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1 ÚVOD 

 

Připravenost k řešení mimořádných událostí a krizových situací je nedílnou součástí 

bezpečnostního plánování a je řešena řadou plánovacích dokumentů. Nejdůležitějším 

dokumentem v oblasti krizového plánování je krizový plán, na který úzce navazuje plán 

krizové připravenosti, který je hlavním tématem této diplomové práce.  

Cílem této diplomové práce je vypracovat koncept Plánu krizové připravenosti  

VŠB – Technické univerzity Ostrava, kdy důvodem zpracování tohoto konceptu  

je zajištění připravenosti VŠB – Technické univerzity Ostrava na plnění úkolů a opatření 

vyplývajících z uzavřené Dohody o spolupráci mezi Českou republikou - Hasičským 

záchranným sborem Moravskoslezského kraje a Vysokou školou báňskou – Technickou 

univerzitou. V rámci této dohody o spolupráci se VŠB – Technická univerzita Ostrava 

zavazuje plnit úkoly a opatření v oblasti poskytování nouzového ubytování a nouzového 

stravování pro osoby evakuované z míst zasažených mimořádnou událostí nebo krizovou 

situací. K dosažení tohoto cíle bude postupováno podle Metodiky zpracování plánu krizové 

připravenosti
1
. Samostatný koncept plánu krizové připravenosti se skládá ze tří částí. 

První částí konceptu Plánu krizové připravenosti VŠB – TUO je část základní, kde jsou 

uvedeny důležité údaje o vysoké škole a důvody zpracování tohoto konceptu.  

Dále se zabývá charakteristikou krizového řízení v rámci ubytovacích a stravovacích 

služeb při plnění úkolů a opatření vyplývajících z Dohody o spolupráci a jsou zde 

identifikována možná ohrožení, která by mohla narušit jejich plnění.  

Operativní část konceptu plánu krizové připravenosti je věnována zabezpečení 

akceschopnosti VŠB – TUO. Jsou zde uvedeny postupy plnění úkolů a opatření,  

ale také postup při zdolávání mimořádných událostí, které mohou nastat v areálu 

ubytovacích a stravovacích služeb a které by mohly narušit činnost při poskytování 

nouzového ubytování a nouzového stravování. 

                                                 
1
 Metodika zpracování plánu krizové připravenosti podle § 17 až 18 nařízení vlády  

č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.,  

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 



  

2 

 

Poslední částí je část pomocná, která má za úkol doplnit plán o platné právní předpisy 

související s touto problematikou a o grafické podklady. 
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2 Rešerše 

 

V rámci získávání poznatků k dané problematice bylo vycházeno z následujících právních 

předpisů a literatury. 

 

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

ve znění pozdějších předpisů. [1] 

Krizový zákon vymezuje základní pojmy, které se týkají problematiky krizového řízení, 

která je řešena tímto zákonem a definuje způsob vyhlášení stavu nebezpečí. Dále zákon 

stanovuje jak působnost a pravomoci státních orgánů a orgánů územních samosprávných 

celků, tak práva a povinnosti právnických a fyzických osob při jejich přípravě na krizové 

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

a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury. Dále se zde hovoří o provádění 

kontroly činností vymezených tímto zákonem, o sankcích za nedodržování vymezených 

úkolů a o náhradě škody v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními.  

 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona  

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

ve znění pozdějších předpisů. [2] 

Tímto nařízením vlády je vymezeno označování, evidence, manipulace a ukládání 

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

ke styku se zvláštními skutečnostmi. Dále konkretizuje činnosti bezpečnostních rad  

a krizových štábů kraje a obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a vymezuje jejich 

složení. Obecně charakterizuje obsah krizových plánů zpracovatelů na všech úrovních  

a plánů krizové připravenosti.  
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Metodika zpracování plánu krizové připravenosti podle § 17 až 18 nařízení vlády  

č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.,  

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů [3]  

(Dále jen „Metodika zpracování plánu krizové připravenosti“). Tato metodika popisuje 

obsah jednotlivých částí plánu krizové připravenosti. Jedná se o část základní, operativní a 

pomocnou a to jak pro zpracování plánu krizové připravenosti právnických  

a podnikajících fyzických osob, které tento plán zhotovují z důvodu plnění úkolů  

a opatření vyplývajících z krizového plánu, tak i plány krizové připravenosti subjektu 

kritické infrastruktury.  

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., VANĚK, M.: Bezpečnostní plánování,  

SPBI Spektrum, 2006, Ostrava, 1. vydání, ISBN: 80-86634-52-4. [4] 

Tato publikace se zabývá problematikou managementu a plánování v oblasti krizového 

řízení. Poskytuje obecné informace z oblasti managementu a plánování a dále se konkrétně 

zaměřuje na bezpečnostní plánování a jeho právní východiska. Je zde také popsána 

klasifikace informací v bezpečnostním plánování.  

 

Zpracování plánu krizové připravenosti je dáno krizovým zákonem, ve kterém je určeno, 

kdo je jeho zpracovatelem. Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 

odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, udává stručný obsah plánu krizové připravenosti. 

Podrobněji je obsah tohoto plánu definován v Metodice zpracování plánů krizové 

připravenosti, která slouží k zajištění jednotného postupu při zpracování zmíněného 

plánovacího dokumentu. 
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3 Vymezení základních pojmů 

 

Krizové řízení  

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů 

zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, 

realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s: 

 přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo 

 ochranou kritické infrastruktury. [1] 

 

Mimořádná událost 

Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy,  

a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací. [5] 

 

Záchranné práce 

Záchrannými pracemi se rozumí činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního 

působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, 

zdraví, majetku nebo životního prostředí a vedoucí k přerušení jejich příčin. [5] 

 

Likvidační práce 

Likvidačními pracemi jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí. [5] 
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Krizová situace 

Krizovou situací se rozumí mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném 

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

nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu. [1] 

 

Krizový plán 

Krizový plán obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací. 

Zpracovatelé krizového plánu: 

 Ministerstva a jiné správní úřady, 

 Česká národní banka (v oblasti měnové politiky a bankovnictví), 

 Hasičský záchranný sbor kraje zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje,  

který schvaluje hejtman kraje, 

 Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, Kancelář prezidenta republiky, 

Úřad vlády, Nejvyšší kontrolní úřad a Bezpečnostní informační služba. [1] 

 

Plán krizové připravenosti 

Plánem krizové připravenosti se rozumí plán, ve kterém je upravena příprava příslušné 

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací. Tento plán jsou 

povinny zpracovávat právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které zajišťují 

plnění opatření vyplývajících z krizového plánu.[1] 

 

Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury 

V plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury jsou identifikována možná 

ohrožení funkce prvku kritické infrastruktury a stanovena opatření na jeho ochranu. [1] 
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Kritická infrastruktura 

Kritickou infrastrukturou se rozumí prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků 

kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, 

zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku  

státu. [1] 

 

Ochrana kritické infrastruktury 

Ochranou kritické infrastruktury se rozumí všechny činnosti zaměřené na zajištění 

funkčnosti, nepřetržitosti a celistvosti kritické infrastruktury s cílem zabránit hrozbě, riziku 

nebo zranitelnosti, zmírnit je a neutralizovat. [6] 

 

Evakuace  

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického 

zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst 

ohrožených mimořádnou událostí. 

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují  

pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení 

a pro věci uskladnění. 

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí 

s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace  

nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost. [7] 

  



  

8 

 

Nouzové ubytování 

Nouzovým ubytováním se rozumí zajištění náhradních ubytovacích kapacit  

pro obyvatelstvo, které je nuceno opustit své obydlí v důsledku mimořádné události  

nebo krizové situace. Prioritně jsou využívány objekty se stálým lůžkovým, stravovacím 

a hygienickým vybavením, kterými jsou např. ubytovny, hotely nebo rekreační zařízení. 

Dále také objekty s hygienickým vybavením a prostory pro umístění lůžek,  

těmi jsou sportovní haly, školy nebo kulturní zařízení. V případě potřeby jde i o mobilní 

zařízení, např. maringotky, stany a přístřešky. [8] 

 

Nouzové zásobování pitnou vodou 

Jde o zabezpečení nezbytného množství pitné vody, kterým je nahrazen částečně  

nebo zcela nefunkční stávající systém pro zásobování vodou. Množství pitné vody: 

 pro první dva dny 5 litrů na osobu a den,  

 pro třetí a další dny 10 až 15 litrů na osobu a den. [8] 

 

 

Nouzové zásobování základními potravinami 

Jde o zajištění zásobování základními druhy potravin. Zabezpečení stravování 

prostřednictvím: 

 stálých stravovacích zařízení (např. menzy, restaurace, hotely, kuchyně, bufety),  

 mobilní stravovací zařízení (např. pojízdné kuchyně). 

Předpokládá se určitá redukce množství a složení stravy a výběru jídel. [8] 
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4 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen „VŠB – TUO“) se sídlem 

v Ostravě (viz Obrázek 1) funguje již od roku 1945 a patří do systému vysokých škol jako 

nejvyššího stupně vzdělávací soustavy ČR. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské 

studium na sedmi fakultách a nabízí vzdělání v technickém i ekonomickém směru.  

Jejími základními úkoly jsou: 

 poskytování vysokoškolského vzdělání, 

 rozvoj vědy a výzkumu a  

 rozvoj spolupráce s praxí. [9] 

VŠB – TUO má právo udělovat akademické tituly a vědecké hodnosti. Dále také 

spolupracuje s vládními organizacemi, samosprávou, s dalšími vysokými školami, a to jak 

na území naší republiky, tak i za hranicemi, s vědeckými institucemi, organizacemi  

a jednotlivci. [9] 

 

 

Obrázek 1: Mapa s vyznačením působnosti VŠB – TUO (1 – VŠB – TUO, 2 – Ústřední knihovna VŠB – TUO, 

3 – USSS, 4 – VŠB – TUO – Fakulta ekonomická, Archív VŠB – TUO , 5 – VŠB – TUO – Fakulta 

bezpečnostního inženýrství) [10] 

http://www.vsb.cz/cs/fakulty/index.html
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Obrázek 2: Mapa areálu VŠB - TUO (Poruba) [9] 

Legenda: 

1 Rektorát 16 Dostavba Výzkumného energ. centra 

2 Posluchárny 17 Centrum nanotechnologií 

3 Posluchárny 18 Trafostanice 

4 Posluchárny 19 Koleje A – E 

5 Laboratoře 20 Energoblok 

6 Laboratoře 21 Garáže 

7 Aula + CIT 22 Budova KTVS 

8 Geologický pavilon 23 Tělocvična 

9 Ústřední knihovna 24 Dům služeb 

10 Víceúčelová sportovní hala 25 CPIT 

11 Sportovní hala 26 FEI 

12 Nová menza 27 Restaurace Slovan 

13 Těžké laboratoře 28 Fakultní nemocnice Ostrava 

14 Ústav geoniky AV ČR 29 Domov pro seniory 

15 Výzkumné energetické centrum 30 Vědecko-technologický park Ostrava 
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Fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 

VŠB – TUO umožňuje studium celkem na sedmi fakultách především s technickým 

zaměřením, což jsou Hornicko-geologická fakulta, Fakulta metalurgie a materiálového 

inženýrství, Fakulta strojní, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta stavební  

a Fakulta bezpečnostního inženýrství a dále také studium s ekonomickým zaměřením  

na Ekonomické fakultě. [9]  

http://www.hgf.vsb.cz/
http://www.fmmi.vsb.cz/
http://www.fmmi.vsb.cz/
http://www.fs.vsb.cz/
http://www.fei.vsb.cz/
http://fast.vsb.cz/
http://www.fbi.vsb.cz/
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5 Plán krizové připravenosti VŠB – Technické univerzity Ostrava 

 

Plán krizové připravenosti 

Plán krizové připravenosti je plánovací dokument, který slouží určeným subjektům 

k zabezpečení vlastního fungování za krizových situací a k zabezpečení úkolů 

vyplývajících z krizového plánu kraje nebo obce s rozšířenou působností.  

Určenými subjekty jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby, ale i orgány veřejné 

správy a školská zařízení. Tyto subjekty jsou o povinnosti zpracovat plán krizové 

připravenosti informovány prostřednictvím dopisu od Hasičského záchranného sboru kraje, 

krajského úřadu nebo příslušného úřadu obce s rozšířenou působností. [11] 

Plán krizové připravenosti se skládá ze tří částí, kterými jsou [11]: 

 základní část plánu krizové připravenosti, 

 operativní část plánu krizové připravenosti, 

 pomocná část plánu krizové připravenosti. 

Plán krizové připravenosti je nástrojem k zajištění připravenosti právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby na krizové situace, které mohou ohrozit plnění opatření 

vyplývajících z krizového plánu, a dále obsahuje postupy k realizaci opatření vyplývajících 

z krizového plánu za krizové situace. [3] 

Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury je nástrojem k zajištění 

připravenosti subjektu kritické infrastruktury na krizové situace, které mohou ohrozit 

funkci prvku kritické infrastruktury. [3] 

Vymezení obsahových náležitostí a další podrobnosti související se zpracováním plánu 

krizové připravenosti a plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury 

stanovuje Metodika zpracování plánů krizové připravenosti. [3] 

K zajištění jednotné formální a obsahové struktury plánu krizové připravenosti existuje 

vzor tohoto plánu, který je v souladu s Metodikou zpracování plánů krizové připravenosti. 

Vzor plánu krizové připravenosti může sloužit nad rámec výše zmíněné metodiky, 

například k přípravě na mimořádné události, jejichž rozsah nemusí přerůst v krizovou 
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situaci (zabezpečení objektů vůči vnějším ohrožením typu únik nebezpečných látek nebo 

extrémním přírodním vlivům). Dále tento vzor může sloužit jako podkladový dokument 

pro zpracování traumatologického plánu. [11] 

 

Plán krizové připravenosti VŠB – Technické univerzity Ostrava 

V případě této diplomové práce, která se zabývá konceptem plánu krizové připravenosti 

VŠB – TUO, není tento plán vypracováván na základě výzvy HZS kraje nebo krajského 

úřadu, nýbrž jde o koncept, který by v budoucnu mohl sloužit jako podklad  

pro vypracování plánu krizové připravenosti. A to vše z důvodu uzavřené Dohody  

o spolupráci mezi Českou republikou - Hasičským záchranným sborem 

Moravskoslezského kraje a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava 

(dále jen „Dohoda o spolupráci“). [15] 

Při zpracování konceptu Plánu krizové připravenosti VŠB – TUO bude dále postupováno 

v souladu s Metodikou zpracování plánů krizové připravenosti.  
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A. Základní část plánu krizové připravenosti VŠB – Technické 

univerzity Ostrava 

 

V základní části plánu krizové připravenosti jde především o určení úkolů a opatření, kvůli 

kterým je plán krizové připravenosti zpracováván. Dále je zde vymezen krizový štáb, 

organizační struktura a možná rizika, která by mohla narušit plnění opatření podle Dohody 

o spolupráci. 

 

A1. Vymezení předmětu činnosti a úkolů a opatření, které byly důvodem 

zpracování plánu krizové připravenosti 

 

a) Vymezení předmětu činnosti 

Vymezení předmětu činnosti se vztahuje pouze na ubytovací a stravovací služby  

VŠB – TUO, protože těchto služeb bude v případě plnění úkolů a opatření vyplývajících 

z Dohody o spolupráci využito pro poskytnutí nouzového ubytování a nouzového 

stravování pro evakuované osoby. Možnosti ubytovacích a stravovacích služeb  

jsou uvedeny níže. 

 

Ubytovací služby 

VŠB – TUO nabízí ubytování pro studenty v pěti budovách, které se nacházejí v areálu 

kolejí (viz Obrázek 2) v městské části Ostrava - Poruba. Jedná se o dvě třináctipatrové 

budovy A a B, které umožňují ubytování v celkem 21 patrech, 346 buňkách  

pro 1722 studentů (viz Tabulka 1). Jedna buňka je složena ze dvou pokojů, z nichž je jeden 

dvoulůžkový a druhý trojlůžkový. Tyto dva pokoje mají společné sociální zařízení  

a předsíň s úložnými prostory a lednicí. V každém patře se nachází vybavená kuchyňka, 

která je společná pro celé patro. [12] 
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Budovy C a D nabízí ubytování rovněž buňkového typu v 7 nadzemních podlažích  

a budova E v 8 nadzemních podlažích a to ve dvou až třílůžkových pokojích, které mají 

společné jak sociální zařízení tak kuchyňku.  Ve všech pokojích je možnost připojení 

k internetu. [12] 

Rozmístění jednotlivých pokojů a místností v budovách kolejí A, B, C, D a E  

je znázorněno v příloze č. 1. a půdorysy zrekonstruovaných podlaží budovy B  

v příloze č. 2. 

 

 

Obrázek 2: Areál kolejí (A, B, C, D, E -  koleje, F - energoblok, J - spojovací trakt, G - garáže, T - budova 

KTV, V-  tělocvična, DS -  dům služeb) [12] 
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Tabulka 1: Kapacita jednotlivých budov kolejí 

Budova Kapacita lůžek 

A 872 lůžek 

B 850 lůžek 

C 682 lůžek 

D 684 lůžek 

E 440 lůžek 

Celkem 3528 lůžek 

 

Hotelové ubytování je poskytováno ve druhém nadzemním podlaží budovy A, ve 2. a 3. 

nadzemním podlaží budovy B a také v části 1. a celém 2. nadzemním podlaží budovy E. 

Celková kapacita hotelové části je 206 lůžek (viz Tabulka 2). [12] 

Tabulka 2: Kapacita hotelu v areálu kolejí 

Budova Kapacita 

A 35 lůžek 

B 83 lůžek 

E 88 lůžek 

Celkem 206 lůžek 

 

Obsazenost kolejí nemůže být přesně určena z důvodu neustálých změn počtu ubytovaných 

studentů. Počet volných lůžek na kolejích se mění také v závislosti na časovém období. 

Během akademického roku je průměrná obsazenost kolejí 81,29 %, oproti tomu během 

prázdnin je zájem studentů o ubytování na vysokoškolských kolejích nižší. Proto studenti, 

kteří využívají ubytování na kolejích v období prázdnin, jsou z pravidla přestěhováni do 

jedné budovy kolejí. 

V případě nastalé mimořádné události, kdy je třeba nouzově ubytovat větší počet 

evakuovaných osob, než jsou stávající kapacity volných lůžek v budovách kolejí, je možné 

využít i další prostory v areálu kolejí. Seznam prostorů využitelných k nouzovému 
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ubytování v areálu kolejí je uveden v operativní části plánu krizové připravenosti 

podkapitola B1. 

Prostory k zajištění ubytování evakuovaných osob by měly splňovat podle „Ubytování 

evakuovaných osob – Nouzové ubytování“ uvedeném v „Bojovém řádu jednotek požární 

ochrany – taktické postupy zásahu“, který vypracovalo MV - GŘ HZS ČR následující 

kritéria: 

 doporučená plocha je minimálně 4m
2
 na osobu, 

 dostupnost a dostatečná únosnost příjezdových komunikací, 

 připojení na zdroj pitné vody, elektrickou energii, kanalizační sítě atp., 

 dostatečné množství sociálního zařízení (1 toaleta a 1 sprcha na 15 – 20 osob), 

 vybavení hygienickými a toaletními potřebami, 

 oddělený prostor pro přípravu a výdej stravy, včetně potřebného vybavení, 

 možnost vybavení ubytovacím materiálem. [13] 

 

 Stravovací služby 

VŠB – TUO nabízí možnost stravování pro studenty a zaměstnance VŠB – TUO 

prostřednictvím menz. Celkem disponuje 4 menzami. Hlavní menza se nachází v městské 

části Ostrava – Poruba poblíž areálu vysokoškolských kolejí. Další menzy jsou umístěny 

v budovách nebo poblíž Fakulty stavební, Fakulty bezpečnostního inženýrství a Fakulty 

ekonomické. Kapacita menz je 6000 obědů na den. Dále zde funguje doplňkový prodej 

potravin a občerstvení, který zajišťuje osm bufetových provozů a tři restaurace. [14] 

Pro zajištění nouzového stravování bude využito pouze hlavní menzy, která se nachází 

neblíže k vysokoškolským kolejím, kde bude zajištěno nouzové ubytování pro evakuované 

osoby. 
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b) Identifikační údaje 

Tabulka 3: Identifikační údaje a sídla VŠB – TUO. [9] 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Právní forma: Veřejná vysoká škola 

IČ: 61989100 

DIČ: CZ61989100 

 

VŠB – TUO 

FS, FEI, HGF, 

FMMI 

17. listopadu 15/2172 

708 33, Ostrava - Poruba 

FBI 
Lumírova 13/630 

700 30 Ostrava - Výškovice 

EKF 
Sokolská třída 33 

701 21 Ostrava 

FAST 
Ludvíka Podéště 1875/17 

708 33 Ostrava - Poruba 

 

Tabulka 4: Identifikační údaje a sídlo ubytovací kanceláře VŠB – TUO. [9] 

Ubytovací služby a Stravovací služby 

Ubytovací kancelář 

VŠB - TUO 

Studentská 1770 

700 32 Ostrava - Poruba 
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c) Přehled úkolů a opatření, které byly důvodem vypracování plánu krizové 

připravenosti 

Podle Dohody o spolupráci je VŠB - TUO v případě potřeby povinna na výzvu operačního 

a informačního střediska HZS MSK poskytnout pomoc zajištěním: 

 nouzového ubytování, 

 nouzového zásobování pitnou vodou, 

 nouzového zásobování potravinami, 

A to vše v rozsahu až pro 1000 osob. [15] 

 

A2.  Charakteristika krizového řízení 

 

a) Vymezení organizačních částí podílejících se na přípravě na krizové situace  

a jejich řešení 

Podle schválené organizační struktury VŠB – TUO (viz Obrázek 3) v čele účelového 

zařízení Ubytovací služby a Stravovací služby (dále jen „USSS“) stojí kvestor. Ten 

zodpovídá svoji činnost rektorovi VŠB – TUO. Kvestor podle organizačního řádu v rámci 

svých povinností organizuje a řídí USSS a v tomto rozsahu je oprávněn jednat i navenek. 

Mezi jeho hlavní práva a povinnosti patří např.: 

 jednání a rozhodování v pracovně právních, personálních a mzdových věcech, 

 sjednávání a uzavírání smluv souvisejících s činnostmi USSS, 

 rozhodování o nakládání s přidělenými finančními prostředky, získanými vlastní 

hlavní a doplňkovou činností a ostatními finančními prostředky získanými  

pro účelová zařízení s výjimkou finančních prostředků na stavební investice, 

 zabezpečení požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu 

odpovídajícímu vyšším právním normám a směrnicím rektora, 

 zpracovávání podkladů pro rozbory a výkazy,  

 rozhodování o škodách. [16] 
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Organizační struktura USSS v době plnění úkolů a opatření vyplývajících z dohody 

zůstává beze změn. Rozdíl je v počtu potřebných zaměstnanců pro zabezpečení nouzového 

ubytování a stravování pro evakuované osoby. Pokud dojde v areálu USSS k mimořádné 

události v mimopracovní době, ředitelka USSS nebo jí pověřený zaměstnanec povolá 

potřebné zaměstnance a zároveň je požádá o pomoc při vyrozumění dalších zaměstnanců. 

Celkový počet osob pracujících v rámci ubytovacích a stravovacích služeb  

je 120 zaměstnanců. Jde převážně o provozní pracovníky, kterými jsou například  

referenti, správci, údržba, pokojské, účetní, kuchaři, servírky, prodavačky, atd.
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Obrázek 3: Organizační struktura USSS.[16] 
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b) Krizový štáb Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 

VŠB – TUO zatím nemá v rámci USSS zřízen krizový štáb. Pro potřeby plnění úkolů  

a opatření vyplývajících z Dohody o spolupráci je vhodné krizový štáb zřídit, jmenovat 

osoby, které budou jeho členy a určit jejich odpovědnost za plnění úkolů a opatření. 

Zřízení krizového štábu by mělo proběhnout již při přípravě na řešení mimořádných 

událostí nebo krizových situací a tento štáb musí být schválen rektorem VŠB – TUO.  

Členové krizového štábu musí být o jejich členství informováni a připraveni na jejich 

činnost v případě nastalé situace. Dále je třeba předem určit prostory, kde bude krizový 

štáb působit a tyto prostory zaopatřit potřebným vybavením. 

Následně, po zřízení krizového štábu, bude tento štáb sloužit jako pracovní orgán při 

řešení mimořádných událostí a krizových situací, které mohou v areálu USSS nastat.  

Jde především o spolupráci se složkami IZS při koordinaci a organizaci zajištění 

náhradního a nouzového ubytování pro evakuované osoby v areálu vysokoškolských 

kolejí a zajištění jejich nouzového stravování v rámci menzy, což vyplývá z Dohody  

o spolupráci. V případě, kdy nastane mimořádná událost nebo krizová situace je potřeba 

krizový štáb USSS aktivovat a to vyrozuměním všech jeho členů.  

Úkoly krizového štábu ubytovacích a stravovacích služeb: 

 Vyhodnocení situace v rámci USSS 

- kapacity volných lůžek,  

- dostatečné zásoby potravin a pitné vody,  

- personál. 

 Zabezpečit zázemí postiženým osobám, které budou do areálu kolejí 

evakuovány. 

 V případě nedostatku volných lůžek komunikovat se studenty a zajistit jejich 

sestěhování, a tím uvolnění dalších pokojů v areálu kolejí. 

 Ochrana majetku. 
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Návrh složení krizového štábu  

V čele krizového štábu USSS VŠB – TUO stojí vedoucí krizového štábu, jímž je 

ředitelka USSS. Ta jmenuje další členy krizového štábu z řad pracovníků ubytovacích  

a stravovacích služeb. Mezi další členy krizového štábu bude patřit zástupce 

zdravotnického zařízení a zástupce bezpečnostní služby, která působí na kolejích  

VŠB – TUO. 

V případě potřeby má na starost svolání krizového štábu jeho vedoucí, tedy ředitelka 

USSS, a používá jej k plnění úkolů orgánů krizového řízení v oblasti zajišťování 

nouzového ubytování, nouzového stravování a nouzového zásobování pitnou vodou. 

Dále může dojít ke svolání krizového štábu z důvodu taktického a prověřovacího 

cvičení, která mohou být organizována k ověření výše uvedených činností. 

Po aktivaci KŠ se jeho činnost řídí pokyny vedoucího krizového štábu a dále se zabývá: 

 analýzou vývoje situace, 

 dokumentací postupu řešení situace, 

 návrhy a způsoby řešení ubytování a stravování evakuovaných osob, 

 sběrem informací o stavu vlastních sil a prostředků, 

 spoluprací s dalšími krizovými štáby. 

 

c) Vazby na příslušné orgány krizového řízení a krizové štáby 

V této části jsou uvedeny vazby na příslušné orgány krizového řízení a krizové štáby,  

se kterými bude VŠB – TUO spolupracovat v rámci plnění úkolů a opatření,  

které vyplývají z Dohody o spolupráci. 
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Orgány krizového řízení a krizové štáby: 

 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, 

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 

 jednotlivé úřady městských obvodů města Ostravy a okolních obcí v závislosti  

na místě výskytu mimořádné události nebo krizové situace, 

 krizové štáby městských obvodů města Ostravy a okolních obcí v závislosti  

na místě výskytu mimořádné události nebo krizové situace, 

 Policie ČR. 

Tyto vazby jsou nezbytné kvůli možné spolupráci mezi VŠB – TUO a jednotlivými 

orgány krizového řízení a především pro předávání informací o nastalé situaci a průběhu 

řešení této situace. 

 

A3.  Přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a jejich možný dopad na činnost  

VŠB – Technické univerzity Ostrava 

 

Tato podkapitola je zaměřena na možné zdroje rizik, které mohou ohrozit plnění úkolů  

a opatření vyplývající z Dohody o spolupráci. Zdroje rizik jsou rozděleny podle typu 

ohrožení na vnější a vnitřní. Mezi vnitřní zdroje ohrožení patří mimořádné události,  

které mohou narušit objekty vysokoškolských kolejí nebo menzy a tak i chod 

ubytovacích a stravovacích služeb. Zdroj tohoto ohrožení pochází z vnitřních prostor 

budov (např. požár budovy, přerušení dodávek tepla, elektrické energie nebo vody). 

Mezi vnější zdroje ohrožení, které mohou narušit fungování ubytovacích a stravovacích 

služeb, můžeme zařadit např. únik nebezpečné látky v areálu USSS nebo jeho blízkém 

okolí, extrémní klimatické podmínky, ale také již zmíněný požár, pokud zdroj tohoto 

požáru pochází z venčí. Dále uvedená rizika nebyla v posledních deseti letech v areálu 

USSS zaznamenána, ale jejich vznik není možné vyloučit. 

  



  

25 

 

Zdroje rizik v areálu USSS  a jejich možný dopad na činnost VŠB – TUO 

Vnitřní zdroje ohrožení 

 Požár 

Vznik požáru může nastat jak v areálu vysokoškolských kolejí, tak v objektu menzy. 

V případě vzniku požáru v areálu USSS může dojít k ohrožení na životech, zdraví  

a značným škodám na majetku. Příčiny vzniku požáru budovy mohou být  

např. nedodržování zásad požární ochrany v objektu, technická závada nebo 

úmyslné založení požáru. V případě rozsáhlého požáru je nutná objektová evakuace 

a zásah jednotek požární ochrany. Objektovou evakuaci můžeme rozlišit jako 

evakuaci osob ven z objektu nebo přemístěním do nezasažené části objektu a využít 

tím ochranných vlastností staveb. Ve druhém případě se jedná o evakuaci, při níž 

osoby setrvají v objektu. Postup řešení požáru v areálu USSS je řešen v kapitole B3. 

 

 Přerušení dodávek elektrické energie 

USSS  jsou do jisté míry na dodávkách elektrické energie závislé, proto 

přerušení dodávek elektrické energie může narušit provoz jak v areálu 

vysokoškolských kolejí, tak v objektu menzy. Možnými formami ohrožení dodávek 

elektrické energie jsou např. přírodní pohromy (poškození rozvodové sítě), 

průmyslové havárie (přetížení soustavy) a člověkem úmyslně způsobené incidenty. 

Postup řešení přerušení dodávek elektrické energie v areálu USSS je řešen 

v kapitole B3. 
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 Přerušení dodávek tepla 

Hlavním faktorem ovlivňujícím dopad přerušení dodávek tepla do areálu USSS  

je období, ve kterém tento výpadek nastane a momentální klimatické podmínky. 

V případě období mrazů nebo nízkých teplot dojde k narušení provozu  

jak ubytovacích, tak stravovacích služeb. Možné příčiny přerušení dodávek tepla 

mohou být např. přírodní pohromy, průmyslové havárie nebo člověkem způsobený 

incident. Postup řešení přerušení dodávek tepla v areálu USSS je řešen v kapitole 

B3. 

 

 Přerušení dodávek pitné vody a výpadek v zásobování potravinami 

Tyto druhy výpadku mohou být způsobeny např. přírodní pohromou  

nebo průmyslovou havárií, která zasáhne objekty poskytující dodávky pitné vody  

a zásoby potravin do areálu USSS. V případě přerušení dodávek je třeba neprodleně 

zajistit pitnou vodu i potraviny z jiných zdrojů. Postup řešení přerušení dodávek 

pitné vody nebo výpadku v zásobování potravinami v areálu USSS je řešen 

v kapitole B3. 

 

 Epidemie 

Dojde-li k hromadné nákaze osob v areálu kolejí, nebude možné plnit podmínky 

Dohody o nouzovém ubytování a nouzovém stravování za krizové situace  

nebo mimořádné události. 

  



  

27 

 

Vnější zdroje ohrožení 

 Přívalová povodeň 

Přívalové povodně jsou způsobeny následkem krátkodobých a velmi intenzivních 

přívalových srážek a vyskytují se především v letních obdobích. Rychlý přísun 

srážek nestačí půda vsakovat a voda rychle odtéká po povrchu. Přestože zasažená 

plocha ve většině případů není příliš rozsáhlá, voda může proudit značnou rychlostí, 

tudíž má velkou ničivou sílu a tak může ohrozit lidské životy nebo zdraví a napáchat 

škody na majetku a životním prostředí. Přívalovou povodní mohou být ohroženy 

budovy vysokoškolských kolejí a menzy, sklepní prostory, ale i vstupní haly, 

spojovací trakt, přístupové cesty a příjezdové komunikace.  

 

 Únik nebezpečné látky v okolí areálu USSS 

K úniku nebezpečné látky do ovzduší v areálu USSS nebo jeho blízkém okolí může 

dojít např. z důvodu dopravní nehody cisterny přepravující nebezpečnou látku  

nebo jejímu špatnému zabezpečení nebo technickém stavu. Vliv nebezpečné látky  

na osoby nebo prostředí v blízkosti havárie záleží na charakteru dané látky. Vlivem 

havárie s únikem nebezpečné látky může dojít k přerušení provozu na příjezdových 

cestách k areálu kolejí nebo objektu menzy. Postup řešení havárie s únikem 

nebezpečné látky v okolí areálu USSS je řešen v kapitole B3. 
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B. Operativní část plánu krizové připravenosti VŠB – Technické 

univerzity Ostrava 

 

Operativní část plánu krizové připravenosti je zaměřena na opatření a úkoly,  

které byly důvodem vypracování plánu krizové připravenosti, postup a způsob plnění 

těchto úkolů.  

 

B1.  Přehled opatření vyplývajících z dohody a způsob jejich provedení 

 

Nouzové ubytování 

Pro nouzové ubytování evakuovaných osob za krizové situace nebo mimořádné události 

bude využito volných míst v budovách kolejí a hotelu. Celková kapacita míst  

je 3734 lůžek. Jak již bylo zmíněno v základní části, během akademického roku  

je průměrná obsazenost kolejí 81,29 %. Z toho vyplývá, že během akademického roku  

je přibližně volných 698 lůžek. Tuto hodnotu nemůžeme brát jako závaznou z důvodu 

neustále se měnícího počtu ubytovaných osob v areálu kolejí a rozmístění volných míst  

ve všech uvedených budovách. Řešením této situace je k nouzovému ubytování využít 

dalších prostorů jako jsou tělocvičny a studovny, které se nacházejí v areálu USSS.  

Tyto prostory i s uvedenými rozměry a výpočtem plochy pro umístění lůžek jsou 

uvedeny níže (viz Tabulka 5 a Tabulka 6). 

  



  

29 

 

Tabulka 5: Tělocvičny využitelné k nouzovému ubytování evakuovaných osob 

Prostor Rozměry [m
2
] Vybavení Kapacita osob 

Tělocvična na KTV 345,11 m
2 

- šatna 

- sprchy 

- uzamykatelné skříňky 

- žíněnky 

- sociální zařízení 

86 

Tělocvična na budově E 64,38m
2 

- šatna, 

- uzamykatelné skříňky 

- žíněnky 

- sociální zařízení 

16 

Zrcadlový sál na budově E 85,80m
2 

- uzamykatelné skříňky 

- žíněnky 

- sociální zařízení 

21 

Tělocvična ve spojovací 

chodbě A-C 

(zrcadlový sál) 

124,31 m
2
 

- šatna 

- sprchy 

- uzamykatelné skříňky 

- žíněnky 

- sociální zařízení 

31 

Tělocvična ve spojovací 

chodbě A-C 

342,00 m
2
 85 

Místnost se 

stolním 

tenisem 

budova A 

13. podlaží 54,42 m
2
  13 

Místnost se 

stolním 

tenisem 

budova B 

5. podlaží 65,57 m
2
  16 

10. podlaží 65,57 m
2
  16 

Místnost se 

stolním 

tenisem 

budova E 

přízemí 100,50 m
2
  25 

přízemí 109,70 m
2
  27 

8. podlaží 45,52 m2  11 

CELKEM 1402,88 m
2 

 347 
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Tabulka 6: Studovny využitelné k nouzovému ubytování evakuovaných osob. 

Prostor Rozměry Kapacita osob 

Budova A 

8. podlaží 38,74 m
2
 9 

9. podlaží 38,74 m
2
 9 

12. podlaží 38,74 m
2
 9 

13. podlaží 38,74 m
2
 9 

Budova B 

4. podlaží 27,84 m
2
 6 

5. podlaží 27,84 m
2
 6 

6. podlaží 14,15 m
2
 3 

7. podlaží 27,84 m
2
 6 

9. podlaží 14,15 m
2
 3 

10. podlaží 27,84 m
2
 6 

11. podlaží 27,84 m
2
 6 

12. podlaží 14,15 m
2
 3 

13. podlaží 27,84 m
2
 6 

Budova C 
3. podlaží 45,52 m

2
 11 

4. podlaží 45,52 m
2
 11 

Budova D 

5. podlaží 45,52 m
2
 11 

6. podlaží 17,13 m
2
 4 

7. podlaží 45,52 m
2
 11 

Budova E 

3. podlaží 45,52 m
2
 11 

5. podlaží 45,52 m
2
 11 

6. podlaží 45,52 m
2
 11 

CELKEM 626,86 m
2 

162 

 

Celková kapacita dalších prostorů (tělocvičny a studovny), které se nacházejí v areálu 

kolejí a jsou využitelné pro nouzové ubytování evakuovaných osob, je 509 míst.  
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Nouzové stravování 

Nouzové stravování pro evakuované osoby bude zajištěno v jídelně Nové menzy  

v městské části Ostrava – Poruba. Kapacity této jídelny umožňují poskytnutí stravy  

pro všechny evakuované osoby.  

Potvrzeno i zkušenostmi z roku 1997, kdy byly stravovací služby poskytnuty přibližně  

pro 1000 osob evakuovaných z míst zasažených povodněmi a také pro zasahující členy 

integrovaného záchranného systému.  

V rámci nouzového stravování budou poskytnuty snídaně, obědy i večeře. 
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B2.  Způsob zabezpečení akceschopnosti VŠB – Technické univerzity Ostrava  

pro zajištění provedení krizových opatření a ochrany činnosti  

VŠB – Technické univerzity Ostrava 

 

V případě, kdy nastane mimořádná událost nebo krizová situace a bude třeba 

poskytnout nouzové ubytování evakuovaným osobám, bude postupováno podle 

následujících kroků (viz  

Obrázek 4). 
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Vyrozumění zaměstnanců 
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Zástupce ředitelky USSS 

Zástupce ředitelky USSS 
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Členové HZS, štáb z řad studentů 

Vedoucí provozu US, správce budovy 

 
Členové ZZS, HZS, NNO 

Pokojské 

 

Obrázek 4: Schéma postupu plnění úkolů nouzového ubytování. 
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Výzva Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje 

USSS obdrží výzvu od OPIS HZS MSK o poskytnutí nouzového ubytování 

evakuovaných osob z míst postižených mimořádnou událostí nebo krizovou situací. 

Zároveň HZS MSK předá USSS informace o jejich využití a kontaktních místech pro 

vyžádání pomoci. 

 

Vyrozumění členů krizového štábu ubytovacích a stravovacích služeb 

V co nejkratší době po obdržení informace od OPIS HZS MSK musí být vyrozuměny 

všechny osoby, které jsou členy krizového štábu USSS. Těmi jsou ředitelka USSS  

a další předem určení zaměstnanci ubytovacích a stravovacích služeb, dále zástupce 

zdravotnického zařízení a zástupce bezpečnostní služby působící na vysokoškolských 

kolejích. Jmenované osoby, které jsou členy krizového štábu USSS, mají odpovědnost  

za řešení nastalé situace. Za vyrozumění členů krizového štábu USSS odpovídá HZS 

MSK a ředitelka USSS.  

 

Vyrozumění zaměstnanců 

Dále musí být vyrozuměni zaměstnanci USSS, kteří se budou podílet na plnění úkolů 

podle Dohody o spolupráci. Odpovědnost za povolání dalších zaměstnanců, kteří se v té 

době nacházejí v areálu USSS, ale i zaměstnanců v mimopracovní době, má na starost 

zástupce ředitelky USSS. Zaměstnanci jsou informováni o nastalé situaci a jejich účasti  

a povinnostech při poskytování nouzového ubytování a nouzového stravování a zároveň 

požádáni o pomoc při vyrozumění dalších zaměstnanců. 
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Informování studentů 

Informování studentů a osob, které jsou v té době ubytované v areálu kolejí a hotelu, 

proběhne formou kolejního rozhlasu. Svoláni budou správci jednotlivých budov kolejí  

a jim budou předány bližší informace o nastalé situaci a jejím následném řešení. 

Úkolem správce budovy bude předat tyto informace dál osobám ubytovaným 

v jednotlivých budovách. Studenti mohou být požádáni o jejich dočasné sestěhování,  

a tím uvolnění pokojů pro nouzové ubytování evakuovaných osob.  

Dále mohou být studenti požádáni o poskytnutí pomoci, a tím bude vytvořen štáb z řad 

studentů, který bude nápomocen při plnění úkolů vyplývajících z Dohody o spolupráci. 

 

Příprava prostor 

V další fázi je třeba vyklidit a zkontrolovat prostory pro nouzové ubytování 

evakuovaných osob, a to jak pomoc se sestěhováním studentů, a tím uvolnění pokojů 

pro nouzové ubytování, tak vyklizení, kontrola a příprava tělocvičen a studoven, které 

budou rovněž využity k tomuto účelu. Tyto prostory včetně uvedení jejich kapacit  

a vybavení jsou popsány v Tabulka 5 a Tabulka 6. Z důvodu, že vysokoškolské koleje 

nedisponují dostatečným počtem lůžek, která by měla být umístěna do tělocvičen  

a studoven, je třeba informovat HZS MSK o počtu nouzových lůžek a dalším vybavení, 

které bude potřeba k zabezpečení nouzového ubytování v uvedených prostorech. 
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Zřízení přijímacího střediska 

Přijímací středisko je jeden z orgánů pro řízení evakuace. Rozumí se jím zařízení 

zřetelně označené nápisem, případně mezinárodně platným rozeznávacím znakem 

civilní ochrany, které zajišťuje: 

 příjem evakuovaných osob, 

 přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst přemístění a míst 

nouzového ubytování, 

 zdravotnickou pomoc, 

 informování ostatních orgánů pro řízení evakuace o průběhu evakuace, 

 informování evakuovaných osob, zejména o místě nouzového ubytování  

a stravování, 

 informování orgánů veřejné správy, dotčených evakuačními opatřeními, o počtech  

a potřebách evakuovaných osob. [7] 

Přijímací středisko bude zřízeno v areálu kolejí ve vstupní hale budovy A a B, která má 

největší rozlohu. Dále je možno využít i spojovacího koridoru, který propojuje vstupní 

halu koleje A a B s budovou C. Z venkovní strany je nutno tento vstup označit nápisem 

„PŘIJÍMACÍ STŘEDISKO“.  

 

Příjem a evidence evakuovaných osob 

Příjem a evidence evakuovaných osob bude probíhat v přijímacím středisku, čehož  

se budou účastnit jak členové HZS MSK, tak vedoucí provozu US a správce budovy, 

kde budou evakuované osoby umístěny. Dále bude nápomocný štáb z řad studentů.  

V Příloze č. 3 je uveden vzor formuláře pro evidenci evakuovaných osob. 

Při evidenci a rozdělování evakuovaných osob do pokojů a prostorů pro nouzové 

ubytování je třeba dbát na slučování rodinných příslušníků, kteří budou ubytovaní 

společně. 

V případě, kdy evakuovaná osoba je majitelem domácího zvířete, musí přítomnost 

domácího zvířete nahlásit v přijímacím středisku. Pokud si nebude možné v rámci 
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nouzového ubytování domácí zvíře ponechat, mohou být zvířata dočasně přemístěna  

do útulku nebo na určená místa. 

 

Poskytnutí zdravotní a psychosociální péče 

V rámci přijímacího střediska bude zároveň zřízen prostor pro poskytnutí zdravotní 

péče pro evakuované osoby.  

Psychosociální pomoc osobám zasaženým mimořádnou událostí nebo krizovou situací 

můžeme z hlediska času dělit na: 

 První psychosociální pomoc – jde o prvotní krátkodobou pomoc evakuovaným 

osobám zasaženým mimořádnou událostí v době trvání mimořádné události  

nebo bezprostředně po mimořádné události. 

 Střednědobá pomoc – psychická pomoc osobám zasaženým mimořádnou 

událostí přibližně 5 dní až 3 měsíce po mimořádné události. 

 Dlouhodobá pomoc - psychická pomoc osobám zasaženým mimořádnou 

událostí, která trvá déle jak 3 měsíce po mimořádné události. 

Jde především o činnost v rámci humanitární pomoci a nouzového přežití, a tím 

naplňování nezbytných potřeb v oblasti tělesné, duševní, duchovní a sociální. 

Psychosociální pomoc bude koordinována prostřednictvím koordinátora psychosociální 

pomoci IZS, který je členem HZS MSK a dále budou nápomocni pracovníci nestátních 

neziskových organizací. 

 

Ubytování evakuovaných osob a poskytování základních potřeb 

Následně po příjezdu a evidenci evakuovaných osob budou tyto osoby umístěny  

do volných, předem připravených pokojů kolejí nebo do dalších prostor určených 

k nouzovému ubytování. Při ubytování evakuovaných osob budou nápomocny pokojské 

ubytovací služby. Předpokladem je, že každá evakuovaná osoba bude mít evakuační 

zavazadlo. 
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Evakuační zavazadlo je osobní zavazadlo evakuované osoby. Jeho doporučený obsah je: 

 základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná 

voda, 

 předměty denní potřeby, jídelní miska, příbory, 

 osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti, 

 toaletní a hygienické potřeby, 

 léky, svítilna, 

 náhradní prádlo, spací pytel nebo přikrývka, 

 kapesní nůž, šití a další drobnosti. 

 

Pokud evakuované osoby nebudou mít u sebe věci, které má obsahovat evakuační 

zavazadlo, ubytovací služba je schopna jim poskytnout: 

 750 kusů přikrývek, 

 100 kusů polštářů, 

 1000 kusů povlečení. 

Zbytek věcí bude zajištěn formou humanitární pomoci. 

 

Nouzové stravování 

Nouzové stravování bude zajištěno v objektu Nové menzy. Tento objekt disponuje 

hlavní jídelnou, což je menza 1 v prvním nadzemním podlaží objektu a menzou 2 ve 

druhém nadzemním podlaží objektu.  Menza 1 má kapacitu 500 míst k sezení. V této 

jídelně  

je možnost výdeje 3500 – 4000 jídel (3 – 4 druhy) během 3 hodin. Menza 2 má kapacitu 

400 míst k sezení a možnost výdeje 500 porcí jednoho druhu jídla. 

V případě, kdy nastane mimořádná událost nebo krizová situace, bude menza 2 určena 

k zajištění nouzového stravování evakuovaných osob a bude zde poskytováno nouzové 

stravování ve formě snídaní, obědů i večeří pro evakuované osoby. Konkrétní postup 

úkolů nouzového stravování s uvedením osob odpovědných za jednotlivé úkoly je 

uveden na schématu níže (viz  

Obrázek 5). 
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Obrázek 5: Schéma plnění úkolů nouzového stravování 
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a) Popis systému fyzické ochrany USSS 

 

V každé z pěti budov kolejí je v přízemí u vstupu do objektu zřízena vrátnice, ve které 

jsou 24 hodin denně vrátní a kontrolují vstup osob do objektu.  

V areálu vysokoškolských kolejí má na starost zajištění vnitřní a vnější fyzické ostrahy 

společnost Bartoň a Partner s.r.o. V době běžného provozu kolejí je bezpečnostní 

ostraha zajištěna od pondělí do neděle a to v čase od 22:00 do 6:00. V případě zajištění 

nouzového ubytování pro osoby zasažené mimořádnou událostí nebo krizovou situací 

bude třeba zajistit vnitřní fyzickou ostrahu nepřetržitě na 24 hodin denně. 

 

b) Zabezpečení způsobu komunikace organizačních částí USSS za krizové 

situace nebo mimořádné události 

K zabezpečení způsobu komunikace organizačních částí USSS je níže uveden vzor 

přehledu spojení na jednotlivé osoby. 

Tabulka 7: Vzor přehledu spojení na jednotlivé osoby podílející se na řešení situace 

v rámci USSS. 

Funkce  Jméno Telefon  Mobil  e-mail  

Ředitelka USSS     

Zástupce ředitelky USSS     

Vedoucí provozu US     

Vedoucí hotelového ubytování     

Správce budovy A a D     

Správce budovy B     

Správce budovy C a E     

Vedoucí údržby     

Správce IT     

Bezpečnostní služba     

Recepce A a B     

Recepce C     

Recepce D     

Recepce E     



  

40 

 

c) Definování odpovědných osob a způsob jejich aktivace v případě krizové 

situace nebo mimořádné události 

Odpovědné osoby za plnění úkolů a opatření vyplývajících z toho dokumentu jsou 

uvedeny v části B2, oblast nouzového ubytování (viz Obrázek 4) a oblast nouzového 

stravování (viz  

Obrázek 5). Údaje pro jejich aktivaci jsou uvedeny v části B2 (viz Tabulka 7). 

 

B3.  Postupy řešení krizových situací a mimořádných událostí v areálu 

ubytovacích a stravovacích služeb 

 

Na základě poznatků analýzy ohrožení je možné očekávat výskyt zejména následujících 

mimořádných událostí: 

 Požár  

V případě vzniku požáru v areálu USSS bude nejprve vyhodnocen jeho rozsah  

a podle toho bude zajištěna jeho okamžitá likvidace. V případě likvidace malého 

požáru tuto situaci řeší zaměstnanci VŠB – TUO pomocí prostředků požární 

ochrany podle předpisů. V případě rozsáhlého požáru je tato informace nahlášena na 

tísňovou linku HZS MSK a je třeba zajistit neprodlené opuštění budovy.  

Po likvidaci požáru pomocí zásahu jednotky požární ochrany musí být sepsán 

protokol o požáru. Dále bude vyhodnocen negativní dopad požáru a řešen možný 

návrat osob do budovy nebo zajištění náhradního ubytování či stravování. V případě 

rozsáhlých škod nebude moci být poskytnuto nouzové ubytování nebo stravování 

pro osoby zasažené mimořádnou událostí. 
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 Přerušení dodávek elektrické energie 

V případě, kdy dojde k přerušení dodávek elektrické energie, USSS disponuje 

náhradními zdroji pro fungování nouzového osvětlení. K zajištění dalších 

potřebných služeb, které jsou závislé na elektrické energii, je nutno obstarat 

náhradní stacionární nebo mobilní zdroje elektrické energie. O náhradní zdroje bude 

požádáno u Krajského úřadu MSK. Osobou odpovědnou za řešení této situace  

je ředitelka USSS. V době přerušení dodávky elektrické energie není VŠB – TUO 

schopna poskytovat nouzové ubytování a stravování pro řešení mimořádné události 

nebo krizové situace podle Dohody o spolupráci. 

 

 Přerušení dodávek tepla 

V případě přerušení dodávek tepla jsou hlavním ukazatelem pro řešení této situace 

klimatické podmínky. V obdobích mrazů a nízkých teplot není VŠB – TUO schopna 

zajistit náhradní vytápění všech prostor a proto není možné poskytnout nouzové 

ubytování pro řešení mimořádné události nebo krizové situace podle Dohody  

o spolupráci. 

 

 Přerušení dodávek pitné vody a zásobování potravinami 

V případě přerušení dodávek pitné vody musí být neprodleně zajištěno náhradní 

zásobování pitnou vodou, a to přistavěním cisteren na pitnou vodu nebo/a balenou 

pitnou vodou. Přerušení zásobování stravovacího zařízení potravinami od smluvních 

stran je třeba řešit zajištěním nového dodavatele potřebných surovin. 

 

 Epidemie  

Dojde-li k hromadné nákaze osob v areálu kolejí, nebude možné plnit podmínky 

dohody o nouzovém ubytování a nouzovém stravování za krizové situace  

nebo mimořádné události. 
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 Přívalová povodeň 

V případě přívalových povodní, kdy budou zatopeny podzemní a přízemní části 

objektu, nebude možný běžný provoz USSS. V prvé řadě musí být vypnut přívod 

energií do objektu a dále je třeba se zaměřit na likvidaci škod způsobených vodou.  

Na likvidaci škod se budou podílet zaměstnanci USSS i členové požárních jednotek 

HZS MSK. 

 

 Únik nebezpečné látky v okolí areálu USSS 

Únik nebezpečné látky do ovzduší v areálu USSS nebo jeho blízkém okolí, který 

může ohrozit zdraví osob vyskytujících se v areálu USSS, je řešen ukrytím osob 

v nadzemních podlažích budov, nejlépe na místě nejvíce vzdáleném od místa úniku  

a na závětrné straně. K zabezpečení neprodleného ukrytí osob, které se v areálu 

nacházejí, bude využito kolejního rozhlasu. Vedoucí koleje popřípadě i jiná určená 

osoba, je pověřena kontrolou uzavření oken, a tím minimalizaci vniknutí škodlivé 

látky do objektu.  

 

B4.  Přehled spojení na příslušné orgány krizového řízení 

 

V přehledu spojení na příslušné orgány krizového řízení je třeba uvést osoby a údaje  

o kontaktech pro vzájemnou spolupráci. Dále možnost předávání informací o nastalé 

mimořádné události nebo krizové situaci, kdy bude třeba zaopatřit nouzové ubytování  

a stravování evakuovaných osob v rámci USSS VŠB – TUO. Jde především o konkrétní 

údaje a kontakty na HZS MSK, který má podle Dohody o spolupráci za úkol USSS  

VŠB – TUO předávat informace o průběhu situace a jejím možném využití v rámci 

nouzového ubytování a stravování. Dále zde budou uvedeny kontakty na Krizový štáb 

Moravskoslezského kraje, Policii ČR, Zdravotnickou záchrannou službu 

Moravskoslezského kraje a také nouzové linky na dodavatele služeb pro případ 

přerušení dodávek elektrické energie, tepla, pitné vody a potravin. Důležitá telefonní 

čísla jsou uvedena níže v Tabulka 8. 
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Tabulka 8: Důležitá telefonní čísla 

Integrovaný záchranný systém 112 

Hasičský záchranný sbor 150 

Policie ČR 158 

Zdravotnická záchranná služba 155 

Městská policie  156 

Havarijní služba PLYN 1239 

Havarijní služba ELEKTRO 800225577 

Ohlašovna požáru (hl. vrátnice budova A) 3111 

Ohlašovna požáru (hl. vrátnice VŠ kolejí) 3333 

 

 

B5. Přehled plánů zpracovávaných podle zvláštních právních předpisů  

a dalších dokumentů využitelných při řešení krizových situací 

 

Přehled plánů a dalších dokumentů, které jsou využitelné při řešení mimořádných 

událostí nebo krizových situací v areálu USSS je uveden v přehledu níže. 

Evakuační plány (požární evakuační plán) 

Pravidla pro činnosti při vzniku mimořádných událostí 

Požární řád 

Požární poplachová směrnice 

Požární ochrana  

Pokyny pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany pro osoby ubytované na kolejích  

VŠB - TUO  

Provozní řád ubytovacích služeb (studentské ubytování a hotelové ubytování) 

Zajištění stravovacích služeb 

Ochrana majetku 

Organizační řád účelového zařízení - Ubytovací služby a Stravovací služby  VŠB-TUO 

Kolejní řád 

Telefonní seznam pokojů 
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C. Pomocná část plánu krizové připravenosti VŠB – Technické 

univerzity Ostrava 

 

C1.  Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na mimořádné 

události nebo krizové situace a jejich řešení 

 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

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

integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů. 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 

240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

nařízení vlády č. 36/2003 Sb., a nařízení vlády č. 431/2010 Sb.  

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

obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

C2.  Přehled uzavřených smluv k zajištění provedení opatření, které byly 

důvodem zpracování plánu krizové připravenosti 

 

Hlavním důvodem ke zpracování Plánu krizové připravenosti VŠB – TUO je Dohoda  

o spolupráci mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem 

Moravskoslezského kraje a VŠB – Technickou univerzitou Ostrava. 
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C3.  Zásady manipulace s plánem krizové připravenosti 

 

Plán krizové připravenosti je zpracován v listinné a elektronické podobě. Tento plán 

nemá charakter utajované informace ani zvláštní skutečnosti, ale nacházejí se v něm 

citlivé údaje, se kterými je třeba zacházet tak, aby nedošlo k jejich zneužití.  

K aktualizaci plánu krizové připravenosti dochází průběžně, dojde-li ke změně 

skutečností, které jsou v plánu krizové připravenosti uvedeny. Souhrnná aktualizace 

plánu krizové připravenosti se provádí jednou za čtyři roky. Výpisy a kopie z plánu 

krizové připravenosti je možno pořizovat pouze se souhlasem odpovědné osoby. 
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C4.  Geografické podklady 

 

 

Obrázek 6: Mapa Ostravy s přibližným vyznačením USSS. [17] 

 

Obrázek 7: Mapa s vyznačením areálu kolejí VŠB - TUO a areálu Nové menzy (měřítko 1:100). [18] 
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Obrázek 8: Koleje VŠB - TUO (Ostrava - Poruba). [19] 

 

 

Obrázek 9: Menza VŠB - TUO (Ostrava - Poruba).[20] 
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6 ZÁVĚR 

 

Cílem této diplomové práce bylo vypracovat koncept Plánu krizové připravenosti  

VŠB – Technické univerzity Ostrava. Do dnešní doby nebyl tento plán pro VŠB – TUO 

zhotoven. Proto jsem ráda, že jsem se tomuto tématu mohla věnovat a sepsat koncept, 

který by v budoucnu mohl sloužit jako podklad pro zpracování plánu krizové 

připravenosti VŠB – TUO. Hlavním důvodem, proč by měl být plán krizové 

připravenosti zpracován, je uzavřená Dohoda o spolupráci mezi ČR – HZS MSK a VŠB 

– TUO, ve které se vysoká škola zavazuje plnit úkoly a opatření v oblasti poskytnutí 

nouzového ubytování a nouzového stravování pro osoby evakuované z oblastí 

zasažených mimořádnou událostí nebo krizovou situací. Proto pro vytvoření tohoto 

plánovacího dokumentu bylo nejprve podstatné stanovit a charakterizovat oblast 

krizového řízení v rámci ubytovacích a stravovacích služeb.  

Dále jsem se v práci zaměřila na určení zdrojů vnitřních a vnějších rizik a došla 

k závěru, že plnění úkolů a opatření podle Dohody o spolupráci mohou narušit nebo 

zamezit události typu požár, přerušení dodávek elektrické energie, tepla nebo vody, dále 

epidemie nebo přívalová povodeň.  

K zajištění nouzového ubytování a nouzového stravování pro evakuované osoby jsem 

navrhla způsob akceschopnosti USSS VŠB – TUO pro zabezpečení provedení opatření  

a ochrany činnosti VŠB – TUO formou schématu s uvedením postupu jednotlivých 

činností a osob za tyto činnosti odpovědných.  

Problém, se kterým jsem se v této práci potýkala, bylo zajištění nouzového ubytování  

pro evakuované osoby, během akademického roku, kdy jsou vysokoškolské koleje 

z větší části obsazené a v případě nejhoršího možného scénáře, kdy bude potřeba 

ubytovat 1000 evakuovaných osob, nebudou tyto kapacity stačit. Proto jsem navrhla 

další prostory typu tělocvičny a studovny v areálu vysokoškolských kolejí, které by 

mohly být využitelné k nouzovému ubytování těchto osob. V případě využití volných 

pokojů a uvedených prostor by neměl být problém s kapacitou míst v areálu 

vysokoškolských kolejí VŠB – TUO. 
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Hlavní přínos této práce vidím v získání nových zkušeností z oblasti krizového 

plánování, popřípadě další možné využití této práce. 
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