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Anotace 

HRBÁČ, J. Cvičení orgánů krizového řízení: diplomová práce, Ostrava, VŠB-TU, FBI, 

2013 

 

Cílem práce je návrh doporučení a vylepšení přípravy orgánů krizového řízení v České 

republice, které vychází z porovnání tohoto aktu ve dvou evropských zemích, a to ve 

Spolkové republice Německo a v České republice. 

V úvodu jsou popsány systémy krizového řízení v obou porovnávaných zemích. V další 

části práce jsou na základě porovnání jednotlivých systémů cvičení orgánů krizového 

řízení navrženy změny pro Českou republiku. 

 

Klíčová slova: orgány krizového řízení, příprava, cvičení, krizové řízení 

 

 

HRBAC, J. Exercises of Emergency Management Authorities: diploma thesis, Ostrava, 

VSB-Technical University, FBI, 2013 

 

The goal is to propose recommendations and improvements to the preparation of crisis 

management in the Czech Republic, which is based on the comparison of this act in two 

European countries, the Federal Republic of Germany and the Czech Republic. 

The introduction describes the crisis management systems in both countries compared. In 

the next section are based on a comparison of different systems of crisis management 

authorities exercises to propose changes for the Czech Republic. 

 

Keywords: emergency management authorities, preparation, exercies, crisis management 
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1. Úvod 

Cvičení, ať krizové připravenosti orgánů krizového řízení, integrovaného záchranného 

systému nebo jeho jednotlivých složek, je vždy základem pro efektivní zvládnutí krizových 

situací, například povodní, rozsáhlých požárů, velkých průmyslových havárií. Řečeno 

známým sloganem „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. 

 

Výše uvedené platí dvojnásobně v případě, kdy se jedná o cvičení, tedy přípravu na 

mimořádné události (krizové stavy) takových orgánů, které mají zásadní vliv na zvládnutí 

těchto událostí, koordinaci záchranných a likvidační prací, na ústřední úrovni zajišťování 

chodu státu v období, kdy je nutné zvládnout krizovou situaci a v neposlední řadě na 

financování výše uvedeného.  

 

Hovoříme zde o orgánech krizového řízení (vláda, ministerstva a ostatní správní úřady, 

orgány krajů, obcí a určené orgány s územní působností) dále jen „OKŘ“, které ve 

prospěch svého zřizovatele zabezpečují analýzu a vyhodnocení možných ohrožení jeho 

bezpečnosti, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v 

souvislosti s přípravnými opatřeními a řešením krizových situací [1]. 

 

V našich podmínkách budeme tedy hovořit zejména o přípravě a cvičeních v krizových 

situacích, tedy takových, kdy je zapotřebí součinnost OKŘ a zasahujících složek na všech 

úrovních. Tyto situace jsou v České republice charakterizovány nejčastěji vyhlášení 

některého z krizových stavů. 

 

Cílem této práce je zhodnocení současného stavu přípravy OKŘ na krizové situace v České 

republice a ve Spolkové republice Německo na základě stávajícího právního rámce. Dále 

porovnání přístupu k již realizovaným cvičením, jejich zhodnocení, určení výhod a 

nevýhod jednotlivých systémů a na základě zjištěných skutečností návrh vylepšení 

organizace cvičení OKŘ v České republice. Jinými slovy je cílem této práce vytvoření 

studie přístupu k přípravě a realizaci cvičení OKŘ v České republice a Spolkové republice 

Německo.  
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2. Rešerše 

V České republice není zatím zpracována žádná publikace, která by se zabývala 

porovnáním cvičení OKŘ mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Je 

zde ale celá řada podkladů, které je možné využít. Ty se zabývají zejména jednotlivými 

systémy cvičení a přípravy na krizové situace. Jedná se zejména o příručky a interní 

nařízení, která mají oporu v nařízeních vlády, vyhláškách, případně v zákoně. Ty hlavní 

jsou uvedeny v odstavci níže. 

 

2.1 Hlavní zdroje 

V České republice se jedná o tzv. krizovou legislativu, zejména o krizový zákon [1], ten se 

zabývá krizovým řízením jako celkem. Vymezuje základní pojmy a úlohy jednotlivých 

úřadů a orgánů ve vztahu ke krizovému řízení a také k přípravě na řešení krizových situací. 

 

Dále jsou zde předpisy a interní dokumenty v gesci Bezpečnostní rady státu [1], (dále jen 

„BRS“), které určují zásady přípravy a cvičení OKŘ, dále Pokyn generálního ředitele 

Hasičského záchranného sboru ČR [5], který se věnuje přípravě a provádění prověřovacích 

a taktických cvičení složek IZS, zejména jednotek požární ochrany. V neposlední řadě jde 

také o Plán cvičení OKŘ [6], který je taktéž v gesci BRS a je naplňován Ministerstvem 

vnitra ČR a jeho složkami. 

 

V České republice se cvičení OKŘ vztahuje zejména na činnost krizových štábů na všech 

úrovních. Zde jsou důležitými dokumenty NV č. 462/2000 [3]  a směrnice Ministerstva 

vnitra, kterou se stanovují jednotná pravidla pro uspořádání krizových štábů [4]. 

 

Ve Spolkové republice Německo je hlavním zdrojem zejména zákon o civilní ochraně a 

připravenosti na krize [10], dále Příručka pro strategická cvičení [7]. Můžeme pracovat 

s podklady ze cvičení nazvaných LÜKEX [8]. Důležité je uvést fakt, že Spolková 

republika Německo působí zejména jako koordinátor připravenosti na krizové situace. 

Tedy zastřešuje tuto problematiku. Hlavní legislativní rámec je v gesci Spolkového sněmu 

a následně v gesci jednotlivých spolkových zemí. Spolková republika Německo a její 

parlament fakticky řeší pouze krizové stavy vojenského charakteru. 
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2.2 Ostatní zdroje 

Mezi ostatní zdroje patří další krizová legislativa. Zejména: 

 

 zákon o Integrovaném záchranném systému, který se zabývá organizací a 

uspořádáním složek IZS [12] 

 zákon o požární ochraně, který se zabývá organizací a působností jednotek požární 

ochrany jako celku a jejich činností a přípravou na řešení mimořádných událostí 

[15]. 

  Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR řeší organizaci a činnost HZS, určuje 

úlohu HZS v krizovém řízení a tedy také ve vztahu k přípravě na řešení krizových 

situací [17].  

 Mezi zásadní zákony, které se zabývají hospodářstvím a financemi patří také 

zákon o hospodářských opatřeních při krizových stavech [17].  

 

Základní právní rámec pro všechny zákony v porovnávaných zemích tvoří zákony ústavní. 

V České republice Ústava České republiky [14] a zákon o Bezpečnosti České republiky 

[15].  Ve Spolkové republice Německo Ústava SRN [9]. 
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3. Základní geopolitické informace  

Je nezbytné vzít v potaz rozdílné „parametry“ srovnávaných zemí, které spolu určují jejich 

systémy cvičení OKŘ a celkový přístup k řešení krizových situací. 

 

3.1 Česká republika [19] 

Je autonomní stát ve střední Evropě, který vznikl 1. 1. 1993 rozdělením tehdejšího 

Československa. Hlavou státu je prezident republiky. Jediným zákonodárným orgánem je 

dvoukomorový Parlament České republiky.  

 

Česká republika má společnou hranici se Slovenskem, Rakouskem, Polskem a Německem. 

 

Česko je členem OSN, NATO, OECD, Světové obchodní organizace, Mezinárodního 

měnového fondu, Světové banky, Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v 

Evropě, Evropské celní unie, Evropské unie,  součástí Schengenského 

prostoru, Evropského hospodářského prostoru, členem Visegradské skupiny a jiných 

mezinárodních struktur. 

 

3.2 Spolková republika Německo [20] 

Je autonomní stát ve střední Evropě, který vznikl (byl znovusjednocen) 3. října 1990 

spojením Německé demokratické republiky a Německé spolkové republiky.  

 

Německý parlamentní systém se formoval na základě ústavy z roku 1949 [9] přijaté po 

porážce Německa po druhé světové válce. Politický systém SRN je systém federativního 

uspořádání, který je úzce spojen s „kancléřským principem“.  

 

Hlavou státu je prezident republiky. Zákonodárnou moc vykonává na spolkové úrovni 

dvoukomorový parlament, který sestává ze Spolkového sněmu (Bundestagu) a Spolkové 

rady (Bundesrat). Spolková rada je tvořena stejně jako Spolkový sněm zástupci 

jednotlivých spolkových zemí s tím rozdílem, že Spolková rada není volena. Spolkový 

sněm je hlavním legislativním orgánem se sídlem v Berlíně. 
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Výkonná moc je svěřena prezidentovi, spolkovému kancléři a vládě. 

 

Německá spolková republika má společnou hranici s Dánskem, Polskem, Českem, 

Rakouskem, Švýcarskem, Francií, Lucemburskem, Belgií a Nizozemskem. 

 

Německo je členským státem OSN, NATO, OECD, Světové obchodní organizace, 

Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Rady Evropy, Organizace pro 

bezpečnost a spolupráci v Evropě, Evropské celní unie, Evropské unie, součástí 

Schengenského prostoru, Evropského hospodářského prostoru, členem G8 a signatářem 

Kjótského protokolu. 

 

V tabulce 1 jsou uvedeny pro srovnání základní parametry obou zemí, jejichž systémy 

cvičení OKŘ budou porovnávány. 

 Česká republika Spolková republika Německo 

Hlavní město: Praha Berlín 

Rozloha: 78 867 km
2
 327 022,9 km

2
 

Počet obyvatel: 10 505 445 81 831 000 

Státní zřízení: parlamentní republika federativní parlamentní 

republika 

Členění: 13 krajů + hlavní město 

Praha 

16 spolkových zemí, největší je 

Bavorsko 

Tabulka 1 Základní údaje České republiky a Spolkové republiky Německo 
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4. Úvod do problematiky cvičení orgánů krizového řízení 

Úvodem je potřeba sjednotit terminologii využívanou v této oblasti, charakterizovat 

obecnou situaci v přípravě na krizové situace a dále pak uvést základní informace o 

problematice přípravy a cvičení orgánů krizového řízení. 

 

4.1 Terminologie 

Pokus o srovnání systémů cvičení OKŘ u dvou různých zemí s sebou nese překážku 

různého chápání pojmů a vyvolává nutnost srovnávat obtížně srovnatelné pojmy. Odlišnost 

vyplývá zejména z použití odlišné terminologie a samozřejmě i z možností různého nebo 

obtížně proveditelného překladu. 

 

Přesto, že terminologie užívaná v ČR je velmi podobná (i z historických důvodů) 

terminologii v SRN, dochází poměrně často z důvodů uvedených výše k nejasnostem 

výkladu. Ty mohou vést k nesprávnému pochopení tématu. 

 

Z těchto důvodů bude pro účely této práce užito, pokud nebude výslovně uvedeno jinak, 

názvosloví užívané v České republice i s jeho významy, a to i pro Spolkovou republiku 

Německo. To se týká zejména vysvětlujících kapitol a kapitol, kde bude docházet 

k přímému porovnávání v diplomové práci řešeného problému v obou sledovaných 

zemích. V případech, kdy to bude možné a žádoucí, bude použito originální názvosloví 

s vysvětlením. 

 

Jako příklad lze uvést, že hovoříme-li v ČR o „orgánech krizového řízení“ a v SRN o 

„krizovém managementu“ bude pro oba termíny používán pouze jeden, a to český termín.  

 

Protože, je tato problematika obsáhlá a je zde nutno používat celou řadu zkratek a 

odborných pojmů, jsou hlavní používané pojmy a zkratky pro větší přehlednost k dispozici 

v abecedním seznamu použitých zkratek a pojmů v kapitole 10.4. 
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4.2 Obecný úvod do přípravy a cvičení orgánů krizového řízení 

Efektivní příprava na krize je kvůli změnám v oblasti celosvětového ohrožení (klimatické 

změny, přírodní katastrofy, mezinárodní terorismus, pandemie, výpadky elektřiny, atd.) 

nezbytným prvkem činnosti OKŘ. 

 

 Platí to především pro řídící úrovně ve státní správě a pro vedení zejména strategicky 

důležitých podniků, které jsou nejčastěji vedeny jako prvky kritické infrastruktury. 

 

V příručce pro praxi krizového vedení [21] zdůrazňuje Laurent F. CARREL na straně 8 nutnost 

cíleného cvičení na strategické úrovni, cituji: 

  

„Školení a cvičení představují centrální nástroje přípravy na krize. Hlavní oblast přitom 

představuje mentální příprava na krizové situace. Dalším cíleným vzděláváním se udržují a 

zlepšují vědomosti a zkušenosti jednotlivých osob, štábů nebo orgánů krizové organizace 

pro velení v období krize. To se v krizích mnoha způsoby vyplácí, především pokud jsou 

na začátku k dispozici dobře sehraná organizace, funkční metody velení a připravená 

velitelská zařízení.“  

 

Na krizovou připravenost se lze ale dívat také z pohledu občana. Ten vyžaduje od státu 

zajištění jeho základních funkcí, mezi které jednoznačně patří zajištění bezpečnosti a tedy 

také bezpečí. Můžeme tento pojem nazvat doslova psychosociálním, protože v případě, 

kdy stát neumí zajistit bezpečnost svých občanů, stává se nevěrohodným. 

 

Jedna ze základních cest, která napomáhá utvrzení pocitu bezpečí, je právě systematická 

příprava OKŘ a jejich výkonných složek na krizové situace. Jedná se o velice zásadní fakt, 

což potvrzuje například Maslowova pyramida potřeb [25], která pocit bezpečí řadí na 

velice zásadní druhé místo, ihned po základních fyziologických hodnotách! 

 

V předchozím uvedená fakta je potřebné brát na zřetel při přípravě a realizaci cvičení 

orgánů krizového řízení, zejména ve vztahu k médiím a komunikaci s nimi. Popisem 

současného stavu cvičení orgánů krizového řízení se zabývají následující kapitoly číslo 5 

a 6.  
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5. Cvičení orgánů krizového řízení v České republice - současný stav 

Připravenost na řešení krizových situací v ČR je v gesci OKŘ. Jednotlivé OKŘ odpovědné 

za přípravu na krizové situace jsou uvedeny na obrázku 1 s rozdělením, které vyplývá 

z územního členění České republiky 

 

OBEC

ORP

KRAJ

STÁT VLÁDA ČR
BEZPEČNOSTNÍ 

RADA STÁTU

PKŘ

ÚSÚ

MINISTERSTVA 

ÚSÚ

HEJTMAN
BEZPEČNOSTNÍ 

RADA KRAJE

PKŘ

KÚ
KRAJSKÝ ÚŘAD

STAROSTA ORP
BEZPEČNOSTNÍ 

RADA ORP

PKŘ

OÚ ORP

OBECNÍ ÚŘAD 

ORP

STAROSTA OBCE
KRIZOVÝ ŠTÁB 

OBCE
OBECNÍ ÚŘAD

ÚROVNĚ 

STÁTNÍ 

SPRÁVY
PŘÍPRAVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ

PKŘ - pracoviště krizového řízení

 

Obrázek 1 Organizace při koordinaci přípravy na krizové situace, upraveno z [1] 

 

Struktura orgánů, které se přímo podílí na řešení krizových situací, vychází z výše uvedené 

struktury, ale je rozšířena o krizové štáby, tedy pracovní orgány jednotlivých OKŘ (viz. 

obrázek 2). Ty se pak přímo podílí na řešení krizových situací a dalších činnostech 

určených zákonem [1] 
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OBEC

ORP

KRAJ

STÁT VLÁDA ČR
BEZPEČNOSTNÍ 

RADA STÁTU
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ÚSÚ
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ÚSÚ

HEJTMAN
BEZPEČNOSTNÍ 

RADA KRAJE

PKŘ

KRAJE
KRAJSKÝ ÚŘAD

STAROSTA ORP
BEZPEČNOSTNÍ 

RADA ORP

PKŘ

ORP

OBECNÍ ÚŘAD 

ORP

STAROSTA OBCE OBECNÍ ÚŘAD

ÚROVNĚ 

STÁTNÍ 

SPRÁVY
ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ

PKŘ - pracoviště krizového řízení

ÚSTŘEDNÍ KRIZOVÝ 

ŠTÁB

KRIZOVÝ ŠTÁB 

KRAJE

KRIZOVÝ ŠTÁB 

ORP

KRIZOVÝ ŠTÁB 

OBCE

 

Obrázek 2 Organizace při řešení krizových situací, vytvořeno z [1] 

 

Český systém řešení krizových situací využívá spolupráci se soukromými institucemi, 

přesto je větší význam kladen na instituce státní. 

 

V ČR se mimo OKŘ stanovených zákonem [1] mohou podílet na cvičeních k přípravě na 

řešení krizových situací, případně se jich mohou účastnit další instituce. Jejich úloha je 

závislá na druhu a záměru cvičení. Níže jsou vyjmenovány nejběžnější z nich: 

 

Státní: 

 složky IZS 

 Státní ústav jaderné bezpečnosti 

 Subjekty kritické infrastruktury (národní, evropské) 

 

Soukromé: 

 Český červený kříž (jediná zákonem [25] uznaná humanitární organizace v ČR) 

 Vodní záchranná služba České republiky 

 Hasičské záchranné sbory podniků 

 a další 
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Cvičení se rovněž mohou účastnit právnické osoby, fyzické osoby, nebo subjekty 

hospodářské mobilizace. 

 

V praxi se cvičení týká nejčastěji krizových štábů jednotlivých OKŘ, (viz. Obrázek 2). 

Krizové štáby se aktivují dle potřeby, hlavní důvody jsou uvedeny v zákoně [1].  

 

Základním dokumentem, který určuje harmonogram cvičení je Plán cvičení [6]. Nejčastěji 

je připravován Ministerstvem vnitra, případně při cvičení na obranu státu Ministerstvem 

obrany. Plán cvičení OKŘ se zpracovává v souladu se zákonem [1] a dokumentem [2]. 

V dokumentu [2] je řečeno, že cvičení je základní formou přípravy orgánu krizového řízení 

na řešení mimořádných událostí, při nichž je vyhlášen krizový stav. 

 

V následujících kapitolách budou specifikovány hlavní části cvičení OKŘ. 

 

5.1 Cíle cvičení  

Hlavním prvkem na základě, kterého se připravuje celá podoba cvičení OKŘ jsou cíle 

cvičení. Je nezbytné znát cíle cvičení již na začátku samotné příprav. Jen tak, lze zajistit 

kontinuitu celého procesu. 

 

Cvičení OKŘ zpravidla plní jeden nebo více z následujících cílů [1]: 

zdokonaluje připravenost OKŘ pro jejich činnost při řešení krizových situací. Ověřuje 

opatření pro rychlý a efektivní přechod na činnost za krizové situace. Vyhodnocuje 

připravenost orgánů krizového řízení, 

 

ověřuje metodiky práce orgánů krizového řízení. Získává poznatky pro zlepšování 

pracovních postupů a součinnostních vazeb, 

 

ověřuje využitelnost informačních a komunikačních spojení orgánů krizového řízení, 

 

ověřuje reálnost zpracovaných krizových plánů, typových plánů, havarijních a 

operačních plánů a získávat poznatky pro jejich upřesnění a doplnění, 
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ověřuje působnost a činnosti orgánů krizového řízení a nové metody pro řešení krizových 

situací. 

 

5.2 Členění cvičení 

Cvičení OKŘ v České republice se standardně dělí dle územního rozsahu [1] [2] na: 

 vnitrostátní  

 mezinárodní 

 

Rozdělení dle druhu situace na: 

 cvičení k řešení vojenských situací 

 cvičení k řešení nevojenských situací 

 

Rozdělení podle struktury cvičení: 

 jednostupňová - kterých se účastní OKŘ nejčastěji na ústřední úrovni 

 vícestupňová - kterých se účastní OKŘ na více úrovních řízení s možností účasti 

výkonných prvků, jako jsou například základní a ostatní složky IZS 

 

Z uvedených rozdělení je patrná propojenost cvičení OKŘ s územním a systémovým 

rozčleněním OKŘ a složek IZS. 

 

5.3 Fáze cvičení 

V České republice se využívá níže uvedené rozfázování cvičení. 

 

Jednotlivé fáze cvičení: 

 plánování cvičení (koncepce) 

 příprava cvičení 

 zpracování dokumentace cvičení 

 stanovení výchozí situace a harmonogramu cvičení 

 provedení (realizace) cvičení 

 vyhodnocení cvičení 

 aplikace nových poznatků pro další cvičení 
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5.4 Plán cvičení 

Plán cvičení je dokument, který obsahuje základní údaje pro cvičení OKŘ na příslušné 

úrovni řízení (harmonogram, popis, atd.). Zpracovává se zpravidla na období 3 let [1]. 

Zpracovává jej Ministerstvo vnitra a předkládá jej ke schválení Bezpečnostní radě státu. 

 

Plán cvičení OKŘ obsahuje: 

 cíle cvičení, 

 obsahové zaměření cvičení, tj. řešení jakých krizových situací se plánuje 

procvičovat, 

 tabulkovou část: přehled údajů o cvičení orgánů krizového řízení, ve které se k 

jednotlivým cvičením u každého cvičení zpravidla uvádí: 

• druh cvičení, jeho název a téma, 

• období provedení cvičení a doba trvání cvičení, 

• orgány a organizace účastnící se cvičení, 

• orgán odpovědný za přípravu cvičení, 

• orgán odpovědný za řízení cvičení (řídící cvičení), 

• způsob finančního zabezpečení cvičení. 

 

Finanční prostředky k pokrytí nákladů spojených s přípravou a realizací plánovaných 

cvičení OKŘ zajišťují ústřední správní úřady při přípravě návrhu státního rozpočtu své 

kapitoly na příslušný rok. Obdobně postupují také krajské úřady. Plán cvičení pro krajskou 

úroveň řízení schvaluje hejtman kraje, případně primátor hlavního města Prahy, po 

projednání v Bezpečnostní radě kraje. 

 

Tabulka 2 na následující straně ukazuje příklad přehledu základních informací o cvičení 

OKŘ. 
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Název „INFRASTRUKTURA 2013“ 

Druh Cvičení orgánů krizového řízení s účastí výkonných prvků 

Téma Činnost orgánů krizového řízení v podmínkách teroristického ohrožení 

prvků infrastruktury - komunikačních a informačních systémů 

Námět V souvislosti s aktivitami České republiky na podporu demokracie v 

zahraničí připravují mezinárodní teroristické skupiny odvetnou 

koordinovanou akci s cílem provést sérii teroristických útoků proti prvkům 

infrastruktury České republiky. 

Cíle cvičení Ověřit: 

- úplnost a správnost opatření uvedených v krizových plánech a další 

zpracované dokumentaci k této problematice,  

- reálnou možnost plnění požadovaných úkolů s důrazem na síly a 

prostředky zasahujících složek MV, spolupracujících resortů a občanských 

sdružení. 
 

Procvičit: 

- koordinaci součinnosti orgánu krizového řízení odpovědných ÚSÚ, krajů 

a zasahujících složek a občanských sdružení při řešení vzniklé krizové 

situace včetně jejich podpory, 
 

Zdokonalit: 

· koordinovaný způsob informování veřejnosti a médií. 

Příprava 

cvičení 

 odpovídá...... ministr vnitra, 

 připravuje … MV, 

 součinnost.....vybrané ÚSÚ, zpravodajské služby, hl. m. Praha, 

vybrané kraje, Policejní akademie ČR. 

Organizace a 

řízení cvičení 

 řídí...... ministr vnitra, 

 organizuje … MV, 

 

Účast na 

cvičení v ČR 

 Bezpečnostní rada státu, Ústřední krizový štáb, krizové štáby 

vybraných ÚSÚ, zpravodajských služeb, hl. m. Prahy a vybraných 

krajů, 

 příslušníci speciálních útvarů PČR, složky IZS, operační střediska a 

stálé služby – MV, PČR, složek IZS 

 vyčleněné síly a prostředky AČR. 

Doba 

provedení 

4. čtvrtletí 2013 

Tabulka 2 Příklad souhrnné tabulky plánu cvičení v ČR [6] 
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Plán cvičení je rozdělen na dvě základní části - hlavní a přílohovou. Samotný dokument 

standardně obsahuje [6]: 

 složení vedení (ředitelství) cvičení a pokyny pro jeho činnost,  

 téma a doba provedení cvičení, 

 učební cíle a učební úkoly, 

 námět cvičení (výchozí situaci),  

 období (etapy) cvičení s výchozí situací a popisem činnosti cvičících. 

 

Přílohová část plánu cvičení může obsahovat [1]: 

 

 plán řízení cvičení (formou tabulky – časová osa průběhu cvičení), který může 

obsahovat: 

 

1. astronomický čas (skutečný čas, ve kterém bude učební úkol procvičován), 

2. operační čas podle plánu cvičení, 

3. obsah činnosti řídícího cvičení (ředitelství cvičení), 

4. obsah činnosti cvičících, 

5. obsah činnosti figurantů, 

6. metodickou poznámku. 

 

 plán rozehry - zahrnuje informace o vývoji situace, které rozehrává řídící cvičení 

(v případě mezinárodních cvičení mezinárodní řídící štáb) a které jsou podkladem 

pro přijímání opatření cvičícími. Jednotlivé informace mohou být zpracovány 

textově nebo ve formě tabulek. 

 

 plán spojení - zahrnuje údaje o spojení pro potřeby ředitelství cvičení a cvičících 

v závislosti na místě provedení. Využívá se stávající telefonní, faxové, rádiové nebo 

emailové spojení.  

 ostatní dokumentaci - např. doplňující údaje, přehled signálů, apod. 

 

Samotná realizace obvykle probíhá systémem plánovacích porad a pracovních setkání. Jak 

může vypadat, je patrné dále. 
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 1. plánovací porada - projednání výchozích údajů o cvičení (Záměr) a Harmonogramu 

přípravy cvičení 

2. plánovací porada - projednání návrhu Plánu provedení cvičení, Námětu cvičení a Plánu 

řízení cvičení 

3. plánovací porada – projednání průběhu cvičení s důrazem na reálnou činnost a případné 

ukázky cvičících složek 

4. plánovací porada – projednání stavu připravenosti ke cvičení a přijetí opatření 

k odstranění případných nedostatků 

 

Počet plánovacích porad a jejich obsah se řídí konkrétními potřebami přípravy cvičení a 

může se tedy průběžně upravovat. 

 

Přípravu mezinárodních cvičení zabezpečují k tomu určené orgány NATO a EU. 

Uskutečňuje se v rámci plánovacího cyklu na několika plánovacích konferencích (např. 

předběžná, počáteční, hlavní, závěrečná), za účasti národních delegací. Delegaci tvoří dle 

skutečné potřeby zástupci vybraných ústředních správních úřadů (státních orgánů) [6].  

 

5.5 Námět cvičení 

Má za cíl uvedení cvičících do situace. Zpracovává se zpravidla písemně, pro lepší 

orientaci cvičících muže být přiložena „grafická část“. 

 

Zpravidla obsahuje tyto údaje: 

 popis všeobecné situace 

 popis zvláštní situace, která podrobně charakterizuje výchozí situaci jednotlivých 

cvičících orgánů a rámcově situaci necvičících orgánů, kterých se řešení krizové 

situace týká, 

 doplňkové údaje (roční období, počasí v dané oblasti a v daném čase, radiační a 

chemická situace). 
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5.6 Organizace cvičení 

Zajišťuje na základě rozhodnutí o cvičení odpovědný OKŘ. Ten se zabývá zejména [2]: 

 zajištěním cvičících a dostatečnou informovaností jednotlivých účastníků cvičení 

 zabezpečením spojení, 

 ochranou utajovaných informací a zvláštních skutečností, 

 topografickým zabezpečením, 

 logistickým zabezpečením, 

 formou mediálního zabezpečení, 

 stanovením pracovní doby, 

 vyhodnocením cvičení 

 

5.7 Pokyny pro přípravu cvičících a materiální zabezpečení 

K zabezpečení přípravy cvičících vydává orgán krizového řízení odpovědný za přípravu 

cvičení pokyny cvičícím v nezbytném rozsahu. Pokyny se vydávají po schválení a na 

základě plánu provedení cvičení [1][2][4]. 

 

Součástí pokynů jsou zejména organizační opatření k zabezpečení cvičení. Současně s 

pokyny nebo po jejich vydání je cvičícím zpravidla vydáván Námět cvičení s úkoly k jeho 

prostudování, zajištění osobní přípravy cvičících a přípravy potřebných pomůcek a 

podkladů. Cvičící jsou seznamováni pouze s částmi, které se týkají jejich úlohy při cvičení.  

 

Obsahem osobní nebo společné přípravy na cvičení muže být: 

studium zákonů, předpisů a nařízení vztahujících se k tématu cvičení, 

studium dokumentů cvičení, 

studium dokumentů schválených na úrovni jednotlivého ÚSÚ a kraje (např.: krizový 

plán, vnější havarijní plán, havarijní plán kraje apod.), 

ujasnění si vlastních postupů (metodik), 

seznámení se s prostorem cvičení, 

upřesnění materiálního a technického zabezpečení, včetně komunikace a ochrany 

utajovaných informací 
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Příprava prostoru pro cvičení a organizace materiálního a technického zabezpečení se 

provádí v rozsahu potřeb nezbytných pro zabezpečení cvičení a v závislosti na 

ekonomických možnostech. Zajišťuje ji orgán odpovědným za přípravu cvičení a může 

zahrnovat: 

 

přípravu a řízení rekognoskace míst cvičení z hlediska rozmístění pracovišť cvičících a 

jejich materiální zabezpečení, 

přípravu objektů ke cvičení, sledování a řízení průběhu prací v souladu 

s Harmonogramem přípravy cvičení, 

stanovení pohotovosti objektů, prostorů ke cvičení, 

přípravu a zabezpečení vnitřního chodu (stravování, ubytování a další plánovaná 

opatření), 

zabezpečení počítačovou, komunikační, dopravní technikou a dalšími druhy materiálu, 

stanovení odpovědnosti za plnění úkolů v jednotlivých oblastech. 

 

Přípravu prostoru provedení cvičení zabezpečuje zpracovatelský tým podle pokynu 

řídícího cvičení s dostatečným časovým předstihem. 

 

5.8 Účastníci cvičení 

Cvičení se standardně účastní OKŘ vybrané dle námětu cvičení. Dále se jej standardně 

účastní i další subjekty, zejména základní složky IZS.  

 

V České republice se často cvičení OKŘ spojují nejen se cvičením základních složek IZS, 

ale také se cvičením ostatních složek IZS. Dochází tak, ke spojení strategické, taktické a 

operační úrovně cvičení [5]. 

 

Na obrázku 3 můžeme vidět běžné pracoviště krizového štábu při cvičení OKŘ v České 

republice. Standardem je vybavení výpočetní a spojovací technikou a dalšími nezbytnými 

prvky. 
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Obrázek 3 Ukázka pracoviště účastníků cvičení - Krizový štáb SÚJB při cvičení Zóna 2010 [23] 

 

5.9 Realizace a řízení cvičení 

Zahrnuje zejména řízení cvičení a činnosti cvičících, zabezpečení zásobování, informační 

podpory, dynamiky cvičení, průběžné hodnocení a záznam rozhodnutí učiněných 

v průběhu cvičení a v neposlední řadě také vyhodnocení cvičení 

 

Řízení cvičení zpravidla zahrnuje tyto prvky: 

plnění Plánu provedení cvičení v souladu s působností jednotlivých součástí ředitelství 

cvičení 

kontrolu a upřesnění úkolů v závislosti na průběhu cvičení 

 

5.10  Vyhodnocení cvičení 

Vyhodnocení cvičení předkládá řídící cvičení zpravidla do 6 měsíců po ukončení cvičení k 

projednání v příslušném výboru BRS. Podle vyhodnocení a závěru jednání tohoto výboru 

se předkládá do BRS. Pokud je cvičení organizováno v úrovni kraje, předkládá se 

Bezpečnostní radě kraje. 
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Vyhodnocení cvičení zpravidla obsahuje: 

hodnocení splnění cílů cvičení, 

hodnocení činnosti cvičících v jednotlivých obdobích cvičení, 

hodnocení připravenosti cvičících k plnění úkolů, 

hodnocení přínosu cvičení, 

nedostatky zjištěné v organizaci cvičení, 

nedostatky zjištění v oblasti připravenosti cvičících orgánů, 

nedostatky zjištěné v oblasti legislativních, organizačních, materiálně technických aj. 

podmínek pro činnost OKŘ a pro řešení krizových situací,  

návrh opatření k odstranění zjištěných nedostatků, včetně harmonogramu jejich plnění. 

 

Dokumentace cvičení se provádí běžně užívanými prostředky (foto, audiovizuální a 

výpočetní technikou, dotazníky, atd.). Zpracovatel cvičení má povinnost archivovat 

kompletní dokumentaci cvičení po dobu min. 5 let [17]. 
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6. Cvičení orgánů krizového řízení ve Spolkové republice Německo - 

současný stav 

Připravenost na katastrofy (cvičení OKŘ) a jejich zdolávání jsou chápány ve Spolkové 

republice Německo jako úloha celé společnosti. Spolková vláda nenese reálnou („pouze“ 

politickou) odpovědnost za zvládání katastrof. Ta je předána na jednotlivé spolkové země. 

Toto vyplývá z federálního rozdělení SRN [22]. Totéž platí pro civilní obranu a ochranu 

obyvatelstva v případě mezinárodního ohrožení. Nicméně spolková vláda je gestorem 

právního rámce a zajišťuje tak stejné výchozí podmínky a informace pro všechny spolkové 

(federální) země. Využívá k tomu jak Spolkový sněm, tak Spolkovou radu. Zejména 

spolková rada je pracovním orgánem, který díky svému složení ze zástupců jednotlivých 

spolkových zemí může účinně a komplexně pracovat v oblasti krizového řízení.  

 

Struktura krizového řízení na federální úrovni je patrná z obrázku 4. Je uvedena, protože je 

využívána také při cvičeních OKŘ. 

 

Složitost/Závažnost Podpora

Spolkové ministerstvo

Zemské ministerstvo

Regionální rada/úřad pro 

bezpečnost

Okresy/Města

1. Zemská podpora

2. koordinace

1. podpora úřad pro 

bezpečnost

2. možné převzetí 

odpovědnosti

1. podpora kraj možné 

2. převzetí odpovědnosti

Řízení na místě

Událost ORP, Obce

 

Obrázek 4 Struktura krizového řízení na vládní úrovni, upraveno z [33] 

Na nižších úrovních řízení nesou odpovědnost za krizovou připravenost jednotlivé 

spolkové země. Za tím účelem zřizují instituce a řídí vzdělávání pracovníků v krizovém 
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řízení. Řídí se však federálním zákonem o civilní ochraně [10], nařízením federální vlády k 

organizaci a činnosti krizových štábů [11]. 

 

Základní struktura krizového řízení na zemské a nižší úrovni je uvedena na obrázku 5. 

Z něj také vyplývá, že až nyní se setkáváme s orgány, které se podílejí přímo na řešení 

krizových situací a přebírají tak přímou (nejen politickou) odpovědnost za řešení krizových 

situací. 

Zemský rada, Hejtman, Starosta 

ORP

Policejní štáb, 

pomocné organizace

Krizový štáb/

Štáb velitele zásahu

Policejní ředitelství*

Vrcholové a 

technické řízení 

činností

Policejní inspekce*

* Nemusí být k dispozici ve všech zemích 

(různé označování a administrativní 

homezení)

 

Obrázek 5 Krizové řízení na úrovni spolkových zemí, krajů a měst, upraveno z [33] 

Základními pracovními orgány pro řešení krizových situací jsou Krizový štáb 

(Verwaltungsstab) a Štáb velitele zásahu (Führungsstab).  

 

Krizový štáb zajišťuje zejména koordinaci a kontinuitu činností při řešení krizových 

situací, rozhodovací a řídící procesy, přenos informací, atd. Štáb velitele zásahu zajišťuje 

provádění činností spojených se zvládnutím krizové situace a jejími následky. 

 

Německý systém je založen na principu subsidiarity mezi státními a soukromými 

institucemi.  Řada státních i privátních záchranných organizací odpovídá za provádění 

záchranných prací při krizových stavech a je tedy nedílnou součástí cvičení OKŘ. Jde 

zejména o tyto organizace [22] a [32]: 
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Federální (zemské): 

 Technisches Hilfswerk (THW),  

 Feuerwehren  

 Polizei 

 

Soukromé: 

 Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland (ASB) 

 Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)  

 Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG)  

 Deutsches Rotes Kreuz (DRK) 

 Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) ,  

 Malteser Hilfsdienst (MEID) 

 

Na obrázku 6Obrázek 6 můžeme vidět praktický příklad cvičících organizací a institucí ze 

cvičení LÜKEX.  

Finanční sektor

Spolková 

banka

Logistika

Daňový úřad

Úřad práce

Letecká doprava

Vodní hospodářství

Lodní doprava

Banky

Cestovní ruch

Pojišťovny

Lékárny
Pečovatelské 

domy
Nemocnice

Asociace 

lékařů

Zemská 

policie

BSI, 

BNetzA

BAG, EBA, 

IBA, WSV, 

DVD

BKA, BPol, Zoll

LKA, 

LfV

BfV, 

BND, 

MAD

Krizové štáby/Štáby velitele 

zásahu (federální, zemské)

BBK, 

BVA

Armáda

Humanitární 

organizace

FW, THW

FLI, BLE, 

RKI, PEI Mezinárodní 

organizace

Obyvatelstvo

Média

 

Obrázek 6 Orgány a instituce standardně se zapojující do zvládání krizových situací (cvičení OKŘ LÜKEX), 

upraveno z  [32] Vysvětlení zkratek  10.4. 
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Základním dokumentem, který určuje harmonogram cvičení je Plán strategických cvičení 

krizového managementu [7], který schvaluje Německá vláda. Nejčastěji ve spolupráci (na 

návrh) se Spolkovým úřadem pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách (BBK) 

[8]. 

 

Jednotlivá cvičení jsou standardně v gesci jednotlivých spolkových ministerstev vnitra. 

Jednotlivé spolkové země však vychází zejména z doporučení a podkladů spolkové vlády 

[7]. Metodické pokyny jsou k dispozici na portálu civilní ochrany [28], z nich vycházejí 

všechny spolkové země. Zejména se jedná o Nové uspořádání stávajícího systému ochrany 

obyvatelstva ve spolkové republice [24]. 

 

6.1 Cíle cvičení  

Nejčastěji stanovuje cíle cvičení organizátor cvičení, případně se stanovují po vzájemné 

diskusi mezi zamýšlenými účastníky cvičení, vždy však v počátcích cvičení. Hlavní 

zásadou je, že cíle cvičení musí být reálné a v rámci cvičení dosažitelné. 

 

Mezi cíle cvičení patří například níže uvedené [7]. 

 

Všeobecné cíle cvičení: 

 Prověření a optimalizace nadřazené spolupráce mezi dotčenými místy (rezorty, 

oddělení, úřady, organizace) 

 Zlepšení managementu informací v dotčených informačních sítích 

 Zacvičení a optimalizace sesouhlasené nadřazené práce s médii a s veřejností 

(krizová komunikace) 

 Koordinace opatření mezi dotčenými veřejnými a neveřejnými účastníky cvičení, 

především provozovateli kritických infrastruktur 

 

Mimořádné cíle cvičení: 

 Přijímání rozhodnutí cvičícího štábu na základě obrazu nadřazené situace 

 Koordinace opatření zaměřených na zvládnutí předepsaného scénáře cvičení 
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 Prověřování a zlepšování velitelských procesů 

 Identifikace slabin: 

• v organizaci a průběhu krizového řízení 

• v součinnosti různých organizací a nasazených sil 

• při práci s médii a veřejností 

• při zohledňování psychosociálních aspektů krizového managementu 

 

 Zapojování hospodářských podniků a ostatních organizací do nadřazeného 

krizového managementu 

 

Zásadním cílem cvičení OKŘ je práce s médii a veřejností. Ta představuje mimořádný 

nástroj pro zvládání krizových situací. Pouze pokud je obyvatelstvo informováno pomocí 

médií rychle, přesvědčivě a kompetentně, může vzniknout důvěra v OKŘ na všech 

úrovních řízení. Proto cvičení OKŘ vyžadují co nejreálněji vykonstruovanou mediální 

situaci. Simulovaná mediální situace musí být vhodná k tomu, aby vytvářela aktivní „tlak 

médií" na osoby s rozhodovací kompetencí ve cvičících orgánech. 

 

6.2 Členění cvičení 

Členění cvičení v případě SRN můžeme rozdělit dle územního rozsahu na: 

 mezinárodní cvičení 

 cvičení s celostátní působností 

 cvičení jednotlivých federálních zemí 

 

Podle druhu situace cvičení rozdělujeme na [7]: 

 k řešení vojenských situací 

 k řešení nevojenských situací 

 

6.3 Fáze cvičení 

Základní cyklus cvičení OKŘ standardně zahrnuje níže uvedené fáze a trvá přibližně 16 - 

18 měsíců. Cvičení se opakují ve dvouletých intervalech. Nicméně struktura není pevně 
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dána a stále se upravuje dle aktuálních potřeb. Zejména s ohledem na výsledky již 

realizovaných cvičení, jako například LÜKEX. 

 

Jednotlivé fáze cvičení jsou stejně jako v České republice tyto: 

 plánování cvičení 

 příprava cvičení 

 provedení cvičení 

 vyhodnocení cvičení 

 

6.4 Plánování cvičení 

 Fáze plánování cvičení slouží pro koncepční přípravu cvičení. Patří sem především:  

 rozvoj záměru scénáře 

 hrubé stanovení účasti na cvičení 

 předběžné odsouhlasení zásadních úvah o cvičení s hlavními účastníky cvičení  

 návrh rámce cvičení.  

 

V této fázi se navíc vytvoří pracovní resp. projektové struktury na celé období cvičení. 

Příklad rozčlenění plánování cvičení je patrný z obrázku 7 níže. 

Řízení centrální projektové 

skupiny
Podpora řízení cvičení

Stanovení účastníků 

cvičení

Stanovení témat cvičení

Návrh osnovy cvičení

Plánování 

cvičení

 

Obrázek 7 Ve fázi plánování cvičení se stanovují základy, směrné hodnoty a požadavky na každé strategického 

cvičení a zaznamenávají se do „námětu cvičení", upraveno z  [7]  
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Tematické workshopy: 

Je velice prospěšné provádět v přípravné fázi cvičení tzv. „tematické workshopy“. 

Tematické workshopy jsou vhodné pro sdílení vědomostí mezioborově. Příklad 

mezioborové spolupráce je uveden na obrázku 8. 

 

Poznatky z tematických workshopů, které nejsou určeny pouze pro účastníky cvičení, jsou 

využívány pro další přípravu cvičení a poskytují účastníkům obecné impulzy pro další 

vývoj příslušných tematických oblastí.  

Cvičení orgánů krizového řízení 

(strategická úroveň)

Zemská 

ministerstva

Federální 

ministerstva

Subjekty kritické 

infrastruktury
Věda a výzkum

Mezinárodní 

vztahy

Zemské OKŘ

Federální OKŘ

Odborné asociace

 

Obrázek 8 Mezioborová kooperace napomáhá vzniku sítí ve strategickém krizovém řízení, upraveno z [7] 

 

6.5 Námět cvičení 

Námět (téma) cvičení OKŘ se stejně jako v České republice určuje na základě důkladného 

posouzení situace a zhodnocení rizika vedením cvičení. Zejména ve spolupráci 

s konkrétním zemským ministerstvem [7]. 

Rozhodování o výběru tématu cvičení se provádí na základě: 

 

 Analýzy rizika od zemských úřadů pro ochranu obyvatelstva, 
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 Analýzy ohrožení od bezpečnostních úřadů 

 Zkušenosti z reálných krizových situací 

 Upozornění mezinárodních organizací 

 Vyhodnocení již realizovaných cvičení 

 

Součástí námětu cvičení je tzv. rámec cvičení. Ten můžeme popsat jako základní centrální 

dokument každého cvičení OKŘ. Obsahuje podstatné body a požadavky pro celý cyklus 

cvičení. Centrální projektová skupina vyhotoví návrh námětu cvičení podle požadavků 

vedení cvičení, odsouhlasí jej s potřebnými účastníky cvičení a předloží ke schválení 

odpovědnému orgánu [7].  

 

Zpravidla by v rámci cvičení mělo být stanoveno následující: 

 Téma cvičení 

 Vedení cvičení 

 Účast na cvičení 

 Zásady organizace cvičení (organizace projektu a časový harmonogram) 

 Cíle cvičení 

 Základní rysy scénáře cvičení (včetně směrných hodnot fiktivního východiska) 

 Začátek a konec provádění cvičení (doba cvičení) 

 Zásady fiktivní práce s médii a s veřejností 

 Zásady organizace řízení cvičení (technika/infrastruktura) 

 Zásady vyhodnocování cvičení 

 Výroky k reálné práce s médii a s veřejností 

 Regulace nákladů 

 

Rámec cvičení může obsahovat další informace, které mají význam pro pochopení cvičení, 

jeho přípravu, provedení a vyhodnocení, mimo jiné [7][8]: 

 grafické přehledy 

 listy s instrukcemi 

 projektové podklady  
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6.6 Organizace cvičení 

Z organizačního hlediska rozlišujeme při zakládání strategických cvičení OKŘ mezi 

organizací přípravy a organizací řízení cvičení. 

 

Organizace řízení cvičení může být v zásadě dále dělena a realizována jako: 

 centrální - celková koordinace všech účastníků a naplňování cílů cvičení 

 decentrální - dílčí přípravy a řízení cvičení, dílčí cíle cvičení 

 

Pro cílené plánování, přípravu, realizaci a vyhodnocení cvičení OKŘ, je nezbytná účelná 

organizace cvičení. Obecně se doporučuje zřídit jednu centrální projektovou skupinu a 

decentrální dílčí projektové skupiny. 

 

Centrální projektová skupina by měla mít z personálního hlediska pokud možno složení 

přesahující rámec jednotlivých úřadů. Odpovídá za řízení projektu, obsahovou realizaci 

cvičení, moderování celého procesu cvičení a předložení hodnotící zprávy. 

 

Účastníci cvičení, kteří jeho proces doprovází v menším rozsahu a ve fázi realizace tvoří 

tzv. rámcové skupiny vedení, jmenují pro přípravnou fázi centrální kontaktní osoby. 

 

Cvičení OKŘ lze kvůli jeho komplexnosti realizovat pouze s podporou počítačů a na 

webové bázi. Již v přípravné fázi cvičení je nutné poskytnout odpovídající informační 

techniku; uživatelé musí včas obdržet instruktáž a popřípadě školení o ovládání aplikací. 

Důležité je vycházet z platných bezpečnostních standardů informační techniky! 

 

Organizace řízení cvičení se v přípravné fázi do termínu cvičení přebuduje na decentrální 

organizaci řízení cvičení. Během realizace cvičení se organizace vedení a řízení skládá z 

vedení cvičení, centrálního řízení cvičení (ZÜST), decentrálních řízení cvičení (DÜST) 

resp. z rámcových skupin vedení (RLG), a to v závislosti na účasti na cvičení. Celkovou 

koordinaci průběhu cvičení provádí centrální řízení cvičení (ZÜST). Členění organizace 

řízení vychází z účelnosti a maximální funkčnost. 
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6.7 Scénář cvičení 

Cvičení OKŘ vyžadují z pohledu scénáře cvičení široký společenský zásah [7] [24]. Pokud 

se cvičení provádí v národním rámci, je nutné simulovat zasažení podstatných oblastí 

společenského života, přerušení zásobovacích řetězců nebo celkový nebo částečný 

výpadek určitých sektorů krizovou situací. 

 

Inscenované velké škody a poruchy mají u strategických cvičení OKŘ vytvořit 

celospolečenský zásah, zeměpisně řečeno účinky na celý stát nebo alespoň přesahující 

rámec jednotlivých spolkových zemí. Celkově se má u cvičení OKŘ vycházet z 

mimořádného nebezpečí a ze škod vyžadujících koordinaci a - pokud je to nutné - prioritní 

využití všech národních (mezinárodních) zdrojů. 

 

Při vytváření scénáře musí být zajištěno, aby cvičení nebylo přetížené a příliš komplexní. 

Na druhé straně je nutné zamezit rovněž nedostatečnému vytížení cvičících orgánů. 

Samotný vývoj scénáře se provádí formou diskuse. Jednotlivé fáze vytváření scénáře, jsou 

uvedeny v tabulce 3. 

  

Hrubý scénář

Fiktivní výchozí 

situace ►

Příprava cvičení

Dílčí scénáře

Moduly realizačního 

scénáře

Doplnění výchozí 

situace ►

Realizační scénář

Vložky

Doplnění výchozí 

situace ►

Instruktáž o cvičení

Plánovací porady/

coaching

Vytvoření řízení 

cvičení

FÁZE 1 FÁZE 2 FÁZE 3 FÁZE 4

 

Tabulka 3 Fáze přípravy scénáře cvičení OKŘ 
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Následující základní prvky by měly být stručně obsaženy ve scénáři cvičení: 

 

 všeobecné pozadí (politické, hospodářské a sociální rámcové podmínky) 

 fiktivní výchozí situace, odvozená od reálné situace (pokud možno s navazujícími 

body pro další vývoj a, pokud je to nutné, umělé posílení reálné bezpečnostní 

situace pro účely cvičení) 

 fiktivní vývoj situace (průběh cvičení, včetně hrubého časového pořadí podstatných 

událostí cvičení) 

 podstatný rámec cvičení, fiktivní zvláštnosti 

 

Fiktivní výchozí situace: 

Pro začátek cvičení, zpravidla i pro přípravné plánovací porady a pro opětovný začátek po 

časových skocích musí být písemně vypracovány fiktivní výchozí situace.  

 

Účelem fiktivních výchozích situací je uvést cvičící orgány - co možná nejrealističtěji - do 

situace na začátku cvičení a vytvořit předpoklady pro jednání na cvičení odpovídající dané 

situaci. Fiktivní výchozí situace je odvozená od skutečné situace a obsahuje takové 

informace, které by byly krizovým orgánům k dispozici i v reálné krizové situaci a byly by 

relevantní pro posouzení situace a nalezení rozhodnutí. 

 

Při vytváření fiktivní výchozí situace by měly být zohledňovány následující stěžejní prvky 

• národní a mezinárodní ohrožení 

• dotčené státní, společenské a hospodářské oblasti 

• situace v médiích 

• chování obyvatelstva a jednotlivých skupin obyvatelstva 

• opatření přijatá hlavními zúčastněnými OKŘ 

• dostupné síly a prostředky 

 

K fiktivní situaci lze přikládat dokumenty, které přispívají k pochopení situace, například 

mapy, plány, obrazový materiál, fiktivní mediální zrcadla, tiskové, rozhlasové nebo 

televizní reportáže.  
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Poznámky k situaci 

Součást fiktivní výchozí situace představují rovněž „Poznámky k situaci“. Poskytují 

cvičícím orgánům informace o politicko-administrativních rámcových podmínkách, 

předpokladech cvičení a fiktivních oblastech cvičení. 

 

„Poznámky k situaci" mohou obsahovat fiktivní údaje k následujícím bodům: 

 stav a schopnosti zúčastněných organizací 

 situace v oblasti zdrojů 

 vlivy prostředí jako je počasí 

 chování obyvatelstva, atd. 

 

Pokud se předpokládají časové skoky, například pro nacvičování přiostřování krize během 

delšího časového období, aktualizuje řízení cvičení změny situace. Přitom je nutné předem 

dbát na to, aby aktualizace (dokumenty a informace) zohledňovaly časový skok.  

 

Realizační scénář cvičení 

Realizační scénář popisuje zamýšlený chronologický průběh cvičení a řídicí opatření dle 

času, druhu a místa. Tyto informace se nahrávají pomocí vložek. Realizační scénář se 

během přípravné fáze vytváří ze scénáře cvičení. Realizační scénář představuje základ pro 

řízení, pozorování a dokumentování průběhu cvičení.  

 

 Zapojení expertů 

Pro zajištění podobnosti celého scénáře a jednotlivých dílčích scénářů realitě je 

bezpodmínečně nutné zapojit odborné experty a provádět s nimi samostatné pracovní 

porady. 

 

6.8 Účastníci cvičení 

Účastníky cvičení, je možné členit dle intenzity účasti na: 

• intenzivně cvičící osoby (orgány) 

• méně intenzivně cvičící osoby (orgány) 

• rámcové skupiny vedení ve funkci cvičících osob (orgánů) 
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Z funkčního pohledu rozlišujeme na strategických cvičeních následující účastníky: 

a) vedení cvičení - představuje odpovědnou rozhodovací instanci, která řídí cvičení 

OKŘ po dobu celého cyklu cvičení. Vedení cvičení rozhoduje mimo jiné o:  

 stanovení tématu cvičení 

 schválení rámce cvičení, začátku a konce cyklu cvičení 

 přerušení resp. ukončení cvičení z mimořádného důvodu 

 druhu a rozsahu reálné práce s médii a s veřejností 

 zásadních změnách v průběhu cvičení během jeho provádění. 

 

b) cvičící osoby/cvičící orgány - jsou hlavním prvkem celého cvičení. Veškeré 

plánování a přípravy řídicí organizace je nutné zaměřit na dosažení stanovených 

cílů cvičení cvičícími orgány a na optimalizaci jejich práce. 

 

Cvičící osoba je ta, která spolupůsobí ve zřízených krizových štábech účastníků 

cvičení (cvičící štáby).
 
Ve veřejné oblasti sem patří především zástupci a členové 

krizových štábů na všech rozhodovacích úrovních. Dále jsou to odborné úřady a 

ostatní organizace a zařízení plnící úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva. V 

soukromé oblasti sem patří krizový management dotčených podniků, které se musí 

nutně účastnit jako provozovatelé zařízení kritické infrastruktury. 

 

Složení cvičících orgánů by mnělo být při cvičení identické s reálnými strukturami 

předpokládanými pro krizový případ. 

  

c) řídící osoby/řídící organizace - ve smyslu zakládání cvičení OKŘ jsou zástupci 

jednotlivých účastníků cvičení pověření plánováním, přípravou a realizací.  

 

d) organizace řízení cvičení - je hlavním výkonným orgánem při přípravě a řízení 

cvičení. Z počátku (příprava cvičení) funguje jako centrální orgán, postupně 

(realizace cvičení, vyhodnocení, atd.) přechází na organizaci decentrální dle potřeb 

cvičení. Má následující úkoly 
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 řízení a koordinace průběhu cvičení dle očekávaných opatření (tzv. zamýšlený 

průběh) 

 dokumentování průběhu a rozhodnutí cvičících orgánů 

 sledování a hodnocení rozhodnutí a opatření cvičících orgánů pro řízení průběhu 

cvičení a pro vyhodnocení (především pozorovatelé u cvičících orgánů) 

 nahrání dalších připravených vložek nebo vložek upravených dle situace pro 

zajištění volného průběhu cvičení 

 vyhodnocení cvičení ve spolupráci s účastníky cvičení 

 

e) pozorovatelé - představují součást řídícího štábu cvičení. Sledují, hodnotí a 

dokumentují průběh velení a práce ve cvičících orgánech a podávají zprávy 

příslušným orgánům a řídícímu štábu cvičení. Pozorovatelé cvičení musí mít 

přístup k poradám cvičících orgánů. 

 

f) rámcové (účelové) vedoucí skupiny - představují součást organizace řízení a mají 

„vědomosti vedení"; reprezentují však směs cvičící a řídicí osoby (obojetný status). 

Tvoří tak zvláštní funkční skupinu mezi účastníky cvičení. Rámcové skupiny 

vedení udržují na základě své zdvojené funkce neustálé spojení jak se cvičícími 

orgány, tak s přiřazeným řízením cvičení. Úspěch cvičení závisí podstatným 

způsobem na aktivním, „tvůrčím" přístupu rámcových skupin vedení. 

 

6.9 Realizace a řízení cvičení  

Realizace cvičení OKŘ představuje završení celého procesu příprav a plánování. Proto je 

potřeba veškeré plánování a přípravy cvičení zaměřit na optimální průběh cvičení. 

 

Realizace cvičení by se mněla držet určitých zásad, mezi které patří: 

a) Zásada volně probíhajícího cvičení - cvičení OKŘ jsou v zásadě „volně probíhající" 

cvičení. Opravy rozhodnutí cvičících orgánů řízením cvičení se proto obecně neprovádí.  

 

b) Zásada oddělených komunikačních sítí - představuje základ a potřebnou výchozí 

podmínku úspěšné komunikace na cvičení. Zatímco cvičící osoby (orgány) zpravidla 
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využívají své reálné komunikační prostředky, vybuduje se pro řízení příslušného cvičení 

dočasná komunikační síť. 

 

c) Zásada komunikačního seznamu - potřebné informace o dosažitelnosti všech účastníků 

cvičení (cvičící osoby/orgány, organizace řízení cvičení, pozorovatelé cvičení, experti) 

jsou shrnuty v komunikačním seznamu (součást plánu spojení). 

 

d) Zásada dokumentování cvičení - centrální řízení cvičení musí o průběhu cvičení 

informovat ve stanovených intervalech nebo v případě mimořádných podnětů podřízená 

decentrální řízení (štáby), pozorovatele cvičení a rámcové skupiny vedení. Ke zprávám se 

připojují dokumenty cvičících štábů (např. situační karty, rozkazy), které mají mimořádný 

význam pro průběh cvičení. 

 

Průběh cvičení ve fázi provádění cvičení je vyhodnocován na pravidelných poradách řízení 

cvičení na základě pozorování cvičících orgánů, došlých zpráv a dokumentace s využitím 

informační techniky (porady o průběhu cvičení). K tomuto účelu a pro vyhodnocení musí 

řízení cvičení detailně dokumentovat u příslušných vložek rozhodnutí a opatření provedená 

cvičícími osobami v průběhu cvičení; hodnocení provádějí především pozorovatelé 

cvičení. Z obrázku 9 je patrné členění řízení cvičení OKŘ. 

Struktura řízení cvičení

Centrální řízení cvičení

DÜST

A

Decentrální řízení cvičení - DÜST

DÜST

B

DÜST

E
DÜST

C

DÜST

D

Decentrální rámcové řídící skupiny

A B EC D

 

Obrázek 9 Základní členění řízení cvičení OKŘ, upraveno z [33] 
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6.10  Vyhodnocení cvičení 

Konkrétní obsahový rámec vyhodnocení cvičení OKŘ a z toho odvozená kritéria 

vyhodnocení musí být předem oznámena všem účastníkům cvičení. Metodiku vyhodnocení 

je nutné předem sesouhlasit s účastníky cvičení. Přitom by mněly hrát zvláštní roli 

uznávané standardy pro krizový management. 

 

Praxí ověřený postup, zejména v rámci cvičení OKŘ LÜKEX je znázorněn na obrázku 10. 

Kontrolní činnostPorada

Dokumentace cvičení

Dotazníky

Zprávy pozorovatelů

Centrální hodnotící 

pracovní setkání

Hodnotící zpráva

 

Obrázek 10 Proces vyhodnocení cvičení, upraveno z [33] 

 

Zásady vyhodnocení cvičení OKŘ, jsou stejně jako cíl cvičení naprosto zásadním prvkem 

cvičení, který rozhoduje o jeho celkovém výsledku. Lze realizovat cvičení na vysoké 

úrovni (kvantitativně i kvalitativně), ale v případě, že nebude správně a dostatečně 

vyhodnoceno jeho efekt bude minimální. 

 

Co nejreálnější výsledek vyhodnocení cvičení zajistí dodržení těchto zásad: 

 využití různých metod vyhodnocení 

 využití maximálně rozsáhlé dokumentace průběhu cvičení  

 dokumentování rozhodnutí a opatření řídicích štábů.  
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 účast pozorovatelů na videokonferencích a jednáních 

 shromažďování dat již během cvičení  

 spontánní vyhodnocení cvičení cvičícími orgány bezprostředně po ukončení cvičení 

(okamžitá zpráva) 

 vytvoření zprávy o zkušenostech ze cvičení cvičícími orgány. Zprávy o 

zkušenostech by měly mít závazné členění pro zjednodušení vyhodnocení výsledků  
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7. Porovnání systémů cvičení orgánů krizového řízení 

V této kapitole 7 na základě analýzy systému přípravy řízení v České republice (viz 

kapitola 5) a ve Spolkové republice Německo (viz kapitola 6) je provedeno porovnání 

systémů cvičení orgánů krizového řízení v obou sledovaných zemích. 

 

Je patrné, že odlišný historicko-politický vývoj obou zemí se projevil jak v obecné, tak v 

krizové legislativě a následně tedy v systému přípravy na krizové situace. Komplexní 

dokumenty v oblasti krizového řízení v SRN vznikají již začátkem osmdesátých let 

minulého století [29] a jsou průběžně upravovány a dopracovávány v průběhu let 

následujících. Díky tomu má dnes SRN širokou škálu dokumentů týkajících se přípravy na 

krizové situace, například Příručka pro krizovou komunikaci, Národní krizový 

management v oblasti civilní ochrany, Systém krizového řízení v Německu, atd., vše 

dostupné zde [30]. 

 

Na rozdíl od SRN se Česká republika (tehdy Československo) po roce 1989 snaží 

vypořádat se svou minulostí, navíc v roce 1993 přichází rozdělení země na Českou 

republiku a Slovenskou republiku. Teprve po vzniku České republiky v roce 1993 se 

začíná řešit krizová připravenost a až v roce 2000 je přijat tzv. "balík krizových zákonů“ 

[1][1][15][12][15][17] [17], který řeší tuto problematiku. Je pravdou, že je pak v 

následujících letech věnována krizovému řízení již dostatečně velká pozornost. 

 

Je zřejmé, že vývoj krizové legislativy v ČR a SRN je odlišný, stejně jako jejich celkový 

historický vývoj. Přestože na první pohled se přístupy ke cvičení v jednotlivých zemích 

diametrálně odlišují, a to nejen díky historickému vývoji, ale hlavně i díky jiné struktuře 

zemí. Na druhý pohled však můžeme nalézt u obou zemí velké množství společných rysů a 

prvků. Ty jsou dány paradoxně stejně jako odlišnosti zejména historickými ekonomicko-

politickými vazbami a blízkostí obou zemí. To dává možnost využít zkušeností v této 

oblasti z jiné, v tomto případě sousední země. 

 

Vzhledem k časové posloupnosti se jeví jako pravděpodobné, že tvůrci české krizové 

legislativy vycházeli mimo jiné také ze zkušeností svých německých kolegů. To se na 

druhou stranu jeví nejen jako logický, ale také jako rozumný krok. 
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V kapitolách 5 a 6 jsou popsány systémy přípravy OKŘ na krizové situace v jednotlivých 

zemích. Ty jsou rozděleny do jednotlivých kategorií (kde to bylo možné, tak stejných) a 

jednotlivé kategorie jsou následně porovnávány mezi sebou. Tedy například cíle cvičení 

v České republice jsou porovnány s cíli cvičení ve Spolkové republice Německo. Dále je 

nutné a nezbytné zdůraznit, že hlavním faktorem je rozdílná organizace krizových štábů, 

které jsou fakticky nositeli odpovědnosti při řešení krizových situací. V kapitolách 5 a 6 

tedy není řešena jejich reálná činnost, ale porovnává se pouze jejich úloha a činnost při 

cvičeních OKŘ. Ta by se nicméně od reálných činností měla lišit pouze minimálně. 

 

K porovnání je přistoupeno na základě dlouhodobých zkušeností a znalostí. S ohledem na 

rozsáhlost dané problematiky se ukázalo, jako neefektivní zavádět metodu bodového 

hodnocení. K tomuto závěru přispívá také různé vnímání obsáhlých otázek, které se týkají 

krizového řízení a cvičení orgánů krizového řízení.  

 

Pro vlastní porovnání bylo vybráno celkem 9 oblastí, které vykazují největší rozdíly mezi 

oběma systémy přípravy OKŘ. Hlavní rozdíly v jednotlivých přístupech jsou popsány a 

charakterizovány v podkapitolách 7.1 až 7.9. V ostatních oblastech cvičení OKŘ, které 

byly řešeny v kapitolách 5 a 6, byla nalezena natolik široká shoda, že nebylo nutno 

přistoupit k jejich porovnávání. Jedná se o následující oblasti: cíle cvičení, fáze cvičení, 

plán cvičení, účastníci cvičení a vyhodnocení cvičení. 

7.1 Rozdělení legislativní a řídící odpovědnosti 

Tvorba legislativy je dána politickým uspořádáním jednotlivých zemí a jejich územním 

členěním. 

 

V České republice je vše soustředěno do rukou ÚSÚ a státní správy (OKŘ dle jednotlivých 

úrovní). Hlavním ÚSÚ odpovědným za krizovou připravenost je Ministerstvo vnitra České 

republiky, které zejména pomocí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 

ČR (gestor krizového řízení) zajišťuje krizovou připravenost jednotlivých OKŘ na ústřední 

a nižších (krajských, obecních) úrovních.  
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K řešení krizových situací jsou využívány Krizové štáby na jednotlivých úrovních, ty jsou 

pak také hlavními účastníky cvičení. Nesou faktickou odpovědnost za řešení krizových 

situací nikoliv však odpovědnost politickou, ta je na politických představitelích 

jednotlivých úrovní krizového řízení (ministr, hejtman, starosta ORP). 

 

V SRN se jedná o uspořádání federativní, kdy Spolkové vláda zajišťuje právní rámec 

krizového řízení, ne však konkrétními "krizovými zákony", které si tvoří jednotlivé 

spolkové země samy, ale obecně směrovanými zákony (nařízeními, příručkami, dohodami, 

apod.), kterými stanovuje určitá pravidla a právní rámec pro jednotlivá spolková 

ministerstva. Ty mají tvorbu krizové legislativy v daných spolkových zemích ve své 

odpovědnosti.  

 

K řešení krizových situací jsou využívány dva typy štábů. Krizový štáb (Verwaltungsstab) 

a Štáb velitele zásahu (Führungsstab). Krizový štáb se aktivně účastní krizového řízení a 

má obdobné funkce jako v ČR. Štáb velitele zásahu zejména řídí záchranné a likvidační 

práce při krizových situacích. Politická odpovědnost je stejně jako v ČR na představitelích 

jednotlivých orgánů krizového řízení (ministr, hejtman, představitel okresu, města nebo 

obce). 

 

Absolutní shodu mezi oběma zeměmi nalézáme pouze v přípravě na řešení vojenských 

krizových situací, kde má odpovědnost vláda (parlament, senát) za celou zemi. 

 

7.2 Přístup k řízení cvičení 

Česká republika stanovuje při řízení cvičení vždy nějakou řídící skupinu "ředitelství 

cvičení", které centrálně řídí celé cvičení. Žádný ze zdrojů se detailněji nevěnuje tomu, jak 

má samotné řízení cvičení vypadat, pouze konstatují, že cvičení "je souhrn aktivit řídících 

orgánů cvičení zaměřených na vytvoření podmínek ke splnění cílů cvičení a procvičení 

stanovených úkolů "[1].  

 

Spolková republika Německo ve své příručce [7] naopak klade zásadní důraz na samotný 

způsob řízení cvičení. V základu jej děli na centrální a decentrální a dále rozpracovává do 

detailu činnost jednotlivých skupin řízení cvičení. Tento přístup se zdá až příliš detailní, pří 
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hlubším studiu však dochází k vyjasnění mnoha vazeb a nutných činností, které se jinak 

ztrácejí ve zkratce "řízení cvičení". 

 

Zde je patrné, že se danému tématu SRN věnuje delší dobu a má s ním více zkušeností. To 

je nasnadě zejména z důvodu složitějšího rozčlenění a velikosti země. 

 

7.3 Komunikace s médii 

V případě cvičení OKŘ v České republice se komunikace s médii řeší zejména ve vztahu k 

informování o samotném cvičení, kdy, kde a jak se uskuteční.  Další práce s médii a jejich 

využití při samotném cvičení je zde spíše výjimečnou a okrajovou záležitostí, 

pravděpodobně zejména proto, že tato oblast není v žádném dokumentu řešena. 

 

V SRN je přesně opačný přístup. Je zde kladen zásadní důraz na komunikaci s médii, a to 

nejen ve smyslu informování o cvičení a jeho průběhu, ale zejména ve smyslu spolupráce 

na samotném cvičení. 

 

Doporučuje se přímá účast médií (noviny, televize, internetová média, atd.) na přípravě a 

realizaci samotného cvičení. Minimálně je doporučeno spolupracovat s odborníky z médií. 

Hlavním cílem spolupráce je - vytvoření fiktivní situace včetně "reálného" zpravodajství. 

Zajištění dynamického vývoje cvičení pomocí "mediálních vložek" (fiktivní mediální 

zprávy). Zachází se dokonce tak daleko, že jsou připraveny rozhlasové a televizní pořady 

na různé varianty vývoje situace při cvičení, které jsou vkládány (vysílány) cvičícím, jako 

při reálné krizi. 

 

Tím je zajištěna maximální reálnost situace a možnost "vžít" se do situace, jak pro cvičící, 

tak i pro řídící složky. Mimo to, je dalším cílem této spolupráce vybudování důvěry mezi 

občany a státem. Díky spolupráci OKŘ a médií na cvičeních se tím v případě reálné 

katastrofy předávají informace rychlým a srozumitelným způsobem nejen mezi OKŘ, ale 

zejména směrem k občanům. 
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7.4 Fiktivní výchozí situace 

Fiktivní výchozí situace je úzce spjata s důležitým faktorem komunikace s médii. 

 

V České republice se fiktivní výchozí situace předává jako informace nejčastěji na papíře 

nebo elektronicky ve formě tabulky, která shrnuje základní fakta. To samozřejmě zajistí to 

podstatné, tedy uvedení do základního obrazu, nicméně není zajištěna dostatečná 

dynamika, reálnost a potřebná dramatičnost děje. 

 

Spolková republika Německo postupuje podobným způsobem, doplňuje však výchozí 

situaci o její propracovanější mediální část, která přináší cvičícím orgánům nejen 

informace, ale také emoce a vše ostatní co budou zažívat v případě reálné krizové situace. 

 

Přesto, že se v oficiálních dokumentech obou zemí popisuje výchozí fiktivní situace, není 

práce s ní v ČR rozvedena do takových detailů jako v SRN. To je sice možno chápat do 

určité míry na jedné straně jako zjednodušující faktor, ale na straně druhé se to ukazuje 

jako faktor dosti omezující. Vzniká tím situace, kdy chybí jasný návod pro organizátory 

cvičení. 

 

7.5 Struktura cvičení - přípravná a další fáze 

Struktura cvičení je ve svém principu u obou zemí velice podobná, avšak v České 

republice je kladen výrazně větší důraz na strukturu přípravy cvičení a její postup. Je 

poměrně detailně rozepsáno co, kde a kdy by se mělo v průběhu přípravné fáze stát, a jak 

by to mělo vypadat. Tyto body jsou na jedné straně vodítkem pro OKŘ, na druhou stranu 

však ubírají možnosti kreativního přístupu při přípravě cvičení. 

 

V SRN je situace podobná, je zde ale více kladen důraz na kooperaci s odborníky v 

přípravné fázi cvičení. Nevěnují si příliš struktuře přípravy, ale zejména jejím cílům. A to s 

jednoznačným důrazem na fakt, že kvalitní příprava je zárukou realizace kvalitního 

cvičení. 
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7.6 Mezioborová spolupráce - rozsah cvičení 

V České republice je pojem cvičení OKŘ v praxi chápán zejména jako záležitost týkající 

se krizových štábů na jednotlivých úrovních, potažmo jednotek IZS. Veškerá krizová 

legislativa hovoří zejména o krizových štábech a jejich povinnosti cvičit. Přesto, že dle 

charakteru situace si může krizový štáb povolat zástupce potřebných oborů, není zde 

kladen takový důraz na mezioborovou spolupráci (vysoké školy, soukromé společnosti, 

jiná ministerstva, atd.). 

 

Rozsah cvičení je chápán jako odborná příprava zejména tedy pracovníků krizových štábů. 

Opomíjí se celospolečenský význam, kdy je rozsah cvičení, pravděpodobně také z důvodů 

finančních omezován. Tím se snižuje jeho účinnost. 

 

SRN se naopak dívá na problematiku obecněji, hovoří zejména o krizovém managementu a 

do něj zahrnuje nejen OKŘ (krizové štáby), ale v podstatě všechny právnické a fyzické 

osoby, které se jakýmkoliv způsobem podílejí na krizovém řízení na všech jeho úrovních.  

 

Velice odlišný je i přístup k rozsahu cvičení, a to přesto, že se zde cvičí odlišným 

způsobem (např. jen na strategické úrovni). Cvičení OKŘ se uskutečňují nejčastěji na 

federální úrovni za účasti široké odborné veřejnosti. Rozsah cvičení a tedy i společenský 

dosah je výrazně větší, což dokládá například také obrázek 11 níže. 

 

Obrázek 11 Účastníci cvičení LUKEX 2011 [8] 
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7.7 Úrovně cvičení 

Praxe v ČR ukazuje, že se cvičení OKŘ uskutečňují zejména jako vícestupňová, tedy s 

účastí OKŘ na více liniích. Standardem je účast jednotek IZS. Cvičení se tak odehrává 

nejen na úrovni strategické, ale také na úrovni taktické a operační.  

 

Toto řešení má své výhody  i nevýhody. Jednoznačnou výhodou je možnost vyzkoušet si v 

praxi dané teoretické postupy, koordinaci činností s jednotlivými složkami IZS v terénu, 

atd. Nevýhodou je nutnost zapojit a tedy také zaplatit větší počet osob, tedy vyšší finanční 

náročnost vícestupňových cvičení. To může omezovat počet ale zejména kvalitu cvičení, 

kdy se sice cvičení uskuteční jako vícestupňové, ale z důvodu nedostatku financí se jej 

jednotky IZS nebo jiné OKŘ účastní jen omezeně. 

 

V SRN se mnohem častěji přistupuje ke cvičení z úrovně jednotlivých linií OKŘ 

(krizového managementu). To se může jevit tak, že je to na úkor reálnosti. Ta je ovšem 

dosažena díky mediálním vložkám a spolupráci s médii. Nevýhodou je samozřejmě to, že 

se v daném cvičení reálně nevyzkoušejí postupy i zasahujících jednotek. Tyto postupy se 

však trénují zejména na úrovních jednotlivých měst a případně i okresů. 

 

Naopak výhodou může být lepší možnost vlastní realizace cvičení a samozřejmě také nižší 

finanční náročnost. Tento způsob cvičení se však jeví v podmínkách SRN spíše jako 

nutnost s ohledem na velikost a členitost SRN. 

 

7.8 Financování kontra kvalita cvičení orgánů krizového řízení 

Protože ani Spolková republika Německo, ani Česká republika nemá k dispozici (nebo 

nezveřejňuje) podrobnou evidenci výdajů vynaložených na cvičení OKŘ, nebylo možné se 

touto otázkou v této práci konkrétně zabývat. 

 

Obě země samozřejmě sledují výdaje na krizové řízení, nicméně výdaje přímo na cvičení 

OKŘ se „rozmělňují“ v různých rozpočtových kapitolách, ať už jednotlivých ministerstev, 

nebo dle svého zaměření (vzdělávání pracovníků, nákupy materiálu, atd.). Dále se výdaje 

člení dle úrovně státní správy. V České republice to jsou ÚSÚ, kraje, ORP, soukromé 
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subjekty, ve Spolkové republice Německo to jsou federální úřady a ministerstva, zemské 

úřady a ministerstva, jednotlivé spolkové země, obce a města, soukromé podniky, atd. 

 

Pokud však posuzujeme celkový obraz z hlediska celkového důrazu na systém cvičení, na 

jeho intenzitu i rozsah, vyplývá z toho, že větší pozornost této problematice je věnována 

v SRN. V této fázi se jedná prakticky o expertní, pocitové porovnání na základě získaných 

informací, které není možné dostatečně přesně změřit. 

 

Ve vztahu ke kvalitě cvičení se ovšem obě sledované země dostávají na srovnatelnou 

úroveň. Hlavní rozdíl tvoří zejména skutečnost, že SRN se přípravě krizového 

managementu věnuje intenzivněji a výrazně delší dobu. Výsledkem je větší zkušenost 

v této oblasti. 

 

7.9 Význam psychologicko-sociální stránky krizového řízení  

Z pohledu psychologicko-sociální stránky, je nutno hovořit například o vztahu krizového 

řízení k multikulturní společnosti, k menšinám (náboženským, etnickým), atd.  

 

Přesto, že Česká republika má národnostní a etnické menšiny, které se rozrůstají a nabývají 

stále většího významu v souvislosti se stále hlubší integrací ČR do Evropy, tak v ČR není 

tato oblast řešena v žádném z dostupných dokumentů. Orgány krizového řízení na ni 

nejsou systematicky připravovány a vzdělávány. 

 

V SRN je celá řada dokumentů, které se zabývají těmito otázkami. Lze říci, že každé 

cvičení OKŘ má ve svém scénáři část věnující se právě psychologické a sociální otázce při 

řešení krizových situací. 
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8.  Návrh změn a vylepšení 

Z dosavadních informací, uvedených zejména v kapitolách 5 až 7, je patrné, že jak ve 

Spolkové republice Německo, tak v České republice je systém přípravy OKŘ na řešení 

krizových situací na vysoké úrovni. Přesto se v ČR nachází několik oblastí, které nejsou 

řešeny buď vůbec, anebo nedostatečně. Proto jsou v následujících podkapitolách 8.1 až 8.4 

uvedeny návrhy možných změn a vylepšení, které vycházejí zejména z komparace systémů 

přípravy na řešení krizových situací daných zemí. 

 

8.1 Psychologicko-sociální oblast krizového řízení 

Chápejme pojem psychologicko-sociálního krizového řízení, jako oblast krizového řízení, 

která se zabývá celkovým dopadem opatření, která provádí OKŘ při řešení krizových 

situací, na občany postižených oblastí. Zejména pak i ve vztahu k menšinám (etnickým, 

národnostním, náboženským), ale také k sociálně odloučeným skupinám (bezdomovci, 

vězni, atd.). 

 

Jeví se jako nezbytné a nutné vytvořit pracovní skupinu v rámci odpovědných OKŘ, která 

se bude zabývat touto oblastí a začlení ji do přípravy OKŘ. Výstupem by mněla být 

příručka, případně jiný dokument, který by ujasnil postupy a cíle, které budou povinny 

zabezpečovat v této oblasti OKŘ. A to jak v případě přípravy, tak i při vlastním provádění 

opatření za krizových situací. 

 

Jako hlavní skupiny obyvatelstva, na které je nutno se zaměřit se jeví 

 etnické a národnostní menšiny  

 náboženské skupiny 

 sociálně odloučené skupiny (bezdomovci, vězni) 

 nelegální přistěhovalci 

 a další 

 

8.2 Mezioborová spolupráce a rozsah cvičení 

Přesto, že mezi OKŘ při přípravě na řešení krizových situací probíhá určitá spolupráce, 

není tato spolupráce na dostatečné úrovni. Aby bylo dosaženo potřebné úrovně spolupráce, 
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je potřeba do ní zapojovat co největší škálu nejen specialistů, ale zejména osob ze všech 

dalších oblastí života (např. neziskové organizace, vzdělávací zařízení, subjekty kritické 

infrastruktury, atd.). Hlavním důvodem je, že se tyto osoby vždy stávají součástí krizové 

situace a jejich větší připravenost na řešení krizových situací pak znamená usnadnění 

provádění záchranných a likvidačních prací v případě vzniku krizové situace. 

 

Výsledkem by mněl být racionální a reálný návrh pravidelného a programového setkávání 

všech uvedených osob tak, aby mohla vzniknout široká a dostatečně kritická a 

konstruktivní diskuse ke všem oblastem krizového řízení. Výstupy takovýchto jednání pak 

mohou představovat základní stavební prvek pro zdokonalení přípravy OKŘ na řešení 

krizových situací. 

 

8.3 Mediální komunikace a fiktivní situace při cvičeních orgánů krizového řízení 

Představuje další ze základních prvků pro úspěšnou přípravu OKŘ na řešení krizových 

situací. Zatím je v ČR poměrně zásadně opomíjen význam této mediální komunikace a 

fiktivní situace, což je vzhledem k úrovni komunikace a propojenosti globalizovaného 

světa varující.  

 

Jako optimální se jeví zřídit mediální skupinu nejen při každém cvičení OKŘ, ale také u 

všech OKŘ, které se cvičení účastní, a to ideálně pokud možno jako stálou pracovní 

skupinu. Ta se pak může práci s médii věnovat na několika následujících úrovních: 

 

 Dlouhodobá komunikace – představuje práci s veřejností před cvičením: Zde lze 

médiím umožnit přímou účast na procesu tvorby cvičení. Odpovědné osoby mohou 

média informovat o všech fázích cvičení, a to od jeho založení až po jeho realizaci. 

 Střednědobá komunikace - znamená začít média informovat v potřebném časovém 

předstihu (nedlouho) před prováděním cvičení a pokračovat v této komunikaci i v 

průběhu cvičení. 

 Krátkodobá komunikace -  je omezena na zpravodajství o cvičení po jeho ukončení 
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Všechny výše uvedené možnosti musí optimálně obsahovat tyto nástroje: 

 Informační rozhovory 

 Interview 

 Příspěvky v odborném tisku a denících 

 Spolupráce s médii / dokumentování 

 Informační platforma na internetu 

 Zpravodaj 

 Katalog častých otázek a odpovědí 

 

Cílem každé této stálé pracovní skupiny musí být komunikace dlouhodobá. To umožňuje 

navazovat pracovní vztahy na takové úrovni, která následně umožní účinnější spolupráci 

s médii jak při samotné přípravě, tak i při realizaci cvičeni OKŘ. V ideálním případě by se 

vybraná média mohla i sama podílet na přípravě a realizaci mediálních vložek cvičení. 

 

V těchto případech by média měla spolupracovat na: 

 přípravě mediálních vložek (televizní vstupy, fiktivní noviny a web zpravodajství, 

apod.) 

 realizaci cvičení (vkládání vložek) 

 úpravě mediálních vložek dle potřeb cvičení v reálném čase 

 záznam cvičení 

 poskytnutí zpracovaných materiálů k vyhodnocení cvičení 

 reportáž ze cvičení 

 

8.4 Příručka ke cvičení orgánů krizového řízení 

Přes poměrně podrobný právní rámec, který se zabývá cvičením OKŘ v České republice, 

chybí a to poměrně zásadně příručka ke cvičením OKŘ. Příručka, která by sloužila jako 

komentář ke stávajícím dokumentům a věnovala by se podrobněji všem otázkám, které 

byly mimo jiné i v této práci nastíněny. Zejména pak otázkám řízení cvičení, komunikace 

s médii, mezioborové spolupráci a krizové přípravě, a to i ve vztahu k etnickým, 

náboženským a jiným menšinám. 
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Na základě předchozích informací, uvedených v této práci, lze jistě uvažovat nejen o 

využití návrhů zde uvedených, ale také o využití výsledků a dokumentace z již 

realizovaných cvičení, Takovou možností se jeví např. vytvoření komplexní a pracovně 

využitelné příručky sloužící pro přípravu, organizování a realizaci cvičení orgánů 

krizového řízení. 
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9. Závěr 

V úvodní části práce byly popsány obecně faktory zakládající systém krizového řízení. Na 

to navázala charakteristika systémů krizového řízení dvou vybraných států, a to České 

republiky a Spolkové republiky Německo. Byla uvedena základní fakta o přípravě orgánů 

krizového řízení. To bylo nezbytné pro vytvoření určité základní představy o problematice 

přípravy orgánů krizového řízení na řešení krizových situací. Dále byl proveden rozbor 

jednotlivých dokumentů zabývajících se cvičením OKŘ v porovnávaných zemích. Ty byly 

následně rozpracovány do obsahově stejných částí, tak, aby bylo možné jejich porovnání. 

 

Dalším krokem bylo samotné porovnání jednotlivých přístupů k přípravě orgánů krizového 

řízení v jednotlivých zemích. Zde bylo vybráno devět oblastí, kde byly shledány zásadnější 

rozdíly mezi jednotlivými přístupy k uvedené problematice krizového řízení, kde bylo 

využito osobních znalostí autora a zkušeností s danou problematikou. 

 

Závěrem byly na základě porovnání vytipovány hlavní návrhy změn v organizaci přípravy 

orgánů krizového řízení na řešení krizových situací v České republice. Tyto návrhy se 

týkají zejména oblastí rozšíření mezioborové spolupráce při cvičeních OKŘ, zlepšení 

přípravy OKŘ v oblasti psychologicko-sociální a nakonec zlepšení mediální komunikace a 

spolupráce s médii. To ústí do návrhu na zřízení stálých pracovních mediálních skupin při 

jednotlivých OKŘ. 

 

Lze konstatovat, že byly naplněny cíle této práce, to je zhodnocení stávající situace jak 

v České republice, tak ve Spolkové republice Německo, porovnání jednotlivých systémů 

přípravy orgánů krizového řízení, nalezení hlavních rozdílů a navržení změn v přípravě 

OKŘ v České republice. 

 

Tato práce poukazuje na možnosti většího využití zejména médií při přípravě cvičení 

OKŘ, ale hlavně na nutnost dopracovat chybějící materiály k mnoha oblastem přípravy 

OKŘ na řešení krizových situací. Lze říci, že zde chybí komplexní příručka, která by 

alespoň v základní míře pokrývala oblasti zachycené v kapitole 8 - Návrhy změn a 

vylepšení. 
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Přínosem této práce je, že dává možnost nejen k zamyšlení nad samotným systémem 

přípravy orgánů krizového řízení, ale také uvádí zásadní fakta o jednotlivých úrovních 

systémů krizového řízení a poskytuje podklady pro vytvoření potřebné komplexní příručky 

vztahující se k přípravě orgánů krizového řízení.  
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10.4 Seznam použitých zkratek a pojmů 

AČR Armáda České republiky 

ASB Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland (Asociace Samaritánů 

Německa) 

BAG Bundesamtes für Güterverkehr (Spolkový úřad pro nákladní dopravu) 

BBK Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (Spolkový 

úřad pro civilní ochranu a pomoc při živelních katastrofách) 

Bezpečnost státu je stav, ve kterém jsou zachovány ústavní hodnoty jako svrchovanost 

a územní celistvost státu, jeho demokratické základy, vnitřní pořádek 

a bezpečnost, a nejsou ohroženy životy a zdraví, majetkové hodnoty, 

životní prostředí a mezinárodní mír. 

Bezpečnostní rada stály orgán k předcházení krizových situací 

BfV Bundesamt für Verfassungsschutz (Spolkový úřad pro ochranu 

ústavy) 

BKA Bundeskriminalamt (Spolkový kriminální úřad) 

BLE Auftritts der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 

(Spolkový agentura pro zemědělství a výživu) 

BMG Bundesministerium für Gesundheit (Spolkové ministerstvo 

zdravotnictví) 

BMU Bundesministerium für Umwelt  (Spolkové ministerstvo životního 

prostředí) 

BMVBS Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

(Spolkové ministerstvo dopravy, výstavby a rozvoje měst) 

BND Bundesnachrichtendienst (Spolkový bezpečnostní agentura) 

BNetzA Bundesnetzagentur Amateurfunk (Spolkový úřad pro radioamatéry) 

BPol Bundespolizei (Spolková policie) 

BSI Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Spolkový úřad 

pro bezpečnost informačních technologií) 

BVA Bundesverwaltungsamt (Spolkový úřad pro správu) 

DGzRS Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, (Německá 

námořní záchranná služba) 

DLRG Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (Německá společnost pro 
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záchranu života) 

DRK Deutsches Rotes Kreuz (Německý Červený kříž) 

DVD Deutsche Vereinigung fuer Datenschutz (Německý svaz pro ochranu 

dat) 

EBA Eisenbahn-Bundesamt (Spolkový železniční úřad) 

EU Evropská unie, politická a ekonomická unie, 27 členských států 

FLI Friedrich-Loefler-Institut (Spolkový výzkumný institut veřejného 

zdraví) 

FW Feuerwehr (Hasiči) 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

IBA Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik (Institut pro 

bioprocesy a analytická měření) 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JUH Johanniter-Unfall-Hilfe (Záchranná služba Johanité) 

LfV Landesfeuerwehrverband (Zemská hasičská unie) 

LKA Landeskriminalamt (Zemský kriminální úřad) 

LÜKEX  Länderübergreifende Krisenmanagementübung EXercise (Nadzemské 

(mezizemské) cvičení OKŘ) 

MAD Militärischer Abschirmdienst (Vojenská kontrarozvědka) 

MEID Malteser Hilfsdienst (Maltézská pomocná služba) 

NATO Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization), jedná 

se o vojenský pakt, tedy dohodu o vojenské spolupráci a společné 

obraně členských států 

OKŘ Orgány krizového řízení za podmínek stanovených právním řádem 

dané země zabezpečují připravenost státu na krizové situace a 

rozhodují o činnostech k jejich řešení, a to na všech úrovních 

ORP obec s rozšířenou působností 

PČR Policie České republiky 

PEI Paul-Ehrlich-Institut (Spolkový institut pro vakcinaci a bio-léky) 

RKI Robert-Koch-Institut (Spolkový ústav pro infekční onemocnění a 

nepřenosné nemoci) 

SRN Spolková republika Německo 

THW Technisches Hilfswerk (Technická pomoc) 
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ÚSÚ Ústřední správní úřady 

WSV Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (Spolková vodní a plavební 

správa) 

Zoll Zoll (Celní úřad) 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 

  

 


