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Bakalářská práce je zaměřena na informační linky pro komunikaci s obyvatelstvem 

za mimořádných situací. Zabývá se všeobecně komunikací s veřejností za mimořádných 

situací a legislativou upravující tuto oblast, srovnává fungování informačních linek 

v jednotlivých krajích České republiky a okrajově popisuje situaci v zahraničí. Dále se věnuje 

rozboru činnosti informační linky při povodních v Olomouckém kraji v roce 2010 

a na základě jeho výsledků je navrženo řešení pro spolupráci mezi informační linkou 

a  krizovým štábem Olomouckého kraje. 
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The bachelor thesis is focused on information lines for communication with population 

in emergency situations. Generally it deals with communications with the public 

in emergency situations and legislative documents of this field. It compares information lines 

of individual regions in the Czech Republic and marginally describes the situation abroad. 

It also discusses the analysis of operations of the information line during the floods 

in  Olomouc Region in 2010. Based on its results, it is suggested solutions for collaboration 

between the Information Line and the Crisis Staff of Olomouc Region. 
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1 Úvod 

Dnešní vývoj společnosti přináší kromě pozitivních jevů i řadu negativ a rizik. Obyvatelé 

České republiky jsou v největší míře vystaveni hrozbám v podobě živelních pohrom, jako 

jsou povodně, vichřice nebo sněhové kalamity. Mezi další hrozby pak patří průmyslové 

havárie, náboženské a etnické konflikty, extremismus nebo terorismus.   

Každý den vzniká několik mimořádných situací, při kterých dochází k ohrožení životů, 

zdraví, majetku nebo životního prostředí. Téměř u všech mimořádných situací bývá 

požadavek na poskytování velkého množství informací jak ze strany orgánů zabezpečující 

jejich řešení, tak zejména veřejnosti, medií a dalších. Pro celkové zvládnutí mimořádné 

situace (mimo její samotné řešení) je tedy třeba zabezpečit i dostatečnou a kvalitní 

informovanost veřejnosti, zejména obyvatelstva. Způsobů, jak informovanost obyvatelstva 

zajistit, je celá řada. Jedním z nich je zřízení informační linky, která se u nás i ve světě 

využívá pro různé účely jako je např. poskytování informací o nabízených službách, 

poradenská činnost nebo pomoc obyvatelstvu v krizových situacích. 

Cílem bakalářské práce je navrhnout řešení pro zlepšení spolupráce mezi krizovým 

štábem kraje a obsluhou informační linky určené pro komunikaci s obyvatelstvem 

za mimořádných situací.  

V úvodu bakalářské práce je všeobecně popsána komunikace při řešení mimořádných 

situací a právní předpisy upravující informování obyvatelstva. Dále se práce věnuje přístupu 

k zabezpečení oblasti komunikace s veřejností při mimořádných situacích v zahraničí. 

Vzhledem k faktu, že na problematiku informačních linek není v rámci České republiky 

jednotný náhled, byl realizován průzkum formou dotazníkového šetření zaměřený na jejich 

fungování v jednotlivých krajích. Na základě výsledků tohoto šetření a dostupnosti dat byl 

vybrán Olomoucký kraj, na kterém je podrobněji popsán mechanismus zřizování a činnosti 

informační linky.  

Pro vyhodnocení funkčnosti systému spolupráce mezi krizovým štábem kraje 

a informační linkou byl proveden detailní rozbor vybrané mimořádné situace. 

V závěrečné kapitole je navrženo řešení pro zlepšení spolupráce mezi krizovým štábem 

kraje a obsluhou informační linky určené pro komunikaci s obyvatelstvem za mimořádných 

situací v Olomouckém kraji.     
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2 Rešerše  

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [22] 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém (dále jen IZS) a stanovuje jeho složky 

včetně jejich působnosti. Dále upravuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů 

územních samosprávných celků
1
, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při 

přípravě na mimořádné události (dále jen MU) a při záchranných a likvidačních pracích a při 

ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu 

ohrožení státu a válečného stavu. 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení [23] 

Zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných 

celků. Dále upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové 

situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením. 

 

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

obyvatelstva [20] 

Vyhláška stanovuje podmínky pro vznik zařízení civilní ochrany a odborné přípravy jeho 

personálu, postupy pro informování obyvatelstva o možném ohrožení, zabezpečení systému 

varování a poskytování tísňových informací, způsoby provádění evakuace a jejího 

zabezpečení a způsob a rozsah ochrany obyvatelstva včetně požadavků na stavby, k nimž 

se civilní ochrana vztahuje. 

 

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

záchranného systému [19] 

Vyhláška stanovuje mimo jiné zásady koordinace složek IZS při společném zásahu, úkoly 

operačních středisek, zásady zpracování a používání havarijních plánů a řeší zásady způsobu 

krizové komunikace a spojení v IZS. 

 

  

                                                           

1 orgány kraje, obce s rozšířenou působností, obce  
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Vyhláška o podrobnostech na zabezpečování podmínek informačního systému civilní 

ochrany [21] 

Tato vyhláška upravuje podrobnosti zabezpečení technických a provozních podmínek 

informačního systému civilní ochrany ve Slovenské republice, definuje způsob zabezpečení 

informační služby civilní ochrany, stanovuje její informační místa a upřesňuje poskytování 

informací.  

 

Jednotná pravidla organizačního uspořádání krizových štábů [15] 

Tato pravidla stanovuje směrnice Ministerstva vnitra, která definuje organizační uspořádání  

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

štábu obce, pokud je zřízen a vymezuje jejich činnosti při řešení MU nebo krizových situací. 

 

Zřízení a provoz informačního centra IZS Olomouckého kraje [9] 

Zřízení, provoz a činnost informačního IZS Olomouckého kraje při MU řeší Metodický list 

součinnosti složek IZS v Olomouckém kraji. Ten také stanovuje minimální technicko-

organizační vybavení pro jeho efektivní činnost. 

 

ŠENOVSKÝ, M. a V. ADAMEC. Právní rámec krizového managementu [17] 

Publikace pojednává o právním rámci, který vymezuje oblast krizového řízení. Jsou zde 

popsány vzájemné vazby mezi jednotlivými orgány krizového řízení a závěr publikace je 

věnován hospodářským opatřením pro krizové stavy. 
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3 Definice základních pojmů 

Mimořádná situace 

Mimořádnou situací se rozumí situace vzniklá v určitém prostředí v důsledku hrozby vzniku 

nebo důsledku působení MU řešené obvyklým způsobem složkami IZS, bezpečnostního 

systému, systému ochrany ekonomiky, obrany apod. a příslušnými orgány za použití jejich 

běžných oprávnění, postupů a na úrovni běžné spolupráce bez vyhlášení krizových stavů [13].  

 

Mimořádná událost  

Je definovaná dle zákona o IZS [22] 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. 

 

Krizová situace  

Krizovou situací je každá MU, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž 

je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu [23]. 

 

Krizový štáb  

Krizový štáb je pracovním orgánem zřizovatele pro řešení krizových situací [23]. 

 

Integrovaný záchranný systém  

Dle zákona o IZS [22] se jedná o koordinovaný postup složek IZS při přípravě na MU a při 

provádění záchranných a likvidačních prací.  

 

Krizová komunikace  

Krizová komunikace je v IZS organizována pro potřebu jednotlivých úrovní koordinace mezi 

složkami IZS, ministerstvy, jinými ústředními správními úřady, správními úřady s krajskou 

působností nebo s působností ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností, orgány 

krajů a orgány obcí a u každého z těchto subjektů [19].  
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4 Komunikace při řešení mimořádných událostí a mimořádných 

situací  

Mimořádnou událostí se rozumí událost nebo situace vzniklá v určitém prostředí  

např. v důsledku živelní pohromy, havárie, ohrožení kritické infrastruktury nebo ohrožení 

vnitřní bezpečnosti. Současné právní předpisy pod tímto pojmem v omezené míře uvádějí 

i pojmy, jako jsou např. mimořádná situace, nouzová situace, pohroma, katastrofa nebo 

havárie [13].  

Při přípravě na MU a při provádění záchranných a likvidačních prací se využívá krizová 

komunikace.  

Krizovou komunikací se rozumí přenos informací mezi: 

- orgány státní správy a samosprávy,  

- právnickými a podnikajícími fyzickými osobami,  

- záchrannými a zásahovými složkami,  

- veřejností,  

- médii.  

K tomu, aby krizová komunikace probíhala úspěšně, je nutné vytvořit podmínky již 

předem v rámci přípravy na řešení MU. Je tedy vhodné, aby byla oblast krizové komunikace 

řešena a připravována již v době přípravy a zpracování krizových a havarijních plánů [16].  

Krizová komunikace při řešení MU probíhá ve dvou základních rovinách. První z nich 

je komunikace složek IZS a orgánů krizového řízení podílejících se přímo na řešení dané MU. 

Druhou rovinou je komunikace mezi orgány krizového řízení, médii a veřejností. Další 

kapitoly této bakalářské práce jsou věnovány pouze oblasti komunikace s veřejností.  

Právo veřejnosti na informace v rámci přípravy na řešení MU a provádění záchranných 

a likvidačních prací je zakotveno v několika legislativních dokumentech. Jedním z nich je 

zákon o IZS [22], v němž se uvádí, že fyzická osoba pobývající na území České republiky má 

právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva. Tento zákon dále 

upřesňuje vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení IZS [19], která uvádí, 

že koordinace složek IZS spočívá mimo jiné i v poskytování nutných informací příbuzným 

osob výrazně postižených MU a podávání nezbytných informací o MU a s ní souvisejících 

záchranných a likvidačních pracích sdělovacím prostředkům a veřejnosti.   

Dalším zákonem, který upravuje právo na informace, je krizový zákon [23]. V něm je 

stanoveno, že fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na nezbytné 

informace o připravovaných krizových opatřeních k ochraně jejího života, zdraví a majetku. 
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Toto opatření by mělo zabránit vedlejším účinkům, jakými jsou zmatek a panika, a naopak by 

mělo zajistit rychlou, plynulou a účinnou koordinaci a organizaci postupů, opatření a činností 

vedoucích k překonání krizové situace [14]. 

Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva [20] stanoví způsob 

informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných 

opatřeních a způsobu jejich provedení.   

Zodpovědnost za poskytování informací a komunikaci s veřejností je rozdělena dle úrovně 

koordinace při řešení MU nebo krizové situace. Poskytování informací veřejnosti může 

probíhat na různých úrovních počínaje velitelem zásahu přímo na místě MU při běžné 

činnosti složek IZS, až po informování veřejnosti krizovým štábem při řešení krizové situace. 

Směrnice [15] poté konkrétně stanoví, že organizační zabezpečení informovanosti 

obyvatelstva a hromadných informačních prostředků je jedním z úkolů stálé pracovní skupiny 

krizového štábu kraje. Stálá pracovní skupina krizového štábu kraje tedy zabezpečuje 

při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací informování 

veřejnosti o přijatých opatřeních a o postupu řešení krizové situace nebo MU [17].  

Způsobů, jak poskytovat informace obyvatelstvu o řešené MU, je mnoho, např. hromadné 

sdělovací prostředky, tisková konference, tiskový mluvčí, internetové stránky, denní tisk, 

letáky nebo hlášení v rozhlase. Velmi efektivním způsobem komunikace s veřejností je 

zřízení informační linky (dále jen IL), která na rozdíl od předešlých možností umožňuje 

oboustranný tok informací mezi obyvateli v postižené nebo ohrožené oblasti  

a zřizovatelem IL. 
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5 Informační linky při řešení mimořádné události v zahraničí 

V zahraničí jsou IL pro MU ve většině případů chápány spíše jako univerzální národní 

nouzová telefonní čísla (v Evropské unii je známé nouzové telefonní číslo 112, které je 

bezplatné a dostupné z jakéhokoli telefonního čísla). Tyto linky jsou však primárně určeny 

k poskytování první pomoci nebo v případě nouze, neslouží tedy jako IL [1].   

Ve spolupráci s vedením koordinačního střediska IZS v Žilině byla konzultována 

komunikace s veřejností při řešení MU ve Slovenské republice, která má porovnatelné 

podmínky s Českou republikou. Ze zjištěných informací vyplývá, že při řešení MU není 

v rámci systému krizového řízení ani IZS ve Slovenské republice stanovený žádný způsob 

zřizování a provozování konkrétní IL. 

Podávání informací o MU upravuje pouze vyhláška [21], která stanovuje, že volání 

související jen s podáním informace o MU a ne s poskytnutím pomoci jsou odkazována 

na konkrétní informační místa. Informování veřejnosti se zabezpečuje prostřednictvím 

pracovišť informačních míst informační služby civilní ochrany, kterými jsou pracoviště 

ministerstva, krajského úřadu, obvodního úřadu, samosprávního kraje
2
, obce, právnické osoby 

a podnikající fyzické osoby. Vyhláška dále určuje, že informační místo samosprávního kraje 

zabezpečuje mimo jiné informace při vzniku ohrožení nebo po vzniku MU v rozsahu podle 

upřesnění ministerstva nebo krajského úřadu. Informace o situaci v souvislosti s MU 

poskytuje obyvatelstvu zástupce informačního místa, který je poskytuje i právnickým 

a podnikajícím fyzickým osobám k zabezpečení úkolů civilní ochrany. 

Informační linky v pojetí České republiky je možné nalézt ve Spojených státech 

amerických, které se posledních 15 let významně zaměřují na poskytování informací o MU 

široké veřejnosti. Důvodem byla řada přírodních katastrof (extrémně ničivé hurikány v roce 

2004, tornáda ve státě Indiana, neobvykle silné sněhové bouře ve městech Denver a Buffalo, 

ničivá horka v St. Louis, požáry v San Diegu a mnohé další) i teroristické útoky 

z 11. září 2001. Systém poskytování informací má vzhledem k velikosti a administrativnímu 

členění Spojených států amerických hned několik úrovní. Všechny členské státy mají zřízenu 

společnou IL s číslem 211, která v běžném režimu poskytuje obecné informace a funguje jako 

poradenská služba pro potřeby obyvatel daného státu. V případě MU však tato linka slouží 

jako informační a poskytuje základní a obecné informace o vzniklých událostech včetně 

událostí přeshraničního rozsahu [18].  

                                                           

2 nejvyšší územní samosprávní jednotka ve Slovenské republice 
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Na státní úrovni lze pod stránkami IL 211 podle poštovního směrovacího čísla, města 

nebo státu nalézt telefonní čísla lokálních IL, které mají v případě MU konkrétní informace 

o evakuaci, evakuačních centrech, rozsahu katastrofy, pohřešovaných osobách a s nimi 

souvisejícími informacemi. Dle oficiálních stránek národní linka 211 přijala v roce 2012 více 

než 15,8 milionu hovorů [4]. 

Jeden z nejpropracovanějších plánů krizového řízení ve Spojených státech amerických má 

stát Florida. Tento plán totiž definuje a upravuje hned několik způsobů informování 

obyvatelstva a osob pohybujících se na území tohoto státu. Mimo obecné informační kanály 

jako jsou radiové a televizní stanice, internetové stránky ministerstva, subjektů krizového 

řízení (federální agentury a další), jsou veškeré informace o katastrofách a MU navíc 

dostupné na speciálně vytvořených internetových stránkách [2].  

Na celostátní úrovni se v době nouze, kdy je třeba poskytovat rychlé, přesné a aktuální 

informace o MU týkající se státu Florida v USA, aktivuje bezplatná IL tzv. The Florida 

Emergency Information Line (FEIL). Během stavu nouze je linka v provozu každý den 

v předepsaných hodinách v závislosti na závažnosti události. Operátoři IL poskytují 

informace o silničních uzavírkách, odklonech, náhradní dopravě, úkrytech pro obyvatele, 

úkrytech pro osoby se zvláštními potřebami, o tom, jak se chovat před/během/po MU, o době, 

kdy je možné se vrátit bezpečně do místa postiženého katastrofou a mnohé další [5].  

Těsně po vzniku MU se však často stává, že národní IL ještě požadované informace nemá, 

je proto vhodnější využít tzv. informační centrum pro občany. Toto centrum se zřizuje pouze 

v případě MU, a volajícího přesměruje na konkrétní informační centrum v nejbližším místě 

jeho pobytu. V případě hurikánu a podobných MU funguje zvláštní číslo, které volajícímu 

pomůže nalézt jeho nejbližší evakuační středisko [12].  

V souvislosti s katastrofami a nehodami na komunikacích je pro stav nouze zřízena také 

speciální bezplatná linka 511, která poskytuje aktuální informace o hlavních evakuačních 

trasách v případě katastrof a nehod nebo o mostních a silničních uzavírkách kvůli 

nebezpečným podmínkám (požár v blízkosti komunikace, mlha, silný déšť atd.) [3].  

Z uvedeného vyplývá, že přístup k IL v zahraničí není jednotný. V Evropě jsou pod tímto 

pojmem chápány spíše jako univerzální nouzová telefonní čísla. Také v sousední Slovenské 

republice se IL nezřizuje a povinnost informovat veřejnost při řešení MU je dána konkrétním 

subjektům. Informační linky v pojetí České republiky jsou značně využívány ve Spojených 

státech amerických. 
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6 Informační linky při řešení mimořádné události v České 

republice  

Pro vytvoření uceleného přehledu o zřizování a fungování IL v jednotlivých krajích České 

republiky bylo provedeno dotazníkové šetření. Na jednotlivé Hasičské záchranné sbory (dále 

jen HZS) krajů byl zaslán dotazník k využívání IL při řešení MU nebo krizové situace  

(viz příloha č. 1).  

Vyplněné dotazníky obsahovaly více či méně podrobné odpovědi na otázky v něm 

uvedené. Bylo zjištěno, že každý kraj přistupuje k otázce informování veřejnosti  

a komunikaci s ní při řešení MU nebo krizové situace rozdílným způsobem. Některé kraje 

se řešením této problematiky teprve zabývají, jiné mají vydány interní dokumenty přesně 

definující zřízení a fungování IL. 

Níže je uvedeno souhrnné zhodnocení jednotlivých otázek vycházejících z uvedených 

odpovědí v dotaznících. Celkový přehled odpovědí je uveden v příloze č. 2. 

 

Subjekty zřizující informační linky 

Z odpovědí vyplývá, že IL zřizuje ve většině případů krajský úřad nebo HZS kraje, 

v některých krajích jsou zřizovatelem oba subjekty. 

 

Zřizování informačních linek 

Informační linky jsou v případě potřeby zřizovány v rámci činnosti krizového štábu kraje 

a ve většině případů je možno je zřídit i v případě vzniku MU, u kterých není předpoklad 

aktivace krizového štábu kraje.  

 

Personální obsazení informačních linek zřízených v rámci krizových štábů krajů 

Personální obsazení IL se v jednotlivých krajích značně liší. Rozdíly vytváří i volba 

subjektu, který ji zřizuje. Je-li zřizovatelem krajský úřad, zabezpečují její obsluhu většinou 

pracovníci oddělení krizového řízení ve spolupráci s jinými odbory. Informační linky zřízené 

u HZS krajů personálně zabezpečují příslušníci operačního a informačního střediska (dále jen 

OPIS), oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení, prevence, IZS nebo pracovníci 

ekonomického úseku. 
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Předávání informací mezi krizovými štáby krajů a informačními linkami 

Informace mezi krizovými štáby kraje a IL jsou předávány pomocí určených osob. 

K přenosu informací jsou využívány zejména elektronické prostředky komunikace (e-mail, 

zápisy o činnosti, apod.) a telefonní spojení. 

 
Korigování informací poskytovaných informačními linkami 

Ve většině krajů jsou informace poskytované IL korigovány krizovým štábem kraje. 

Z odpovědí však nevyplývá, jak jsou informace usměrňovány v případech, kdy je IL zřízena 

bez aktivace krizového štábu kraje.  

V případě, že jsou informace korigovány, děje se tak prostřednictvím osoby k tomu 

předem určené z řad příslušníků HZS kraje, případně pracovníků krajského úřadu.  

 

Dokumentace k činnosti informačních linek. 

V polovině krajů jsou k činnosti IL zpracovány upravující dokumenty v různé formě 

(např. vnitřní směrnice krajského úřadu, pokyn ředitele HZS kraje, dokumentace štábu HZS, 

metodický list apod.). Ve zbytku krajů neexistuje k činnosti IL žádný dokument. 

 

Mimořádné události nebo krizové situace, u kterých byly informační linky zřízeny 

Informační linka byla za posledních pět let zřízena v polovině krajů a to většinou jen 

při řešení rozsáhlých MU jako povodně v letech 2009 a 2010. Nejčastěji ji využil 

Moravskoslezský kraj. Hlavní město Praha využilo IL i při jiných, než MU (viz příloha č. 2). 

 

Dotazníkové šetření prokázalo nejednotnost přístupů jednotlivých krajů k IL.  

Až na Karlovarský kraj (kde se tato problematika teprve řeší) mohou všechny kraje IL 

v případě potřeby využít. Ze získaných odpovědí vyplývá, že IL nejsou téměř využívané, 

výjimkou jsou Moravskoslezský kraj a hlavní město Praha, kde byla IL v minulosti využita 

při větším počtu událostí.  
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7 Informační linka zřizovaná Hasičským záchranným sborem 

Olomouckého kraje  

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (dále jen HZS OLK) může při řešení MU 

zřídit IL v rámci činnosti krizového štábu kraje nebo v případě potřeby i mimo něj.  

7.1 Informační linka zřizovaná bez aktivace krizového štábu kraje 

V případě řešení MU, při které není aktivován krizový štáb kraje a je třeba zřídit IL, 

postupuje HZS OLK dle metodického listu součinnosti složek IZS v Olomouckém kraji 

s názvem „Zřízení a provoz informačního centra IZS Olomouckého kraje“. Tento dokument 

vytvořený HZS OLK ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje  

a Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje označuje IL jako Informační 

centrum IZS (dále jen IC). 

Hlavní úkoly IC jsou: 

a) eliminovat zatížení tísňových linek IZS voláními vzniklými v souvislosti 

s rozsáhlou MU, jejichž obsahem jsou žádosti občanů, právnických osob, 

orgánů veřejné správy a samosprávy o informace související s touto rozsáhlou 

MU a jejichž obsahem není tísňové volání, 

b) shromažďovat a evidovat informace z místa MU a poskytovat tyto informace 

veřejnosti vyjma informací: 

 o zdravotním stavu osob postižených MU, 

 o úmrtí osob v souvislosti s MU, 

 o osobních údajích a osobních kontaktech osob postižených MU, 

 médiím, 

c) zjišťovat telefonní čísla IL nebo center zdravotních zařízení a ta sdělovat 

veřejnosti. 

IC se zřizuje zpravidla v případě: 

a) kdy u rozsáhlé MU bylo zraněno či zasaženo touto událostí více než 20 osob 

bez jasné identifikace rozsahu postižení (zranění, evakuace, ohrožení apod.), 

b) uzavření rychlostních komunikací, dálnice, železnice, 

c) vzniku plošné MU (povodeň, záplava, vichřice, sněhová kalamita atd.), 

d) vzniku řetězové dopravní nehody, jejíž charakter vyžaduje zřízení IC, 

e) úniku chemických látek s dopadem na obyvatelstvo, 

f) požadavku složky IZS na OPIS IZS nebo dané složky IZS, 



19 

 

g) požadavku orgánů krizového řízení,  

h) požadavku starosty obce s rozšířenou působností, primátora města, tajemníka 

bezpečnostní rady kraje nebo hejtmana. 

Je-li rozhodnuto o zřízení IC, stává se jeho vedoucím příslušník HZS OLK z oddělení 

OPIS a ten po dohodě s řídícím důstojníkem HZS OLK určí prostory, ve kterých bude  

IC zřízeno. 

Příslušníci oddělení komunikačních a informačních systémů HZS OLK zajistí zřízení 

telefonního čísla IC pro komunikaci s veřejností a telefonního čísla pro výměnu informací 

mezi IC a štábem HZS OLK, příp. OPIS IZS. Dále zajistí vytvoření a zprovoznění e-mailové 

adresy IC. Obsluhu telefonních linek zabezpečí příslušníci z řad HZS OLK. 

Vedoucí IC zajistí zveřejnění telefonního čísla pro komunikaci s veřejností pomocí 

internetových stránek složek IZS a Krajského úřadu Olomouckého kraje a pomocí médií. 

Informace poskytnuté složkami IZS jsou z místa události předávány na IC. To provádí 

jejich průběžnou evidenci a poskytuje je veřejnosti. Pro zajištění datového přenosu informací 

je na místo události vyslán velitelsko-štábní kontejner s příslušným technickým zařízením, 

které tento datový přenos na IC umožní. V dokumentu je taktéž přesně stanoveno technické 

vybavení pro činnosti IC a pro velitelsko-štábní kontejner [9]. 

V případě, že dojde při řešení MU k aktivaci krizového štábu kraje, přechází činnost IC 

pod tento krizový štáb a způsob jeho činnosti se řídí dle následující kapitoly. 

7.2 Informační linka zřizovaná v rámci krizového štábu kraje 

Nastane-li v Olomouckém kraji MU, při které dojde k aktivaci krizového štábu kraje, 

může být na základě rozsahu a charakteru MU zřízena IL. O jejím zřízení rozhoduje hejtman 

Olomouckého kraje po dohodě s řídícím důstojníkem HZS OLK. Pracoviště IL je součástí 

pracoviště krizového štábu kraje nebo je zřízeno samostatně. V Olomouckém kraji zatím není 

zpracován žádný dokument, který by podrobněji upravoval činnosti IL při aktivaci krizového 

štábu kraje. Přenos informací z místa MU na krizový štáb kraje je řešen prostřednictvím 

krizového štábu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP), jejíž území je MU zasaženo. 

Informace z místa MU jsou získávány od příslušných velitelů zásahů, jejich štábů nebo přímo 

od starostů postižených obcí prostřednictvím telefonů, e-mailů a radiového spojení. 

Do aktivovaného krizového štábu ORP je vyslána tzv. operační skupina složená 

z příslušníků HZS OLK, která se stává jeho součástí [10]. Jedním z úkolů operační skupiny  

je vedení zápisu o činnosti krizového štábu ORP v databázové aplikaci Krizový zápis. 
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K předávání informací o řešené MU z krizových štábů ORP na krizový štáb kraje a dále na IL 

slouží právě tato aplikace a dále telefon nebo e-mail. 

V krizovém štábu kraje zajišťují vedení zápisu o jeho činnosti v aplikaci Krizový zápis 

členové stálé pracovní skupiny, kteří zabezpečují také zřízení a obsluhu IL [8].  

O zřízení IL se veřejnost informuje všemi dostupnými prostředky (viz Obr. 1). 

Obr. 1: Způsoby informování veřejnosti o zřízení informační linky (zdroj vlastní) 

Informace poskytované veřejnosti jsou korigovány určeným členem krizového štábu. 

V Olomouckém kraji byla IL v rámci krizového štábu zřízena při reálné MU pouze jednou,  

a to při řešení povodní v roce 2010, což je podrobně rozebráno v následující kapitole. 

 

  

  

Způsoby informování veřejnosti 

o zřízení informační linky

televizní vysílání internetové stránky

rozhlasové vysílání e-mailové zprávy

denní tisk sociální sítě

tiskové konference SMS zprávy

úřední desky místní rozhlasy

plakáty, letáky ostatní
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8 Rozbor činnosti informační linky při povodních v roce 2010 

v Olomouckém kraji 

Během večera 15. 5. 2010 začalo na Moravě a ve Slezsku od jihovýchodu pršet a srážky 

se v průběhu neděle rozšířily dále na západ i do Čech. Vzhledem k extrémní srážkové činnosti 

v noci z 16. 5. 2010 na 17. 5. 2010 zejména v oblasti Beskyd došlo především v povodí toku 

Bečvy k výraznému nárůstu průtoků. Ráno 17. 5. 2010 rozhodl hejtman Olomouckého kraje 

o svolání povodňové komise Olomouckého kraje. Rovněž byly aktivovány krizové štáby ORP 

Přerov, ORP Hranice, ORP Lipník nad Bečvou a obce Troubky. Hejtman Olomouckého kraje 

vydal pokyn k aktivaci stálé pracovní skupiny krizového štábu Olomouckého kraje, jehož 

pracoviště bylo zřízeno v prostorách krajského ředitelství HZS OLK. Ve 13:00 vyhlásila 

povodňová komise Olomouckého kraje stav ohrožení pro úsek toku Bečvy ve správním 

obvodu ORP Hranice, ORP Lipník nad Bečvou a ORP Přerov. V 19:00 vyhlásil hejtman 

Olomouckého kraje pro správní území ORP Hranice a ORP Přerov stav nebezpečí v trvání 

od 17. 5. 2010 20:00 do 21. 5. 2010 12:00. Krizový štáb Olomouckého kraje řešil MU 

až do 24. 5. 2010 21:05, kdy hejtman Olomouckého kraje rozhodl o ukončení jeho činnosti 

[11]. 

8.1 Zřízení, zabezpečení a činnost informační linky 

V průběhu řešení MU a následně krizové situace docházelo k zatěžování tísňových linek 

150 a 112 voláním občanů, kteří požadovali informace o průběhu povodní. Tyto hovory 

v důsledku nedostupnosti požadovaných informací přesměrovávalo OPIS IZS na krizový štáb 

kraje. Na jeho pracovišti měl každý jeho člen přidělen jeden telefonní přístroj. Hovor byl 

přepojen vždy na telefonní přístroj, který nebyl v danou chvíli obsazen a docházelo tak 

k přepojování na různé členy krizového štábu, kteří neměli potřebné informace k dispozici. 

8.1.1 Zřízení informační linky 

Aby byly hovory přepojovány pouze na jeden telefonní přístroj k určenému členu 

krizového štábu, bylo 18. 5. 2010 v 10:00 rozhodnuto o zřízení pracoviště IL, kterému bylo 

přiděleno samostatné telefonní číslo. Informační linka poté shromažďovala potřebné 

informace, přijímala přepojované hovory a komunikovala s veřejností. Její činnost byla 

ukončena 24. 5. 2010 ve 21:05 současně s ukončením činnosti krizového štábu kraje a její 

telefonní číslo bylo poté přesměrováno na OPIS HZS OLK. 
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8.1.2 Informování obyvatelstva o zřízení informační linky 

O zřízení IL byli obyvatelé Olomouckého kraje informováni několika způsoby: 

a) na internetových stránkách HZS OLK, 

b) na internetových stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje, 

c) v rozhlasovém vysílání regionálních rádií, 

d) v televizním vysílání regionální televize, 

e) v denním tisku, 

f) e-mailem zaslaným na obce v postižené a ohrožené oblasti. 

8.1.3 Pracoviště informační linky 

Pracoviště IL bylo zřízeno ve stejné místnosti jako pracoviště krizového štábu kraje  

v budově krajského ředitelství HZS OLK. Pracoviště krizového štábu kraje bylo vybaveno 

moderní komunikační i informační technikou, analogovou a digitální radiostanicí a dvěma 

dataprojektory. Umožňovalo taktéž připojení jednotlivých členů krizového štábu kraje  

a obsluhy IL na zabezpečenou datovou a telekomunikační síť. Obsluze IL bylo vyčleněno 

jedno pracovní místo.  

8.1.4 Obsluha informační linky 

Obsluhu IL zajišťovala vždy jedna určená osoba. V prvotní fázi byli pro její obsluhu 

určováni členové krizového štábu kraje, kteří se na jejím pracovišti různě střídali. Přednostně 

byli k obsluze IL určeni příslušníci HZS OLK z oddělení ochrany obyvatelstva a krizového 

řízení, nicméně obsluhu IL v nezbytných případech zajišťovali i příslušníci oddělení IZS  

a služeb nebo OPIS. S narůstajícím rozsahem povodně byli z důvodu vytíženosti členů 

krizového štábu určeni k obsluze IL v denních hodinách pracovníci krajského úřadu 

z oddělení krizového řízení. Střídání obsluhy IL bylo prováděno nepravidelně dle aktuálních 

možností.  

8.1.5 Přenos informací na krizový štáb kraje  

Informace o průběhu povodně a o přijatých opatřeních k jejímu řešení byly na krizový 

štáb kraje předávány krizovými štáby jednotlivých ORP a krizovým štábem obce Troubky. 

Z těchto krizových štábů byly na krizový štáb kraje zasílány e-mailem zápisy o jejich činnosti 

v hodinových intervalech. Mezi další způsoby přenosu informací patřilo telefonické spojení 

nebo analogové a digitální radiostanice.  
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V krizovém štábu kraje bylo určeno jedno pracoviště, kde určený člen štábu (dále jen 

zapisovatel) všechny tyto předané informace shromažďoval a zapisoval do textového souboru 

s názvem „Zápis o činnosti krizového štábu“. Jednalo se o jednoduchou tabulku rozdělenou 

do čtyř sloupců (datum, čas, činnost a poznámka), do které se chronologicky zapisovaly 

veškeré informace, které byly na pracoviště krizového štábu kraje doručeny (viz obr. 2). 

Obr. 2: Zápis o činnosti krizového štábu (zdroj [11])   

8.1.6 Přenos informací mezi krizovým štábem kraje a informační linkou 

Vzhledem k tomu, že IL byla součástí pracoviště krizového štábu kraje, přenos informací 

probíhal formou sdílení „Zápisu o činnosti krizového štábu“ nebo osobním kontaktem.  

Obsluha IL se tedy po obdržení dotazu od volajícího v první řadě soustředila 

na nalezení informace v „Zápisu o činnosti krizového štábu“. V případě neúspěchu oslovila 

obsluha IL příslušného člena krizového štábu, který byl schopen jí tyto informace poskytnout. 

8.1.7 Zdroje informací pro činnost informační linky 

Základním zdrojem informací o aktuální situaci byl „Zápis o činnosti krizového štábu“. 

Zápis byl v hodinových intervalech ukládán na společném serveru, kam měla přístup 

i obsluha IL. Aktuální změny v zápisu byly zobrazovány pomocí dataprojektoru na plátně 

na pracovišti krizového štábu kraje.  
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Dalším velmi významným zdrojem informací pro činnost IL byla databázová aplikace 

Karty obcí, která slouží jako zdroj dat o správních obvodech všech obcí v Olomouckém kraji 

pro potřeby krizového a operačního řízení (viz obr. 3). Aplikace vytvořená HZS OLK 

je spravována a aktualizována oddělením ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS OLK. 

Obr. 3: Aplikace Karty obcí (zdroj [6]) 

Informace o jednotlivých obcích jsou zde rozděleny do těchto částí: 

 Obec – základní údaje o obci (adresa obecního úřadu, kontakty na zástupce obce, 

údaje o počtu obyvatel, rozloze obce, místních částech, seznam ohlašoven požárů 

nebo zdrojů požární vody), 

 Varování a vyrozumění – možnosti varování a vyrozumění obyvatelstva, umístění 

a druh sirén apod., 

 Síly a prostředky – přehled techniky v majetku obce pro využití při MU,  

 Významné objekty – přehled o významných objektech v obci (základní a mateřské 

školy, sociální a zdravotnické zařízení, ordinace praktických lékařů, veterinární 

zařízení, zařízení pro ubytování a stravování, obchodní centra, objekty AČR 

apod.), 

 Ohrožující objekty – přehled ohrožujících objektů a organizací na území obce 

(subjekty hospodařící s nebezpečnými látkami, sklady nebezpečných látek, čerpací 

stanice, skládky odpadů apod.), 



25 

 

 JPO – informace o jednotkách požární ochrany zřízených obcí (přehled členů 

jednotky s jejich kontakty a funkcemi, přehled požární techniky a věcných 

prostředků jednotky apod.),  

 Orgány krizového řízení – přehled členů bezpečnostní rady, krizového štábu 

a povodňové komise včetně jejich kontaktů. 

Obsluha IL měla taktéž přístup k serveru, kde byly umístěny havarijní, krizové 

a povodňové plány nebo geoinformační systém HZS OLK.  

Geoinformační systém HZS OLK poskytuje mapové podklady pro přípravu a řešení 

MU a umožňuje zobrazení různých datových vrstev jako např. rozmístění jednotek požární 

ochrany, objekty ohrožení, evakuační střediska, objekty nouzového ubytování, zóny 

havarijního plánování, pokrytí území signálem sirén, stálé úkryty, apod. V neposlední řadě 

mohla IL jako zdroj informací využít internet.  

8.1.8 Informace poskytované informační linkou 

Informační linka poskytovala informace např. o uzavírkách silnic, stavu a průjezdnosti 

komunikací v místech postižených povodněmi nebo o předpokládaném vývoji 

hydrometeorologické situace. Dále IL poskytovala kontakty na humanitární organizace, 

tiskové mluvčí, různé úřady apod.  

8.1.9 Činnost obsluhy informační linky 

V případě příchozího hovoru na IL provedla její obsluha „vytěžení“ volající osoby. Pokud 

byl volající osobou zástupce médií nebo tisku, odkázala jej obsluha IL ve většině případů 

přímo na tiskovou mluvčí HZS OLK.  

Byl-li obsahem hovoru dotaz občana na informace související s průběhem a řešením 

povodně, pokusila se obsluha IL informace zjistit a bezodkladně je volajícímu poskytnout.  

V případě, kdy nebyla obsluha IL schopna zjistit požadované informace v přijatelném 

časovém úseku, vzala si na volajícího kontakt a informace mu po dohledání sdělila 

ve zpětném volání. Zpětné volání provedla obsluha IL i tehdy, kdy se jí nepodařilo informace 

zjistit. V těchto případech bylo snahou obsluhy IL poskytnout volajícímu kontakty na úřady 

nebo organizace, které by mohly dotaz volajícího zodpovědět.  

Pokud byla obsahem příchozího hovoru důležitá informace jako např. informace 

o možném ohrožení osob nebo nabídka materiální nebo finanční pomoci, předala obsluha tuto 

informaci zapisovateli krizového štábu kraje, který s ní bezodkladně seznámil vedoucího stálé 

pracovní skupiny a provedl její zaevidování do „Zápisu o činnosti krizového štábu“. 
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8.2 Vyhodnocení funkčnosti informační linky  

Zřízení IL se ukázalo jako vhodné řešení nastalé situace, kdy byly hovory přepojovány 

z OPIS na telefonní číslo člena krizového štábu kraje, jehož telefonní stanice nebyla v daný 

moment obsazena, a který neměl požadované informace k dispozici. 

Zvolené způsoby informování obyvatelstva o zřízení IL byly dostačující a telefonní číslo 

na IL se dostalo v přijatelném časovém období do povědomí veřejnosti, která ji začala 

využívat.  

Pracoviště IL bylo součástí pracoviště krizového štábu kraje, což mělo své výhody 

i nevýhody. Výhodou byla možnost přímé osobní komunikace s kterýmkoli členem krizového 

štábu. Nevýhodami bylo oboustranné hlasové rušení při odbavování telefonátů a nutnost 

vyčlenění pracovního místa, komunikačních a informačních prostředků pro obsluhu IL, což 

snižovalo kapacitu pracoviště krizového štábu kraje.   

Obsluha IL zajišťující její provoz nebyla na tuto činnost nijak připravována ani školena. 

To se projevovalo zejména v případech, kdy volající požadoval „citlivé“ informace 

o  pohřešovaných osobách, osobách převezených do zdravotnických zařízení apod. Takto 

nepřipravený personál často jednal neadekvátně a necitlivě. Negativně se projevovala 

i neznalost cizích jazyků u některých osob obsluhujících IL, chybějící psychologická příprava 

nebo nedostatečná orientace v informačních podkladech.  

Velkým nedostatkem se ukázala neexistence efektivního systému předávání informací 

mezi krizovým štábem kraje a samotnou IL, což způsobovalo problémy v jejich spolupráci. 

Nejdůležitější zdroj informací o aktuální situaci byl „Zápis o činnosti krizového štábu“. Ten 

byl na společném serveru aktualizován pouze jedenkrát za hodinu a IL tak neměla zcela 

aktuální informace. Záznamy v tomto zápise nebyly nijak podrobněji tříděny a orientace 

v něm byla pro obsluhu IL velmi nepřehledná. Nalezení požadované informace bylo 

zdlouhavé, což vedlo k prodlužování doby hovoru a tudíž k prodloužení nedostupnosti IL 

pro ostatní volající. Také zpětná volání, kterými obsluha IL oznamovala dodatečně zjištěné 

informace, zvyšovala její nedostupnost a kapacita tak byla v určitých momentech 

nedostačující. Obsluze IL byly formou „Zápisu o činnosti krizového štábu“ poskytovány 

všechny informace bez rozlišení možnosti jejího postoupení volajícím. Korigování informací 

poskytovaných IL prováděl určený člen krizového štábu až tehdy, nebyla-li si obsluha IL 

jista, zda může dané informace volajícímu sdělit. 

Škála informací o řešené situaci, které byla IL schopna poskytovat, nebyla nijak široká. 

Ze „Zápisu o činnosti krizového štábu“ nebylo možno zjistit větší podrobnosti, jako například 
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konkrétní jména evakuovaných osob nebo jejich aktuální místo pobytu. Tyto informace byly 

získávány až dodatečně, kdy obsluha IL vznesla dotaz na krizový štáb kraje a jeho členové 

se telefonickou komunikací s krizovými štáby ORP a obce Troubky, starosty obcí, 

evakuačními středisky popřípadě se zdravotnickými zařízeními pokusili požadované 

informace zjistit. Tato činnost členy krizového štábu kraje značně zatěžovala. 

Z vyhodnocení činnosti IL při povodních v roce 2010 vyplývá, že stěžejní je její dobrá 

spolupráce s krizovým štábem kraje. Jako základní potřeby pro jejich účelnou spolupráci se 

na základě předchozího vyhodnocení ukázaly: 

 dostupnost informací v reálném čase,  

 dostatečná podrobnost informací poskytovaných IL,  

 třídění informací pro IL. 
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9 Spolupráce mezi krizovým štábem kraje a informační linkou 

Z vyhodnocení činnosti IL v kapitole 8.2 vyplývá, že pro spolupráci mezi krizovým 

štábem a obsluhou IL jsou zásadní tři aspekty.  

Prvním aspektem je dostupnost informací v reálném čase, kdy je třeba zajistit 

nejaktuálnější informace o vývoji situace pro IL po celou dobu její činnosti. 

Dalším důležitým aspektem je podrobnost informací poskytovaných IL. Má-li IL 

k dispozici dostatečně podrobné informace, může volajícím mnohem lépe odpovídat na jejich 

konkrétní dotazy a nemusí je dodatečně vyhledávat. Informace však nesmí být nadmíru 

podrobné, což by snižovalo rychlost vyhodnocení a přehlednost. 

Třetím aspektem je třídění informací. Na IL by měly být předávány pouze přehledně 

uspořádané informace pro lepší orientaci její obsluhy a takové, které lze sdělit veřejnosti. 

Cílem je zkrátit čas potřebný k vyhledání a následnému postoupení informace volajícímu.  

9.1 Dostupnost informací v reálném čase 

Při povodních v roce 2010 se zapisování informací do textového souboru ukázalo jako 

dostačující pouze pro evidenci činnosti krizového štábu, avšak pro předávání informací mezi 

krizovým štábem a IL byl systém nevyhovující. Na základě tohoto zjištění navrhli příslušníci 

oddělení krizového řízení HZS OLK koncept aplikace s názvem Krizový zápis, který 

následně oddělení komunikačních systémů HZS OLK zrealizovalo jako součást databázové 

aplikace Karty obcí. Jejím účelem je zajistit dostupnost všech informací shromažďovaných 

aktivovanými krizovými štáby při řešení MU v online režimu. Obsluha IL má do této aplikace 

přístup a může vyhledávat požadované informace v aktuálních zápisech příslušných 

krizových štábů. Jejím vytvořením byl tedy vyřešen problém přístupu obsluhy IL k aktuálním 

informacím v reálném čase.  

Dalším v současné době používaným zdrojem aktuálních informací pro IL je přístup 

k tzv. Krizové síti. Tato síť zajišťuje propojení složek IZS a dalších organizací 

v Olomouckém kraji podílejících se na přípravě a řešení MU. Umožňuje sdílení dat a aplikací 

jako jsou Karty obcí, Krizový zápis, poštovní server HZS OLK, geoinformační systém HZS 

OLK nebo havarijní, krizové a povodňové plány a jiné dokumenty (např. zápisy z porad, 

různé příručky a návody) prostřednictvím zálohované vysokorychlostní sítě.  

Do krizové sítě mají přístup subjekty jako např. HZS OLK, Krajský úřad Olomouckého 

kraje, Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, Krajské ředitelství policie 

Olomouckého kraje, Magistrát města Olomouce, Městská policie Olomouc nebo Krajská 
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hygienická stanice. Do sítě jsou postupně připojovány další organizace podílející 

se na přípravě a řešení MU. Krizovou síť spravuje oddělení komunikačních a informačních 

systémů HZS OLK a díky ní je zajištěn online přístup ke všem důležitým zdrojům informací 

pro dotčené subjekty. 

9.2 Podrobnost informací poskytovaných informační lince 

Aplikace Krizový zápis rozčlenila jednotlivé záznamy o činnosti krizových štábů 

do několika podrobnějších a upřesňujících částí, a tím zvýšila vypovídající hodnotu každého 

záznamu. Aplikace umožňuje vedení zápisů neomezeného počtu krizových štábů.  

Pro vytvoření představy o aplikaci je třeba ji blíže popsat. 

Pro přístup do aplikace je třeba zadat uživatelské jméno a heslo přidělené 

administrátorem. Uživatel musí v první řadě zvolit v rozbalovací nabídce krizový štáb, jehož 

záznamy si chce prohlížet nebo editovat. Po zvolení štábu dojde k zobrazení všech záznamů, 

které zapisovatel příslušného štábu zaevidoval a v pravém horním rohu se zobrazí počet jeho 

nesplněných úkolů (viz obr. 4).  

Obr. 4: Aplikace Krizový zápis (zdroj [7]) 

 

Každý řádek obsahuje jeden záznam, který je dále rozdělen na jednotlivé sloupce 

s následujícími informacemi: 
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 Edit – v tomto sloupci se nachází ikona pro editaci daného záznamu. Ikona  

je aktivní pouze pro osoby s právy zadavatele, 

 Štáb – zde je uveden štáb, ve kterém byl zápis pořízen, 

 Datum / čas – udává datum a čas pořízení příslušného záznamu, 

 Druh záznamu – aplikace umožňuje 3 druhy záznamu: 

o Zápis – obsahuje popis běžné činnosti krizového štábu (jeho rozhodnutí, 

situace na místě MU, telefonní kontakty, nabídky pomoci atd.),  

o Informace – zde se uvádí informace o vývoji MU, které se po uložení 

zobrazí v krizových zápisech všech aktuálně pracujících krizových štábů, 

o Úkol – obsahuje zadání úkolů pro určené krizové štáby s dodržováním 

struktury řízení (krizový štáb kraje může přidělovat úkoly krizovému štábu 

ORP apod.), 

 Komu – toto pole je vyplněno pouze v případě, že se jedná o druh záznamu „Úkol“ 

a obsahuje určení krizového štábu, kterému byl daný úkol zadán, 

 Činnost – vlastní text záznamu, 

 Splněno – toto pole je vyplněno pouze v případě, že se jedná o druh záznamu 

„Úkol“ a může zobrazovat dvě možnosti: 

o Slovo „ANO“ v zelené barvě – úkol byl již splněn, 

o Slovo „NE“ v červené barvě – úkol nebyl ještě splněn, 

 Poznámka – pole pro případné upřesnění informací. 

V levém dolním rohu pod přehledem zápisů je tlačítko „Export“. Pomocí tohoto tlačítka 

je možné všechny záznamy zvoleného štábu exportovat do souboru Microsoft Office Excel. 

Aplikace umožňuje také filtrování zobrazených záznamů dle jejich druhu a fulltextové 

vyhledávání.  

Dalším zásadním krokem pro zvýšení vypovídající hodnoty každého záznamu byla 

odborná příprava určených zapisovatelů prováděná formou cvičení a instruktážně-

metodických zaměstnání organizovaných HZS OLK. Důraz byl kladen na dostatečně 

konkrétní a podrobné provádění zápisů v aplikaci Krizový zápis, tak aby byly využitelné 

i pro činnost IL. 
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9.3 Třídění informací pro informační linku  

Pomocí aplikace Krizový zápis a Krizové sítě byl vyřešen online přístup k informacím 

a jejich dostatečná podrobnost, nicméně nebyl vyřešen problém jejich třídění, které je důležité 

ze dvou důvodů.  

Prvním důvodem je rychlost vyhledávání informací. Obsluha IL musí být schopna 

informace co nejrychleji vyhledat a příchozí telefonický dotaz v co nejkratší době zodpovědět. 

V současné době vyhledává obsluha IL informace ve všech záznamech jednotlivých zápisů 

aktivovaných krizových štábů, což je značně časově náročné a nepřehledné. 

Dalším důvodem je, že pro IL jsou přístupné všechny informace shromažďované 

krizovými štáby, včetně těch, které by neměly být poskytovány veřejnosti. Není-li si obsluha 

IL jista, zda může informaci poskytnout, musí oslovit určeného člena krizového štábu 

zodpovědného za korigování poskytovaných informací a vyžadovat po něm rozhodnutí, zda 

tak může učinit. To způsobuje zdržení při vyřizování dotazu volajícího. V další části této 

práce je proto popsán návrh řešení pro lepší spolupráci krizového štábu s obsluhou IL 

s ohledem na třídění informací.  
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10 Návrh řešení spolupráce mezi krizovým štábem kraje 

a obsluhou informační linky 

Pro zvýšení kvality spolupráce mezi krizovým štábem a IL je třeba vyřešit problém třídění 

informací o průběhu a řešení MU poskytovaných IL tak, aby dostávala pouze přehledně 

uspořádané důležité informace, které může poskytovat veřejnosti. Aktuální informace 

o probíhající MU a přijatých opatřeních k jejímu řešení získává obsluha IL z aplikace Krizový 

zápis. Záznamy do této aplikace ukládají vždy příslušníci HZS OLK, kteří jsou členy operační 

skupiny v krizovém štábu ORP nebo členy stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje.  

Z tohoto důvodu se jako nejvhodnější pro roztřídění informací jeví okamžik vytváření 

nového zápisu v aplikaci Krizový zápis. Příslušníci HZS OLK absolvují pravidelnou 

odbornou přípravu a jsou proto schopni rozhodnout, zda je možné danou informaci 

poskytnout veřejnosti. Informace určené pro IL by měly být dále rozděleny do několika 

kategorií, ve kterých by se její obsluha lépe a hlavně rychleji orientovala.  

Ze zápisů krizového štábu kraje, krizových štábů ORP a obce Troubky řešících povodně 

v roce 2010 vyplývají oblasti informací, které byly nejčastěji z krizových štábů na IL 

přenášeny. Na základě těchto zkušeností bylo možné vytvořit určité kategorie pro třídění 

informací pro její potřebu (viz Tab. 1). 

Tab. 1: Kategorie pro třídění informací 

Kategorie Obsah 

OSOBY zraněné osoby, evakuované osoby, místo jejich pobytu apod. 

DOPRAVA průjezdnost silnic, dopravní omezení, fungování veřejné dopravy apod. 

PŘEDPOVĚDI 

POČASÍ 
meteorologické a hydrometeorologické předpovědi, výstrahy apod. 

INFORMACE 

O MU 

její rozsah a aktuální průběh, její předpokládaný vývoj, průběh 

záchranných a likvidačních prací, apod. 

KONTAKTY 
na důležité organizace pro řešení MU, na jiné IL, na humanitární 

organizace, apod. 

OSTATNÍ důležité informace nespadající do výše uvedených kategorií 

Další kategorie mohou být operativně přidávány přímo při řešení MU nebo až později 

na základě získaných zkušeností z nastalých MU nebo z provedených cvičení apod.  
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10.1 Návrh úprav v aplikaci Krizový zápis 

V současné době vyplňuje určený zapisovatel při zakládání nového záznamu v aplikaci 

Krizový zápis několik polí (viz obr. 5). 

Obr. 5: Aplikace Krizový zápis při zakládání nového záznamu (zdroj [7]) 

V současné době vyplňované údaje by byly doplněny o zaškrtávací políčko „Určeno 

pro IL“. Zapisovatel by tak rozhodl, zda může být informace využitelná i pro potřeby IL  

a v případě kladného stanoviska by toto políčko aktivoval (viz obr. 6).  

Obr. 6: Aplikace Krizový zápis s přidaným zaškrtávacím políčkem (upraveno dle [7])  

V případě záznamu typu „Úkol“ nepůjde toto políčko zaškrtnout, protože se nejedná 

o informace určené pro IL, ale o úkol pro daný krizový štáb. Po zaškrtnutí políčka „Určeno 

pro IL“ by se zobrazila rozbalovací nabídka, která by obsahovala různé podskupiny 

(kategorie) pro přesnější zařazení daných informací (viz obr. 7). 
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Obr. 7: Aplikace Krizový zápis s doplněnou rozbalovací nabídkou (upraveno dle [7])  

V přehledu záznamů jednotlivých krizových štábů by se zobrazovaly dva nové sloupce 

„Určeno pro IL“ a „Kategorie pro IL“ (viz obr. 8). 

Obr. 8: Aplikace Krizový zápis s přidanými sloupci (upraveno dle [7])  

10.2 Návrh aplikace Informační linka 

Obsluha IL má v současné době přístup do aplikace Krizový zápis, kde vidí všechny 

záznamy příslušných krizových štábů. Aby byly obsluze IL zobrazovány pouze ty informace, 
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které byly při zápisu určeny pro její potřebu, je třeba vytvořit samostatnou aplikaci 

Informační linka fungující opět jako součást databázové aplikace Karty obcí.  

Do aplikace Informační linka by byly přenášeny všechny informace označené v aplikaci 

Krizový zápis jako „Určeno pro IL“ (viz obr. 9). 

Obr. 9: Aplikace Informační linka (upraveno dle [7])  

Dále by zde bylo možné záznamy filtrovat dle jednotlivých kategorií a ulehčit tak obsluze 

IL orientaci v poskytovaných informacích. Samozřejmostí by měla být možnost fulltextového 

vyhledávání a exportu zápisů do souboru Microsoft Office Excel. Vytvořením této aplikace 

by se tak k obsluze IL dostávaly pouze využitelné a zveřejnitelné informace. 
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11 Závěr 

Rešerší legislativních dokumentů bylo zjištěno, že neexistuje žádný právní předpis 

konkrétně upravující zřizování nebo činnost informačních linek. Všechny dokumenty pouze 

všeobecně ukládají povinnosti a definují práva na informace při přípravě na řešení mimořádné 

události nebo při provádění záchranných a likvidačních prací. 

V zahraničí jsou informační linky za mimořádných situací ve většině případů chápány 

jako univerzální národní nouzová telefonní čísla. Značná podobnost v jejich využívání 

v České republice je ve Spojených státech amerických.    

Výsledky provedeného dotazníkového šetření ukázaly, že každý kraj v České republice, 

s výjimkou Karlovarského kraje, je připravený informační linku zřídit, nicméně v polovině 

krajů tato možnost nebyla nikdy využita. V případě zřízení jsou informační linky využívány 

při různých mimořádných situacích. Zřizovateli těchto linek jsou krajské úřady nebo HZS 

krajů, z čehož plynou i značné rozdíly v jejich personálním obsazování. Nejednotný přístup je 

také ve způsobu předávání informací z krizových štábů krajů na informační linky, 

v dokumentaci upravující jejich činnost a v korigování poskytovaných informací.  

Pro detailní rozbor zřízení, zabezpečení a činnosti informační linky byl zvolen 

Olomoucký kraj, který využívá k přenosu informací mezi krizovým štábem kraje a informační 

linkou databázovou aplikaci. Hodnocení funkčnosti informační linky vycházelo z jejího 

využití při povodních v roce 2010. Závěrem bylo zjištění, že pro kvalitní činnost informační 

linky je nejdůležitější dobrá spolupráce její obsluhy s krizovým štábem kraje. Ta závisí 

na třech aspektech, kterými jsou dostupnost informací v reálném čase, jejich dostatečná 

podrobnost a třídění. Po zkušenostech s využitím informační linky při této mimořádné situaci 

byla dostupnost informací vyřešena vytvořením Krizové sítě a aplikace Krizový zápis.  

Ta společně s prováděnou odbornou přípravou zapisovatelů krizových štábů zajistila také 

dostatečnou podrobnost poskytovaných informací.  

Poslední důležitý aspekt, kterým je třídění informací, byl řešen v této bakalářské práci. 

Navržena byla nová aplikace Informační linka a konkrétní úpravy aplikace Krizový zápis tak, 

aby se na informační linku dostávaly pouze relevantní a zveřejnitelné informace. Tento návrh 

řešení je plně využitelný v praxi a může tak přispět ke zlepšení spolupráce mezi krizovým 

štábem kraje a obsluhou informační linky a tím ke zkvalitnění její činnosti za mimořádných 

situací v Olomouckém kraji.  
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Příloha č. 1 Dotazník k využívání informační linky při řešení mimořádné události 

nebo krizové situace – List č. 1 

 

Pojem „Informační linka“  

Informační linka je zřizována při řešení mimořádné události nebo krizové situace zejména 

za účelem: 

 eliminace zatížení tísňových linek složek integrovaného záchranného systému, které 

vzniká v souvislosti s mimořádnou událostí nebo krizovou situací a jehož obsahem 

nejsou tísňová volání, ale žádosti občanů, právnických osob, orgánů veřejné správy 

a samosprávy o informace související s mimořádnou událostí nebo krizovou situací  

 přijímání informací z místa události a jejich poskytování veřejnosti 

 poskytování telefonních čísel jiných informačních linek nebo center (např. zdravotních 

zařízení, humanitárních organizací) a jejich sdělování veřejnosti 

 

Kraj: …………………………. 

 

Pozn. V otázkách je možné označit i více možností. 

1. Kdo zřizuje ve vašem kraji informační linku při řešení mimořádné události 

nebo krizové situace? 

…..…………………………………...........................................................................      

 

2. Informační linka je zřizována? 

a) v rámci činnosti krizového štábu kraje  

b) v případě potřeby i bez aktivace krizového štábu kraje (uvést příklady 

a zřizovatele) 

………………………………………………………………………………… 

 

3. Jaké je personální obsazení informační linky zřízené v rámci krizového štábu 

kraje? 

a) pracovníci krajského úřadu 

(uveďte odbor/oddělení) …………………………………………………….. 

b) příslušníci HZS kraje 

(uveďte oddělení) ……………………………………………………………. 

c) pracovníci jiných organizací  

(uveďte příklad) …..…………………………………………………………. 

  



 

 

Příloha č. 1 Dotazník k využívání informační linky při řešení mimořádné události 

nebo krizové situace – List č. 2 

 

4. Jak dochází k předávání informací mezi krizovým štábem kraje a informační 

linkou? 

a) elektronicky (internet, program, databáze, elektronický zápis činnosti KŠ,…) 

b) předávání k tomu určenou osobou v krizovém štábu (telefon, email, osobně) 

c) jinak (uveďte příklad) 

………………………………………………………………………………… 

 

5. Jsou informace poskytované informační linkou nějakým způsobem korigovány? 

a) ne, poskytují se veškeré dostupné informace   

b) ano, jsou poskytovány pouze informace stanovené krizovým štábem kraje 

c) jiná možnost (uveďte příklad) 

………………………………………………………………………………… 

 

6. Pokud jsou poskytované informace korigovány na krizovém štábu kraje, kdo 

tuto činnost zabezpečuje?  

a) pracovník krajského úřadu 

b) příslušník HZS kraje 

c) jiná možnost (uveďte příklad) 

………………………………………………………………………………… 

 

7. Je k činnosti informační linky zpracován nějaký dokument, který upravuje její 

činnost, složení, zřízení, apod.? 

a) ne 

b) ano  

     (uveďte příklad dokumentu)…………………………………………………… 

 

8. Byla ve vašem kraji za posledních 5 let zřízena informační linka při řešení MU 

anebo KS? 

…..…………………………………........................................................................... 

  



 

 

Příloha č. 2 Přehled odpovědí získaných z dotazníků – List č. 1 

 

1. Kdo zřizuje ve vašem kraji informační linku  

při řešení mimořádné události nebo krizové situace? 

Jihočeský kraj: Krajský úřad. 

Jihomoravský kraj: Krajský úřad. 

Karlovarský kraj: Není prozatím řešeno, problematika IL je v řešení. 

Královéhradecký kraj:   HZS kraje nebo krajský úřad. 

Liberecký kraj: OPIS HZS kraje. 

Moravskoslezský kraj:  
OPIS HZS kraje v rámci integrovaného bezpečnostního 

centra. 

Olomoucký kraj:  HZS kraje. 

Pardubický kraj:  
Krajský úřad v rámci tiskového a informačního střediska  

a HZS kraje v rámci podskupiny pro tisk a styk s veřejností. 

Plzeňský kraj:  HZS kraje. 

Středočeský kraj:  Krajský úřad.  

Ústecký kraj:  Krajský úřad při zahájení činnosti krizového štábu. 

Kraj Vysočina:  HZS kraje. 

Zlínský kraj:   
Krajský úřad – krizový štáb kraje na žádost OPIS HZS kraje, 

v případě potřeby štáb HZS kraje. 

Hlavní město Praha:  Magistrát hlavního města Prahy, úřady městských částí. 

 

  



 

 

Příloha č. 2 Přehled odpovědí získaných z dotazníků – List č. 2 

  

2. Informační linka je zřizována: 

Jihočeský kraj: V rámci činnosti krizového štábu kraje. 

Jihomoravský kraj: V rámci činnosti krizového štábu kraje. 

Karlovarský kraj: Není prozatím řešeno, problematika IL je v řešení. 

Královéhradecký kraj:   
V rámci činnosti krizového štábu kraje a v případě potřeby  

i bez aktivace krizového štábu. 

Liberecký kraj: 

V rámci činnosti krizového štábu kraje a v případě potřeby  

i bez aktivace krizového štábu, např. v případě MU velkého 

rozsahu. 

Moravskoslezský kraj:  

V rámci činnosti krizového štábu kraje a v případě potřeby  

i bez aktivace krizového štábu např. při MU s výskytem 

velkého počtu zraněných osob. 

Olomoucký kraj:  
V rámci činnosti krizového štábu kraje a v případě potřeby  

i bez aktivace krizového štábu. 

Pardubický kraj:  

V rámci štábu ředitele HZS kraje i při krizové situaci v jiném 

kraji s poskytováním mezikrajské pomoci. Krajský úřad  

při závažné MU bez aktivace krizového štábu kraje. 

Plzeňský kraj:  

V rámci činnosti krizového štábu kraje. Bez aktivace 

krizového štábu kraje při MU s výskytem velkého počtu 

zraněných osob. 

Středočeský kraj:  
V rámci činnosti krizového štábu kraje a v případě potřeby  

i bez aktivace krizového štábu. 

Ústecký kraj:  
V rámci činnosti krizového štábu kraje a v případě potřeby  

i bez aktivace krizového štábu. 

Kraj Vysočina:  V rámci činnosti krizového štábu kraje. 

Zlínský kraj:   
V rámci činnosti krizového štábu kraje a v případě potřeby  

i bez aktivace krizového štábu. 

Hlavní město Praha:  
V rámci činnosti krizového štábu kraje a v případě potřeby  

i bez aktivace krizového štábu. 



 

 

Příloha č. 2 Přehled odpovědí získaných z dotazníků – List č. 3 

 

  

3. Jaké je personální obsazení informační linky zřízené  

v rámci krizového štábu kraje? 

Jihočeský kraj: 
Pracovníci krajského úřadu (odbor kanceláře hejtmana, 

oddělení krizového řízení). 

Jihomoravský kraj: Pracovníci krajského úřadu (sekretariát). 

Karlovarský kraj: Není prozatím řešeno, problematika IL je v řešení. 

Královéhradecký kraj:   
Předurčení členové krizového štábu kraje, zejména  

ze skupiny Sekretariátu. 

Liberecký kraj: 
Příslušníci HZS kraje (OPIS), pracovníci krajského úřadu 

(členové krizového štábu odborné skupiny Sekretariát). 

Moravskoslezský kraj:  
Příslušníci HZS kraje (odbor ochrany obyvatelstva  

a krizového řízení, dle potřeby odbor prevence). 

Olomoucký kraj:  

Příslušníci HZS kraje (oddělení ochrany obyvatelstva  

a krizového řízení, oddělení IZS a služeb, oddělení OPIS), 

pracovníci krajského úřadu z oddělení krizového řízení. 

Pardubický kraj:  Pracovníci krajského úřadu (kancelář hejtmana). 

Plzeňský kraj:  
Příslušníci HZS kraje (oddělení stavební prevence, kontrolní 

činnosti a ZPP a IZS a služeb). 

Středočeský kraj:  

Pracovníci krajského úřadu (podle potřeby a řešené 

problematiky – odbor životního prostředí, vnitřních věcí, 

odbor regionálního rozvoje, oddělení IZS a obrany). 

Ústecký kraj:  

Pracovníci krajského úřadu (odbor životního prostředí  

a zemědělství, dopravy a silničního hospodářství, sociálních 

věcí a zdravotnictví a odbor kancelář hejtmana – krizové 

řízení). 

Kraj Vysočina:  
Příslušníci HZS kraje (úsek ekonomický, úsek prevence  

a CNP, kancelář krajského ředitele). 

Zlínský kraj:   Pracovníci krajského úřadu nebo příslušníci HZS kraje. 

Hlavní město Praha:  
Pracovníci krajského úřadu (odbor bezpečnosti a krizového 

řízení – oddělení záchranného bezpečnostního systému). 
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4. Jak dochází k předávání informací mezi krizovým štábem kraje  

a informační linkou? 

Jihočeský kraj: 

Pracovník na informační lince je členem krizového štábu 

kraje, informace jsou mu předávány telefonem, osobně nebo 

elektronicky. 

Jihomoravský kraj: 
Pomocí určené osoby v krizovém štábu telefonem, e-mailem 

nebo osobně. 

Karlovarský kraj: Není prozatím řešeno, problematika IL je v řešení. 

Královéhradecký kraj:   
Pomocí určené osoby v krizovém štábu kraje telefonem, 

osobně nebo elektronicky. 

Liberecký kraj: 
Pomocí určené osoby v krizovém štábu kraje telefonem, 

osobně nebo elektronicky. 

Moravskoslezský kraj:  
Pomocí určené osoby v krizovém štábu telefonem, e-mailem 

nebo osobně. 

Olomoucký kraj:  Pomocí databázové aplikace, osobně, telefonem, e–mailem. 

Pardubický kraj:  
Pomocí určené osoby v krizovém štábu telefonem, e-mailem 

nebo osobně. 

Plzeňský kraj:  
Pomocí určené osoby v krizovém štábu kraje telefonem, 

osobně nebo elektronicky. 

Středočeský kraj:  
Pomocí určené osoby v krizovém štábu kraje telefonem, 

osobně nebo elektronicky. 

Ústecký kraj:  
Pomocí určené osoby v krizovém štábu telefonem, e-mailem 

nebo osobně. 

Kraj Vysočina:  
Pomocí určené osoby v krizovém štábu telefonem, osobně 

nebo elektronicky. 

Zlínský kraj:   
Pomocí určené osoby v krizovém štábu kraje telefonem, 

osobně nebo elektronicky. 

Hlavní město Praha:  
Pomocí určené osoby v krizovém štábu telefonem, e-mailem 

nebo osobně. 
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5. Jsou informace poskytované informační linkou  

nějakým způsobem korigovány? 

Jihočeský kraj: Ne. 

Jihomoravský kraj: Není řešeno. 

Karlovarský kraj: Není prozatím řešeno, problematika IL je v řešení. 

Královéhradecký kraj:   
Ano, jsou poskytovány pouze informace stanovené krizovým 

štábem kraje. 

Liberecký kraj: 
Ano, jsou poskytovány pouze informace stanovené krizovým 

štábem kraje. 

Moravskoslezský kraj:  Částečně. 

Olomoucký kraj:  
Ano, jsou poskytovány pouze informace stanovené krizovým 

štábem kraje. 

Pardubický kraj:  
Ano, jsou poskytovány pouze informace stanovené krizovým 

štábem kraje. 

Plzeňský kraj:  
Ano, jsou poskytovány pouze informace stanovené krizovým 

štábem kraje. 

Středočeský kraj:  
Zpravidla se poskytují veškeré dostupné informace, v případě 

potřeby ale mohou být korigovány krizovým štábem kraje. 

Ústecký kraj:  Ne. 

Kraj Vysočina:  
Ano, jsou poskytovány pouze informace stanovené krizovým 

štábem kraje. 

Zlínský kraj:   
Ano, jsou poskytovány pouze informace stanovené krizovým 

štábem kraje. 

Hlavní město Praha:  
Ano, jsou poskytovány pouze informace stanovené krizovým 

štábem kraje. 
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7. Je k činnosti informační linky zpracován nějaký dokument, který 

upravuje její činnost, složení, zřízení, apod.? 

Jihočeský kraj: Ne. 

Jihomoravský kraj: Ne. 

Karlovarský kraj: Není prozatím řešeno, problematika IL je v řešení. 

Královéhradecký kraj:   Ne. 

Liberecký kraj: 
Ano – pravidla činnosti odborné skupiny krizového štábu – 

Sekretariát. 

Moravskoslezský kraj:  Ne. 

Olomoucký kraj:  

Pouze pro IL bez aktivace krizového štábu kraje – Metodický 

list složek IZS v OLK „Zřízení a provoz informačního centra 

IZS Olomouckého kraje“. 

Pardubický kraj:  Ne. 

Plzeňský kraj:  
Ano – v rámci dokumentace štábu HZS kraje „Komunikační 

informační centrum“. 

Středočeský kraj:  
Ano – vnitřní směrnice krajského úřadu, plán krizové 

připravenosti úřadu. 

Ústecký kraj:  
Ano – statut krizového štábu Ústeckého kraje – Rozdělení 

činností Krizového štábu. 

Kraj Vysočina:  

Ano – Interní akt řízení – Pokyn ředitele HZS Kraje 

Vysočina, který upravuje zřízení a činnost krizového štábu 

HZS Kraje Vysočina. 

Zlínský kraj:   Ne. 

Hlavní město Praha:  Ano – interní dokument magistrátu Hlavního města Prahy. 

6. Pokud jsou poskytované informace korigovány na krizovém štábu kraje, 

kdo tuto činnost zabezpečuje? 

Jihočeský kraj: Nejsou korigovány. 

Jihomoravský kraj: Není řešeno. 

Karlovarský kraj: Není prozatím řešeno, problematika IL je v řešení. 

Královéhradecký kraj:   Určený člen krizového štábu kraje. 

Liberecký kraj: Vedoucí stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje. 

Moravskoslezský kraj:  
Určený pracovník krajského úřadu nebo určený příslušník 

HZS kraje. 

Olomoucký kraj:  
Určený příslušník HZS, který je členem krizového štábu 

kraje.  

Pardubický kraj:  Určený pracovník krajského úřadu. 

Plzeňský kraj:  Určený příslušník HZS kraje. 

Středočeský kraj:  Určený pracovník krajského úřadu. 

Ústecký kraj:  Vedoucí směny stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje. 

Kraj Vysočina:  Určený příslušník HZS kraje. 

Zlínský kraj:   
Určený pracovník krajského úřadu, určený příslušník HZS 

kraje, tajemník krizového štábu kraje. 

Hlavní město Praha:  Určený pracovník krajského úřadu. 
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8. Byla ve vašem kraji za posledních 5 let zřízena informační linka při řešení 

mimořádné události nebo krizové situace? 

Jihočeský kraj: Povodně 2009. 

Jihomoravský kraj: Povodně 2006, povodně 2010. 

Karlovarský kraj: Ne. 

Královéhradecký kraj:   Ne. 

Liberecký kraj: Povodně 2010.  

Moravskoslezský kraj:  

Srážka tramvají v Ostravě 2008, najetí rychlíku do zřícené 

mostní konstrukce 2008, povodně 2009, povodně 2010, 

metylalkohol 2011. 

Olomoucký kraj:  Povodně 2010. 

Pardubický kraj:  Ne. 

Plzeňský kraj:  Ne. 

Středočeský kraj:  Ne. 

Ústecký kraj:  Povodně 2009, povodně 2010. 

Kraj Vysočina:  Ne. 

Zlínský kraj:   Povodně 2010, požár skladu ve Zlíně 2013. 

Hlavní město Praha:  

Návštěva prezidenta USA v ČR 2009, návštěva papeže 

Benedikta XVI. v ČR 2009, podpis smlouvy START o 

jaderném odzbrojení mezi prezidentem USA a prezidentem 

Ruska 2010. 

  

 

 


