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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je řešení krizové připravenosti Českého červeného kříže v 

Ústeckém kraji a možnosti jejího zkvalitnění. V teoretické části jsou vymezeny základní 

pojmy týkající se mimořádných událostí, krizových stavů a krizové připravenosti v České 

republice. Práce se dále zaměřuje na Červený kříž, je charakterizována organizace 

Červeného kříže a přiblížen systém připravenosti na krize z mezinárodního a národního 

hlediska. Na národní úrovni je popsáno krizové řízení v Českém červeném kříži, Ústřední 

krizový tým a humanitární jednotky, které jsou jeho hlavním nástrojem. Je popsána 

Koncepce krizové připravenosti Českého červeného kříže, Koncepce krizové připravenosti 

Českého červeného kříže na území kraje, Plán pomoci ČČK na území kraje a jejich 

metodiky. 

V praktické části je prostřednictvím softwarového nástroje provedena analýza rizik na 

území Ústeckého kraje, která je následně využita při zpracování Koncepce krizové 

připravenosti ČČK na území Ústeckého kraje a Plánu pomoci ČČK na území Ústeckého 

kraje. Tyto nově vytvořené dokumenty jsou porovnány se stávajícími dokumenty a jsou 

vyhodnoceny a zpracovány zásady a směry rozvoje krizové připravenosti ČČK na území 

Ústeckého kraje. 

 

Klíčová slova 

Krizová připravenost; Mezinárodní červený kříž; Český červený kříž; krizové plánování; 

humanitární jednotky.  



 

Abstract 

The subject of the thesis is the solution of the crisis preparedness of the Czech Red Cross in 

the Ústí nad Labem Region and the possibilities of its improvement. The theoretical part 

defines the basic terms concerning emergencies, crisis situations and crisis preparedness in 

the Czech Republic. The work also focuses on the Red Cross, characterizes the Red Cross 

organization and describes the crisis preparedness system from the international and 

national perspective. Crisis management in the Czech Red Cross, the Central Crisis Team 

and the humanitarian units, which are its main tool, are described at national level. The 

thesis describes the Concept of crisis preparedness of the Czech Red Cross, the Concept of 

crisis preparedness of the Czech Red Cross in the Region, the Help plan of the Czech Red 

Cross in the Region, and the methodologies used.  

In the practical part, a software tool is used to analyze the risks in the Ústí Region. The 

analysis is then used to define the CRC Crisis preparedness concept in the Ústí Region and 

the CRC Help plan in the Ústí Region. These newly created documents are compared with 

existing documents and the principles and directions for the development of CRC crisis 

preparedness in the Ústí Region are assesed and defined. 
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Crisis preparedness; International Red Cross; Czech Red Cross; crisis planning; 

humanitarian units. 
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1 ÚVOD 

Lidstvo je od nepaměti zužováno katastrofami vyvolanými různými vlivy. Zatímco v 

minulých dobách se jednalo o katastrofy způsobené válkami; právě v této době vznikla 

organizace Červeného kříže, aby pomohla zraněným a strádajícím vojákům ponechaným 

bezprizorně na bitevních polích; v dnešní době dochází ke katastrofám přírodním, jež mají 

stoupající četnost a razantnost. Zároveň stojíme na prahu nových hrozeb, kterými jsou 

katastrofy přírodní prolínající se s katastrofami antropogenními. Domnívám se, že je třeba 

se na tyto katastrofy zaměřit z hlediska interoperability, tedy efektivní spolupráce na 

regionální, národní a nadnárodní úrovni.  

Diplomová práce se bude zabývat krizovou připraveností Českého červeného kříže na 

regionální úrovni, konkrétně na území Ústeckého kraje, kde působí i Oblastní spolek 

Českého červeného kříže Litoměřice, kterého jsem od roku 2015 členkou. Lze namítnout, 

že je to poměrně krátká doba, ale mým snem bylo po absolvování Střední zdravotnické 

školy projít praxí na chirurgickém oddělení, vstoupit do Červeného kříže a odcestovat jako 

setra pomáhat do rozvojových zemí. Člověk míní a život mění, sen ale zůstal dál a k jeho 

naplňování jsem se dostala až v roce 2015. Přání stát se součástí zahraniční mise mě 

neopustilo, ale člověk nabývá zkušenostmi a zjišťuje, že humanitární pomoc není potřebná 

jen v zahraničí, ale i v naší zemi a v našem kraji, který je pravidelně zužován povodněmi. 

To mě přivedlo k otázce, zda jsme na tyto katastrofy připraveni a jak je připravena 

organizace, které důvěřuji a stala jsem se její součástí. V současné době jsem velitelkou 

humanitární jednotky Oblastního spolku v Litoměřicích a společným úsilím se s mými 

kolegy dobrovolníky snažíme připravit na pomoc při katastrofách nejen v našem regionu, 

ale po celé České republice.  Perfektní akceschopnost a krizová připravenost jednotky po 

stránce jak odborně vyškolených členů tak i materiálního vybavení je naší velkou výzvou. 

Pro správné pochopení dané problematiky vymezím základní oblasti teoretické části 

diplomové práce. V kapitole Mimořádné události a krizové stavy popíši bezpečnostní 

systém, mimořádné události, krizové stavy a současnou krizovou připravenost v České 

republice. V kapitole Mezinárodní červený kříž provedu krátký exkurz do historie 

organizace počínaje důvodem vzniku, objasněním principů, na kterých je založena a 

objasněním Ženevských úmluv a dodatkových protokolů, které jsou prvními mezinárodně 

uznanými dokumenty v této problematice a jsou základem Mezinárodního humanitárního 

práva. Osvětlím jeho strukturu, která je veřejnosti nejasná. Popíši systém připravenosti a 

reakce na krize, do kterého patří poskytování pomoci finanční, materiální a personální 
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právě na základě interoperability. V kapitole Český červený kříž vysvětlím jeho vznik, 

struktura, poslání a činnost. Již výsledky mé bakalářské práce ukázaly, že občané České 

republiky se domnívají, že se Český červený kříž zabývá pouze výukou první pomoci a 

dárcovstvím krve. Jeho humanitární pomoc při katastrofách je méně známa. V kapitole 

Krizová připravenost Českého červeného kříže popíši právě tuto problematiku od krizového 

řízení, Koncepce krizové připravenosti, krizového plánování až po typové činnosti, které 

jsou manuály pro činnost při konkrétních událostech. Ústřední krizový tým, který je 

obdobou ERU týmů národních společností určených pro pomoc při globálních katastrofách 

a humanitární jednotky, které jsou týmy pro poskytování pomoci na národní a regionální 

úrovni a jsou hlavními silami krizové připravenosti Českého červeného kříže. 

V praktické části pomocí softwarového nástroje Riskan provedu analýzu rizik v Ústeckém 

kraji a následně ji použiji při vytváření Plánu pomoci Českého červeného kříže na území 

Ústeckého kraje a zohledním ji v Koncepci krizové připravenosti Českého červeného kříže 

v Ústeckém kraji. V praktické části také porovnám Koncepci krizové připravenosti 

Českého červeného kříže na území Ústeckého kraje a Plán pomoci Českého červeného 

kříže na území Ústeckého kraje se mnou vytvořenými dokumenty. Zároveň potvrdím či 

vyvrátím zvolené hypotézy. V diskuzi použiji nestrukturované rozhovory s dvěma kolegy, 

členy Českého červeného kříže, SWOT analýzu, vyhodnotím použité metody. V závěru 

zhodnotím, zda se mi podařilo splnit cíle této práce, které jsem si stanovila. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Mimořádné události a krizové situace 

Vývoj každé společnosti ovlivňují mimořádné události. Tyto události mohou být vyvolány 

různými vlivy. [1] Společnost se snaží následky mimořádných událostí (dále jen MU) 

eliminovat, a právě proto, zde máme bezpečnostní systém, který plní základní povinnosti 

státu. Bezpečnostní systém v podstatě naplňuje jednu z potřeb člověka, potřebu bezpečí. 

[2, 3]. V lidském životě je potřeba bezpečí základním pudem snahy o zachování života. 

Úspěšné snažení o zachování života nazýváme bezpečností a vše, co může život ukončit, 

nazýváme nebezpečností. [4] 

2.1.1 Bezpečnostní systém České republiky  

Česká republika (dále jen ČR) vytváří k zajištění svých zájmů komplexní a uspořádaný 

bezpečnostní systém, který slouží k zajištění bezpečnosti všech jeho součástí bez ohledu na 

druh a rozsah hrozby. [2] 

Bezpečnostní systém ČR je nástrojem pro zajištění bezpečnosti státu a významných zájmů 

ČR a je nastaven tak, aby byl schopný kooperace s mezinárodními organizacemi. [3] 

Bezpečnostní systém ČR je systémem: 

 subjektů zajišťujících bezpečnost státu (ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní 

sbory, záchranné sbory a havarijní služby); 

 subjektů, které se podílejí na zajišťování bezpečnosti státu (správní úřady, orgány 

územních samosprávných celků, právnické a fyzické. 

 

Obrázek 1 Organizační struktura bezpečnostního systému ČR [2] 

Prezident, parlament, vláda 

 
Ozbrojené 

bezpečnostní 
sbory 
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Správní úřady, orgány územních samosprávných celků, právnické a 

fyzické osoby 

 

Ozbrojené síly 
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2.1.2 Mimořádné události 

Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, 

environmentální bezpečnosti a plánování obrany státu definuje mimořádnou událost 

následovně: „Událost nebo situace vzniklá v určitém prostředí v důsledku živelní pohromy, 

havárie, nezákonnou činností, ohrožením kritické infrastruktury, nákazami, ohrožením 

vnitřní bezpečnosti a ekonomiky, která je řešena obvyklým způsobem orgány a složkami 

bezpečnostního systému podle zvláštních právních předpisů. Pod tímto pojmem  

je v současných právních předpisech ČR uváděna řada pojmů, jako jsou např. mimořádná 

situace, nouzová situace, pohroma, katastrofa, havárie.“ [5]  

Zákon o Integrovaném záchranném systému definuje mimořádnou událost jako: „ 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.“ [6] V rozsahu svého studia jsem se nejčastěji setkávala s klasifikací 

mimořádných událostí podle příčiny vzniku. Pro lepší přehlednost uvádím dělení  

ve schématu. 

 

Obrázek 2 Dělení mimořádných situací podle příčiny vzniku  

 Krizovou situací se rozumí: „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.“ [5] Pokud nastane 

krizová situace, mohou orgány, které ji řeší po posouzení nebezpečnosti a za podmínek 

daných zákonem zvýšit své pravomoci a vyhlásit jeden z krizových stavů. [7] Krizové stavy 

se vyhlašují, pokud nelze na postiženém území zajistit dostatečné síly a prostředky pro 
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zvládnutí MU. Právní řád rozlišuje stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu  

a válečný stav. 

 

Obrázek 3 Krizové stavy  

2.1.3 Krizová připravenost 

Definici krizové připravenosti se mi podařilo nalézt pouze v Terminologickém slovníku 

pojmů z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, environmentální bezpečnosti  

a plánování obrany státu. Je definována jako: „Příprava opatření k řešení krizových situací 

a k podílení se na řešení krizových situací.“ [5] V podstatě se krizovou připraveností 

rozumí krizové řízení, krizové plánování a příprava sil a prostředků k úspěšnému odvrácení 

nebo zvládnutí mimořádných situací. 

2.1.3.1 Krizové řízení 

Krizový zákon definuje krizové řízení jako: „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 ochranou kritické infrastruktury.“ [6] 
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Cílem krizového řízení je tedy podle možností a prostředků, které jsou k dispozici zajistit 

prevenci vzniku krizových situací a pokud vzniknou, minimalizovat jejich dopady  

na veřejnost. [8] 

V podmínkách bezpečnostní politiky ČR je krizové řízení souhrn činností věcně 

příslušných orgánů. Tyto orgány jsou zaměřeny na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních 

rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností, které se provádějí v souvislosti 

s řešením krizové situace, při které byl vyhlášen jeden z krizových stavů.[8, 9]  

2.1.3.2 Krizové plánování 

Terminologický slovník definuje krizové plánování jako: „Ucelený soubor postupů, metod 

a opatření, které věcně příslušné orgány a určené subjekty užívají při předcházení, přípravě 

a odezvě na činnosti v krizových situacích.“ [5] 

Krizový plán je souborem dokumentů, které popisují a analyzují hrozby a souhrnem 

krizových opatření a postupů, které ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní 

samosprávy zpracovávají k zajištění připravenosti na řešení krizových situací v dané 

působnosti. Krizový plán se skládá ze základní části, operativní části a pomocné části. 

 Krizový plán zpracovávají: 

 ministerstva a jiné správní úřady; 

 Česká národní banka; 

 kraje; 

 obecní úřad. [3]  

Plán krizové připravenosti slouží určeným subjektům k zabezpečení vlastního fungování 

za krizových situací a k zabezpečení plnění úkolů vyplývajících z krizového plánu kraje 

nebo obce s rozšířenou působností. O povinnosti tento plán zpracovat jsou určené subjekty 

informovány Hasičským záchranným sborem. [10] Plán krizové připravenosti se skládá ze 

základní, operativní a pomocné části. [11] 

2.1.3.3 Síly a prostředky 

Základním výkonným prvkem pro řešení mimořádných událostí je Integrovaný záchranný 

systém. [12] IZS (dále jen IZS) je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Složky IZS dělíme 

na základní a ostatní. Postavení a úkoly stanovené zvláštními právními předpisy těchto 

složek nejsou nijak dotčeny jejich působením v IZS. [6]  

Základními složkami jsou: 
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 Hasičský záchranný sbor České republiky; 

 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje; 

 Policie České republiky; 

 Záchranná zdravotnická služba České republiky. 

Ostatními složkami jsou: 

 Armáda České republiky a její vyčleněné síly a prostředky; 

 ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory; 

 ostatní záchranné sbory; 

 orgány ochrany veřejného zdraví; 

 havarijní, pohotovostní a jiné služby; 

 zařízení civilní ochrany; 

 neziskové organizace a sdružení občanů; 

 poskytovatelé lůžkové péče, kteří mají zřízený urgentní příjem. [13] 

Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na 

vyžádání na základě uzavřených smluv. [12] 

2.2 Mezinárodní červený kříž 

Lidstvo ve své historii vedlo tisíce válek, stovky miliónů lidí v nich přišly o život  

a nespočetně jich bylo vážně zraněno. O zraněné se nikdo nestaral, kdo byl zraněn lehce, 

mohl odejít se svými druhy, kdo byl zraněn těžce, byl ponechán svému osudu a pomalu 

umíral na bojišti. Čas od času se stávalo, že raněným pomohli vesničané z okolních vesnic, 

ale tato pomoc nebyla nezištná, požadovali za ně výkupné u jejich rodin. 

Z dostupných pramenů se dozvídáme, že v průběhu dějin existovaly různé ústní dohody 

zaručující péči o zraněné a nemocné vojáky. Dohody obsahovaly i ošetření nepřítele, které 

zaručovalo ošetření vojáků obou válčících stran. [14]V Evropě vznikala různá náboženská 

sesterstva, v období křižáckých válek to byly vojenské ošetřovatelské řády, Saracéni 

uznávali neutralitu sanitních sborů. [14, 15] V 19. století se změnil způsob boje.  

Z námezdných armád se staly armády založené na branné povinnosti a jejich příslušníci 

nebyli ochotni snášet útrapy a následky válek, tak jako jejich předchůdci.  Také civilní 

obyvatelstvo přestávalo rozlišovat mezi raněnými vlastních a nepřátelských vojsk. [14] 
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2.2.1 Vznik Červeného kříže  

Právě v této době se zrodil Červený kříž. I když jeho skutečnému založení předcházelo ještě 

několik válek. Tou nejdůležitější byla Francouzsko-rakousko-italská válka s bitvou  

u Solferina v roce 1859. [16] Na toto bojiště zavedla obchodní jednání švýcarského 

obchodníka Henryho Dunanta, který se na místě snažil o organizaci první pomoci pro 

všechny zraněné, tzn. bez rozdílu příslušnosti k té které armádě, ve snaze zmírnit jejich 

utrpení. Mnozí mohli být zachráněni, kdyby bylo dostatek zdravotnického personálu  

a prostředků. [17] Zasažen těmito zážitky, sepsal knihu Vzpomínky na Solferino. Kniha  

se stala mementem a vyburcovala svědomí celého tehdejšího světa. [18] K Dunantovi  

se připojili čtyři ženevští občané, lékaři Louis Appia a Théodore Maunoir, generál 

Guillaume-Henry Dufour, prezident Ženevské společnosti pro veřejný prospěch Gustave 

Moynier a společně 17. 2. 1863 založili Mezinárodní výbor pomoci raněným. [19] Později 

se tento výbor přejmenoval na Mezinárodní výbor červeného kříže a státy na něj přenesly 

významné úkoly v oblasti ochrany obětí válek. [17] 

2.2.2 Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly 

Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly jsou souborem mnoha článků, jejichž základní 

myšlenkou je respekt k lidské bytosti.[20] První Ženevská úmluva byla přijata v roce 1864 

a byl tak položen základ systému mezinárodních smluv, které vytvářely mezinárodně 

závazná pravidla pro vedení válek a ochrana obětí byla chápána jako státní záležitost. [21] 

Od této doby prošly mnoha úpravami v návaznosti na historická období, v kterých vznikaly. 

Aktuálně platné Ženevské úmluvy byly přijaty 12. srpna 1949. Úmluvy jsou čtyři a jsou 

jimi: 

 I. Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků 

ozbrojených sil v poli; 

 II. Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků 

ozbrojených sil na moři; 

 III. Ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci; 

 IV. Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války. 
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V roce 1977 byly přijaty dva dodatkové protokoly: 

 I. Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů; 

 II. Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

nemající mezinárodní charakter.[17] 

V roce 2005 byl přijat: 

 III. Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího 

rozeznávacího znaku. [22] 

2.2.3 Principy Červeného kříže 

Mezinárodní červený kříž je organizací, která má pregnantně formulovány zásady, kterými 

se ve všech situacích řídí a jejich proklamace umožňují rozpoznat, jaké jednání se od ní 

může očekávat za všech okolností. [23]  

Těmito zásadami jsou základní principy: 

 humanita-Mezinárodní červený kříž vznikl z potřeby přinášet pomoc raněným na 

bitevním poli bez jakékoli diskriminace a snaží se předcházet a zmírňovat lidské 

utrpení a proto významem tohoto principu je způsob jednání Mezinárodního 

červeného kříže i cílem jeho snažení; [24] 

 nestrannost-nečiní žádné rozdíly mezi národnostmi, rasami, náboženstvími, 

sociálním zařazením či politickou orientací. Při poskytování pomoci zakazuje brát 

ohled na vše jiné, než na objektivní naléhavost potřeby jednotlivce; [25] 

 neutralita-s cílem uchovat si důvěru všech, drží se stranou konfliktů a rozepří 

politického, rasového, náboženského a ideologického rázu; 

 nezávislost-národní společnosti pomáhají veřejné správě při zabezpečování 

humanitární činnosti a řídí se platnými zákony dané země, současně si však 

zachovávají nezávislost; [26] 

 dobrovolnost-pomoc je poskytována dobrovolně a nezištně, jedná se o pomáhání  

z důvodu lidské solidarity, nikoli pro osobní zisk; [27] 

 jednota-v  každé zemi může působit pouze jedna národní společnost otevřená všem 

a její humanitární pomoc musí zahrnovat celé území státu; [28] 

 světovost-všechny národní společnosti mají stejná práva, stejnou odpovědnost  

a povinnost si navzájem pomáhat, národní společnosti jsou si rovny. [29] 

 



18 

 

                             

Obrázek 4 Základní principy Červeného kříže [30] 

 

2.2.4 Struktura  

V průběhu existence organizace docházelo ke změnám názvů. Do roku 1986 byl jako jediný 

používán název Mezinárodní Červený kříž. Od tohoto roku se současně používají názvy 

dva, Mezinárodní Červený kříž a Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného 

půlměsíce. V názvech jednotlivých složek panuje mezi veřejností značný chaos. Pro lepší 

přehlednost a z důvodu kompatibility materiálů budu nadále používat název Mezinárodní 

červený kříž (dále jen IRC), níže zavedené zkratky jeho složek a vytvořila jsem schéma, 

které by mělo přehlednosti také napomoci. Mezinárodní červený kříž se tedy skládá  

z Mezinárodního výboru Červeného kříže (dále jen ICRC), Mezinárodní federace 

Červeného kříže a Červeného půlměsíce (dále jen IFRC) a národních společností (dále jen 

NS). [31] 
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Obrázek 5 Struktura společností MČK 

ICRC je zakládající složkou organizace. Je neutrální, apolitickou a nezávislou institucí  

a byla vytvořena k tomu, aby chránila oběti ozbrojených konfliktů a vnitřních nepokojů. 

Poskytuje pomoc jako neutrální zprostředkovatel v humanitárních otázkách, dohlíží nad 

dodržováním humanitárních norem a šíří znalost humanitárních principů a Mezinárodního 

humanitárního práva. Má mezinárodněprávní subjektivitu a právo iniciativy, jeho činnost 

nemůže být odmítnuta jako vměšování do konfliktů nebo vnitřních záležitostí států. Uznává 

národní společnosti. [32] Organizuje humanitární a zdravotnické zásilky, pečuje o vnitřně 

přesídlené osoby a osoby zbavené svobody. Provozuje Ústřední pátrací agenturu  

a metodicky řídí síť pátracích služeb jednotlivých národních společností. ICRC má centrálu 

v Ženevě a řídí ji sedmičlenná výkonná rada složená pouze ze Švýcarských občanů. 

Provozuje síť delegací ve více než 80 zemích světa, spolupracuje s jednotlivými národními 

společnostmi v místech svého působení. [33] ICRC je financován z dobrovolných 

příspěvků. [34] 

 IFRC je historicky poslední vzniklou složkou organizace, založenou v roce 1919 pod 

názvem Liga společnosti Červeného kříže.  Posláním IFRC je předcházet a zmírňovat 

lidské utrpení v době míru. Bylo jí přiznáno konzultační postavení v radě OSN a je OSN 

pověřena poskytováním pomoci lidem bez přístřeší v místech katastrof na celém světě. 

Koordinuje připravenost národních společností na katastrofy a pomoc poskytovanou  

v oblastech katastrofami, epidemiemi a hladomory již zasaženými.  

MEZINÁRODNÍ ČERVENÝ KŘÍŽ = ICR 

Mezinárodní výbor červeného kříže = ICRC 

Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce = IFRC 

národní společnosti = NS 
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Krom stálého sekretariátu sídlícího v Ženevě, disponuje sítí delegátů v 60 zemích světa. 

Mezinárodní síť zaručuje vysokou hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků, 

umožňuje zjistit skutečnou potřebu pomoci přímo v terénu a předcházet její špatné 

distribuci a zbytečnému transportu ze vzdálených zemí. [35] 

Národní společnosti vznikaly od roku 1863 jako pomocné, ale nezávislé organizace vlád  

v jednotlivých zemích, které společně s vojenskými zdravotními službami pečovaly  

o raněné a nemocné. V současnosti existuje 191 uznaných národních společností, 156  

s názvem Červený kříž, 34 s názvem Červený půlměsíc a 1 izraelská Společnost Davidovy 

hvězdy. [36] Statut IRC stanoví, že národní společnosti jsou ve svých zemích autonomní  

a poskytují nezbytný rámec pro aktivity svých členů a zaměstnanců, spolupracují  

s veřejnou správou při prevenci nemocí, rozvoji zdraví a mírnění lidského utrpení 

prostřednictvím svých vlastních programů v oblasti vzdělávání, zdravotní a sociální péče. 

Spolu s veřejnou správou organizují nouzovou pomoc ve prospěch obětí ozbrojených 

konfliktů a katastrof. [37] Šíří humanitární principy Červeného kříže a Mezinárodní 

humanitární právo a provozují pátrací službu. [38] 

 

 

Obrázek 6 Logo Mezinárodního hnutí ČK&ČP [39] 

2.2.5 Systém připravenosti a reakce na krize 

V případě nutnosti koordinace mezinárodních pomocných aktivit na území jiného státu 

zasaženého válkou nebo vnitřními nepokoji je koordinace pomoci v gesci ICRC. [38] 

Prioritou ICRC je tedy řešení ozbrojených konfliktů, ale žijeme v době komplexních 

katastrof a krizí a velmi často se katastrofy vojenské prolínají s katastrofami přírodními 

[40]. Tam, kde existuje pravděpodobnost, že je ozbrojený konflikt nábožensky, etnicky 

nebo politicky citlivý, má ICRC nejvyšší stupeň legitimity a ostatní složky (IFRC a národní 

společnosti) jsou mu podřízeny. [41] ICRC a IFRC souběžně spolupracují a sdílejí 
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osvědčené postupy a tím zvyšují kapacity na pomoc osobám postiženým ozbrojenými 

konflikty a katastrofami.  

Řešení přírodních katastrof je v gesci IFRC a národních společností. IFRC vypracovala 

Strategy 2020 Saving Lives Changing Minds, která je podporou NS při vytváření vlastních 

strategických plánů. K této strategii vydala směrnici pro vývoj systému, procesů, týmů  

i jednotlivců zapojených do připravenosti a reakce na katastrofy. [42] 

Systém reakcí na krize funguje podle daného nástroje, kterým je systém včasného varování. 

IFRC má své pobočky po celém světě, které působí v určitých regionech a jsou za ně 

zodpovědné. Monitorují situaci, a pokud dojde k nějaké katastrofě, krizi, nebo se k ní 

schyluje, nabízí národním společnostem podporu. Regionální pobočka kontaktuje vedení 

NS postiženého státu a nabízí pomoc. Národní společnosti na tuto pomoc mohou reagovat 

třemi způsoby.  

 

Obrázek 7 Varianty přijmutí pomoci 

Katastrofy a krize mohou přemoci i ty, co jsou skvěle připraveni a vybaveni. Regionální 

pobočka situaci v postižené zemi proto nadále monitoruje a je připravena reagovat na její 

změnu. [41, 42] 

IFRC disponuje několika rovinami pomoci. Jedná se o pomoc finanční, materiální  

a personální. 

Finanční pomoc zajišťuje fond na podporu při katastrofách DREF (Disaster Relief 

Emergency Fund). Jedná se o rychlý finanční fond zajišťující okamžitou finanční pomoc. 

Peníze mohou být poskytnuty do 24 hodin na základě nouzové žádosti-emergency appeal. 

Poskytuje finanční prostředky formou půjčky umožňující okamžitou reakci na katastrofu 

nebo grantu na mobilizaci zdrojů a přípravu na reakci v případě bezprostředního ohrožení  

varianta č. 1 varianta č. 2 varianta č. 3 

odmítnutí pomoci vyžádání prostředků vyžádání prostředků a sil 

národní společnost má 

dostatek sil a prostředků 

národní společnost má 

dostatek sil, ale chybí 

prostředky 

národní společnost nemá 

síly ani prostředky 
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a na pokrytí nákladů podpůrných operací menšího rozsahu. Transparentnost tohoto fondu 

zaručuje pravidelné zveřejňování statistiky. [41, 42, 43] 

Materiální pomoc je zajištěna globálním logistickým servisem GLS (Global Logistics 

Service), sítí logistických center strategicky rozmístěných po celém světě. [41] GLS 

disponuje pohotovostní zásobou pro 450 000 osob. Pomoc může být dopravena  

do postižených oblastí kdekoliv na světě během 24 až 48 hodin. Výběr konkrétní pomoci  

je možný na základě katalogu s 5 000 položkami. [ 44, 45] 

 

Obrázek 8 Umístění skladů GLS  

Personální pomoc je zajišťována napříč všemi složkami IRC. Jsou vytvářeny týmy  

na globální, regionální a lokální úrovni a jsou určeny pro okamžitý zásah. 

FACT (Field Assessment Coordination Team), je terénní hodnotící a koordinační tým, 

který je určen pro rychlé a krátkodobé nasazení během 12 až 24 hodin po dobu 4 až 6 týdnů 

kdekoliv na světě. Tým je schopen provést kvalitní a nestranné vyhodnocení katastrofy  

a určit druh a množství pomoci. [41, 46] 

ERUs (Emergency Response Units) jsou ústřední krizové jednotky, které jsou zřízeny 

národními společnostmi pro případy rozsáhlých katastrof na globální úrovni. Týmy jsou  

na místě události soběstačné po dobu jednoho měsíce a doba nasazení je až 4 měsíce. 

Mohou být doplněny o odborníky různých zemí. Specializují se např. na polní nemocnice 

(Finský, Německý a Norský červený kříž), nemocnice s rychlým nasazením, psychosociální 

regiony umístění skladů 

Střední a Blízký východ 

Asie a Pacifik 

Evropa a Centrální Asie 

Afrika 

Amerika Panama 

Nairobi 

Ženeva 

Kuala Lumpur 

Dubaj 
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podporu, zajišťování hygieny a zdravotní péče, úpravu a distribuci vody, nouzové 

ubytování, IT a komunikaci, logistiku. [41, 47] 

NDRT (National Disaster Respose Team) je národní krizový tým zřizovaný na národní 

úrovni. Plní úkoly v oblasti komunikace, shromažďování informací v terénu, plánování  

a jsou schopny poskytnout pomoc v oblasti hygieny, zdraví, úpravy vody a logistiky při 

katastrofě. [41, 48] 

RDRTs (Regional Disaster Response Teams) jsou lokální krizové týmy a efektivní systém 

regionální podpory reakce na katastrofy, zřizované národními společnostmi z řad svých 

zaměstnanců a dobrovolníků s meziodvětvovými odbornými znalostmi v oblasti 

zdravotnické a humanitární, logistiky, hygieny. Jsou vyškoleni, aby pracovali jako tým  

a pomáhali národním společnostem v sousedních zemích. Většina z nich má obrovské 

zkušenosti s poskytováním reakce na katastrofy ve svých vlastních zemích i regionálně. 

[49] 

BDRTs (Branch Disaster Response Teams) jsou lokální týmy pro podporu reakce  

na katastrofy zřizované národními společnostmi. Skládají se z 25 až 30 dobrovolníků  

a zaměstnanců, kteří absolvují týdenní intenzivní školení a jsou schopni spolupracovat  

s mezinárodními týmy. [41, 49] 

2.3 Český červený kříž 

Počátky Českého červeného kříže lze datovat do doby Rakouska-Uherska, jehož bylo 

České království součástí. Za předchůdce Českého červeného kříže lze považovat 

Vlastenecký pomocný spolek pro Království české. [50] Dle vzniku se řadí na 13. místo  

a je oficiálně uznán ICRC jako předchůdce ČČK na území Českého království, nyní České 

republiky. [51] 

2.3.1 Vznik Českého červeného kříže 

Na vzniku samostatné organizace Československého Červeného kříže (dále jen ČSČK)  

se podílely dva důležité faktory. Byly jimi vznik samostatné Československé republiky  

a sociální a zdravotní důsledky 1. světové války, které sužovaly obyvatelstvo. [52] 

Československá republika byla vyhlášena 28. října 1918 a ČSČK vznikl 6. února 1919. [53] 

Jeho předsedkyní se stala Alice Garrigue Masaryková. [50] Prošel mnoha změnami a jako 

jediná společnost svého druhu působící na našem území byl uznán 15. července 1919.  

Na jeho žádost přistoupila Československá republika v roce 1919 k Ženevské a Haagské 
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konvenci. ICRC byl uznán 1. prosince 1919 a za člena Ligy společností Červeného kříže  

a Červeného půlměsíce (dnes  IFRC) byl přijat 11. ledna 1920. 

Český červený kříž jak jej známe dodnes, vznikl 1. ledna 1993 rozdělením ČSČK. Jeho 

část, která působila na území České republiky, se transformovala do jediné organizace, 

která byla ICRC v Ženevě uznána 26. března 1993 a za člena IFRC byla přijata  

20. listopadu 1993. [54]  

2.3.2 Poslání a činnost ČČK 

Český červený kříž (dále jen ČČK) je dobrovolnou humanitární společností, je uznána 

vládou České republiky za jedinou organizaci Červeného kříže (dále jen ČK) působící 

 na celém území České republiky. Sídlo společnosti je v Praze. ČČK užívá znaku červeného 

kříže na bílém poli, ochrana znaku a názvu společnosti je upravena Zákonem č. 126/1992  

Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži. Při 

plnění svých úkolů užívá odznaku a pečeti ČČK, který se skládá ze znaku červeného kříže 

na bílém poli a nápisu Český červený kříž. ČČK plní prostřednictvím svých subjektů  

a složek úkoly, které jsou v souladu s Ženevskými úmluvami, Dodatkovými protokoly, 

rezolucí ICRC a zákonem o Červeném kříži. 

Těmito úkoly jsou: 

 působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby, 

garantuje výchovu personálu a obyvatelstva pro poskytování humanitární pomoci  

a první předlékařské pomoci, provádí výcvik, organizaci a registraci dobrovolných 

sester a ošetřovatelek včetně materiálního vybavení, zajišťuje pátrací službu po 

pohřešovaných; 

 podílí se na přípravách v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva, poskytuje 

pomoc v případě katastrof a dalších mimořádných událostí, za tímto účelem 

spolupracuje se státními orgány na propagaci, organizaci a výcviku první pomoci, 

organizuje a registruje síť záchranných týmů; 

 poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a jiné humanitární služby: zřizuje, 

udržuje a provozuje zdravotnická a sociální zařízení, zajišťuje bezpříspěvkové 

dárcovství krve, oceňuje dárce krve, zajišťuje zdravotní a sociální pomocnou péči  

o bezdomovce, běžence, invalidy, zřizuje, organizuje a provozuje pomocnou 

ošetřovatelskou službu pro nemocné a potřebné občany, vyhotovuje z vlastní 

ústřední evidence potvrzení a výpisy charakteru dokladů pro správní řízení na žádost 

oprávněných fyzických nebo právnických osob; 
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 zajišťuje a podporuje činnost zvláštních složek ČČK, kterými je např. Mládež ČČK 

 organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže 

 své členy a občany vzdělává a cvičí pro aktivní činnost pro naplňování svého 

humanitárního poslání; 

 při plnění svých úkolů spolupracuje s orgány státní správy a dalšími institucemi; [55] 

 šíří znalost Ženevských úmluv. [56] 

ČČK spolupracuje s orgány státní moci ČR a dalšími institucemi působícími na území ČR. 

Zajišťuje, organizuje a zprostředkovává pomoc při katastrofách a nouzových stavech  

i mimo ČR. Koordinuje pomoc v případech katastrof a mimořádných událostí na území ČR, 

pokud překračují pravomoc a možnosti příslušných spolků ČČK. 

2.3.3 Struktura  

Jako každá jiná organizace má ČČK svoji strukturu zajišťující její bezproblémové 

fungování. Dělí se na Společnost ČČK, pověřené oblastní spolky, oblastní spolky, místní 

skupiny, zvláštní složky a kolektivní členy. [55] Zvláštními složkami je Mládež ČČK jako 

samostatné hnutí v rámci ČČK a Dětská odborná léčebna Ch. G. Masarykové. [55, 57] 

Kolektivními členy jsou Vodní záchranná služba, Horská služba, Svaz záchranných brigád 

kynologů ČR, Skalní záchranná služba Broumovsko, Speleologická záchranná služba  

a MediClinic. [57] Zvláštní složky a kolektivní členové mají oprávnění užívat znak ČK. 

[58] 
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Obrázek 9 Struktura ČČK  

2.4 Krizová připravenost ČČK 

Krizové řízení v ČČK uplatňuje při plnění svých úkolů vyplývajících ze zákona o ČČK 

určité zásady. Pro činnost při krizovém řízení byla vydána Směrnice ČČK č. 1/2013, 

Směrnice o krizovém řízení v ČČK.  Hlavními zásadami jsou: 

 opatření Ústředního krizového štábu ČČK (dále jen ÚKŠ ČČK), který svolává 

prezident ČČK a opatření Úřadu ČČK (dále jen Ú ČČK), který řídí ředitel ČČK jsou 

závazná pro všechny orgány a organizační jednotky ČČK; 

 opatření pověřeného Oblastního spolku (dále jen P OS) jsou závazná pro všechny 

Oblastní spolky na území příslušného kraje a nesmí být v rozporu s rozhodnutím 

ÚKŠ ČČK nebo jiného ústředního orgánu ČČK; 

 pokud je předsedou Oblastní výkonné rady (dále jen OVR) svolán krizový štáb 

příslušného Oblastního spolku (dále jen OS), pak řídí poskytování pomoci na území 

OS; [59] 

 pokud některá z organizačních jednotek potřebuje podporu při realizaci nebo při 

poskytování pomoci, je povinna neprodleně nahlásit tuto skutečnost orgánu vyššího 

stupně. 

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČČK 

pověřené oblastní spolky  oblastní spolky 

místní skupiny 
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Směrnice dále stanoví úkoly a postupy při krizovém řízení pro orgány a organizační 

jednotky Společnosti ČČK. Tyto úkoly a postupy jsou závazné. 

Úřad ČČK zpracovává a aktualizuje Plán pomoci ČČK, součástí kterého je Plán činnosti 

ČČK při stavu ohrožení státu, válečném stavu nebo za ozbrojeného konfliktu. Zpracovává  

a aktualizuje Plán pokrytí území silami a prostředky, monitoruje situace, které by 

vyžadovaly nasazení sil a prostředků ČČK. Oba plány schvaluje Výkonná rada ČČK (dále 

jen VR). Ú ČČK zajišťuje činnost ÚKŠ ČČK a zajišťuje plnění opatření i dalších 

organizačních jednotek ČČK v oblasti krizového řízení. Těmito opatřeními se rozumí 

koordinace, nebo řízení činnosti OS prostřednictvím pověřených Oblastních spolků. 

Organizuje síť pohotovostních skladů a podporuje pověřené Oblastní spolky při realizaci 

úkolů, které vyplývají z této směrnice. Vydává závazná metodická opatření pro oblast 

krizového řízení a zřizuje Ústřední krizový tým. [59] Poskytuje příspěvek z Fondu 

humanity na krytí jasně prokazatelných a účelných nákladů. 

Pověřené Oblastní spolky zpracovávají a aktualizují pro území svého kraje Koncepci 

krizové připravenosti ČČK a Plán pomoci ČČK v kraji a cestou Ú ČČK  je předávají VR 

ČČK. Zodpovídají za pokrytí svého území silami a prostředky, monitorují situace, které 

vyžadují jejich nasazení a koordinují nebo řídí nasazení sil a prostředků OS ve svém kraji.  

Oblastní spolky poskytují potřebnou spolupráci a aktuální informace příslušnému P OS při 

realizaci úkolů vymezených v této směrnici. Vede evidenci sil a prostředků, vytváří je, 

zajišťuje jejich přípravu a výcvik a rozhoduje o jejich nasazení. Pokud situace zasáhne 

velkou část území OS nebo pokud vzniknou značné škody na majetku, ohrožení osob  

a pokaždé pokud je OS vyzván orgány IZS, státní správou a samosprávou k poskytnutí 

pomoci, má povinnost bezodkladně informovat Ú ČČK o vzniku, rozsahu škod a potřebné 

pomoci a informace průběžně aktualizuje. Informační povinnost se vztahuje i na vyslání sil 

a prostředků mimo své teritorium, pokud o tuto pomoc požádá sousední OS, nebo pokud 

chce navázat spolupráci s jinými organizacemi. Informace je povinen podstoupit Ú ČČK  

a svému P OS, který je povinen u Ú ČČK  nahlášení informace ověřit a dle situace 

aktualizovat. Cestou P OS poskytují oblastní spolky Ú ČČK evidenci sil a prostředků  

a informují jen o plnění úkolů vyplývajících ze směrnice o krizovém řízení v ČČK. [59] 

2.4.1 Koncepce krizové připravenosti ČČK 

Koncepce krizové připravenosti ČČK do roku 2015 je závazným dokumentem schváleným 

usnesením VR ČČK ze dne 11. června 2011. Na tuto koncepci navazuje Koncepce krizové 

připravenosti ČČK a specifikuje další kroky v této oblasti. Obsah dokumentu nebudu 
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uvádět celý, ale pouze jeho dílčí části, stěžejní části pro tuto práci pak rozvedu  

v samostatných podkapitolách a v Plánu pokrytí území silami a prostředky ČČK a Plánu 

pomoci ČČK.  

 

Obrázek 10 Koncepce krizové připravenosti ČČK do roku 2015 

PRÁVNÍ RÁMEC 

Krizová připravenost je vymezena určitým právním rámcem na mezinárodní úrovni a na 

národní úrovni. Na mezinárodní úrovni jej tvoří Statut IRC. 

Na národní úrovni je vymezena zákonem č. 126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu 

Červeného kříže a Československém červeném kříži. ČČK má postavení a oprávnění 

národní společnosti podle Ženevských úmluv. 

Dle zákona č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému a změně některých 

zákonů v paragrafu 4, odst. 2 je ČČK nezisková organizace a sdružení občanů, které lze 
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využít složkou IZS k záchranným a likvidačním pracím. Podle paragrafu 21 poskytuje 

plánovanou pomoc na vyžádání. 

Další vymezení je na úrovni Stanov ČČK a vnitřních norem.  

Dle Stanov ČČK  prostřednictvím svého nejvyššího orgánu a jeho zástupců koordinuje 

pomocná opatření v případech katastrof na území ČR, pokud překračují pravomoc  

a možnosti příslušných subjektů Společnosti. [37]  

Směrnice č. 2/2003 o ustanovení Pověřených oblastních spolků ČČK a zásadách jejich 

činnosti stanoví P OS jako oprávněné jednat v záležitostech OS ČČK kraje v úkolech 

krizové připravenosti podle par. 7 Stanov ČČK a jsou jim mimo oprávněného orgánu státní 

správy nebo samosprávy na krajské úrovni a úrovni obce s rozšířenou působností nadřízeny. 

[60]  

Směrnice č. 2/2000 pro postup Úřadu ČČK při poskytování humanitární pomoci do 

zahraničí stanoví pravidla a priority pro poskytování této pomoci. Jedná se o materiální, 

finanční a personální pomoc, je realizována Národní společností postižené země nebo 

IFRC. [61] 

Vnitřními normami jsou i směrnice č. 2/2006 o minimálních požadavcích na zdravotnické 

služby, Metodický pokyn k provozu krajských pohotovostních skladů ČČK, Zásady 

činnosti krizového štábu ČČK, mající dopad do oblasti krizové připravenosti. [37] 

Dopad do oblasti krizové připravenosti mají i smluvní vztahy ČČK s Ministerstvem vnitra 

ČR skrze Dohodu o spolupráci z roku 2010. Tato dohoda stanoví: 

 součinnost při výstavbě a provozu materiální základny humanitární pomoci cestou 

výzvy operačního a informačního střediska Ministerstva vnitra generálního 

ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen MV-GŘ HZS 

ČR) k poskytnutí pomoci, zabezpečení provozu na potřebnou dobu a zajištění první 

zdravotní a psychosociální pomoci; 

 výcvik a přípravu jednotek ČČK k výstavbě a provozu těchto základen zřizovaných 

v gesci Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen HZS); 

 součinnost při společných cvičeních zaměřených na oblast ochrany obyvatelstva. 

[62] 

Smluvní vztahy ČČK s Ministerstvem obrany upravuje Dohoda s Ministerstvem obrany 

ČR z roku 2002, která stanoví: 
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 principy spolupráce v materiální a personální humanitární pomoci v souvislosti  

s nasazením 6. polní nemocnice Armády České republiky; 

 spolupráci v materiálně technické pomoci. [63] 

Mezi právní rámec krizové připravenosti ČČK patří i úkoly, které vyplývají  

ze strategických dokumentů ČR. Těmito dokumenty jsou Koncepce ochrany obyvatelstva 

do roku 2013 s výhledem do roku 2020, Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 

s výhledem do roku 2030 a Pandemický plán ČR. [37]  

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 stanoví: 

 spolupráce s neziskovými organizacemi bude zaměřena k poskytování následné 

pomoci postiženému obyvatelstvu; 

 budou vytvořeny podmínky pro realizaci psychosociální pomoci obyvatelstvu. [64] 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 prakticky 

předchozí koncepci rozšiřuje a stanoví: 

 posílit podíl nestátních neziskových organizací při plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva; 

 pod koordinací HZS ČR; 

 vytvoření optimálního systému komunikace a výměny informací mezi složkami IZS, 

krizovými štáby a nestátními neziskovými organizacemi a dobrovolníky. [65] 

Pandemický plán ČR stanoví zajištění sociální služby lidem ve zdravotním riziku v době 

pandemie jako úkol neziskových organizací a zejména ČČK. [66] 

STÁVAJÍCÍ STRUKTURA 

Stávající struktura krizové připravenosti ČČK zahrnuje strategickou, taktickou a operační 

úroveň.  

 Strategickou úrovní řízení je pověřena Výkonná rada ČČK a Úřad ČČK. Na úrovni 

kraje to jsou P OS; 

 taktickou úroveň představují krizové štáby. Ústřední krizový štáb ČČK a krizové 

štáby oblastních spolků řídí poskytování na příslušném území; 

 operační úroveň není v současnosti nijak specifikována vnitřními normami ČČK, 

představují ji humanitární jednotky a pracovníci úřadů OS. 
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VÝCHODISKA DALŠÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Oblastí zájmu krizové připravenosti bude i nadále pomoc v rámci ČR, která se zaměří na 

psychosociální pomoc, problematiku nouzového přežití obyvatelstva, sběr a distribuci 

humanitární pomoci, sběr finančních prostředků, poskytování první pomoci v terénu  

a ošetřovatelské péče v evakuačních centrech. [37] 

Průběžně budou prováděny audity a se zohledněním získaných skutečností se bude 

definovat další směřování krizové připravenosti ČČK.  

Východisky plánování krizové připravenosti ČČK pro další období jsou: 

 vedení projektu krizové připravenosti z centrální úrovně; 

 software pro operačně-taktické řízení; 

 zřízení dispečerské linky pro kontakt s IZS, představitele státní správy  

a samosprávy;  

 logistické centrum pro dlouhodobé uskladnění pohotovostních zásob, doplňkové 

vybavení humanitárních jednotek (dále jen HJ) a příjem a distribuci další 

humanitární pomoci; 

 získávaní finančních prostředků na vybavení pro činnost humanitárních jednotek; 

 vybavení pro nouzové ubytování na centrální úrovni; 

 motivace ke vstupu do HJ; 

 motivace členů HJ a krizových manažerů ke vzdělávání v krizové připravenosti; 

 pravidelné pořádání celostátních cvičení; 

 aktualizace koncepce Ústředního krizového týmu;  

 vhodná public relations. [67] 

2.4.2 Plán pomoci ČČK 

Plán pomoci navazuje na Koncepci krizové připravenosti ČČK do roku 2015 a její 

aktualizaci Koncepcí krizové připravenosti ČČK v roce 2016. Co se týče právního rámce 

vymezeného Koncepcí, nedošlo v posledních letech k žádným zásadním změnám, které by 

měnily pozici ČČK v oblasti krizové připravenosti. 

V Analýze hrozeb pro Českou republiku v roce 2016 bylo identifikováno celkem 22 typů 

nebezpečí, u kterých zle předpokládat vyhlášení krizového stavu. Zapojení ČČK lze 

očekávat v případě povodně, přívalové povodně, vydatných srážek a epidemie.  Dominující 

činností bude i nadále pomoc při zabezpečení obyvatelstva v oblastech zasažených 

povodněmi. 
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Koordinace poskytování pomoci bude i nadále zajišťována podle Směrnice ČČK  

o krizovém řízení. Podporu OS ČČK při poskytování zajišťuje Ústřední krizový tým. 

Konkrétní formy pomoci se budou odvíjet od potřeb obyvatelstva a IZS při mimořádných 

situacích a krizových stavech a pomocí vymezenou v právních rámcích Koncepce. 

Důležitou součástí Plánu pomoci je příprava členů HJ a krizových štábů. Normami  

v přípravě jsou kurz Člen humanitární jednotky, Velitel humanitární jednotky a kurz 

Základy psychosociální pomoci. Přílohami plánu jsou kontakty na ÚKŠ ČČK, Ústřední 

krizový tým (dále jen ÚKT) ČČK a OS ČČK. [68] 

2.4.3 Plán pokrytí území silami a prostředky  

Tento plán navazuje na koncepci Krizové připravenosti, právní rámec se rovněž zásadně 

nezměnil. Plán lze rozdělit do tří částí. První část nasazení sil konkretizuje nasazení členů 

HJ při poskytování plánované pomoci na vyžádání obsahově a místně dle Dohody  

o plánované pomoci na vyžádání mezi Českou republikou, Ministerstvem vnitra GŘ HZS 

ČR a ČČK. Kontaktním místem pro aktivaci je Úřad ČČK a výkonnými složkami jsou OS 

ČČK. Druhá část nasazení prostředků řeší Krajské pohotovostní skaldy. Zkušenosti  

z minulých let ukázaly jejich potřebu, a proto byly zřízeny na 14 místech republiky. Kromě 

krajských skladů je zřízen sklad na centrální úrovni v Mladé Boleslavi, ve kterém jsou  

v současnosti uloženy prostředky pro nouzové ubytování. V budově úřadu je pohotovostní 

sklad s vybavením pro radiovou síť ČČK. Třetí částí jsou přílohy s přehledem spojení na 

kontaktní místa ČČK pro vyžádání plánované pomoci, přehled spojení operačního  

a informačního střediska MV-GŘ HZS ČR, Seznam sil a prostředků ČČK určených pro 

pomoc v rámci IZS, Personální stav Krizových štábů OS ČČK a humanitárních jednotek 

ČČK, Přehled materiálního vybavení centrálně dodaného do krajských skladů a plošně OS 

ČČK. [69] 

2.4.4 Typové činnosti 

Typové činnosti humanitárních jednotek ČČK jsou součástí krizové připravenosti ČČK  

a jsou standardními operačními postupy pro danou činnost. Typové činnosti byly vytvořeny 

s cílem sjednotit postupy v rámci ČČK a být kompatibilní s IZS nejen terminologicky, ale  

i procesně. Jako odrazový můstek byly použity bojové řády HZS. [70] Typová činnost 

popisuje mimořádné události a upravuje postup zaměstnanců, členů a dobrovolníků ČČK 

při jejich nasazení. Rozsah použití je vázaný na rozsahu spolupráce s IZS, kdy rozkazy, 

pokyny a povely velitele zásahu mají přednost. [71] 
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Dle Koncepce krizové připravenosti ČČK Úřad ČČK vydá tyto postupy: 

 operační řízení; 

 nouzové ubytování; 

 provoz materiální základny humanitární pomoci; 

 sběr a distribuce humanitární pomoci; 

 nábor a koordinace dobrovolníků. 

V současné době jsou k dispozici typová činnost operační řízení, typová činnost nouzové 

ubytování, typová činnost sběr a distribuce humanitární pomoci a také typová činnost 

radiokomunikace. Ostatní typové činnosti jsou ve fázi tvorby. [37] 

Typová činnost č. 1 Operační řízení Standardizuje operačně-taktické řízení humanitárních 

jednotek ČČK od příjezdu na místo MU až po její konec. Typová činnost je určena pro 

velitele humanitárních jednotek, u kterých se předpokládá znalost oblasti krizového řízení  

a zkušenosti s mimořádnou událostí. Dále je určena k nácviku operačně-taktického řízení. 

Člení se na úvodní charakteristiku, modely operačně-taktického řízení v ČČK, očekávané 

zvláštnosti a přílohy. Přílohy jsou doplněny grafickou dokumentací, kterou tvoří kontrolní 

karty, schémata operačně-taktického řízení, knihy událostí a dokumentace. [71] 

Typová činnost č. 2 Evakuace a nouzové ubytování standardizuje činnost humanitárních 

jednotek při zřizování a provozu evakuačních středisek a nouzového ubytování. Upravuje 

postupy rekognoskace, dislokace, přípravy a provozu. Členění je stejné jako u předcházející 

typové činnosti, v přílohách je grafická dokumentace upravena pro tuto konkrétní činnost. 

[72, 73, 74] 

Typová činnost č. 3 Sběr a distribuce humanitární pomoci standardizuje postupy  

a činnost zaměstnanců, členů a dobrovolníků při monitoringu potřeby, získávání, transportu 

a distribuce humanitární pomoci. Člení se na úvodní charakteristiku typové činnosti, 

základní pojmy, očekávané zvláštnosti, úkoly a taktické postupy a přílohy. Obsahem příloh 

je grafická dokumentace upravena pro tuto konkrétní činnost, tedy darovací smlouva, 

předávací protokol a cestovní příkaz. [75] 

Typová činnost č. 4 Radiokomunikace standardizuje činnost humanitárních jednotek  

při zřizování a provozu radiokomunikační sítě. Člení se na úvodní charakteristiku typové 

činnosti, očekávané zvláštnosti, úkoly a taktické postupy, přílohy a stručnou rekapitulaci.  

V této typové činnosti jsou přílohy samostatným dokumentem obsahujícím rozsáhlou 

a podrobnou grafickou dokumentaci usnadňující sestavení převaděče a provoz radiostanice. 

[76] 
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2.4.5 Ústřední krizový tým 

Ústřední krizový tým byl zřízen 3. 11.2001 pod názvem Ústřední pohotovostní záchranná 

jednotka ČČK, dnem 1. 9. 2012 byl název změněn na Ústřední krizový tým, užívá i názvu 

Emergency Response Unit. ÚKT ČČK je zřízen, vybaven a připravován pro následující 

poslání: 

 poskytování psychosociální pomoci; 

 poskytování personální humanitární pomoci ČČK na území ČR při katastrofách, 

haváriích a dalších nouzových stavech a krizových situacích na základě vyžádání  

a pokud je potřeba, je podporou místně příslušných HJ; 

 spolupráce se složkami IZS při zajišťování výcviku, cvičení a metodické pomoci, 

 poskytování personální humanitární pomoci ČČK v zahraničí při přírodních 

katastrofách na základě vyžádání národní společnosti postižené země; 

 doprovod materiální humanitární pomoci ČČK do zahraničí; 

 ÚKT ČČK je členem ENPS (Evropské sítě pro psychosociální pomoc) a ESTSS  

(Evropské společnosti pro studie traumatického stresu); [77] 

 spolupráce s jednotkami charakteru ERU složek IFRC. [68] 

Členy a orgány týmu jmenuje a odvolává prezident ČČK. Návrh na přijetí člena předkládá 

velitel na návrh oblastního spolku nebo kolektivního člena ČČK. Členství v týmu předchází 

jednoroční čekatelství, během kterého se prověří předpoklady čekatele. Orgány týmu jsou 

velitel týmu, zástupce velitele a metodik. [78] 

ÚKT je součástí Go-týmů MZV, který vypravuje Ministerstvo zahraničních věcí do místa 

události na pomoc českým občanům. Pomoc je především konzulárního charakteru s 

dalšími odbornostmi. V případě, že by byli účastníky mimořádné události občané ČR a tato 

nastala v zahraničí, je Český červený kříž schopen zajistit poskytnutí psychosociální 

pomoci telefonicky, poskytnutí psychosociální pomoci osobně na místě (v případě, že 

personál ČČK bude na místo vyslán Ministerstvem zahraničních věcí), práci s rodinami 

příbuzných v ČR, případné doručení osobních věcí od rodiny a navázání kontaktu s Pátrací 

službou ČK. [79] 
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Obrázek 11 Logo ÚKT ČČK  [80] 

2.4.6 Humanitární jednotky 

Humanitární jednotky ČČK jsou hlavním nástrojem programu připravenosti na katastrofy. 

Byly vybudovány v úzké spolupráci s Německým červeným křížem. [81] Při jejich 

vytváření se vycházelo ze světových statistik, které ukazují, že při katastrofách velkého 

rozsahu se na místě neštěstí nachází 20 % těžce zraněných, 40 % lehce zraněných a 40 % 

nezraněných osob. Zatím co o těžce zraněné se postarají profesionální složky v rámci IZS, 

HJ jako jednotky druhosledové, jsou zaměřeny na lehce zraněné a nezraněné osoby. [82] 

Humanitární jednotky zajišťují činnosti v oblasti psychosociální pomoci, zdravotnické 

pomoci, humanitární pomoci a péče o evakuované osoby. Pro tyto činnosti jsou cvičeny  

a připravovány. Povinností členů je aktivní sebezdokonalování nejenom v těchto 

činnostech, ale i typových činnostech a předávání zkušeností ostatním členům. 

Členy HJ jmenuje a odvolává ředitel úřadu z členů ČČK, nebo z kolektivních členů ČČK 

na návrh velitele HJ. Za určitých podmínek se členem může stát i dobrovolník. Členem 

může být pouze osoba starší 18 let a stává se jím po podpisu prohlášení, ve kterém se 

zaváže dodržovat povinnosti člena HJ. Orgány humanitární jednotky jmenuje předseda 

Oblastní výkonné rady spolu s ředitelem OS. Velitelem HJ může být člen ČČK starší 21 let 

s úplným středoškolským vzděláním, který splňuje kvalifikační předpoklady.  

Každý spolek ČČK je povinen zřídit jednotku v kategorii stanovené Plánem pokrytí území 

silami a prostředky. Členská základna spolků není stejná, proto byly vytvořeny tři kategorie 

jednotek, z nichž každá má rozdílný počet členů, sekcí, vybavení, mobility a dostupnosti. 
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Členové jednotek jsou dle svojí kvalifikace a dovedností zařazeni do zdravotnické, 

psychosociální, humanitární nebo technické sekce.  

Zdravotnická sekce poskytuje zdravotnickou pomoc a ošetřovatelskou péči, členové sekce 

musejí být kvalifikováni podle Směrnice ČČK č. 2/2006, o minimálních požadavcích na 

zdravotnické služby. [83] Kvalifikace spočívá v absolvování kurzu Dobrovolná sestra. Při 

výkonu zdravotnické služby postupují dobrovolní zdravotníci podle Standardů první 

pomoci ČČK. [84] Profesní zdravotnické vzdělání je s výhodou a doporučeno.  

Psychosociální sekce poskytuje psychosociální pomoc postiženým a kvalifikace členů 

spočívá v kurzu psychosociální pomoci a dalším vzdělávání v této oblasti. 

Humanitární sekce poskytuje humanitární péči postiženým, monitoring situace, sběr  

a distribuci humanitární pomoci. Humanitární péčí se pro tyto účely rozumí nouzové 

ubytování a stravování.  

Technická sekce zajišťuje zázemí pro činnost jednotky, obsluhuje a udržuje její vybavení.  

Všichni členové jednotek musí absolvovat Základní normu zdravotnických znalostí, kurz 

členů HJ a doporučen je i kurz Základy psychosociální podpory. V čele jednotky stojí 

velitel, který by měl umět vše, co ostatní členové. Požadovaná kvalifikace pro velitele je 

kurz Instruktor HJ a prerekvizity, tedy všechny výše uvedené kurzy. 

V čele každé sekce stojí velitel sekce a jeden z velitelů sekce je zároveň zástupcem velitele 

jednotky. Velitelé sekcí metodicky řídí jejich přípravu. Pokud je jednotka nasazena do 

ostrého zásahu nebo při cvičení, vytváří se z členů jednotlivých sekcí skupiny, podle 

předpokládaných činností. Velitel HJ řídí jednotku a jedná jejím jménem s ředitelem Úřadu 

příslušného spolku, je pověřen k zastupování OS ČČK při jednání s IZS, státní správou, 

nestátními neziskovými organizacemi a dalšími subjekty a to v oblasti působnosti 

příslušného OS ČČK. Podmínky pro činnost jednotky zajišťují úřady OS ČČK. Zajišťují 

vybavení, odbornou přípravu, pojištění a evidenci členů a další administrativu. [83] 
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Obrázek 12 Druhy humanitárních jednotek  

2.4.7 Koncepce krizové připravenosti ČČK v kraji  

Koncepce krizové připravenosti je základním strategickým dokumentem ČČK kraje  

v oblasti krizového řízení, je pracovávána podle Metodiky zpracování koncepce krizové 

připravenosti ČČK v kraji. 

Koncepce krizové připravenosti ČČK v kraji (dále jen koncepce, zkratka KK) musí 

dodržovat platné právní normy, vnitřní předpisy, smlouvy a dohody, které jsem popsala  

v kapitole Koncepce krizové připravenosti ČČK a dále Směrnici ČČK č. 2/ 2003,  

o ustavení pověřených OS ČČK a zásadách jejich činnosti, Směrnici ČČK č.4/2012  

o humanitárních jednotkách ČČK a Směrnici ČČK č. 1/2013 o krizovém řízení. Při 

zpracování koncepce je nutné brát v potaz následující zásady: 

 KK je základním strategickým dokumentem ČČK kraje v oblasti krizového řízení, 

 zpracovává ji pověřený spolek ČČK; 

 pověřený spolek je nadřízený ostatním OS v kraji při řešení a přípravě na krizové 

situace; 
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 KK se zpracovává s ohledem na již uzavřené dohody s HZS kraje a OPR kraje; 

 KK podléhá schválení VR ČČK; 

 pověřený spolek je odpovídá za její realizaci. 

Koncepce je dokument, který stanovuje směřování krizové připravenosti a spolupráci všech 

oblastních spolků v kraji. Při zpracování je potřebná spolupráce všech těchto spolků  

a respektování smluv a dohod na všech úrovních, které již byly uzavřeny. Bez aktivní 

spoluúčasti spolků kraje na vytváření a obecném přijetí koncepce nelze očekávat úspěšnou 

spolupráci a plnění jejích cílů. K vytvoření koncepce je též nutná přesná dokumentace, 

archivování písemných a elektronických podkladů, zápisů z jednání, diskuzí a dalších 

dokumentů.  

Zpracovatelům KK se před vlastním zpracováním doporučuje vycházet z minimálního 

rozsahu podkladů. Jedním z nich je audit krizové připravenosti ČČK na území kraje. Při 

zpracování auditu je preferován osobní kontakt zpracovatele s krizovými manažery 

jednotlivých spolků, jako vzor pro jeho zpracování mohou využít dotazník, který byl 

zpracován pro celorepublikový audit humanitárních jednotek. Od jednotlivých spolků je 

nutné zjistit údaje o: 

 personálním zajištění humanitárních jednotek a krizových štábů; 

 materiálním vybavení pro krizovou připravenost; 

 aktivity spolků v této oblasti za poslední 2 roky; 

 stávajících smlouvách s HZS, PČR, ORP, kraje. 

Dalším podkladem je očekávání těchto orgánů od ČČK, lze použít již známé informace, 

nebo informace z předběžných jednání. Je žádoucí provést inventarizaci krajského 

pohotovostního skladu. Ke zpracování KK jsou důležité informace o financování projektu 

krizové připravenosti a informace o ostatních organizacích, které poskytují obyvatelstvu  

v oblasti krizové připravenosti stejné služby. 

KK tvoří základní obsahové bloky: 

 analýza stávajícího stavu; 

 východiska dalšího plánování; 

 cíle; 

 nástroje k dosažení cílů; 

 harmonogram realizace. 
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Blok analýza stávajícího stavu krizové připravenosti vychází z výše uvedených podkladů  

a jejím cílem je shrnutí informací, podle kterých budou formulována nejen východiska 

dalšího plánování krizové připravenosti kraje, ale i cíle, které budou dosaženy.  

Obsahem bloku východiska jsou údaje o tom, jaké činnosti očekává krajská samospráva  

od ČČK v oblasti pomoci obyvatelstvu, personální obsazení krizových štábů, síly  

a prostředky OS kraje, pověřeného OS a organizace struktury krizové připravenosti ČČK 

kraje. Dále síly humanitárních jednotek jednotlivých spolků, jejich akceschopnost a pokrytí 

potřeb kraje, materiální vybavení, zda je dostatečné, nebo je třeba rozšířit. Obsahem jsou  

i finanční prostředky, jejich dostupnost a další využitelné zdroje, mediální pokrytí, partneři 

a konkurenti z ostatních Nestátních neziskových organizací a slabé stránky a rizika pro 

ČČK v kraji v oblasti krizové připravenosti.  

Na základě zpracované analýzy a východisek zpracovatel stanoví cíle, kterých má být 

dosaženo. Je třeba zohlednit a respektovat očekávání krajské samosprávy a dalších orgánů  

a všechny výše uvedené skutečnosti. Cíle by měly být stanoveny reálné. Příkladem  

je uzavření smlouvy s HZS a dalšími partnery, získání finančních prostředků na projekt 

krizové připravenosti, vyškolení členů HJ. 

Blok nástroje k dosažení cílů doporučuje zaměření plánování na dílčí krátkodobější cíle. 

Některé cíle ale mohou přesahovat do delšího časového horizontu. Konkrétní kroky  

k plánování cílů jsou specifické podle daného kraje. Blok nástroje se dělí do dalších 

podkapitol. 

Struktura: 

 taktická úroveň-krizový štáb P OS a krizové štáby (dále jen KŠ) OS; 

 zpracování Plánu pomoci ČČK na území kraje; 

 organizace HJ. 

Síly-způsob zajištění: 

 potřebné lidské zdroje pro HJ a KŠ na úrovni kraje; 

 potřebné lidské zdroje pro HJ a KŠ na úrovni oblastních spolků. 

Prostředky-způsob zajištění: 

 potřebné prostředky pro HJ a KŠ na úrovni kraje; 

 potřebné prostředky pro HJ a KŠ na úrovni oblastních spolků. 

Příprava a vzdělávání členů HJ a KŠ-zajišťování naplňování cílů. 



40 

 

Financování krizové připravenosti v kraji: 

 získávání finančních prostředků na projekt na úrovni kraje; 

 získávání finančních prostředků na projekt na úrovni oblastních spolků. 

Medializace projektu: 

 kolik prostoru bude potřeba; 

 jaká média se využijí; 

 kdo je bude informovat. 

Posledním blokem je harmonogram realizace opatření, která povedou ke splnění 

definovaných cílů. V tomto bloku uvede zpracovatel formou tabulky opatření, odpovědné 

osoby a termín realizace. Harmonogram slouží k manažerské kontrole realizace krajské 

koncepce. 

Pracovní skupina VR ČČK pro krizovou připravenost a 1. viceprezident ČČK Ing. Bc. 

Martin Srb Ph.D. doporučili pro vypracování koncepce následující konkrétní postupy. 

Pověřený OS ČČK sestaví tým zpracovatelů, do kterého zahrne zástupce jednotlivých 

Oblastních spolků kraje. Tým zpracuje koncepci a předloží  

ji pověřenému OS, který ji zašle ostatním spolkům kraje k připomínkování. Pokud  

je koncepce těmito spolky akceptována, nebo jsou vyřešeny všechny připomínky, P OS 

předloží koncepci spolu s průvodní zprávou ke schválení Výkonné radě ČČK. Průvodní 

zpráva obsahuje seznam použitých podkladů a dokumentaci průběhu jejího zpracování. 

Pověřený OS sleduje plnění koncepce a předkládá VR ČČK zprávu o jejím plnění. [85]                                          

2.4.8 Plán pomoci na území kraje 

Plán pomoci na území kraje (dále jen plán pomoci, zkratka PP) je základním dokumentem 

taktického a operačního řízení ČČK kraje v oblasti krizového řízení, je zpracováván podle 

Metodiky zpracování plánů pomoci ČČK na území kraje. Plán pomoci na území kraje musí 

dodržovat platné právní normy, vnitřní předpisy, smlouvy a dohody, které jsem popsala  

v kapitole Koncepce krizové připravenosti ČČK . Zpracovává jej pověřený Oblastní spolek 

kraje podle dle Směrnice ČČK č. 1/2013, o krizovém řízení v ČČK, Směrnice č. 2/2003,  

o ustanovení pověřených OS ČČK a zásadách jejich činnosti, Směrnici č. 4/2012,  

o humanitárních jednotkách ČČK a dle Koncepce krizové připravenosti ČČK do roku 2015. 

Zpracovává se až po schválení koncepce, je s koncepcí ve shodě a je dokumentem, který 

upravuje spolupráci všech OS ČČK v kraji při řešení mimořádných situací. Při jeho 

sestavování lze využít analýzu stávajícího stavu krizové připravenosti ČČK v kraji, a další 
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podklady od OS v kraji nebo od spolupracujících organizací. Při zpracování je požadována 

aktivní spolupráce všech OS kraje a respektování všech smluv a dohod, které již byly 

uzavřeny. 

Plán pomoci je rozdělen do tří částí: obecné, speciální a příloh. Obecnou část lze využít pro 

všechny zpracované plány pomoci, jejím obsahem jsou informace o schválení  

a aktualizacích, obecná ustanovení k aplikaci plánu pomoci, základní poznatky z oblasti 

krizového řízení jako jsou fáze pomoci a hlavní úkoly ČČK v kraji při poskytování 

humanitární pomoci a pomoci definované KK. 

Speciální část obsahuje konkrétní údaje pro operační řízení pomoci poskytované ČČK  

na území kraje a jsou v ní uvedeny následující údaje, které pro lepší přehlednost uvádím 

ve schématu. 
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Obrázek 13 Obecná část Plánu pomoci na území kraje  

Poslední částí plánu pomoci jsou přílohy a tvoří jej dokumenty, které opět uvádím  

ve schématu.  

 

charakteristika území kraje 

plán svolání krizového štábu pověřeného OS ČČK 

plán činnosti krizového štábu pověřeného OS ČČK 

plán činnosti OS ČČK na území kraje 

plán svolání humanitárních jednotek na území kraje 

plán spojení 

plán zajištění činnosti evakuačních center a nouzového ubytování 

plán sběru a distribuce humanitární pomoci 

plán poskytování první pomoci a ošetřovatelské péče 

plán finančního zabezpečení poskytování pomoci 

plán vyslání pomoci mimo území kraje 

plán materiálně-technického zabezpečení 

plán spolupráce s dalšími humanitárními organizacemi 

plán spolupráce s médii 
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Obrázek 14 Přílohy Plánu pomoci na území kraje 

Pro urychlení procesu zpracování PP je součástí metodiky vzorový dokument, který není 

závazným dokumentem, ale jej lze využít jako pomůcku při zpracování plánu. 

Pro zpracování Plánu pomoci jsou doporučeny následující konkrétní postupy. Pověřený OS 

ČČK sestaví tým zpracovatelů, do kterého zahrne zástupce jednotlivých Oblastních spolků 

kraje. Po zpracování plánu jej tým předloží pověřenému OS kraje, ten jej předloží  

k připomínkování ostatním spolkům kraje. Po akceptování plánu v rámci ČČK kraje jej 

pověřený OS předloží Výkonné radě ČČK. [86] 

 

 

pracovní deník KŠ P OS ČČK 

schéma krizového řízení ČČK v kraji 

plán vyrozumění KŠ P OS ČČK 

plán vyrozumění OS ČČK v kraji 

plán vyrozumění členů HJ ČČK v kraji 

seznam důležitých telefonních čísel 

přehled materiálu ČČK pro řešení mimořádných událostí 

smlouvy a dohody uzavřené ČČK v oblasti krizového řízení 

republikový adresář ČČK 



44 

 

3 CÍL PRÁCE A HYPOTÉZY 

3.1 Cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je zmapovat a přiblížit problematiku krizového řízení  

a připravenosti na krize v Českém červeném kříži, konkrétně v Ústeckém kraji. 

Připravenost a reakce na krize většího a menšího rozsahu je jeho nedílnou, i když  

v povědomí laické i odborné veřejnosti málo známou součástí.  

Cílem teoretické části práce je okrajově přiblížit tuto problematiku z pohledu České 

republiky a IRC. 

Praktická část má stanoveny dva dílčí cíle. Prvním dílčím cílem je vytvoření Koncepce 

krizové připravenosti  ČČK v Ústeckém kraji a Plánu pomoci ČČK na území Ústeckého 

kraje podle platných metodik vydaných Úřadem ČČK a rozšířit je o analýzu rizik na tomto 

území pomocí programu Riskan. Následně nové plány porovnat se stávajícími plány ČČK, 

které již byly na území Ústeckého kraje zpracovány.  

Druhým dílčím cílem praktické části práce je pomocí SWOT analýzy zmapovat silné  

a slabé stránky krizové připravenosti ČČK na území Ústeckého kraje a navrhnout jejich 

zkvalitnění. 

Hlavním cílem práce je potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy. 

3.2 Hypotézy 

Pro potřeby diplomové práce jsem stanovila hypotézy, jejichž platnost bude ověřena  

v praktické části práce. 

H1: ČČK v Ústeckém kraji nemá zpracovánu Koncepci krizové připravenosti na území 

kraje podle platných metodik. 

H2: ČČK v Ústeckém kraji nemá zpracován Plán pomoci na území kraje podle platných 

metodik. 

H 3: ČČK v Ústeckém kraji chybí síly a prostředky pro krizovou připravenost. 
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4 METODIKA 

Ke zpracování diplomové práce jsem použila metodu analýzy, dedukce, indukce, predikce  

a popisu. 

Analýza pomocí softwarového nástroje Riskan.  

Analýza pomocí tohoto rizikového kalkulátoru je použita jako hlavní metoda výzkumu  

v praktické části práce a umožňuje jak orientační, tak i detailní tvorbu analýzy rizik. Nástroj 

umožňuje výpočet rizika a pracuje se třemi základními bezpečnostními prvky: aktivum, 

hrozba a zranitelnost s možností hodnotit zranitelnost jednotlivých aktiv vůči jednotlivým 

hrozbám. Nástroj lze situovat do prostředí MS Excel, umožňuje předdefinovat tři úrovně 

výsledného rizika na nízké, střední a vysoké, podporuje barevné rozlišení výsledných rizik 

a zpracování výsledů ve formě grafů. 

Nejdříve je nutné zadat data, která budou použita pro analýzu rizik. Těmito daty jsou aktiva 

a jejich zhodnocení, hrozby a jejich pravděpodobnost a zranitelnost aktiv vybranými 

hrozbami. Zadávají se na jednotlivých kartách z předdefinovaných seznamů, které lze 

upravit dle vlastních potřeb. Poté dojde k výpočtu výsledného rizika podle následujícího 

vzorce: 

                                   Riziko = Aktiva * Hrozba * Zranitelnost [87] 

 

SWOT analýza je použita v praktické části práce jako druhá metoda výzkumu pro 

vyhodnocení silných a slabých stránek ČČK v Ústeckém kraji. Analýza je metodou tradičně 

používanou při strategickém plánování. Je klasifikační metodou, která umožňuje třídit 

hlavní rozvojové faktory daného systému do čtyř kategorií: 

 silné stránky;  

 slabé stránky; 

 příležitosti; 

 hrozby.  

Analýza, je myšlenkové rozložení zkoumaného jevu na dílčí složky, které se stávají 

předmětem dalšího bádání. Cílem analýzy jako rozkladové metody je vysvětlit daný 

problém zevrubným prozkoumáním jeho složek. Analýza je použita při zpracování 

teoretické části a při hodnocení podkladů pro praktickou část práce. [88] 
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Dedukce je logické odvození závěru ze souboru jiných tvrzení, která pokládáme za 

pravdivá. Je důležitá pro interpretaci výsledků a formulaci doporučení. V diplomové práci 

je použita při zpracování SWOT analýzy, formulování výsledků a v jejím závěru.  

Indukce je úsudek směřující od jednotlivého k obecnému. Používá se pro formulování 

všeobecně platných pravidel, principů a zákonitostí ve vztahu k řešenému problému  

a k převedení pravidelností do obecného pravidla. V diplomové práci je použita pro 

zpracování teoretické části.  

Predikce odhad budoucích hodnot skutečného průběhu, předvídání na základě předem 

známých nebo získaných určitých dat. V diplomové práci je použita pro zpracování SWOT 

analýzy.  

Popis jevů za použití technik statistického šetření a terénního pozorování je použita při 

zpracování SWOT analýzy. [89] 

Sběr dat do diplomové práce byl proveden několika způsoby. Jsou jimi analýzy dokumentů, 

dotazníků, nestandardizovaných rozhovorů a pozorování. 

Nestandardizovaný rozhovor. Rozhovor je ucelená soustava ústního jednání mezi 

tazatelem a respondentem, kdy tazatel získává informace prostřednictvím otázek. 

Nestandardizovaný rozhovor je metoda podobná běžnému rozhovoru, otázky jsou ale 

obvykle připraveny jen rámcově. Je možné aktuální problémy rozebírat do větší hloubky. 

Využíváme jej v případě, že dotazované osoby jsou odborníky v dané oblasti a očekáváme, 

že nám řeknou více, než by bylo možné předem vtěsnat do otázek a odpovědí na ně. 

Rozhovoru je využito v teoretické části práce k vytvoření představy o fungování systému 

reakce na krize v IRC a v praktické části při doporučení zlepšení krizové připravenosti 

ČČK. [90] 

Sekundární analýza dat je metoda, při které se data nesbírají, ale využívají se data již 

nasbíraná. V práci byla použita při analýze Dotazníků sil a prostředků OS ČČK 

vypracovaných Úřadem ČČK.  

Dotazování probíhá formou dotazníkového šetření se záměrem získat reprezentativní 

názory uživatelů. V práci je dotazníkové šetření využito pro upřesnění informací  

o humanitárních jednotkách a jejich zaměření v praktické části. [91] 

Zúčastněné pozorování je forma pozorování, kdy je pozorovatel jedním z aktérů procesů  

a jevů, které pozoruje. Metoda pozorování umožňuje zachytit a analyzovat reálné jevy  

a procesy, které bychom pomocí dotazování nikdy neodhalili. Je použita v diskuzi. [92] 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Analýza rizik  

Analýza rizik na území Ústeckého kraje byla provedena v programu Riskan Verze 2.0 od 

společnosti  T-soft. Byla vybrána rizika, která mohou způsobit hromadné postižení osob  

z několika hledisek. Musíme brát v potaz dopad rizika z hlediska zdravotního, 

psychosociálního a z hlediska nutnosti evakuace a přesunutí osob do nouzového ubytování. 

Toto jsou situace, při kterých ČČK nasazuje své síly a prostředky. Důvodem vytvoření 

analýzy je její využití v Plánu pomoci ČČK na území Ústeckého kraje kdy je nutné předem 

vědět jaká rizika lze v kraji očekávat a v jaké míře, abychom se na ně mohli řádně připravit. 

Dále je důležitá pro posouzení dopadu těchto rizik na organizaci ČČK a to konkrétně na 

síly humanitárních jednotek a prostředky humanitárních jednotek. Může nastat situace, kdy 

tato rizika ohrozí dostupnost sil a prostředků humanitárních jednotek a tím i jejich 

akceschopnost na území kraje.  

Závažnost rizika a jeho pravděpodobnosti je barevně rozlišena metodou semaforu. Nejvyšší 

riziko je znázorněno červeně a je součinem pravděpodobnosti vzniku a zranitelnosti aktiv.  

Tyto hrozby se vyskytují nejčastěji a mají největší dopad na aktiva, která jsem v programu 

stanovila. Střední riziko je znázorněno žlutě, a ačkoliv má na aktiva střední dopad, nelze jej 

podceňovat. Nízké riziko je znázorněno zeleně a má na aktiva nejnižší dopad. Vedle 

barevného znázornění jsou v tabulce zobrazeny i číselné hodnoty rizika. Nízké riziko je 

mezi hodnotami 0 až 29, střední riziko je mezi hodnotami 30 až 59 a nejvyšší riziko je mezi 

hodnotami 60 až 90. Tyto hodnoty jsem nijak neupravovala a ponechala jsem původní, 

nastavené programem.  

Nejvyšší riziko na území Ústeckého kraje představují živelní pohromy, následované 

průmyslovými haváriemi. Střední a nízké riziko nelze podle těchto skupin přesně určit, 

musela bych rozepsat každou hrozbu zvlášť, řekněme, že se vzájemně prolínají, přičemž 

nízké riziko je zastoupeno v daleko menší míře než střední. Těmito hrozbami jsou dopravní 

nehody, technická selhání, úmyslná škodlivá lidská činnost a sociogenní hrozby. 

Analýza rizik na území Ústeckého kraje je znázorněna v obrázku 14. 
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Obrázek 15 Analýza rizik [93] 
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Pro lepší přehlednost je v tabulce 2 uvedena číselná hodnota rizik a v tabulce 3 barevná 

škála rizik. Tabulka 4 pak udává nejvyšší možnou hodnotu rizika. 

 

Tabulka 1 Výsledné riziko [93] 

VÝSLEDNÉ RIZIKO 

Nízké 0 – 29 

Střední 30 – 59 

Vysoké 60 – 90 

 

Tabulka 2 Barevná škála výsledných rizik 

BAREVNÁ ŠKÁLA výsledných rizik 

Nízké 0 – 29 

Střední 30 – 59 

Vysoké 60 – 90 

 

Tabulka 3 Maximální možné riziko [93] 

 

 

AKTIVA 

Aktiva jsem stanovila ve dvou celcích. Hlavní aktivum, na které budou vztaženy získané 

hodnoty, je obyvatelstvo. Aktivum je dále děleno podle jednotlivých územních celků 

odpovídajících působnosti jednotlivých spolků a dřívějším okresům.  

Druhým aktivem je organizace ČČK Ústeckého kraje, vzhledem k potencionálnímu dopadu 

na fungování organizace z finančního a kvalitativního hlediska. Aktivum je tedy dále 

rozděleno na síly a prostředky humanitárních jednotek. Humanitární jednotky jsou 

základním potencionálem ČČK pro řešení katastrof a krizových situací.  

  

MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ RIZIKO 90 
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Obrázek 16 Aktiva [93] 

Hodnoty a zranitelnost aktiv 

Hodnotu aktiva obyvatelstvo jsem stanovila nejvyšší možnou ve všech uvedených 

oblastech. Život člověka má tu nejvyšší prioritu a proto jsou následky v této oblasti 

nenahraditelné. ČČK zasahuje právě tam, kde je ohrožen život, zdraví, důstojnost  

a základní lidské potřeby. Hodnota aktiva ČČK je rozdílná. Aktivum humanitární jednotky-

síly jsem opět ohodnotila tou nejvyšší možnou hodnotou, aktivum humanitární jednotky-

prostředky jsem ohodnotila střední hodnotou. Důvodem k tomuto hodnocení byla 

skutečnost, že materiál lze zapůjčit ze spolků jiných krajů, oblastí, lze ho nahradit. 

Humanitární jednotky jsou tvořeny převážně dobrovolníky. Lidské zdroje tak lehce jako 

materiál nahradit nelze ať již z důvodu dostupnosti, uvolnění ze zaměstnání, školy, 

momentální, krátkodobé či dlouhodobé zdravotní indispozice aj.  

Zranitelnost aktiv indikuje, jak snadno mohou být aktiva zranitelná hrozbou. Zde jsem 

přihlédla k tomu, jaký druh hrozby jednotlivým aktivům hrozí a v jaké míře. 
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Obrázek 17 Zranitelnost aktiv [93] 
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Hodnoty aktiv jsou znázorněny v tabulce 7, hodnoty pro zranitelnost aktiv znázorňuje 

tabulka 8. Hodnoty jsem opět nijak neupravovala a ponechala původní, nastavené 

programem. 

 

Tabulka 4 Hodnota aktiva [93] 

HODNOTA AKTIVA 

0 žádná 

1 velmi nízká 

2 nízká 

3 střední 

4 vysoká 

5 velmi vysoká 

 

 

Tabulka 5 Zranitelnost aktiva [93] 

ZRANITELNOST AKTIVA 

0 žádná 

1 nízká 

2 střední 

3 vysoká 

 

 

HROZBY 

Hrozby jsem vybrala jak nastavené programem, tak vlastní. Při jejich výběru jsem 

zohlednila mnoho hledisek.  Z mého pohledu nejen jako člověka a zdravotníka, ale pro 

účely této práce nejpodstatnějším pohledem členky ČČK, ÚKT a velitelky humanitární 

jednotky jsem vybrala všechny hrozby, které by mohly ohrozit velký počet osob. Právě 

pro tyto situace jsme cvičeni a školeni. 

Hlediska výběru byla geografická (lesy, hory, řeky), dopravní (dálnice, hlavní železniční 

koridory), průmyslová (chemické závody, zásoby ropy, čerpací stanice, zimní stadiony, 

čističky vod, koupaliště), zdravotní (epidemie) a sociogenní (teroristický útoku, 

hromadné násilí a migrace).  
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Obrázek 17 Hrozby a hodnoty pravděpodobnosti [93] 

 

Hodnocení hrozeb 

Hodnocení hrozeb vyplývá z pravděpodobnosti a četností s jakou hrozba může nastat. 

Zde jsem využila formou ústního sdělení znalosti a zkušenosti krizového manažera HZS  

v oblasti analýzy, která zahrnuje pravděpodobnost výskytu, rozsah a možné následky na 

území kraje. Dále jsem procházela zpravodajství na portálu HZS Ústeckého kraje. Jako 

zdroj četnosti definovaných hrozeb, jsem využila i vlastní vzpomínky a zkušenosti. Dle 

dostupných informací jsem přidělila nejvyšší hodnotu pravděpodobnosti vzniku hrozbě 

živelní pohromy, následují ji průmyslové havárie, úmyslná lidská činnost, sociogenní 

hrozby a nejnižší hodnotu četnosti jsem přidělila závažným dopravním nehodám  

a technickým selháním. Pravděpodobnost hrozby je znázorněna v tabulce 9. Hodnoty 

jsem nijak neupravovala a ponechala původní, nastavené programem. 
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Tabulka 6 Pravděpodobnost hrozby [93] 

PRAVDĚPODOBNOST HROZBY 

0 žádná 

1 zanedbatelná 

2 nízká 

3 střední 

4 vysoká 

5 velmi vysoká 

6 jistá 

 

ZRANITELNOST AKTIV HROZBOU 

Program umožňuje generování grafů, pro lepší orientaci jsem tuto možnost využila.  

Graf 1 Aktiva a hrozby znázorňuje zranitelnost aktiv hrozbami celkově. Nejvíce jsou 

ohroženy živelními pohromami a průmyslovými haváriemi. Živelní pohromy  

a průmyslové havárie jsou v Ústeckém kraji předpokládanými nejčastějšími jevy  

a představují proto nejvyšší riziko jak pro obyvatelstvo, tak pro ČČK. 

 

Obrázek 19 Graf Aktiva a hrozby [93] 

Následující grafy znázorňují zranitelnost aktiv obyvatelstvo jednotlivými hrozbami.  
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Graf 2 znázorňuje míru rizika jednotlivých hrozeb pro oblast Teplicka. Nejvyšším 

rizikem v tomto regionu je epidemie, dále požár a provozní havárie s následným únikem 

toxických látek, převažují tedy živelní pohromy. Epidemie chřipky propuká každým 

rokem, je tedy reálným nebezpečím pro obyvatele regionu, pro ČČK představuje 

nebezpečí pro nasazení sil, ty mohou být epidemií také postiženy. Na tomto území je 

mnoho lesních porostů, hrozí tedy požáry. V oblasti se nachází podnik Czech aerosol 

a.s. Velvěty, kde může nastat některá z provozních havárií. Obyvatelstvu hrozí evakuace 

a ČČK může být vyzván, aby zajistil provoz evakuačních středisek. 

 

 

 

 

Obrázek 20 Graf Aktivum: oblast Teplicko [93] 
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Graf 3 znázorňuje míru rizika jednotlivých hrozeb pro oblast Litoměřicka. Nejvyšším 

rizikem v tomto regionu je epidemie, dále povodně a provozní havárie s následným 

únikem toxických látek. Převažují živelní pohromy. Epidemie chřipky propuká každým 

rokem, je tedy reálným nebezpečím pro obyvatele regionu, pro ČČK představuje 

nebezpečí pro nasazení sil, ty mohou být epidemií také postiženy. Regionem protékají 

řeky Labe a Ohře, je tedy postižen povodněmi často a ve velké míře. Nachází se zde 

chemický závod Lovochemie a.s.  Lovosice a sklad pohonných hmot ČEPRO Roudnice 

nad Labem. Obyvatelstvu hrozí evakuace a ČČK může být vyzván, aby zajistil provoz 

evakuačních středisek. 

 

 

 

Obrázek 21 Graf Aktivum: oblast Litoměřicka [93] 
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Graf 4 znázorňuje míru rizika jednotlivých hrozeb pro oblast Ústecka. Nejvyšším 

rizikem v tomto regionu je epidemie, dále povodně, požáry a provozní havárie s 

následným únikem toxických látek. Převažují živelní pohromy. Epidemie chřipky 

propuká každým rokem, je tedy reálným nebezpečím pro obyvatele regionu, pro ČČK 

představuje nebezpečí pro nasazení sil, ty mohou být epidemií také postiženy.  Region 

patří mezi záplavové oblasti, protéká jím řeka Labe, povodně jsou tedy velmi časté. 

Nachází se zde chemický závod Spolchemie Ústí nad Labem, kde v roce 2018 došlo k 

provozní havárii s únikem toxických látek. Obyvatelstvu hrozí evakuace a ČČK může 

být vyzván, aby zajistil provoz evakuačních středisek. 

 

 

 

Obrázek 22 Graf Aktivum: Ústecko [93] 
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Graf 5 znázorňuje míru rizika jednotlivých hrozeb pro oblast Děčínska. Nejvyšším 

rizikem v tomto regionu je epidemie, dále povodně, požár a teroristický útok. Převažují 

živelní pohromy. Epidemie chřipky propuká každým rokem, je tedy reálným 

nebezpečím pro obyvatele regionu, pro ČČK představuje nebezpečí pro nasazení sil, ty 

mohou být epidemií také postiženy. Děčínskem protéká řeka Labe, patří tedy do oblastí 

ohrožených povodněmi. Je lesnatou oblastí, kde každým rokem propukají přírodní 

požáry. Obyvatelstvu hrozí evakuace a ČČK může být vyzván, aby zajistil provoz 

evakuačních středisek. 

 

 

 

Obrázek 23 Graf Aktivum: oblast Děčínska [93] 

 

 

 

 

 

Požár (přírodního i lidského původu) 
Záplavy a  povodně 

Přívalové deště 
Sněhové vánice a kalamity 

Epidemie, pandemie 
Provozní havárie 

Provozní havárie s následným výbuchem 
Provozní havárie s následným požárem 

Provozní havárie s následným únikem toxických látek 
Závažná nehoda v silniční dopravě 

Závažná nehoda v drážní dopravě 
Blackout 

Teroristický útok 
Hromadné násilí 
Migrační vlny 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Aktivum: oblast Děčínsko 



59 

 

Graf 6 znázorňuje míru rizika jednotlivých hrozeb pro oblast Lounska. Nejvyšším 

rizikem v tomto regionu je epidemie, dále povodně, teroristický útok.  Převažují živelní 

pohromy. Epidemie chřipky propuká každým rokem, je tedy reálným nebezpečím pro 

obyvatele regionu, pro ČČK představuje nebezpečí pro nasazení sil, ty mohou být 

epidemií také postiženy. Lounskem protéká řeka Ohře, patří mezi regiony povodněmi 

postiženými. Obyvatelstvu hrozí evakuace a ČČK může být vyzván, aby zajistil provoz 

evakuačních středisek. Teroristický útok se zde nikdy nestal, ale i tuto hrozbu nelze v 

dnešní době podceňovat. 

 

 

 

Obrázek 24 Graf Aktivum: oblast Lounsko [93] 
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Graf 8 znázorňuje míru rizika jednotlivých hrozeb pro oblast Chomutovska. Nejvyšším 

rizikem v tomto regionu je epidemie, dále požár a provozní havárie s následným únikem 

toxických látek. Převažují živelní pohromy. Epidemie chřipky propuká každým rokem, 

je tedy reálným nebezpečím pro obyvatele regionu, pro ČČK představuje nebezpečí pro 

nasazení sil, ty mohou být epidemií také postiženy. Chomutovsko je zalesněnou oblastí, 

hrozí zde požáry přírodního charakteru. Na tomto území se nenachází žádný významný 

chemický závod, ale mnoho menších. Obyvatelstvu hrozí evakuace a ČČK může být 

vyzván, aby zajistil provoz evakuačních středisek.  

 

 

 

Obrázek 25 Graf Aktivum: oblast Chomutovsko [93] 
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Graf 9 znázorňuje míru rizika jednotlivých hrozeb pro oblast Mostecka. Nejvyšším 

rizikem v tomto regionu je epidemie, dále požár, teroristický útok. Převažují živelní 

pohromy. Epidemie chřipky propuká každým rokem, je tedy reálným nebezpečím pro 

obyvatele regionu, pro ČČK představuje nebezpečí pro nasazení sil, ty mohou být 

epidemií také postiženy. Mostecko je zalesněnou oblastí, dále je zde severočeská 

hnědouhelná pánev s povrchovými doly, je zde tedy reálná hrozba požárů. Každoročně 

v lesních porostech propukají. V regionu se nachází areál chemického závodu 

UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov, kde v roce 2018 propukl požár. Obyvatelstvu hrozí 

evakuace a ČČK může být vyzván, aby zajistil provoz evakuačních středisek. 

 

 

Obrázek 26 Graf Aktivum: oblast Chomutovsko [93] 

 

Z grafů uvedených výše tedy vyplývá, že živelní pohromy a průmyslové havárie jsou  

v Ústeckém kraji předpokládanými největšími riziky pro obyvatelstvo. 

Grafy 10 a 11 znázorňují dopad jednotlivých rizik na organizaci ČČK z pohledu 

prostředků a sil humanitárních jednotek. 
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Graf 10 znázorňuje dopad jednotlivých rizik z pohledu prostředků humanitárních 

jednotek. Je zde vidět, že prostředky nejsou nijak významně ohroženy, míra rizika je 

nízká. Graf potvrzuje všechny důvody, které jsem uváděla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27 Graf Aktivum:humanitární jednotky-prostředky[93] 
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Graf 11 znázorňuje dopad rizika na síly humanitárních jednotek. Míra rizika je vysoká  

a střední, přičemž střední míra rizika převažuje. Nejvíce by členy ohrozila epidemie  

z hlediska postižení jejich zdraví, povodně, jejich domovy nebo domovy blízkých by 

mohly být zatopeny. Mezi nejvyšší rizika je zahrnuta i provozní havárie s následným 

únikem toxické látky, s předpokládaným únikem mimo areál závodu v havarijní zóně 

plánování s velkou koncentrací členů ať již z důvodu bydliště, či zaměstnání. Ostatní 

rizika jsou střední. 

 

 

 

 

 

Obrázek 28 Graf Aktivum: Humanitární jednotky-síly [93] 
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5.2 Koncepce krizové připravenosti ČČK v Ústeckém kraji  

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI 

V ÚSTECKÉM KRAJI 

do roku 2024 

 

 

 

 

Obrázek 29 Znak Českého červeného kříže [94] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Bc. Jana Petržilková 
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1 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU KRIZOVÉ 

PŘIPRAVENOSTI ČČK V KRAJI A VÝCHODISKA DALŠÍHO 

PLÁNOVÁNÍ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ČČK V KRAJI              

1.1  POTŘEBA POMOCI ČČK V ÚSTECKÉM KRAJI. 

Ústecký kraj je specifický svým hospodářstvím, pro různé oblasti kraje, což je dáno tím,  

že se v kraji nachází několik velice odlišných krajinných typů. Nachází se zde oblasti 

nížinné (Litoměřicko, Lounsko), oblasti průmyslové (pánevní oblast) a oblasti hornaté 

(Krušné hory, České středohoří, Doupovské hory). Obecně se však Ústecky kraj 

vyznačuje výraznou orientací hospodářství na oblasti těžkého průmyslu. Na území 

podkrušnohorské pánevní oblasti se nacházejí vydatná ložiska hnědého uhlí, významně 

je zde zastoupen chemický průmysl. Ústecký kraj je druhým krajem v České republice s 

nejvyšší nezaměstnaností, zvláště oblast Teplice, Most a Chomutov. Kraj je rizikový z 

hlediska hromadného násilí, rasových nepokojů, migračních vln a teroristických útoků. 

Každoročně lze předpokládat šíření epidemických onemocnění. Je zde vysoké 

nebezpečí záplav, na které jsou obce připraveny v různé míře. Pomoc při zřizování a 

vedení evakuačních center je vysoce pravděpodobná. Kupní síla v kraji je poměrně 

nízká. Míra nutnosti poskytování humanitární pomoci je vysoká, získávání financí a 

distribuce pomoci je dobrá. ČČK může v kraji poskytnout pomoc ve dvou základních 

skupinách. Je zde snaha o navázání kontaktů s HZS kraje, hejtmanem kraje a starosty 

jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Některé oblastní spolky jsou členy Panelů 

humanitárních organizací, kde jsou požadavky, kompetence a spolupráce všech členů 

jasně vymezeny. [95] 

1.1.1 Pomoc ČČK při krátkodobých mimořádných událostech 

Krátkodobými událostmi rozumíme dopravní nehody v silniční a drážní dopravě, 

provozní havárie s následným výbuchem, požárem nebo únikem toxických látek. Mezi 

další krátkodobé události řadíme únik amoniaku z ledních stadiónů, únik chlóru z 

čističek vod, koupališť a plaveckých bazénů, technická selhání-blackout, úmyslnou 

škodlivou lidskou činnost, teroristický útok a hromadné násilí, požáry menšího rozsahu. 

Pokud nastane některá z těchto událostí ČČK může poskytnout v krátkém čase 

psychosociální pomoc zasaženým, základní komfort nezraněným osobám zasažených 

mimořádnou událostí a zasahujícím složkám. Tím rozumíme pomoc v evakuačních a 

asistenčních centrech od vedení evidence po zajištění provozu. Reakční čas nasazení 

minimálního počtu 2až 3 členů humanitárních jednotek je cca 90 až 120 minut. Počet 
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členů lze následně rozšířit. Je třeba dostatek humanitárního vybavení v rámci kraje, 

každý spolek má své a je možné si jej zapůjčit v rámci projektu sousedské výpomoci. 

1.1.2 Pomoc ČČK při dlouhodobých mimořádných událostech 

Dlouhodobými událostmi rozumíme převážně povodně s četností 5 až15let, dále pak 

epidemie chřipky s hranicí 1700 onemocnění na 100 000 obyvatel, která se vyskytuje 

každoročně. Méně pravděpodobné jsou sněhové vánice, kalamity a migrační vlny. Při 

těchto událostech ČČK může nabídnout jak již výše uvedené služby, tak monitoring 

potřeb postižených obyvatel, koordinaci a distribuci humanitární pomoci a koordinaci 

dobrovolnické pomoci. ČČK disponuje vyškolenými členy pro stavbu 

protipovodňových stěn. 

1.2 SÍLY A PROSTŘEDKY PROJEKTU KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI V    

ČČK 

1.2.1 OS ČČK Teplice 

OS ČČK Teplice je pověřený spolek a disponuje humanitární jednotkou s 20 členy.  

V případě poplachu může být nasazeno 5 členů do 2 až 3 hodin, 5 členů krátkodobě v 

jiném kraji do 24 hodin a 4 členové dlouhodobě v jiném kraji nad 24 hodin. Všichni 

členové jsou vyškolení zdravotníci, jeden je způsobilý k vykonávání zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu, čtyři členové jsou vyškoleni v psychosociální pomoci. 

HJ je vybavena 4 stany, elektrocentrálou, osvětlovací sadou, 20 lehátky a 10 

přikrývkami, automobilem v kombi provedení. Dále disponuje 100 sadami 

jednorázových jídelních souprav, je vybaven zdravotnickým materiálem. Disponuje 

krajským pohotovostním skladem, který je v současné době přemisťován do nových 

prostor a materiál projde kontrolou a výměnou. Všichni členové mají vlastní uniformu. 

OS ČČK Teplice se zaměřuje na sociální a zdravotnickou činnost. 

1.2.2 OS ČČK Litoměřice 

OS ČČK Litoměřice disponuje humanitární jednotkou s 25 členy. V případě poplachu 

může být nasazeno 3až 5 členů do 24 hodin, krátkodobě do 24 hodin v jiném kraji 3 až 

6 členů a 3 až 6 členů v jiném kraji dlouhodobě nad 24 hodin. Všichni členové jsou 

vyškolení zdravotníci, členové zdravotní sekce jsou vyškoleni v normě Dobrovolná 

sestra. Z toho je 5 členů způsobilých k vykonávání zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu, 3 jako sestra, 2 jako lékař. Členové psychosociální sekce jsou 

vyškoleni v psychosociální pomoci, z toho 2 jsou profesionálové. Nejen členové 
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technické sekce jsou vyškoleni v radiokomunikaci, zacházení s elektrocentrálou a jsou 

schopni rozvinout a obsluhovat kontejner nouzového přežití obyvatelstva, stavět 

protipovodňové hráze. Členové humanitární sekce a všichni ostatní jsou proškoleni  

v zajištění chodu evakuačního střediska, nouzového ubytování a vedení evidence 

přijímaných. Všichni postupně prochází cvičeními a školeními ve všech činnostech HJ. 

HJ je vybavena 1 notebookem, 2 tablety a náhradním zdrojem elektrické energie pro 

štábní činnost v terénu. Dále disponuje 2 stany, 1 malým nafukovacím stanem  

s podlážkou vhodným jako mobilní ošetřovna, 10 dekami  

a 8 várnicemi k převozu teplé stravy, zdravotnickým materiálem a 10 nosítky, vybavení  

je uloženo ve skladu v budově spolku. K přepravě je využíván osobní automobil  

v provedení kombi. Převážná část členů má vlastní uniformy. OS ČČK Litoměřice se 

zaměřuje na sociální a zdravotnickou činnost. 

1.2.3 OS ČČK Děčín a Ústí nad Labem 

OS ČČK Děčín zajišťuje i oblast Ústí nad Labem a jeho humanitární jednotka disponuje  

15 členy. V případě poplachu může být nasazeno 3 až 5 členů do 24 hodin, na 

krátkodobou akci v jiném kraji do 24 hodin celkem 8 členů a 5 členů v jiném kraji 

dlouhodobě nad 24 hodin. Všichni členové jsou vyškolení zdravotníci, 2 členové jsou 

způsobilí k vykonávání zdravotnického povolání bez odborného dohledu jako sestra.  

V oblasti psychosociální pomoci jsou vyškoleni 4 členové. HJ disponuje 1 stanem,  

40 dekami, 20 lehátky a 4radiostanicemi. K dopravě může být využit osobní automobil 

a mikrobus. Spolek může poskytnout 19 vysoušečů. Převážná část členů má vlastní 

uniformy. OS ČČK Děčín se zaměřuje na sociální a zdravotnickou činnost. 

1.2.4 OS ČČK Louny 

OS ČČK Louny disponuje humanitární jednotkou s 10 členy. V případě poplachu může 

být nasazeno 3až 5 členů do 24 hodin, krátkodobě v jiném kraji 5 členů a 5 členů 

dlouhodobě v jiném kraji nad 24 hodin.  Všichni členové jsou vyškolení zdravotníci,  

z nichž je 5 členů a způsobilých k vykonávání zdravotnického povolání bez odborného 

dohledu jako sestra nebo záchranář. Zástupce psychosociální sekce absolvoval kurz 

psychosociální pomoci. Všichni členové mají kurz člen Humanitární jednotky. HJ je 

vybavena velkým ubytovacím stanem, 8 lehátky, 15 dekami a 4křesílky. Disponuje 

jídelní soupravou pro 170 osob. K dopravě může být využit osobní automobil. Převážná 
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část členů má vlastní uniformy. OS ČČK Louny se zaměřuje na sociální a zdravotnickou 

činnost, přičemž sociální činnost převládá. 

1.2.5 OS ČČK Most 

OS ČČK Most disponuje humanitární jednotkou s 5 členy. V případě poplachu může být 

nasazeno 3až 5 členů do 24 hodin, krátkodobě v jiném kraji 5 členů a 5 členů 

dlouhodobě v jiném kraji nad 24 hodin.  Všichni členové jsou vyškolení zdravotníci. 

Specializují se a výuku první pomoci a poskytování zdravotních dozorů. HJ disponuje 

jídelní soupravou pro 50 osob. OS ČČK Most se zaměřuje na zdravotnickou činnost a to 

zejména na výuku 1. pomoci a zdravotní dozory. 

1.2.6 OS ČČK Chomutov 

OS ČČK Chomutov nemá humanitární jednotku. Jeho členové se specializují na výuku 

první pomoci a zdravotní dozory. Lze je tedy v případě nutnosti využít jako zdravotníky 

při zajišťování zdravotnické pomoci v evakuačních střediscích. Spolek disponuje 

základnou dobrovolníků se zkušenostmi v oblasti techniky. Dopravu zajišťují dodávkou. 

OS ČČK Chomutov se zaměřuje na zdravotnickou činnost a to zejména na výuku  

1. pomoci a zdravotní dozory. 

1.3 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI 

Projekt krizové připravenosti je v současné době financován z vlastních zdrojů OS ČČK  

a je závislý na velké obětavosti členů HJ.  Lze využít dotační program: Program 2019, 

na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu 

spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany 

obyvatelstva a ostatních složek IZS z rozpočtu Ústeckého kraje. Tyto dotace ve výši 

100 000 korun lze využít na nákup uniforem, malé techniky a vybavení humanitárních 

jednotek. Na další rozvoj jako je pořízení nafukovacích stanů, přívěsného vozíku na 

převoz vybavení humanitárních jednotek nebo personalizaci krizového managementu 

nejsou dostatečné. 

1.4 NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PRACUJÍCÍ V KRIZOVÉ 

PŘIPRAVENOSTI 

V Ústeckém kraji působí Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje (dále jen HO) 

na krajské úrovni a Panel humanitárních organizací Litoměřicka a Děčína na oblastní 

úrovni. Panel HO je neformální skupinou složenou ze zástupců státních, příspěvkových  
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a nestátních neziskových organizací. Koordinuje činnost nestátních neziskových 

organizací (dále jen NNO), spolupracuje s krizovými štáby, zabezpečuje systém 

efektivní spolupráce organizací a osob při nejen při přípravě, ale i při bezprostřední 

pomoci. Spolupracuje se státní správou, samosprávou, poskytuje humanitární pomoc  

v oblasti psychosociální, zdravotní, krizové intervence a duchovní činnosti. Vytváří  

a aktualizuje databázi poskytovatelů pomoci. Členy panelu HO jsou Krajský úřad Ústí 

nad Labem, HZS, PČR, Charita, Spirála, Dobrovolnické centrum, Medic, Člověk  

v tísni, Diákonie, AVAZ a OS ČČK Litoměřice. Na oblastní úrovni se členové mírně 

liší.  

Byla navázána spolupráce s pověřeným spolkem Prahy 1, který je vzhledem ke 

geografii časově dostupný. 

Zapojili jsme se do projektu Sousedské výpomoci. V případě potřeby sil a prostředků je 

můžeme vyhledat v databázi a požádat o pomoc. 

1.5 SLABÉ STRÁNKY A RIZIKA 

Mezi slabé stránky a rizika projektu krizové připravenosti náleží následující hlediska: 

 krizová připravenost je zajišťována převážně členy a dobrovolníky, existuje 

riziko ztráty těchto vyškolených dobrovolníků, kompenzace je možná 

zatraktivněním činnosti HJ pro nábor budoucích členů, která je závislá na 

vybavení a možnosti nasazení; 

 absence pravidelného školení v oblasti krizové připravenosti a psychosociální 

pomoci pro členy a velitele HJ; 

 absence regionálních cvičení v oblasti krizové připravenosti pro členy HJ; 

 absence dostatečného vybavení HJ pro zásahy; 

 nedostatečné zakotvení ČČK v krajské struktuře IZS; 

 omezená mobilita členů HJ, používají převážně vlastní vozidla; 

 komunikace HJ je vedena výhradně mobilními telefony, případně sociálními 

sítěmi, v případě výpadku bude činnost HJ markantně ztížena, ne-li zcela 

vyřazena. 
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2 CÍLE, KTERÉ BUDOU DO ROKU 2024 V ČČK KRAJE 

DOSAŽENY 

Primárním cílem je schopnost reakce na všechny očekávané hrozby. ČČK bude schopen 

poskytovat pomoc postiženému obyvatelstvu nejen na území kraje, ale i v rámci 

projektu Sousedské výpomoci ostatním spolkům na území České republiky. Spolupráce 

se všemi složkami IZS, krajským úřadem a dalšími organizacemi je založena na 

vzájemné spolupráci a důvěře. Proto ji budeme posouvat postupnými kroky stále 

kupředu, abychom byli plnohodnotnými partnery v oblasti mimořádných událostí a 

krizových stavů. Těmito kroky jsou dílčí cíle: 

 vybavit členy HJ jednotnými uniformami a základními osobními ochrannými 

prostředky; 

 zajistit krajskou verzi programu Slack, do které budou napojeni všichni členové 

HJ; 

 zajistit napojení všech velitelů HJ do celostátní sítě programu Slack; 

 spolupracovat s pověřeným spolkem Prahy 1 při vytváření dispečinku 7/24, který 

by přijímal i aktivaci z Ústeckého kraje; 

 zajistit vyškolení co nejvíce členů HJ v kurzu Člen HJ; 

 zajistit vyškolení co nejvíce členů psychosociálních sekcí v psychosociální 

pomoci; 

 zajistit vyškolení co nejvíce členů technické sekce v technické oblasti; 

 zajistit vyškolení co nejvíce členů v radiokomunikaci; 

 zajistit vyškolení co nejvíce členů v projektu Technik ochrany obyvatelstva; 

 zajistit na území kraje alespoň dva velké stany s dvěma elektrocentrálami, 

lehátky, stoly, lavicemi a osvětlením; 

 vypracovat jednotný poplachový plán pro aktivaci humanitárních jednotek; 

 zajistit prezentace naší činnosti na dnech IZS, spolupracovat s HZS, PČR a státní 

správou na společných projektech v rámci ukázek činnosti jednotlivých složek; 

 zapojit co nejvíce spolků do Panelu HO. 
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3 NÁSTROJE A OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ TĚCHTO CÍLŮ 

3.1  STRUKTURA ŘÍZENÍ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI V KRAJI 

Při mimořádné situaci a krizovém stavu postihující více než jednu oblast kraje, nebo 

pokud o to bude pověřený spolek požádán některým oblastním spolkem kraje, bude 

krizový štáb zřízen při pověřeném oblastním spolku Teplice. Ostatní spolky postižených 

území vyšlou do krizového štábu své zástupce. Zástupce vyšlou i ostatní spolky, pokud 

od nich bude vyžádána pomoc v oblasti sil a prostředků, nebo pokud ji sami nabídnou. 

Dispečink krizového štábu pro operační řízení bude zřízen v budově pověřeného 

oblastního spolku. 

Jednotlivé oblastní spolky si zřídí své krizové štáby dle vlastního uvážení. Vždy musí 

být určena kontaktní osoba jako dispečer na krizové lince a v případě potřeby aktivuje 

krizový štáb daného spolku. 

Každý spolek je dle Koncepce krizové připravenosti do roku 2015 povinen zřídit 

humanitární jednotku minimálně 3. kategorie, což je 5 osob dostupných do 24 hodin. Na 

území kraje ji mají zřízenu všechny spolky kromě OS Chomutov. S nasazením této 

kategorie jednotek se počítá při dlouhodobých událostech. Při krátkodobých událostech 

budou aktivovány spolky s HJ 2. kategorie, tedy spolek Litoměřice, Teplice a po 

domluvě i Děčín a Louny. Jednotkou 1. kategorie v současné době disponuje pouze 

spolek Litoměřice. 

Spolupráce s IZS  bude řešena na úrovni kraje formou dvoustranných dohod. Taktéž 

může být řešena na úrovni oblastních spolků, který tuto skutečnost dá na vědomí spolku 

pověřenému. 

Spolupráce s Panelem HO bude řešena jak na úrovni kraje, tak na úrovni oblastních 

spolků. Oblastní spolky by tuto skutečnost měli dát na vědomí pověřenému spolku  

a spolkům ostatním, aby se mohla tato skutečnost zanést při aktualizaci Koncepce. 

3.2  PERSONÁLNÍ PROSTŘEDKY 

Personální prostředky můžeme rozčlenit do několika kategorií. 

 Kvalifikovaní členové pro krizové štáby a jejich činnost-budou zajištěny 

kvalifikovanými členy pověřeného spolku a doplněni kvalifikovanými členy 

ostatních spolků. Počítá se s nasazením cca 7 osob. 
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 Pomocný personál krizových štábů-budou zapojeni členové se zdravotním 

handicapem a dobrovolníci se zkušenostmi převážně v administrativě, logistice  

a práci s PC. 

 Kvalifikovaní členové pro nasazení v zasažených oblastech-budou nasazeni 

členové HJ, kteří jsou pro všechny oblasti pomoci vyškoleni, a jejich počet je 

dostatečný. Počítá se s nasazením cca 30 osob. Prošli výcvikem první 

zdravotnické pomoci, první psychické pomoci, technickými školeními  

a provozem a zajištěním evakuačních center. 

 Pomocný personál pro nasazení v zasažených oblastech-budou zapojeni 

dobrovolníci z řad veřejnosti. 

3.3 MATERIÁLNÍ PROSTŘEDKY 

Materiální prostředky budou adekvátně a dostupně uskladněny. V období 1až 3 měsíců 

budou opuštěny staré nevyhovující prostory a bude využito nových prostorů pro krajský 

sklad pověřeného OS v Teplicích. Prostředky budou kontrolovány, poškozené vyřazeny  

a nahrazeny novými. V tomto skladu je uloženo základní vybavení, elektrocentrála, 

osvětlení, stany, lehátka a deky. Jsou dostupné po telefonickém kontaktování ředitelky 

pověřeného spolku. 

Některé OS mají svoje sklady, ve kterých mají uloženo vybavení. Tyto sklady se 

nachází v Litoměřicích, Děčíně a Lounech. Jsou dostupné po telefonickém kontaktování 

ředitelek spolků. Současné materiální vybavení pro poskytování humanitární pomoci  

je nedostatečné. Je nutné jeho rozšíření a navýšení a to v následujících položkách. 

 Prostředky pro humanitární činnost 

Bude potřeba rozšířit počet stanů, lavic a stolů, osvětlení, elektrocentrál a ohřívacích 

nádob pro stravování. V současné době jsme závislí na projektu sousedské výpomoci. 

  Komunikace 

o Program Slack-je volně k používání a zajistí jednotný systém poplachu, 

dorozumívání a komunikace HJ na krajské úrovni, přes mobilní data nebo wifi 

připojení, ČČK tak nebude závislý na výši tarifu členů. 

o Radiostanice-v případě výpadku mobilních sítí dojde k závažnému ohrožení 

činnosti ČČK, který je doposud na komunikaci mobilními telefony závislý. 

 Mobilita materiálu a členů 



74 

 

V současné době chybí kapacity na převoz materiálu, materiál je převážen osobními 

auty, které mají kapacitu nedostačující a musí se použít dvě auta, nebo jedno několikrát.  

K přepravě členů se doposud požívají jejich vlastní vozidla. V dlouhodobějším 

horizontu se počítá s následujícími opatřeními. 

o Přívěsný vozík-nákup přívěsného vozíku do velikosti požadované pro řidičské 

oprávnění B. Jeho parkování bude řešeno dohodou mezi spolky. 

o Osobní automobily-možnost použití osobních automobilů jednotlivých spolků, 

vysílajících HJ do akce. OS Děčín pak disponuje minibusem, je nutné dořešit 

jeho případné zapůjčení. 

 Uniformy členů a ochranné pomůcky 

Ačkoliv většina členů HJ vlastní uniformu, nejsou tyto uniformy jednotné. Ochrannou 

přilbu vlastní jen malá část členů. Cena uniforem a přileb je vysoká a lze je tedy 

pořizovat následujícími způsoby: 

o hrazena členem; 

o hrazena spolkem za spoluúčasti člena; 

o hrazena spolkem. 

Způsob pořizování bude i nadále záležet na jednotlivých OS, dokud nebude nalezena 

přijatelnější cesta. 

3.4 PŘÍPRAVA ČLENŮ HJ A KRIZOVÝCH ŠTÁBŮ A DALŠÍ PERSONÁLNÍ 

OTÁZKY 

V současné době je příprava členů HJ ve zdravotní oblasti na vysoké úrovni. Co se týče 

ostatních oblastí, je nedostatečná. Ze zkušeností vyplývá, že členové HJ mají o 

vzdělávání  

v tomto směru obrovský zájem.  

 Zajistíme další školení v psychosociální oblasti, pilotní školení mělo pozitivní 

ohlas, rozšiřující část proběhne v roce 2020.  

 Zajistíme vyškolení co nejvíce členů HJ v kurzu Člen HJ, v roce 2020 uspořádá 

toto školení OS Litoměřice.  

 Zajistíme vyškolení co nejvíce členů nejen technické sekce v technické oblasti, 

každým rokem pořádá HZS Praha ve spolupráci s pověřeným spolkem Prahy 1 
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kurz Technik ochrany obyvatelstva I pro členy HJ a kurz Technik ochrany 

obyvatelstva II pro velitele HJ a krizové manažery. 

 Zajistíme vyškolení co nejvíce členů v radiokomunikaci, lze vlastními již 

proškolenými členy a bude realizováno na kurzu člen HJ. 

 Zajistíme účast členů na celostátních a regionálních cvičeních. 

 Zajistíme účast členů krizových štábů na cvičeních a školeních pořádaných 

Úřadem ČČK. 

3.5 FINANCOVÁNÍ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ČČK  KRAJI 

Financováni krizové připravenosti je v současné době realizováno z vlastních zdrojů 

OS. V současné době lze využít dotační program z rozpočtu Ústeckého kraje: Program 

2019. Podpora probíhá již několikátým rokem jako zatím jediný dostupný prostředek 

pro financování materiálního vybavení HJ. Na financování nákupu nafukovacích stanů  

s podlážkou a zateplením nebudou vzhledem k cenové náročnosti v nejbližší době 

prostředky. 

3.6  MEDIALIZACE PROJEKTU KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ČČK V 

KRAJI 

Medializace projektu krizové připravenosti bude i nadále probíhat formou prezentace 

ČČK Ústeckého kraje na dnech IZS Ústeckého kraje, projektech pořádaných s HZS, 

PČR a státní správou. 

Mediální komunikace bude i nadále probíhat prostřednictvím regionálních televizních  

a rozhlasových stanic, regionálními tištěnými médii, elektronickými médii, převážně 

Facebookem a webovými stránkami jednotlivých spolků. 

Pro mediální komunikaci na celostátní úrovni bude využíváno celostátních médií, České 

televize a Českého rozhlasu a webových stránek Úřadu ČČK. 
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4 ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM REALIZACE OPATŘENÍ 

VEDOUCÍCH KE SPLNĚNÍ DEFINOVANÝCH CÍLŮ 

Tabulka 7 Závazný harmonogram realizace cílů  

ÚKOL TERMÍN ZODPOVĚDNOST 

Zajištění školení v psychosociální oblasti 2024 OS Litoměřice 

Zajištění školení v technické oblasti 2022 P OS Teplice+OS jednotlivě 

Zajistit kurz Člen HJ 2024 OS Litoměřice+ ostatní OS 

Zajistit školení v radiokomunikaci 2022 Spolupráce OS 

Zajistit školení Technik ochrany obyvatelstva 2024 

OS Litoměřice ve spolupráci s P OS 

Praha 1 

Zajistit krajskou síť programu Slack 2020 OS Litoměřice 

Zajistit napojení všech velitelů HJ do programu 

Slack na celostátní úrovni 2021 OS Litoměřice 

Zajistit materiální dovybavení 2024 P OS Teplice  

Zapojení do dispečinku 7/24 2024 P OS Teplice+ OS Litoměřice 

Vybavení členů HJ jednotnými uniformami a 

ochrannými pomůckami 2024 OS jednotlivě 

Prezentace naší činnosti 2020 OS jednotlivě 

Zapojit co nejvíce spolků do panelu HO 2024 P OS Teplice + OS jednotlivě 
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5.3 Plán pomoci ČČK na území Ústeckého kraje 

PLÁN POMOCI ČČK NA ÚZEMÍ 

ÚSTECKÉHO KRAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Bc. Jana Petržilková 
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1 OBECNÁ ČÁST 

1.1 DEFINICE 

ČČK-Český červený kříž 

OS-oblastní spolek 

Pověřený OS ČČK (P OS ČČK)-Pověřený oblastní spolek pro Ústecký kraj 

KŠ P OS ČČK-Krizový štáb P OS ČČK Teplice 

OVR-oblastní výkonná rada  

Kraj-Ústecký kraj 

Plán pomoci-Plán pomoci ČČK na území Ústeckého kraje 

Krajská koncepce-Koncepce krizové připravenosti ČČK v Ústeckém kraji 

 

1.2 INFORMACE KE SCHVÁLENÍ A AKTUALIZACÍCH PLÁNU POMOCI 

Plán pomoci ČČK na území Ústeckého kraje byl schválen OVR pověřeného OS ČČK 

Teplice dne XX XX XXXX 

Aktualizace č. 1 byla zpracována X a schválena OVR pověřeného OS ČČK Teplice dne 

XX XX XXXX 
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1.3 OBECNÁ USTANOVENÍ 

Tento plán pomoci je zpracován pro zabezpečení plnění úkolů ČČK v kraji: 

 vyplývající z ustanovení zákona  239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému; 

o zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení; 

o nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona  

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení; 

o nařízení vlády 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do 

mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární 

pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími 

fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva; 

o vyplývající ze zákona 126/ 1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného 

kříže a o ČSČK; 

o stanov ČČK; 

o vnitřních předpisů ČČK. 

 Jednotným výkladem Plánu pomoci ČČK na území Ústeckého kraje při 

mimořádných událostech se pověřuje: 

o KŠ pověřeného OS ČČK Teplice v době, kdy je aktivován; 

o ředitelka Úřadu pověřeného OS ČČK Teplice ve všech ostatních případech. 

 V případech, které tento dokument nepostihuje, nebo se stane některé z jeho 

ustanovení sporným, či je v rozporu s ustanoveními obecně závazných právních 

předpisů nebo Stanov ČČK, vychází se z ustanovení platných právních předpisů 

České republiky, Stanov ČČK a norem mezinárodního humanitárního práva. 

 Změny a doplňky tohoto dokumentu jsou možné pouze v písemné formě a musí 

být schváleny OVR pověřeného OS ČČK Teplice. Toto se netýká příloh, které 

jsou průběžně aktualizovány podle potřeby. 

 Pro ostatní obdobné případy, které nebyly označeny jako mimořádná událost 

nebo krizový situace ve smyslu výše uvedené legislativy, ale naplňují § 4 písm. 

b) zákona č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu ČK a o ČSČK nebo § 7 

Stanov ČČK případně pro mimořádné události a krizové situace vzniklé jinde než 

na území kraje, platí tento dokument přiměřeně v nezměněné podobě. 
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1.4 FÁZE POMOCI 

 Bezprostřední pomoc: 

o počáteční období po vzniku mimořádné události; 

o hlavní roli mají prvosledové složky Integrovaného záchranného systému (dále 

jen IZS), cílem je zajištění okamžitých záchranných a likvidačních prací 

(evakuace) za účelem záchrany života, zdraví a majetku občanů, v případě 

potřeby se zapojují i další složky IZS; 

o trvá hodiny až dny. 

 Následná pomoc: 

o nastává zpravidla po kulminaci vyvolávající situace; 

vzniká potřeba nouzového ubytování, stravování, zdravotnické, psychologické  

a humanitární pomoci; 

o trvá dny až týdny. 

 Obnova: 

o dlouhodobé období do návratu situace k normálu, obnova původního prostředí  

a životních podmínek, sanační práce; 

o hlavní roli má státní správa, samospráva a humanitární organizace; 

o trvá měsíce až roky. 

 

1.5 HLAVNÍ ÚKOLY ČČK V KRAJI PŘI POSKYTOVÁNÍ HUMANITÁRNÍ 

POMOCI 

1.5.1 Celostátní priority ČČK při poskytování humanitární pomoci 

Dle Koncepce připravenosti ČČK do r. 2015 se ČČK zaměřuje při poskytování 

humanitární pomoci zejména na následující témata: 

 psychosociální pomoc; 

 problematika nouzového přežití obyvatelstva (včetně materiálních základen 

humanitární pomoci); 

 sběr a distribuce humanitární pomoci; 

 sběr finančních prostředků (Fond humanity, DMS) a využití získaných financí na 

projekty obnovy; 

 poskytování první pomoci (v podobě drobných ošetření) v terénu a ošetřovatelské 

péče v evakuačních centrech. 
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1.5.2 Úkoly ČČK při poskytování pomoci definované krajskou koncepcí 

1.5.2.1 Pomoc v případě krátkodobých událostí. 

Krátkodobými událostmi rozumíme dopravní nehody v silniční a drážní dopravě, 

provozní havárie s následným výbuchem, požárem nebo únikem toxických látek. Mezi 

další krátkodobé události řadíme únik amoniaku z ledních stadiónů, únik chlóru  

z čističek vod, koupališť a plaveckých bazénů, technická selhání-blackout, úmyslnou 

škodlivou lidskou činnost, teroristický útok a hromadné násilí, požáry menšího rozsahu. 

Pokud nastane některá z těchto událostí ČČK může poskytnout v krátkém čase 

psychosociální pomoc zasaženým, základní komfort nezraněným osobám zasažených 

mimořádnou událostí a zasahujícím složkám. Tím rozumíme pomoc v evakuačních  

a asistenčních centrech od vedení evidence po zajištění provozu. Reakční čas nasazení 

minimálního počtu 2až 3 členů humanitárních jednotek je cca 90 až 120 minut. Počet 

členů lze následně rozšířit. Je třeba dostatek humanitárního vybavení a jeho rychlá 

doprava na místo události. V současnosti není materiální vybavení vyřešeno v rámci 

kraje, každý spolek má své a je možné si jej zapůjčit v rámci projektu sousedské 

výpomoci. 

1.5.2.2 Pomoc v případě dlouhodobých událostí. 

Dlouhodobými událostmi rozumíme převážně povodně s četností 5 až15let, dále pak 

epidemie chřipky s hranicí 1700 onemocnění na 100 000 obyvatel, která se vyskytuje 

každoročně. Méně pravděpodobné jsou sněhové vánice, kalamity a migrační vlny. Při 

těchto událostech ČČK může nabídnout jak již výše uvedené služby, tak monitoring 

potřeb postižených obyvatel, koordinaci a distribuci humanitární pomoci a koordinaci 

dobrovolnické pomoci. ČČK disponuje vyškolenými členy pro stavbu 

protipovodňových stěn. 
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2 SPECIÁLNÍ ČÁST 

2.1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE 

2.1.1 Základní údaje 

Ústecký kraj leží na severozápadě České republiky. Jeho severozápadní hranice kraje  

je zároveň i státní hranicí se Spolkovou republikou Německo, konkrétně se spolkovou 

zemí Sasko. Na severovýchodě sousedí s Libereckým krajem, na západě  

s Karlovarským a z malé části s krajem Plzeňským a na jihovýchodě se Středočeským 

krajem. Tato poloha předurčuje Ústeckému kraji významné místo v mezinárodní 

hospodářské a kulturní spolupráci a je východiskem pro pestrou paletu aktivit 

přeshraniční spolupráce. 

Hranici s Německem tvoří pásmo Krušných hor, Labských pískovců a Lužických hor. 

 Na jihovýchodě kraje se rozprostírají roviny, tzv. Česká křídová tabule, ze kterých 

vystupuje historicky nejznámější hora Čech, Říp a České středohoří se svým nejvyšším 

vrcholem Milešovkou. České Středohoří má neopakovatelný krajinný ráz. Nejvýše 

položené místo na území kraje leží na úbočí nejvyšší hory Krušných hor, Klínovce. 

Nejníže položeným bodem kraje je hladina řeky Labe u Hřenska (115 m n. m.), což je 

zároveň nejníže položené místo v ČR. Největším vodním tokem je řeka Labe, zleva se 

vlévá druhý největší levostranný labský přítok Ohře a řeka Bílina. Z pravé strany se do 

Labe vlévají řeky Ploučnice a Kamenice. Největší vodní plochou je Nechranická nádrž, 

na řece Ohři v západní části kraje. Ústecký kraj se vyznačuje značnou rozdílností jak  

z hlediska přírodních podmínek, tak i z hlediska hospodářské struktury, hustoty osídlení 

a stavu životního prostředí. V kraji lze vymezit čtyři významně odlišné oblasti. Oblast  

s vysoce rozvinutou průmyslovou výrobou, především v Podkrušnohoří (okresy 

Chomutov, Most, Teplice a částečně Ústí nad Labem). Z odvětví má významné 

postavení energetika, těžba uhlí, strojírenství, chemický a sklářský průmysl. Další 

oblastí je Litoměřicko a Lounsko, které jsou významné svou zemědělskou produkcí. 

Polabí a Poohří jsou proslulé ovocnářské oblasti, nazývané Zahrada Čech. Oblast 

Krušných hor je velmi řídce osídleným horským pásem s omezenými hospodářskými 

aktivitami. Oblast Děčínska není ani územím s koncentrací těžkého průmyslu ani oblastí 

zemědělskou, jeho severní část Šluknovsko je svou odlehlostí a obtížnou dostupností  

z centrální části kraje typicky periferním územím. Obecně se však Ústecky kraj 
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vyznačuje výraznou orientací hospodářství na oblasti těžkého průmyslu. Podíl na 

hrubém domácím produktu v České republice je 5,7%. V přepočtu na jednoho obyvatele 

dosahuje 73,8% republikového průměru a je mezi kraji na třinácté pozici, avšak poloha 

kraje představuje z hlediska postupné integrace do evropských struktur, blízkosti  

i dostupnosti Prahy a sousedních krajských center významné možnosti rozvoje. 

Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů, okres Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, 

Most, Teplice a Ústí nad Labem, které se dále člení na 354 obcí různých velikostí,  

z toho je 59 obcí se statutem města. Od 1. 1. 2003 vstoupila do 2. fáze reforma veřejné 

správy, která stanovila vyhláškou správní obvody obcí s rozšířenou působností a obcí  

s pověřeným obecním úřadem, včetně jejich sídel. V Ústeckém kraji od tohoto data 

vzniklo 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností: Bílina, Děčín, Chomutov, 

Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad Labem, 

Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf a Žatec a 30 správních obvodů obcí  

s pověřeným obecním úřadem. 

Rozloha kraje je 5 339 km2, což představuje 6,8% rozlohy České republiky. 

Zemědělská půda zaujímá téměř 52% území kraje, lesy se rozkládají na téměř 31%  

a vodní plochy na 2 % území. [95, 96, 97] 

 

Obrázek 30 Správní mapa Ústeckého kraje [98] 
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2.1.2 Podnebí 

Charakter podnebí ovlivňuje pásmo Krušných hor, jejichž hřeben vytváří překážku 

proudění chladného a vlhkého vzduchu od Atlantského oceánu. Horské části jsou 

vystaveny poměrně vysokým srážkám a panují v nich nízké průměrné teploty, jižní část 

kraje leží ve srážkovém stínu a průměrné teploty jsou zde vyšší.  

Podle údajů měření hydrometeorologické stanice v Ústí nad Labem-Kočkově průměrné 

roční teploty vzduchu dosahují 8,4 °C, průměrný roční úhrn srážek je 584,5 mm  

a slunce svítí v průměru 1 406,1 hodin v roce.  

2.1.3 Obyvatelstvo 

V roce 2016 měl Ústecký kraj 821 337 obyvatel, což jej řadí na páté místo v republice. 

Hustota obyvatel je 154 obyvatel/km2 a je vyšší než vykazuje celostátní průměr, který 

je 134 obyvatel/km2 a je čtvrtou nejzalidněnější oblastí České republiky. Nejhustěji je 

osídlena podkrušnohorská hnědouhelná pánev, méně pak oblast Krušných hor a okresy 

Louny a Litoměřice, kde se vyskytují především menší venkovská sídla. Největší obcí  

a zároveň sídlem kraje je město Ústí nad Labem s 92 984 obyvateli. Charakteristickým 

rysem kraje je relativně mladé obyvatelstvo, průměrný věk je 41,6 let. Ústecký kraj se 

řadí na čtvrté nejnižší místo v počtu živě narozených na 1 000 obyvatel (10,0) a je zde 

nejvyšší úmrtnost v republice (11,0 zemřelých na 1 000 obyvatel). Počtem rozvodů na  

1 000 obyvatel (2,7) a počtem potratů na 100 narozených (43,5) se řadí na první místo  

v celorepublikovém srovnání. 

2.1.4 Doprava 

Kraj má důležitou dopravní polohu danou vazbou na Evropskou Unii. Teplickým  

a litoměřickým okresem prochází významná mezinárodní silniční trasa E 55 spojující 

sever a jih Evropy, vedoucí po dálnici D 8 přes Krušné hory s napojením na německou 

dálnici A 17. Významný silniční tah směřuje z Karlovarského kraje podél Krušných hor 

do severní části Libereckého kraje, významná je také spojnice ze Spolkové republiky 

Německo přes Chomutov a Louny do Prahy. Hlavním železničním tahem  

je mezinárodní trať, IV. železniční koridor ze Spolkové republiky Německo přes Ústí 

nad Labem do Prahy. Po druhé straně Labe vede železniční trať z Lysé nad Labem do 

Ústí nad Labem a představuje důležitou tepnu pro nákladní vlaky. Nejdůležitější tepnou 

lodní dopravy v České republice je řeka Labe, umožňuje lodní přepravu do Hamburku, 

přístavu v Severním moři. [94, 95, 96] 
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2.2 ANALÝZA RIZIK ÚSTECKÉHO KRAJE 

V roce 2016 projednala a schválila Vláda České republiky Analýzu hrozeb pro Českou 

republiku. Celkem bylo identifikováno 22 typů nebezpečí, pro které lze odůvodněně 

očekávat vyhlášení krizového stavu.  

Pro účely Plánu pomoci ČČK na území Ústeckého kraje byla provedena analýza hrozeb  

v Ústeckém kraji. Vzhledem k charakteristice kraje bylo vybráno 6 oblastí hrozeb,  

u kterých se předpokládá nejčastější zapojení ČČK.   

Těmito oblastmi a hrozbami jsou: 

 živelní pohromy-požáry, záplavy a povodně, přívalové deště, sněhové vánice  

a kalamity, epidemie; 

 průmyslové havárie-provozní havárie s následným výbuchem, s následným 

požárem,  

s následným únikem toxických látek; 

 dopravní nehody-závažná nehoda v silniční dopravě a v drážní dopravě; 

 technická selhání-Blackout; 

 úmyslná škodlivá lidská činnost-teroristický útok, hromadné násilí; 

 sociogenní hrozby-migrační vlny. 

Do analýzy byla vybrána tato aktiva: 

  obyvatelstvo Ústeckého kraje; 

  organizace ČČK na území Ústeckého kraje. 

Aktivy analýzy bylo stanoveno obyvatelstvo Ústeckého kraje jako celek i v jeho 

jednotlivých regionech. Tyto regiony odpovídají působnosti jednotlivých OS kraje, jsou 

jimi Teplicko, Litoměřicko, Děčínsko a Ústecko, Lounsko, Mostecko a Chomutovsko. 

Druhým aktivem byla stanovena organizace ČČK v Ústeckém kraji se svými silami  

a prostředky, které mohou být hrozbami ohroženy. Síly představují členy humanitárních 

jednotek a prostředky představují vybavení a materiál potřebný při pomoci. 

Z analýzy vyplývá, že nejvíce jsou aktiva ohrožena živelními pohromami  

a průmyslovými haváriemi. Z živelních pohrom obyvatelstvo a organizaci nejvíce 

ohrožují epidemie, záplavy a povodně, požáry. Z průmyslových havárií obyvatelstvo  

a organizaci nejvíce ohrožují provozní havárie s následným únikem toxických látek. 
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Ve všech těchto případech obyvatelstvu hrozí evakuace a ČČK může být vyzván, aby 

zajistil provoz evakuačních středisek, poskytl psychosociální a zdravotnickou pomoc. 

Z analýzy také vyplývá, že organizace ČČK může být těmito riziky postižena ve dvou 

úrovních. Jsou jimi: 

 síly-členové humanitárních jednotek; 

 prostředky-materiální vybavení. 

Humanitární jednotky jsou tvořeny převážně dobrovolníky a jejich členové mohou být 

ohroženi rizikem stejně jako obyvatelstvo, nasazení sil by mohlo být komplikované, síly 

tak lehce jako prostředky nahradit nelze. Materiální vybavení lze zapůjčit ze spolků 

jiných krajů, oblastí, lze ho nahradit. 

 

Obrázek 31 Graf Hrozby v Ústeckém kraji [93] 

Analýza zahrnula jednotlivé regiony kraje odpovídající svým členěním působnosti 

oblastních spolků.  

Teplicko je nejvíce ohroženo epidemiemi, požáry a provozními haváriemi s následným 

únikem toxických látek. 

Litoměřicko je nejvíce ohroženo epidemiemi, povodněmi a provozními haváriemi s 

následným únikem toxických látek. 
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Ústecko je nejvíce ohroženo epidemiemi, povodněmi, požáry a provozní havárie  

s následným únikem toxických látek. 

Děčínsko je nejvíce ohroženo epidemiemi, povodněmi a požáry. 

Lounsko je nejvíce ohroženo epidemiemi, povodněmi a teroristickým útokem. 

Chomutovsko je nejvíce ohroženo epidemiemi, požáry a provozními haváriemi  

s následným únikem toxických látek. 

2.3 PLÁN ČINNOSTI KRIZOVÉHO ŠTÁBU P OS 

Krizový štáb pověřeného OS ČČK  je poradním orgánem ředitele P OS k řešení 

mimořádných událostí a krizových situací. Členy KŠ P OS ČČK a jeho vedoucího 

jmenuje předseda OVR pověřeného OS ČČK ve spolupráci s ředitelem Úřadu OS ČČK. 

Vedoucím KŠ musí být jmenována osoba znalá krizového řízení, která bude v případě 

potřeby reálně k dispozici. KŠ P OS ČČK se usnáší nadpoloviční většinou hlasů 

přítomných členů. KŠ P OS ČČK koordinuje činnost OS ČČK a HJ ČČK na území 

kraje a za svoji činnost odpovídá Oblastní výkonné radě pověřeného OS ČČK. Při řízení 

poskytování pomoci postupuje KŠ P OS ČČK podle typové činnosti Operační řízení. 

KKŠ zpravidla zřizuje pro zajištění své činnosti dispečink, který v rozsahu určeném 

KKŠ přebírá jeho úkoly, způsob činnosti a pravomoci. Velitelem směny dispečinku je 

vždy člen KKŠ nebo člen určený KKŠ a přebírá jeho pravomoci. Dle Směrnice ČČK  

č. 1/2013 o krizovém řízení v ČČK má každý OS ČČK na území kraje povinnost  

o činnosti za mimořádných událostí informovat KKŠ P OS. KKŠ má tutéž informační 

povinnost vůči Úřadu ČČK. 

2.3.1 Svolání krajského KŠ P OS ČČK 

Svolání KŠ P OS ČČK nařizuje předseda Oblastní výkonné rady nebo ředitel Úřadu OS 

ČČK na základě vlastního uvážení. V jejich přítomnosti jsou svolané KŠ P OS ČČK 

oprávněny vyhlásit tyto osoby v uvedeném pořadí: 

 velitel humanitární jednotky P OS ČČK; 

 sloužící dispečer krizové linky. 

Při svolání KŠ  P OS ČČK se postupuje podle následujícího postupu: 

 svolání KKŠ proběhne podle aktuálního Plánu vyrozumění KŠ P OS ČČK, který 

je přílohou tohoto dokumentu; 
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 svolání je provedeno zpravidla mobilními telefony členů KŠ P OS ČČK nebo 

jiným vhodným způsobem (email, spojky atd.), členové KŠ P OS ČČK jsou 

povinni sdělit, kde se nachází a v jaké době jsou schopni se dostavit na pracoviště 

KŠ P OS ČČK; 

V případě, že jsou členové KŠ P OS ČČK schopni se na pracoviště dopravit sami, jsou 

povinni tak neprodleně učinit, doprava členů KŠ P OS ČČK bude zajišťována pouze ve 

výjimečných případech. 

2.3.2 Činnost KŠ P OS ČČK 

Pracoviště KŠ P OS ČČK: Úřad OS ČČK Teplice 

Adresa: Jiřího Wolkera 1248/2 Teplice 

P OS ČČK Teplice má sídlo v budově, kde lze pro činnost štábu vyčlenit místnost  

o kapacitě cca 10 osob. Místnost je vybavena pevnou telefonní linkou, Wifi internetem, 

PC, tiskárnou a kopírkou. V budově je sociální zařízení a kuchyňka. Doprava do sídla je 

možná osobními automobily s možností parkování v okolí budovy, nebo městskou 

hromadnou dopravou do zastávky trolejbusu Hlavní nádraží. V případě nutnosti lze  

v budově přespat na skládacích lehátkách a skladovat omezené množství materiálu. 

Vedoucí KŠ P OS ČČK: ředitelka Úřadu P OS ČČK 

První osoba, která se dostaví na pracoviště KKŠ:  

 oznámí zahájení činnosti KKŠ složce, která jej aktivovala; 

 začne vést pracovní deník KKŠ, zaznamenávají se zásadní informace, rozhodnutí 

 a skutečnosti mající vztah ke vzniklé události; 

 připraví pracoviště KKŠ. 

2.3.3 Hlavní úkoly Krajského krizového štábu ČČK 

KŠ P OS ČČK plní především následující úkoly: 

 převzetí vyrozumění a úkolů ke zpohotovení KŠ P OS ČČK; 

 vyrozumění a svolání členů KŠ, informace o situaci; 

 ustavení stálé služby v KŠ; 

 zajištění informací o situaci-rozhlas, televize, internet; 

 odeslání styčných pracovníků do součinnostních institucí; 

 navázání spojení se součinnostními institucemi, OS ČČK v kraji a Úřadem ČČK; 
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 odvolání pracovníků OS ČČK z dovolených a služebních cest, zajištění členů  

a dobrovolníků ČČK k poskytování pomoci; 

 informování sdělovacích prostředků o činnosti a úkolech OS ČČK. 

2.4 PLÁN ČINNOSTI OS ČČK NA ÚZEMÍ KRAJE 

Při mimořádné situaci a krizovém stavu postihujícím více než jednu oblast kraje, nebo 

pokud o to bude pověřený spolek požádán některým oblastním spolkem kraje, bude 

krizový štáb zřízen při pověřeném oblastním spolku Teplice. Ostatní spolky postižených 

území vyšlou do krizového štábu své zástupce. Zástupce vyšlou i ostatní spolky, pokud 

od nich bude vyžádána pomoc v oblasti sil a prostředků, nebo pokud ji sami nabídnou. 

Pokud mimořádná situace nebo krizový stav nepřesáhnou území OS ČČK, budou v 

rámci tohoto území působit samostatně, pokud nepožádají o pomoc a za předpokladu 

splnění informační povinnost podle Směrnice ČČK č. 1/2013, o krizovém řízení. 

2.5 PLÁN SVOLÁNÍ HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK NA ÚZEMÍ KRAJE 

Svolání humanitárních jednotek ČČK na území kraje nařizuje KŠ P OS ČČK. V případě 

mimořádné události omezené svým rozsahem na působnost jednotlivého OS ČČK 

rozhoduje o svolání humanitární jednotky OS ČČK tento OS dle vlastních směrnic. 

Svolání je provedeno zpravidla mobilními telefony členů humanitární jednotky nebo 

jiným vhodným způsobem (e-mail, spojky), členové humanitární jednotky jsou povinni 

sdělit, kde se nachází a v jaké době jsou schopni se dostavit na místo svolání. V případě, 

že jsou členové humanitárních jednotek schopni se na místo svolání dopravit sami, jsou 

povinni tak neprodleně učinit. Ke svolání humanitárních jednotek na území kraje bude 

využito mechanismů jednotlivých OS ČČK v kraji. 

2.6 PLÁN SPOJENÍ 

Ke spojení při poskytování pomoci budou využívány následující komunikační kanály: 

 Mobilní telefony; 

o čísla mobilních telefonů členů KKŠ a humanitárních jednotek na území kraje, 

jednotlivých úřadů OS ČČK v kraji jsou uvedeny v příslušných plánech 

vyrozumění a v seznamu důležitých telefonních čísel; 

o dále jsou pro krizové situace k dispozici následující čísla mobilních telefonů 

XXX XXX XXX, 

XXX XXX XXX. 
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Pevné linky na primárním pracovišti KKŠ, číslo telefonu: 417 534 350. 

 E-mailem; 

o budou využívány emailové kontakty jednotlivých oblastních spolků ve tvaru 

OS@cervenykriz.eu; 

o přístupová hesla k emailu P OS Teplice ve tvaru teplice@cervenykriz.eu  jsou 

uvedena v příloze tohoto dokumentu. 

 Dualbandová radiostanice Baofeng UV-5R 15 kusů. 

 Radiostanice krátkovlnné, možno zapůjčit 10 kusů s převaděčem na Úřadě ČČK. 

2.7 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI EVAKUAČNÍCH CENTER A 

NOUZOVÉHO UBYTOVÁNÍ 

Evakuační centra a centra nouzového ubytování jsou obsazována na výzvu nadřízeného 

orgánu. Při zajištění těchto center se postupuje podle typové činnosti Nouzové 

ubytování vydané Úřadem ČČK. V současné době nejsou známa předem vybraná místa 

pro zřízení evakuačních center a nouzového ubytování.  

2.8 PLÁN SBĚRU A DISTRIBUCE HUMANITÁRNÍ POMOCI 

Při sběru a distribuci humanitární pomoci se postupuje podle typové činnosti Sběr  

a distribuce humanitární pomoci. O směřování a distribuci humanitární pomoci 

rozhoduje KŠ P OS ČČK na základě vlastního informačního průzkumu nebo informací 

nadřízených složek krizového řízení. Informace o aktuálně potřebném materiálu jsou 

sdělovány veřejnosti prostřednictvím médií. Potřebná humanitární pomoc je zajišťována 

také ve spolupráci s nadřízenými složkami krizového řízení. KŠ P OS ČČK může dále 

vejít  

v jednání s obchodními společnostmi, u nichž lze předpokládat, že by mohly být 

ochotné věnovat aktuálně potřebnou humanitární pomoc, zapůjčit dopravní prostředky 

pro transport humanitární pomoci. 

Pro zbudování center pro sběr a výdej humanitární pomoci budou primárně využity 

následující objekty: 

 objekty ve vlastnictví ČČK-úřady jednotlivých OS ČČK; 

 objekty poskytnuté nadřízenými složkami-zpravidla poskytnuté obecními úřady. 
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2.9 PLÁN POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI A OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE 

Pomoc OS ČČK má v oblasti první pomoci druhosledový charakter, není-li KŠ P OS 

ČČK určeno jinak. 

Hlavní směry v oblasti první pomoci a ošetřovatelské péče jsou následující: 

 zdravotnické zajištění provozu evakuačního centra; 

 poskytnutí první pomoci a zejména ošetřovatelské péče v určené oblasti ve  

2. fázi, tj. ve fázi následné pomoci;  

 ve výjimečných případech na základě vyžádání poskytnutí zejména první pomoci 

nebo materiální podpory i ve fázi bezprostřední pomoci a to formou vyžádanou 

prvosledovými složkami. 

Minimální požadavky jsou určeny Směrnicí ČČK č. 2/2006, o minimálních požadavcích 

na zdravotnické služby. Pro poskytování první pomoci a ošetřovatelské péče  

se přednostně využívají vždy pracovníci s nejvyšší kvalifikací a zkušenostmi. Zejména 

je třeba využít profesionální zdravotnické pracovníky z řad členů, zaměstnanců  

a dobrovolníků (lékaři, zdravotní sestry apod.). Zdravotníci ČČK poskytují péči jen  

v rámci svých pravomocí a nejlépe pod dozorem profesionálního zdravotnického 

pracovníka. 

Při poskytování první pomoci a ošetřovatelské péče bude využíván materiál z příručních 

skladů jednotlivých OS ČČK a primárně kvalifikovaný zdravotnický personál z řad 

zaměstnanců a členů jednotlivých spolků. Dále budou využíváni zkušení a kvalifikovaní 

členové všech humanitárních jednotek v kraji. 

2.10  PLÁN FINANČNÍHO ZABEZPEČENÍ POSKYTOVÁNÍ POMOCI 

Pro zajištění akutní finanční potřeby pro činnost ČČK v kraji v rámci krizového řízení 

jsou k dispozici finanční prostředky na následujících účtech P OS ČČK: 

 Fondu humanity-č. ú. XXXXXXXX/XXXX; 

 Prostředky na běžném účtu-č.ú.  XXXXXXXXX/XXXX. 

Přístup k účtům zajišťuje ředitelka Úřadu P OS ČČK a v době její nepřítomnosti 

předseda OVR nebo zaměstnanci úřadu P OS ČČK dle svých kompetencí. Jednotlivé 

OS ČČK v kraji využívají pro akutní finanční krytí vlastní činnosti při poskytování 

pomoci vlastní prostředky. 
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Úřad P OS ČČK následně ve vhodné době vstupuje v jednání s partnery v rámci 

krizového řízení za účelem úhrady vynaložených prostředků ČČK. Tato jednání jsou  

v gesci ředitelky úřadu P OS ČČK. Předpokládá se následné pokrytí nákladů z finanční 

sbírky národní společnosti ČČK. 

2.11 PLÁN VYSLÁNÍ POMOCI MIMO ÚZEMÍ KRAJE 

Vysílání týmů ČČK mimo území kraje je doplňkovou činností, kterou nesmí být 

ohrožena schopnost plnit úkoly na území kraje. Je doporučeno spíše v případech, kdy 

území kraje není mimořádnou událostí zasaženo.  

Pomoc vysílanou mimo kraje lze rozdělit na: 

 personální-vysílání humanitárních jednotek, dobrovolníků; 

 materiální-vysílání materiálu pro poskytování pomoci; 

 finanční-shromažďování a odeslání finančních prostředků. 

2.11.1 Personální pomoc 

 o vyslání týmu rozhoduje KŠ OS ČČK, který určuje složení a velitele týmu,  

v případě potřeby může být tým složen ze členů všech humanitárních jednotek 

Ústeckého kraje; 

 vyslání se uskutečňuje; 

o na základě požadavku nadřízené složky krizového řízení, místního orgánu 

státní správy a samosprávy dotčené oblasti a po domluvě s nimi, 

o na základě vlastní nabídky výše uvedeným orgánům dotčené oblasti a po 

domluvě s nimi. 

O vyslání týmu je vyrozuměn místně příslušný OS ČČK, P OS ČČK a Úřad ČČK. 

Vyslání nevyžádané personální pomoci je nežádoucí a není možné. 

Velitel vyslaného týmu podává ve stanovených intervalech, minimálně jednou denně 

hlášení řediteli úřadu OS ČČK. Členové týmu při zásahu dbají o svoji bezpečnost  

a bezpodmínečně dodržují pokyny velitele týmu, KŠ P OS ČČK a dalších nadřízených 

orgánů státní správy a samosprávy. 

O ukončení působnosti týmu, jeho návratu nebo přesunu rozhoduje KŠ P OS ČČK na 

základě hlášení velitele týmu. 
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2.11.2 Materiální a finanční pomoc 

 při vysílání této pomoci je nutná maximální kontrola vysílající organizace nad 

využitím pomoci, především z hlediska odpovědnosti vůči jejím prvotním 

poskytovatelům, doporučuje se, aby byla dodávka materiální pomoci 

doprovázena zástupcem vysílající organizace; 

 v případě finanční pomoci je nutné požadovat její úplné vyúčtování. 

2.12 PLÁN MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ 

Pro materiálně technické zabezpečení poskytování pomoci se využívá vyčleněný 

materiál: 

 krajského skladu humanitární pomoci, po redislokaci materiálu v rámci ČČK  

se nahradí materiálem z pohotovostního skladu ČČK;  

 materiál P OS ČČK; 

 materiál vyčleněný jednotlivými OS ČČK; 

 materiál poskytnutý dalšími složkami, např. kontejner nouzového přežití. 

Přístup do krajského skladu a k materiálu P OS ČČK zajišťuje ředitelka úřadu 

pověřeného spolku, nebo další zaměstnanci úřadu P OS ČČK dle svých kompetencí. 

Přístup do skladů OS ČČK zajišťují ředitelé úřadů jednotlivých spolků, nebo další 

zaměstnanci úřadu P OS ČČK dle svých kompetencí, viz. příloha Plán vyrozumění. 

Přístup k materiálu dalších složek je v jejich gesci. 

2.13 PLÁN SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI 

O spolupráci s dalšími organizacemi rozhoduje vždy KKŠ. Podmínkou je zachování 

kontroly nad vlastními silami a prostředky. Kraj má své zastoupení v Panelu 

humanitárních organizací (Panel HO). OS Litoměřice a OS Děčín jsou členy Panelu HO 

jak Ústeckého kraje, tak regionálních Panelů HO Litoměřicka a Děčínska. Panel HO 

Ústeckého kraje je neformální pracovní skupina složená ze zástupců státních, 

příspěvkových a nestátních neziskových organizací s působností na území Ústeckého 

kraje. Jsou jimi: 

 Ústecký kraj – Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kancelář hejtmana; 

 Statutární město Ústí nad Labem odbor životního prostředí, oddělení 

mimořádných situací, odbor sociálních věcí; 
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 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje-ochrana obyvatelstva a psychologická 

služba; 

 Policie ČR-psychologická služba; 

 Oblastní charita Ústí nad Labem, Rumburk, Lovosice, Česká Kamenice; 

 Spirála, Ústecký kraj z. s. -Terénní krizový tým, Centrum krizové intervence; 

 Dobrovolnické centrum z. s. Ústí nad Labem; 

 MEDIC Děčín, Ústí nad Labem; 

 Člověk v tísni o.p.s.; 

 Diakonie ČCE Litoměřice; 

 AVAZ Děčín (asociace vozíčkářů). 

Regionální Panely HO Litoměřicka a Děčínska jsou složeny z obdobných organizací na 

úrovni regionu. 

2.14 PLÁN SPOLUPRÁCE S MÉDII 

Mediální prezentace vlastní činnosti je nedílnou součástí pomoci ČČK na území kraje, 

zvyšuje povědomí o organizaci, zvyšuje objem finančních prostředků vybraných ve 

veřejných sbírkách a tím zvětšuje množství pomoci, kterou je ČČK schopen poskytnout 

postiženým osobám na území kraje. ČČK v kraji zaujímá při mediální prezentaci aktivní 

roli s cílem zaujmout odpovídající mediální prostor. Všechny informace poskytované 

médiím musí být autorizovány osobou oprávněnou jednat jménem OS ČČK a P OS 

ČČK zpravidla ředitelkou/ředitelem. Ředitelka/ ředitel může pro kontakt s médii 

jmenovat tiskového mluvčího, který je oprávněn poskytovat informace předem 

autorizované ředitelkou/ředitelem. Ostatní zaměstnanci, členové a dobrovolníci 

oprávněni nejsou. 

Základními formami mediální prezentace jsou: 

 tiskovými zprávami zaslanými médiím; 

 zprávami na webových stránkách P OS ČČK a OS ČČK v kraji; 

 pomocí sociálních sítí. 

Tiskové zprávy se doporučuje zasílat spíše médiím s lokální působností na území kraje. 

Kontakty na lokální média jsou obsaženy v příloze. 
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Jsou doporučeny zejména tato média: 

 Ústecký deník. cz a jeho lokální redakce (Litoměřický deník, Teplický deník, 

Děčínský deník, Lounský deník, Mostecký deník a Chomutovský deník; 

 regionální redakce deníku Mladá Fronta Dnes; 

 regionální stanice Českého rozhlasu-ČRo Sever; 

 regionální stanice České televize;  

 weby Krajského úřadu, weby ORP. 

Zprávy na webových stránkách by měly být vždy aktuální a v souladu se situací při 

poskytování pomoci. Zprávy na jednotlivých webech OS ČČK v kraji by si neměly 

odporovat ani konkurovat. Cílem je vytvářet jednotnou prezentaci pomoci.  

Sociální sítě je možno využít pro rychlou a efektivní komunikaci zaměřenou především 

na mladé lidi. Je třeba přizpůsobit sloh daného sdělení a to je třeba upravit tak, aby jej 

uživatelé mohli na dané síti dále šířit. Zkušenost ukazuje, že takto prezentované sdělení 

má obvykle větší počet zhlédnutí, než zpráva na webových stránkách. ČČK v kraji 

využívá následující služby: 

 webová stránka P OS ČČK Teplice-www.cckteplice.cz; 

 webová stránka OS ČČK Děčín-cckdecin.cz; 

 webová stránka OS ČČK Litoměřice-ccklitomerice.cz; 

 webová stránka OS ČČK Louny-cck-louny.eu; 

 webová stránka OS ČČK Most-cckmost.cz; 

 webová stránka OS ČČK Chomutov-cck-cv.zaridi.to; 

 Facebook-OS Teplice, Litoměřic, Děčín, Most. 

Přístupové údaje viz samostatná příloha. Jednotlivé OS ČČK mohou informovat lokální 

média o aktivitách v rámci své lokální působnosti za předpokladu splnění informační 

povinnosti. 
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3 PŘÍLOHY 

 Plán vyrozumění krajského krizového štábu ČČK 

 Plán vyrozumění OS ČČK v Ústeckém kraji 

 Plán vyrozumění členů HJ ČČK Ústeckého kraje 

 Přehled materiálu ČČK pro řešení mimořádných událostí 

 Kontakty na spolupracující organizace 

 Seznam P OS ČČK 

 Seznam OS ČČK Ústeckého kraje 

 Republikový adresář ČČK 
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Příloha-PLÁN VYROZUMĚNÍ KRAJSKÉHO KRIZOVÉHO ŠTÁBU ČČK 

Tabulka 8 Kontaktní údaje na členy KKŠ P OS ČČK Teplice 

POZICE JMÉNO TELEFON EMAIL 

vedoucí KKŠ ředitelka XXX XXX XXX XXXXXX 

zástupce vedoucího velitel HJ XXX XXX XXX XXXXXX 

zástupce vedoucího předseda OVR XXX XXX XXX XXXXXX 

zástupce vedoucího intruktorka XXX XXX XXX XXXXXX 

 

Příloha-PLÁN VYROZUMĚNÍ OS ČČK V KRAJI 

Tabulka 9 Kontaktní údaje na jednotlivé OS ČČK v kraji 

OS ČČK JMÉNO TELEFON EMAIL 

Teplice ředitelka XXX XXX XXX XXXXXX 

Děčín ředitelka XXX XXX XXX XXXXXX 

Litoměřice ředitelka XXX XXX XXX XXXXXX 

Louny ředitelka XXX XXX XXX XXXXXX 

Most ředitelka XXX XXX XXX XXXXXX 

Chomutov ředitelka XXX XXX XXX XXXXXX 

 

Příloha-PLÁN VYROZUMĚNÍ ČLENŮ HJ ČČK ÚSTECKÉHO KRAJE 

Tabulka č 10 Kontakty na velitele humanitárních jednotek OS ČČK v kraji  

OS ČČK JMÉNO TELEFON EMAIL 

Teplice velitel HJ XXX XXX XXX XXXXXX 

Děčín velitel HJ XXX XXX XXX XXXXXX 

Litoměřice velitelka HJ XXX XXX XXX XXXXXX 

Louny velitel HJ XXX XXX XXX XXXXXX 

Most velitel HJ XXX XXX XXX XXXXXX 

Chomutov ředitelka XXX XXX XXX XXXXXX 
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Příloha-PŘEHLED MATERIÁLU ČČK PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

Tabulka č 11 Materiální zabezpečení  

MATERIÁL SPOLEK POČET 

stan nůžkový 3x3m Teplice, Děčín, Litoměřice 6 

stan nůžkový 3x6m Teplice 2 

stan ubytovací s podlážkou 4, 20x4, 

25m Louny 1 

stan ubytovací s podlážkou 4, 20x4, 

25m Litoměřice 1 

lehátko polní Teplice, Louny, Děčín 100 

campingové sety Děčín 4 

elektrocentrála Teplice 1 

osvětlovací souprava Teplice 4 

radiostanice Baofeng Teplice, Děčín 15 

bubny-prodlužovací kabely Teplice 10 

helmy Teplice 10 

megafon Teplice 3 

ruční svítilny Teplice, Litoměřice 40 

várnice Mars velká 10l  Litoměřice 8 

várnice Mars malá 5l Litoměřice 9 

kancelářský box Litoměřice 1 
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Příloha-KONTAKTY NA SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 

Tabulka č 12 Kontakty na členy panelu HO Ústeckého kraje 

Název 

organizace 
Adresa 

organizace Jméno Telefon Email Poznámky 

Oblastní charita 

Ústí nad Labem 

Štefánikova  1 

400 01  Ústí 

nad Labem 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX 
koordinátorka 

 PANELU HO 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX   

XXX XXXXXXXXX XXXXXX 
statutární 

zástupce 

Dobrovolnické 

centrum 

Prokopa 

Diviše 1605/5 

Ústí nad 

Labem 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX 
statutární 

zástupce 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX 

členka 

terénního 

krizového 

týmu Spirály 

Spirála 

403 40 Ústí 

nad Labem, K 

Chatám 22 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX vedoucí CKI 

TERÉNNÍ 

KRIZOVÝ 

TÝM Ústí nad 

Labem (o.s. 

SPIRÁLA) 

K Chatám 22, 

403 40 Ústí 

nad Labem - 

Skorotice 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX koordinátorka 

TERÉNNÍ 

KRIZOVÝ 

TÝM Ústí nad 

Labem (o. s. 

SPIRÁLA) 

K Chatám 22, 

403 40 Ústí 

nad Labem – 

Skorotice 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX koordinátorka 

Hasičský 

záchranný sbor 

Ústeckého kraje 

Horova 

1340/10, 400 

01 Ústí nad 

Labem 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX psycholog 

KŘ HZS 

Ústeckého kraje 

Horova 

1340/10 

40001 Ústí 

nad Labem 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX 

oddělení 

krizového 

řízení a 

ochrany 

obyvatelstva 

ÚO HZS Ústí 

nad Labem 

Masarykova 

342/380 

40010 Ústí 

nad Labem  

XXX XXXXXXXXX XXXXXX 

pracoviště 

prevence, kriz. 

řízení a 

ochrany 

obyvatelstva 

Magistrát města 

Ústí nad Labem 

Velká 

Hradební 8, 

401 00 Ústí 

nad Labem 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX   

XXX XXXXXXXXX XXXXXX   

Policie ČR 
  XXX XXXXXXXXX XXXXXX   

  XXX XXXXXXXXX XXXXXX   
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MEDIC Ústí 

nad Labem 

17. Listopadu 

285/29, 40010 

Ústí nad 

Labem XXX XXXXXXXXX XXXXXX 

statutární 

zástupce 

Klub pro 3 

generace 

Větrná 4, 

40011 Ústí 

nad Labem 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX 
statutární 

zástupce 

Diakonie ČCE - 

Středisko 

humanitární a 

rozvojové 

pomoci 

Belgická 22, 

Praha 2, 120 

00 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX 

PRIMÁRNĚ 

UŽÍVANÝ 

EMAIL 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX 

vedoucí sekce 

humanitární 

pomoci v ČR 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX 

koordinátor 

humanitární 

pomoci 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX 

koordinátor 

humanitární 

pomoci 

Diakonie ČCE 

Litoměřice 

Rooseveltova 

7, 412 01 

Litoměřice 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX 
statutární 

zástupce 

    XXX XXXXXXXXX XXXXXX 
člen dozorčí 

rady 

Farní charita 

Litoměřice 

Zahradnická 

1534/5 412 01 

Litoměřice 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX 

asistent 

ředitelky  

FCH LTM  

Farní charita 

Lovosice 
  XXX XXXXXXXXX XXXXXX 

vedoucí 

terénní 

 sociální 

služby 

Oblastní charita 

Most 

Petra 

Jilemnického 

2457, 434 01, 

Most 

(doručovací 

adresa 

Františka 

Malík 973, 

434 01 Most) 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX 

vedoucí 

služeb  

sociální péče 

Oblastní charita 

Rumburk 

Sukova 

1055/24                                 

408 01 

Rumburk 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX 
statutární 

zástupce 

Oblastní charita   

Česká 

Kamenice 

Tyršova 350, 

407 21 Česká 

Kamenice 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX 
statutární 

zástupce 

Oblastní charita 

Teplice 

Thámova 

711/20 

,41501, 

Teplice 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX 

statutární 

zástupce, 

sociální 

pracovník 
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Příloha-SEZNAM POVĚŘENÝCH OBLASTNÍCH SPOLKŮ ČČK 

Tabulka č 13 Seznam pověřených oblastních spolků ČČK 

KRAJ P OS 

Středočeský Mělník 

Jihočeský České Budějovice 

Plzeňský Plzeň jih a sever 

Karlovarský Karlovy Vary 

Ústecký Teplice 

Liberecký Liberec 

Královehradecký Úřad ČČK 

Pardubický Pardubice 

Vysočina Jihlava 

Jihomoravský Brno 

Zlínský Zlín 

Olomoucký Olomouc 

Moravskoslezský Ostrava 

Hlavní město Praha Praha1 
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Příloha-REPUBLIKOVÝ ADRESÁŘ ČČK 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 32 Mapa ČR s vyznačením pověřených a Oblastních spolků ČČK [98] 

 



105 

 

Tabulka 14 Republikový adresář ČČK [99] 

SPOLEK ULICE PSČ MĚSTO TELEFON FAX 

Beroun 

Bezručova 

928 26601 Beroun II 311611725 311611725 

Blansko  Sadová 2 67801 Blansko 724541008   

Brno  Křenová 66 60200 Brno 549241992 541212318 

Bruntál  

Sladovnická 

13 79201 Bruntál 554715961   

Břeclav 

U nemocnice 

2 69089 Břeclav 723511360   

Česká Lípa  

Paní Zdislavy 

421 47001 Česká Lípa 606256847   

České 

Budějovice  

Husova tř. 

1837/ 20 37001 

České 

Budějovice 387318520 387318521 

Český Krumlov  

Sídliště Vyšný 

48 38101 

Český 

Krumlov 739661561   

Děčín  

Mírové 

náměstí 234/3 40501 Děčín IV. 412517062   

Domažlice  

Fügnerova 

647 34401 Domažlice 379722514   

Frýdek - Místek  1. máje 2318 73801 

Frýdek-

Místek 777332518   

Havlíčkův Brod  

Rubešovo 

nám. 171 58001 

Havlíčkův 

Brod 724551616   

Hodonín  

Dukelských 

hrdinů 6 69511 Hodonín 776881081 518351774 

Cheb  

Kostelní 

2/505 35002 Cheb 722538977   

Chomutov  

Dřínovská 

4606 43004 Chomutov 737048292   

Chrudim 

Městský park 

274 53701 Chrudim 469620318 469620318 

Jablonec nad 

Nisou  Uhelná 991/5 46601 

Jablonec nad 

Nisou 483356224   

Jeseník  Tyršova 291 79001 Jeseník 777591808   

Jičín Denisova 585 50601 Jičín 603149750   

Jihlava  

Vrchlického 

57 58601 Jihlava 567301900   

Jindřichův 

Hradec  

Pravdova 

837/II 37701 

Jindřichův 

Hradec 384361135 384361135 

Karlovy Vary  

Kollárova 

551/17 36009 Karlovy Vary 353221854 353221854 

Karviná  

Čajkovského 

2215/2a 73401 

Karviná - 

Mizerov 605572750   

https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=11
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=12
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=14
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=16
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=13
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=17
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=18
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=18
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=19
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=23
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=24
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=25
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=26
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=27
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=20
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=21
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=22
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=28
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=28
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=29
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=30
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=31
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=32
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=32
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=33
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=34
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Kladno  

Z. Petříka 

2595 27201 Kladno 312247493   

Klatovy Rozvoj 98/V 33901 Klatovy 376312881   

Kolín  Tyršova 808 28002 Kolín 775969103   

Kroměříž  

Koperníkova 

2646 76701 Kroměříž 603579895   

Kutná Hora  Benešova 149 28401 Kutná Hora 327512655   

Liberec  

Palachova tř. 

504/7 46001 Liberec 1 725077016   

Litoměřice  Tylova 16 41257 Litoměřice 416735694 416735694 

Louny  

Mírové nám. 

129 44001 Louny 415652573 415652573 

Mělník  

Kokořínská 

3465 27601 Mělník 315623040 315628500 

Mladá Boleslav 

Tovačovského 

300 29301 

Mladá 

Boleslav 326321051 326321051 

Most 

Moskevská 

12 

(Knihovna) 43421 Most 603107459 476768835 

Náchod  

Bartoňova 

1006 54701 Náchod 739724244   

Nový Jičín  Sokolovská 9 74101 Nový Jičín     

Nymburk  

Náměstí T. G. 

Masaryka 

1130/111 29001 Poděbrady 736772278   

Olomouc  Sokolská 32 77195 Olomouc 585222965 585222965 

Opava  

Krnovská 

71D 74601 Opava 777322155   

Ostrava  

Červeného 

kříže 1672/4 70200 Ostrava 596618449 596611698 

Pardubice 

Masarykovo 

nám. 1484 53002 Pardubice 722207125   

Pelhřimov  

Slovanského 

bratrství 710 39301 Pelhřimov 565323366   

Písek  

Čechova 454, 

PS 78 39701 Písek 1 382213186 382213186 

Plzeň - město a 

Rokycany  Tylova 20 32600 Plzeň 377221170   

Plzeň jih + sever  

Rychtaříkova 

18 32600 Plzeň 607610001   

Praha 1 

Hellichova 

632/11b 11000 Praha 1 776113953   

Praha 10 a 

Benešov  

Záběhlická 

1779/22 10600 Praha 10 271746016 274778880 

Praha 7 

Janovského 

29 17000 Praha 7 220878928 220878928 

https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=35
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=36
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=37
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=38
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=39
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=40
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=41
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=42
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=43
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=44
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=45
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=46
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=83
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=47
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=48
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=49
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=50
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=51
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=52
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=53
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=54
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=54
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=55
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=57
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=58
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=58
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=59
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Praha 9 

Bratří 

Venclíků 

1070 19800 Praha 9 281863421   

Prachatice  

Nemocniční 

204 38301 Prachatice 724367840   

Prostějov Miličova 3 79724 Prostějov     

Přerov U Bečvy 1 75002 Přerov 581204828 581204828 

Příbram 

Čechovská 

114 26108 Příbram VIII 603929456   

Rakovník  Palackého 76 26901 Rakovník 604233114   

Rychnov nad 

Kněžnou  Panská 79 51601 

Rychnov nad 

Kněžnou 777337075   

Semily  

Jablonec n. 

Jiz. 291 51243 

Jablonec n. 

Jiz. 605711938   

Strakonice  

B. Němcové 

1118 38601 Strakonice 383332394   

Svitavy  Nerudova 20 56802 Svitavy 739633694   

Šumperk  Sušilova 38 78901 Zábřeh 605413442   

Tábor 

Kvapilova 

2289 39003 Tábor 381257135 381257135 

Tachov 

Bělojarská 

1541 34701 Tachov 374722134   

Teplice Wolkerova 2 41501 Teplice 417534350 417534350 

Trutnov  Horská 5 54101 Trutnov 499810810 499810810 

Třebíč 

Sedlákova 

965/1 67401 Třebíč 724161009   

Uherské Hradište  

Palackého 

nám. 293 68601 

Uherské 

Hradiště 775990172   

Ústí nad Orlicí  

Kopeckého 

840 56201 

Ústí nad 

Orlicí 464649590   

Vsetín  

Ul. 4. května 

287 75501 Vsetín 737511416   

Vyškov  Lípová 2/364 68201 Vyškov 778157307   

Zlín  Potoky 3314 76001 Zlín 577210607   

Znojmo  

Masarykovo 

nám. 446/ 19 66902 Znojmo 515224713 515224713 

Ždár nad 

Sázavou  

Komenského 

1 59101 

Žďár nad 

Sázavou 3 732184041   

 

  

https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=60
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=56
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=63
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=61
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=62
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=64
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=65
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=65
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=66
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=67
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=69
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=68
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=70
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=71
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=72
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=74
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=73
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=75
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=76
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=77
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=78
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=80
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=81
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=79
https://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=79
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4 DŮVĚRNÉ PŘÍLOHY 

Vzhledem k důvěrnosti údajů jsou tyto k dispozici v tištěné verzi v zapečetěné obálce na 

pracovišti KKŠ Teplice. 

     přístupové údaje k sociálním sítím 

     přístupové údaje k emailu teplice@cervenykriz.eu 
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5.4 Komparace koncepcí krizové připravenosti v Ústeckém kraji do 

roku 2024 

Již při vytváření Koncepce krizové připravenosti v Ústeckém kraji do roku 2024 jsem došla 

k závěru, že koncepce vypracovaná mnou a koncepce vypracovaná P OS Teplice budou 

diametrálně odlišné. Na rozdíl ode mne, P OS nemá koncepci zpracovanou podle platných 

metodik ČČK. Obě se tudíž liší nejen formou zpracování, ale i obsahem. Zpočátku jsem 

váhala, jak komparaci obou dokumentů uchopím a rozhodla jsem se pro komparaci cestou 

obsahu obou koncepcí. Mnou vytvořená koncepce dle metodik ČČK je členěna do čtyř částí 

a každá část do několika oddílů, podle kterých jsem obě koncepce komparovala. Koncepce 

P OS není koncipována do těchto částí a jednotlivé položky pro komparaci jsem vybírala  

z celého obsahu koncepce. 

První částí je analýza stávajícího stavu krizové připravenosti ČČK v kraji a východiska 

dalšího plánování krizové připravenosti v kraji. Mnou navržená koncepce hodnotí potřebu 

pomoci z hlediska krátkodobých a dlouhodobých mimořádných událostí, koncepce P OS  

je hodnotí z hlediska negativní spolupráce s krajskou správou a samosprávou, magistrátem 

města Teplice a neochoty zřízení OS ČČK ve městě Ústí nad Labem a spolupráce s jinými 

subjekty. Mnou navržená koncepce v oddíle síly a prostředky projektu krizové 

připravenosti v ČČK  na základě dotazníků zaslaných ředitelkám všech OS ČČK  

v Ústeckém kraji a analýzy dotazníků Síly a prostředky OS ČČK Úřadu ČČK realizovaným 

v roce 2018 podrobně řeší síly a prostředky každého OS v kraji zvlášť, koncepce P OS  

je neuvádí. P OS pouze rámcově vyjmenovává, které prostředky chybí, síly uvádí výčtem 

členů humanitárních jednotek jednotlivých OS, formou kontaktů na členy krizového štábu  

a velitele humanitárních jednotek jednotlivých spolků. V oddíle financování projektu 

krizové připravenosti mnou navržená koncepce popisuje možnosti využití vlastních zdrojů 

OS a dotačního programu krajského úřadu v Ústí nad Labem, koncepce P OS ji neuvádí. 

Součástí koncepce je také přehled Nestátních neziskových organizací, které pracují  

v oblasti krizové připravenosti na území kraje. Mnou navržená koncepce popisuje Panel 

humanitárních organizací Ústeckého kraje a jeho oblastní pobočky Panel humanitárních 

organizací Litoměřicka a Děčína, popisuje projekt Sousedské výpomoci a spolupráci  

s P OS Praha 1, koncepce P OS uvádí, že o spolupráci ze strany Panelů humanitárních 

organizací není zájem a počítá pouze s využitím projektu Sousedské výpomoci.   

Z komparace oddílu slabé a stránky a rizika obou koncepcí vyplývá, že tato problematika 
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v koncepci P OS není popsána. Mnou navržená koncepce popisuje sedm slabých stránek  

a rizik. 

V druhé části, cíle, které budou do roku 2024 v ČČK kraje dosaženy mnou vypracovaná 

koncepce stanoví třináct cílů, které budou v tomto období průběžně dosahovány. Koncepce 

P OS řeší tuto problematiku uspořádáním krajského cvičení humanitárních jednotek  

v tomto roce. Obě koncepce se neshodují ani v jednom bodě. 

V třetí části nástroje a opatření k dosažení těchto cílů koncepce dle metodiky řeší strukturu 

řízení, personální a materiální prostředky, přípravu členů humanitárních jednotek  

a krizových štábů, financování krizové připravenosti a medializaci projektu. Mnou 

navržená koncepce řeší strukturu řízení v souladu s metodikou, doplněnou výsledky 

dotazníkových šetření popsaných výše, koncepce P OS řeší tuto problematiku svoláním 

krizového štábu a ředitelek jednotlivých OS. Personální prostředky jsou v koncepci P OS 

popsány formou výčtu humanitárních jednotek u jednotlivých OS a počtu jejich členů. 

Mnou navržená koncepce dělí personální prostředky do několika kategorií na kvalifikované 

členy humanitárních jednotek a krizových štábů a pomocný personál krizových štábů  

a nasazení a jejich předpokládaný počet. Materiální prostředky mnou vypracovaná 

koncepce popisuje jako nedostatečné z hlediska prostředků pro humanitární činnost, 

komunikaci, mobilitu materiálu a členů až po ochranné prostředky a uniformy členů 

humanitárních jednotek a hledá způsob řešení. Součástí je i výčet a lokalizace skladů, 

kontrola vybavení a postup jejich zpohotovení. Koncepce P OS tuto problematiku neuvádí. 

Příprava členů humanitárních jednotek a krizových štábů mnou navržená koncepce řeší 

zajištěním školení v psychosociální, technické oblasti a zajištěním kurzu Člen humanitární 

jednotky, koncepce P OS ji nezahrnuje. Medializaci projektu mnou navržená koncepce řeší 

všemi dostupnými prostředky, formou prezentací a projektů s IZS a státní správou, 

mediální komunikaci dělí do dvou rovin na regionální a celorepublikovou prostřednictvím 

televize, rozhlasu, tisku, Facebooku a webových stránek. Koncepce P OS ji neuvádí. 

Poslední částí je závazný harmonogram realizace opatření vedoucích ke splnění 

definovaných cílů, mnou vytvořená koncepce obsahuje tabulku s dvanácti úkoly, časovým 

horizontem, kdy budou dosaženy a kdo je za jejich dosažení odpovědný. V koncepci P OS 

nalézám zmínku o krajském cvičení, dále velmi důležitý údaj o zajištění začlenění P OS do 

krizové připravenosti kraje a prověření fungování krizových štábů na úrovni jednotlivých 

OS. 
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Na závěr komparace obou koncepcí mohu konstatovat, že komparace pro mne byla  

z hlediska přehlednosti velmi nesnadná. Původním záměrem bylo vytvořit tabulku, kde 

rozdíly přehledně vypíši, ale v průběhu komparace jsem došla k závěru, že tento záměr  

je nerealizovatelný. 

5.5 Komparace Plánů pomoci ČČK na území Ústeckého kraje 

Stejně jako u Koncepce krizové připravenosti ČČK v Ústeckém kraji do roku 2024 jsem již 

při vytváření Plánu pomoci ČČK na území Ústeckého kraje došla k závěru, že komparace 

obou plánů bude velmi obtížná. Plán P OS není vypracován podle platných metodik ČČK.  

Rozdíl je jak v obsahové části, tak ve formě zpracování. Vyvstal zde znovu problém, jak 

oba plány vhodným způsobem komparovat a zda by nebylo vhodnější napsat jednou větou, 

že oba plány komparovat nelze. Po zralé úvaze jsem se rozhodla pro stejný způsob 

komparace jako u koncepcí, tedy podle jednotlivých částí a oddílů, které jsou navrženy 

metodikou ČČK a podle které jsem vypracovala i můj plán. 

Plán je rozdělen do čtyř částí, obecné a speciální části, příloh a důvěrných příloh. Každá z 

těchto částí se dále člení do oddílů. 

Komparace obecné části 

Mnou navržený plán popisuje v této části definici a informace ke schválení a aktualizacím 

plánu, plán P OS tuto část nemá. Mnou navržený plán v obecných ustanoveních popisuje 

důvod zpracování, podle jaké legislativy, kdo se pověřuje jednotlivým výkladem, plán  

P OS tuto část nemá. Mnou navržený plán popisuje fáze pomoci, P OS tuto část nemá. 

Mnou navržený plán v hlavních úkolech ČČK v kraji při poskytování humanitární pomoci 

popisuje celostátní priority při poskytování této pomoci, plán P OS uvádí spolupráci při 

evakuaci, sběr humanitární pomoci a její distribuci uváděl v koncepci. Dále popisuji úkoly 

definované koncepcí při krátkodobých a dlouhodobých událostech, P OS je neuvádí. 

Komparace speciální části 

Ve speciální části mnou navrženého plánu popisuji stručnou charakteristiku kraje  

se základními údaji a mapou Ústeckého kraje, podnebí, obyvatelstvo a dopravu a zde 

nacházím schodu v plánu vypracovaném P OS, který uvádí totéž bez mapy. Pro účely mnou 

vypracovaného plánu jsem vytvořila analýzu rizik Ústeckého kraje, tuto analýzu metodika 

neuvádí, vytvořila jsem ji jako specifikum a nadstavbu mého plánu. P OS ji tedy nemůže 

uvádět. Speciální část se dále člení do jednotlivých plánů, které budu komparovat s P OS 

způsobem má x nemá a pokud najdu shodu, rozvedu plán podrobněji. 
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Plán činnosti krizového štábu v plánu P OS neuvádí, mnou navržený ano. Způsob svolání 

krizového štábu P OS uvádí dle potřeby, mnou navržený plán popisuje způsob svolání. 

Činnost krizového štábu P OS popisuje jako připravenost v době potřeby při povodních  

a katastrofách, mnou navržený plán lokalizuje sídlo štábu, popisuje zázemí a činnost štábu 

při jeho aktivaci. Hlavní úkoly krajského krizového štábu plán P OS neuvádí, mnou 

vypracovaný ano. 

Plán činnosti OS  ČČK na území kraje plán P OS neuvádí, mnou vypracovaný ano. Plán 

svolání humanitárních jednotek na území kraje plán P OS neuvádí, mnou vypracovaný plán 

ano. V plánu spojení P OS popisuje spojení na humanitární jednotky kraje přes ředitelky 

jednotlivých OS a krizový štáb OS se seznamem OS a telefonních spojení na ředitelky  

a velitele/ky humanitárních jednotek. Mnou vypracovaný plán popisuje způsob, jakým bude 

spojení navázáno, mobilní a pevné linky, emaily a radiostanice. Plán zajištění činnosti 

evakuačních center a nouzového ubytování P OS neuvádí, uvádí, že v případě evakuačních 

center bude spolupracovat s magistrátem obdobně jako při povodních, kdy spolupráce 

fungovala. Mnou vypracovaný plán uvádí zřizování evakuačních center na výzvu 

nadřízených orgánů a postup realizace dle typové činnosti č. 2 evakuace a nouzové 

ubytování. Plán sběru a distribuce humanitární pomoci P OS neuvádí, problematika  

je okrajově zmíněna v koncepci. Mnou vypracovaný plán uvádí sběr humanitární pomoci 

pouze po předchozím průzkumu aktuálních potřeb zasažených, prostřednictvím médií. 

Lokalizuje sběrná centra. Plán poskytování první pomoci a ošetřovatelské péče P OS 

neuvádí, tuto problematiku řeší v koncepci. Mnou vypracovaný plán uvádí hlavní směry 

první pomoci a ošetřovatelské péče v souladu se Směrnicí ČČK č.2/2006 o minimálních 

požadavcích na zdravotnické služby. Plán finančního zabezpečení poskytování pomoci 

P OS neuvádí. Mnou vypracovaný plán ano. Plán vyslání pomoci mimo území kraje P OS 

neuvádí. Mnou vypracovaný plán ano. V Plánu materiálně technického zabezpečení plán  

P OS uvádí hlavní výpomoc z humanitárního skladu P OS a doplnění ostatního potřebného 

materiálu ze skladů OS kraje a využití projektu Sousedské výpomoci. Mnou vypracovaný 

plán uvádí k využití kromě výše uvedených zdrojů ještě materiál z pohotovostního skladu 

ČČK, materiál poskytnutý dalšími složkami a zajištění přístupu ke skladům. Mezi oběma 

Plány materiálně technického zabezpečení nalézám schodu. Plán spolupráce s dalšími 

organizacemi P OS neuvádí, mnou vypracovaný ano. Plán spolupráce s médii P OS 

neuvádí, mnou vypracovaný plán ano. 

Komparace příloh a důvěrných příloh, tuto část plán P OS neuvádí, mnou vypracovaný 

plán uvádí obě části. 
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Na závěr komparace obou plánů mohu konstatovat shodně s komparací obou koncepcí,  

že komparace pro mne byla z hlediska přehlednosti velmi nesnadná a od původního záměru 

vytvořit přehlednou tabulku jsem ustoupila.  
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6 DISKUZE 

Mimořádné situace jsou nepředpokládané, ale i předpokládané jevy, které nás zužují stále 

častěji. Jako občané bychom se neměli spoléhat pouze na pomoc státu, ale také se sami 

aktivně připravovat, ať již cestou aktivního členství v Nestátních neziskových organizacích, 

nebo cestou občana, jako jednotlivce, který aktivně chrání život, zdraví a majetek nejen 

svůj, ale i svých blízkých, přátel a sousedů.  

Česká republika má pro případ mimořádných událostí IZS, s jeho základními a ostatními 

složkami. Zatím co základní složky jsou složkami profesionálními, a jsou nasazeny od 

první fáze pomoci, ČČK patří mezi ostatní složky, které na základě pomoci na vyžádání 

působí jako druhosledové složky při druhé a třetí fázi pomoci. Aby ČČK mohl být 

plnohodnotným členem IZS, je nutné mít vypracován Systém krizové připravenosti, do 

kterého patří finanční, materiální a personální zabezpečení. Dalším krokem je vybudování 

spolupráce na základě kompatibility postupů, které vedou k vzájemné důvěře a respektu. Po 

vzoru jiných krajů, kde tato spolupráce již funguje se OS ČČK Ústeckého kraje snaží 

postupnými kroky tuto spolupráci navázat také.  

Abychom mohli své síly a prostředky nabídnout, musíme nejprve zmapovat naši krizovou 

připravenost, zhodnotit ji a případně zdokonalit. Právě z tohoto důvodu jsem zmapovala 

krizovou připravenost Ústeckého kraje a vypracovala Koncepci krizové připravenosti 

Českého červeného kříže v Ústeckém kraji do roku 2024 a Plán pomoci Českého červeného 

kříže na území Ústeckého kraje a porovnala se stávajícími dokumenty, které byly dosud pro 

tuto problematiku vypracovány. Bezprostředně na začátku diskuze musím a chci zdůraznit, 

že cílem komparace dokumentů vytvořených mnou a dokumentů vytvořených pověřeným 

OS nebylo šířit nesváry mezi jednotlivými spolky, ale sjednotit naše postupy s postupy 

doporučenými Úřadem ČČK a s ostatními spolky v ČR, neboť v jednotě je síla. Domnívám 

se, že pokud budeme připraveni podle stejných pravidel, budeme kompatibilní s ostatními 

humanitárními jednotkami i při celonárodních akcích ať již formou cvičení nebo ostrého 

nasazení.  

Vláda ČR identifikovala pro Českou republiku 22 typů nebezpečí, pro které bude nutné 

přijímat opatření vedoucí k eliminaci jejich rizik. Diplomová práce se zaměřuje na region 

Ústeckého kraje. Abychom věděli, jaké mimořádné události nám konkrétně v kraji hrozí  

a na jaké druhy MU je potřeba se připravit, vypracovala jsem nejdříve pomocí rizikového 

kalkulátoru Riskan analýzu rizik pro Ústecký kraj. 
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Z analýzy vyplývá, že pro obyvatelstvo a organizaci ČČK v Ústeckém kraji jsou největší 

hrozbou přírodní katastrofy, kde vedoucí postavení zaujímají epidemie a povodně, 

následovány průmyslovými haváriemi, u kterých nejvíce hrozí provozní havárie s únikem 

toxických látek. Tyto hrozby mohou způsobit hromadné postižení osob z hlediska 

zdravotního, psychosociálního, nutnosti evakuace a přesunutí osob do nouzového 

ubytování, tedy situací, při kterých ČČK nasazuje své síly a prostředky.  

Z výsledku analýzy vyplývají rizika pro obyvatelstvo v Ústeckém kraji jako celek a zároveň 

pro jeho jednotlivé regiony, oblastní spolky. Rizika se v jednotlivých regionech výrazně 

neliší a jejich analýza může být použita při případné tvorbě obdobných dokumentů na 

oblastní úrovni jednotlivých spolků. Osobně ji využiji pro vypracování těchto dokumentů 

pro Oblastní spolek Litoměřice. Z výsledků analýzy také vyplývá, jak může být riziky 

ohrožena organizace ČČK se svými silami a prostředky humanitárních jednotek. 

Dílčím cílem praktické části práce bylo vypracovat Koncepci krizové připravenosti 

Českého červeného kříže v Ústeckém kraji do roku 2024 a Plán pomoci Českého červeného 

kříže na území Ústeckého kraje, rozšířit o analýzu rizik a porovnat je se stávajícími 

dokumenty, které byly dosud pro tuto problematiku vypracovány. Krizovou připravenost 

Ústeckého kraje jsem zmapovala pomocí dotazníkového šetření, sekundární analýzy dat, 

analýzou směrnic, metodik, nařízení a dalších interních dokumentů ČČK. Oba dokumenty 

jsem vypracovala podle platných metodik ČČK a komparovala se stávajícími dokumenty.  

I když jsou dokumenty odlišné po obsahové stránce i formou zpracování, gró věci bylo 

zachováno. Tento cíl považuji za splněný.  

V praktické části práce jsem zároveň ověřila platnost stanovených hypotéz. Hodnocení 

jsem provedla na základě zjištěných dat. 

Hypotéza 1 předpokládá, že ČČK v Ústeckém kraji nemá zpracovánu Koncepci krizové 

připravenosti ČČK na území Ústeckého kraje podle platných metodik. 

Pro komparaci mnou vytvořené Koncepce krizové připravenosti ČČK na území Ústeckého 

kraje do roku 2024 a Koncepce krizové připravenosti ČČK na území Ústeckého kraje 

vypracovanou P OS, byla tato spolkem poskytnuta. Z komparace dokumentu vytvořeného 

mnou a P OS vyplynulo, že P OS nemá dokument zpracován podle platných metodik ČČK, 

proč tomu tak je nemohu uvést, nebylo to předmětem mého výzkumu. Hypotézu 1 tedy 

považuji za potvrzenou. 
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Hypotéza 2 předpokládá, že ČČK v Ústeckém kraji nemá zpracován Plán pomoci ČČK na 

území kraje podle platných metodik. 

Pro komparaci mnou vytvořeného Plánu pomoci ČČK na území Ústeckého kraje a Plánu 

pomoci ČČK na území Ústeckého kraje vypracovaným P OS, byla poskytnuta tato spolkem 

poskytnuta. Z komparace dokumentu vytvořeného mnou a P OS vyplynulo, že P OS nemá 

dokument zpracován podle platných metodik ČČK, důvody opět nebyly předmětem mého 

výzkumu. Hypotézu 2 považuji za potvrzenou. 

Hypotéza 3 předpokládá, že ČČK v Ústeckém kraji chybí síly a prostředky pro krizovou 

připravenost. 

Mé počáteční představy o silách a prostředcích byly velmi pesimistické. Postupnou 

analýzou dat dotazníku zaslaným všem ředitelkám OS kraje a analýzou dat z dotazníku Síly 

a prostředky, který OS vypracovaly v roce 2018 pro účely analýzy Sil a prostředků ČČK 

Úřadu ČČK jsem došla k závěru, že materiální základna není nikterak velká. Pokud, by se 

ale vybavení jednotlivých spolků sloučilo v jeden celek, máme základní vybavení 

umožňující samostatnou činnost v terénu při ostrém nasazení, které by se dalo následně 

operativně doplnit Sousedskou výpomocí nejblíže lokalizovaných spolků ČČK. Síly, tedy 

členská základna humanitárních jednotek mne také velmi překvapila, mým předpokladem 

bylo, že funkční humanitární jednotku mají pouze spolky Litoměřice, Teplice a Děčín, což 

se prokázalo v mém minulém výzkumu. Během čtyř let ji vybudovaly i spolky Louny  

a Most. Spolek Chomutova humanitární jednotku s kvalifikovanými členy nemá, ale má 

skupinu spolupracujících dobrovolníků. Hypotézu 3 považuji za nepotvrzenou. 

Pro praktickou část práce jsem stanovila ještě druhý cíl. Tímto cílem je pomocí SWOT 

analýzy zmapovat silné a slabé stránky krizové připravenosti na území Ústeckého kraje  

a navrhnout jejich zkvalitnění. 

Po vytvoření Koncepce a Plánu pomoci vyšly najevo silné a slabé stránky, hrozby, ale také 

příležitosti, které nás povedou správným směrem. Při vytváření SWOT analýzy jsem se 

rozhodla nepřiřazovat číselné hodnoty jednotlivým skupinám. Z mého pozorování, jako 

přímého účastníka dění jsem předpokládala, co je naším největším problémem. Mé 

předpoklady se ukázaly správné a zdůvodním je na konci diskuze. 
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Tabulka 15 SWOT analýza ČČK Ústeckého kraje 

                            SWOT analýza 

silné stránky slabé stránky 

elán členů HJ materiální vybavení HJ 

ochota členů HJ se vzdělávat nedostatek kurzů pro HJ 

nabídky cvičení z jiných spolků komunikace s IZS 

nabídky vzdělávání z jiných spolků atraktivita HJ pro získávání nových členů 

spolupráce se spřátelenými spolky nedostatek cvičení na krajské úrovni 

  pojištění členů HJ 

příležitosti hrozby 

zapojení do projektu Sousedské výpomoci finanční prostředky na krizovou připravenost 

komunikace mezi HJ v kraji chybí komunikace mezi HJ v kraji 

komunikační kanál mezi HJ v kraji chybí komunikační kanál mezi HJ v kraji 

zatraktivnit činnost HJ chybí koordinátor HJ v kraji 

zajistit materiální dovybavení HJ chybí krajská krizová pohotovost 

 
  

 

Mezi silné stránky krizové připravenosti v Ústeckém kraji bezpochyby patří elán členů 

humanitárních jednotek, kteří jsou jako dobrovolníci ochotni organizaci věnovat bezplatně 

svůj volný čas. Silnou stránkou je i ochota se vzdělávat, cvičit a tím se zdokonalovat v 

oblasti psychosociální pomoci, zdravotnické pomoci, humanitární pomoci a péče o 

evakuované osoby, technické oblasti a radiokomunikaci. Mezi silné stránky patří také 

spolupráce s ostatními spolky, tyto spolky nám nabízí účast na svých školeních a cvičeních. 

Do budoucna hodláme tuto spolupráci dále rozvíjet a více navzájem spolupracovat, 

nechceme ale jen využívat nabídky spřátelených spolků, chceme na oplátku nabídnout také 

něco jim. V současné době pouze formou pozvánek na zajímavé přednášky, do budoucna i 

pozvání na naše školení a cvičení. 

Mezi slabé stránky patří nedostatečné množství materiálního vybavení humanitárních 

jednotek, které omezuje naši akceschopnost a tím i atraktivitu pro potencionální členy. 

Atraktivita humanitárních jednotek nestojí pouze na cvičení a vzdělávání, ale hnacím 

motorem členů je ostré nasazení při reálném zásahu, kde si mohou ověřit svoji připravenost 

nejen vědomostní, fyzickou, ale také psychickou. Pokud budou humanitární jednotky pouze 
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spící a čekající na povodně, naši činnost nezatraktivníme. Nemusíme čekat pouze na velké 

mimořádné události, kde je pomoc dlouhodobá, typu povodní nebo epidemií, ale můžeme 

pomáhat i při těch krátkodobých a menšího rozsahu. Menšími zásahy rozumějme dopravní 

nehody, kolaps dopravy na dálnicích při sněhové kalamitě, únik toxických látek zimních 

stadionů, koupališť, čističek vod, všade tam, kde je potřeba se postarat o zasažené 

obyvatelstvo. Jsme připraveni poskytnout podporu zasahujícím složkám IZS. Tato činnost 

je málo známá a mohli jsme ji nedávno vidět u kolegů Francouzského červeného kříže při 

požáru katedrály Notre-Dame v Paříži.  

Tím přecházím k další slabé stránce organizace a tou je chybějící komunikace se složkami 

IZS. Bez komunikace s těmito složkami nedostaneme příležitost předvést, co umíme, 

protože nebudou mít dostatečné informace o naší činnosti a nebudou mít ani povědomí o 

naší ochotě spolupracovat. Ke spolupráci je nutné mít uzavřenu Dohodu o spolupráci na 

vyžádání mezi P OS ČČK  Ústeckého kraje a HZS Ústeckého kraje. V plánu pomoci jsem 

úmyslně vynechala přílohu Smlouvy a dohody uzavřené ČČK v oblasti krizového řízení. V 

současné době je bývalá, nevyhovující smlouva nahrazována smlouvou novou a je ve fázi 

schvalování.  

Slabou stránkou je i nedostatek kurzů pro členy HJ na celostátní úrovni, nedostatek cvičení 

na krajské úrovni a v neposlední řadě také jednotnost v pojištění členů HJ při cvičeních a 

ostrých zásazích. 

Jako hrozbu pro krizovou připravenost ČČK našeho kraje považuji nedostatečné 

financování krizové připravenosti.   

Další hrozbou je skutečnost, že jednotlivé HJ mezi sebou nekomunikují, nespolupracují, ani 

se většinou navzájem neznají. Nemáme vytvořený žádný komunikační kanál, kterým by 

mohli členové a velitelé HJ mezi sebou komunikovat. Nemáme krajského koordinátora HJ, 

který by nejen koordinoval naši činnost, ale také spolupracoval s koordinátory ostatních 

krajů, účastnil se panelů HO a konferencí ochrany obyvatelstva a tím zajistil nové 

informace, kontakty a příležitosti. Ruku v ruce s chybějícím koordinátorem jde i chybějící 

krajská krizová pohotovost, která by zajišťovala příjem poplachu sedm dní v týdnu. 

Příležitosti, které považuji pro krizovou připravenost ČČK kraje za důležité přiblížím v 

následujících návrzích na zlepšení. Oblasti, ve kterých bychom se mohli a měli zlepšit, 

jsem rozdělila do několika bloků. K osvětlení některých stanovisek a problémů, které mě 

zajímaly nejen pro účely této práce, ale i pro přehlednější úvod do dané problematiky, se 

kterou se setkávám při své práci pro ČČK použiji části nestandardizovaných rozhovorů, 
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které jsem vedla s dvěma kolegy z ČČK. Jsou to rozhovory s viceprezidentem Martinem 

Srbem a zároveň konzultantem mé práce, kterého považuji za odborníka, stran teoretické 

roviny a velitelem ÚKT Richardem Smejkalem, kterého považuji za odborníka, stran 

praktické roviny krizové připravenosti ČČK.  

Komunikace mezi HJ v Ústeckém kraji, komunikační kanál a krizová pohotovost. 

Pro komunikaci mezi členy HJ a veliteli HJ bych doporučila využít moderní technologie, 

konkrétně komunikační program Slack, se kterým máme v HJ OS Litoměřice již 

zkušenosti, máme kolegu zabývajícího se IT technologiemi, který může provést školení a 

zavedení programu do praxe. Zároveň na tomto programu komunikují velitelé 

humanitárních jednotek na celostátní úrovni.  

Smejkal k tomuto komunikačnímu programu uvádí: „Od domácí pevné linky přes mobilní 

telefony ke Slacku jsme ušli obrovskou cestu a překonali významný časový úsek. Aplikace 

Slack, nám umožňuje se mezi sebou spojit rychle a v reálném čase. Posunuli jsme tím 

mílovými kroky naši akceschopnost. Před 20 lety bylo možné se svolat pouze pevnou linkou, 

kdo nebyl doma nebo v zaměstnání, byl vyřazen z dostupnosti. Před 10 lety tu již byla 

možnost svolání mobilními telefony, která dostupnost výrazně zvýšila, ale zároveň nastal 

problém, jak komunikovat se 40 lidmi přes mobilní telefon ať již formou sms nebo přímým 

voláním. Tento způsob výrazně zatěžoval dispečerskou činnost. Doba pokročila a my 

můžeme i tento problém vyřešit. Díky Slacku a jasně danému schématu svolávání, je dnes 

dispečer schopen aktivovat až120 dobrovolníků ve velmi krátkém čase.“[70] 

Tento program tedy velmi usnadňuje nejen komunikaci mezi HJ, ale také umožňuje snadné 

vyhlášení poplachu a může zatím suplovat krizovou linku v Ústeckém kraji. Poplach by byl 

přijat na krizové lince P OS Prahy 1, která ji má zajištěnu sedm dní v týdnu, následně přes 

Slack aktivován koordinátor HJ v Ústeckém kraji, který by převzal informace a postaral se 

o zpohotovení HJ v Ústeckém kraji. 

Zapojení do projektu Sousedské výpomoci, síly a prostředky. 

Projekt Sousedské výpomoci je projektem Ústředního krizového týmu. Jeho cílem je 

vytvořit databázi sil a prostředků HJ v celé republice. Na webových stránkách vytvořených 

k tomuto účelu může každý spolek zadat svoje vybavení, které může ostatním spolkům 

nabídnout při mimořádné události a zároveň i počet členů, kteří jsou schopni aktivace a v 

jakém časovém horizontu.  



120 

 

Smejkal k projektu uvádí: „I přes to, že nás ubývá, můžeme jednoduše spustit aktivaci HJ 

spolků a tím spojit síly na zvládání katastrof i v krátkém čase, nejen na oblastní, krajské, 

ale i na národní úrovni. Pokud situaci nezvládá místní spolek, na svém území, nebo 

potřebuje vystřídat, tak lze tímto způsobem, bez složitých mechanismů aktivovat další 

nejbližší spolky.“[70] 

Konkrétní přínos pro náš kraj vidím zejména ve výpůjčce prostředků, které nám zatím 

chybí. Po našem dovybavení, které vidím pozitivně až v horizontu několika let, můžeme i 

my nabídnout svoje vybavení ostatním krajům. Z výzkumu vyplynulo, že bychom nyní byli 

schopni a ochotni poskytnout síly. Humanitární jednotka OS Litoměřice je již do tohoto 

projektu zapojena a očekáváme zapojení dalších spolků, především Teplic a Děčína. S 

projektem máme již své zkušenosti při zásahu v Letech u Prahy, kdy byla aktivována 

humanitární jednotka spolku Litoměřice a Teplice. Výhodu tohoto projektu vidím také ve 

vzájemném předávání zkušeností. 

Financování krizové připravenosti. 

Financování krizové připravenosti je v současné době realizováno z vlastních zdrojů 

oblastních spolků, které jsou rozdílné. Humanitární jednotky v kraji nejsou z tohoto důvodu 

vybaveny stejně. Vzhledem k bezpečnosti členů při cvičeních a zásazích by měly být 

základem uniformy a ochranné pomůcky. Uniformy nás nejen chrání, ale i identifikují naši 

příslušnost k ČČK. Náklady na jednu uniformu jsou cca 8 000 Kč a jejich nákup nelze 

realizovat z rozpočtu spolků na krizovou připravenost. Uniformy lze řešit používáním 

reflexních vest ČČK, nákupem členů z vlastních zdrojů, nebo nákupem červených částí 

oděvu a našitím reflexních pruhů a loga spolku.  

Prioritou je materiální dovybavení. Na jeho pořízení lze nyní v Ústeckém kraji využít 

dotační program: Program 2019. S pomocí tohoto programu některé spolky postupně 

vybavují svoje humanitární jednotky.  Dobře mířená a řízená finanční injekce vyřeší to, že 

nemusíme jít nutně základní cestou spolků, které na svoje vybavení čekají léta, ale můžeme 

přistoupit někde na trase a s lepším vybavením. Ušetříme tím čas a zvýšíme svoji 

akceschopnost za daleko kratší časový horizont. 

Co se týče financování ostrého nasazení HJ, může podle Směrnice o krizovém řízení každý 

spolek požádat Úřad ČČK o náhradu z fondu humanity. Podmínkou je včasná informační 

povinnost, tedy nahlásit nadřízeným složkám vyhlášení poplachu a nasazení do akce. 

Srb k financování krizové připravenosti uvádí: „ČČK podporuje pověřené spolky dotací na 

jejich páteřní strukturu, v rámci které by měly udržet krizovou připravenost. Pokud nastane 
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mimořádná událost, náklady na zásah hradí ta složka, která ji vyhlásí. Co se týče 

financování menších zásahů, dostáváme kompenzaci za potraviny a spotřební materiál, 

který spotřebujeme při zásahu pro lidi. Čas našich členů, kteří zasahují, zaplatit nechceme, 

pomáhají ve svém volném čase a zadarmo. Tím jsou naše zásahy mnohem levnější.“[100] 

Úsilí, které věnujeme přípravě na mimořádné události, není nikde vidět, a tudíž ho nevidí 

nikdo, kdo jej může ovlivnit finančně nebo koncepčně. 

Pojištění členů humanitárních jednotek. 

Členové humanitárních jednotek by měli mít dva druhy pojištění. Pojištění odpovědnosti za 

škodu, které má většina z nás uzavřené v rámci svého civilního zaměstnání, to ale neplatí, 

pokud nějakou škodu způsobíme při zásahu nebo cvičení.  

Úrazové pojištění lze sjednat pro celou HJ, výhodou je, že nemusí být uzavřena jmenovitě, 

ale na počet osob. Srb k pojištění uvádí: „Úrazové pojištění na jméno má pouze Ústřední 

krizový tým, centrální pojištění pro humanitární jednotku Úřad doporučuje uzavřít 

svoje.“[100] 

ČČK má uzavřeno pojištění pro účastníky soutěží mladých zdravotníků a pro členy HJ, ale 

toto pojištění bylo uzavřeno v minulosti a případná výše plnění je poplatná té době. Závisí 

tedy na každém spolku, jak své členy pojistí. S rostoucí mírou nasazení by mělo být 

samozřejmostí. Pokud bychom měli krajského koordinátora, mohlo by být nelezení 

vhodného typu pojištění jedním z jeho úkolů. Doporučuji, aby každý spolek pro své členy 

zajistil tato pojištění: 

 úrazové pojištění, 

 pojištění odpovědnosti za škodu. 

Uvolňování ze zaměstnání. 

Na uvolňování členů HJ ze zaměstnání můžeme pohlížet ze dvou rovin. Můžeme být 

povolání při mimořádné události typu povodní na delší dobu, v tom případě náhradu 

zaměstnavateli hradí orgán, který nás povolal, dostává refundaci z Krajského úřadu. Co se 

týče menších zásahů, jsou členy řešeny zadarmo a v jejich volnu. Je proto s výhodou mít 

možnost povolání většího množství členů, kteří se střídají podle toho, jaké mají směny a 

volno po zaměstnání. Řešení vidím v projektu Sousedské výpomoci, kde můžeme na 

pomoc povolat HJ s nejbližších spolků, v současné době jsou to HJ P OS Praha 1 a P OS 

Mělník. 
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Srb k uvolňování ze zaměstnání uvádí: „Pro zaměstnavatele může být problémem, že 

zaměstnanec na klíčové pozici chybí, finanční stránka může být až na druhém místě.“[100] 

Školení členů humanitárních jednotek a krizových manažerů. 

Z vlastní zkušenosti vím, že je velmi těžké chtít vybudovat HJ dle platných směrnic a nemít 

dostatečné informace jak a kde členy připravit a vyškolit. Jednou věcí je výčet kurzů, které 

mají členové všech sekcí HJ mít, druhou je tato školení zajistit. Podle směrnice o HJ by 

každý člen měl absolvovat: 

 Kurz člen humanitární jednotky;  

 členové psychosociální sekce Kurz první psychické pomoci; 

  zdravotníci normu školení Dobrovolná sestra; 

 velitelé a krizoví manažeři navíc ještě Kurz velitel humanitární jednotky.  

Tyto kurzy pořádá Úřad ČČK a již několik let nebyly vypsány. Velmi dobře máme 

vyškoleny zdravotníky, různé normy zdravotních školení vyučuje každý spolek a proto je 

každý člen HJ i výborným zdravotníkem. Norma Dobrovolná sestra také nebyla v poslední 

době vyučována.  

Doporučuji několik možností, jak tento problém řešit. 

 Doškolení vlastních členů členy, kteří jsou v dané problematice profesionály. 

 Využití nabídky školení jiných spolků. 

 Využití školení jiných organizací. 

Zdravotníky do normy Dobrovolná sestra můžeme doškolit členy, kteří jsou profesí lékaři a 

sestry. OS Litoměřic má takto vyškolenu zdravotnickou sekci a další zájemce z řad členů 

HJ. 

Nabídku na školení Technik ochrany obyvatelstva I. a II. každým rokem využívá několik 

členů. Školení pořádá P OS Praha 1 ve spolupráci s HZS Praha a je zakončeno certifikátem 

HZS a certifikátem Úřadu ČČK o proškolení v radiokomunikaci. 

Letos v našem kraji proběhl pilotní Kurz první psychické pomoci HZS Ústeckého kraje, 

kde byli vyškoleni členové HJ spolku Litoměřice, Teplice a Děčín. Příští rok bude 

navazovat kurz pokračovací. 

Srb k vzdělávání členů HJ uvádí: „O Kurz velitel humanitární jednotky a Kurz 

psychosociální pomoci nebyl ze strany spolků zájem, proto se nepořádá. Kurz člen 

humanitární jednotky může pořádat každý spolek pro svoje členy, nebo členy HJ kraje. Na 
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tento kurz jsou dotace a je nutné si o ně zažádat. Zároveň je vypsána náplň kurzu, která by 

se měla dodržet. Školitele si lze pozvat z řad odborníků ČČK.“[100] 

Kurz člen humanitární jednotky bude pro členy HJ kraje pořádán v roce 2020. Ostatní 

kurzy by mohly projít úpravami, aby se pro členy staly atraktivními. Nebo by měl mít 

každý kraj možnost požádat o jeho pořádání pro své členy a tím, by se vyřešil problém 

nezájmu. Takovéto návrhy by mohl za kraj řešit koordinátor. 

Cvičení členů humanitárních jednotek. 

Na úrovni Ústeckého kraje se doposud nekonalo žádné celostátní cvičení, ani žádné 

cvičení, na kterém by se spolu podílelo více spolků. Každý spolek cvičí své členy sám, na 

pozvání spolků z jiných krajů a na celostátním cvičení, které je každým rokem pořádáno.  

V roce 2020 je P OS naplánováno pořádání celostátního cvičení, v rámci Kurzu člen 

humanitární jednotky bude pořádáno menší regionální cvičení.  

Doporučuji využívat nabídky účasti na cvičeních P OS Prahy 1. Pořádají pravidelná cvičení 

na letišti, stavění protipovodňových hrází a cvičení s IZS. Doporučuji využívat pozvání na 

cvičení z jiných spolků a pravidelně se účastnit celostátních cvičení HJ ve větším počtu. 

Zde opět nacházím problém chybějícího koordinátora, který by mohl navázat kontakty s 

ostatními spolky v jiných krajích a shromažďovat informace 

Prezentace činnosti humanitární jednotky. 

Prezentovat činnost humanitárních jednotek můžeme dvěma základními způsoby: 

  statickou ukázkou vybavení,  

 aktivní ukázkou, formou předvádění našich činností. 

Máme mnoho projektů pro základní a střední školy společně s IZS. Každým rokem se koná 

Den s IZS, kde máme ukázky kardiopulmonální resuscitace, ošetření zranění, maskování 

poranění, prezentaci pomocí letáků a drobných dárků s logem ČČK. Účastníme se 

zdravotnických dozorů na různých akcích. Účastníme se soutěží, sportovních aktivit pod 

hlavičkou ČČK. Svým vyprávěním inspirujeme kolegy a přátele, kamarády. Pořádáme 

přednášky na různá zajímavá témata. K prezentaci doporučuji využívat internetové stránky 

spolků, Facebook, Instagram. 

Ačkoliv komparace Koncepcí krizové připravenosti ČČK na území Ústeckého kraje, 

komparace Plánů pomoci ČČK na území Ústeckého kraje a SWOT analýza mohou působit 

dojmem, že krizová připravenost ČČK na území Ústeckého kraje je velmi nízká, mějme na 
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paměti, že vstává z popela jako Fénix. Za krátký časový úsek jsme ušli obrovský kus cesty, 

který stál nemalé úsilí. Všichni se vzájemně seznamujeme, učíme se spolupracovat, každá 

humanitární jednotka má co nabídnout.  

Jsme dobrovolníci a máme svá civilní povolání. Červenému kříži a krizové připravenosti se 

věnujeme ve svém osobním volnu.  

Nyní objasním hrozbu, která je dle mého pozorování největším problémem. V současné 

době je jím chybějící koordinátor krizové připravenosti a humanitárních jednotek ČČK 

Ústeckého kraje. V diskuzi výše jsem u jednotlivých bodů popisovala oblasti a činnosti, 

které by měl mít koordinátor na starosti.  

Nyní uvedu přehled vlastností a dovedností, které by měl koordinátor mít: 

 měl mít přehled o HJ celého kraje, jejich schopnostech, zaměření a vybavení; 

 měl by mít povědomí o všech směrnicích, metodikách a nařízeních, která se týkají 

krizového řízení v ČČK; 

 měl by mít vizi, jakým směrem by se krizová připravenost měla ubírat; 

 měl by zohledňovat požadavky, přání, nápady jednotlivých spolků a snažit se je 

využít ke zlepšení stavu krizové připravenosti; 

 měl by být humanistou, kterému nejsou lhostejné principy ČK; 

 měl by být člověkem, který má manažerské schopnosti a umí jednat s lidmi; 

 měl by mít dostatek volného času, protože tato funkce je dobrovolnická. 

Poté, co jsem zhodnotila cíle a hypotézy praktické části práce, se vrátím k hodnocení cílů 

teoretické části práce. Cílem bylo okrajově přiblížit problematiku krizové připravenosti z 

pohledu České republiky a IRC. Tento cíl byl splněn pomocí metody indukce, analýzy 

dokumentů, internetových zdrojů a dotazování. V kapitole Současný stav jsem popsala 

problematiku krizové připravenosti ČR v podkapitole Mimořádné události a krizové 

situace, problematiku z pohledu IRC v podkapitole Mezinárodní červený kříž.  

Hlavním cílem práce bylo zmapovat a přiblížit problematiku krizového řízení a 

připravenosti na krize v Českém červeném kříži, konkrétně v Ústeckém kraji. Hlavní cíl 

považuji za splněný. V teoretické části jsem popsala problematiku krizového řízení v ČČK 

a v praktické části práce jsem zmapovala a vyhodnotila problematiku krizového řízení ČČK 

v Ústeckém kraji.  

Výstupem práce jsou dva dokumenty, Krizová připravenost ČČK v Ústeckém kraji do roku 

2024 a Plán pomoci na území Ústeckého kraje. Oba dokumenty byly nabídnuty P OS kraje. 
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Po doplnění jmen a kontaktů budou předloženy jednotlivým spolkům k připomínkování a 

následně zhodnoceny VR P OS. Pokud je tento orgán schválí, stanou se součástí krizové 

připravenosti ČČK v Ústeckém kraji. 
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7 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zmapovat a přiblížit problematiku krizového 

řízení a připravenosti na krize v Českém červeném kříži, konkrétně v Ústeckém kraji.  

V teoretické části práce jsem okrajově popsala problematiku krizového řízení v České 

republice,  ČČK patří do bezpečnostního systému jako ostatní složka Integrovaného 

záchranného systému. Pro lepší pochopení problematiky jsem popsala organizaci 

Mezinárodního červeného kříže a její systém přípravy na krize, která je doporučením pro 

národní společnosti ČK. Přiblížila jsem problematiku krizového řízení ČČK, z níž 

problematika krizového řízení ČČK v Ústeckém kraji vychází. 

V praktické části práce jsem pomocí softwarového nástroje Riskan provedla analýzu rizik 

na území Ústeckého kraje, kterou jsem následně použila při vytváření Koncepce krizové 

připravenosti ČČK v Ústeckém kraji do roku 2024 a Plánu pomoci ČČK na území 

Ústeckého kraje. Oba dokumenty jsem komparovala se stávajícími dokumenty ČČK v 

kraji. Provedla jsem SWOT analýzu a její výsledky spolu s názory kolegů z ČČK 

zohlednila v návrzích zlepšení krizové připravenosti ČČK v Ústeckém kraji. 

Závěrem si vypůjčím myšlenku svého kolegy, se kterou se plně ztotožňuji, a která 

objasňuje naši činnost.  

Myšlenka toho, že se přibližujeme profesionálům, není ta, že chceme dělat jejich práci, 

mezeru mezi námi a profesionály nejsme schopni vyrovnat. Chceme prokázat 

akceschopnost a v krizové připravenosti být smysluplným článkem IZS nejenom na papíře. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

MU  mimořádná událost 

ČR  Česká republika 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

ICRC  International Committee of the Red Cross 

IFRC  The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 

NS  National Society 

ČČK  Český červený kříž 

ČK  Červený kříž 

ÚKŠ ČČK  Ústřední krizový štáb Českého červeného kříže 

Ú ČČK  Úřad Českého červeného kříže 

P OS  pověřený Oblastní spolek 

OVR  Oblastní výkonná rada 

OS  Oblastní spolek 

VR  Výkonná rada  

MV-GŘ HZS ČR  Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

České republiky 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

HJ  humanitární jednotka 

ÚKT  Ústřední krizový tým 

KK  Koncepce krizové připravenosti ČČK v kraji (koncepce) 

PP  Plán pomoci na území kraje (plán) 

OVR  Oblastní výkonná rada 

KŠ  krizový štáb 

Panel HO  Panel humanitárních organizací 

NNO  nestátní neziskové organizace 
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