostatních ústředních správních úřadů 

 

Na vědomí: 

hejtmani, 

primátorka hlavního města Prahy 

 

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  

předseda vlády 



 

 

 

PŘÍLOHA E 

USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 27. dubna 2016 č. 369 

k Analýze hrozeb pro Českou republiku 

Vláda 

I. schvaluje Analýzu hrozeb pro Českou republiku, uvedenou v části III až V materiálu     

čj. 481/16; 

II. ukládá 

1.  ministru vnitra aktualizovat do 31. prosince 2016 Metodický pokyn ke zpracování 

typových plánů, 

2.  1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministrům vnitra, životního 

prostředí, zemědělství, zdravotnictví, průmyslu a obchodu, předsedkyni Státního úřadu 

pro jadernou bezpečnost, předsedovi Správy státních hmotných rezerv, řediteli 

Národního bezpečnostního úřadu a předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu 

zpracovat do 31. prosince 2017 nové typové plány pro oblast jejich působnosti podle 

aktualizovaného Metodického pokynu ke zpracování typových plánů. 

 

Provedou: 

1. místopředseda vlády pro ekonomiku  

a ministr financí, 

ministři vnitra, životního prostředí, 

zemědělství, zdravotnictví, 

průmyslu a obchodu, 

předsedkyně Státního úřadu pro  

jadernou bezpečnost, 

předsedové Správy státních hmotných rezerv, 

Rady Českého telekomunikačního úřadu, 

ředitel Národního bezpečnostního úřadu 

 

 

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 

předseda vlády 

 

 



 

 

 

 

PŘÍLOHA F 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 10. července 2017 č. 508 

o Koncepci vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

Vláda 

I. schvaluje Koncepci vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení, 

obsaženou v části III materiálu čj. 701/17; 

II. ukládá ministru vnitra ve spolupráci 

1. s ostatními ministry a vedoucími ostatních ústředních správních úřadů plnit úkoly 

pro optimalizaci systému vzdělávání a jeho dalšího rozvoje v oblasti ochrany 

obyvatelstva a krizového řízení uvedené v příloze tohoto usnesení,  

2. s ministry obrany, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy a předsedou Správy 

státních hmotných rezerv, zabezpečit průběžné řízení a koordinaci činností spojených 

se vzděláváním v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. 

 

Provedou: 

ministři vnitra, 

obrany, 

zdravotnictví, 

školství, mládeže a tělovýchovy, 

předseda Správy státních hmotných rezerv   

 

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 

předseda vlády 

 

 

 

 



 

 

 

PŘÍLOHA G 

USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 24. července 2017 č. 528 

o Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky 
 

Vláda 

I. schvaluje Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky, 

obsaženou v části III materiálu čj. 740/17 (dále jen „Koncepce“); 

II. bere na vědomí provázanost Koncepce s dalšími dokumenty přijatými k adaptačním 

opatřením na změnu klimatu v České republice; 

III. ukládá 

1. ministru zemědělství, 1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí, 

ministrům vnitra, dopravy, průmyslu a obchodu, ministryni pro místní rozvoj, 

ministrům zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, obrany, financí a 

místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace respektovat a prosazovat 

Koncepci v řídicích, metodických a organizačních pokynech, zasadit se o realizování 

opatření k omezení následků sucha obsažených v Koncepci a k tomu zabezpečovat 

potřebné finanční zdroje, 

2. ministru zemědělství a 1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí  
a) zajistit finanční prostředky k naplňování cílů Koncepce, pro účely realizace 

přednostně využívat Evropské fondy, národní zdroje využívat komplementárně,  

b) Koncepci zveřejnit, 

3. ministru zemědělství a 1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí ve 

spolupráci s ministry průmyslu a obchodu, vnitra a zdravotnictví realizovat opatření 

navržená v Koncepci ve vazbě na další koncepční a strategické materiály ke změně 

klimatu, zpracovat informaci o naplňování Koncepce a předložit jí vládě na vědomí  

do 31. prosince 2022; 

IV. doporučuje hejtmanům, primátorce hlavního města Prahy, primátorům měst Brno, 

Ostrava, Plzeň spolupracovat při realizaci opatření. 
Provedou: 

1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí, 

místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, 

ministři zemědělství, financí, vnitra, dopravy,  

průmyslu a obchodu, zdravotnictví,  

školství, mládeže a tělovýchovy, obrany, 

ministryně pro místní rozvoj  

Na vědomí: 

hejtmani, primátorka hlavního města Prahy, 

primátoři měst Brno, Ostrava, Plzeň, 

předsedové Grantové agentury Akademie věd České republiky, 

Technologické agentury České republiky 

 

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  

předseda vlády 



 

 

 

PŘÍLOHA H 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 29. července 2015 č. 620 

 

k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha  

a nedostatku vody 

Vláda 

I. bere na vědomí informace uvedené v části II a III materiálu čj. 867/15; 

II. ukládá 

1. ministrům životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu, 

1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministryni pro místní 

rozvoj a vedoucímu Úřadu vlády realizovat opatření k naplnění cílů ochrany před 

negativními dopady sucha uvedená v části III materiálu čj. 867/15 (dále jen 

„opatření“) v uvedených termínech, 

2. ministrům zemědělství a životního prostředí zpracovat a předložit vládě 

a) do 31. prosince 2016 informaci o stavu plnění opatření, 

b) do 30. června 2017 návrh koncepce ochrany před následky sucha pro 

území České republiky s využitím realizovaných opatření; 

III. doporučuje hejtmanům a primátorce hlavního města Prahy spolupracovat při 

realizaci opatření. 

Provedou: 

1. místopředseda vlády pro ekonomiku a 

ministr financí, 

ministři životního prostředí, zemědělství, 

průmyslu a obchodu,  

ministryně pro místní rozvoj,  

vedoucí Úřadu vlády 

 

Na vědomí:  

hejtmani,  

primátorka hlavního města Prahy 

 

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  

předseda vlády 

  



 

 

 

PŘÍLOHA CH 

USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 14. prosince 2016 č. 1140 

 

o Metodickém pokynu ke zpracování typových plánů 
 

Vláda 

I. schvaluje Metodický pokyn ke zpracování typových plánů, obsažený v části III materiálu 

čj. 1572/16; 

II. ukládá  

1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministrům vnitra, životního 

prostředí, zemědělství, zdravotnictví, průmyslu a obchodu, předsedkyni Státního 

úřadu pro jadernou bezpečnost, předsedovi Správy státních hmotných rezerv, řediteli 

Národního bezpečnostního úřadu a předsedovi Rady Českého telekomunikačního 

úřadu zpracovat typový plán do 31. prosince 2017, a při jeho zpracování postupovat 

v souladu s metodickým pokynem uvedeným v bodě I tohoto usnesení, 

2. ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy poskytnout 

na vyžádání součinnost při zpracování typových plánů; 

III. doporučuje guvernérovi České národní banky poskytnout na vyžádání součinnost při 

zpracování typových plánů. 

Provedou: 

členové vlády, 

vedoucí ostatních ústředních orgánů 

státní správy 

 

Na vědomí: 

guvernér České národní banky 

 

 

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 

předseda vlády 

 

 

 



 

 

 

PŘÍLOHA I  

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 4. ledna 2012 č. 14 

k Metodice pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace 

Vláda 

I. schvaluje Metodiku pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace, obsaženou v části 

III. materiálu č.j. 1318/11 (dále jen „Metodika“); 

II. ukládá  

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů postupovat při 

vyžadování věcných zdrojů za krizové situace podle Metodiky, 

2. ministru průmyslu a obchodu zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády 

pro orgány krajů a orgány obcí; 

III. doporučuje hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních 

měst a starostům obcí s rozšířenou působností postupovat při vyžadování věcných zdrojů za 

krizové situace podle Metodiky;  

IV. zrušuje usnesení vlády ze dne 7. dubna 2003 č. 345, o Metodice pro vyžadování věcných 

zdrojů za krizové situace a o Systému koordinace využití dostupných věcných zdrojů 

potřebných k řešení krizové situace.  

Provedou: 

členové vlády,  

vedoucí ostatních ústředních správních úřadů 

 

Na vědomí: 

hejtmani,  

primátor hlavního města Prahy,  

primátoři statutárních měst, 

starostové obcí s rozšířenou působností 

 Předseda vlády 

 RNDr. Petr Nečas, v.r. 



 

 

 

PŘÍLOHA J 

 

Přehled taktických cvičení složek IZS připravovaných a řízených  

HZS Středočeského kraje na rok 2018 

 

Poř. Termín Téma 

Místo cvičení 
Účast složek 

IZS 
Poznámka 

čís. cvičení 
taktického cvičení 

složek IZS 

1. duben 

Záchrana většího 

počtu osob z lomu 

Velká Amerika 

Lom Velká 

Amerika 
JPO, ZZS, PČR   

2. duben 
Pád malého 

dopravního letadla 

Letiště 

Rakovník 
JPO, ZZS, PČR   

3. duben Hromadná DN Silnice D10 JPO, ZZS, PČR 

Oblastní 

nemocnice 

Mladá Boleslav 

4. květen 

Hromadná DN 

s velkým počtem 

raněných 

Silnice č. 38 JPO, ZZS, PČR   

5. květen 
Srážka malých 

letadel 

Letiště 

Mnichovo 

Hradiště 

JPO, ZZS, PČR   

6. květen Pád malého letadla 
Letiště Dlouhá 

Lhota 
JPO, ZZS, PČR   

7. červen Požár v nemocnici 
Nemocnice 

Nymburk 
JPO, ZZS, PČR 

Nemocnice 

Nymburk 

8. září 
Nehoda letadla při 

leteckém dni 

Nesvačily u 

Bystřice 
JPO, ZZS, PČR   

9. září 

Destrukce objektu 

s následným 

zasažením osob NL 

LZ Draslovka 

Kolín 
JPO, ZZS, PČR   

10. září Black-out 

Území 

Středočeského 

kraje 

JPO, ZZS, PČR 

štábní cvičení, 

krizový štáb 

kraje 

11. říjen 

Požár objektu a 

následná evakuace 

v sociálním 

zařízení 

Neratovice JPO, ZZS, PČR   

 

 



 

 

 

PŘÍLOHA K 

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 

 

ROZHODNUTÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

 

ze dne 2. června 2013 

 

v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 

 

vyhlašuje 

 

pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, 

Královehradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy z důvodu vzniklé 

krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku 

v důsledku rozsáhlé živelní pohromy 

 

 

NOUZOVÝ STAV 

 

na dobu od 21:00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání           

 

 

I. 

 

Pro řešení vzniklé krizové situace vláda České republiky nařizuje tato krizová opatření 

 

a) evakuaci osob a majetku z vymezeného území, 

b) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území, 

c) ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné 

prostředky, 

d) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z 

krizové situace, 

e) nařídit nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany k provádění 

krizových opatření, 
f) regulační opatření k zabezpečení dodávek výrobků, prací nebo služeb, 

g) regulační opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy, 

h) nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci 

vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce, 

i) nařídit přednostní zásobování 

1. dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení, 

2. ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a složek integrovaného záchranného 

systému, pokud se podílejí na plnění krizových opatření, 



 

 

 

3. prvku kritické infrastruktury, a to v nezbytném rozsahu, 

j) zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče), 

kterými se rozumí dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, 

důchodového zabezpečení, státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi a 

dávky sociální péče, a o jejich výplatě. 

 

Povinnosti uvedené v písmeni c) lze uložit pouze tehdy, pokud nelze tyto činnosti a věci 

zajistit smluvně, subjekt plnění klade zjevně finančně a časově nevýhodné podmínky nebo 

plnění odmítne a přitom hrozí nebezpečí z prodlení. 

 

 

II. 

 

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se na území, pro která je nouzový stav vyhlášen, 

na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu se omezují 

 

a) právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa, 

na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví, 

b) vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku, pokud jde o 

nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, 

majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za 

toto omezení poskytnuta přiměřená náhrada, 

c) svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo 

postiženého krizovou situací, 

d) právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo 

postiženého krizovou situací, 

e) právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová 

opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění, 

f) právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění 

záchranných a likvidačních prací. 

 

 

III. 

 

Pro řešení nouzového stavu je aktivován Ústřední krizový štáb. 

 

Koordinací řešení krizové situace je pověřen ministr vnitra. 

 

 

IV. 

 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 2. června 2013 od 21.00 hodin a jeho platnost 

končí dnem odvolání. 

 

 

RNDr. Petr Nečas, v.r. 

předseda vlády 

 

 



 

 

 

PŘÍLOHA L 

Osloveni byli krizoví manažeři orgánů krizového řízení na úrovni kraje a vybraných 

ORP a základních složek IZS 

A) Krajský úřad Středočeského kraje: oddělení IZS a obrany  

- Jak hodnotíte činnost krizového štábu kraje během povodní 2013? 

- Jakým způsobem probíhá odborná příprava členů krizového štábu kraje? 

- Jak hodnotíte připravenost základních složek integrovaného záchranného systému na 

řešení mimořádných událostí a krizových situací? Co je podle Vás potřeba zlepšit? 

 

B) Obecní úřady ORP: Benešov, Beroun, Mladá Boleslav 

- Jak hodnotíte činnost krizového štábu ORP během povodní 2013? 

- Jakým způsobem probíhá odborná příprava členů krizového štábu ORP? 

- Jak hodnotíte připravenost základních složek integrovaného záchranného systému na 

řešení mimořádných událostí a krizových situací? Co je podle Vás potřeba zlepšit? 

 

C) Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje: oddělení ochrany obyvatelstva  

a krizového řízení krajského ředitelství, oddělení prevence, ochrany 

obyvatelstva a krizového řízení územního odboru Kolín. 

- Jak hodnotíte připravenost Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje na 

řešení mimořádných událostí a krizových situací?  Co je podle Vás potřeba zlepšit? 

 

D) Krajské ředitelství policie Středočeského kraje: oddělení krizového řízení  

- Jak hodnotíte připravenost Policie ČR – Krajského ředitelství Středočeského kraje na 

řešení mimořádných událostí a krizových situací? Co je podle Vás potřeba zlepšit? 

 

E) Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje: pracoviště krizové 

připravenosti  

- Jak hodnotíte připravenost Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje na 

řešení mimořádných událostí a krizových situací? Co je podle Vás potřeba zlepšit? 

 


