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Úvod 

Současná společnost je primárně založena na sociálním přístupu, který spočívá v tom,  

že i jakkoliv znevýhodněným vrstvám obyvatelstva je zajišťována minimální hranice životní 

úrovně. Fakticky je tak společnost rozdělena na ty, kdo pomoc potřebují a na ty, kdo pomoc 

poskytují, respektive na obyvatelstvo a veřejnou správu. 

Formy pomoci státní správy zasahují do všech oblastí společenského života a zajišťují tak 

chod celého státu, krajů i obcí a dále bezpečnost, chod hospodářské politiky státu, 

zdravotnictví, infrastruktury, zaměstnanosti a pomoci nezaměstnaným, pořádku za pomoci 

policie atd. Situace se mění v případě, pokud nastane mimořádná událost narušující 

každodenní život obyvatelstva a veřejné správy, která není schopna běžnými prostředky 

zajistit sociální standardy pro postižené obyvatelstvo. Mimořádné události, ať už se jedná  

o škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, nebo o havárie, 

vyžadují pro své zvládnutí použití speciálního nástroje, kterým je v České republice systém 

hospodářských opatření pro krizové stavy. Celý systém hospodářských opatření  

pro krizové stavy představuje soubor opatření přijímaných orgány veřejné správy, jenž má  

za pomoci nezbytných dodávek výrobků, prací a služeb zajistit obyvatelstvu překonání 

mimořádné události tak, jako by jí vůbec nebylo zasaženo.  

Důležitou a nedílnou součástí systému hospodářských opatření pro krizové stavy je plánování. 

Provádí se v období mimo vznik mimořádných událostí a má zajistit připravenost veřejné 

správy na její působení. Plánování je prováděno ve správních obvodech obcí a následně  

je zahrnuto do plánů příslušných krajů. Samotný plán nezbytných dodávek vychází 

z mimořádných událostí, které na území obce mohou nastat, a jeho obsahem je výběr zboží, 

sil a prostředků potřebných k překonání mimořádné události. 

Častým problémem při zpracovávání plánu nezbytných dodávek pro jednotlivé obce bývá 

fakt, že nezbytné dodávky se stávají pouze součtem všech dodávek potřebných k pokrytí 

základních životních potřeb obyvatelstva při všech mimořádných událostech, které se mohou 

na území vyskytnout. Přitom by ale plán nezbytných dodávek měl obsahovat přehled 

nejvyššího možného množství potřebné dodávky při výskytu mimořádné události. Měl by být 

účinným návodem, jak zajistit v době vzniku a působení mimořádné události dostatečné,  

ale ne nadbytečné, nebo naopak nedostatečné prostředky pro zvládnutí mimořádné události.  
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Cílem diplomové práce je návrh optimalizace potřeb nezbytných dodávek systémem 

hospodářských opatření pro krizové stavy na základě sil a prostředků stanovených 

v postupech pro řešení konkrétních druhů krizových situací identifikovaných v analýzách 

ohrožení, a to ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.  
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Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky, 2013. 68 s. 

Koncepce ochrany obyvatelstva zahrnuje SWOT analýzu současného stavu a na základě 

výsledků poukazuje na důležitost zapojení civilního obyvatelstva do řešení krizových situací. 

Hlavní roli má hrát v systému ochrany obyvatelstva vzdělávání. V rámci kapitoly „Věcné 

zdroje“ je systém hospodářských opatření pro krizové stavy zařazen mezi silné stránky 

systému ochrany obyvatelstva. Pozornost by se měla více věnovat vytvářeným informačním 

systémů pro podporu hospodářských opatření pro krizové stavy a jejich aktualizací.   
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1 Teoretické vymezení problematiky 

K účelnému pochopení problematiky, kterou se diplomová práce zabývá, je potřeba nejdříve 

definovat základní pojmy prolínající se celou prací. Poté jsou v podkapitole popsány právní 

úprava a metodické materiály, které nastavují de iure i de facto mantinely pro fungování 

systému hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS).  

Pro ucelený náhled na danou problematiku je nutné také vymezit úkoly veřejné správy, 

v tomto případě orgánů kraje a obce s rozšířenou působností (ORP), jejich úlohu v systému 

HOPKS a dále současný stav řešené problematiky. 

Diplomová práce se v analytické části bude zabývat optimalizací plánu nezbytných dodávek 

pro ORP Vsetín, proto je nutné v teoretické části práce popsat krizový plán obce Vsetín 

včetně krizových situací, které ve správním obvodu mohou nastat, a plán nezbytných 

dodávek, sloužící ke zvládnutí krizových situací. 

1.1 Terminologický rámec 

Terminologický rámec obsahuje vysvětlení základního názvosloví, jež napomáhá snadnějšímu 

pochopení a orientaci v celé diplomové práci. V textu práce jsou použity i další odborné 

termíny, kterým však není přikládaná taková důležitost. Budou proto postupně vysvětlovány 

v textu. 

Systém hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS) je soubor organizačních, 

materiálních nebo finančních opatření přijímaných správním úřadem v krizových stavech  

pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez nichž nelze zajistit překonání 

krizových stavů. [1] 

Krizová situace je mimořádná událost, při níž se vyhlašuje stav nebezpečí, nouzový stav, 

stav ohrožení státu nebo válečný stav [2]. Jsou při ní ohroženy důležité hodnoty, zájmy  

či statky státu a jeho občanů a hrozící nebezpečí nelze odvrátit a způsobené škody odstranit 

běžnou činností orgánů veřejné moci, ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů, 

záchranných sborů, havarijních a jiných služeb a právnických a fyzických osob. [3] 

Krizová opatření jsou organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace  

a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob. [3] 
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Mimořádná událost je událost způsobená škodlivým působením 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. [4] 

Integrovaný záchranný systém (IZS) tvoří základní složky (Hasičský záchranný sbor (HZS) 

České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky) a ostatní složky. 

Společně tvoří koordinovaný postup při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných prací k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých 

mimořádnou událostí a likvidačních prací, tedy prací k odstranění následků způsobených 

mimořádnou událostí. [4] 

Obec s rozšířenou působností (ORP) je obec, jejíž obecní úřad vykonává přenesenou 

působnost ve správním obvodu jednoho krajského úřadu pro obecní úřady jiných obcí [5]. 

Výčet obcí s rozšířenou působností stanovuje zákon číslo 314 ze dne 13. června 2002 (příloha 

č. 2). Jedná se de facto o mezistupeň státní správy mezi kraji a obcemi. 

Nezbytná dodávka je dodávka výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání 

krizových stavů. Nezbytná dodávka je určena pro uspokojení základních životních potřeb 

obyvatelstva, pro podporu činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, 

hasičských záchranných sborů a havarijních služeb a pro podporu výkonu státní správy,  

bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů. Nezbytnou dodávkou se rovněž rozumí  

i mobilizační dodávka. Prioritně jsou nezbytné dodávky zajišťovány ze zdrojů dodavatelů 

nezbytných dodávek. Dalším zdrojem nezbytné dodávky jsou předem vytvořené zásoby  

v rámci státních hmotných rezerv (pohotovostní zásoby, mobilizační rezervy),  

případně prostředky zajištěné v rámci mezinárodní spolupráce a humanitární pomoci. [6] 

Plán nezbytných dodávek je plán obsažený v samostatné části krizového plánu,  

který zpracoval příslušný správní úřad v systému nouzového hospodářství [1]. Plán 

nezbytných dodávek musí vždy obsahovat seznam požadovaných nezbytných dodávek, 

seznam nezajištěných nezbytných dodávek a přehled dodavatelů nezbytných dodávek. [7] 

Pohotovostní zásoby jsou materiály a výrobky určené k zajištění nezbytných dodávek  

pro podporu obyvatelstva po vyhlášení krizových stavů v systému nouzového hospodářství, 

které nelze zajistit obvyklým způsobem [12]. Pohotovostní zásobu vytváří Správa státních 

hmotných rezerv v systému státních hmotných rezerv. [1] 
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Regulační opatření slouží ke snížení spotřeby nedostatkových surovin, výrobků a energií 

nebo usměrnění spotřeby v souladu s krizovými plány v případech kdy krizová situace nabývá 

takového rozsahu, že běžné ekonomické nástroje nejsou při zajišťování nezbytných dodávek 

účinné. Cílem regulačních opatření je umožnit správním úřadům, aby „z moci zákona“ bylo 

možné upravit, tj. snížit nebo usměrnit spotřebu nedostatkových zdrojů tam,  

kde je to potřebné. [12] 

Krizový plán je plán, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových 

situací [8]. Krizový plán kraje a obce s rozšířenou působností obsahuje základní, operativní  

a pomocnou část, přičemž součástí operativní části je i plán nezbytných dodávek. [9] 

Typový plán je plán, který je součástí operativní části krizového plánu kraje nebo obce 

s rozšířenou působností a obsahuje postupy pro řešení konkrétních druhů krizových situací. 

[9] 

Kritická infrastruktura zahrnuje výrobní a nevýrobní systémy a služby, jejichž nefunkčnost 

by měla závažný dopad na bezpečnost státu, ekonomiku, veřejnou správu a zabezpečení 

základních životních potřeb obyvatelstva. [10]  

1.2 Právní úprava a metodické materiály 

Oblast legislativy zabývající se hospodářskými opatřeními pro krizové stavy obsahuje několik 

základních právních předpisů, které vymezují de iure jeho fungování. Při plánování  

a zajišťování nezbytných dodávek je však důležitá i metodika, která společně s legislativou 

zajišťuje optimální fungování celého systému.  

V této kapitole jsou představeny vybrané právní předpisy a metodické materiály zabývající se 

systémem HOPKS.  Výčet dokumentů je doplněn o stručný popis vysvětlující vztah k řešené 

problematice. 

Zákon č. 241 ze dne 29. června 2000 o hospodářských opatřeních pro krizové stavy  

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nastavuje 

základní rámec pro přípravu fungování systému HOPKS za krizových stavů. Zákon vymezuje 

základní pojmy a působnost orgánů v systému, včetně působnosti orgánů ORP. Předmětem 

úpravy je i rozdělení celého systému na systém nouzového hospodářství, systém hospodářské 

mobilizace, upravuje použití státních hmotných rezerv, výstavbu a údržbu infrastruktury  

a regulační opatření. [1] 
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Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498 ze dne 14. prosince 2000 o plánování  

a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy určuje konkrétní postup  

pro zpracování plánu nezbytných dodávek ústředním správním úřadem, jakož i obsah plánu 

nezbytných dodávek. Plán nezbytných dodávek je přehledem dostupných zdrojů  

od dodavatelů nezbytných dodávek ve správním obvodu ústředního správního úřadu 

zahrnující všechny zajištěné dodávky. Vyhláška dále zahrnuje postup při vytváření 

pohotovostních zásob a jejich obsah. [7] 

Zákon č. 240 ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů vymezuje základní pojmy vztahující se ke krizovému řízení, 

základní charakteristiku jednotlivých krizových stavů a v rámci nich vymezuje působnost 

orgánů krizového řízení. Obec s rozšířenou působností podle tohoto zákona plní úkoly podle 

krizového plánu kraje [2]. Znamená to tedy, že naplňuje i fungování systému HOPKS za 

pomocí vypracovaného plánu nezbytných dodávek. 

Nařízení vlády č. 462 ze dne 22. listopadu 2000 k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 

zákona č. 240 ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů stanovuje náležitosti a způsob zpracování krizového plánu 

kraje a krizového plánu obce s rozšířenou působností. Krizový plán jak kraje, tak ORP, se 

skládají podle tohoto nařízení ze základní, operativní a pomocné části. Operativní část  

kromě jiného obsahuje plán nezbytných dodávek a typové plány pro řešení konkrétních druhů 

hrozících krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení. [9] 

Zákon č. 239 ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vymezuje integrovaný záchranný systém a 

jeho složky a působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávních celků 

při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích. Obecní úřad 

ORP mimo jiné informuje ostatní obce, právnické a fyzické osoby ve svém správním obvodu 

o charakteru možného ohrožení obyvatel s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi. 

Starosta ORP může dále na žádost velitele zásahu koordinovat záchranné a likvidační práce 

při řešení mimořádné události. [4] 

Metodika činnosti HR02/2011, při plánování a zajišťování nezbytných dodávek 

v systému hospodářských opatření pro krizové stavy, vydaná Správou státních 

hmotných rezerv obsahuje konkrétní postup činnosti pro zajištění fungování nouzového 

hospodářství. Popisuje systém plánování civilních zdrojů ve dvouletých cyklech a podrobně 
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rozebírá postup zpracování plánu nezbytných dodávek. V další části se metodika zabývá 

informačním systémem pro plánování civilních zdrojů s názvem Argis, jehož součástí je  

i číselník sloužící k systematickému zařazování nezbytných dodávek podle požadavků. [11] 

Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace, vydaná Správou státních 

hmotných rezerv stanovuje pravidla a jednotné postupy orgánů krizového řízení  

pro uplatňování požadavků na věcné zdroje za krizové situace. Tyto jsou uplatňovány v rámci 

informačního systému správy státních hmotných rezerv Krizkom. Metodika stanovuje také 

rozsah informací, které musí být uvedeny v žádosti o poskytnutí zdroje. [13] 

1.3 Orgány zabezpečující nezbytné dodávky 

Fungování systému hospodářských opatření pro krizové stavy je závislé na plnění úkolů 

veřejné správy, která je pověřená zajistit nezbytné dodávky jak obyvatelstvu, tak ozbrojeným 

složkám České republiky, integrovanému záchrannému systému a podpořit výkon státní 

správy. Obrázek 1 ukazuje přehled orgánů působících v systému HOPKS. 

 

Orgány působící v systému hospodářských opatření pro KS 

Vláda 
Ústřední správní 

úřad 

Krajský 

úřad 

Obecní úřad obce s rozšířenou 

působností 

Určená 

obec 

Správa státních hmotných rezerv 

Obrázek 1: Orgány v systému hospodářských opatření pro krizové stavy [22] 

Pověřenými orgány jsou v systému HOPKS vláda, ústřední správní úřady, tedy ministerstva  

a jiné orgány státní správy České republiky, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností a také určených obcí s povinností rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu  

a správní úřady podřízené ústředním správním úřadům, které mají působnost v rámci 

územního obvodu kraje nebo územního obvodu obce s rozšířenou působností [12]. Každý 

z těchto orgánů má v systému a v plánování nezbytných dodávek své specifické úkoly 

vymezené legislativou.  

Systém HOPKS je navázán na celý systém krizového řízení České republiky, postupuje se 

v něm tedy na základě dvou principů krizového managementu: 
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Subsidiarity, který je založen na principu řízení krizové situace z nejnižší úrovně orgánů 

krizového řízení – tedy obecních a krajských úřadů. Do řešení krizové situace se zapojují 

vyšší stupně krizového řízení až v případě, že síly a prostředky nejnižší úrovně nestačí  

ke zvládnutí krizové situace. 

Kontinuity, který se zabývá základním způsobem zabezpečení nezbytných dodávek. Tyto 

jsou prioritně zajišťovány ze zdrojů obvyklých mimo krizovou situaci, pouze v případě,  

že je není možné zajistit od běžných dodavatelů, jsou dodávány například ze státních 

hmotných rezerv, z nepostižených regionů, nebo ze zahraničí. [18] 

Pro tuto diplomovou práci, zabývající se optimalizací plánu nezbytných dodávek pro ORP  

a na základě principu subsidiarity, je nezbytné charakterizovat úkoly úřadu ORP, krajského 

úřadu, který je de facto nadřazený úřadu obce s rozšířenou působností a hasičského 

záchranného sboru kraje. 

1.3.1 Úřad obce s rozšířenou působností 

Úkolem obecního úřadu ORP, v čele se starostou, je zajistit připravenost správního obvodu  

na řešení krizových situací. Za tímto účelem zřizuje pracoviště krizového řízení a poskytuje 

součinnost hasičskému záchrannému sboru kraje při zpracování krizového plánu kraje  

a krizového plánu ORP. Úkolem starosty ORP je navíc zajišťovat za krizové situace 

provedení krizových opatření sloužících ke zmírnění následků krizových situací. V době 

krizového stavu starosta obce nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území  

a organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva [2]. V samotném 

systému hospodářských opatření pro krizové stavy je úkolem orgánů ORP zajistit 

připravenost ORP. Za tímto účelem zpracovává plán nezbytných dodávek, který je součástí 

krizové plánu ORP, plní úkoly uložené krajským úřadem a zajišťuje činnosti umožňující 

přijetí regulačních opatření. [1] 

1.3.2 Krajský úřad 

Krajský úřad, v čele s hejtmanem, zajišťuje připravenost celého kraje na řešení krizových 

situací. Hejtman kraje je v době krizového stavu navíc zodpovědný za koordinaci 

záchranných a likvidačních prací, nouzového ubytování, nouzového zásobování pitnou vodou 

a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva [2]. Úkolem hejtmana kraje je zajistit 

připravenost celého kraje v systému HOPKS. Za tímto účelem zpracovává plán nezbytných 



21 

 

dodávek, který je součástí operativní části krizového plánu kraje. K jeho zpracování využívá 

plány nezbytných dodávek ORP ležících na území kraje, jejichž zpracování také koordinuje.  

Dále také zabezpečuje nezbytnou dodávku a zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních 

opatření. [1] 

1.3.3 Hasičský záchranný sbor kraje 

Důležitou úlohu v krizovém řízení a v systému HOPKS hraje hasičský záchranný sbor kraje. 

Jeho úkolem je při přípravě na krizové situace organizovat součinnost mezi správními úřady  

a obcemi v kraji, vézt přehled možných zdrojů rizik a provádět analýzy ohrožení  

a v neposlední řadě také zpracovávat krizový plán kraje a ORP. [2]  

V období přípravy HOPKS, na nichž se významnou mírou podílí HZS kraje jako zpracovatel 

krizového plánu kraje i ORP, je cílem zajistit přehled zdrojů, které bude možné využít  

při řešení krizových situací. HZS kraje na základě seznamu požadovaných nezbytných 

dodávek a návrhu možných dodavatelů oslovuje subjekty na území kraje za účelem 

poskytnutí údajů o dodavatelích a schopnostech dodat za krizové situace požadované 

nezbytné dodávky. Nemusí se však omezovat pouze na nezbytné dodávky požadované 

krajským úřadem, ale může oslovit i další subjekty, které by mohly sloužit jako dodavatelé 

nezbytných dodávek. Přitom může zajistit budoucí dodávku nezbytného zboží, výrobků  

nebo služeb v případě krizové situace i smlouvou. [11]  

1.4 Současný stav řešené problematiky  

V posledních dvou desetiletích se v České republice změnila struktura hrozeb a rizik, snížil  

a změnil se výčet vojenských hrozeb a zvýšil výčet hrozeb nevojenského charakteru.  

Na nastalou situaci reaguje i nejnovější Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 

s výhledem do roku 2030. Koncepce poukazuje na fakt, že čelit současným bezpečnostním 

hrozbám a s nimi spojeným mimořádným událostem a krizovým situacím už není možné 

pouze nasazením sil a prostředků bezpečnostních složek státu. Je potřeba hledat nové cesty, 

nástroje a postupy, které jsou schopny systému ochrany obyvatelstva napomoci. Nejnovějším 

cílem se tak stává vzdělávání a větší zapojení samotného obyvatelstva a podnikajících 

fyzických a právnických osob. [17] 
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Systém hospodářských opatření pro krizové stavy, jako součást systému ochrany 

obyvatelstva, musí být také na základě proměňující se bezpečnostní situace schopný reagovat 

na nastalé mimořádné události. Zvyšující se nárůst nevojenských krizových situací typu 

živelných pohrom, zejména povodní, technologických havárií, či jakýchkoliv antropogenních 

pohrom si vyžádal již dříve přijetí odpovídajícího legislativního rámce, jehož účelem  

je připravit obyvatelstvo a stát na mimořádné události. 

Různé druhy mimořádných událostí si však vyžadují specifický přístup a v některých 

případech také zásahy do práv a svobod občanů, které jsou nutné k jejich zvládání. Krizová 

opatření jsou tak legitimizujícím a žádoucím prostředkem ke zvládání krizových situací,  

i když opravňují veřejnou moc k zásahům do právního postavení jednotlivce za krizových 

stavů. [14]  

Oblast krizového řízení vztahující se k hospodářským opatřením pro krizové stavy  

je upravena zákonem o hospodářských opatřeních pro krizové stavy [1], čím nahrazuje systém 

hospodářské mobilizace ustanoveného zákonem č. 131 ze dne 13. května 1936 o obraně státu. 

Tímto zákonem byl zřízen Nejvyšší úřad hospodářský, jehož úkolem bylo až do roku 2000 

zásobovat předměty denní potřeby a surovinami složky armády, průmysl a civilní 

obyvatelstvo [15]. Ústředním orgánem v systému HOPKS je dnes Správa státních hmotných 

rezerv (SSHR), která byla zřízena již v roce 1969 [16]. SSHR odpovídá za zajištění státních 

hmotných rezerv nezbytných pro řešení krizových situací, zabezpečuje přípravu a realizaci 

systému vzdělávání všech osob, které jsou na různých úrovních zodpovědné za fungování 

HOPKS a zajišťuje nezbytnou kontrolní činnost v této oblasti, zodpovídá za zajištění 

legislativního procesu pro podporu systému i za jeho informační podporu, jež je zobrazena na 

obrázku 2. [19] 

 

 

 

 

Obrázek 2: Funkční schéma informačních systémů pro podporu HOPKS [20]
1
 

                                                
1 Informační systém pro podporu HOPKS je popsán v příloze č. 1.  
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Informační podporu systému nouzového hospodářství s důrazem na zpracování Plánu 

nezbytných dodávek zabezpečuje informační systém (IS) plánování civilních zdrojů Argis. 

[21] 

1.4.1 Systém hospodářských opatření pro krizové stavy 

Systém HOPKS je souborem organizačních, materiálních nebo finančních opatření 

přijímaných správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky 

výrobků, prací a služeb, bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů [1]. Celý systém 

zahrnuje pět základních prvků: 

Systém nouzového hospodářství, určený k zajištění nezbytných dodávek  

pro obyvatelstvo, k podpoře činnosti HZS a výkonu státní správy. Vychází z principu 

kontinuity, kdy se prioritním zdrojem potřebných zdrojů stávají prostředky a služby  

ve vlastnictví podnikatelů, které mohou být využity pro řešení krizových situací. 

Systém hospodářské mobilizace je určen k zajištění potřebných věcných zdrojů  

pro ozbrojené síly (OS) a ozbrojené bezpečnostní sbory (OBS). Tyto zdroje jsou dodávány  

za stavu ohrožení státu a za válečného stavu od podnikatelské sféry v České republice.  

Systém státních hmotných rezerv je systém k vytváření zdrojů nezbytných pro řešení 

krizových situací, které není možné běžně zajistit u podnikatelů a za jejichž zajištění odpovídá 

stát. Hmotné zdroje ve správě státních hmotných rezerv vznikají na základě požadavků 

krizových plánů ústředních správních úřadů a je možné je rozčlenit na hmotné rezervy, 

pohotovostní zásoby, zásoby pro humanitární pomoc a mobilizační rezervy. Hmotné rezervy 

tvoří strategické státní rezervy ropy a ropných produktů a zásoby pro zajištění surovinové  

a potravinové bezpečnosti. Pohotovostní zásoby a zásoby pro humanitární pomoc vytváří 

Správa státních hmotných rezerv v systému nouzového hospodářství, tedy jsou určeny 

k zajištění nezbytných dodávek pro obyvatelstvo, k podpoře činnosti HZS a výkonu státní 

správy. Mobilizační rezervy zajišťují nezbytné dodávky pro OS a OBS, tvoří tedy rezervy  

pro systém hospodářské mobilizace. [19] 

Výstavbu nezbytné infrastruktury, kterou se rozumí stavby, technické zabezpečení staveb  

a technologické a ostatní vybavení staveb sloužících ke správě státních hmotných rezerv. [18] 

Systém regulačních opatření, jako krajní opatření systému HOPKS, kdy dochází ke zvýšené 

poptávce a snížené nabídce zboží potřebného zejména pro pokrytí základních životních potřeb 
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obyvatelstva. Umožňuje snížit nebo usměrnit spotřebu nedostatkových zdrojů tam,  

kde je to potřebné. Výčet prvků a jejich uplatnění v systému HOPKS je zobrazen na obrázku 

3. 

 

HOPKS 

Krizové stavy 

Stav 

nebezpečí 

Nouzový 

stav 

Stav ohrožení 

státu 

Válečný 

stav 

Nouzové hospodářství 
 

Obyvatelstvo, HZS, HS, státní správa 

Hospodářská 

mobilizace 
  

 

OS, OBS 

Státní hmotné rezervy 

Regulační opatření 

Infrastruktura 

Obyvatelstvo, OS, OBS, HZS, HS, státní správa 

Obrázek 3: Uplatnění základních částí systému HOPKS [18] 

 

Systém HOPKS  vytváří jednotný systém pro zajišťování potřebných věcných zdrojů 

sloužících k řešení všech typů krizových situací.  Z výčtu a obsahu jednotlivých prvků 

HOPKS je patrné, že je systém úzce propojen se systémem krizového řízení, systémem 

zajišťování obrany a systémem řešení mimořádných událostí v České republice. [19] 

1.4.2 Plánování a specifikace položek nezbytných dodávek 

Plánování nezbytných dodávek je prvním krokem k vytvoření plánu nezbytných dodávek 

k uspokojení základních životních potřeb obyvatelstva, podpoře činnosti HZS a HS a výkonu 

státní správy za krizových situací.  Probíhá ve dvouletých cyklech.  

V prvním roce správní úřady vytvoří a zajistí své požadavky na nezbytné dodávky  

u podnikatelů ve svém správním obvodu. V témže roce má krajský úřad za úkol uplatnit 

požadavek na zajištění nezbytné dodávky, ke které nemá ve svém správním obvodu 

dodavatele, u odborně příslušného správního úřadu. Jedná se o takzvané nezajištěné dodávky. 

Odborně příslušný správní úřad následně prověří možnosti zajištění nezajištěných dodávek  
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na celém území republiky. Pokud není v jeho možnostech je zajistit, zpracuje požadavek  

na vytvoření pohotovostních zásob a uplatní jej u SSHR.  

Ve druhém roce SSHR posoudí předložené požadavky na vytvoření pohotovostních zásob  

od všech správních úřadů. S ohledem na předpokládané finanční možnosti a (podle potřeby) 

po projednání s předkladateli, připraví SSHR návrh Plánu vytváření civilních zdrojů (PVCZ) 

k zajištění bezpečnosti České republiky na příslušné dvouleté období a předloží jej 

k projednání orgánům bezpečnostních struktur České republiky. Na základě doporučení těchto 

orgánů zpracuje SSHR konečnou verzi Plánu vytváření civilních zdrojů a Plán doplnění, 

obměn a záměn státních hmotných rezerv. [11] 

Jak již bylo zmíněno výše, obec s rozšířenou působností zpracovává plán nezbytných dodávek 

v celém svém rozsahu, včetně seznamu požadovaných, nezajištěných nezbytných dodávek  

a seznamu dodavatelů. Orgány kraje pak vypracovávají plán nezbytných dodávek kraje 

s využitím plánů nezbytných dodávek ORP, jejichž zpracování také koordinují. Kraj je tedy 

základním stupněm odpovědným za zabezpečení nezbytných dodávek. U odborně příslušného 

správního úřadu kraje následně uplatňují požadavky na nezajištěné nezbytné dodávky.  

Při plánování nezbytných dodávek musí kraj počítat s tím, že na základě plnění úkolů  

a činností obsažených v operačních plánech se budou podílet i útvary HZS, Policie, HS a další 

složky IZS, jejichž potřeby je také nutné zahrnout do plánu nezbytných dodávek kraje. [11] 

V období vytváření plánu nezbytných dodávek je důležité jednotlivé položky, sloužící  

ke zvládnutí krizové situace, blíže specifikovat. Výběr a plánování nezbytných dodávek  

by však byl značně komplikovaný, pokud by nebyl seznam vybraných položek, vyskytujících 

se v plánech nezbytných dodávek, unifikován.  

Unifikace je provedena v informačním systému pro plánování civilních zdrojů Argis,  

který poskytuje orgánům krizového řízení informační podporu a zahrnuje evidenci 

disponibilních věcných zdrojů pro řešení krizových situací. Konkrétním výstupem systému 

jsou plány nezbytných dodávek generovány na základě výběru nezbytných dodávek 

z číselníku. Číselník v rámci IS Argis slouží k zařazování, třídění a zadávání nezbytných 

dodávek podle požadavků na nezbytné dodávky zadávaných orgány krizového řízení.
2
 [11] 

                                                
2 V České republice existuje i celostátní systém číselného značení produkce, takzvaný číselník Standardní 

klasifikace produkce vytvořený na základě mezinárodních standardů. Jeho použití v první verzi IS Argis bylo 

pro označení nezbytných dodávek nepostačující a sporné. Proto byl SSHR vytvořen vlastní číselník. [11] 
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1.4.3 Způsob výběru dodavatelů nezbytných dodávek 

Výběr dodavatelů nezbytných dodávek je stejně důležitý jako samostatné vytváření plánu 

nezbytných dodávek. Cílem přitom není zajistit nezbytné dodávky od konkrétního dodavatele 

pro konkrétního odběratele, ale získat přehled disponibilních zdrojů na území obce a kraje, 

které bude možné využít při řešení krizových situací. [11] 

Na základě krizového plánu a seznamu požadovaných nezbytných dodávek je nutné, 

 aby zpracovatel plánu nezbytných dodávek vytvořil nejprve celkový plán všech nezbytných 

dodávek. Tento není pouhým souhrnem nezbytných dodávek pro všechny typy krizové 

situace, ale je seznamem dodávek potřebného k pokrytí zdrojů při vzniku nejhorší možné 

mimořádné události nebo souběhu událostí. K takto stanoveným potřebám navrhne možné 

dodavatele, s využitím Registru ekonomických subjektů ve svém správním obvodu a vlastní 

znalosti a zkušenosti [11]. Při výběru je důležité zohlednit fakt, že některé ekonomické 

subjekty mohou být samy postiženy mimořádnou událostí a možnosti dodávek zboží,  

které vyrábí, anebo mají běžně k dispozici, mohou být značně omezeny. 

Následně oslovuje krajský úřad ORP, který definuje své potřeby nezbytných dodávek  

za použití IS Argis a v něm uvedených údajů v Registru ekonomických subjektů,  

u všech dostupných ekonomických subjektů svého obvodu a na základě zkušeností  

a znalostí místních podmínek, provede výběr dodavatelů. Seznam dodávek s návrhem 

vhodných dodavatelů předá ORP krajskému úřadu a současně jej může předat s vědomím 

krajského úřadu i příslušnému územnímu odboru HZS kraje. [11] 

Je důležité také zmínit, že přehled dostupných dodavatelů nezbytných dodávek ve správním 

obvodu obce nebo kraje se neomezuje pouze na dodavatele, kteří jsou přesně schopni naplnit 

potřebné množství nezbytné dodávky, ale zahrnuje do něj všechny zjištěné dodavatele. [7]  

Ekonomické subjekty a jejich organizační složky, tedy potencionální dodavatelé nezbytných 

dodávek, jsou oslovováni HZS kraje prostřednictvím IS Argis, na základě požadovaných 

nezbytných dodávek a seznamu dodavatelů. Navíc může do seznamu dodavatelů přidat další 

subjekty, které můžou napomoci při řešení krizových situací. Oslovení dodavatelů je možné 

pouze prostřednictvím HZS kraje.  

Od všech subjektů HZS kraje zjistí, zda a v jakém množství jsou schopni dodávat nezbytné 

dodávky za krizové situace. Všechny informace následně zpracuje a předá je krajskému úřadu 
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[11]. Krajský úřad následně posoudí, zda nezbytnou dodávku zajistí ještě před vyhlášením 

krizového stavu uzavřením smlouvy. [7]  

1.5 Deskripce krizového plánu obce Vsetín 

Obec Vsetín leží v severní části Zlínského kraje. Jedná se o bývalé okresní město, 

kterému byla v roce 2002 na základě zákona č. 314 ze dne 13. června 2002 o stanovení obcí  

s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, svěřena přenesená 

působnost [23]. Vsetín byl ustanoven obcí s rozšířenou působností a na základě tohoto 

ustanovení musí plnit i všechny povinnosti vyplývající z krizové legislativy. 

ORP Vsetín, stejně jako všechny ostatní ORP na území České republiky, musí zajistit 

připravenost svého správního obvodu na řešení krizových situací. V rámci svých kompetencí 

zpracovává, doplňuje a pravidelně aktualizuje krizový plán, jehož součástí je i plán 

nezbytných dodávek, plní úkoly uložené krajským úřadem a v případě krizových situací 

zajišťuje také činnosti umožňující přijetí regulačních opatření.  

Celkově zahrnuje ORP Vsetín 32 obcí, které jsou zobrazeny na obrázku 4, jeho rozloha je 

662,48 km
2
 a počet obyvatel čítá 67 664. [24] 

 

Obrázek 4: Administrativní mapa správního obvodu Vsetín [25] 
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Teoretický základ pro provedení analýzy řešené problematiky poskytuje základní část 

krizového plánu ORP Vsetín, a to zejména přehledem možných zdrojů rizik a operativní část 

obsahující plán nezbytných dodávek a rozpracování typových plánů na postupy pro řešení 

konkrétních druhů hrozících krizových situací. 

1.5.1 Deskripce potencionálních krizových situací 

Na území ORP bylo na základě analýzy rizik vyhodnoceno několik možných zdrojů rizik, 

které mohou způsobit následující krizové situace: 

 průmyslové havárie, únik nebezpečné látky, 

 nákazy domácího zvířectva, 

 havárie v silniční dopravě, 

 havárie v železniční dopravě, 

 narušení dodávek elektřiny, plynu, vody, 

 teroristický útok 

 přirozené povodně, 

 zvláštní povodně, 

 narušení dodávek pitné vody, 

 živelní pohromy (požár lesa, sněhové kalamity, sesuvy), 

Do kategorie zdrojů rizik, které by mohly v ORP Vsetín zapříčinit vznik krizové situace,  

patří podniky skladující nebezpečné chemické látky a chemické přípravky (Austin Detonator 

s.r.o, Indet Safety Systems a.s. a D-Technika.a.s.) a skladující hořlavé uhlovodíky,  

propan-butan apod. (TES s.r.o. Vsetín, IRISA v.d. Vsetín, Čerpací stanice - Vsetín-Jasénka, 

Rokytnice, Ohrada a Karolinka). K dalším mimořádným událostem patří nákazy domácího 

zvířectva a nebezpečí, která představují epidemie a epizootie. Tyto můžou vznikat především 

ve velkochovech drůbeže a hospodářských zvířat - ve správním obvodu ORP Vsetín se 

nacházejí dva velkochovy drůbeže v katastru obce Růžďka. 

Pravděpodobnost výskytu havárií v silniční dopravě je vzhledem k horskému charakteru 

území velká zejména v zimním období, na silnici I/69 v úseku Liptál - Jasenná kopec Sirákov 

a na silnici II/487 Vsetín - Velké Karlovice. Kromě silniční sítě prochází územím správního 

obvodu ORP Vsetín významná elektrifikovaná dvoukolejná železniční traťč.280 Hranice  

na Moravě - Horní Lideč – Púchov. Dále se zde nacházejí dvě jednokolejné neelektrifikované 
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železniční tratě lokálního významu. Na těchto tratích je vybudováno 81 přejezdů,  

z toho 20 se světelným zabezpečovacím zařízením. Největší riziko představuje 8 přejezdů  

s výstražným zařízením na trati č. 280.  

Mimořádnými událostmi v ORP Vsetín jsou i rozsáhlé a dlouhodobé narušení dodávek 

elektrické energie. Nejzávažnější byly zaznamenány v prosinci 2005, březnu 2007 a v říjnu 

2009. Všechny výpadky byly způsobeny sněhovou kalamitou, která způsobila přerušení 

vedení. [26] Jednotlivé zdroje rizik a jejich lokace v rámci ORP Vsetín jsou zobrazeny na 

obrázku 5. 

 

 

Obrázek 5: Zdroje rizik v ORP Vsetín [26] 

Pro sestavení optimálního plánu nezbytných dodávek je v případě této diplomové práce nutné 

charakterizovat pouze ty mimořádné události, jejichž pravděpodobnost vzniku je vysoká  

až velmi vysoká, anebo nízká, ale představující svými následky závažné riziko ohrožení.  

 

 



30 

 

Mezi tyto patří zejména přirozené a zvláštní povodně, narušení dodávek pitné vody a živelné 

pohromy. 

Přirozené povodně 

Přirozené povodně mohou vzniknout v kteroukoli roční dobu. V zimních a jarních měsících 

vznikají převážně táním sněhové pokrývky, zejména v kombinaci s vydatnými dešťovými 

srážkami. Dále mohou být vyvolány ledovými jevy, kdy dochází k ucpání vodního koryta 

plovoucími ledovými krami. V letním období mohou vznikat bouřkové povodně, které jsou 

způsobeny krátkodobými srážkami velké intenzity zasahující poměrně malá území.  

Za intenzivní srážky, způsobující lokální bouřkové povodně, se v ORP Vsetín považuje 

množství srážek cca. 30 mm/hod., 45 mm/2 hod., 55 mm/3 hod., 60 mm/4 hod.  

Územím ORP Vsetín protéká pět významných toků: Vsetínská Bečva, Senice, Ratibořka, 

Bystřička a Stanovice, v povodí kterých jsou obce ohroženy povodněmi nejvíce. Navíc jsou 

průtoky Vsetínské Bečvy a Bystřičky silně ovlivněny hydrologickými poměry na vodních 

dílech Karolinka a Bystřička. V posledním období jsou obce ve správním obvodu postihovány 

také lokálními bouřkovými povodněmi.  

Zvláštní povodeň 

Na území ORP Vsetín jsou vybudována dvě vodní díla (VD) II. Kategorie – Karolinka  

a Bystřička. V případě poruchy VD Bystřička je ve správním obvodu postižena obec 

Bystřička s cca 950 obyvateli. Při poruše VD Karolínka se jedná o asi o 10 000 osob. 

Narušení dodávek pitné vody 

V ORP Vsetín se nacházejí dva významné zdroje pitné vody, a to přehrada Karolinka  

a prameniště Vsetín – Ohrada. Tyto zdroje jsou v případě, že nedojde k porušení přehrady 

Karolinka, v nejbližších letech schopny plně pokrýt spotřebu obyvatelstva. Potenciální 

nebezpečí v zásobování pitnou vodou představuje sesuv v lokalitě Čertových skal Lidečko. 

Tento ohrožuje hlavní přivaděč vody pro obce Hornolidečska i obce v sousedních ORP 

Valašské Klobouky a Luhačovice.  
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Živelní pohromy – požár lesa, sněhové kalamity, sesuvy 

Správní obvod pokrývají lesy z cca 63 %. Každoročně dochází ke třem až čtyřem lesním 

požárům. Tyto jsou v drtivé většině způsobeny podceněním nebezpečí při pálení klestí.  

I přes nepřístupnost terénu nedošlo v posledních letech díky profesionalitě HZS k lesním 

požárům, které by způsobily závažné škody. 

Vzhledem k charakteru terénu ohrožují sněhové kalamity správní obvod v podstatě 

každoročně. Způsobují přerušení dodávek elektrické energie, škody na budovách, zhoršení 

nebo úplné přerušení dopravní obslužnosti. Lze je zaznamenat v průběhu měsíců října  

až dubna. 

Celá hornatá část území ORP Vsetín patří do oblasti s vysokou četností aktivních sesuvných 

jevů. Přesný počet sesuvů nelze určit, protože při každém dlouhodobém dešti vzniknou další. 

Jen při dlouhotrvajících deštích v roce 2010 vzniklo 23 nových sesuvů. Několik desítek 

nejzávažnějších bylo sanováno. Nejzávažnější problémy jsou v obcích Růžďka, Malá 

Bystřice, Jablůnka, Vsetín, Lidečko. V současnosti je podchyceno cca 100 sesuvů. [26] 

1.5.2 Plán nezbytných dodávek 

Plán nezbytných dodávek ORP Vsetín obsahuje jak zajištěné dodávky, včetně seznamu 

dodavatelů, tak seznam nezajištěných dodávek, na které uplatnil požadavek u krajského úřadu 

ve Zlíně. 

Počet postižených osob jednou nejzávažnější krizovou situací, anebo souběhu více krizových 

situací byl stanoven na 15 000. ORP Vsetín přitom odhadem stanovila, že nezbytné dodávky 

bude nutné v případě krizových situací, ke kterým se maximální množství nezbytných 

dodávek vztahují, zajistit pro jednu desetinu postiženého obyvatelstva v ORP Vsetín,  

tedy 1 500 osob.  

Krizovými situacemi, na které jsou nezbytné dodávky v ORP Vsetín dimenzovány,  

jsou povodně zvláštní, kdy by bylo krizovou situací postiženo 10 000 osob, povodně 

přirozené, při kterých by bylo zasaženo asi 5000 osob a narušení dodávek pitné vody,  

které by v ORP Vsetín zasáhlo asi 15 000 osob. Kalkulace nezbytných dodávek počítá s tím, 

že souběh různých mimořádných událostí by mohl postihnout celkově 15 000 osob,  

anebo by došlo k narušení dodávek pitné vody, při které by bylo postiženo taktéž 15 000 

osob. Ostatní druhy krizových situací (živelné pohromy, epidemie, epizootie, narušení 
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dodávek elektrické energie, a narušení dodávek ropných produktů) by podle plánu nezbytných 

dodávek zasáhly při souběžném působení celkem 9 500 obyvatel.  

Většina „běžných“ nezbytných dodávek, jako jsou potraviny, oblečení a prostředky osobní 

hygieny pro evakuované obyvatelstvo, prostředky pro likvidaci následků krizové situace atd., 

jsou dodávky zajištěné místními dodavateli.   

Mezi nezajištěné dodávky patří pouze mobilní WC textilní lehátka (skládací), spací pytle  

a vysoušeč elektrický teplovzdušný. [45] 

1.6 Dílčí závěr 

Systém hospodářských opatření pro krizové stavy je systém zajišťující obyvatelstvu, veřejné 

správě, ale i složkám IZS, ozbrojeným složkám a havarijním službám nezbytné dodávky  

pro překonání krizových situací. Přitom se snaží dodávky zajistit tak, jakoby žádná krizová 

situace vůbec nenastala, a tudíž, aby byly nepříznivé následky krizových situací sníženy  

na co nejnižší míru. 

Současný stav řešené problematiky ukazuje, že se systém dynamicky vyvíjí na základě 

proměňujících se hrozeb. V rámci systému HOPKS je pro práci stěžejní zejména systém 

plánování nezbytných dodávek a způsob výběru dodavatelů.  

Podkladem pro analýzu řešené problematiky jsou jak všechny teoretické poznatky obsažené 

v této kapitole, tak samotná deskripce krizového plánu obce Vsetín, v rámci něj zdrojů rizik  

i plánu nezbytných dodávek.  

Na území ORP Vsetín může nastat několik druhů krizových situací, které by rozsahem 

postihly různá území a zasáhly různý počet obyvatel. Krizovou situací, které v rámci 

charakteristiky všech krizových situací na území ORP Vsetín není věnována speciální 

pozornost, ale která by měla nejzávažnější dopady pro obyvatelstvo, je povodeň zvláštní  

na VD Karolinka. Právě tuto krizovou situaci, která je klíčová pro sestavení plánu nezbytných 

dodávek je proto nutné dále analyzovat. Nejen tato krizová situace, ale i možné spolupůsobení 

dalších mimořádných událostí, včetně stanovení sil a prostředků pro jejich zvládání,  

je potřeba zohlednit v plánu nezbytných dodávek. 

  



33 

 

2 Metody zpracování práce 

Deskripce představuje základní metodu využitou pro popis teoretického vymezení 

problematiky. Prolíná se celou první kapitolou práce. 

 

Analýza je použita zejména ve třetí kapitole, která podrobně rozebírá řešenou problematiku. 

Na základě podkladů, tedy krizového plánu ORP, je v kapitole provedena analýza vybrané 

krizové situace, sil a prostředků a analýza maximální položky nezbytné dodávky potřebné 

k překonání krizové situace. Základem analýzy je rozčlenění celků na části a určení vztahů  

a vazeb mezi nimi. [27] 

 

Indukce je metoda vyvození obecného pravidla o určité pravidelnosti. Obecně je to 

myšlenkový pochod od jednotlivého k obecnému [27].  Metoda je využita při vytváření 

dílčích závěrů a obecných doporučení v rámci kapitoly 4.3. 

 

Dedukce je metodou, kdy se z daných tvrzení (premis) odvozují jiná tvrzení (závěry). Jedná 

se také o způsob aplikace konkrétního případu na teorii [27]. Této metody je využito  

jak při psaní dílčích závěrů, tak v kapitole 4, která je návrhovou částí práce. 

 

Syntéza je protikladem analýzy. V rámci ní se vztahy, části a souvislosti spojují do určitého 

celku [27]. Syntézy je využito v kapitole 1 při získávání informací o celém systému z různých 

dokumentů a publikací. Především je ale opět aplikována při psaní dílčích závěrů 

 a návrhové části práce. 

  



34 

 

3 Analýza řešené problematiky 

Úkolem obcí s rozšířenou působností je v rámci dvouletého cyklu plánování nezbytných 

dodávek vytvářet a aktualizovat plán nezbytných dodávek na základě současného stavu. 

Analýza mimořádných událostí a opatření ochrany obyvatelstva, včetně disponibilních sil  

a prostředků, vznikajících na základě měnících se, anebo i stávajících zdrojů rizik, může vést 

k následnému přepracování, anebo zachování plánů nezbytných dodávek tak, aby byly 

optimální, tedy co nejlepší za daných podmínek.  

K provedení optimalizace plánu nezbytných dodávek ORP Vsetín je tedy nutné nejdříve 

analyzovat krizovou situaci, případně krizové situace, jejichž souběh, nebo samostatné 

působení, je pro určení maximální položky nezbytné dodávky klíčové. Dalším klíčem 

k provedení optimalizace je analýza opatření k ochraně obyvatelstva. Tato zahrnuje analýzu 

základních potřeb nutných přežití obyvatelstva a nouzové zásobování pitnou vodou. Nouzové 

zásobování pitnou vodou je v případě VD Karolinka nutné zmínit z toho důvodu, že nádrž 

slouží jako zásobárna pitné vody téměř pro celou ORP. Narušením hráze VD Karolinka  

by došlo také k narušení zásobování pitnou vodou. Následně je provedena analýza sil  

a prostředků, tedy veškerých hmotných i nehmotných zdrojů, které je možno použít při řešení 

krizových situací a které má ORP Vsetín k dispozici. V neposlední řadě je nezbytné,  

na základě analýzy vybrané krizové situace a disponibilních sil a prostředků, analyzovat 

maximální potřeby nezbytných dodávek tak, jak jsou uvedeny v plánu nezbytných dodávek 

ORP Vsetín. 

3.1 Analýza vybrané krizové situace na území ORP Vsetín 

Krizovou situací, jejíž pravděpodobnost vzniku je nízká, ale jejíž vznik by ohrozil velké 

množství obyvatelstva a způsobil značné škody na majetku a životním prostředí v ORP 

Vsetín, je zvláštní povodeň způsobená poruchou či havárií vodního díla Karolinka. VD 

Karolinka se nachází v obci Karolinka a jeho nádrž o objemu 7,65 milionu m
3
 vody slouží 

jako zásobárna pitné vody pro Vsetínsko a okolí. Vznik mimořádné události na tomto vodním 

díle by měl pravděpodobně negativní dopady jak na majetek a životní prostředí, tak životy  

a zdraví obyvatelstva. 
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3.1.1 Vznik mimořádné události  

Zvláštní povodně vzniklé na vodních dílech, které můžou nastat jak při stavbě, tak provozu,  

se dělí podle charakteru situace do tří kategorií, označené jako zvláštní povodeň typu 1, 2 a 3.  

Na sypané kamenité hrázi VD Karolinka může tedy dojít ke třem druhům zvláštních povodní, 

které by byly způsobené buď poruchou, nebo havárií, která by vedla k přetržení hráze,  

anebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle.  

První mimořádná událost by mohla nastat porušením hráze VD Karolinka, která by následně 

vedla k přetržení hráze a vzniku takzvané zvláštní povodně typu 1. Zvláštní povodeň typu 2 

by vznikla v případě poruchy hradicí konstrukce bezpečnostních a výpustných zařízení vodního 

díla, přičemž by došlo k neřízenému odtoku vody. Poslední, zvláštní povodeň, typu 3, by mohla 

vzniknout nouzovým řešením kritické situace ohrožující bezpečnost vodního díla, při které by 

bylo nutné mimořádné vypouštění vody z vodního díla [28]. 

Spouštěče zvláštních povodní na VD Karolinka mohou být různého charakteru. Může jít  

o zanedbání technického dozoru a s tím souvisícího neodstranění závady na VD Karolinka, 

tedy selhání lidského faktoru. Příčinou však můžou být i přírodní podmínky - například 

nadměrné srážky, které by zvýšily objem vody v nádrži a tedy i tlak na stěny hráze. V tomto 

případě by muselo dojít k odtoku vody, anebo by hrozilo přetečení, v krajním případě 

přetržení hráze. Dále by zvláštní povodeň mohla vzniknout působením vojenské  

nebo teroristické činnosti  

Kromě vzniku povodně by jakákoliv porucha vodního díla mohla sekundárně zapříčinit 

selhání zásobování pitnou vodou pro ORP Vsetín. 

3.1.2 Průběh mimořádné události 

Pro obyvatelstvo by měla nejhorší důsledky zvláštní povodeň typu 1. Při porušení hráze  

by byl nástup povodně pod VD Karolinka okamžitý a její důsledky by byly katastrofální. VD 

Karolinka je zásobována vodou z řeky Velká Stanovnice. Zároveň řeka pod hrází nádrž 

odvodňuje a poté se vlévá do Vsetínské Bečvy. V případě porušení hráze by se povodňová 

vlna bleskově šířila přes Velkou Stanovnici do Vsetínské Bečvy a dále po proudu jejího toku. 

Tabulka 1 uvádí, které obce by byly zasaženy anebo ohroženy povodňovou vlnou šířící se 

z VD Karolinka, jaká by byla maximální výška vlny, za jak dlouho by vlna zasáhla danou 

obec, jaká by byla rychlost vlny a zda by byla obec vlnou poškozena, anebo pouze ohrožena.  
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Analýza krizové situace je doplněna o počty obyvatel žijících v obci, ze kterých se dá 

odhadem odvodit počet osob postižených krizovou situací. Tento údaj je pro plánování 

nezbytných dodávek důležitý. 

 

Tabulka 1: Průběh zvláštní povodně [28] 

Obec Vzdálenost od 

hráze [km] 

Maximální výška 

vlny nad terénem 

[m] 

Doba doběhu 

vlny do dané 

obce [min] 

Rychlost 

čela vlny 

[m/s] 

Poznámka 

Karolinka 2-4 6-7 2-7 7-11 Zničena 

Nový 
Hrozenkov 

5-7 7-3 10-17 4-6 Zničena  

Halenkov 11 4 31 4 Ohrožena 

Huslenky 15-16 4-5 51-53 3-4 Část. 

zničena 

Hovězí 17-18 3-5 66-75 2-3 Část. 

zničena 

Janová 28 4 94 2 Část. 

zničena 

Vsetín 24-27 1-2  121-160 1-2 Ohrožena 

Jablůnka 32-33 1-2 222-224 1-2 Ohrožena 

Bystřička 37-38 2-3 286-286 2 Část. 

ohrožena 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že nejvíce ohroženými obcemi jsou obce Karolinka a Nový 

Hrozenkov. Doba doběhu vlny do obce Karolinka, která se nachází bezprostředně pod hrází, 

je pouze 2-7 min. Voda by dosahovala maximální výšky 6-7 m a následkem povodně  

by byla obec zcela zničena.
3
  

V obci Karolinka žije 2770 obyvatel [30], kteří by měli být v případě nebezpečí porušení 

hráze varování a evakuováni na bezpečné místo. Plán nezbytných dodávek musí počítat s tím, 

že většině obyvatelů bude potřeba na dobu nezbytně nutnou zajistit nouzové ubytování  

a nezbytné dodávky. 

                                                
3 Mapy záplavových území pod VD Karolinka jsou součástí přílohy č. 2.  
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Již při vyhlášení stavu bdělosti, tedy prvního stupně povodňové aktivity,
4
 by měli být 

obyvatelé všech dotčených obcí informováni o vyhlášení tohoto stavu, aby si mohli případně 

nachystat evakuační zavazadla a byli připraveni na možnou evakuaci.  

Další zasaženou obcí je Nový Hrozenkov, ve vzdálenosti od hráze 5-7 km. Zde by byla 

povodňová vlna za pouhých 10-17 min a obec by byla povodňovou vlnou taktéž zcela 

zničena. Počet obyvatel obce je 2748 [31]. Celkově by tedy, včetně obce Karolinka, muselo 

být v případě narušení hráze a jejího možného protržení, bezprostředně evakuováno 5518 

osob. 

Ve zmíněných obcích se nenachází žádné zdravotnické zařízení, které by dlouhodobě 

ubytovávalo nemocné. V obci Karolinka se ale nachází domov pro seniory, jejichž evakuace 

by mohla být náročnější, než evakuace ostatních obyvatel. Tyto osoby by navíc, včetně dětí 

do 15 let, musely být evakuovány přednostně. Dalším aspektem evakuace by byla vzhledem 

k povaze obcí, kdy většina obyvatel žije v rodinných domcích a vlastní hospodářské 

zvířectvo, evakuace zvířat a jejich následné ustájení.  

Obec Halenkov by byla povodňovou vlnou, podle výše uvedené tabulky, pouze ohrožena. 

Maximální výška vlny by zde byla 4 m. Povodňovou vlnou by byly zasaženy zejména objekty 

nacházející se v bezprostřední blízkosti toku řeky Vsetínské Bečvy. Obec Halenkov má 

celkem 2387 obyvatel [32], z nichž jen malá část by byla případnou povodňovou vlnou 

zasažena.  

Dalšími obcemi, které jsou od VD Karolinka vzdáleny 15-28 km a kam by se povodňová vlna 

dostala za 51-94 min, jsou obce Huslenky, Hovězí a Janová. Ačkoliv by zde povodňová vlna 

nebyla tak vysoká jako v předchozích případech, čas na případnou evakuaci  

a protipovodňová opatření by byl delší, obce by byly pravděpodobně částečně zničeny. Hlavní 

zastavěná část všech třech zmíněných obcí totiž leží po obou stranách toku Vsetínské Bečvy, 

jíž by se povodňová vlna šířila. V obci Huslenky a Hovězí by byla povodňovou vlnou 

zasažena pravděpodobně asi polovina z 2094 a 2381 obyvatel [33, 34] a v obci Janová většina 

ze 763 obyvatel. [35] 

Do obcí Vsetín a Jablůnka by povodňová vlna doběhla v rozmezí 121-224 min. Výška 

povodňové vlny by byla asi 1-2 m a ohroženy by v obou obcích byli opět zejména obyvatelé 

                                                
4 Jednotlivé stupně povodňové aktivity a jejich popis jsou obsaženy v příloze č. 3.  
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bydlící v bezprostřední blízkosti Vsetínské Bečvy. V obci Vsetín žije celkem 27963 obyvatel 

[36] a v obci Jablůnka celkem 2030 obyvatel. [37] 

Poslední zasaženou obcí by byla obec Bystřička s 945 obyvateli [38]. Tato obec se nachází  

až ve vzdálenosti 38 km od hráze VD Karolinka, přesto by zde povodňová vlna mohla 

dosáhnout výšky 1-2 m a obec by byla vlnou částečně ohrožena. 

Důležitým aspektem důsledků povodně není jen uvedení výšky povodňové vlny,  

ale také období, ve kterém by k porušení hráze došlo. V jarním období mívají řeky  

na Vsetínsku tradičně větší množství vody, než v období letním, a tudíž i zvýšení hladiny  

o 1-2 m by v ohrožených nebo částečně ohrožených obcích mohlo způsobit velké škody. 

Přirozená povodeň by tak v případě spolupůsobení s povodní zvláštní napáchala mnohem 

větší škody, než kdyby se vyskytla samostatně.  

Například v obci Vsetín se v záplavovém území nachází nemocnice a zdravotnické středisko, 

které by v nejhorším případě musely být evakuovány, a jejichž provoz by musel být zajištěn 

v jiných prostorách. Celkově jsou obce ležící pod VD Karolinka zranitelné s ohledem  

na povodně. Obce od Karolinky až po Janovou se totiž rozprostírají převážně v údolí podél 

toku řeky Vsetínské Bečvy. 

3.1.3 Dopady mimořádné události 

Na základě uvedených počtů obyvatel v jednotlivých obcích je možné odhadnout počet 

obyvatel, kteří budou postiženi zvláštní povodní a kteří by mohli být závislí na nezbytné 

dodávce. Tabulka 2 uvádí odhadovaný počet postižených obyvatel. Část použitých informací 

vychází z poznámky v tabulce 1 [28] a z údajů ohledně počtu obyvatel v jednotlivých obcích 

[30-38]. 

 

Tabulka 2: Odhadovaný počet osob postižených zvláštní povodní 

Obec 
Dopady krizové 

situace 

Celková počet 

obyvatel 

Odhadovaný počet postižených 

obyvatel 

Karolinka zničena 2 770 2770 

Nový 

Hrozenkov 
zničena 2  748 2748 

Halenkov ohrožena 2387 240 

Huslenky částečně zničena 2 094 1047 
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Hovězí částečně zničena 2 381 1190 

Janová částečně zničena 763 263 

Vsetín ohrožena 27 963 2 000 

Jablůnka ohrožena 2030 500 

Bystřička částečně ohrožena 945 100 

Odhadovaný počet postižených obyvatel celkem 10 858 

 

Jedná se tedy primárně o 10 000 obyvatel, z obcí vzdálených 2-38 km od VD Karolinka, kteří 

by byli ohroženi na životech a majetku. Bezprostřední ohrožení života a zdraví by hrozilo 

zejména obyvatelům obcí Karolinka a Nový Hrozenkov, které by byly povodňovou vlnou 

zcela zničeny. Obyvatelé by tedy mohli přijít o skoro veškerý svůj majetek. 

Důležité je také zmínit fakt, že podle povodňových plánů obcí [42] by voda opadla  

asi v rozmezí 4-7 hodin. V záplavových územích se však kromě obytných domů, škol  

a školek nachází z velké části i lokální železniční trať spojující Vsetín s obcí Velké Karlovice. 

Podél železnice a podél toku řeky Vsetínské Bečvy je vedena i silnice číslo 487, spojující 

rovněž obce mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi. Obnovení železniční trati,  

a tedy i spojení obyvatel s okolím, by mohlo trvat několik dnů, obnovení silnice však  

i několik týdnů. 

Z povodňových plánů [42] je dále zřejmé, že většina zmíněných obcí není připravena  

na povodně většího rozsahu. Zejména mosty a lávky v úseku Vsetínské Bečvy tekoucí  

přes Karolinku a dále přes Vsetín až na Bystřičku představují překážky, které zhoršují 

odtokové poměry v oblasti. Objekty většinou nejsou kapacitní pro průtok stoleté vody  

a například v obci Janová není lávka pro pěší vedoucí přes Vsetínskou Bečvu kapacitní  

ani pro průtok pětileté vody. Znamená to, že následky povodně budou v takovýchto 

podmínkách horší, než kdyby byly objekty lépe připravené na průtok většího množství vody.  

Mimořádná událost na VD Karolinka by nevedla jen k mimořádné povodni, ale také k selhání 

zásobování pitnou vodou pro ORP Vsetín. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Vsetín 

(Vak a.s.) zajišťuje dodávky pitné vody v rámci ORP Vsetín a okolí. Objem dodávané pitné 

vody je asi 250 l/s a doba doběhu vody do Vsetína, tedy obce vzdálené asi 28 km,  

je 5-7 hod. Jak ukazuje tabulka 3, kromě VD Karolinka je pitná voda pro Vsetínsko 

zajišťována i z dalších zdrojů: z povrchové úpravny vody ve Valašském Meziříčí, z úpravny 

podzemní vody v Rožnově pod Radhoštěm a z prameniště podzemní vody v lokalitě Vsetín-
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Ohrada. Tyto čtyři zdroje zabezpečují 97,4 % celkové výroby pitné vody. Zbylé 2,6 % 

zabezpečuje 8 malých pramenišť a zdrojů podzemní vody. [39] 

 

Tabulka 3: Výroba pitné vody ve zdrojích společnosti v roce 2013 [39] 

Místo 
Výroba vody v tisících 

m
3 

% podíl na celkové 

výrobě 
Zdroj 

Karolinka 3621,9 56,8 
Povrchová 

voda 

Valašské Meziříčí 519,8 8,2 
Povrchová 

voda 

Vsetín -Ohrada 1603,8 25,2 Podzemní voda 

Rožnov pod 

Radhoštěm 
462,9 7,3 Podzemní voda 

Kelč 0,1 0 Podzemní voda 

Místní zdroje celkem 167,1 2,6 Podzemní voda 

Společnost celkem 6375,6 100  

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že úpravna vody v Karolince, která čerpá vodu z VD Karolinka, 

pokrývá více než polovinu spotřeby vody na území bývalého okresu Vsetín.  

V rámci samotného ORP Vsetín je jediným zdrojem, který by alespoň z necelé poloviny 

nahradil dodávky pitné vody z VD Karolinka, prameniště nacházející se ve Vsetíně, v místní 

části Ohrada. Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm jsou samostatnými ORP,  

přesto jsou však napojeny na takzvaný páteřní vodovod a v případě přerušení dodávek z VD 

Karolinka mohou také alespoň částečně pokrýt jeho výpadek. 

Samotná obec Karolinka má vlastní zdroj pitné vody zásobující obec, který VaK a.s. 

nespravuje a leží v místě, kde nemůže být zasažen zvláštní ani přirozenou povodní. Ostatní 

obce podél toku řeky Vsetínské Bečvy jsou již zásobeny pitnou vodou z VD Karolinka. 

Protiproud vedený z Rožnova pod Radhoštěm a Valašského Meziříčí však nemusí být 

dostatečně silný, aby plně pokryl spotřebu všech obcí [41]. Proto je potřeba počítat  
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i s náhradním zásobováním, a to zejména za pomocí cisteren. Obrázek 6 ukazuje propojení 

vodovodní sítě v rámci území bývalého okresu Vsetín. 

 

 

 

Obrázek 6: Schéma dodávek pitné vody na území bývalého okresu Vsetín [40] 

3.2 Analýza možností řešení krizové situace  

Základním cílem ochrany obyvatelstva je plnění úkolů, které vedou k ochraně života, zdraví  

a majetku obyvatelstva. Analýza zvláštní povodně na VD Karolinka ukázala, že její negativní 

http://ikr2011.hzszlk.eu/images_kc/images/vodovody_VaK_VS_big.jpg
http://ikr2011.hzszlk.eu/images_kc/images/vodovody_VaK_VS_big.jpg
http://ikr2011.hzszlk.eu/images_kc/images/vodovody_VaK_VS_big.jpg
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dopady jak na majetek, tak na obyvatelstvo se objeví bezprostředně po porušení hráze. 

Úkolem ochrany obyvatelstva pod VD Karolinka je v tomto případě včasné varování  

před vznikající mimořádnou událostí a evakuace obyvatelstva, které by mohlo být povodní 

zasaženo, na bezpečná místa. V místech evakuace a v dalších místech postižených 

mimořádnou událostí musí být obyvatelstvu poskytnuty alespoň základní potřeby pro přežití, 

jako například potraviny, voda, věcné prostředky atd., které slouží zejména k překonání 

krizové situace. V případě vzniku poruchy na VD Karolinka však bude nutné řešit také 

nouzové zásobování vodou, protože nádrž slouží jako zásobárna pitné vody pro celý region.  

Zvládnutí krizové situace a provedení záchranných a likvidačních prací dále napomáhají síly  

a prostředky. Tyto by měly být nasazeny včas a v dostatečném množství tak, aby zmírnily, 

anebo odvrátily negativní dopady na obyvatelstvo a jeho majetek a následně pomohly 

odstranit způsobené škody. 

3.2.1 Vybraná opatření ochrany obyvatelstva 

Základní potřeby pro přežití obyvatelstva budou postiženým osobám zajištěny v případě 

zvláštní povodně z VD Karolinka, ale i jiné krizové situace, na základě plánu nezbytných 

dodávek. Jejich úkolem je pokrýt potřeby obyvatelstva nutné zejména k překonání krizové 

situace. Prvním úkolem ochrany obyvatelstva při zvýšeném riziku vzniku mimořádné 

povodně na VD Karolinka bude evakuace obyvatelstva na bezpečné místo. 

Na evakuaci obyvatelstva bezprostředně navazují opatření nouzového přežití, jejichž cílem je 

minimalizovat negativní dopady mimořádných událostí nebo krizových situací na zdraví  

a životy postiženého obyvatelstva. Opatření nouzového přežití zahrnují mimo jiné zajištění 

nouzového ubytování, zásobování základními potravinami, a nouzové zásobování pitnou 

vodou. [49] 

Bezprostřední evakuace by se měla týkat obcí Karolinka a Nový Hrozenkov, které leží 

nejblíže k VD Karolinka a dále také například částí obcí Huslenky, Hovězí a Janová, které by 

byly zvláštní povodní částečně zničeny.  Z potencionálních míst pro nouzové ubytování je 

nutné vyřadit zařízení nacházející se v oblastech poškozených krizovou situací.
5
 V hotelech 

                                                
5 Plán nezbytných dodávek ORP Vsetín ve výčtu všech dodavatelů zahrnuje i dodavatele například z Nového 

Hrozenkova, kteří by nebyli schopni v případě zvláštní povodně na VD Karolinka poskytnout ubytování. 

Některá zařízení nouzového ubytování se nacházejí v horských oblastech, tudíž by nebyly zasaženy mimořádnou 

událostí přímo, ale jejich zásobování základními potravinami a pitnou vodou by mohlo být komplikované.  
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má pro nouzové ubytování zajištěno, na základě plánu, ubytování 680 osob, v turistických 

ubytovnách 312, na kolejích a internátech 322 osob. Dále by mohly být postižené osoby 

nouzově ubytovány ve školách, sálech a sportovních halách. V těchto místech je zajištěno 

ubytování pro 2230 lidí. Celkově je tedy na základě plánu nezbytných dodávek zajištěno 

nouzové ubytování pro 3544 postižených osob. Navíc má ORP Vsetín zajištěno celkem 761 

míst pro ubytování osob dlouhodobě nemocných a tělesně postižených. 

V některých typech ubytování bude zajištěno obyvatelům i stravování z jídelen a restaurací, 

v jiných je možné zajištění základních potravin dovozem hotových jídel, v krajním případě 

potravin na vaření. Co se týče základních potravin, dodávky všech požadovaných potravin 

jsou v plánu nezbytných dodávek evidovány jako zajištěné a možnosti dodavatelů značně 

převyšují požadavky na maximální potřebu nezbytné dodávky. Množství jednotlivých 

potravin, které evakuovaný obyvatel potřebuje na den, je dán normami.
6
 V tabulce 4 je 

uveden výčet nezbytných potřeb pro přežití jednoho obyvatele na 10 dnů. 

 

Tabulka 4: Nezbytné potřeby pro přežití jednoho obyvatele na 10 dnů [49] 

Pořadové 

číslo 
Sortiment 

Měrná 

jednotka 

Dávka na 

osobu 

1 Maso včetně konzerv kg 0,866 

2 Mléko a mléčné výrobky včetně sušeného 

mléka 

l 2,333 

3 Tuky, včetně másla, sádla a olejů kg 0,583 

4 Chléb kg 2,416 

5 Přílohy: brambory, rýže, těstoviny, luštěniny, 

kroupy 

kg 3,166 

6 Mouka kg 1,916 

7 Cukr kg 0,5 

8 Vejce ks 2 

9 Pitná voda l 50 

 

                                                
6 Tyto vychází z předpokladu, že tzv. bazální energetický metabolismus průměrného energetického výdeje mužů 

(2200 kcal, tj. 9200 kJ) a žen (2000 kcal, tj. 8400 kJ) na den, za krizových stavů je snížena na 1900-1500 

kcal/den, tj. 8270-6300 kJ/den. [49] 
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Pro některé druhy nouzového ubytování je nutné taktéž vytvořit požadavek na lehátka, 

karimatky a spací pytle. Lehátka a spací pytle patří k nezajištěným dodávkám v rámci plánu 

nezbytných dodávek ORP Vsetín. 

Dalšími prostředky, které je nutné obyvatelstvu při náhlém vzniku mimořádné události 

poskytnout jsou například oblečení, prostředky osobní hygieny, které má ORP Vsetín taktéž 

zajištěny různými dodavateli.  

Jak již bylo zmíněno výše, VD Karolinka slouží z větší poloviny jako zásobárna pitné vody 

pro ORP Vsetín. ORP Vsetín má 67 664 obyvatel, z toho by podle plánu nezbytných dodávek 

narušení dodávek pitné vody mohlo zasáhnout 10 000 osob zasažených zvláštní povodní 

z VD Karolinka, dalších 5 000 osob při souběžném působení se zvláštní povodní. A protože 

VD Karolinka zásobuje pitnou vodou nejen obce, které by byly postižené povodní při 

mimořádné události plynoucí z poruchy vodního díla, je potřeba počítat s tím, že část 

zasažených obyvatel bude mimo tuto oblast a bude jim potřeba zajistit pouze dodávky pitné 

vody. Jedná se asi o dalších 15 000 osob. Plán nezbytných dodávek počítá se zajištěním 

nezbytných dodávek pro jednu desetinu obyvatel, mělo by se tedy jednat celkem o 3 000 

osob. Celkově bude postiženému obyvatelstvu nutno zajistit pro první dva dny 5 l pitné vody 

na osobu a den, pro další dny 10-15 l na osobu a den.
7
 

Žádoucí je obyvatelstvu poskytnout taktéž základní zdravotnické potřeby sloužící k ošetření 

drobných poranění a oděrků, anebo sloužící k základní léčbě krátkodobého zhoršení 

zdravotního stavu, jako je bolest hlavy, průjem, nevolnost. ORP Vsetín požadavek  

na zdravotnické potřeby neuplatňuje vůbec. 

V neposlední řadě je obyvatelstvu nezbytné zajistit taktéž fungování základních služeb. Mezi 

nouzové služby patří například poskytování informací o situaci a přijímaných opatřeních, 

zdravotnické služby, pohřební, opravárenské, hygienické, veterinární a sociální služby a 

například také služby prádelen a čistíren [49]. Tyto jsou v plánu nezbytných dodávek  ORP 

Vsetín zajištěny a budou poskytnuty v případě potřeby. 

3.2.2 Síly a prostředky pro řešení krizové situace 

Síly a prostředky představují jak materiální, tak lidské zdroje potřebné k řešení mimořádných 

událostí. Při vzniku mimořádné události hraje důležitou roli jak jejich dostupnost a množství, 

                                                
7 Zajištění dodávek pitné vody je dále rozebráno v kapitole 3.2.2 v rámci sil a prostředků. 
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tak vzdálenost, od mimořádné události, ve které se nacházejí a tedy i schopnost rychlého 

nasazení. ORP Vsetín disponuje četnými silami a prostředky k zajištění nezbytných dodávek 

potřebných pro postižené obyvatelstvo a pro řešení různých druhů krizových situací.  

V případě narušení VD Karolinka by mohly být v první řadě nasazeny síly a prostředky VaK 

a.s., tedy provozovatele úpravny vody na VD Karolinka. 

Tabulka 5 zahrnuje výčet vybraných sil a prostředků, které by mohly být použity  

na záchranné a likvidační práce. Pro ORP Vsetín jsou nejdůležitější ty síly a prostředky,  

které se nacházejí přímo v ORP Vsetín. Tyto by byly vzhledem k dostupnosti nejblíže místům 

nasazení pro provedení záchranných a likvidačních prací. Jelikož ale společnost VaK a.s.  

je společnost působící na celém území bývalého okresu Vsetín, zejména ve Valašském 

Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm, může nasadit síly a prostředky i z těchto míst,  

aniž by byla vázaná na území ORP Vsetín. 

 

Tabulka 5: Seznam sil a prostředků společnosti VaK a.s. [40] 

 Prostředek Specifikace Parametry Umístění 
Počet 

kusů 

1. 
Pojízdný autojeřáb nad 

5 tun 

Zemní práce 

Odstraňování 
poruch 

Vsetín 
1 

2. Buldozér 1 

3. Bagr UDS 114 
Vsetín, Val. Mez., 
Rožnov p. R. 

5 

4. Kompresor 

Vsetín 

1 

5. Nakladač UNC 2 

6. Nakladač KU 3 

7. Vysokozdvižný vozík 1 

8. Vysoušeč zdí 1 

9. Dieselagregát 10 kW 
Náhradní zdroj 

5 

10. Dieselagregát 11-75 kW 4 

11. Sněhový pluh Odklízení sněhu 2 

12. 
Čerpadlo ponorné na 

vodu 
Čerpání vody 5 l / s 3 

13. 
Nákladní automobil do 

5 t - sklápěč Přeprava 

nákladu 

do 5 t 2 

14. 
Nákladní automobil 

nad 5 t - sklápěč 
nad 5 t 

Vsetín, Val. Mez., 

Rožnov p. R. 
4 



46 

 

15. 
Nákladní automobil 

nad 5 t - valník 
Vsetín 2 

16. 
Cisterna na vodu - 

přívěsná Přeprava pitné 

vody 

Cisterna 1 m
3
 

Vsetín, Val. Mez., 

Rožnov p. R. 
3 

17. 
Cisterna na vodu - 

automobilní 
Cisterna 3 m

3
 Vsetín 1 

18. Cisterna na fekálie 
Přeprava 

odpadní vody 
Cisterna 10 m

3
 Vsetín, Val. Mez. 2 

19. Vozidlo skříňová 
Přeprava 

nákladu 

Nákladní prostor 

10 m
3
 

Vsetín 1 

20. Kontejnerové vozy 
Vsetín, Val. Mez., 

Rožnov p. R. 
3 

 

Položky číslo 1-11 představují různé stroje a zařízení, které by primárně sloužily 

k oddstranění poruch na vodním díle. VaK a.s. disponuje dostatečným množstvím prostředků 

určených k zemním pracím, ale i náhradní zdroje energie v případě výpadku. Samotná 

úpravna vody ležící nad obcí Karolinka, de facto vedle VD Karolinka, by samotnou povodní 

pravděpodobně nebyla zasažena. Všechny uvedené síly a prostředky by proto nejdříve 

směřovaly na opravu hráze tak, aby bylo zastaveno její vyprazdňování a mohla být  

co nejdříve obnovena řádná dodávka pitné vody. Po opravě VD Karolinka by mohly být  

následně využity zejména k likvidačním pracím. Důležitá jsou taktéž vozidla určená 

k přepravě různého nákladu, odpadní vody a cisterny na přepravu pitné vody o celkovém 

objemu 6 m
3
.  

Důležitým aspektem v rozhodování je, kdy a kam síly a prostředky povolat. Jak již bylo 

zmíněno výše, povodňová vlna bude postupovat velice rychle – v nejpostiženějších oblastech 

se objeví v časovém rozmezí 2-94 min. Doba dojezdu osobního automobilu v úseku Vsetín – 

Karolinka se pohybuje okolo 37 min a vzdálenost je 24 km, v úseku Valašské Meziříčí – 

Karolinka je to 50 min a vzdálenost je 41 km a v úseku Rožnov pod Radhoštěm – Karolinka 

je doba dojezdu 35 min a vzdálenost je asi 26 km [43]. Dojezd Bagrů a nakladačů by byl 

delší. Trasa z Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm vede mimo území postižené 

povodní. Nejkratší a nerychlejší trasa ze Vsetína, kde se nachází většina sil a prostředků však 

vede právě proti proudu a podél toku řeky Vsetínské Bečvy. I vzhledem k rychlému opadnutí 

vody by tato trasa nemusela být sjízdná a síly a prostředky by musely být transportovány  

ze Vsetína přes Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm, čímž by se jejich doprava  

do Karolinky a případně dále do postižených míst prodloužila o vzdálenost asi 21 km a dojezd 
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21 min. Tato trasa by však také nemusela být plně sjízdná vzhledem k tomu, že by povodňová 

vlna dosáhla až k obci Bystřička, která se nachází asi ve dvou třetinách trasy mezi Vsetínem  

a Valašským Meziříčím. Vzhledem k případné komplikované dopravě sil a prostředků je 

potřeba zvážit jejich včasné nasazení na bezpečná místa poblíž místa vzniku mimořádné 

události tak, aby mohla být co nejrychleji nasazena. Vzhledem k možnosti vzniku mimořádné 

události na VD Karolinka není umístění sil a prostředků právě ve Vsetíně nejvhodnější. 

V rámci sil a prostředků ve vlastnictví VaK a.s. je nedostačující množství vysoušečů zdí 

(pouze jeden) a ponorných čerpadel na čerpání vody (pouze tři čerpadla s rychlostí čerpání  

5 l/s. 

Dalšími prostředky, kterými VaK a.s. disponuje, jsou cisterny sloužící k rozvozu pitné vody 

v případě výpadku. Celkem vlastní společnost 15 cisteren o objemu 43,1 m
3
. Druh, počet 

kusů, objem a umístění jednotlivých cisteren je uveden v tabulce 6. 

 

Tabulka 6: Cisterny pro nouzové zásobování pitnou vodou [40] 

Typ zařízení 
Počet Objem 

Umístění 
ks m

3
 celkem m

3
 

Cisternové přívěsné voznice 4 3,2 12,8 Vsetín 

  1 3,2 3,2 Rožnov pod Radhoštěm 

  3 2,5 7,5 Vsetín 

  1 3,0 3 Vsetín 

  1 4,0 4 Vsetín 

Kontejnerové cisterny 1 2,4 2,4 Vsetín 

Automobilové přívěsné cisterny 1 0,9 0,9 Vsetín 

  1 0,9 0,9 Valašské Meziříčí 

  1 0,9 0,9 Rožnov pod Radhoštěm 

Nákladní automobil cisternový 1 7,5 7,5 Vsetín  

Celkem 15  43,1  

 

V samotné obci Vsetín se tedy nachází 12 cisteren o celkové kapacitě 38,1 m
3 

pitné vody,  

což představuje množství 38 100 litrů. Při výpadku dodávek vody u 15 000 obyvatel a potřebě 

zajistit množství 5 litrů na osobu a den pro první dva dny, jsou tyto cisterny schopny 

poskytnout náhradní dodávky pro 7 620 obyvatel. Pro případné další dny, kdy je nezbytná 
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dodávka stanovená na 10-15 litrů na osobu a den je to (při počítání s minimální hranicí  

10 litrů na osobu a den)  3 810 obyvatel. I při zapojení všech cisteren by nebyla dodávka vody  

na první tři dny zajištěna z těchto prostředků pro všechny obyvatele. 

Plán nezbytných dodávek však počítá se zajištěním pitné vody pouze pro jednu desetinu 

postižených, tedy 1500 obyvatel. Tyto dodávky by byly cisternami VaK a.s. plně pokryty. 

ORP Vsetín navíc disponuje „vlastními“ silami a prostředky k řešení mimořádných událostí. 

Jedná se o právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které disponují různými druhy sil  

a prostředků ke zvládání krizových situací.
8
 Mezi síly a prostředky lze zařadit také jednotku 

HZS Vsetín a jednotky dobrovolných hasičů mající sídlo na území ORP Vsetín. Další síly  

a prostředky, které by byly v případě potřeby poskytnuty, jsou jednotky HZS nacházejících se 

mimo ORP Vsetín a sdružení dobrovolných hasičů různých podniků, záchranné služby, 

zdravotnická zařízení, firmy vlastnící těžkou techniku a stroje, dopravní prostředky  

pro přepravu osob a materiálů atd. [44] 

Na území ORP Vsetín se nacházejí různí poskytovatelé sil a prostředků, kteří by byli schopni 

v případě potřeby zajistit prostředky, včetně jejich obsluhy. Tabulka 7 je výběrem různých 

prostředků, které by mohly být využity při záchranných a likvidačních pracích v případě 

vzniku zvláštní povodně plynoucí z poruchy VD Karolinka. Tabulka byla vypracována na 

základě přehledu sil a prostředků ORP Vsetín a nezahrnuje síly a prostředky, které by byly 

zasaženy mimořádnou událostí a také síly a prostředky VaK a.s. uvedené výše. 

 

Tabulka 7: Vybrané síly a prostředky na území ORP Vsetín  

Charakter pomoci 
Síly a prostředky určené  

k pomoci 
Počet ks 

Přeprava osob autobus 73  

Zemní práce, odvoz 

odpadu 

kontejnerový vůz 4 

nosič kontejnerů 3 

kontejner 20 

vozidlo na odvoz odpadu 6 

bagr 6 

                                                
8 Kompletní seznam sil a prostředků a poskytovatelů náhradních dodávek není součástí diplomové práce 

z důvodu ochrany informací o dodavatelích. 
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traktor 5 

nakladač 3 

kompresor 3 

Odstraňovací  

a úklidové práce 

sklápěč 6 

čerpadlo 18 

motorová pila 6 

vysoušeč zdí 1 

zametací vůz 4 

v3s fekál 1 

požární plošina 1 

Náhradní ubytování v určených školních zařízeních 1223 

Náhradní stravování v určených školních zařízeních 3949 

 

Z tabulky vyplývá, že samotná ORP Vsetín nedisponuje dostatečnými prostředky  

pro provedení zejména likvidačních prací po povodni. Musela by proto oslovit další síly  

a prostředky, které se nacházejí mimo ORP Vsetín. Je ale možné počítat s tím, že mnoho 

obyvatel obcí, tedy fyzických osob, vlastní soukromé prostředky, které by pomohly napomoci 

odstranit následky mimořádné události, zejména traktory a motorové pily. Nedostatkovými 

jsou stejně jako v případě VaK a.s. vysoušeče zdí, kdy pouze jeden subjekt vlastní jeden 

vysoušeč zdí, a také čerpadel, kterých je celkem pouze 18.  

3.3 Analýza maximální potřeby nezbytných dodávek 

Maximální potřeba nezbytné dodávky vychází z maximálního počtu osob závislých  

na nezbytných dodávkách při jedné mimořádné události, anebo více mimořádných událostí 

působících souběžně. Není tedy shodná s dodávkami potřebnými pro všechny postižené osoby 

při všech mimořádných událostech, ani se součtem počtu postižených osob závislých  

na nezbytné dodávce při všech mimořádných událostech. Plán nezbytných dodávek ORP 

Vsetín proto počítá s maximální potřebou nezbytné dodávky pro jednu desetinu osob 

postižených jednou anebo více krizových situací. Problémem při stanovení položky 

maximální potřeby nezbytné dodávky může být metoda určení počtu osob závislých  

na nezbytné dodávce, ale také samotný obsah plánu nezbytných dodávek. V ORP Vsetín byla 

jedna desetina postižených osob závislých na nezbytné dodávce určená odhadem. 
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Plán nezbytných dodávek ORP Vsetín je rozdělen do sedmi hlavních kategorií  

a 27 podkategorií na základě číselníku. Jednotlivé kategorie jsou analyzovány na základě 

podkladů ze stávajícího plánu nezbytných dodávek. [45-46]  

I. Kategorie: Zabezpečení potravinami  

Kategorie obsahuje jak zajištění potravin, tak zajištění pitné vody. Ne všechny uvedené 

položky jsou však položkami, bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů  

anebo položkami, které by byly určeny pouze pro uspokojení základních životních potřeb 

obyvatelstva. 

První dvě položky potravin obsahují hotová jídla chlazená a zmrazená, přičemž každá 

z položek je počítána v množství tří porcí na osobu a den. Při krizové situaci však není nutné, 

aby každý obyvatel závislý na nezbytné dodávce měl zajištěno celkově šest porcí hotových 

jídel na den. Další z vybraných položek v bilanci nezbytných dodávek je pečivo. V plánu 

nezbytných dodávek je uvedeno, že v případě přirozených povodní bude potřeba 1500 kusů 

(dále ks) pečiva, povodni zvláštní 3000 ks a v případě živelné pohromy velkého rozsahu  

300 ks pečiva. Maximální položka by měla být, na základě možného souběhu přirozené  

a zvláštní povodně, 4 500 ks pečiva. V plánu nezbytných dodávek je však uvedeno pouze  

300 ks. 

Plán nezbytných dodávek obsahuje i požadavky na maso čerstvé nebo chlazené, trvanlivé 

uzeniny a masové konzervy. Pokud má obyvatelstvo zajištěn přísun potravin v podobě 

hotových jídel, ať se jedná o jídla chlazená, zmrazená nebo konzervovaná, není důležité mu 

dodávat různé druhy masa v nezpracované podobě vůbec.  

U dietního pečiva a hotových dietních jídel je podobná nesrovnalost jako u pečiva: maximální 

položka nezbytné dodávky by měla být součtem nezbytné dodávky potřebné pro část 

obyvatelstva postižených přirozenou a mimořádnou povodní. U dietního pečiva je  

u přirozených povodní stanoveno 175 ks a u povodně zvláštní 350 ks. Celkově však není 

uveden požadavek na 525 ks dietního pečiva, ale je uveden pouze na 105 ks. U hotových 

dietních jídel by měl být součet 35 + 75 ks, tedy 105 ks dietních jídel, plán však uvádí  

pouze 50 ks. 

Podobné početní „anomálie“ se vyskytují i u dalších potravinových položek, jako je maso, 

brambory, zelenina, čaj, čokoláda a mléko sušené, sunar. U některých z těchto položek je 

požadavek na nezbytné dodávky podhodnocený (například u sunaru by měla být maximální 
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dodávka 105 kg na den – týká se samozřejmě pouze kojenců) a u některých je naopak 

nadhodnocená (například u brambor by měla být maximální položka nezbytné dodávky  

750 kg na den, přičemž plán uvádí 1000 kg, u čaje by to mělo být 30 kg, přičemž plán uvádí  

35 kg). 

Kategorie potravin obsahuje také požadavky na nezbytné dodávky pitné vody. Maximální 

položka nezbytné dodávky by měla v tomto případě obsahovat souběh tří mimořádných 

událostí: povodně velkého rozsahu, povodně zvláštní, vyvolané poruchou na VD Karolinka  

a narušení dodávek pitné vody, které by nastalo společně s narušením VD Karolinka. Celkově 

se tedy jedná o zajištění náhradních dodávek pitné vody pro 3 000 obyvatel.  

V plánu nezbytných dodávek je uvedeno, že každá osoba závislá na nezbytných dodávkách by 

měla být zásobena 3 l balené vody na osobu a den a 10 l vody z vodovodního řádu, vodojemů 

a úpraven vod. Plán nezbytných dodávek počítá pouze se souběžným působením přirozené  

a zvláštní povodně, tedy celkem se 4 500 litry balené vody a 15 000 litry vody z vodovodního 

řádu. Celkově by však maximální položka měla obsahovat, na základě plánu, 9 000 litrů vody 

balené a 30 000 litrů vody z vodovodního řádu.
 9
 

II. Kategorie: Oblečení a prostředky osobní hygieny pro evakuované obyvatelstvo 

Obsahem druhé kategorie jsou spodní prádlo, košile, svetry, gumové a sportovní boty  

a prostředky osobní hygieny včetně plen pro děti a mobilního WC.  

Celkem je nutné zajistit pro obyvatelstvo 15 ks mobilních WC, přičemž má ORP Vsetín 

k dispozici pouze 5 ks a zbylých 10 ks patří k nezajištěným dodávkám. V plánu nezbytných 

dodávek se vyskytla chyba v uvedení potřebného množství kusů gumových bot.  

Pro přirozenou povodeň je uvedena potřeba 50 ks, přičemž by měla být ks 500, při povodni 

zvláštní je uvedená potřeba ks 100, přičemž by měla být položka 1000. Celková maximální 

dodávka je uvedena správně, tedy požadavek na 1 500 ks.  

Nedostačující se zdá být zajištění nezbytné dodávky dětských jednorázových plen. Požadavek 

na celkový počet 30 ks by vystačil asi 3 dětem na jeden den, při průměrné spotřebě 10 ks 

jednorázových plen na den. Podle věkového složení obyvatelstva [47] přitom jenom v obci 

Karolinka, která by byla povodní úplně zničena a většina obyvatel by byla pravděpodobně 

                                                
9 Výše již bylo zmíněno, že je potřeba poskytnout obyvatelstvu 5 l pitné vody na osobu a den pro první dva dny. 

Celkově je tedy dodávka pro 4 500 obyvatel pokryta pro první dva dny množstvím 22 500 l na den bez ohledu na 

to, zda se jedná o vodu balenou, anebo vodu z vodovodního řádu. Pro další dny už musí být zajištěno minimálně 

45 000 l pitné vody na den.  
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závislá na nezbytných dodávkách, žilo při posledním sčítání obyvatel 83 dětí ve věku 

0 – 3 let.  

III. Kategorie: Prostředky pro likvidaci následků krizové situace 

Mezi prostředky pro likvidaci následků patří ochranné prostředky a obaly, zdroje energie, 

nekovové nerostné suroviny, protipovodňové stěny, pytle a plničky pytlů, textilní výrobky 

(lehátka, karimatky, spacáky atd.) a stavební materiál.  

Z této kategorie patří k nezajištěným dodávkám 120 ks textilních skládacích lehátek a 140 ks 

spacích pytlů. Část ze zajištěných dodávek spacích pytlů je však zajištěná u dodavatele, 

který již zrušil svoji činnost. Nezajištěných spacích pytlů je tedy v současnosti více. I některé 

další položky, jako například karimatky a nafukovací matrace, byly zajištěny u stejného 

dodavatele, jako část lehátek. Některé z dalších položek, například deky, jsou zajištěny  

od dodavatelů nacházejících se v Huslenkách. Jelikož by tato obec byla zvláštní povodní 

částečně zničena, je potřeba zvážit, zda by nebyla zasažena i provozovna dodavatele  

a zda je nutné hledat náhradního dodavatele i v jiné obci.  

IV. Kategorie: Technika potřebná pro řešení krizové situace 

Technika potřebná pro řešení krizové situace byla již částečně analyzována v kapitole 

zabývající se analýzou sil a prostředků. Vzhledem k plánu nezbytných dodávek a maximální 

položky nezbytné dodávky jsou všechny druhy techniky kromě 10 ks elektrických 

teplovzdušných vysoušečů zajištěny.  

Mezi zajištěné technické prostředky patří zejména čerpadla na vodu, nákladní automobily, 

cisternové automobily na pitnou vodu a autobusy. Hlavním dodavatelem cisteren na pitnou 

vodu, tedy celkově tím, kdo zajišťuje dopravu pitné vody k postiženému obyvatelstvu,  

je VaK a.s. 

V. Kategorie: Prostory pro zabezpečení základních potřeb evakuovaných osob 

Prostory pro zabezpečení základních potřeb jsou rozděleny na ubytování, stravování  

a skladovací prostory. Maximální položka nezbytné dodávky počítá s nouzovým ubytováním 

pro 1 500 osob. Toto je zajištěno v hotelech, turistických ubytovnách, prostorách pro nouzové 

ubytování, v prostorách pro dlouhodobě nemocné a dalších, které se nacházejí  

mimo záplavová území a plně pokrývají maximální potřebu nezbytné dodávky. Maximální 

potřeba skladovacích prostor, patřících do této kategorie, je taktéž rovněž plně pokryta. 
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Drobné nejasnosti ale plynou ze zajištění stravování veřejného a školního. Možnosti 

dodavatelů i při vyloučení těch, kteří se nacházejí v záplavové oblasti, převyšují poptávku  

po nezbytné dodávce, tudíž je stravování plně zajištěno. V bilanci nezbytných dodávek  

je uvedený požadavek na 250 porcí jídla z veřejného stravování při přirozené  

a 500 při zvláštní povodni, celkem tedy 750 porcí jídla. U maximální položky nezbytné 

dodávky je přitom uveden požadavek na 2250 porcí jídla. U školního stravování je situace 

shodná.  

VI. Kategorie: Obnova poškozených silnic a mostů 

ORP Vsetín neuplatňuje v plánu nezbytných dodávek žádný požadavek na údržbu a obnovu 

dopravních cest a mostů. 

VII. Kategorie: Služby zabezpečující likvidaci krizové situace 

Plán nezbytných dodávek počítá také se službami zabezpečujícími likvidaci krizové situace. 

Maximální položky nezbytných dodávek u této kategorie sil a prostředků potřebných  

ke zvládnutí krizových situací nemají měrnou jednotku, je však nutné uvézt, že jsou všechny 

zajištěné. 

Do této kategorie spadají služby jako čistírny a prádelny, lékařské služby, zemní práce, 

nakládání s odpadem, ale také například zajištění péče o děti předškolního a školního věku.  

3.4 Dílčí závěr 

Optimální plán nezbytných dodávek vychází z analýzy krizové situace, anebo souběhu 

krizových situací, jež by měly negativní dopad na největší počet obyvatel daného území. 

V případě ORP Vsetín je nejhorší možnou krizovou situací zvláštní povodeň 1. typu vzniklá 

na VD Karolinka porušením hráze. Povodňová vlna vzniklá porušením hráze by dvě nejbližší 

obce podél toku řeky Vsetínské Bečvy úplně zničila, další zničila částečně,  

anebo přinejmenším ohrozila. Celkově by se vlna dostala až do vzdálenosti 38 km.  

Plán nezbytných dodávek počítá s možností, že by tato zvláštní povodeň mohla být 

doprovázena povodní přirozenou, přičemž by bylo zasaženo celkem 15 000 osob. Současně 

s porušením hráze na VD Karolinka je ale potřeba počítat s narušením dodávek pitné vody. 

VD Karolinka slouží jako majoritní zásobárna pitné vody pro ORP Vsetín.  
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Analýza sil a prostředků poukazuje na fakt, že ORP Vsetín nedisponuje na svém území 

dostatkem prostředků k provedení záchranných a likvidačních prací. Postačí však k naplnění 

maximální položky plánu nezbytných dodávek, tedy k zajištění překonání doby trvání 

krizového stavu.  

Tabulka odhadovaného počtu obyvatel postižených zvláštní povodní se téměř shoduje 

s počtem postižených osob uvedených v plánu nezbytných dodávek. 

Analýza maximální položky nezbytné dodávky poukázala na nesrovnalosti ohledně výpočtu 

maximální potřeby některých položek nezbytných dodávek, které by měly být napraveny.  

Při analýze plánu nezbytných dodávek a maximální položky nezbytné dodávky se navíc 

objevily neshody v požadované nezbytné dodávce na základě bilance požadovaných 

nezbytných dodávek [45] (kde jsou rozepsány požadované položky nezbytných dodávek  

pro jednotlivé druhy krizových situací a následně vypočítána maximální položka nezbytné 

dodávky) a seznamem požadovaných nezbytných dodávek [46] (kde je uvedena maximální 

položka nezbytné dodávky a seznam dodavatelů s počtem nezbytné dodávky, který je schopen 

každý dodavatel zajistit).  
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4 Návrhová část 

Základním východiskem pro sepsání návrhové části práce je vymezení teoretického základu  

a následná analýza řešené problematiky. Teoretický základ poskytl informace o fungování 

systému HOPKS, včetně sestavování plánu nezbytných dodávek. Analytická část následně 

rozebrala hlavní krizovou situaci, pro kterou je plán nezbytných dodávek v ORP Vsetín 

vytvořený, síly a prostředky dostupné k řešení krizové situace a následně také samotný plán 

nezbytných dodávek a jeho součásti. 

Cílem návrhové části je na základě získaného teoretického základu a analýz vytvořit  

jak návrh postupů pro řešení krizové situace, tak provést návrh optimalizace plánu nezbytných 

dodávek pro ORP Vsetín a obecná doporučení k plánům nezbytných dodávek. 

Návrh postupů pro řešení krizové situace se snaží klást důraz na vybrané kroky sloužící  

jako doporučení, s cílem eliminovat škody způsobené obyvatelstvu při vzniku krizové situace. 

Optimalizace plánu nezbytných dodávek má za úkol vypíchnout problémy, které se objevily 

zejména při provedení analýzy sil a prostředků, maximální položky nezbytné dodávky  

a navrhnout jejich opravu. Tato by měla směřovat k optimalizaci plánu tak, aby nebyl plán 

nezbytných dodávek poddimenzovaný, anebo naopak naddimenzovaný a poskytl v případě 

potřeby nezbytnou dodávku potřebnému množství obyvatelstva zasaženého mimořádnou 

událostí. Obecná doporučení k plánu nezbytných dodávek mají vést k vytváření optimálních 

plánů nezbytných dodávek a částečně odrážejí a zobecňují nedostatky zjištěné v plánu 

nezbytných dodávek ORP Vsetín. 

4.1 Návrh opatření pro řešení vybrané krizové situace 

Riziko vzniku poruchy na VD Karolinka, zejména pak poruchy hradící konstrukce vedoucí 

k přetržení hráze, je nízké případné dopady na obyvatelstvo a majetek jsou však 

nepředstavitelné. Všeobecné postupy pro řešení této krizové situace jsou již zpracovány 

v Plánu ochrany území před zvláštní povodní pod vodním dílem Karolinka [28], zapracovány 

do povodňového plánu obce Karolinka i operačních plánů ORP Vsetín. Úkolem návrhů v této 

kapitole tedy není popsat již existující rozpracované postupy, ale vypíchnout a navrhnout 

nové postupy, které by mohly vést k lepšímu zvládnutí případné krizové situace. Dvěma 



56 

 

nejdůležitějšími kroky pro předcházení vzniku této mimořádné události, anebo eliminace škod 

při jejím působením, jsou prevence a informovanost obyvatelstva. 

4.1.1 Preventivní opatření 

Prvním krokem prevence je, aby vlastník nebo správce vodního díla, tedy Povodí Moravy,  

s. p., pravidelně aktualizoval a doplňoval Plán ochrany území pod vodním dílem. Poměry  

na samotném vodním díle, stejně jako odtokové poměry řeky Stanovice a Vsetínské Bečvy,  

se mohou měnit na základě zásahů potřebných k ochraně obyvatelstva před zvláštní  

a také přirozenou povodní. Tyto mohou následně vézt ke změně záplavových území,  

případně snížit riziko plynoucí ze zvláštní povodně pod VD Karolinka.  

Poslední zvýšení bezpečnosti na VD Karolinka bylo uskutečněno v roce 2013, kdy došlo 

například k provedení těsnicí clony zemní hráze, rekonstrukci koruny hráze včetně vozovky  

a vybudování nových pozorovacích vrtů a automatického monitoringu, který bude přenášet 

data na centrální dispečink [48]. Riziko vzniku mimořádné události na VD tak bylo sníženo. 

Dalším krokem prevence je častá kontrola stavu hráze, klimatologických podmínek a hladiny 

vody na VD Karolinka. Na VD je sice vybudován elektronický monitorovací systém,  

který ale musí být také pravidelně kontrolován a naměřené hodnoty překontrolovány 

manuálně. V případě vzniku jakékoliv technické poruchy je potřeba situaci neprodleně řešit. 

V případě, že již nastal první stupeň povodňové aktivity, je nutné, aby zahájila činnost 

hlídková služba a o tomto stavu neprodleně informovala jak obec Karolinku, tak všechny 

další obce, podél toku řeky Vsetínské Bečvy, které by mohly být případnou mimořádnou 

událostí zasaženy. Varováno by mělo být obyvatelstvo a vyrozuměny taktéž složky IZS, 

zejména hasičské záchranné sbory. 

Tato povinnost vyplývá z povinností vlastníka nebo provozovatele vodního díla  

až při vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity, v rámci prevence a možných dopadů 

krizové situace na obce je nutné podniknout tyto kroky již v případě, pokud nastane první 

stupeň povodňové aktivity. Při vyhlášení druhého stupně je potřeba opět informovat dotčené 

orgány
10

 a podniknout všechny kroky tak, aby nemuselo dojít k vyhlášení třetího stupně. 

                                                
10 Dotčenými orgány se rozumí příslušné povodňové orgány, které druhý stupeň povodňové aktivity vyhlásí na 

území ohroženém zvláštní povodní, správce vodního toku a hasičský záchranný sbor kraje. [28] Viz také příloha 

č. 3. 
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Přednostně je potřeba provést zabezpečovací práce na hrázi VD Karolina a zabránit jejímu 

přetržení.  

Pokud je riziko přetržení hráze vysoké, mělo by dojít také k urychlenému přesunu potřebných 

sil a prostředků, zejména z obce Vsetín do míst, kde by mohly být okamžitě nasazeny 

k provedení záchranných a následně i likvidačních prací. Po přetržení hráze, jak dokazuje 

analýza sil a prostředků, by jejich doprava na postižená místa mohla být komplikovaná  

a zdlouhavá. Při případném narušení hráze by totiž komunikace mezi Vsetínem a Karolinkou 

byla na mnoha místech zničená. Doprava přes Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm  

by mohla být taktéž komplikovaná vzhledem k faktu, že by povodňová vlna dosáhla až k obci 

Bystřička, která leží ve dvou třetinách trasy mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Důležité 

je tak síly a prostředky dopravit na strategická místa včas – bezpodmínečně před vznikem 

mimořádné povodně. 

4.1.2 Opatření v oblasti informování obyvatelstva 

Informovanost obyvatelstva hraje důležitou roli v celkové ochraně obyvatelstva  

před mimořádnými událostmi. Vzdělávání obyvatelstva v rámci možných rizik plynoucích 

z VD Karolinka je nezbytné v období mimo i během působení mimořádné události.  

V období mimo působení mimořádné události je potřeba seznámit obyvatelstvo dotčených 

obcí s možnými riziky plynoucími z VD Karolinka, jaké následky by mohla mít zvláštní 

povodeň a jak se chovat v případě vzniku této mimořádné události. Obyvatelé by měli být 

informováni o tom, co si sbalit do evakuačního zavazadla, kam by byli v případě potřeby 

evakuováni a jak se v evakuačních zařízeních mají chovat. Informování by mohlo probíhat 

formou přednášek v jednotlivých obcích, kde by každý zúčastněný dostal informační leták 

shrnující všechny základní informace. Tyto letáky by mohly být zároveň volně dostupné 

k rozebrání ve veřejných prostorách obcí. 

Dalším podnětem je speciální školení pro pracovníky domova pro seniory v Karolince  

nad rámec všeobecného informování obyvatelstva. Kromě základních informací zmíněných 

výše by byli pracovníci proškoleni v evakuaci domova pro seniory. Výstupem školení by bylo 

rozpracování plánu evakuace, který by obsahoval seznam všech ubytovaných seniorů,  

včetně kontaktů na jejich příbuzné. Na základě tohoto „manuálu“ by byli senioři,  

o kterých se má kdo postarat, v případě nutnosti předáni do domácí péče a ostatní evakuováni 

na určené místo.  
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Druhým aspektem informovanosti je varování obyvatelstva v případě vzniku mimořádné 

události. Jak již bylo zmíněno výše, obyvatelstvo by mělo být varováno již v situaci,  

kdy nastane první stupeň povodňové aktivity, a to zejména prostřednictvím koncového prvku 

varování, JSVV. Další možností, jak informovat obyvatelstvo o vzniklé situaci, zejména při 

zvýšení rizika přetržení hráze, je formou SMS zpráv. Obecní úřady zasažených obcí, zejména 

Karolinka a Nový Hrozenkov, by si mohly vézt databáze mobilních telefonních čísel občanů  

a v případě nutnosti je informovat o vzniklé situaci rozesláním hromadné SMS zprávy. Nedá 

se totiž předpokládat, že všichni ohrožení obyvatelé budou v době před vznikem mimořádné 

události doma a uslyší rozhlas. Jako samozřejmost je bráno varování obyvatelstva pomocí 

rádia a mimořádného televizního vysílání. 

Jednou z dalších možností informování je pomocí rozmístění předem připravených 

informačních tabulí u silnice číslo 487, zejména mezi obcemi Janová a Karolinka a omezení 

provozu na této komunikaci. V případě nutnosti je potřeba informovat také České dráhy  

a omezit provoz na železniční trati Vsetín – Velké Karlovice. 

4.2 Optimalizace plánu nezbytných dodávek 

Základním předpokladem pro vytvoření optimálního plánu nezbytných dodávek je stanovení 

počtu postižených osob zasažených mimořádnou událostí, anebo souběhem událostí,  

a z nich pak stanovení počtu osob závislých na nezbytné dodávce. Počet postižených osob 

uvedených v tabulce 2 se téměř shoduje s počtem postižených osob při zvláštní povodni  

na VD Karolinka. Počítejme, že při zvláštní povodni by bylo postiženo asi 10 000 obyvatel  

a z nich by byly nouzové dodávky zajištěny pouze pro jednu desetinu – tedy 1 000 obyvatel, 

jak je to uvedeno v plánu nezbytných dodávek pro ORP Vsetín. Rozdělit nezbytné dodávky 

plánované pro 1 000 obyvatel mezi ty, kteří je budou opravdu potřebovat, by bylo složité  

a nastavení systému tak, aby byl co nejvíce spravedlivý, by bylo nelehké.  Při představě,  

že 5 518 obyvatel z obcí Karolinka a Nový Hrozenkov přijdou de facto úplně o všechen svůj 

majetek, jelikož by byly obce úplně zničeny, je plánování nezbytných dodávek pouze  

pro 1 000 obyvatel nedostačující. 

Optimální by bylo v případě povodně zvláštní, zejména tedy poruchy hráze na VD Karolinka, 

navýšit plán nezbytných dodávek alespoň na 50 % obyvatel žijících v obcích Karolinka  

a Nový Hrozenkov. Je možné předpokládat, že zbylých 50 % obyvatel si zajistí pomoc 
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zejména u příbuzných a známých. Plán nezbytných dodávek by byl tedy v případě zvláštní 

povodně dimenzován zaokrouhleně na 2 800 obyvatel zejména z Karolinky a Nového 

Hrozenkova a 10 % obyvatel z ostatních postižených obcí, kde škody nebudou tak rozsáhlé, 

tedy asi 500 osob. Celkově by bylo při povodni zvláštní závislých na nezbytné dodávce  

3 300 obyvatel. Maximální položka nezbytné dodávky by zahrnula dalších 500 obyvatel  

při souběžném působení povodně zvláštní, celkem by se tedy jednalo o 3 800 obyvatel.  

Na základě tohoto výpočtu bude nutné navýšit jak počet míst v různých typech ubytování pro 

případ evakuace,
11

 tak ostatních položek nezbytné dodávky. 

Pouze u položky pitné vody by se navíc počítalo s jednou desetinou obyvatel postižených 

narušením dodávek pitné vody plynoucí z porušení hráze VD Karolinka, tedy celkem  

s 4 300 obyvateli. Zároveň se nepředpokládá, že by bylo potřeba žádat o tak vysoké nezbytné 

dodávky v případě jiné mimořádné události anebo souběhu událostí.  

Další návrh optimalizace stávajícího plánu, který počítá pouze s 1 500 obyvateli závislými  

na nezbytných dodávkách, je oprava položek, které jsou v plánu nezbytných dodávek uvedeny 

chybně. Jedná se o tyto položky: pečivo, dietní pečivo, dietní hotová jídla, maso, brambory, 

zelenina, čaj, čokoláda, mléko sušené a sunar, pitná voda balená, voda z vodovodního řádu, 

gumové boty, pytle, dětské jednorázové pleny, stravování veřejné a školní. Návrh opravy 

jednotlivých položek nezbytných dodávek je uveden v tabulce 8.
12

 

 

Tabulka 8: Návrh opravy některých položek v plánu nezbytných dodávek 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kód Název 

Měrná 

jednotka 

(MJ) 

Kalkulovaná 

hodnota 

(MJ/den) 

Přirozené 

povodně 

Zvláštní 

povodně 

Narušení 

dodávek 

pitné 
vody 

Max. 

položka 

nezbytné 
dodávky 

Počet osob závislých na nezbytné dodávce 500 1 000 1 500  

1.2.3. Pečivo ks/ osoba 3 1500 3000 0 4500 

(300) 

1.9 Brambory kg/ osoba 0.5 250  

(1 000) 

500 

(2 000) 

0 750 

(1 000) 

                                                
11 Stávající plán má na základě přehledu dodavatelů v plánu nezbytných dodávek zajištěno nouzové ubytování 

pro 3544 postižených osob. Viz kapitola číslo 3.2.1. 
12 Podrobnější analýza, ze které vychází tabulka je uvedena v kapitole 3.3, která se zabývá analýzou maximální 

potřeby nezbytné dodávky. 
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1.11.1 Zelenina 

čerstvá 

kg/ osoba 0.2 100 

 

200 

 

0 300 

(500) 

1.11.2 Zelenina 

zmrazená 

kg/ osoba 0.2 100 200 0 300 

(500) 

1.14 Čaj kg/ osoba 0.01 5 

(10) 

10 

(20) 

0 15 

(35) 

1.16. Čokoláda kg/ osoba 0.1 50 100 0 150 

(200) 

1.17.3. Mléko sušené, 

sunar 

kg/ den 0.3 35 75 0 110 

(32) 

1.20.1. Dietní pečivo ks/osoba 5 175 350 0 525 

(105) 

1.20.2. Hotová jídla 

dietní 

kg/ den 1.2 35 70 0 105 

(50) 

2.1.1. Voda pitná 

balená 

l/ osoba 3 1 500 3 000 4 500 9 000 

(4 500) 

2.3. Voda 

z vodovodního 

řádu 

l/ osoba 10 5 000 10 000 15 000 30 000 

(15 000) 

3.2.1. Boty gumové pár/osoba 1 500 

(50) 

1 000 

(100) 

0 1 500 

5.11. Pytle ks/ 1000 

obyvatel 

200 100 200 0 300 

(250) 

21.1. Veřejné 
stravování 

porce/ den 3 250 500 0 750 

(2250) 

21.2. Školní 

stravování 

porce/ den 3 250 500 0 750 

(2250) 

 

Tabulka je zjednodušenou formou bilance nezbytných dodávek. První řádek tabulky označuje 

číslo sloupce. Maximální položka nezbytné dodávky (sloupec číslo 8) má být vždy součtem 

nezbytných dodávek pro povodně přirozené (sloupec číslo 5) a povodeň zvláštní (sloupec 

číslo 6). V případě pitné vody musí součet navíc obsahovat nezbytné dodávky při narušení 

dodávek pitné vody (sloupec číslo 7).  Červeně vyznačené hodnoty jsou hodnoty uvedeny 
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v bilanci plánu nezbytných dodávek ORP Vsetín a jedná se pravděpodobně o chybná čísla.
13

 

Sloupec číslo jedna uvádí pro lepší přehlednost kód nezbytné dodávky z číselníku. 

Optimalizace je dále možná nejen opravou bilance, ale i vyloučením některých 

„nepotřebných“ položek. V plánu nezbytných dodávek ORP Vsetín je uvedený například 

požadavek na hotová jídla chlazená a zmrazená, zároveň hotová jídla konzervovaná, veřejné  

a školní stravování a dále také na další suroviny, které slouží k výrobě hotových jídel.  

Přitom není nutné, aby byly každé postižené osobě poskytnuty všechny tyto položky. Důraz 

by měl být v případě tak závažné události, jako je narušení hráze VD Karolinka,  

kladen převážně na zajištění hotových jídel, které nepotřebují další úpravu. Navíc by stačilo 

zajistit obyvatelstvu dvě jídla na osobu a den místo tří, které spolu s požadavkem na pečivo 

pokryjí denní potřebu jídla. Další potravinové položky, jako je zelenina čerstvá a ovoce, 

slouží samozřejmě k „doplnění vitamínů“, ale nejedná se o položky, které by byly nezbytně 

nutné k přežití obyvatelstva. Položka zmrazené zeleniny pak může být vypuštěná úplně. 

Některé položky, které jsou tedy v plánu nezbytných dodávek „navíc“, by mohly být místo 

toho nahrazeny požadavkem například na základní zdravotnické potřeby, které v plánu 

nezbytných dodávek úplně chybí. 

Oprava je nutná také u položky pitné vody. Nejprve je potřeba zahrnout do součtu maximální 

položky nezbytné dodávky pitné vody 1 500 osob postižených narušením dodávek pitné vody. 

Postiženému obyvatelstvu je potřeba zajistit pitnou vodu o objemu 5 l na osobu a den pro 

první dva dny a nejméně10 l na osobu a den pro další dny. Celkově by byla tedy dodávka pro 

4 500 obyvatel pokryta pro první dva dny množstvím 22 500 l na den bez ohledu na to, zda se 

jedná o vodu balenou, anebo vodu z vodovodního řádu. Pro další dny už musí být zajištěno 

minimálně 45 000 l pitné vody na den.  

Při vzniku mimořádné události je potřeba také dbát na to, aby byli dodavatelé nezbytných 

dodávek co nejblíže místu vzniku mimořádné události a aby byli co nejrychleji schopni 

reagovat na zajištění nezbytných dodávek. V případě poruchy na VD Karolinka postrádá plán 

nezbytných dodávek, zejména v zásobování základními potravinami, potencionální 

dodavatele z Velkých Karlovic. Tato obec je snadno a rychle dostupná z Rožnova  

pod Radhoštěm, kam můžou být do maloobchodních sítí dodávány potraviny, aniž by tedy 

                                                
13 Pokud součet nesedí, je možné, že chtěla obec požadovat více či méně nezbytné dodávky při povodni 

přirozené anebo zvláštní. V tomto případě je možné maximální položku nezbytné dodávky ponechat, ale opravit 

položky pro jednotlivé mimořádné události. 
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byly závislé na stavu komunikací v postižených oblastech. Při zajištění dodávek nelze také 

počítat s dodavateli, vzhledem k faktu, že tyto obce budou zničeny, z Karolinky a Nového 

Hrozenkova. Je potřeba také řádně prozkoumat, zda dodavatelé z ostatních obcí nebudou také 

případně zasaženi protržením hráze na VD Karolinka, anebo souběžným působením přirozené 

povodně. 

Z nezajištěných dodávek je nutné zmínit možnost zajištění spacích pytlů v prodejně 

Sportisimo, sídlící na adrese Jasenická 197, 755 01, Vsetín. Navíc by tato prodejna mohla 

částečně, anebo úplně nahradit dodávky od jednoho z již neexistujících dodavatelů, který měl 

zajistit například nafukovací matrace, karimatky a i několik spacích pytlů. 

4.3 Obecná doporučení k plánu nezbytných dodávek 

Plán nezbytných dodávek je nedílnou součástí připravenosti obcí na mimořádné události  

a jejich překonání. Při jeho sestavování je důležité klást důraz na předpokládané dopady  

na správní obvod ORP, zejména pak na stanovení počtu postižených osob a stanovení počtu 

osob závislých na nezbytné dodávce. Tyto jsou určovány v některých případech odhadem,  

což ale může vézt k poddimenzování, anebo naopak naddimenzování plánu nezbytných 

dodávek. Přesnější by bylo určit počet postižených osob a těch, kteří budou závislí  

na nezbytné dodávce na základě nějakých modelů simulujících mimořádné události a jejich 

dopady na území. Důležité je také brát ohled na možná řešení krizové situace,  

včetně stanovení sil a prostředků, které budou k dispozici k ochraně obyvatelstva a zvládnutí 

mimořádné události s co nejmenšími následky. 

Dalším krokem k sestavení plánu nezbytných dodávek je sestavení bilance požadovaných 

nezbytných dodávek při jednotlivých krizových situacích a stanovení maximální potřeby 

nezbytné dodávky. Tato musí vycházet z krizové situace, která by zasáhla nejvíce osob  

ve správním obvodu buď samostatně, anebo při souběhu s jinou krizovou situací. Maximální 

položku nezbytné dodávky tedy tvoří součet nezbytných dodávek pro krizové situace,  

které mohou nastat zároveň, ale nezahrnuje již součet dalších krizových situací.  

Důležitým aspektem sestavování plánu nezbytných dodávek je i vhodný výběr jednotlivých 

položek a dodavatelů. Některé položky vyskytující se v plánu nezbytných dodávek nemusí být 

pro obyvatelstvo nezbytně nutné k překonání krizové situace. Například, pokud jsou mu 

zajištěná hotová jídla, anebo stravování v jídelnách či jiných stravovacích zařízeních,  
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není nutné již dodávat nezpracované suroviny. Při psychickém a fyzickém vyčerpání,  

které s sebou nesou následky mimořádných událostí, by měla mít hotová jídla a zajištění 

hotových jídel ze stravovacích zařízení přednost před polotovary. Postižené obyvatelstvo se 

tak bude moci více zabývat odstraněním následků mimořádné události.  

Výběr dodavatelů musí být zajištěn tak, aby pokrýval potřeby maximální položky nezbytné 

dodávky a pokud je to v možnostech správního obvodu, zahrnoval všechny dodavatele dané 

položky působící na území ORP. Zároveň je nutné z „prvních míst“ seznamu vyloučit 

dodavatele, kteří by byli zasaženi mimořádnou událostí, anebo souběhem více událostí,  

a jejichž dodávky by byly úplně zastaveny, anebo značně omezeny.   

Plán nezbytných dodávek se v současnosti skládá ze tří položek: seznamu požadovaných 

nezbytných dodávek, seznamu nezajištěných dodávek a seznamu dodavatelů. Účinným 

nástrojem pro řešení krizových situací by bylo sestavení čtvrté položky, která by obsahovala 

seznam dodavatelů, kteří by mohli sloužit k zajištění dané položky nezbytné dodávky v jiné 

ORP z daného, anebo jiného kraje. Tím by se také krajům zjednodušil výběr dodavatelů  

pro zajištění nezajištěných dodávek z jednotlivých ORP. 

Dalším důležitým bodem je výběr náhradního ubytování, stravovacích zařízení a dalších 

zařízení poskytujících služby (například školy, mateřské školky). Jednotlivých zařízení může 

být celkově dost na území celé ORP, ale můžou být rozmístěny na různých místech.  

Tyto služby by měly být co nejlépe propojeny a případná evakuace naplánována tak,  

aby se postižené obyvatelstvo závislé na nezbytných dodávkách pokud možno nemuselo 

přesouvat z míst ubytování do jiného místa ke stravování atd. Pro obyvatelstvo by to mohlo 

být náročné a navíc by se tím zvýšily celkové náklady na poskytnutí nezbytných dodávek.  

V neposlední řadě by bylo žádoucí, pokud by byl samotný plán nezbytných dodávek rozdělen 

do několika sekcí. Jak již bylo v práci zmíněno, nezbytná dodávka slouží nejen obyvatelstvu, 

ale mimo jiné pro podporu činnosti IZS a výkonu státní správy, bez níž nelze zajistit 

překonání krizových stavů. Například z plánu nezbytných dodávek ORP Vsetín není zřejmé, 

zda vůbec obsahuje dodávky pro podporu činnosti IZS a výkon státní správy. Rozčlenění  

do sekcí na základě adresáta nezbytné dodávky by vneslo do plánu přehlednost. 

K optimalizaci plánu nezbytných dodávek je nutná a žádoucí také pravidelná aktualizace. 

Riziko a povaha jednotlivých mimořádných událostí se můžou s měnícími se podmínkami 
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taktéž měnit, dodavatelé mohou rušit svá sídla v rámci ORP, anebo úplně zrušit svoji činnost, 

což je potřeba zohlednit v plánu nezbytných dodávek provedením změn 

4.4 Dílčí závěr 

Řešení krizové situace, tedy mimořádné povodně na VD Karolinka by mělo vycházet ze dvou 

principů: prevence a informovanosti. Za prevenci by měl být zodpovědný zejména 

provozovatel VD Karolinka, Povodí Moravy, s. p., který by měl provádět pravidelnou 

aktualizaci Plánu ochranu území pod vodním dílem a pravidelnou kontrolu technického stavu 

hráze. V případě, že nastala nějaká neočekávaná mimořádná událost, která by měla dopad  

na obyvatelstvo nebo jeho majetek a životní prostředí, musí tuto skutečnost neprodleně 

nahlásit příslušným orgánům. Důležitým úkolem je v případě hrozby narušení hráze rozmístit 

včas síly a prostředky tak, aby mohly co nejdříve a efektivně buď zabránit vzniku krizové 

situace, anebo snížit její negativní dopady.  

Informovanost se týká zejména informovanosti obyvatelstva o možném riziku plynoucím 

z poškození VD Karolinka a pokynů, které by měli obyvatelé dotčených obcí v případě 

vzniku krizové situace dodržovat. 

Na základě analýzy zvláštní povodně pod VD Karolinka a jejích dopadů na postižené 

obyvatelstvo, by se měl počet postižených obyvatel, pro které je nezbytná dodávka plánovaná 

navýšit. Zároveň je potřeba provézt opravu některých, pravděpodobně špatně vypočítaných, 

položek. Pro optimalizaci plánu by bylo také vhodné odstranit položky, které nejsou nezbytně 

nutné pro obyvatelstvo k překonání krizové situace a naopak do plánu zahrnout chybějící 

položky – například zdravotnické potřeby. Vhodné by bylo taktéž provézt aktualizaci 

seznamu dodavatelů tak, aby zahrnovali dodavatele (potravin) z Velkých Karlovic a primárně 

nepočítal s dodavateli ze zasažených obcí. 

Obecně je při sestavování plánu nezbytných dodávek důležité klást důraz na stanovení počtu 

osob závislých na nezbytné dodávce, stanovení maximální položky nezbytné dodávky tak, 

aby nebyla naddimenzována součtem všech nezbytných dodávek při všech mimořádných 

událostech a na provedení vhodného výběru položek a dodavatelů.  

Žádoucí by bylo, pokud by plán nezbytných dodávek, kromě výčtu zajištěných, nezajištěných 

dodávek a seznamu dodavatelů, obsahoval také seznam dodavatelů, kteří by mohli sloužit 

k zajištění dané položky nezbytné dodávky v jiné ORP z daného, anebo jiného kraje. Tím by 
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se také krajům zjednodušil výběr dodavatelů pro zajištění nezajištěných dodávek 

z jednotlivých ORP. Vhodné by bylo také rozčlenění do sekcí na základě adresáta nezbytné 

dodávky, aby bylo zřejmé, zda plán obsahuje například také nezbytné dodávky pro fungování 

IZS a výkon státní správy. 
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Závěr 

Základním úkolem státu je chránit obyvatelstvo před všemi druhy mimořádných událostí, 

které mohou mít dopad na životy, zdraví, majetek, ale i na životní prostředí, které tvoří 

přirozenou součást jejich každodenního života. Různé druhy vojenských i nevojenských 

mimořádných událostí můžou obyvatelstvu, státní správě a dalším složkám působícím ve státě 

znemožnit vykonávání běžných úkonů tak, jak je plnili mimo vznik mimořádné události. 

K překonání krizových stavů vyvolaných škodlivým působením sil a jevů, činností člověka, 

přírodními vlivy, nebo haváriemi napomáhají nouzové dodávky plánované na základě 

vyhodnocení zdrojů rizik, analýz ohrožení a předpokládaných dopadů na správní obvod obcí  

a krajů. Důležité je také analyzovat možná řešení krizové situace včetně stanovení sil  

a prostředků. Všechny tyto úkoly mají za cíl snížit následky mimořádných událostí. 

Základními jednotkami v systému hospodářských opatření pro krizové stavy, které vytváří 

plány nezbytných dodávek na nejnižší úrovni, jsou obce s rozšířenou působností. V rámci 

teoretického vymezení je možné odhalit jejich spolupůsobnost na vytváření plánu nezbytných 

dodávek s územně příslušnými kraji a krajskými hasičskými záchrannými sbory.  

Současný stav řešené problematiky popisuje, jak dnes funguje systém hospodářských opatření 

pro krizové stavy, včetně plánování nezbytných dodávek a způsobu výběru dodavatelů  

pro jednotlivé položky požadovaných nezbytných dodávek. Provedení optimalizace plánu 

nezbytných dodávek pro ORP, v tomto případě ORP Vsetín, vyžaduje nejprve provedení 

analýzy – analýzy nejhorší možné mimořádné události, sil a prostředků a následně analýzy 

maximální položky nezbytné dodávky podle plánu nezbytných dodávek ORP Vsetín. 

Nejhorší možnou mimořádnou událostí, která by se mohla v ORP Vsetín vyskytnout je 

zvláštní povodeň na VD Karolinka vzniklá porušením hradicí konstrukce. Jak ukazuje 

analýza, tato mimořádná událost by zasáhla asi 10 000 obyvatel a zapříčinila by vznik 

povodňové vlny šířící se až do vzdálenosti 38 km. Obce Karolinka a Nový Hrozenkov ležící 

v bezprostřední blízkosti hráze by byly povodňovou vlnou úplně zničeny, asi 5 000 obyvatel 

by tedy přišlo o všechen svůj majetek. Na základě toho se zdá být plánování nezbytných 

dodávek v ORP Vsetín pouze pro jednu desetinu postižených obyvatel nedostačující,  

což je rozebráno také v návrhové části.  
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Analýza sil a prostředků ukazuje, že samotná ORP Vsetín pravděpodobně nedisponuje 

dostatečnými silami a prostředky k zvládnutí celé krizové situace a jejich následků. V rámci 

plánu nezbytných dodávek jsou sice téměř plně zajištěny, tyto by však postačily pouze 

k bezprostřednímu překonání krizového stavu, ne k provedení likvidačních prací.  

Optimalizace plánu nezbytných dodávek v návrhové části úzce navazuje na část analytickou  

a obsahuje zejména doporučení k odstranění chyb v plánu nezbytných dodávek odhalených  

na základě jeho analýzy. Návrhová část také obsahuje doporučení k řešení krizové situace 

spočívající zejména v prevenci havárií a informovanosti obyvatelstva o možných rizicích, 

následcích a způsobech chování při mimořádné události vzniklé poruchou VD Karolinka.  

Přínosem diplomové práce je jak přehledné teoretické vymezení dané problematiky,  

tak konkrétní analýza a doporučení, které může HZS Zlínského kraje a ORP Vsetín využít 

k optimalizaci plánu nezbytných dodávek. Provedené analýzy, návrhy a obecná doporučení 

mohou být také inspirací pro ostatní obce s rozšířenou působností, kraje a hasičské záchranné 

sbory krajů, které vytvářejí, anebo aktualizují plány nezbytných dodávek. 
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Seznam zkratek 

HOPKS Hospodářská opatření pro krizové stavy 

HS  Havarijní služby 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

HZSZLK Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 

IS  Informační systém 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

JSVV  Jednotný systém varování a vyrozumění 

kcal  kilokalorie (měrná jednotka o hodnotě 4187 joulů) 

kJ  kilojoule 

KS  Krizové stavy 

ks  kus/ počet kusů 

l  litr 

l/s  litr za sekundu 

m  metr 

m
3  

metr krychlový (objemová jednotka rovna 1 000 litrům) 

min  minuta 

OBS  Ozbrojené bezpečnostní sbory 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

OS  Ozbrojené složky 

PVCZ  Plán vytváření civilních zdrojů 

SSHR  Správa státních hmotných rezerv 

VaK a.s. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 

VD  Vodní dílo 
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Příloha č. 1: Informační systém pro podporu HOPKS [20] 

Správní úřady při přípravě a přijetí opatření podle zákona o hospodářských opatřeních  

pro krizové stavy [1] využívají, podle § 27b tohoto zákona, informační systémy pro podporu 

hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS).  Z tohoto důvodu Správa zabezpečuje 

řešení problematiky informační podpory HOPKS, do které patří zejména komplexní zajištění 

informací o věcných zdrojích potřebných k pokrytí nezbytných dodávek. 

Základním cílem Správy v uvedené oblasti je poskytnout orgánům krizového řízení 

informační nástroje na podporu plánovacích a rozhodovacích procesů v oblasti zajišťování 

věcných zdrojů pro řešení krizových situací; přitom využít moderní informační technologie  

s cílem maximálně zjednodušit uživatelský přístup k informacím, minimalizovat náklady  

na jeho provoz a údržbu a otevřít jej pro komunikaci s dalšími systémy.  

Informační systém plánování civilních zdrojů Argis  

Systém je vytvářen, rozvíjen a provozován k zabezpečení informační podpory plánovacích  

a rozhodovacích procesů orgánů krizového řízení od úrovně obcí s rozšířenou působností, 

přes orgány krajů až po ústřední správní úřady, včetně Správy, v oblasti zajišťování věcných 

zdrojů pro řešení krizových situací.  

Krizový informační systém SSHR (KISKAN SSHR) 

Používá se k evidenci státních hmotných rezerv u jednotlivých ochraňovatelů rezerv a data 

jsou dále využívána pro podporu řešení krizových situací. Dále poskytuje informace  

o humanitární pomoci. 

Aplikační software krizových dat (ASW Krizdata) 

Aplikace byla vytvořena pro případ ztráty připojení k Internetu (ostatní výše uvedené systémy 

toto připojení vyžadují) a je tedy určena pro provoz v lokálním režimu. Aplikace zobrazuje 

data o nezbytných dodávkách (ND) a dodavatelích nezbytných dodávek (DND). Aplikace 

využívá data vložená do IS Argis, která si uživatel pravidelně aktualizuje ve svém lokálním 

počítači. 

 

 



 

 

 

Příloha č. 2: Mapy záplavových oblastí pod VD Karolinka [29] 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 3: Stupně povodňové aktivity [28] 

První stupeň povodňové aktivity – stav bdělosti – nastává při dosažení stanovených 

mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění 

mimořádných okolností na vodním díle, jenž by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. 

Činnost zahajuje hlídková služba na ohroženém vodním díle. 

Druhý stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti – navrhuje vlastník (správce) vodního 

díla při překročení stanovených mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska 

bezpečnosti vodního díla. Vlastník (správce) ohroženého vodního díla neprodleně oznámí 

dosažení hodnot, skutečností pro vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity příslušným 

povodňovým orgánům, které druhý stupeň povodňové aktivity vyhlásí na území ohroženém 

zvláštní povodní. Vlastník (správce) dále dosažení hodnot a skutečností rozhodných  

pro vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity oznámí správci vodního toku a hasičskému 

záchrannému sboru kraje. Současně zahájí zabezpečovací práce na vodním díle. Zahajuje se 

činnost územně příslušné hlásné povodňové služby. 

Vlastníci ohrožených objektů a další subjekty podle Plánu zahájí zabezpečovací práce buď  

na příkaz územně příslušného povodňového orgánu (při vyhlášení krizového stavu 

příslušného krizového orgánu), nebo na základě informace vlastníka (správce) vodního díla. 

Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být 

koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku  

nebo v celém povodí. Zabezpečovací práce na vodních dílech zařazených do I. nebo II. 

kategorie se projednávají s osobou pověřenou prováděním technickobezpečnostního dohledu, 

pokud nehrozí nebezpečí z prodlení.  

Třetí stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení – navrhuje vlastník (správce) vodního díla 

při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního 

díla a možnosti vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení TBD. Vlastník 

(správce) ohroženého vodního díla neprodleně oznámí dosažení hodnot, skutečností  

pro vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity územně příslušným povodňovým orgánům, 

které třetí stupeň povodňové aktivity vyhlásí na území ohroženém zvláštní povodní  

a současně nařizují zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce a evakuaci. Vlastník 

(správce) dále dosažení třetího stupně povodňové aktivity oznámí územně příslušnému 

správci vodního toku a hasičskému záchrannému sboru kraje a organizuje povodňové 



 

 

 

zabezpečovací práce s cílem zabránit přelití nebo protržení hráze vodního díla, případně 

organizuje provizorní uzavření protržené hráze vodního díla. 

Vlastník vodního díla v případě nebezpečí z prodlení varuje předem stanoveným způsobem 

povodňové orgány níže po toku podle povodňových plánů územních celků a bezprostředně 

ohrožené subjekty. Podle vývoje situace na vodním díle může vlastník (správce) nebo starosta 

obce s rozšířenou působností navrhnout hejtmanovi příslušného kraje, v Praze primátorovi  

hl. m. Prahy, vyhlášení stavu nebezpečí na území ohroženém zvláštní povodní.  

Nelze-li účinně řešit zvláštní povodeň vyhlášením stavu nebezpečí v rámci postižených krajů, 

může vláda vyhlásit nouzový stav.  

Řízení a koordinace prací spojených s ochranou před povodněmi, do doby vyhlášení krizové 

situace podle krizového zákona přísluší povodňovým orgánům obcí, obcím s rozšířenou 

působností a krajům. Ministerstvo vnitra zabezpečuje ústřední koordinaci záchranných  

a likvidačních prací, jestliže mimořádná událost přesahuje území kraje a o tuto koordinaci 

požádá velitel zásahu, starosta obce s rozšířenou působností nebo hejtman. Úkoly 

Ministerstva vnitra plní generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.  

 

 

 


