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Úvod 

Mistr Jan Hus kdysi velmi výstižně pravil, že mír má tři různé 

stránky: mír člověka s Bohem, člověka se sebou samým a člověka s bližním. Z této teze 

lze vyčíst důležitost a potřebu duševní rovnováhy a pocitu jistoty a stability člověka 

v jeho životě. Ochrana člověka, jeho podstaty byla, je a bude nejdůležitější potřebou 

zasluhující maximální pozornost kdekoliv na Zemi. Bohužel i v dnešním vyspělém 

světě jsou lidské životy stále v ohrožení. Nedávné upomínky na výročí začátku 

 1. světové války jsou dokladem toho, že nejen období primitivních národů  

či středověkých rytířů bylo provázeno válkami, ale ani moderní době se nevyhýbají 

krutosti pramenící z lidské chamtivosti či touhy po moci. Pozornost však nezasluhují  

jen válečné konflikty, terorismus, potlačování základních lidských práv a svobod,  

ale také hrozby antropogenního charakteru člověkem neovlivnitelné. Patří k nim živelní 

pohromy, epidemie, ekologické katastrofy, provozní havárie a jiné. 

Ve spojitosti s válečnými konflikty, které zasáhly celý svět, se začíná 

objevovat termín civilní obrana, jehož předmětem zájmu je pomoc člověku v nouzové  

či kritické situaci. Svět poznamenaný válkami a jejich neblahým ekonomickým  

a především sociálním dopadem na lidstvo přijímá 12. dubna 1949 Ženevské úmluvy, 

které společně se svými dodatkovými protokoly upravují prostředky a způsoby vedení 

války a zejména požadují respektování lidské důstojnosti a ochranu osob neúčastnících  

se ozbrojeného konfliktu. 

V České republice se stav odpovědnosti za řešení otázek spojených s civilní 

obranou zásadně proměnil až po vymanění státu z centralistického vlivu socialismu. 

Po roce 1990 dochází k zásadní transformaci a k vytvoření moderního systému ochrany 

obyvatel podle vzoru cizích zemí. Pojem civilní obrana je nahrazen termínem ochrana 

obyvatelstva a orgánem odpovědným za jeho plnění se dle usnesení vlády z roku 1997 

stává Ministerstvo vnitra. S přijetím zákona č. 239/200 Sb. o integrovaném záchranném 

systému bylo vytvořeno právní prostředí pro řešení situací souvisejících s ochranou 

obyvatelstva, jako je koordinace a organizace nouzového ubytování, nouzového 

zásobování pitnou vodou, potravinami, humanitární pomoc a další zajištění nezbytných 

prostředků. Hlavními úkoly při zajištění ochrany obyvatelstva jsou záchranné  

http://cs.wikiquote.org/wiki/M%C3%ADr
http://cs.wikiquote.org/wiki/B%C5%AFh
http://cs.wikiquote.org/wiki/Bli%C5%BEn%C3%AD
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a likvidační práce, za jejichž plnění je dle §10 odst. 5 výše zmíněného zákona 

odpovědný Hasičský záchranný sbor České republiky. 

Ochranou obyvatelstva se v současném pojetí rozumí integrovaný systém 

vztahů, vazeb a přímých opatření vedoucích k ochraně životů a omezení materiálních 

škod nejen za válečného stavu, ale i při mimořádných událostech jako jsou přírodní 

katastrofy a jiné havárie za mírového stavu. 

Páteřním dokumentem zabývajícím se ochranou obyvatelstva je Koncepce 

ochrany obyvatelstva vycházející z usnesení vlády České republiky, která navrhuje  

a hledá řešení aktuálních problémů a nedostatků. K nim patří i otázka vybavení 

jednotlivých složek integrovaného záchranného systému materiálem a technikou 

určenou k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí a stanovení 

základních organizačních a technických opatření. 

Téma této práce svým pojetím reaguje na vytknuté úkoly vycházející 

z Koncepce a stanovuje si za cíl specifikovat materiálně-technické prostředky pro plnění 

úkolů ochrany obyvatelstva na základě činností jednotek požární ochrany a analýzy 

proběhlých mimořádných událostí na území Olomouckého kraje, potažmo České 

republiky.   

Vzhledem k rozmanitosti jednotlivých krajů ve smyslu jejich rozlohy, počtu 

obyvatelstva a charakteru krizových situací, což potvrdilo i dotazníkové šetření, bylo 

potřeba vybrat jeden kraj a pro něj stanovit obecná specifika a požadavky zabezpečení.  

Na základě zjištěných údajů byl pro tento účel vybrán Olomoucký kraj, jehož data byla 

alikvotní průměrným hodnotám vybraného materiálně-technického zabezpečení. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část čtenáře 

postupně uvádí do problematiky. Kapitoly na sebe navazují v logickém sledu  

od vysvětlení základních pojmů, jako jsou ochrana obyvatelstva, mimořádná událost,  

až po konkrétní seznámení se se způsobem vybavování stanic materiálními 

a technickými prostředky, vyplývajícím z pokynů Generálního ředitelství a z interních 

pokynů jednotlivých krajských stanic. 

Praktická část dokládá analýzu technických prostředků a materiálu 

pro specifické činnosti na místě mimořádné události na území České republiky 

a Olomouckého kraje. V souvislosti s tímto rozborem jsou definovány obecné 

kvalitativní a kvantitativní standardy prostředků, které lze využít k plnění úkolů ochrany 
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obyvatelstva jednotkami požární ochrany a v závěru práce je navržena implementace 

návrhu a systém přepravy materiálu a jejich rozmístění v rámci HZS Olomouckého 

kraje. 
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1 Rešerše 

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

zákonu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon o integrovaném záchranném systému určuje složky  IZS, působnost složek IZS, 

působnost a pravomoc státních orgánů a územních samosprávných celků, povinnosti  

a práva fyzických a právnických osob při přípravě na mimořádné události, při jejich 

zdolávání a při ochraně obyvatelstva před vyhlášením a po dobu trvání krizového stavu 

[24]. 

 

Vyhláška č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Vyhláška stanoví postup při zajištění zřizování zařízení civilní ochrany, technického 

zabezpečení vyrozumění a varování, způsob zabezpečení evakuace, postupy při zajištění 

školení a výcviku obslužného personálu [20]. 

 

Humanitární pomoc při zvládání rozsáhlých mimořádných událostí. 

 

Publikace je zaměřena na organizované zapojení dobrovolníků při likvidaci následků 

mimořádné události od období antiky do současné doby s ohledem na jejich množství  

a odbornosti [10]. 

 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 

 

Koncepce ochrany obyvatelstva představuje klíčový dokument multiresortní šíře  

a komplexnosti, související s ochranou obyvatelstva. Definuje významné oblasti  

a nástroje, na základě kterých je realizována [14]. 
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2 Mimořádná událost  

Jedná se o situace, které vyvolávají vznik nestandardních podmínek 

narušujících běžný život obyvatelstva, potažmo státu, a jsou označovány jako krizové 

stavy či mimořádné události. 

Mimořádnou událost definuje zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému jako škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují zavedení záchranných a likvidačních prací. Dle tohoto zákona  

je mimořádnou událost velkého rozsahu, kterou nelze odvrátit běžnou činností 

správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému, pojmově vymezit jako 

krizovou situaci a následně vyhlásit krizový stav [24]. Krizový zákon č. 240/2000 Sb. 

vymezuje pojem krizová situace jako mimořádnou událost, při níž je vyhlášen stav 

nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu [25]. 

2.1 Druhy mimořádných událostí 

Vyjdeme-li z definice mimořádné události dané zákonem, můžeme druhově 

v zásadě rozlišit tři typy mimořádných událostí. 

1. Živelní pohroma 

- povodně, 

- zemětřesení, 

- velké sesuvy půdy, 

- sopečné výbuchy, 

- orkány, tornáda, 

- extrémní chlad a teplo, 

- pád meteoritu, 

- velké lesní požáry. 

2. Havárie 

- radiační havárie, 

- havárie v chemickém provozu, 

- ropná havárie, 
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- dopravní nehoda, 

- zřícení domu. 

3. Ostatní události 

- teroristický čin, 

- sabotáž, 

- žhářství. 

 

Kromě uvedeného členění lze i zjednodušeněji rozdělit mimořádné události  

do dvou kategorií podle původce, kterým může být buď lidský faktor či přírodní vlivy. 

Pro potřeby chápaní mimořádných událostí v souvislosti s činnostmi s nimi spojenými 

se jeví jako ucelenější členění dle obr. č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 Třídění mimořádných událostí (Zdroj: [1]) 

 

Pro potřeby chápaní mimořádných událostí v souvislosti s činnostmi s nimi 

spojenými se jeví jako ucelenější a přehlednější první členění, tedy do třech základních 

kategorií [1]. 
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2.2 Příprava na krizové situace 

Po odborné stránce zajišťují orgány krizového řízení přípravu na zvládání 

krizových situací, jejichž hierarchii působnosti znázorňuje schéma na obr. č. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 Institucionální struktura systému přípravy na krizové stavy (Zdroj: [1]) 

 

Komplex příprav na krizové situace lze rozdělit do pěti kategorií: 

a) Personální příprava 

Tato příprava zahrnuje především vzdělávání, školení, instruktáže, cvičení členů 

IZS a zaměstnanců orgánů krizového řízení.  
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a složek IZS. Jedná se o věcné prostředky, materiální a technickou přípravu právnických 

osob zapojených do realizace krizových opatření. 

Soubor organizačních, materiálních nebo finančních opatření přijímaných 

v nastalých krizových situacích pro zabezpečení nezbytné dodávky práce, služeb  

a výrobků, bez nichž nelze jejich překonání zajistit, se nazývá systém hospodářských 
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opatření pro krizové stavy „HOPKS“. V ČR existuje následující systém hospodářských 

opatření pro krizové stavy: 

i. Systém nouzového hospodářství 

Zabezpečuje, aby nezbytné dodávky určené k uspokojení základních životních 

potřeb, pro podporu činnosti hasičských záchranných sborů a havarijních služeb  

a pro podporu výkonu státní správy probíhaly tak, jak je obvyklé v období mimo 

krizové stavy. 

ii. Systém hospodářské mobilizace 

Jde především o výrobu a distribuci mobilizačních dodávek, které jsou určeny 

pro potřebu ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů. 

iii. Státní hmotné rezervy: 

Hmotné rezervy – základní suroviny, materiály, polotovary a výrobky určené 

k zajištění obrany státu a odstraňování následků vzniklých krizových situací  

a pro ochranu životně důležitých hospodářských zájmů státu. 

Mobilizační rezervy – základní suroviny, materiály, polotovary, výrobky, stroje  

a jiné majetkové hodnoty k zajištění mobilizačních dodávek. 

Pohotovostní zásoby – základní výrobky a materiály zajišťující nezbytné 

dodávky pro podporu činnosti havarijních služeb, obyvatelstva a hasičských 

záchranných sborů po vyhlášení krizových stavů, v systému nouzového hospodářství,  

které nelze zajistit v dané situaci obvyklým způsobem. 

Zásoby pro humanitární pomoc – po vyhlášení krizových stavů lze určené 

výrobky a základní materiál bezplatně poskytnout fyzické osobě, která byla vážně 

materiálně postižena. 

Požadavky na tvorbu státních hmotných rezerv jsou součástí krizových plánů. 

Zabezpečení ve smyslu pořizování nezbytných dodávek a nakládání s nimi pak zajišťuje 

Správa státních hmotných rezerv, která vykonává činnost stanovenou zákonem 

č.97/1993 Sb., o působnosti státních hmotných rezerv ve znění pozdějších předpisů 

a dále pak podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů [1].  
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c) Finanční příprava 

Do této skupiny příprav patří plánování finančních prostředků na přípravu 

krizových opatření a jejich realizaci, náhrady na pracovní povinnosti, pracovní 

výpomoci, náhrady škod, poskytování státní výpomoci, apod. 

d) Informační příprava 

Informační příprava spadá zejména do oblasti krizového plánování. 

e) Teritoriální příprava 

Teritoriální příprava v sobě nese zejména opatření sloužící k ochraně 

obyvatelstva, ochrany územní infrastruktury, prioritně kritické infrastruktury a ochrany 

životního prostředí [1]. 

2.3 Zdolávání následků mimořádné události 

Přípravu na mimořádnou událost a následné provádění záchranných 

a likvidačních prací provádí integrovaný záchranný systém, jehož základy se začaly 

budovat v roce 1993 a ve své konečné podobě existuje od roku 2001. Právní vymezení 

udává zákon č.239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů. 

Opatření k řešení vzniklých krizových situací jsou realizována organizovanou 

činností záchranných týmů, orgánů veřejných složek, atp. Jedná se o záchranné  

a likvidační práce, které vedou k záchraně životů a zdraví osob, zabraňují šíření 

následků mimořádné události a odstraňují její následky. Podle závažnosti nastupují 

záchranné složky v tomto pořadí: 

1. pomoc jednotlivých záchranných složek → 2. součinnost všech složek 

integrovaného záchranného systému → 3. krizové řízení. 

Z obrazového přehledu obr. č. 3 je patrné, že v případě, kdy rozsah postižení 

přesáhne možnosti postiženého jedince, nastupuje pomoc organizovaná státem. 
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Obr. č. 3 Systém odezvy na mimořádné události (Zdroj: [1]) 

 

Hlavním koordinátorem integrovaného záchranného systému je zpravidla 

Hasičský záchranný sbor, což v praxi znamená, že velení nad celou mimořádnou 

událostí přebírá příslušník HZS ČR,  který řídí součinnost složek a koordinuje 

záchranné a likvidační práce. Pro úspěšné zdolání mimořádné události jsou nezbytné 

dva okruhy potřeb: 

a) Klíčové právní kompetence, tj. dobře postavený a fungující právní systém, jehož 

součinnost dokládá obr. č. 4.  

b) Optimální zdroje, mezi které patří lidský kapitál, prostředky a plánovaná pomoc 

integrovaného záchranného systému nebo výpomoc či hospodářská opatření  

za krizových stavů.  
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Obr. č. 4 Kompetence pro odezvu na MU (Upraveno dle: [1]) 

 

Pro každý typ mimořádné události je nutné specifikovat možné následky 

 a od nich odvodit konkrétní preventivní, záchranné, likvidační a obnovovací opatření. 

a) Preventivní opatření – jsou to činnosti plánovacího, organizačního a materiálního 

charakteru, které mají za cíl předcházet vzniku mimořádné události, snížit 

pravděpodobnost jejího vzniku či následného škodlivého působení. Tyto činnosti 

probíhají před vznikem mimořádné události a provádí je právnické i fyzické 

osoby a samozřejmě orgány veřejné správy v rámci své povinnosti dané 

zvláštními zákony. 

b) Záchranné práce – jedná se souhrn činností (evakuace osob, zvířat, majetku,…), 

které provádí jednotlivé složky integrovaného záchranného systému, mezi něž 

řadíme Jednotky požární ochrany, Zdravotní záchrannou službu a Policii ČR. 

V případě volby priorit záchranných prací je vždy prioritní záchrana životů  

a zdraví osob, přičemž o pořadí záchranných prací rozhoduje velitel zásahu. 

c) Likvidační práce – jsou činnostmi odstraňujícími následky mimořádných událostí, 

které je nutné vykonat bezodkladně, mimo jiné i proto, aby složky integrovaného 

záchranného systému mohly ukončit probíhající práce a opustit místo zásahu. 

Vznik mimořádné události vyžaduje likvidaci následků. V rámci tzv. „krizové 

legislativy“ byly vytvořeny dva samostatné zákony. Předpis č. 239/200 Sb. 

ošetřující problematiku působení integrovaného záchranného systému a předpis 

240/200 Sb. o vlastním krizovém řízení [8].  

d) Obnovovací práce – neboli asanační práce spočívající v revitalizaci životního 

prostředí a obnově společenského života a materiálních hodnot. Tyto úkoly jsou 

z. č. 219/1999 Sb. 
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z. č. 

238/2000 
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z. č. 
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plněny orgány veřejné správy, právnickými či fyzickými osobami po ukončení 

záchranných a likvidačních prací. 

Uvedeným činnostem za mimořádných událostí musí odpovídat organizace 

práce složek  IZS s důrazem na následující zásady: 

a) koordinace vnitřního řízení složek s důrazem na adekvátní nasazení sil  

a prostředků, 

b) operativní rozhodování velících složek IZS  

c) bezpečné a přesné předání pokynů a informací řídícím strukturám [14].  

Každý územní systém má k zajištění vlastní existence určité zdroje. Část z nich 

je předurčena pro řešení mimořádných událostí. Nasazení těchto zdrojů neomezuje 

zdroje určené pro obyvatelstvo a organizace, ani jejich zákonem určená práva. Složky 

integrovaného záchranného systému se tedy společně se státní správou a orgány 

samosprávy podílí na opatřeních k zabezpečení ochrany života obyvatel [1]. 
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3 Ochrana obyvatelstva 

Organizovaná ochrana obyvatelstva má v našich zemích své kořeny  

na počátcích 20. století. Výchozím dokumentem pro rozvoj ochrany obyvatelstva 

v současnosti je Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 

2030, v jejímž pojetí je ochrana obyvatelstva chápána jako soubor plnění úkolů v oblasti 

plánování, organizování a výkonu činností za účelem předcházení vzniku mimořádných 

událostí a krizových situací, zajištění připravenosti na ně, jejich řešení a dále plnění 

úkolů civilní obrany. 

Obecnou koordinační roli v oblasti ochrany obyvatelstva plní Ministerstvo 

vnitra. Ochranu obyvatelstva není možné vysvětlovat jen jako plnění úkolů civilní 

ochrany, tedy zejména evakuaci, ukrytí, varování a nouzové přežití, ale je nezbytné  

na ni nahlížet jako na širokou „multiresortní“ disciplínu, jež je souborem činností  

a úkolů odpovědných orgánů veřejné správy, občanů, právnických a podnikajících 

fyzických osob, které vedou k zabezpečení ochrany života, zdraví, majetku a životního 

prostředí, to vše v souladu s platnými předpisy. Úkoly a činnosti vyplývající z platných 

právních předpisů pro jednotlivé orgány veřejné správy jsou nepřenositelné. Jako 

příklady lze uvést následující: 

- evakuace, varování, nouzové přežití a ukrytí v gesci HZS, 

- ochrana zdraví a života v gesci Ministerstva zdravotnictví a krajů, 

- veřejný pořádek v gesci Policie ČR, 

- přesné fungování státní správy a samosprávy při MU nebo v krizové situaci 

v gesci jednotlivých orgánů veřejné správy 

- ovládání povodňových rizik v gesci Ministerstva zemědělství a povodňových 

orgánů, Ministerstva životního prostředí a další [14]. 
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Obr. č. 5 Schéma ochrany obyvatelstva, civilní ochrany a civilní obrany (Zdroj: [14]) 

 

3.1  Legislativní rámec ochrany obyvatelstva 

Legislativní rámec má podobu zákonů, vyhlášek a nařízení vlády,  

které poskytují základní informace pro přípravu na možné mimořádné události, a dále 

jsou aplikovány při záchranných a likvidačních pracích, ochraně obyvatelstva před 

vyhlášením krizových stavů a po něm. Ochrana obyvatelstva je v České republice 

zakotvena v těchto předpisech [6]: 

 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů 

Ústavní zákony jsou zákony nejvyšší právní síly v ČR. S ohledem na ochranu 

obyvatelstva je zde definována účast státu při zajišťování bezpečnosti republiky, 

seznamuje s vyhlašováním nouzových stavů a stručně informuje  

o bezpečnostní radě státu[11]. 
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Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanovuje jeho složky a jejich 

působnost, pokud tak nestanoví zvláštní předpis, pravomoci státních orgánů a orgánů 

územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob 

při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích 

a při ochraně obyvatelstva před vyhlášením stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu 

ohrožení státu a válečného stavu a po dobu jejich vyhlášení. Ve vztahu k ochraně 

obyvatelstva vymezuje zákon dva základní pojmy: 

 

1. Ochrana obyvatelstva – je chápána jako plnění úkolů civilní ochrany, 

ke kterým patří zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití 

obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví 

a majetku. 

2. Zařízení civilní ochrany – je součástí právnické osoby nebo obce určené 

k ochraně obyvatelstva. Nemá právní subjektivitu. Tvoří ho zaměstnanci 

nebo jiné osoby na základě dohody a věcné prostředky. Patří mezi ostatní 

složky integrovaného záchranného systému [11]. 

 

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon se věnuje problematice krizového řízení a dále stanovuje pojmy krizová 

situace, krizové opatření, vymezuje stav nebezpečí, orgány krizového řízení, krizové 

štáby a bezpečnostní rady. Dále stanovuje pravomoc státních orgánů a orgánů 

samosprávných celků. Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám stanovuje 

povinnosti při přípravě a řešení krizové situace nevojenského charakteru. Nařizuje 

zpracování plánů krizové připravenosti a krizových plánu. Ukládá hejtmanovi 

koordinovat nouzové přežití a nařídit evakuaci [25].  
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Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon stanoví pravomoci ústředních správních úřadů, vlády, České národní 

banky, obecních úřadů, krajských úřadů a orgánů územních samosprávných celků  

při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy. Tato opatření  

jsou přijímána po vyhlášení krizových stavů a určena k uspokojení základních potřeb 

krizových štábů a v neposlední řadě fyzických osob na území České republiky [26]. 

 

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

zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška stanovuje zásady zpracování, schvalování havarijních plánu včetně 

způsobu zpracování, v nichž je řešena problematika ochrany obyvatelstva [19]. 

 

Vyhláška ministerstva vnitra č. 380/2001 Sb., k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů 

Stanovuje postup zřizování zařízení civilní ochrany a postup při odborné 

přípravě jejich personálu. Řeší také způsoby informování právnických a fyzických osob 

o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatření a způsobu jejich provedení. 

Věnuje se i jednotnému systému varování a vyrozumění, způsobu provádění, evakuace, 

individuální ochraně obyvatelstva a zásadám postupu při poskytování úkrytů [20]. 

 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 

Zabývá se přípravou a realizací opatření k ochraně obyvatelstva vztahující  

se na existující a předpokládané bezpečnostní hrozby. Kromě těchto aspektů  

jsou předmětem zájmu koncepce také připravenost pracovníků veřejné správy, 

právnických a fyzických osob, otázky bezpečné společnosti, základní organizační  

a technická opatření, aj. [14]. 

3.2 Struktura ochrany obyvatelstva 

Do našeho právního systému byl zaveden pojem ochrana obyvatelstva jako 

zastřešující pojmenování integrovaného záchranného systému. 

Z obecné struktury (obr. č. 6) lze v podstatě rozlišit tři druhy událostí: 
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a) Každodenní – vztahují se k záchraně osob v různých situacích s malými dopady 

na zdraví a životy (dopravní a železniční nehody, letecké havárie, zřícení 

staveb,…) 

b) Katastrofy a nouzové situace – činnosti, které lze ve smyslu mezinárodního 

humanitárního práva nazvat civilní ochranou a které mají velký dopad na životy  

a zdraví. 

c) Ozbrojený konflikt – činnost spojená s obranou obyvatelstva ve válečných stavech 

[8]. 
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Obr. č. 6 Působnost složek IZS  v rámci struktury ochrany obyvatelstva  (Zdroj: [8]) 
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3.3 Cíle a úkoly ochrany obyvatelstva 

Hlavním cílem ochrany obyvatelstva je eliminovat vznik nebo alespoň snížit 

následky mimořádných událostí na životy a zdraví osob a jejich majetek [11]. 

3.4 Kritická infrastruktura  

Ochranu obyvatelstva nelze plánovat, organizovat a řídit bez nutného zázemí,  

které je obvykle označováno jako kritická infrastruktura. Jejím úkolem je zabezpečit 

základní životní podmínky a potřeby obyvatelstva, nezbytný rozsah řídících činností 

ve státní i soukromé sféře a tím zachovat povinnosti a tedy i funkce státu. 

 Kritickou infrastrukturu tvoří: 

- státní správa a územní samospráva, 

- komunikační a informační systémy, 

- systémy dodávek a energií, 

- průmysl, zemědělství, zdravotnictví a doprava, 

- bankovní a finanční sektor, 

- nouzové služby, 

- systém dodávky vody a kanalizační systém [11]. 

3.5 Ochrana obyvatelstva ve strategii NATO, EU, ČR  

V důsledku uvolnění mezinárodního napětí, po světových válkách a zejména  

u nás pak v souvislosti s pádem totalitního režimu se začínají prosazovat tendence  

k využití ochrany obyvatelstva i v mírovém stavu při likvidaci následků mimořádných 

událostí. V průběhu vývoje se problematika civilní ochrany postupně začleňuje  

do mezinárodních struktur v rámci Severoatlantického paktu a později také Evropské 

unie [6].  

 

a) Pojetí ochrany obyvatelstva ve strategii NATO 

Základním dokumentem NATO je Strategická koncepce. V současnosti platí 

Strategická koncepce NATO, která byla přijata na Lisabonském summitu NATO  

v listopadu roku 2010. Koncepce stanovuje cíle, které budou vymezeny v příští fázi 
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směřování NATO. Z tohoto dokumentu vychází i Ministerská směrnice civilního 

nouzového plánování, stanovující prioritní činnosti a působnosti většinou  

na tři roky. [7, 13]. 

b) Pojetí ochrany obyvatelstva ve strategii EU 

Základem úspěšného zvládnutí a vyřešení mimořádné události nebo krizové 

situace je kvalitní materiální a věcné vybavení. Z tohoto důvodu jsou složky IZS 

dlouhodobě vybavovány potřebnou technikou a materiálem. Mimořádné události 

běžného charakteru využívají věcné zdroje složek IZS. Pro potřeby využívání 

specifických zdrojů jsou vytvářeny v systému hospodářských opatření  

pro krizové stavy pohotovostní zásoby. Během krizových situací se uplatňuje 

spolupráce právnických a podnikajících fyzických osob, případně je využit systém 

hmotných rezerv, který je v majetku státu. K dispozici jsou také další věcné zdroje  

v majetku státu, k nimž mají příslušnost hospodařit ústřední správní úřady (nad rámec 

IZS) [7, 13]. 

c) V pojetí ochrany obyvatelstva ČR 

Současný bezpečnostní systém v ČR zahrnuje obranný a ochranný systém, 

za jehož funkčnost odpovídá vláda. Bezpečnostní systém je tedy postaven tak,  

aby mohl reagovat ve prospěch obyvatelstva při přípravě preventivních opatření 

a při záchranných a likvidačních pracích a řešit mimořádné události a kritické situace 

vojenského i nevojenského charakteru. 

Civilní nouzové plánování v ČR, jakožto členské zemi NATO a EU,  

je chápáno jako proces plánování opatření k zajištění ochrany vnitřního pořádku  

a bezpečnosti, ochrany obyvatelstva, trvalé funkčnosti státní správy, přijatelné činnosti 

státu a obyvatelstva. Jeho nedílnou součástí je civilní ochrana, v českém pojetí  

se lze setkat spíše s termínem ochrana obyvatelstva. Jejím cílem je ochránit civilní 

obyvatelstvo před nebezpečím, pomoci mu odstranit působení bezprostředních účinků 

mimořádné události a následně vytvořit nezbytné podmínky pro jeho přežití. Pevnou 

řídící strukturou je Ministerstvo vnitra [7, 13]. 

V právním řádu není ochrana obyvatelstva řešena samostatným zákonem,  

ale je zakotvena v zákonu č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému  
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a o změně některých zákonů a v prováděcím předpisu k tomuto zákonu (vyhláška 

ministerstva vnitra č.380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva). 

V České republice existují tzv. Moduly, které se zaměřují na hledání řešení 

následků povodní, zřícení budov, CBRN havárií, součástí je také Modul zdravotnický. 

Spolupráce s EU zajišťuje finanční pokrytí výcviků a školení v jednotlivých Modulech 

osobám, které jsou vybrány pro mezinárodní záchranné práce.  

Spolupráce ČR a OSN se projevuje zejména zapojením do aktivit spojených  

se zdokonalováním koordinace činnosti záchranných týmů během mimořádné události 

a krizové situace. Důraz je kladen zejména na spolupráci s nevládními organizacemi 

OSN a mezinárodními organizacemi jako jsou Mezinárodní výbor Červeného kříže  

a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce [4,7]. 

3.6 Připravenost sil a prostředků pro řešení civilní ochrany v ČR 

Akceschopnost (tj. organizační, technická a odborná připravenost sil 

a prostředků k provedení zásahu) integrovaného záchranného systému závisí na kvalitě 

koordinační práce IZS ČR, a to především na kooperaci jednotlivých složek 

záchranného systému. 

 Klíčovým dokumentem popisujícím systém ochrany obyvatelstva v celé jeho 

šíři a komplexnosti je  Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem  

do roku 2020. Formuluje základní principy ochrany obyvatelstva a definuje její 

významné oblasti a nástroje, prostřednictvím kterých je prakticky realizována. 

Pro připravenost systému čelit současným bezpečnostním hrozbám a událostem s nimi 

spojeným nevystačí už jen nasazení sil a prostředků bezpečnostních složek státu, 

ale Koncepce zároveň ukládá potřebu hledat i nové cesty a způsoby, které jsou schopny 

pomoci efektivním zapojením všech subjektů. 

Z této koncepce vychází následující požadavky, které mají zefektivnit činnosti 

jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Patří mezi ně: 

a) tvorba a procvičování modelových postupů složek IZS v dokumentech 

nazvaných typové činnosti složek IZS při společném zásahu, které vydává  

MV – GŘ HZS ČR, 

b) budování informační podpory velitelem zásahu, která by měla ulehčit jeho 

rozhodování v krizových situacích, 
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c) neformální způsoby spolupráce zejména v oblasti základních složek IZS 

vytvořením a procvičováním typových činností a prováděním pravidelných porad, 

d) vybudování Národního výzkumného a vzdělávacího centra, jehož cílem  

je kvalitativní posun při realizaci systému vzdělávání a vybudování odpovídající 

infrastruktury pro jednotný a efektivní výcvik složek IZS [14].  

3.7  Řešení civilní ochrany v sousedních zemích 

NĚMECKO 

Současná ochrana obyvatelstva zahrnuje ochranu před katastrofami, civilní 

ochranu a pomoc při katastrofách. Za ochranu před katastrofami jsou dle ústavních 

kompetencí odpovědné spolkové země a za civilní ochranu a pomoc při katastrofách 

spolkový stát. 

Pevnou řídící strukturou ochrany obyvatelstva na spolkové úrovni je Spolkový 

úřad pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách ve Spolkovém ministerstvu 

vnitra se sídlem v Bonnu – Bad Godesbergu. 

Výkon služby v ochraně obyvatelstva je založen na principu dobrovolnosti, 

která je u vládních i nevládních organizací zabývajících se záchrannou činností 

prováděna z více než 80% dobrovolníky. Dobrovolnictví je dáno především tradičním 

smyslem pro spolkovou a konfesní činnost, která vychází z dlouholeté tradice. 

V resortu Spolkového ministerstva vnitra má své důležité postavení Technická 

pomocná služba (Technisches Hilfswerk – THW). Pevnou strukturou tohoto spolkového 

institutu s vlastní právní subjektivitou je státní organizace doplňovaná o tzv. pomocníky 

a dobrovolníky. Má své pevné místo v propracovaném, ale značně komplikovaném 

systému ochrany proti katastrofám jako celostátní druhoplánový prostředek. 

Organizace THW je tvořena osmi služebnami spolkových zemí, eventuálně 

svazu zemí (menší země, města a země je obklopující) s asi 665 místních svazů.  

Její organizace je jednotná v celém státě. Výkonné složky tvoří asi 1750 jednotek. 

V současné době existuje asi 15 druhů jednotek, které mají přísně 

hierarchickou strukturu. Největší počet jednotek představují univerzální jednotky, mezi 

které se řadí jednotky pro všeobecnou záchranu a pomoc (asi 800 jednotek), 

specializovanějších jednotek je potom méně. Na vrcholu pomyslné pyramidy stojí 
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jednotky rychlého nasazení pro vyprošťování, záchranu a zásobování vodou v cizině 

(SEEBA, SEEWA), které jsou určeny pro nasazení v zahraničí. 

Příslušné jednotky jsou úzce zaměřeny na vykonávání určité činnosti v rámci 

mimořádné události a tomu také odpovídá materiální technické a personální obsazení 

záchranné skupiny.  

Příslušníci jednotek jsou dobrovolníci, v případě potřeby jsou jejich počty 

v zemských služebnách doplňovány v souladu s platnou legislativou. Ve spolkovém 

ústředí pracují profesionálové. 

Hlavními úkoly THW ze zákona jsou: 

- technická pomoc při katastrofách, nouzových situacích a neštěstích velkého 

rozsahu, 

- technická pomoc v zahraničí při humanitárních akcích spolkové vlády, 

- činnost v rámci opatření civilní ochrany. 

Veškeré svoje aktivity vyvíjí THW na základě ústavy, příslušného spolkového 

zákona a řady nařízení o činnosti pomocníků THW. 

Mezi nevládní organizace, působící v ochraně proti katastrofám a v civilní 

ochraně patří německý Červený kříž, Německá společnost pro záchranu života, 

Johanitánská úrazová pomoc, Maltézská pomocná služba a Pracovní samaritánský 

spolek. Tyto pomocné služby spadají do kompetence spolkových zemí a jejich právní 

podklady vytváří zemské zákonodárství pro záchranné služby. Služby se liší  

svou organizací a právním zázemím [7]. 

  

SLOVENSKO 

Slovensko je jedním z prvních postsocialistických států, který přijal po roce 

1990 samostatný zákon o civilní ochraně a tuto problematiku řešil v souladu 

s humanitárním právem. Specifikem Slovenského ochranného systému jsou jednotky 

civilní ochrany, tvořené na výrobně-hospodářské bázi, aktivované v případě potřeby. 

Pro svou činnost jsou vybaveny předem určeným materiálem a jsou také adekvátně 

proškoleny. 

Tento systém lze přirovnat ke švýcarskému miličnímu systému. Řídící 

strukturou je Sekce krizového managementu a civilní ochrany ministerstva vnitra,  

jejíž úlohou je krizové řízení, civilní ochrana obyvatelstva, integrovaný záchranný 
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systém, hospodářská mobilizace, civilní nouzové plánování, ochrana kritické 

infrastruktury a humanitární pomoc. Rozhodující výkonnou složkou ochrany 

obyvatelstva jsou státní požárníci reprezentující Hasičský a záchranný sbor. Nevládní 

organizace nemají příliš významné postavení [7]. 

 

POLSKO 

Zásadní legislativní vymezení ochrany obyvatelstva v Polsku chybí. Nedílnou 

součástí vnitřní bezpečnosti státu jsou Státní záchranný a protipožární systém, přičemž 

cílem polské vlády je sjednocení těchto subsystémů a vytvoření všeobecného systému 

ochrany obyvatelstva. 

Ústředním orgánem stávajícího Státního a protipožárního systému je Hlavní 

velitelství státní požární ochrany na Ministerstvu vnitra. Organizace systému  

je zajišťována na třech úrovních: 

 Okresní - základní výkonná úroveň na území obcí a okresů. 

 Vojvodská - úroveň podpory a koordinace záchranných činností na úrovni 

vojvodství. 

 Celostátní - úroveň podpory a koordinace záchranných činností na území celého 

státu. 

Těžiště ochrany obyvatelstva včetně jejích výkonných složek spočívá  

na celostátní organizaci na všech stupních veřejné správy. Nestátní subjekty reprezentují 

zejména dobrovolní hasiči, kteří jsou však jen doplňkem Státní požární ochrany [7].  

 

RAKOUSKO 

Rakousko je prakticky jedinou zemí v Evropě, kde problematika ochrany 

obyvatelstva není řešena zákonem na spolkové úrovni. 

Ochrana obyvatelstva je v Rakousku systémem pro pomoc, ochranu 

a preventivní opatření při každodenních událostech, katastrofách a v případě války. Její 

oficiální název je civilní ochrana. 

Řídící strukturou na úrovni státu je Spolkové ministerstvo vnitra, přesněji 

sekce II, odbor II/a, jehož náplní je řešení otázek spojených s civilní ochranou, 

krizovým managementem a managementem ochrany před katastrofami. 
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Rakousko nemá žádné vládní organizace a v souladu se spolkovou ústavou  

je ochrana obyvatelstva záležitostí spolkových zemí. Mezi nejdůležitější nevládní 

organizace patří vedle požárníků (Rakouský požární svaz), také tzv. pomocné služby 

jako jsou Červený kříž, Pracovní samaritánský svaz Rakouska, Maltézská nemocniční 

služba Rakousko a Rakouský svaz civilní ochrany, který působí zejména v oblasti 

prevence obyvatelstva [7]. 
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4 Role IZS v oblasti ochrany obyvatelstva 

Odpovídající právní prostředí, účinný záchranný systém, odborně 

připravení záchranáři a řídící pracovníci,  moderní a účinná technika, dostatečná 

připravenost obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných 

událostí, to jsou základní dispozice, s jejichž pomocí by měla společnost být schopna 

úspěšně vzdorovat nástrahám života, které mohou přijít nečekaně a ohrožovat naše 

zdraví, životy, majetek a životní prostředí. 

Začátkem roku 2001 se objevuje několik pozitivních změn v této oblasti  

i v České republice. Výkon státní správy ve věcech civilní ochrany byl převeden 

z působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra a účinnosti nabyly 

tzv. krizové zákony, které vymezily úkoly státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných  

a likvidačních prací, a také práva a povinnosti právnických osob, podnikajících 

fyzických osob a fyzických osob při mimořádných událostech. Schválením koncepce 

ochrany obyvatelstva a koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení a zahájením  

jejich realizace byly vytvořeny podmínky pro kvalitní fungování integrovaného 

záchranného systému v této oblasti. 

Odpovědnost za integrovaný záchranný systém a ochranu obyvatelstva  

byla svěřena Ministerstvu vnitra. Zákonem č. 238/2000 Sb. byl zřízen Hasičský 

záchranný sbor České republiky, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví 

obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných 

událostech. 

Hasičský záchranný sbor České republiky tvoří: 

- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, které je součástí 

Ministerstva vnitra a které plní jeho úkoly v oblasti požární ochrany, ochrany 

obyvatelstva a integrovaného záchranného systému, 

- hasičské záchranné sbory krajů, které plní úkoly požární ochrany, ochrany 

obyvatelstva a integrovaného záchranného systému vůči orgánům krajů. 

 

Záchranné a likvidační práce nemůže zvládnout jediná záchranářská 

organizace. Při těchto pracích je třeba využít síly a prostředky, zkušenosti, odbornost 
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a především kompetence různých orgánů, právnických osob a podnikajících fyzických 

osob. Veškerou činnost orgánů a organizací je třeba koordinovat. K tomu je vytvořen 

v České republice integrovaný záchranný systém. 

Integrovaný záchranný systém tvoří základní a ostatní složky IZS. V rámci 

provádění záchranných a likvidačních prací jsou připraveny poskytnout bezprostřední 

pomoc obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí a zajistit provedení záchranných 

a likvidačních prací. 

Základními složkami IZS jsou: 

- hasičský záchranný sbor České republiky, 

- jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí, 

- poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, 

- policie České republiky. 

Ostatními složkami IZS jsou: 

- vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

- ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. obecní či městská policie, 

bezpečnostní služby), 

- orgány ochrany veřejného zdraví (např. orgány hygieny), 

- havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (např. plynárenská, vodárenská, 

elektrárenská, Česká pošta, Báňská záchranná služba, Horská služba, Letecká 

záchranná služba), zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení 

občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím (např. Český červený 

kříž, Svaz záchranných brigád kynologů ČR, Svaz civilní obrany ČR, Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska). 

 

Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích 

plánovanou pomoc na vyžádání (tj. na předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí 

pomoci). 

Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska 

integrovaného záchranného systému. Na OPIS IZS jsou také svedeny linky tísňového 

volání 112 a 150. Tato střediska tvoří: 

- operační střediska HZS krajů, 
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- operační a informační středisko MV - generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR.  

 

V místě zásahu provádí koordinování záchranných a likvidačních prací složek 

IZS a odpovídající stupeň poplachu vyhlašuje velitel zásahu, kterým je velitel jednotky 

požární ochrany nebo příslušný funkcionář HZS s právem přednostního velení. Pokud 

na místě zásahu není ustanoven velitel zásahu, řídí součinnost složek IZS velitel  

nebo vedoucí zasahujících sil a prostředků IZS, která v místě zásahu provádí převažující 

(stěžejní) činnost. Velitel zásahu je oprávněn vyžádat si při řešení krizové situace 

k  ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí potřebné věcné prostředky  

a ukládat fyzickým osobám jednorázové úkoly, tzv. osobní nebo věcnou pomoc. 

Následující orgány či osoby nesou odpovědnost za organizaci a řízení ochrany 

obyvatelstva při eliminaci mimořádných událostí a plní úkoly v rámci svých kompetencí 

v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů: 

- ministerstva a jiné ústřední správní úřady, 

- orgány kraje, za které plní úkoly hasičský záchranný sbor kraje, 

- hejtman, 

- obecní úřad, 

- starosta obce, 

- právnické osoby a podnikající fyzické osoby. 

 

Záchranné a likvidační práce k eliminaci mimořádných událostí se řeší  

na úrovni územního správního úřadu, na jehož území se mimořádná událost vyskytuje  

a na jejíž eliminaci síly a prostředky dané úrovně stačí. V případě mimořádné události 

zasahující více územních celků obcí s rozšířenou působností zabezpečuje koordinaci 

záchranných a likvidačních prací hejtman kraje, je-li zasaženo několik krajů,  

pak Ministerstvo vnitra. O koordinaci těchto prací jsou povinni předávat Ministerstvu 

vnitra zprávy prostřednictvím OPIS IZS [19, 20]. 
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5 Materiální a technické zabezpečení při ochraně 

obyvatelstva 

U HZS organizaci pomoci obyvatelstvu poskytnutím materiálu k zajištění 

nezbytné péče o evakuované osoby zajišťují příslušníci oddělení ochrany obyvatelstva  

a krizového řízení nebo pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a KŘ územního 

odboru plnící úkoly ochrany obyvatelstva a krizového řízení ve spolupráci s příslušníky 

jednotky PO HZS příslušné požární stanice [17]. 

 Výdaje na ochranu obyvatelstva jsou součástí výdajů státního rozpočtu, 

rozpočtů resortů, ostatních ústředních správních úřadů, územních samosprávných celků 

a výdajů právnických osob a podnikajících fyzických osob. 

5.1 Vztah bezpečnosti a ekonomického zajištění 

Materiální základnou každého státu je ekonomika, jejíž formování vychází 

z historických geopolitických a vojenských podmínek rozvoje daného státu. Ekonomika 

českého státu vychází ve svých bezpečnostně-ekonomických kalkulacích ze dvou 

požadavků:  

1. Přizpůsobení nároků na celkové zabezpečení státu jeho ekonomickým 

možnostem.  

2. Vyčlenění dostatečného množství zdrojů na zajištění bezpečnosti státu [12]. 

5.2 Materiální a technické zabezpečení HZS a příslušných JPO 

Úspěšné zvládnutí a vyřešení mimořádné události nebo krizové situace není 

možné bez kvalitního materiálního a věcného vybavení. Z tohoto důvodu jsou JPO HZS 

dlouhodobě vybavovány potřebnou technikou a materiálem. Věcné zdroje složek  

IZS jsou určeny pro „běžné“ mimořádné události a krizové situace. Pro potřeby 

využívání „speciálních“ zdrojů jsou vytvářeny v systému hospodářských opatření  

pro krizové stavy pohotovostní zásoby. Za krizových situací se dále využívá zejména 

potenciál právnických a podnikajících fyzických osob nebo systém hmotných rezerv  
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v majetku státu. K dispozici jsou také další věcné zdroje v majetku státu, s nimiž mají 

příslušnost hospodařit ústřední správní úřady [14].  

Materiální a technické zabezpečení jednotek požární ochrany se legislativně 

opírá o vyhlášku Ministerstva vnitra č.35/2007 Sb. o technických podmínkách požární 

ochrany a o vyhlášku č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva a zákon č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.  

Z jejich dikce vychází rozdělení prostředků požární ochrany do dvou základních skupin. 

a) Technické prostředky – prostředky sloužící k: 

- zamezení, omezení šíření a hašení požáru, 

- ochraně osob a materiálních hodnot před požárem, 

- záchraně osob, 

- likvidaci havárií. 

b) Věcné prostředky – prostředky používané k: 

- poskytování první pomoci, 

- provádění prací spojených s vyprošťováním osob a k odstraňování následků 

mimořádných událostí, 

- zajišťování a označování nebezpečných oblastí, 

- zabezpečení dekontaminace a provedení jiných opatření, 

- zabezpečení ukrytí osob ve stálých úkrytech, 

- zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany. (380/2002) 

Požární techniku reprezentují zásahové požární automobily, požární přívěsy, 

návěsy, plavidla, vznášedla a letadla. Za provozuschopnost jednotlivých prostředků 

v rámci jednotky HZS odpovídá příslušná chemická a strojní služba, přičemž chemická 

služba odpovídá za provoz věcných prostředků, zejména prostředků pro práci 

s nebezpečnými látkami, pro dekontaminaci, detekci plynů a nebezpečných látek, hasiv 

a prostředků k použití pod hladinou. Strojní služba udržuje v činnosti požární techniku 

a věcné prostředky požární ochrany vybavené pohonnou částí a zajišťuje údržbu 

opravárenských, diagnostických a dalších obdobných zařízení [18]. 

Skladování a doplňování materiálu nouzového přežití zabezpečují příslušníci 

oddělení ochrany obyvatelstva ve spolupráci s oddělením provozním a správy majetku. 

Evidence a účtování zásob materiálu na skladě se řídí platnými právními předpisy. 

Skladová evidence se vede průběžně, aktuální pohyb materiálu (příjem, výdej) 
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je zaznamenáván na skladových štítcích a skladových kartách tak, aby bylo 

možno zjistit aktuální stav zásob – materiálu. Při výdeji je používán tiskopis uložený 

u materiálu.  

Za veškerý materiál na skladě odpovídá pracovník pověřený vedením skladu, se kterým 

musí být uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci 

k vyúčtování (dále jen „pracovník pověřený vedením skladu“). Uložení zásob musí 

odpovídat směrnicím a předpisům o skladování a jejich ochraně proti možnému 

znehodnocení a proti odcizení [17]. 

Přepravu materiálu nouzového přežití na místo poskytnutí nezbytné péče zajišťují 

zpravidla příslušníci jednotky PO HZS OLK vykonávající službu, oddělení ochrany 

obyvatelstva a krizového řízení nebo  pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a KŘ 

územního odboru plnící úkoly ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Při organizaci 

přepravy je možné využít i příslušníky jiných požárních stanic, než na kterých je materiál 

uložen, nebo stanic, které nejsou zapojeny do poskytování nezbytné péče, případně 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí [18]. V rámci HZS ČR jsou na základě pokynu 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ze dne 11. února 2010 realizována 

opatření nouzového přežití na těchto úrovních: 

A) Centrální úroveň 

Materiální základna humanitární pomoci je určena k poskytnutí humanitární 

pomoci a nouzovému přežití pro 1050 osob.  Použije se k řešení mimořádné události 

tehdy, když k jejímu řešení zásoby materiálu na stupni kraj nepostačují nebo je nelze 

použít. Obsahuje úplné oblečení, přikrývky, prostředky pro dopravu, ohřev a konzumaci 

stravy a nápojů pro 1050 osob. Umožňuje uložit osoby na skládacích nebo nafukovacích 

lehátkách a v případě nutnosti je ubytovat polním způsobem ve stanech. Stany jsou 

vybaveny oteplovacími vložkami a lze je vytápět kamny. Obsahuje též polní umývárnu, 

polní kuchyň a polní ošetřovnu. Souprava je doplněna ženijním nářadím. 

O vybudování MZHP rozhoduje generální ředitel HZS ČR nebo řídící 

důstojník generálního ředitelství HZS ČR. Vybudování MZHP vyžadují orgány 

krizového řízení kraje nebo obce prostřednictvím územně příslušného KOPIS 

na operační a informační středisko generálního ředitelství HZS ČR. 

Skladování a doplňování materiálu nouzového přežití zabezpečují příslušníci 

oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení nebo pracoviště prevence, ochrany 
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obyvatelstva a KŘ územního odboru plnící úkoly ochrany obyvatelstva a krizového 

řízení ve spolupráci s oddělením provozním a správy majetku [15]. 

B) Krajská úroveň  

Kontejner nouzového přežití v celkovém počtu 15 ks, který je předurčen 

k poskytnutí rychlé, účinné a neodkladné pomoci osobám postiženým následky 

mimořádné události, kterou lze obtížně časově a prostorově předvídat. Kontejner 

poskytuje přístřeší až 50 stojícím osobám a svým vybavením umožňuje uspokojit 

základní hygienické potřeby lidí a výdej ke konzumaci dovážené stravy. Vnitřní členění 

kontejneru je rozděleno do tří základních sekcí - skladovací, hygienické a kuchyňské. 

Doporučené materiální vybavení kontejnerů je uvedeno v příloze pokynu generálního 

ředitele HZS. O použití kontejneru nouzového přežití rozhoduje velitel zásahu, který jej 

požaduje cestou krajského operačního a informačního střediska, nebo řídící důstojník 

na základě zhodnocení situace [15]. 

C) Územní úroveň 

Souprava materiálu nouzového přežití k okamžitému použití obsahuje: 

přikrývky a základní oblečení, prostředky pro dopravu, ohřev a konzumaci teplého 

nápoje nebo jednoduchého jídla pro 20 osob. Použije se za účelem poskytnutí 

humanitární pomoci osobám, které se v důsledku mimořádné události ocitly na ulici bez 

řádného oblečení, pokud se o ně nemohou urychleně postarat orgány obce. Množství 

materiálu je dáno na základě počtu stanic v rámci HZS kraje. O použití rozhoduje velitel 

zásahu, řídící důstojník nebo ředitel HZS kraje [15].  

Souprava materiálu nouzového přežití k následnému použití slouží k oblečení  

a ubytování 50 osob. Pro tento počet osob obsahuje úplné oblečení, přikrývky a spací 

pytle, prostředky pro dopravu, ohřev a konzumaci stravy a nápojů. Umožňuje uložit 

osoby na lehátkách a v případě nutnosti je ubytovat polním způsobem ve stanech. 

Použije se za účelem poskytnutí humanitární pomoci osobám, které se v důsledku 

mimořádné události hromadně ocitly v tíživé situaci bez prostředků, byly ze svého 

bydliště na delší dobu evakuovány a obec nemá dostatek materiálních prostředků  

pro zajištění jejich základních potřeb. Množství materiálu je dáno na základě počtu 

územních odborů v rámci HZS kraje. Materiál se na místo použití vyváží silami  

a prostředky HZS kraje. O použití rozhoduje: velitel zásahu, řídící důstojník  

nebo ředitel HZS kraje [15].  



42 

 

6 Činnosti JPO související se zdoláváním MU 

Činnosti jednotky požární ochrany při zdolávání mimořádných událostí 

a provádění zásahů jsou legislativně upraveny zákonem č. 133/1985 Sb., a vyhláškou 

č. 247/2001 Sb. [9]. Jednotkou požární ochrany lze nazvat organizovaný útvar 

s vnitřním hierarchickým členěním a specializovanou činností. Jednotku požární 

ochrany tvoří: 

- hasiči - příslušníci jednotky požární ochrany, 

- mobilní požární technika, 

- věcné prostředky požární ochrany. 

Zásadní činnosti jednotek požární ochrany v oblasti ochrany obyvatelstva 

Na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel provádí jednotky tyto zásahové 

činnosti:  

- zdolávání požárů,  

- provádění záchranných a likvidačních prací, 

- evakuaci obyvatel, 

- označování oblastí s výskytem nebezpečných látek, 

- varování obyvatel, 

- dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku, 

- humanitární pomoc obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití. 

Jednotka vykonává na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel jen takovou 

činnost, která odpovídá jejímu zařazení v plošném pokrytí a její dislokaci ve vztahu  

k vnější zóně havarijního plánování a k havarijnímu plánu kraje [18].  

 

Druhy mimořádných událostí se zásahy JPO 

Požár 

- Požární zásah u každého nežádoucího hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo 

zranění osob, zvířat nebo ke škodám na materiálních hodnotách. 

- Nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty  

nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. 
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Únik nebezpečné látky 

- Zásah spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně 

ropných produktů a ostatních látek. 

- Zásah je veden k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, 

výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných 

nebezpečných látek, ropných produktů, případně ostatních látek do životního 

prostředí včetně závažných havárií. 

Dopravní nehoda 

- Zásah při kolizi dopravních prostředků, která vyžaduje provedení záchranných 

vyprošťovacích prací nebo likvidaci následků dopravní nehody. 

- Za dopravní nehodu lze považovat i zásah, kdy jednotka požární ochrany pouze 

dopravní prostředek vyprošťuje z prostorů mimo komunikaci či odstraňuje 

následky dopravní nehody. 

Radiační havárie 

- Zásah spojený s nepřípustným uvolněním radioaktivních látek nebo ionizujícího 

záření. 

Technická havárie 

- Zásah odstraňující nebezpečí nebo nebezpečné stavy velkého rozsahu 

nebo značných následků na zdraví osob, zvířat nebo majetku. 

- Zásah odstraňující nebezpečí nebo nebezpečné stavy menšího rozsahu potom 

nazýváme technickou pomocí [2].  
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7 Činnosti související s OO 

V rámci jednotlivých druhů mimořádných událostí lze vymezit činnosti 

charakteristické pro daný typ havárie, přičemž záchranné práce definované v zákoně 

§ 2 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb. jsou činnosti, které při zásahu složek integrovaného 

záchranného systému § 4 zákona č. 239/2000 Sb. po oznámení vzniku mimořádné 

události nebo neodvratně se blížící mimořádné události je nutné provést v místě 

nasazení složek integrovaného záchranného systému nebo v místě předpokládaných 

účinků mimořádné události bezprostředně a nejpozději v okamžiku, kdy je to možné 

s ohledem na zdraví a životy zasahujících osob. Za záchranné práce se považují 

i činnosti, které umožňují vytvoření přiměřených bezpečnostních podmínek pro ochranu 

zasahujících osob [24]. 

Zpráva o zásahu, případně dílčí zpráva o zásahu, jsou jednou z dokumentací 

o činnosti jednotek a slouží pro potřebu HZS ČR. Tvoří součást dokumentace 

o události. Zpráva o zásahu obsahuje údaje o silách a prostředcích na místě zásahu, 

hodnocení situace na místě zásahu v době příjezdu první zasahující jednotky a popis 

nasazení jednotek včetně zvláštností, které při zásahu nastaly, a záznam o poskytnutí 

osobní a věcné pomoci. Zprávu o zásahu zpracovává velitel zásahu a odevzdává 

ji příslušnému operačnímu středisku nejpozději do 6 dnů ode dne ukončení zásahu [16]. 

Dílčí zpráva o zásahu obsahuje časové údaje o činnosti jednotky při zásahu, 

jmenovitý seznam hasičů jednotky, kteří se zásahu zúčastnili, údaje o technickém 

vybavení a o postupu na místě zásahu, zvláštnosti o zásahu a záznam o využití osobní 

a věcné pomoci. Dílčí zprávu o zásahu zpracovává velitel jednotky a odevzdává 

ji veliteli zásahu nejpozději 3 dny po skončení zásahu [16]. 

Každý typ mimořádné události zahrnuje široké spektrum dílčích činností 

podílejících se na zajištění záchranných, likvidačních a dekontaminačních prací. 

Na základě rozboru činností souvisejících s danými mimořádnými událostmi je patrné, 

že s ochranou obyvatelstva souvisí pouze některé typy činností, jejichž výčet je uveden 

v tabulkách.  
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Tab. č. 1 Činnosti související s typem MU  požár 

Požár 

Dekontaminace osob vč. hasičů 

Dekontaminace techniky a prostředků 

Doprava pitné vody, potravin 

Evakuace osob objektová 

Evakuace osob plošná 

Evakuace předmětů 

Evakuace zvířat 

Označování nebezpečných oblastí 

Provizorní oprava 

Rozebírání konstrukcí 

Týlové práce 

Výdej a rozdělení pitné vody, potravin 

Zřízení a zajištění provozu evakuačního střediska 

Vnikání do uzavřeného prostoru 

 

Tab. č. 2 Činnosti související s typem MU  dopravní nehoda 

Dopravní nehoda 

Doprava pitné vody, potravin 

Evakuace osob objektová 

Evakuace předmětů 

Evakuace zvířat 

Týlové práce 

Výdej a rozdělení pitné vody, potravin 

Zřízení a zajištění provozu evakuačního střediska 

 

Tab. č. 3 Činnosti související s typem MU  únik nebezpečné látky 

Únik NL 

Dekontaminace osob vč. hasičů 

Dekontaminace techniky a prostředků 

Doprava pitné vody, potravin 

Evakuace osob objektová 

Evakuace osob plošná 

Evakuace předmětů 

Evakuace zvířat 

Označování nebezpečných oblastí 

Týlové práce 

Výdej a rozdělení pitné vody, potravin 

Zřízení a zajištění provozu evakuačního střediska 

Zprovoznění úkrytu, individuální ochrana 
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Tab. č. 4 Činnosti související s typem MU  dopravní nehoda 

Dopravní nehoda 

Doprava pitné vody, potravin 

Evakuace osob objektová 

Evakuace předmětů 

Evakuace zvířat 

Týlové práce 

Výdej a rozdělení pitné vody, potravin 

Zřízení a zajištění provozu evakuačního střediska 

 

Tab. č. 5 Činnosti související s typem MU technická havárie 

Technická havárie 

Evakuace osob objektová 

Evakuace osob plošná 

Evakuace předmětů 

Evakuace zvířat 

Označování nebezpečných oblastí 

Provizorní oprava 

Rozebírání konstrukcí 

Týlové práce 

Výdej a rozdělení pitné vody, potravin 

Zřízení a zajištění provozu evakuačního střediska 

Vnikání do uzavřeného prostoru 

 

Tab. č. 6 Činnosti související s typem MU radiační havárie 

Radiační havárie 

Dekontaminace osob vč. hasičů 

Dekontaminace techniky a prostředků 

Doprava pitné vody, potravin 

Evakuace osob objektová 

Evakuace osob plošná 

Evakuace předmětů 

Evakuace zvířat 

Označování nebezpečných oblastí 

Provizorní oprava 

Týlové práce 

Výdej a rozdělení pitné vody, potravin 

Zřízení a zajištění provozu evakuačního střediska 

Zprovoznění úkrytu, individuální ochrana 
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 Porovnáním jednotlivých činností u všech sledovaných druhů mimořádných 

událostí zjistíme, že určité záchranné práce se opakují a mohou být tedy společné 

pro událost požáru, úniku nebezpečných látek, dopravní nehodu, technickou havárii 

i radiační havárii. 
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8 Analýza materiálu a technických prostředků pro činnosti 

související s OO 

Z rozboru zásahů JPO, vykonávaných při různých typech mimořádných 

událostí, je možné vysledovat společné činnosti, které se nezávisle na charakteru 

události opakují. Tuto analogii lze spatřit i v analýze materiálně-technického 

zabezpečení při jednotlivých činnostech souvisejících s ochranou obyvatelstva. 

Prostředky, sloužící k okamžitému či následnému použití při dekontaminaci osob, 

techniky a prostředků, k evakuaci a nouzovém přežití, k označování nebezpečných 

oblastí, k provizorní opravě, k rozebírání konstrukcí, k týlovým pracím, dopravě, výdeji 

a rozdělení pitné vody, potravin, k zřízení a zajištění provozu evakuačního střediska 

a ke vnikání do uzavřeného prostoru, mají společné materiální a technické požadavky. 

Na základě této skutečnosti lze tedy vybrat potřebné vybavení, kterým by, 

v souvislosti s adekvátním zvládáním kritických situací ve vztahu k ochraně 

obyvatelstva, měly jednotlivé kraje a jejich jednotlivé stanice disponovat. Vytipovaný 

materiál lze pro přehlednost rozdělit do šesti základních kategorií: 

1. Mobilní technika (hasičské automobily, jeřáby, cisterna, kontejner 

nouzového přežití, apod.) 

2. Technické prostředky (elektrocentrála, čerpadlo, pily, dekontaminační 

stanoviště, apod.) 

3. Ochranné prostředky (oblečení, masky, protichemické obleky, rukavice, 

zásahové boty, apod.) 

4. Ruční nářadí (palice, páčidla, nůžky, sekery, apod.) 

5. Výdřevy (latě, trámky, překližky, apod.) 

6. Ostatní materiál (lavice, plachty, klece, nosítka, pytle, desinfekce, apod.) 

 Pro zjištění potřebných údajů bylo využito dotazníkového šetření  

(příloha č. 1), které bylo zaměřeno na materiál a technické prostředky v jednotlivých 

krajích ČR. Osloveno bylo všech 14 HZS krajů, z nichž požadované údaje poskytlo 

celkem 10 z nich. Cílem dotazníku bylo zjistit, zda uvedenými prostředky jednotlivé 

kraje disponují, a pokud ano, tak v jakém množství. Kompletní výčet materiálně-

technického zajištění je uveden v příloze č. 2, která zároveň dokládá výsledky 

dotazníkového šetření v rámci ČR. Dále výsledky průzkumu dokládají grafy č. 1 až 4 
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v příloze č. 3, která současně přináší přehled o aktuálním stavu vybavení HZS 

jednotlivých krajů technickými a materiálními prostředky nezbytnými k zajištění 

ochrany obyvatelstva.  

8.1 Zhodnocení současného stavu v rámci ČR 

Realizace postupů zajišťujících nouzové přežití obyvatelstva v působnosti HZS 

ČR se řídí pokynem generálního ředitele HZS ČR, který v souladu s koncepcí ochrany 

obyvatelstva udává a stanovuje opatření včetně materiálně-technického vybavení. 

Ředitelé jednotlivých krajů potom na tento dokument navazují interními pokyny, 

kterými specifikují vlastní síly a prostředky nutné k zajištění nouzového přežití 

obyvatelstva. 

Z provedené analýzy dotazníkového šetření je proto patrné, že právě 

v důsledku výše zmíněného pokynu z Generálního ředitelství je vybavení stanic  

na území krajů některými prostředky téměř či zcela totožné.  Naopak dle pokynů 

přijatých v rámci dílčích krajů se v  některých případech číselné údaje zcela rozcházejí, 

nebo potřebný materiál kraj dokonce zcela postrádá. Přehled je k dispozici  

v příloze č. 2.  

8.2 Zhodnocení využití materiálu v rámci Olomouckého kraje 

V současné době se v rámci Olomouckého kraje využívá na krajské úrovni 

autobus pro hromadnou přepravu osob a kontejner nouzového přežití. Připravenost 

k okamžitému použití zajišťují příslušníci na CPS Olomouc.  

V rámci územní úrovně na CPS jsou zajištěny soupravy materiálu  

k okamžitému použití a ve skladech humanitární pomoci Hamry, Šumperk a Jeseník 

soupravy k následnému použití. Materiál nacházející se v těchto skladech klade značné 

nároky na obslužný personál, a to zejména z hlediska časové náročnosti v rámci  

PS při řešení nakládky a přepravy na místo řešení vzniklé MU z pohledu ochrany 

obyvatelstva.   
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9 Kvalitativní a kvantitativní standardy zabezpečení JPO 

Pro přesné stanovení materiálních a technických prostředků, jimiž  

by profesionální jednotky požární ochrany HZS kraje měly disponovat, aby byly 

schopny dostatečně reagovat na krizové situace spojené s ochranou obyvatelstva, 

posloužilo dotazníkové šetření.  Získaný ucelený přehled o aktuální situaci a stavu v ČR 

se stal podkladem pro vytvoření návrhu materiálně-technického zabezpečení a také 

východiskem pro stanovení kvantitativních standardů.  

Jelikož kraje v ČR nejsou shodné svou velikostí, počtem obyvatel 

ani  geografickými parametry, jevilo se nejvýhodnější zvolit jako vzor Olomoucký kraj, 

který je v porovnání s ostatními kraji svým průměrnými hodnotami (počtem 

obyvatelstva, polohou a rozlohou) optimálním kandidátem -„vzorem“- pro definování 

obecných kvantitativní a kvalitativních standardů materiálně-technického zabezpečení 

pro potřebu při činnostech vykonávaných  jednotkami požární ochrany v rámci ochrany 

obyvatelstva. Dále pro posouzení adekvátního množství bylo využito zkušeností 

s již dříve řešených MU jako byly např. větrná smršť v Litovli, lokální povodně 

na Litovelsku a na Jesenicku. Přehled standardu materiálu a technických prostředků 

v přepočtu na 600 tisíc obyvatel je uveden v příloze č. 4. Tento standard by měl sloužit 

jako minimální množství s přihlédnutím k vyskytujícím se rizikům v dané oblasti 

stanoveným například z analýzy rizik daného území.   

9.1 Technické prostředky využitelné na přepravu materiálu  

V současné době a s postupným vývojem nových přepravních a skladovacích 

systémů se nabízí řada možností pro umístění a následného využití materiálu 

pro činnosti JPO při řešení MU. Zde uvádím některé, které lze použít z hlediska 

využitelnosti v rámci OLK. 

Kontejnery pro hákový systém 

Kontejnery (obr. č. 7) jsou určeny pro jednoramenný nosič kontejnerů 

s nosností 10 – 14t. Základem kontejneru je kontejnerový rám dle DIN 30 722 a DIN 

14 505. Rozměry těchto kontejneru nejsou pevně stanoveny, proto je zde určitá 

variabilita s ohledem na použitý nosič kontejnerů. V OLK jsou používány dva druhy 
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požárních nosičů a to v hmotnostní kategorii „M“ a „S“. Základním rozdílem je výška 

natahovacího háku 1000mm u kategorie „M“ a 1570mm u kategorie „S“. Značnou 

výhodou kontejneru pro hákový systém je variabilnost vnitřního uspořádání  

dle požadavku kupujícího. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7 Kontejner pro hákový systém (Zdroj: [31]) 

 

Rám k nasazení na paletu - Gitterbox 

Rámy Gitterbox (obr. č. 8) slouží pro zvýšení užitné hodnoty tradičního 

skladovacího prvku v podobě palet. Vzniklou plochu lze jednoduchými prvky rozdělit 

do několika částí a tím umožnit členění jednotlivého materiálu do skupin dle použití 

[27].  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8 Nasazovací rám Gitterbox (Zdroj: [27])  
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Plastový skládací box 

Tyto skladovací boxy vynikají nízkou hmotností, možností stohování, 

přemisťování pomocí běžných manipulačních prostředků jako například paletizační 

vozík či vysokozdvižný vozík. Jako největší klad lze označit úplné uzavření vnitřního 

prostoru (obr. č. 9) a to zejména ve skladovacích prostorách, kde není zajištěna ochrana 

před hlodavci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9 Plastový skládací box (Zdroj: [31]) 

 

ISO kontejner 

Celosvětově používané kontejnery (obr. č. 10), které splňují ISO normy. 

Základními charakteristickými znaky jsou: 

- čtyři horní a čtyři spodní manipulační úchyty, 

- vysoká tuhost kontejneru, 

- možnost využití kontejneru jako skladovacího prostoru, 

- povrchová úprava vysoce odolná proti povětrnostním vlivům, 

- pevně stanovená šíře kontejneru, 

- vhodné pro přepravu na železnici i leteckou, námořní a silniční dopravou. 
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Obr. č. 10 ISO kontejner  (Zdroj: [32]) 

 

Výše zmiňované technické prostředky jsou pro přepravu a uložení materiálu 

z hlediska manipulace, uskladnění a využití dostatečné pro splnění náročných 

požadavků vyplývajících z nových trendů manipulace s materiálem. 



54 

 

10 Návrh systému přepravy materiálu a dislokace v rámci 

HZS OLK 

Jak již bylo zmíněno, z nařízení generálního ředitelství vychází pokyny,  

dle kterých mají být jednotlivé kraje vybaveny. Vyjdeme-li tedy z této skutečnosti 

při sestavování návrhu na rozmístění a uskladnění vytipovaného materiálu, zjistíme, 

že část prostředků je již zajištěna a na základě předepsaných pokynů umístěna. Materiál  

a technika, které mají tedy již své pevné vyhovující místo, jsou pro přehlednost uvedeny 

v tabulce č. 7, z níž je také patrné jejich příslušné umístění.  

 

Tab. č. 7 Materiál a technické prostředky zajištěné v rámci HZS OLK 

 Technický prostředek, materiál Umístění 

Mobilní technika [Autobus nad 30 osob] PS Olomouc 

Mobilní technika [Nákladní automobil] PS Olomouc, Přerov, Jeseník, Prostějov, Šumperk 

Mobilní technika [Užitkový automobil] PS Olomouc, Přerov, Jeseník, Prostějov, Šumperk 

Mobilní technika [Cisterna na pitnou 

vodu] 
Sklad Hamry 

Mobilní technika [Hydraulický nakládací 

jeřáb] 
PS Olomouc, Přerov, Jeseník, Prostějov, Šumperk 

Mobilní technika [Kontejner nouzového 

přežití] 
PS Olomouc 

Technické prostředky [Elektrocentrála  

do 10 kVA] 
Zajištěno v rámci požární techniky na PS HZS OLK 

Technické prostředky [Plovoucí 

čerpadlo] 
Zajištěno v rámci požární techniky na PS HZS OLK 

Technické prostředky [Pila motorová 

řetězová] 
Zajištěno v rámci požární techniky na PS HZS OLK 

Technické prostředky [Pila motorová 

kotoučová] 
Zajištěno v rámci požární techniky na PS HZS OLK 

Technické prostředky [Přetlakový 

ventilátor] 
Zajištěno v rámci požární techniky na PS HZS OLK 

Technické prostředky [Naftový mobilní 

ohřívač] 
Zajištěno v rámci chemických kontejnerů u HZS 

OLK 
Technické prostředky [Teplovzdušné 

naftové topení] 
Zajištěno v rámci příslušenství stanů 

Technické prostředky [Dekontaminační 

sprcha] 
PS Olomouc, Přerov, Jeseník, Prostějov, Šumperk, 

sklad Hamry 
Technické prostředky [Stanoviště 

dekontaminace osob SDO II] 
PS Prostějov 

Ochranné prostředky [Sada oblečení 

dospělý] 
PS Olomouc, Přerov, Jeseník, Prostějov, Šumperk, 

sklad Hamry, sklad Šumperk 

Ruční nářadí [Smetáček] Zajištěno v rámci CAS HZS OLK 

Materiál [Stojan na pytle min. 80 litrů ] PS Olomouc, Přerov, Jeseník, Prostějov, Šumperk 
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 Technický prostředek, materiál Umístění 

Materiál [Stůl skládací] PS Olomouc, Přerov, Jeseník, Prostějov, Šumperk 

Materiál [Lavice skládací] PS Olomouc, Přerov, Jeseník, Prostějov, Šumperk 

Materiál [Spací pytel] 
PS Olomouc, Přerov, Jeseník, Prostějov, Šumperk, 

sklad Hamry, sklad Šumperk  

Materiál [Nosítka] 
PS Olomouc, Přerov, Jeseník, Prostějov, Šumperk - 

Vozík záchranářský 

Materiál [Klec na zvířata] Sklad Hamry 

Materiál [Deky] 
PS Olomouc, Přerov, Jeseník, Prostějov, Šumperk, 

sklad Hamry, sklad Šumperk  
Spotřební materiál [Vytyčovací páska 

500 m] 
Zajištěno v rámci CAS HZS OLK 

 

Pro ty prostředky, kterými je nutno stanice v kraji dovybavit a následně 

strategicky dislokovat, byl sestaven návrh na rozmístění materiálu a technických 

prostředků v rámci Olomouckého kraje. Pro prostorovou orientaci v rámci 

Olomouckého kraje slouží obr. č. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11 Mapa rozmístění PS OLK (Upraveno dle: [29]) 

Navrhovaný systém byl rozdělen z taktického hlediska a skladovacích 

možností na materiál a technické prostředky s krajskou působností a dále na úroveň 

působnosti v rámci územního odboru. 
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10.1 Materiál a technické prostředky s krajskou působností 

Z dotazníkového šetření vyplynula potřeba doplnění o tyto materiální  

a technické prostředky v rámci OLK:  

Automobilový jeřáb (hydraulický nakládací jeřáb) s nosností nad 40 t  

- Dovybavení a umístění na PS Olomouc. 

Elektrocentrála nad 10 kVA (minimálně 200 kVa) – 2 ks 

- Dovybavení a umístění na PS Jeseník a Přerov. 

- Koncipovat provedení elektrocentrály na hákový kontejner s výškou háku 1000 

mm o celkové hmotnosti nepřevyšující 6000 kg včetně příslušenství. 

Sada dětského oblečení - 10 ks 

- Dovybavení kontejneru nouzového přežití na PS Olomouc materiálem:  

Sada pro dítě 3 – 7 let – 5 ks, sada pro dítě 8 – 12 let – 5 ks. 

- Baleno po sadě a zataveno v polyethylenovém obalu. 

Kontejner na ochranné pomůcky  

- Pořízení kontejneru a umístění na PS Olomouc. 

- Provedení kontejneru na hákový systém s výškou oka 1570 mm a celkovou 

maximální hmotností 14 000 kg. 

- Vnitřní systém úložných prvků. 

- Součástí vybavení kontejneru je materiál navrhovaný v tabulce č. 8.  
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Tab. č. 8 Materiál kontejneru na ochranné pomůcky pro činnosti související s OO 

Materiál na ložné ploše 

Název materiálu Charakteristika Množství 

Filtrační maska Různé velikosti 50 ks 

Chrániče sluchu Ochranné špunty do uší 300 ks 

Respirátor 
Filtrační polomaska 

s výdechovým ventilem 
300 ks 

Pracovní rukavice Univerzální  300 ks 

Rukavice gumové Nitrilové 300 ks 

Rukavice jednorázové 

gumové 
Vinylové 300 ks 

Jednorázový ochranný oblek 
Kombinéza LAKELAND 

TomteX  
200 ks 

 

 

Kontejner valníkový s plachtou 

- Využití současného kontejneru u HZS OLK, který je provozován v kategorii 

vozidel „S“ s výškou háku 1570 mm. 

- Umístění na PS Olomouc. 

- Vybavení kontejneru bude umístěno na ložné ploše ve dvou kusech 

uzavíratelných boxů. Jednotlivé uložení je rozepsáno v tabulce č. 9.   
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Tab. č. 9 Uložení materiálu v kontejneru 

Materiál na ložné ploše 

Název materiálu Rozměrová charakteristika Množství 

Střešní lať 40*60*5000 mm 1,2 m
3 

Dřevěná fošna 50*150*5000 mm 2,1 m
3 

Dřevěný trámek 100*100*5000 mm 1,5 m
3 

Plošná dřevotříska 1000*1000*18 mm 0,18 m
3 

Plastový box č. 1 

Název materiálu Rozměrová charakteristika Množství 

Plachta krycí  10*15 m 20 ks 

Plachta krycí  5*5 m 20 ks 

Plachta krycí  2*3 m 20 ks 

Plastový box č. 2 

Název materiálu Rozměrová charakteristika Množství 

Hřebík stavební 90 mm 10 kg 

Kladivo 1,5 kg 5 ks 

Palice Min. 5 kg 2 ks 

Drát vázací 100 m  2 ks 

Pila ruční ocaska Min. 400 mm 2 ks 

 

Kontejner skladový ISO 1C pro uložení ženijního materiálu 

Přestože u HZS OLK tento druh kontejneru není zaveden, pro jeho pořízení  

a dovybavení ženijním materiálem hovoří několik faktorů: 

1)   osvědčená a unifikovaná samonosná konstrukce s možností 

přepravy  

na silnici, železnici, námořní i leteckou dopravou, 

2)   vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům (možnost využití 

jako skladovací prostor), 

3)   využitelnost i v rámci mezinárodní humanitární pomoci. 

V rámci OLK navrhuji umístit jej ve skladu Hamry. Pro přepravu těchto 

kontejnerů doporučuji pořízení universálního nosiče kontejnerů, který bude 

disponovat možností přepravy hákových kontejnerů i ISO kontejnerů. Tento nosič 
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kontejnerů by našel uplatnění i při řešení MU např. typu dopravní nehoda. Vybavení 

kontejneru a jeho uložení je zobrazeno v tabulce č. 10. 

Tab. č. 10 Vybavení kontejneru 

Materiál na paletě č. 1 s nasazovacím rámem 

Název materiálu Charakteristika Množství 

Lopata - 30 ks
 

Materiál na paletě č. 2 s nasazovacím rámem 

Název materiálu Charakteristika Množství 

Koště cestářské - 30 ks 

Materiál na paletě č. 3 s nasazovacím rámem 

Název materiálu Charakteristika Množství 

Palice  nad 5 kg 5 ks 

Kladivo 2 kg 5 ks 

Kbelík kovový 10 l 30 ks 

Nůžky  pákové 3 ks 

Materiál na paletě č. 4 s nasazovacím rámem 

Název materiálu Charakteristika Množství 

Pytel protipovodňový  Dvě komory 2000 ks 

Materiál na paletě č. 5 s nasazovacím rámem 

Název materiálu Charakteristika Množství 

Krumpáč - 10 ks 

Rýč - 10 ks 

Materiál připevněný k ložné ploše 

Název materiálu Charakteristika Množství 

Plnička protipovodňových 

pytlů 
Univerzální 4 ks 

Kolečko stavební 60 l  5 ks 

 

Kontejner skladový ISO 1C  

- Uložení a skladování materiálu využitelného při řešení MU spojených  

se stabilizací konstrukcí čí  živelní pohromou typu silný vítr. 

- Umístění kontejneru ve skladovacím zařízení Hamry. 

- Vybavení kontejneru je znázorněno v tabulce č. 9. 
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- Pro snadnější orientaci ve vztahu k rozmístění prostředků v rámci 

OLK slouží obr. č. 12. 

 

 

Obr. č. 12 Mapa rozmístění materiálu (Upraveno dle: [29])  
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10.2 Materiál k okamžitému použití s územní působností 

Pro efektivní nasazení a využití materiálu k okamžitému použití je nezbytné, 

aby tento materiál byl v dostatečném množství a v určitém časovém intervalu dopraven 

na místo MU. Na základě poznatků o současném uložení se jeví jako optimální rozdělit 

tento materiál do několika skupin dle využití a způsobu umístění: 

1) Materiál pro stravování – uložen do uzavíratelných plastových boxů ve složení 

dle tabulky č. 11. 

 

Tab. č. 11 Materiál pro stravování 

Materiál pro stravování v uzavíratelném boxu 

Název materiálu Charakteristika Množství 

Termos 12 l 2 ks 

Nádoba na ohřev  5 l 2 ks 

Naběračka Nerezová 1 ks 

Otvírák na konzervy - 1 ks 

Plastové talíře Na jedno použití 100 ks 

Plastové kelímky Na jedno použití 200 ks 

Příbor Na jedno použití 100 ks 

Vařič na ohřev potravin Elektrický 1 ks 

Utěrky Jednorázové 1 bal. 

Ubrousky Vlhčené 1 bal. 

Sladidlo Umělé 1 bal. 

Kanystr na vodu 10 l 1 ks 

Čaj porcovaný - 2 bal. 

Igelitový pytel 120 l 2 ks 
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2) Materiál nouzového oblečení - uložen do uzavíratelného plastového boxu  

v množství dle tabulky č. 12. 

 

Tab. č. 12 Materiál nouzového oblečení 

Materiál nouzového oblečení v uzavíratelném boxu 

Název materiálu Charakteristika Množství 

Sada oblečení Dospělí 20 ks 

Sada oblečení  Dítě 3 – 7 let 5 ks 

Sada oblečení Dítě 8 – 12 let 5 ks 

Deka Termofólie 20 ks 

 

3) Materiál ženijní - uložen na paletu s nasazovacím rámem v množství uvedeném 

v tabulce č. 13. 

 

Tab. č. 13 Materiál ženijní na paletě 

Materiál ženijní na paletě 

Název materiálu Charakteristika Množství 

Lopata - 10 ks 

Koště cestářské  - 5 ks 

Krompáč - 2 ks 

Rýč - 2 ks 

 

4) Ostatní materiál související s ochranou obyvatelstva dokládá tabulka č. 14,  

bude umístěn v rámci technického kontejneru, který bude uzpůsoben 

na kontejnerové nosiče s výškou háku 1000 mm, délkou maximálně 5000 mm 

a hmotností nepřevyšující 7000 kg. 
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Tab. č. 14 Materiál umístěný v technickém kontejneru 

Materiál v rámci technického kontejneru 

Název materiálu Charakteristika Množství 

Čerpadlo kalové elektrické 2 ks 

Lať střešní  40*60*2000 mm 10 ks 

Fošna dřevěná 50*150*2000 mm 10 ks 

Překližka 1000*1000*18 mm 4 ks 

Trámek dřevěný 100*100*2000 mm 10 ks 

Palice  Nad 5 kg 1 

Kladivo 2 kg 2 

Hřebík stavební 90 mm 5 kg 

Plachta krycí 10*12 m 3 ks 

Plachta krycí 6*8 m 3 ks 

Plachta krycí 3*4 m 3 ks 

Stabilizační podpěry - sada 

Brodivé holínky - 3 ks 

 

Rozmístění materiálu k okamžitému použití na jednotlivých územních 

odborech bylo navrženo v souladu s pokynem generálního ředitele Hasičského 

záchranného sboru a dále podle pokynů krajského ředitele Hasičského záchranného 

sboru Olomouckého kraje. Návrh množství a umístění jednotlivého materiálu: 

ÚO Olomouc – stanice Olomouc 

S ohledem na současné vybavení v rámci ÚO Olomouc navrhuji dovybavit 

požární stanici tímto materiálem: 

- sada na výdej stravy v počtu 2 ks, 

- sada ženijního materiálu v počtu 1 ks, 

- doplnění kontejneru nouzového přežití o sadu oblečení pro děti v počtu 10 ks, 

identifikační pásky v počtu 100 ks, evidenční formulář evakuovaných osob 

v počtu 10 ks, informační cedule v počtu 5 ks a informační tabule v počtu 1 ks. 



64 

 

ÚO Prostějov – stanice Prostějov 

Pro požární stanici v Prostějově se jeví jako nejvhodnější varianta dovybavit  

ji tímto materiálem: 

- sada na výdej stravy v počtu 2 ks, 

- doplnění technického kontejneru o materiál vyplývající z tabulky č. 14, 

- sada nouzového oblečení v počtu 1 ks, 

- doplnění týlového kontejneru o identifikační pásky v počtu 100 ks, evidenční 

formulář evakuovaných osob v počtu 10 ks, informační cedule v počtu 5 ks  

a informační tabule v počtu 1 ks. 

ÚO Přerov – stanice Přerov 

Návrh materiálu pro dovybavení PS Přerov: 

- sada na výdej stravy v počtu 2 ks, 

- sada nouzového oblečení v počtu 1 ks, 

- sada ženijního materiálu v počtu 1 ks, 

- pořízení technického kontejneru. 

ÚO Jeseník – stanice Jeseník 

Návrh materiálu pro dovybavení PS Jeseník: 

- sada na výdej stravy v počtu 2 ks, 

- sada nouzového oblečení v počtu 1 ks, 

- sada ženijního materiálu v počtu 1 ks, 

- pořízení technického kontejneru, 

- doplnění týlového kontejneru o identifikační pásky v počtu 100 ks, evidenční 

formulář evakuovaných osob v počtu 10 ks, informační cedule v počtu 5 ks  

a informační tabule v počtu 1 ks. 
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ÚO Šumperk – stanice Šumperk 

Návrh materiálu pro dovybavení PS Šumperk: 

- sada na výdej stravy v počtu 2 ks, 

- sada nouzového oblečení v počtu 1 ks, 

- sada ženijního materiálu v počtu 1 ks, 

- pořízení technického kontejneru. 

Na jednotlivých územních odborech bude materiál uskladněn dle možností tak, 

aby jeho naložení na přepravní techniku bylo možné provést vysokozdvižným vozíkem, 

případně může být zvoleno jiné technické řešení.  

Výše uvedený návrh by takto měl splňovat požadavky na včasnou a účinnou podporu 

činností pro řešení mimořádných událostí v rámci Olomouckého kraje, případně může 

být využit při spolupráci JPO v rámci ČR nebo zahraničí.  
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Závěr 

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům na bezpečnost a potřebu ochrany 

obyvatelstva jsou kladeny i vyšší nároky na vybavenost věcnými a technickými 

prostředky a na činnost Hasičského záchranného sboru České republiky, který plní 

v rámci ochrany obyvatelstva stěžejní roli. 

Cílem diplomové práce bylo specifikovat a následně navrhnout materiálně-

technické prostředky pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva u jednotek požární ochrany. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou.  

Teoretická část poskytuje informace o řešené problematice, které jsou 

chronologicky seřazené od vysvětlení základních pojmů přes oblast ochrany 

obyvatelstva a zapojení integrovaného záchranného systému v této oblasti, 

až po seznámení s vybavením materiálními a technickými prostředky pro zabezpečení 

činností k ochraně obyvatelstva u jednotek požární ochrany.  

V praktické části jsem zaměřil na rozbor současného stavu vybavení požárních 

stanic HZS ČR, které je nezbytné pro činnosti související s ochranou obyvatelstva 

při řešení mimořádných událostí. Na základě rozboru jednotlivých činností 

jsem vytvořil přehled potřebného vybavení technické a materiální povahy, který se stal 

podkladem pro sestavení dotazníku, jehož cílem bylo zjištění aktuálního vybavení 

u HZS České republiky. Analýzou získaných údajů prostřednictvím dotazníku 

jsem navrhl inventáře materiálně-technického vybavení a na jejich základě jsem stanovil 

kvalitativní a kvantitativní standardy pro činnosti HZS krajů související s ochranou 

obyvatelstva. 

Hlavním výstupem práce je návrh umístění vytipovaných prostředků v rámci 

jednotlivých stanic HZS Olomouckého kraje, způsob jejich přepravy a zajištění 

dostupnosti při řešení mimořádných událostí. Ze skutečností zjištěných v dotazníkovém 

šetření je potřeba zabývat se novými oblastmi vztahujícími se nejen k dovybavení 

materiálně-technickými prostředky, ale také k pořízení nových skladovacích prostor. 

Dalším zjištěním je nutnost zapracování požadavků vyplývajících z nově zjištěných 

skutečností do interních předpisů HZS Olomouckého kraje. Dle předpokladů a podnětů 

vycházejících z dotazníkového šetření by měly tyto prostředky splňovat stanovené 

požadavky a zajistit tak včasnou a účinnou podporu při činnostech uskutečňovaných 
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v rámci ochrany obyvatelstva za krizových situací. Součástí práce je z tohoto důvodu 

také návrh způsobu rozmístění a uložení prostředků za využití nově navržených 

skladovacích prostor. 

Mimo podrobných informací s návrhem umístění vytipovaných prostředků 

v rámci jednotlivých stanic HZS Olomouckého kraje lze diplomovou práci 

a její výstupy využít u jednotlivých HZS krajů s následným přizpůsobením konkrétním 

podmínkám a možnostem. 

 

 



68 

 

Literatura 

Literární zdroje: 

[1] ADAMEC, Vilém, David ŘEHÁK a Lenka ČERNÁ. Základy organizace a řízení 

bezpečnosti v České republice. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2012. ISBN 978-80-7385-123-1. 

 

[2] Druhy mimořádných událostí se zásahy JPO. Časopis 112. 2014, č. 3. 

 

[3] HRUBÁ, Alice. Příručka pro přípravu techniků ochrany obyvatelstva. 1. vyd. 

Lázně Bohdaneč: MV-GŘ HZS ČR - Institut ochrany obyvatelstva, 2012. ISBN 

978-80-87544-13-6. 

 

[4] KOPECKÝ, Miroslav, Eleonóra TILCEROVÁ a Jaromír ŠIMAN. Ochrana 

člověka za mimořádných událostí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita v Olomouci, 

2014. ISBN 978-80-244-4094-1. 

 

[5] KRATOCHVÍL, Michal a Václav KRATOCHVÍL. Technické prostředky požární 

ochrany. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. 

ISBN 978-80-7385-064-7. 

 

[6] KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše a Libor FOLWARCZNY. Ochrana obyvatelstva. 

2. aktualizované. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 

2013. ISBN 978-80-7385-064-7. 

   

[7] LINHART, Petr a Bohumil ŠILHÁNEK. Ochrana obyvatelstva ve vybraných 

zemích. 2. přepracované a doplněné. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR, 2009. ISBN 978-80-86640-63-1. 

 

[8] LOŠEK, Václav. Integrovaný záchranný systém. 1. vyd. Uherské Hradiště: 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. ISBN 978-80-7454-287-9. 

 



69 

 

[9] Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí 

nevojenského charakteru. Brno: Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-263-0721-1. 

 

[10] SMETANA, Marek. Humanitární pomoc při zvládání rozsáhlých mimořádných 

událostí. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. 

ISBN 978-80-7385-138-5. 

 

[11] SVOBODA, Bohuslav. Ochrana obyvatelstva I. Brno: Vysoká škola Karla 

Engliše, 2013. ISBN 978-80-86710-66-2. 

 

[12] URBAN, Rudolf, Eduard BAKOŠ a Aleš KUDLÁK. Ekonomika a logistika 

krizových situací v ochraně obyvatelstva. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2010. 

ISBN 978-80-7231-757-8. 

 

[13] VÍŠEK, Jiří. A KOL. Ochrana civilního obyvatelstva v globálním měřítku. 1. vyd. 

Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2013. ISBN 978-80-7452-030-3. 

 

Legislativní zdroje: 

[14] Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Vyd. 1. 

Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2013  

[i.e. 2014]. ISBN 978-80-86466-50-7. 

 

[15] Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

k realizaci opatření nouzového přežití obyvatelstva v působnosti Hasičského 

záchranného sboru České republiky. In: Sbírka interních aktů řízení generálního 

ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky. 2010. 

 

[16] Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka 

ministra vnitra ze dne 13. 3. 2006, kterým se stanoví pravidla statistického 

sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů. In: Sbírka interních aktů řízení 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky. 2006. 

 



70 

 

[17] Pokyn ředitele Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje k zajištění 

nouzového přežití obyvatelstva v působnosti Hasičského záchranného sboru 

Olomouckého kraje. In: Sbírka interních aktů řízení ředitele hasičského 

záchranného sboru Olomouckého kraje. 2012. 

 

[18] Vyhláška 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 

v platném znění. 

 

[19] Vyhláška 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému v platném znění. 

 

[20] Vyhláška 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

v platném znění. 

 

[21] Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně. In: Sbírka zákonů ČR v platném znění. 

 

[22] Zákon 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření  

a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. 

 

 [23] Zákon 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů v platném znění. 

 

[24] 239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů v platném znění.  

 

[25] Zákon 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů v platném znění. 

 

[26] Zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů v platném 

znění. 

 



71 

 

[27] Zákon 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky v platném znění. 

 

 

Elektronické zdroje: 

[27] KOVOS, spol. s r.o. [online]. 2014 [cit. 2015-04-12]. Dostupné z: 

http://www.kovos-slavicin.cz/produkty/transportni-palety/nasazovaci-ram-

gitterbox-kv-301-800x1200-ih850 

 

[28] Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Bezpečnostní strategie České 

republiky [online]. 2011 [cit. 2015-04-07]. Dostupné z: 

http://www.mzv.cz/bezp_strategie/mapaSveta.swf 

 

[29] Olomoucký kraj [online]. 2006 [cit. 2015-04-12]. Dostupné z: 

http://spravnimapa.topograf.cz/olomoucky-kraj 

 

[30] PPO [online]. 2014 [cit. 2015-04-08]. Dostupné z: http://www.ppocz.com/eshop-

skladaci-box-quad-box.html 

 

[31] Továrna hasící techniky [online]. 2014 [cit. 2015-04-08]. Dostupné z: 

http://www.tht.cz/cs/kontejnery 

 

[32] Záchranný útvar [online]. 2015 [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 

http://www.hzscr.cz/clanek/pozarni-kontejnerovy-nosic-t-815-8x8.aspx 

 

  

http://www.kovos-slavicin.cz/produkty/transportni-palety/nasazovaci-ram-gitterbox-kv-301-800x1200-ih850
http://www.kovos-slavicin.cz/produkty/transportni-palety/nasazovaci-ram-gitterbox-kv-301-800x1200-ih850
http://spravnimapa.topograf.cz/olomoucky-kraj
http://www.hzscr.cz/clanek/pozarni-kontejnerovy-nosic-t-815-8x8.aspx


72 

 

Seznam obrázků 

Obr. č. 1 Třídění mimořádných událostí (Zdroj: [1]) ..................................................... 16 

Obr. č. 2 Institucionální struktura systému přípravy na krizové stavy (Zdroj: [1]) ........ 17 

Obr. č. 3 Systém odezvy na mimořádné události (Zdroj: [1]) ........................................ 20 

Obr. č. 4 Kompetence pro odezvu na MU (Upraveno dle: [1]) ...................................... 21 

Obr. č. 5 Schéma ochrany obyvatelstva, civilní ochrany a civilní obrany (Zdroj: [14]) 24 

Obr. č. 6 Působnost složek IZS v rámci struktury ochrany obyvatelstva (Zdroj: [8]) .... 27 

Obr. č. 7 Kontejner pro hákový systém (Zdroj: [31]) ..................................................... 51 

Obr. č. 8 Nasazovací rám Gitterbox (Zdroj: [27]) .......................................................... 51 

Obr. č. 9 Plastový skládací box (Zdroj: [31]) ................................................................. 52 

Obr. č. 10 ISO kontejner (Zdroj: [32]) ............................................................................ 53 

Obr. č. 11 Mapa rozmístění PS OLK (Upraveno dle: [29]) ............................................ 55 

Obr. č. 12 Mapa rozmístění materiálu (Upraveno dle: [29]) .......................................... 60 

 



73 

 

Seznam tabulek 

Tab. č. 2 Činnosti související s typem MU  dopravní nehoda ........................................ 45 

Tab. č. 3 Činnosti související s typem MU  únik nebezpečné látky ............................... 45 

Tab. č. 4 Činnosti související s typem MU  dopravní nehoda ........................................ 46 

Tab. č. 5 Činnosti související s typem MU technická havárie ........................................ 46 

Tab. č. 6 Činnosti související s typem MU radiační havárie .......................................... 46 

Tab. č. 7 Materiál a technické prostředky zajištěné v rámci HZS OLK ......................... 54 

Tab. č. 8 Materiál kontejneru na ochranné pomůcky pro činnosti související s OO ...... 57 

Tab. č. 9 Uložení materiálu v kontejneru ........................................................................ 58 

Tab. č. 10 Vybavení kontejneru ...................................................................................... 59 

Tab. č. 11 Materiál pro stravování .................................................................................. 61 

Tab. č. 12 Materiál nouzového oblečení ......................................................................... 62 

Tab. č. 13 Materiál ženijní na paletě ............................................................................... 62 

Tab. č. 14 Materiál umístěný v technickém kontejneru .................................................. 63 

 



74 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 Dotazník materiálu a technických prostředků v rámci HZS ČR  

Příloha č. 2 Výsledky dotazníkového šetření  

Příloha č. 3 Grafické znázornění dotazníkového šetření 

Příloha č. 4 Standart materiálu a technických prostředků pro 600 tis. obyvatel  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY 



2 

 

Příloha č. 1 Dotazník materiálu a technických prostředků v rámci HZS ČR - List č. 1 

 

 

 



3 

 

Příloha č. 1 Dotazník materiálu a technických prostředků v rámci HZS ČR - List č. 2 

 

  



4 

 

Příloha č. 1 Dotazník materiálu a technických prostředků v rámci HZS ČR - List č. 3 

 

 



5 

 

Příloha č. 1 Dotazník materiálu a technických prostředků v rámci HZS ČR - List č. 4 

 

 

 

  



6 

 

Příloha č. 2 Výsledky dotazníkového šetření - List č. 1 

 

 

Počet obyvatel v kraji 1312000 299500 512000 1223000 604000 572459 636707 823972 823927 1171158

Mobilní technika [Autobus nad 30 osob] 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5

Mobilní technika [Nákladní automobil] nad 20 1 - 5 1 - 5 nad 20 1 - 5 6 - 10 6 - 10 1 - 5 nad 20 6 - 10

Mobilní technika [Užitkový automobil] nad 20 1 - 5 1 - 5 nad 20 1 - 5 6 - 10 6 - 10 nad 20 6 - 10 6 - 10

Mobilní technika [Cisterna na pitnou vodu] 0 0 0 0 6 - 10 1 - 5 0 0 0 0

Mobilní technika [Jeřáb s nosností nad 40 t] 0 0 0 1 - 5 0 0 0 1 - 5 0 0

Mobilní technika [Hydraulický nakládací jeřáb] 0 0 0 11 - 20 0 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5

Mobilní technika [Kontejner nouzového přežití] 1 - 5 1 - 5 1 - 5 0 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5

Technické prostředky [Motorové bourací kladivo] 0 0 0 0 0 0 1 - 5 11 - 20 0 1 - 5

Technické prostředky [Elektrocentrála do 10 kVA] 0 1 - 5 0 1 - 5 1 - 5 1 - 5 11 - 20 11 - 20 6 - 10 1 - 5

Technické prostředky [Elektrocentrála nad 10 kVA] 0 1 - 5 1 - 5 0 1 - 5 1 - 5 1 - 5 6 - 10 1 - 5 1 - 5

Technické prostředky [Kalové čerpadlo motorové] 31 - 50 1 - 5 0 0 0 31 - 50 1 - 5 1 - 5 6 - 10 11 - 20

Technické prostředky [Plovoucí čerpadlo] 0 1 - 5 0 0 0 1 - 5 6 - 10 11 - 20 11 - 20 21 - 30

Technické prostředky [Pila motorová řetězová] 1 - 5 0 0 0 0 1 - 5 11 - 20 11 - 20 0 31 - 50

Technické prostředky [Pila motorová kotoučová] 0 0 0 0 0 1 - 5 6 - 10 11 - 20 0 11 - 20

Technické prostředky [Přetlakový ventilátor] 0 0 0 0 0 1 - 5 6 - 10 0 11 - 20 11 - 20

Technické prostředky [Sada stabilizačních podpěr] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 5 1 - 5

Technické prostředky [Naftový mobilní ohřívač] 0 0 1 - 5 1 - 5 1 - 5 0 6 - 10 11 - 20 1 - 5 0

Technické prostředky [Teplovzdušné naftové topení] 11 - 20 1 - 5 1 - 5 0  1 - 5 0 1 - 5 11 - 20 6 - 10 1 - 5

Technické prostředky [Výstražný kužel] 11 - 20 0 0 0 0 1 - 5 nad 50 nad 50 6 - 10 1 - 5

Technické prostředky [Dekontaminační sprcha] 6 - 10 0 0 0 6 - 10 0 11 - 20 1 - 5 0 0

Technické prostředky [Stanoviště dekontaminace osob např. SDO II] 1 - 5 1 - 5 0 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 0 0

Technické prostředky [Stanoviště dekontaminace techniky] 0 0 0 0 1 - 5 1 - 5 1 - 5 0 0 0

Ochranné prostředky [Sada oblečení dítě] 0 1 - 10 31 - 50 501 - 1000 0 0 101 - 250 0 51 - 100 0

Ochranné prostředky [Sada oblečení dospělý] nad 1000 31 - 50 501 - 1000 nad 1000 251 - 500 251 - 500 101 - 250 251 - 500 251 - 500 501 - 1000

Ochranné prostředky [Brodivé holínky] 51 - 100 0 21 - 30 nad 1000 501 - 1000 101 - 250 11 - 20 251 - 500 11 - 20 101 - 250

Ochranné prostředky [Filtrační masky] nad 1000 251 - 500 nad 1000 nad 1000 251 - 500 0 251 - 500 nad 1000 11 - 20 nad 1000

Ochranné prostředky [Chrániče sluchu] 1 - 10 0 0 0 0 0 31 - 50 0 0 0

Ochranné prostředky [Respirátor] 0 0 0 0 101 - 250 51 - 100 501 - 1000 nad 1000 0 501 - 1000

Ochranné prostředky [Ochranné brýle] 1 - 10 0 0 0 0 51 - 100 51 - 100 0 0 251 - 500

Ochranné prostředky [Pracovní rukavice] 1 - 10 51 - 100 21 - 30 nad 1000 0 11 - 20 nad 1000 nad 1000 31 - 50 nad 1000

Ochranné prostředky [Protichemický jednorázový oblek] 0 0 0 nad 1000 0 31 - 50 251 - 500 51 - 100 11 - 20 101 - 250

Ochranné prostředky [Protichemický ochranný oděv typ 1a] 101 - 250 0 0 0 0 0 51 - 100 0 0 101 - 250

Ochranné prostředky [Rukavice gumové] 0 101 - 250 0 nad 1000 251 - 500 11 - 20 nad 1000 501 - 1000 31 - 50 101 - 250

Ochranné prostředky [Rukavice gumové jednorázové] 0 0 101 - 250 0 0 0 nad 1000 501 - 1000 21 - 30 0

Ochranné prostředky [Zásahové boty] 31 - 50 31 - 50 0 0 0 0 21 - 30 0 11 - 20 nad 1000

Ochranné prostředky [Zásahový oděv] 0 31 - 50 0 0 0 0 21 - 30 0 11 - 20 nad 1000

Ochranné prostředky [Vyváděcí masky] 0 0 0 0 0 0 51 - 100 0 0 31 - 50

Ruční nářadí [Kladivo ] 11 - 20 1 - 5 0 11 - 20 41 - 60 11 - 20 1 - 5 81 - 100 41 - 60 81 - 100

Ruční nářadí [Koště cestářské ] 0 1 - 5 0 nad 100 nad 100 21 - 40 nad 100 nad 100 41 - 60 1 - 5

Ruční nářadí [Krumpáč] 11 - 20 61 - 80 6 - 10 nad 100 nad 100 61 - 80 41 - 60 nad 100 11 - 20 nad 100

Ruční nářadí [Lopata] 11 - 20 nad 100 6 - 10 nad 100 nad 100 81 - 100 nad 100 nad 100 61 - 80 nad 100

Ruční nářadí [Páčidlo ploché] 0 21 - 40 1 - 5 11 - 20 0 0 41 - 60 41 - 60 21 - 40 41 - 60

Ruční nářadí [Palice nad 5 kg] 6 - 10 6 - 10 1 - 5 0 1 - 5 6 - 10 61 - 80 11 - 20 21 - 40 11 - 20

Ruční nářadí [Pákové nůžky] 0 6 - 10 0 0 0 0 21 - 40 6 - 10 11 - 20 21 - 40

Ruční nářadí [Nůž ulamovací] 0 0 0 0 0 0 11 - 20 0 21 - 40 1 - 5

Ruční nářadí [Kbelík kovový] 21 - 40 81 - 100 42283 nad 100 nad 100 21 - 40 81 - 100 nad 100 nad 100 21 - 40

Ruční nářadí [Rýč] 0 11 - 20 0 41 - 60 41 - 60 0 21 - 40 nad 100 41 - 60 21 - 40

Ruční nářadí [Ruční tlakový postřikovač] 11 - 20 1 - 5 0 0 0 0 41 - 60 41 - 60 21 - 40 1 - 5

Ruční nářadí [Sekera] 21 - 40 41 - 60 1 - 5 nad 100 41 - 60 6 - 10 61 - 80 nad 100 61 - 80 nad 100

Ruční nářadí [Smetáček] 0 1 - 5 1 - 5 0 0 11 - 20 11 - 20 nad 100 41 - 60 41 - 60

Ruční nářadí [Sada pro vnikání do uzavřených prostor] 0 0 0 0 0 0 21 - 40 0 0 0

Výdřevy [Lať střešní cca 40 x 60 mm] 0 0,1 - 0,5 0 1,6 - 3 0 0 1,6 - 3 0 0 0

Výdřevy [Fošna cca 50 x 150 mm] 0 0,1 - 0,5 0 0 0 0 1,6 - 3 0 0 0

Výdřevy [Trámek cca 100 x 100 mm] 0 0,1 - 0,5 0 0 0 0 1,6 - 3 0 0 0

Výdřevy [Překližka velkoformátová 1 x 1 m a více] 0 0 0 0 0 0 1,6 - 3 0 0 0

Materiál [Stojan na pytle min. 80 litrů ] 1 - 5 6 - 20 0 0 0 1 - 5 1 - 5 0 6 - 20 1 - 5

Materiál [Stůl skládací] 1 - 5 6 - 20 6 - 20 6 - 20 21 - 50 51 - 100 6 - 20 21 - 50 21 - 50 6 - 20

Materiál [Lavice skládací] 1 - 5 6 - 20 21 - 50 21 - 50 51 - 100 6 - 20 21 - 50 51 - 100 21 - 50 6 - 20

Materiál [Vařič elektrický] 1 - 5 1 - 5 1 - 5 0 0 6 - 20 21 - 50 6 - 20 1 - 5 1 - 5

Materiál [Nádoba na pitnou vodu min. 10 litrů] 0 6 - 20 6 - 20 0 101 - 250 6 - 20 0 21 - 50 21 - 50 1 - 5

Materiál [Nádoba 200 litrů uzavíratelná] 1 - 5 0 1 - 5 0 0 0 0 0 0 1 - 5

Materiál [Nádoba 50 litrů uzaviratelná] 0 6 - 20 0 21 - 50 0 51 - 100 0 0 6 - 20 6 - 20

Materiál [Nádoba na ohřev min. 5 litrů] 6 - 20 6 - 20 1 - 5 21 - 50 6 - 20 21 - 50 21 - 50 6 - 20 21 - 50 6 - 20

Materiál [Plachta krycí 10 x 15 m] 0 6 - 20 0 101 - 250 21 - 50 0 51 - 100 0 0 0

Materiál [Plachta krycí 2 x 3 m] 0 6 - 20 0 0 1 - 5 0 0 51 - 100 6 - 20 0

Materiál [Plachta krycí 5 x 5 m] 0 6 - 20 0 0 6 - 20 0 0 6 - 20 1 - 5 0

Materiál [Plnička protipovodňových pytlů] 6 - 20 6 - 20 6 - 20 21 - 50 6 - 20 1 - 5 1 - 5 21 - 50 6 - 20 6 - 20

Materiál [Protipovodňový pytel] 0 nad 3000 nad 3000 nad 3000 nad 3000 0 nad 3000 nad 3000 nad 3000 1001 - 3000

Materiál [Přístřešek min. 3 x 3 m] 6 - 20 6 - 20 1 - 5 1 - 5 6 - 20 1 - 5 6 - 20 0 21 - 50 1 - 5

Materiál [Spací pytel] 101 - 250 501 - 1000 101 - 250 1001 - 3000 501 - 1000 251 - 500 101 - 250 251 - 500 101 - 250 251 - 500

Materiál [Naběračka] 6 - 20 1 - 5 1 - 5 21 - 50 6 - 20 21 - 50 21 - 50 51 - 100 6 - 20 21 - 50

Materiál [Informační cedule např. "evakuační středisko"] 0 0 0 0 1 - 5 0 0 0 6 - 20 1 - 5

Materiál [Informační tabule s podstavcem] 0 0 0 0 1 - 5 0 0 0 1 - 5 0

Materiál [Nosítka] 101 - 250 251 - 500 21 - 50 101 - 250 501 - 1000 51 - 100 51 - 100 51 - 100 21 - 50 101 - 250

Materiál [Klec na zvířata] 0 0 0 0 1 - 5 0 0 0 0 1 - 5

Materiál [Deky] 101 - 250 21 - 50 501 - 1000 1001 - 3000 1001 - 3000 251 - 500 1001 - 3000 501 - 1000 501 - 1000 501 - 1000

Materiál [Kolík vytyčovací] 1 - 5 501 - 1000 0 0 0 0 501 - 1000 0 0 0

Materiál [Kolečko stavební 60 litrů] 1 - 5 1 - 5 0 51 - 100 51 - 100 0 51 - 100 101 - 250 6 - 20 21 - 50

Spotřební materiál [Pytel polyetylenový min. 80 litrů] 0 251 - 500 0 nad 1000 nad 1000 101 - 250 nad 1000 nad 1000 251 - 500 1 - 5

Spotřební materiál [Dezinfekční prostředek] 0 51 - 100 0 0 51 - 100 0 nad 1000 nad 1000 31 - 50 1 - 5

Spotřební materiál [Dekontaminační činidlo] 0 31 - 50 0 0 0 0 16 - 30 0 31 - 50 1 - 5

Spotřební materiál [Vytyčovací páska 500 m] 0 1 - 5 0 1 - 5 0 0 51 - 100 0 16 - 30 6 - 15

Spotřební materiál [Vázací drát 100 m] 0 0 0 0 1 - 5 0 16 - 30 0 0 0

Spotřební materiál [Světlo chemické min. svitivost 12 hod.] 0 0 0 0 0 0 31 - 50 0 0 1 - 5

Spotřební materiál [Hřebík stavební ] 0 nad 1000 0 51 - 100 nad 1000 0 nad 1000 0 nad 1000 0

Spotřební materiál [Identifikační pásky] 0 251 - 500 0 0 51 - 100 0 nad 1000 0 16 - 30 0

Spotřební materiál [Sada jednorázového jídelního nádobí] 0 nad 1000 nad 1000 nad 1000 501 - 1000 251 - 500 51 - 100 0 251 - 500 101 - 250

Spotřební materiál [Ručník papírový jednorázový] 0 501 - 1000 251 - 500 0 251 - 500 0 nad 1000 0 51 - 100 nad 1000

Spotřební materiál [Evidenční formuláře evakuovaných osob] 6 - 15 16 - 30 0 0 nad 1000 0 0 51 - 100 6 - 15 1 - 5
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Příloha č. 3 Grafické znázornění dotazníkového šetření - List č. 1 
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Příloha č. 3 Grafické znázornění dotazníkového šetření - List č. 2 
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Příloha č. 3 Grafické znázornění dotazníkového šetření - List č. 3 
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Příloha č. 3 Grafické znázornění dotazníkového šetření - List č. 4   
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Příloha č. 4 Standart materiálu a technických prostředků pro 600 tis. obyvatel - List č. 1 

Mobilní technika [Autobus nad 30 osob] 1 

Mobilní technika [Nákladní automobil] 10 

Mobilní technika [Užitkový automobil] 5 

Mobilní technika [Cisterna na pitnou vodu] 6 

Mobilní technika [Jeřáb s nosností nad 40 t] 1 

Mobilní technika [Hydraulický nakládací jeřáb] 10 

Mobilní technika [Kontejner nouzového přežití] 1 

Technické prostředky [Elektrocentrála do 10 kVA] 40 

Technické prostředky [Elektrocentrála nad 10 kVA] 2 

Technické prostředky [Kalové čerpadlo elektrické] 15 

Technické prostředky [Plovoucí čerpadlo] 10 

Technické prostředky [Sada stabilizačních podpěr] 5 

Technické prostředky [Naftový mobilní ohřívač] 5 

Technické prostředky [Teplovzdušné naftové topení] 5 

Technické prostředky [Dekontaminační sprcha] 5 

Technické prostředky [Stanoviště dekontaminace osob např. SDO II] 1 

Technické prostředky [Stanoviště dekontaminace techniky] 1 

Ochranné prostředky [Sada oblečení dítě] 100 

Ochranné prostředky [Sada oblečení dospělý] 600 

Ochranné prostředky [Brodivé holínky] 100 

Ochranné prostředky [Filtrační masky] 50 

Ochranné prostředky [Chrániče sluchu] 500 

Ochranné prostředky [Respirátor] 250 

Ochranné prostředky [Ochranné brýle] 100 

Ochranné prostředky [Pracovní rukavice] 500 

Ochranné prostředky [Protichemický jednorázový oblek] 300 

Ochranné prostředky [Rukavice gumové] 300 

Ochranné prostředky [Rukavice gumové jednorázové] 300 

Ruční nářadí [Kladivo ] 13 

Ruční nářadí [Koště cestářské ] 65 

Ruční nářadí [Krumpáč] 30 

Ruční nářadí [Lopata] 65 

Ruční nářadí [Palice nad 5 kg] 13 
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Příloha č. 4 Standart materiálu a technických prostředků pro 600 tis. obyvatel - List č. 2 

Ruční nářadí [Pákové nůžky] 3 

Ruční nářadí [Nůž ulamovací] 30 

Ruční nářadí [Kbelík kovový] 65 

Ruční nářadí [Rýč] 30 

Ruční nářadí [Ruční tlakový postřikovač] 5 

Ruční nářadí [Sekera] 13 

Ruční nářadí [Smetáček] 5 

Výdřevy [Lať střešní cca 40 x 60 mm] 6 

Výdřevy [Fošna cca 50 x 150 mm] 5,62 

Výdřevy [Trámek cca 100 x 100 mm] 2,5 

Výdřevy [Překližka velkoformátová 1 x 1 m a více] 50 

Materiál [Stojan na pytle min. 80 litrů ] 5 

Materiál [Stůl skládací] 20 

Materiál [Lavice skládací] 40 

Materiál [Vařič elektrický] 10 

Materiál [Nádoba na pitnou vodu min. 10 litrů] 100 

Materiál [Nádoba na ohřev min. 5 litrů] 20 

Materiál [Plachta krycí 10 x 15 m] 60 

Materiál [Plachta krycí 2 x 3 m] 60 

Materiál [Plachta krycí 5 x 5 m] 60 

Materiál [Plnička protipovodňových pytlů] 4 

Materiál [Protipovodňový pytel] 5000 

Materiál [Přístřešek min. 3 x 3 m] 5 

Materiál [Spací pytel] 750 

Materiál [Naběračka] 10 

Materiál [Informační cedule např. "evakuační středisko"] 10 

Materiál [Informační tabule s podstavcem] 10 

Materiál [Nosítka] 100 

Materiál [Deky] 250 

Materiál [Kolečko stavební 60 litrů] 30 

Spotřební materiál [Pytel polyetylenový min. 80 litrů] 250 

Spotřební materiál [Vytyčovací páska 500 m] 5 

Spotřební materiál [Vázací drát 100 m] 5 
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Příloha č. 4 Standart materiálu a technických prostředků pro 600 tis. obyvatel - List č. 3 

Spotřební materiál [Světlo chemické min. svítivost 12 hod.] 130 

Spotřební materiál [Hřebík stavební ] 30 kg 

Spotřební materiál [Identifikační pásky] 500 

Spotřební materiál [Sada jednorázového jídelního nádobí] 1000 

Spotřební materiál [Ručník papírový jednorázový] 2000 

Spotřební materiál [Evidenční formuláře evakuovaných osob] 50 

 


