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Úvod 

Dnešní společnost je stále častěji vystavena působení mimořádných událostí, kterými 

mohou být živelní pohromy, průmyslové havárie nebo nejrůznější působení sil a jevů 

ohrožujících životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Je proto nutné zajistit 

co nejlepší připravenost s cílem eliminovat následky mimořádných událostí. Většina států 

tak přistoupila k vytvoření systému koordinace záchranných a likvidačních prací. V praxi 

to znamená vytvoření pracovních orgánů zajišťujících ochranu obyvatelstva, které mají 

za úkol koordinovat činnost v terénu, shromažďovat a vyhodnocovat důležité informace 

při  nouzových situacích, katastrofách nebo jiných ohroženích. V České republice 

je jedním z těchto orgánů krizový štáb ORP, jehož součástí je stálá pracovní skupina, která 

v případě aktivace pracuje nepřetržitě a zajišťuje podklady pro rozhodování krizového 

štábu.  

Kromě aktivace zodpovědných orgánů je však pro zvládnutí mimořádné události 

potřeba zajistit kvalitní podmínky a prostředí pro jejich činnost. V praxi se jedná 

o pracoviště krizového štábu a stálé pracovní skupiny. 

Cílem diplomové práce je analyzovat využití krizových štábů ORP při koordinaci 

záchranných a likvidačních prací na základě dotazníkového šetření a navrhnout 

pro ně mobilní pracoviště v případě nutnosti koordinovat práce přímo v terénu.  

V úvodu diplomové práce je provedena rešerše koordinace záchranných 

a likvidačních prací a využívaných mobilních pracovišť v Nizozemsku, Německu 

a Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. V následující části je pak popsán 

systém koordinace záchranných a likvidačních prací v České republice a specifikována 

role a činnost Hasičského záchranného sboru České republiky.  

Pro zjištění možnosti využití krizového štábu pro koordinaci záchranných 

a likvidačních prací bylo provedeno dotazníkové šetření formou Google Formuláře, které 

je detailně vyhodnoceno z pohledu několika dílčích výzkumných otázek.  

V závěrečné kapitole je na základě zjištěných informací ze zahraničí a získaných 

poznatků z vyhodnoceného dotazníkového šetření navrženo kontejnerové mobilní 

pracoviště, které splňuje základní požadavky dispoziční, informační a procesní i podpůrné 

vrstvy definované v této práci.  
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1 Rešerše  

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [12] 

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

složky a jejich působnost. Upravuje také působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů 

územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob  

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

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

stavu ohrožení státu a válečného stavu. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení [13] 

Zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných 

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

na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky (dále jen ČR) 

před vnějším napadením. 

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

záchranného systému [11] 

Vyhláška stanovuje zásady koordinace složek IZS při společném zásahu, úkoly operačních 

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

krizové komunikace a spojení v IZS. 

Jednotná pravidla organizačního uspořádání krizových štábů [10] 

Tato pravidla stanovuje směrnice Ministerstva vnitra, která definuje organizační 

uspořádání a působnost krizového štábu (dále jen KŠ) kraje, KŠ obce s rozšířenou 

působností (dále jen ORP) a KŠ obce, pokud je zřízen a vymezuje jejich činnosti při řešení 

MU nebo krizových situací. 

ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný 

záchranný systém: Management záchranných prací. [3] 

Publikace popisuje základní principy koordinace záchranných a likvidačních prací v ČR, 

nazývanými IZS. Dále se zabývá činnostmi operačních a informačních středisek IZS 

a v neposlední řadě popisuje systém havarijního plánování a vztah IZS k havarijním 

plánům. 
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Zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních 

a obnovovacích (asanačních) prací [6] 

Metodická pomůcka ministerstva vnitra, která doporučuje zásady pro rozlišování 

a vymezování preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací 

spojených s předcházením, řešením a odstraněním dopadů MU. 

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

zákona [7] 

Nařízení vlády, které upřesňuje nakládání s materiály obsahující zvláštní skutečnosti, 

určuje činnost a složení bezpečnostní rady a KŠ ORP a kraje, náležitosti a způsob 

zpracování krizového plánu a plánu krizové připravenosti.  
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2 Definice základních pojmů 

Mimořádná událost  

Mimořádnou událost definuje zákon o IZS [12] jako škodlivé působení sil a jevů 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 

majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

Integrovaný záchranný systém  

Dle zákona o IZS [12] se jedná o koordinovaný postup složek IZS při přípravě na MU  

a při provádění záchranných a likvidačních prací.  

Záchranné práce 

Dle zákona [12] jsou definovány jako činnosti prováděné za účelem odvrácení  

nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých MU, zejména ve vztahu 

k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich 

příčin. 

Likvidační práce 

Likvidační práce jsou činnosti prováděné za účelem odstranění následků způsobených MU. 

Následky se rozumí účinky (dopady) a rizika působící na osoby, zvířata, věci a životní 

prostředí [12]. 

Obec s rozšířenou působností 

Obec stanovená zákonem [14] vykonávající přenesenou působnost pro svoji obec a další 

obce ve svém určeném správním obvodu. 

Krizový štáb  

Krizový štáb je pracovním orgánem jeho zřizovatele pro řešení krizových situací [13]. 

Stálá pracovní skupina  

Stálá pracovní skupina je součástí KŠ krajů a KŠ ORP. Jejím úkolem je příprava podkladů 

pro jednání KŠ při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních 

prací [7]. 
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3 Řešení mimořádných událostí a koordinace záchranných 

prací v zahraničí  

Pro zhodnocení systémů záchranných a likvidačních prací v zahraničí byly vybrány 

tři státy Evropské unie, a to Nizozemsko, Německo a Spojené království Velké Británie 

a Severního Irska.  

3.1 Nizozemsko 

Jedná se o konstituční monarchii v čele s králem (královnou) a státoprávně 

parlamentní demokracii [22]. 

Politická (státní) úroveň 

Na politické úrovni se snaží stát pomocí zákonů, vyhlášek a jiných vládních předpisů 

určit, kdo má v jaké situaci zasáhnout, zároveň také uděluje pravomoci a definuje 

povinnosti. Pro nizozemský krizový management je pro aktivaci relevantní úrovně 

struktury civilního bezpečnostního systému zásadní rozdíl mezi krizí a katastrofou, které 

proto definuje zákon [22].   

Regionální (provinční) úroveň 

Nizozemsko je rozděleno do 25 tzv. Bezpečnostních regionů (Veiligheidsregio’s), 

které představují decentralizovanou vládní úroveň ve správě hasičských sborů 

a zdravotnické záchranné služby dané oblasti. Bezpečnostní regiony představují vládní 

a operativní spojení mezi místními organizacemi v oblasti civilní ochrany a národními 

vládními institucemi. Tyto regiony jsou každodenně řízeny ředitelem, ale politicky 

je region řízen starosty a zastupiteli obcí v regionu, předsedou vlády regionu je starosta 

největší obce v regionu. Pokud se katastrofa dotýká více obcí bezpečnostního regionu, 

starosta s funkcí předsedy je v konečném důsledku zodpovědný za reakce na krizové 

situace a rozhodování, musí však ostatní starosty informovat o  jednotlivých krocích, 

které hodlá učinit, a také následcích jeho jednání a hrozbách, které by obce mohly  

poškodit [22].  
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Lokální (obecní) úroveň  

Nizozemsko je v současné době rozděleno do 408 obcí, které představují samostatný 

politicko-správní subjekt v čele s obecním starostou (Burgemeester). Starosta je dle zákona 

automaticky velitel krizového managementu v případě, že MU postihla pouze jeho obec. 

Obec je základním kamenem nizozemské územní správy a obecní starosta tak má 

významnou funkci [22]. 

Systém koordinace záchranných a likvidačních prací 

Lokální zasažení katastrofou (obecní rozsah) díky decentralizovanému systému zcela 

zůstává v kompetenci místních autorit, jejichž pravomoci jsou v porovnání s ČR a dalšími 

evropskými zeměmi opravdu velké. V případě, že MU postihla více než jednu obec, 

je pro zjištění úrovně řízení krizového managementu k dispozici protokol (GRIP). V tento 

okamžik se většinou ujímá vedení Bezpečnostní region v čele se starostou největší obce 

regionu. Pokud je MU meziregionální, může být aplikováno řízení dle protokolu GRIP, 

mohou vznikat dvoustranné nebo mnohostranné dohody ad hoc mezi Bezpečnostními 

regiony nebo může být požádán ministr bezpečnosti a spravedlnosti o národní pomoc 

jak z pohledu lidských nebo materiálních prostředků nebo rovnou o převzetí řízení 

krizového managementu. V případě, že je potřeba okamžitě zasáhnout, ministerstvo 

nepředává pokyny lokální úrovni, ale rovnou se bez souhlasu sněmovny nebo senátu obrátí 

na národní krizové centrum (NCC), které zajistí okamžitou koordinaci v zasaženém místě. 

Toto centrum slouží jako informační středisko a předává informace mezi místní/regionální 

a národní úrovní krizového managementu.  

Posouzení závažnosti MU v Nizozemsku je plně v kompetenci a pravomoci obecních 

a regionálních úrovní krizového managementu. Na základě zákona O Bezpečnostních 

regionech z roku 2010 („The Safety Region’s Act“) je možné v extrémních případech 

rovnou aktivovat hasičské sbory a zdravotníky a až poté předat dořešení události na lokální 

úroveň [22].  

Mobilní pracoviště pro koordinaci záchranných prací 

V Nizozemsku se v případě svolání lokálního krizového managementu primárně 

využívá prostor a vybavení každé obce. V případě regionální MU zasahující do více obcí 

se koordinace ujímá starosta největší obce, který může využít svých prostor nebo požádat 
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o zpřístupnění prostor jinou obec, která se nachází v nejoptimálnější oblasti pro řízení 

záchranných a likvidačních prací. V případě nutnosti navštívit postiženou oblast a předávat 

informace přímo ze zasaženého místa je k dispozici mobilní pracoviště armády. Jedná 

se o vozidlo 55 BOXER ve variantě velitelského stanoviště. Vozidlo je vhodné i do těch 

nejextrémnějších podmínek. Posádku tvoří 5 osob, zpravidla řidič, velitel (hasičského 

sboru), vojenský velitel a 2 další členové posádky (starosta a další člen krizového 

managementu). Mobilní pracoviště v rámci záchranných složek není v Nizozemsku  

běžné [17]. 

      Obr. 1: Vozidlo 55 BOXER (Zdroj: [17])         Obr. 2: Interiér vozidla 55 BOXER (Zdroj: [17]) 

3.2 Německo 

Německo je federální republika s parlamentní demokracií se dvěma legislativními 

komorami [20]. 

Politická (federální) úroveň 

V Německu civilní bezpečnostní systém pracuje především jako decentralizovaný 

prvek německé správní struktury. Krizové řízení za mírového stavu funguje zdola nahoru. 

Stát působí jako podpora pro lokální nebo regionální úroveň v případě rozsáhlých 

přírodních katastrof nebo zvláštních závažných havárií, které jsou výjimečné plošným 

rozsahem nebo ničivou silou a zasahují většinou do více než jednoho federálního státu. Stát 

také zřídil Federální technickou pozemní agenturu (The Bundesanstalt Technisches 

Hilfswerk – THW), která jako hlavní veřejná organizace v Německu zajišťuje národní 

operace pro řešení nouzových situací a je činná také při mezinárodních záchranných 

situacích. Kromě THW stát zřídil také Spolkový úřad pro civilní ochranu a pomoc 

při katastrofách (Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe – BBK), 
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který může plnit ústřední podpůrné funkce, ale nemá přímou pravomoc nad státními 

nebo federálními agenturami [20]. 

Na federální úrovni Ministerstvo vnitra (německy BMI) formuluje další aspekty 

občanské bezpečnostní politiky. BBK a THW jsou hlavní federální agentury pro operativní 

řešení krizí a jsou přímo zodpovědné BMI [20].  

Regionální (státní) úroveň 

Každý z 16 států si zachovává vlastní zákon o managementu v případě katastrof 

a krizovém managementu s různou mírou diferenciace. Většina států má zvláštní zákon 

pro požární ochranu a záchrannou službu. Tyto státní zákony nastavují základní parametry 

provozních postupů k řešení krizových situací, role občanů a spolupráce mezi státními 

a soukromými organizacemi [20]. 

Lokální (obecní) úroveň  

Při zasažení území katastrofou zůstává zodpovědnost na lokální úrovni, kde působí 

hasičské jednotky a zdravotníci v rámci každodenních krizových situací, při rozsáhlejších 

zásazích se zodpovědnost přenáší na skupiny regionálního krizového řízení na úrovni 

okresů/nezávislých měst. V závislosti na ústavě a zákoně o katastrofách, jsou hasičské 

jednotky a zdravotníci odpovědni starostům a komisařům krajů. V okamžiku, 

kdy je potřeba zareagovat na nějakou MU, se sejde pracovní skupina v čele s nejvyšším 

politickým zástupcem v dané postižené oblasti. Ta se zaměří na hodnocení celkové situace, 

vymezí politické priority a zabezpečí dodatečné civilní bezpečnostní síly [20]. 

Systém koordinace záchranných a likvidačních prací 

Reakce na MU jsou primárními úkoly spolkových zemí a okresů, zatímco řídící role 

na federální úrovni se předpokládá pouze v případě válečné civilní ochrany. S pravidelně 

se opakujícími MU si musí poradit hasičské jednotky, dobrovolnické organizace, policie 

a regionální orgány pro řízení krizových stavů na místní nebo regionální úrovni. 

Specializované federální orgány jsou zodpovědné za konkrétní typy krizí, jako jsou 

epidemie nebo jaderné havárie. V této souvislosti může Spolkové ministerstvo vnitra 

nebo Spolkový úřad pro civilní ochranu poskytnout pomoc při živelních katastrofách 

a převzít ústřední podpůrné funkce, nikdy však nevykonávají provozní pravomoc [20]. 
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Mobilní pracoviště pro koordinaci záchranných prací 

V rámci Německa je ve srovnání s Nizozemskem využití mobilních pracovišť 

celkem časté, proto mají tato pracoviště nejrůznější podobu – kamionů, kontejnerů, 

autobusů, minibusů apod. Vozidla se využívají především při operativně-taktických 

opatřeních, při kterých je nutné vymezit ohniska zásahů v postižené oblasti, organizovat 

síly, organizovat čas, pracovat s informacemi a posílat je dále. 

Např. hasiči okresu Heilbronn v Německu mají k dispozici vozidlo DIN 14507 part 

3, které je určeno pro koordinaci záchranných prací a řízení zásahu. Velikost mobilního 

pracoviště poskytuje prostor pro řidiče a obsluhu vozu a samostatnou komunikační 

a zasedací místnost pro 6 - 8 osob. Vozidlo je vybaveno nejmodernějšími komunikačními 

zařízeními, jako jsou: notebooky a počítače s tiskárnou, satelitní přijímací systémy, 

komunikační zařízení nebo infračervený kamerový systém [26]. 

     Obr. 3: Vozidlo DIN 14507 part 3 (Zdroj: [26])    Obr. 4: Jiná varianta vozu (Zdroj: [26])  

Duisburg, průmyslové a přístavní město, vlastní mobilní kontejner pro případ MU 

a nutnosti práce v terénu. Kontejner obsahuje oddělenou konferenční a komunikační 

místnost. Konferenční místnost pro 6 osob je vybavena počítačem, dataprojektorem, 

televizí, faxem, systémem interkomů pro komunikační místnost, mapami a má možnost 

připojení externí jednotky do vzdálenosti 100 m. Komunikační místnost má čtyři pracovní 

místa a vybavena je pěti rádiovými zařízeními, třemi dispečerskými systémy a jedním 

telefonním systémem, dvěma GSM telefony, dvěma faxy, čtyřmi krátkodobě 

zaznamenávacími digitálními systémy, jedním dlouhodobě zaznamenávacím zařízením, 

čtyřmi počítači a konstantním napájecím zdrojem. V případě, že je potřeba více  

než 10 osob, pro které je kontejner dimenzovaný, je možné využít do 100 m vzdálenosti 

možnosti připojení externí jednotky (např. stanu, budovy apod.) [28]. 
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      Obr. 5: Mobilní kontejner (Zdroj: [28])     Obr. 6: Interiér kontejneru (Zdroj: [28]) 

Mobilní velitelské pracoviště v Hannoveru s označením Unit ELW 3 (Obr. 7) 

má podobu kamionu na podvozku MAN. Kabinu vozidla obsluhuje posádka 1+1, ve voze 

se dále nachází vstupní prostor a konferenční a komunikační místnost. V případě rozložení 

boční části je v konferenční místnosti prostor pro 9 osob, permanentně jej lze využívat 

čtyřmi osobami. Konferenční místnost je vybavena magnetickou tabulí a informačním 

a telekomunikačním pracovištěm. Mezi vybavení komunikační místnosti patří analogový 

telefonní systém, 10 bezdrátových telefonních systémů, kamerový systém, systém 

pro nahrávání, 8 GSM připojení pro mobilní telefony, dva faxy, dva záložní zdroje (UPS), 

multifunkční tiskárna, čtyři rádiové systémy, 10 vysílaček, klimatizace, nezávislé topení, 

satelitní anténa, LED systém osvětlení, generátor, lednička atd. [25]. 

Mnichov vlastní od roku 2005 speciální mobilní pracoviště v podobě 

nízkopodlažního autobusu s komunikačním a konferenčním prostorem s potřebným 

vybavením pro řízení záchranných prací (viz Obr. 8) [19].  

       Obr. 7: Vozidlo Unit ELW 3 (Zdroj: [25])    Obr. 8: Nízkopodlažní autobus (Zdroj: [19]) 

Mobilní pracoviště vlastní také agentura THW zabývající se řízením a komunikací 

v rámci řešení nouzových situací. Mobilní pracoviště nepotřebuje rozsáhlý prostor, skládá 

se z prostor nákladního automobilu a přívěsu, které poskytují dostatečný pracovní prostor 

a ochranu před větrem a špatným počasím. Na střeše vozidla se nachází osvětlení, rádiové 
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antény a teleskopická tyč dosahující délky až 6 m, která může sloužit jako rozhlasový zdroj 

v místě zásahu. Vozidlo je navíc vybaveno klimatizací a topením na plyn. Vozidlo 

je rozděleno do tří částí. První z nich je kabina vozidla pro řidiče + 2 další osoby a další 

část pak slouží jako komunikační (informační) centrum s kapacitou max. 6 osob. Třetí část 

tvoří řídící centrum v podobě rozkládacího přívěsu, který dokáže zvětšit užitný prostor 

až na 20 m
2
. Komunikační/informační část vozidla (nákladní automobil) slouží jako 

radiové a telekomunikační centrum, kde se přijímají a zpracovávají všechny aktuální 

informace a zásadní zprávy odchází dále k dotčeným osobám. Druhá místnost vytvořená 

z přívěsu slouží jako řídící část, kde se nachází většina technického vybavení, velký 

jednací stůl a dva menší stoly pro okamžité zpracovávání rozkazů  

a rozhodnutí [29].  

Obr. 9: Mobilní pracoviště THW (Zdroj: [30])      Obr. 10: Interiér přívěsu THW (Zdroj: [30]) 

3.3 Spojené království Velké Británie a Severního Irska  

Spojené království je parlamentní monarchie, vláda vykonává moc jménem 

krále/královny, který/á formálně drží veškerou výkonnou moc. 

Národní (státní) úroveň 

Systém britské ochrany obyvatelstva je spravován různými ministerstvy a v období 

krize je velmi efektivní. Britský decentralizovaný systém je organizován zdola-nahoru, 

odpovědnost je především na místní úrovni. Národní úroveň se aktivuje pouze v případě 

naléhavé žádosti, nebo pokud má krize obrovský rozsah blížící se národnímu charakteru. 

Základní právní platformou pro civilní bezpečnost je zákon z roku 2004, tzv. the Civil 

Contingencies Act, který zřídil Britský civilní sekretariát pro nepředvídatelné události [18].  
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Regionální úroveň 

Na regionální úrovni se aktivuje regionální nebo mezikrajská Divize pro odolnost 

a záchranu (REDs). Například Anglie je rozdělena do 4 regionů REDs. Většina událostí 

je řešena místními záchrannými složkami a řízena místními orgány bez přímého zapojení 

vlády [18]. 

Místní (lokální) úroveň 

Výkonnou zodpovědnost za MU má místní úroveň. V případě krize se aktivuje 

na místní úrovni tzv. Strategická koordinační skupina (SCG), která je zodpovědná 

za koordinaci záchranných a likvidačních prací v postižené oblasti [18].  

Systém koordinace záchranných a likvidačních prací 

V závislosti na rozsahu MU existují tři úrovně zvládání MU. Princip 

decentralizovaného řízení se projevuje tak, že zodpovědnost je ponechána nejnižší úrovni – 

na místních úřadech a autoritách s cílem nezatěžovat oblasti, kterých se to netýká. V rámci 

místní úrovně obvykle spolupracují místní úřady, zdravotnické orgány dané oblasti, 

nadační fondy a agentury pro životní prostředí. V případě přesahu události do několika 

obcí je aktivována regionální (druhá) úroveň, kde je za zvládání situace zodpovědný 

nejvyšší orgán místní správy a koordinaci často provádí spolu s distributory elektřiny, 

plynu, vody, telefonickými společnostmi, dopravními společnostmi, strategickými 

zdravotními orgány a úřady apod. V případě velké katastrofy ohrožující národ se aktivuje 

národní (třetí) úroveň – centrální vláda jako orgán pro řízení zvládání krize. V rámci této 

úrovně působí policejní síly, požární úřady, námořní a pobřežní stráž a také vojenské  

síly [18].  

Mobilní pracoviště pro koordinaci záchranných prací 

Ve Velké Británii je nasazení mobilních pracovišť běžné, nasazují se v okamžik, 

kdy v terénu operují více než čtyři jednotky hasičů. Nejvyšší autority tak mají možnost 

řídit a kontrolovat situaci přímo z terénu a mají k dispozici nejmodernější vybavení. 

Standardem jsou výpočetní a radiové systémy, kamerový systém mapující okolí, různé 

typy komunikačních zařízení a základní kancelářské vybavení. Jen v Londýně je celkem 
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9 takových vozidel, takže je možné do 20 minut pokrýt celý Londýn mobilním pracovištěm 

hasičů [24].   

 

Obr. 11: Mobilní pracoviště hasičů v Londýně (Zdroj: [23]) 
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4 Systém koordinace záchranných a likvidačních prací 

v České republice 

K likvidaci MU na území ČR stačí ve většině případů standardní činnost 

jednotlivých záchranných, bezpečnostních a havarijních služeb, které za tímto účelem 

provádí záchranné a likvidační práce. Při MU většího rozsahu však nejméně dvě složky 

spolupracují. Pro koordinovaný postup zúčastněných složek při společném zásahu 

se používá termín integrovaný záchranný systém (IZS) [4].   

Základním právním předpisem, definujícím a upravujícím koordinaci záchranných 

a likvidačních prací v ČR, je zákon o IZS [12]. Podrobnosti pak upravuje vyhláška [11], 

která specifikuje koordinací záchranných a likvidačních prací jako koordinaci složek IZS 

při společném zásahu. 

4.1 Vymezení záchranných a likvidačních prací 

Zákon o IZS [12] definuje záchranné práce jako činnosti prováděné za účelem 

odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých MU a činnosti vedoucí 

k přerušení jejich příčin, a to zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku 

nebo životního prostředí. Likvidační práce vymezuje tento zákon [12] jako činnosti 

prováděné za účelem odstranění následků, které MU způsobila. 

Podrobněji vymezuje záchranné a likvidační práce metodická pomůcka Ministerstva 

vnitra [6]. Záchranné práce jsou zde charakterizovány jako činnosti, které je nutné provést 

při zásahu složek IZS po oznámení neodvratně se blížící MU nebo při oznámení vzniku 

MU, a to v místě nasazení složek IZS nebo v místě, kde jsou předpokládány její dopady. 

Tyto činnosti je nutno provést bezprostředně a nejpozději ve chvíli, kdy je to možné 

s ohledem na životy a zdraví zasahujících. 

Záchrannými pracemi jsou i činnosti umožňující vytvoření přiměřených podmínek 

pro bezpečnost a ochranu zasahujících osob. Součástí záchranných prací jsou i činnosti, 

jako jsou evakuace osob, zvířat a majetku, prováděné po zveřejnění varování 

až  do  okamžiku vzniku škodlivého působení a dopadů MU. Záchranné práce mají 

přednost před prováděním nebo zajišťováním likvidačních a obnovovacích prací. Je-li 

při záchranných pracích nutné určit priority, jsou těmito prioritami vždy záchrana 

životů a zdraví osob. V pravomoci velitele zásahu složek IZS je též rozhodnutí o pořadí 
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záchranných prací, které jsou prováděny za účelem ochrany životního prostředí, 

majetku a zvířat. Za okamžik ukončení záchranných prací a počátek likvidačních prací 

je možno považovat situaci, kdy: 

- jsou zcela odvrácena bezprostřední rizika, která vznikla při MU, 

- poraněným osobám je poskytnuta odborná lékařská pomoc, 

- zvířatům, která byla MU postižena, je poskytnuta veterinární pomoc, 

- jsou odstraněny příčiny, v důsledku kterých MU vznikla. 

Okamžik, ve kterém jsou ukončeny záchranné práce a započaly práce likvidační, 

určuje velitel zásahu. Ten může také rozhodnout o souběhu záchranných a likvidačních 

prací, musí však vždy dodržet zásadu priority záchranných prací. 

Likvidační práce popisuje metodická pomůcka ministerstva vnitra [6] jako činnosti 

prováděné za účelem odstranění následků, způsobených MU, které mají dopad na osoby, 

zvířata, majetek a životní prostředí. Tyto činnosti je nutno bez zbytečného odkladu 

vykonat, aby mohly složky IZS: 

- opustit místo zásahu a tento zásah ukončit, nebo 

- předat místo zásahu k dalšímu užívání nebo k provedení obnovovacích prací 

a  ukončit zásah. 

Likvidačními pracemi jsou ve výjimečných případech taktéž některé obnovovací 

práce prováděné na základě rozhodnutí velitele zásahu nebo z důvodu racionality. 

Okamžikem ukončení likvidačních prací je okamžik ukončení zásahu prováděného 

složkami IZS. O ukončení zásahu rozhodne velitel zásahu, jsou-li vykonány všechny 

likvidační práce. Další následné činnosti mají charakter obnovovacích prací. 

4.2 Úrovně koordinace záchranných a likvidačních prací 

Záchranné a likvidační práce jsou koordinovány na třech úrovních. Jedná se o úroveň 

taktickou, operační a strategickou [4].   

4.2.1 Taktická úroveň  

Tato úroveň koordinace probíhá na místě zásahu a v prostoru předpokládaných 

účinků MU. Za prováděné záchranné a likvidační práce zodpovídá velitel zásahu [4]. 
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Ten může koordinace provádět sám, nebo prostřednictvím jím zřízených orgánů, kterými 

jsou štáb velitele zásahu, velitelé sektorů a velitelé úseků [11].  

4.2.2 Operační úroveň  

Na této úrovni koordinují záchranné a likvidační práce operační a informační 

střediska základních složek IZS a operační a informační střediska IZS, kterými 

jsou operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru ČR  

(dále jen HZS ČR) [4]. 

4.2.3 Strategická úroveň  

Koordinace záchranných a likvidačních prací na strategické úrovni se provádí 

za účelem: 

- zapojení sil a prostředků v působnosti příslušných ministerstev, správních 

úřadů, hejtmanů a starostů ORP, 

- ochrany obyvatelstva dle ústředního poplachového plánu a poplachového plánu 

kraje, 

- využití zahraniční pomoci, 

- určení priorit při provádění záchranných a likvidačních prací při MU značného 

rozsahu, 

- zajištění finančních a materiálních potřeb pro činnost zasahujících složek, 

- provádění záchranných a likvidačních prací v návaznosti na opatření 

pro krizové stavy [4]. 

Koordinaci může v případech stanovených zákonem provádět Ministerstvo vnitra 

nebo ostatní správní úřady, hejtman kraje a v Praze primátor hlavního města Prahy 

(dále jen hejtman) nebo starosta ORP [11]. 

Koordinace ministerstvem vnitra 

Ministerstvo vnitra provádí koordinaci záchranných a likvidačních prací na ústřední 

úrovni prostřednictvím Generálního ředitelství HZS ČR především v případech, 

kdy je o koordinaci požádáno (velitelem zásahu, hejtmanem, starostou ORP) 

nebo se souhlasem Ministerstva zahraničních věcí, je-li zapotřebí mezinárodní spolupráce 

ve větším rozsahu, než umožňují příhraniční dohody [2]. Úkolem Generálního ředitelství 
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HZS ČR je povolávání a nasazování potřebných sil a prostředků, koordinace pomoci 

poskytované postiženému území jinými ministerstvy, ústředními správními úřady a kraji 

a pomoci poskytované ze zahraničí [11]. 

Koordinace hejtmanem kraje  

Hejtman kraje koordinuje záchranné a likvidační práce v případě, že MU vznikla 

na území kraje a přesahuje území jednoho správního obvodu ORP a velitel zásahu 

hejtmana o koordinaci požádal nebo vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu, anebo hejtmana 

kraje o koordinaci požádal starosta ORP [12]. Koordinaci provádí hejtman kraje 

ve spolupráci s HZS kraje v souladu s havarijním plánem kraje nebo s vnějšími havarijními 

plány [11]. Hejtman kraje může pro koordinaci záchranných a likvidačních prací využít KŠ 

kraje [12].  

Koordinace starostou obce s rozšířenou působností  

Starosta ORP koordinuje záchranné a likvidační práce v případě, že MU vznikla 

ve správním obvodu obecního úřadu ORP a velitel zásahu jej o koordinaci požádal [12]. 

Starosta ORP provádí koordinaci stejně jako hejtman kraje ve spolupráci s HZS kraje 

a vychází při tom z havarijního plánu kraje nebo z případných vnějších havarijních plánů 

[11]. Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací může starosta ORP využít  

KŠ ORP [12].  

4.3 Koordinace na úrovni obce s rozšířenou působností 

Obecní úřad ORP má povinnost zajišťovat připravenost svého správního obvodu 

na provádění záchranných a likvidačních prací. Plnění tohoto úkolu za něj zabezpečuje 

HZS kraje.  

Velitel zásahu může požádat o koordinaci záchranných a likvidačních prací starostu 

příslušné ORP, v jejímž správním území MU vznikla. Ten může pro koordinaci 

záchranných a likvidačních prací využít KŠ ORP. 
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Obr. 12: Koordinace záchranných prací starostou ORP (Upraveno dle [1]) 

Zákon dále ukládá orgánům všech obcí povinnost podílet se společně se složkami 

IZS na provádění záchranných a likvidačních prací. Další povinnosti nařizuje zákon 

starostovi každé obce, který musí při provádění záchranných a likvidačních prací zajistit: 

a) varování osob, které se nacházejí na území obce, před hrozícím nebezpečím, 

b) evakuaci osob nacházejících se na ohroženém území obce a to po dohodě 

s velitelem zásahu nebo starostou ORP, 

c) činnost obce pro zajištění nouzového přežití obyvatel obce [12]. 

4.3.1 Krizový štáb obce s rozšířenou působností 

Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací může starosta ORP využít KŠ ORP. 

Povinnost svolat štáb má také v případě, že jej k jeho aktivaci vyzve Ministerstvo vnitra 

při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací [7]. 

Organizační uspořádání krizového štábu  

Členy krizového štábu ORP jmenuje starosta ORP, který je zároveň  

jeho předsedou [13]. Krizový štáb ORP může mít nejvýše 8 členů [7], kterými jsou: 

a) členové bezpečností rady příslušné ORP, kterými jsou: 

- místostarosta obce, 
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- tajemník obecního úřadu, 

- příslušník Policie ČR určený ředitelem krajského ředitelství Policie ČR, 

- příslušník HZS kraje určený ředitelem HZS kraje, 

- zaměstnanec ORP zařazený do obecního úřadu dané obce, který je současně 

tajemníkem bezpečnostní rady ORP, 

- další osoby [7], 

b) členové stálé pracovní skupiny (dále jen SPS). 

Svolání krizového štábu pro koordinaci záchranných a likvidačních prací 

Krizový štáb ORP pro koordinaci záchranných a likvidačních prací svolává starosta 

ORP zejména v případě vyhlášení zvláštního stupně poplachu příslušného poplachového 

plánu kraje. K aktivaci KŠ ORP může dát podnět také řídící důstojník HZS kraje. Současně 

může svolat SPS a o této skutečnosti musí neprodleně informovat starostu ORP. 

Do rozhodnutí starosty ORP řídí činnost SPS řídící důstojník HZS kraje [4]. 

Činnost krizového štábu při koordinaci záchranných a likvidačních prací  

Krizový štáb ORP plní při koordinaci záchranných a likvidačních prací úkoly 

dle zadání starosty ORP. Dále udržuje spojení s místem nebo s místy zásahu, KŠ okolních 

ORP zasažených účinky MU, KŠ kraje a s Generálním ředitelstvím HZS ČR 

prostřednictvím operačních a informačních středisek [4]. Krizový štáb ORP na svých 

zasedáních projednává zejména: 

a) vývoj a následky MU, 

b) nasazení sil a prostředků základních a ostatních složek IZS, 

c) možná řešení MU a navržená opatření, 

d) způsob zajištění požadavků potřebných pro řešení MU, 

e) návrh rozhodnutí předsedy KŠ, 

f) informování hromadných sdělovacích prostředků, 

g) finanční a ekonomické dopady MU, 

h) škody na veřejném majetku apod. [10] 
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Pracoviště krizového štábu  

Pracoviště KŠ ORP je předem připravený prostor určený k zasedání KŠ, jako je: 

a) prostor obecního úřadu ORP, 

b) prostor HZS kraje, 

c) jiný prostor vhodný pro řešenou MU. 

Na základě návrhu tajemníka KŠ ORP rozhodne starosta ORP o konkrétním místě 

zasedání tohoto štábu. Pracoviště KŠ musí splňovat pět základních požadavků: 

a) musí být chráněno před povětrnostními vlivy, 

b) nesmí umožňovat vstup nepovolaným osobám, 

c) pro případ výpadku elektrické energie musí mít zajištěn náhradní zdroj 

minimálně pro osvětlení a provoz technických, informačních a komunikačních 

prostředků, 

d) musí být vybaveno zařízením, které umožňuje pořízení zvukového záznamu 

ze zasedání KŠ, 

e) musí být vybaveno nezbytnými technickými, informačními a komunikačními 

prostředky jako jsou telefony, osobní počítače, faxy apod. 

Pracoviště krizového řízení ORP zajišťuje pro činnost KŠ administrativní 

a organizační podmínky a také technický a obslužný personál. Je-li prostor pro zasedání  

KŠ ORP umístěn v objektu HZS kraje, zajišťuje příslušný HZS kraje technický a obslužný 

personál, který se však nestává součástí KŠ ORP [10]. 

4.3.2 Stálá pracovní skupina krizového štábu obce s rozšířenou působností 

Stálá pracovní skupina jedná při koordinaci záchranných a likvidačních prací 

nepřetržitě a za její činnost odpovídá její vedoucí, kterého ze členů SPS určí předseda KŠ 

ORP [7]. 

Organizační uspořádání stálé pracovní skupiny  

Členy SPS jsou: 

- tajemník KŠ ORP, 

- určení pracovníci obecního úřadu ORP, 

- zástupci základních složek IZS  

- vybraní odborníci v závislosti na druhu řešené MU [7]. 
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Pokud pracuje SPS ve směnném provozu, musí její vedoucí určit vedoucího směny. 

Stálá pracovní skupina může být dále vnitřně členěna s ohledem na odbornost jejích členů 

nebo s ohledem na zabezpečení procesů směřujících ke společnému a jednotnému postupu 

při řešení MU [10].  

Úkoly stálé pracovní skupiny  

Stálá pracovní skupina KŠ ORP plní při koordinaci záchranných a likvidačních prací 

zejména tyto úkoly: 

a) připravuje podklady pro jednání KŠ ORP, 

b) zajišťuje přípravu podkladů pro rozhodování předsedy KŠ ORP a připravuje 

návrhy možných řešení, 

c) sleduje, analyzuje a vyhodnocuje průběh MU a opatření přijímaná složkami IZS 

a územními správními úřady, 

d) dokumentuje postupy řešení MU, 

e) vede přehled o nasazených silách a prostředcích k řešení MU, 

f) eviduje síly a prostředky využitelné pro řešení MU, 

g) podporuje činnost starostovy ORP, 

h) zajišťuje splnění úkolů stanovených předsedou KŠ ORP a úkolů v oblasti 

ochrany obyvatelstva, 

i) organizačně zabezpečuje informování obyvatelstva a hromadných sdělovacích 

prostředků, 

j) vede přehled finančních nákladů na řešení MU, 

k) zajišťuje technickou, materiální a informační podporu nasazeným silám 

a prostředkům [10]. 

Vedoucí SPS navrhuje v době mezi zasedáními KŠ ORP jeho předsedovi možná 

opatření k řešení MU.  

Pracoviště stálé pracovní skupiny  

Pracoviště pro činnost SPS musí splňovat stejné podmínky, jako pracoviště 

pro zasedání KŠ ORP a navíc: 

a) musí být vybaveno administrativními potřebami, 
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b) musí mít zajištěno zázemí pro nepřetržitou činnost SPS včetně stravování, 

odpočinku a osobní hygieny, 

V případě, že se pracoviště SPS nachází mimo objekt zasedání KŠ, musí být: 

a) zajištěna potřebná komunikace, 

b) zajištěno trvalé spojení, 

c) vyčleněny potřebné dopravní prostředky. 

Je-li prostor pro činnost SPS umístěn v objektu HZS kraje, zajišťuje technický 

a obslužný personál HZS kraje [10]. 

 



32 

 

5 Činnost Hasičského záchranného sboru ČR při koordinaci  

Hasičské záchranné sbory krajů zřizují štáby HZS krajů. Jejich složení, úkoly 

a činnost jsou stanoveny pokynem generálního ředitele HZS ČR [2].  

Úkolem štábů HZS krajů je koordinace záchranných a likvidačních prací při řešení 

MU, operační řízení jednotek požární ochrany, operační řízení sil a prostředků základních 

a ostatních složek IZS zařazených do poplachových plánů IZS, nebo zabezpečování 

jednání KŠ krajů a KŠ ORP. Štáby HZS krajů však nejsou v současné době zřízeny  

ve všech krajích [9]. 

Jedním z krajů, ve kterém je štáb HZS kraje aktivně využíván, je Olomoucký kraj. 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje zřizuje nejen štáb HZS kraje, ale vytváří 

tzv. operační skupiny (dále jen OS). Tyto OS se aktivují v případech, kdy starosta ORP 

využívá při koordinaci záchranných a likvidačních prací na strategické úrovni řízení KŠ 

ORP, nebo je-li pro dané území ORP vyhlášen krizový stav. Operační skupinu, která 

je součástí SPS, řídí štáb HZS kraje [5]. Struktura řízení je znázorněna na následujícím 

obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Struktura řízení při využití operační skupiny (Upraveno dle: [5]) 

5.1 Štáb Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje 

Úkolem štábu HZS kraje je koordinace činnosti HZS kraje při řešení rozsáhlých MU 

nebo krizových situací v rámci operační a strategické úrovně řízení. 
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S ohledem na zajištění procesů směřujících k jednotnému a společnému postupu 

při řešení MU jsou předem stanoveny funkce, procesy a personální obsazení štábu HZS 

kraje. V každém štábu HZS kraje musí být alespoň náčelník štábu, člen štábu pro nasazení 

sil a prostředků a činnost Krajského operačního a informačního střediska (dále jen KOPIS) 

a člen štábu pro analýzu situace a plánování. Štáb HZS kraje pracuje při řešení MU 

nepřetržitě ve střídajících se směnách. Na základě rozhodnutí řídícího důstojníka nebo 

náčelníka štábu mohou být do štábu HZS kraje přizváni zástupci složek IZS, případně další 

odborníci. Štáb HZS svolává, řídí a zodpovídá za něj náčelník štábu, kterým je krajský 

řídící důstojník. Štáb HZS kraje se mimo jiné automaticky svolává i v případě, kdy bylo 

rozhodnuto o zřízení OS na ORP. 

Štáb HZS kraje zajišťuje několik důležitých činností a úkonů. Jedná se zejména 

o koordinaci prováděných záchranných a likvidačních prací jednotkami požární ochrany, 

koordinaci spolupráce se složkami IZS, zajištění varování a vyrozumění obyvatelstva 

prostřednictvím KOPIS, organizaci součinnosti mezi obecními úřady ORP a dalšími 

správními úřady a obcemi v kraji, analýzu situace a vyhodnocování možných dopadů MU, 

funkčnost spojových a informačních prostředků a datových sítí nebo zajištění logistické 

podpory HZS kraje, štábu HZS kraje a jednotkám požární ochrany. 

Nerozhodne-li krajský řídící důstojník jinak, pracoviště štábu HZS kraje je umístěno 

zpravidla v budově krajského ředitelství HZS kraje [5].  

5.2 Operační skupina územního odboru Hasičského záchranného sboru 

kraje 

Úkolem OS je podpora orgánu krizového řízení a koordinace činností HZS kraje 

při řešení MU ve vymezeném území. Operační skupina je při řešení MU včleněna do SPS 

příslušného KŠ ORP nebo do příslušného pracovního štábu povodňové komise. V rámci 

každého území KŠ ORP postiženého MU se zřizuje jedna OS.  

S ohledem na zajištění procesů směřujících k jednotnému a společnému postupu 

při řešení MU jsou předem stanoveny funkce, procesy a personální obsazení OS, které 

tvoří tři příslušníci HZS kraje. Operační skupinu musí tvořit alespoň vedoucí OS, člen OS 

pro řízení a nasazení sil a prostředků a člen OS pro analýzu, ochranu obyvatelstva, 

logistiku a evidenci činností OS. Počet členů OS je možné s ohledem na rozsah MU 
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navýšit a doplnit dle potřeby např. o pracovníky z jiných územních odborů HZS kraje, 

příslušníky krajského ředitelství HZS kraje, případně i o pracovníky obecního úřadu 

nebo členy jiných složek IZS.  

Činnost OS řídí územní řídící důstojník HZS kraje, který v případě své nepřítomnosti 

na pracovišti OS určí zástupce. Operační skupina je podřízena štábu HZS kraje nebo přímo 

krajskému řídícímu důstojníkovi HZS kraje, a zabezpečuje při koordinaci záchranných 

a likvidačních prací zejména komunikaci s jednotkami požární ochrany a veliteli zásahu 

v oblasti své působnosti, předávání informací mezi místy zásahu a štábem HZS kraje, 

zpracování situační zprávy a její zasíláni na štáb HZS kraje, obsluhu vyčleněných 

spojových prostředků, vedení přehledu o nasazení sil, prostředků a humanitární pomoci 

a rozhoduje o jejich nasazení v rámci ORP. Operační skupina může na základě požadavku 

velitele zásahu a po schválení krajským řídícím důstojníkem HZS kraje plnit úkoly štábu 

velitele zásahu. 

Pracovištěm OS je zpravidla požární stanice, v jejímž hasebním obvodu k MU došlo, 

nebo v prostorách pracoviště SPS nebo povodňové komise ORP [5]. 
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6 Zhodnocení využití krizových štábů v České republice 

Pro zjištění možnosti využití KŠ pro koordinaci záchranných a likvidačních prací 

byla zvolena metoda dotazníkového šetření, používaná při kvantitativních i kvalitativních 

výzkumech. Dotazníkové šetření písemnou formou v podobě webového formuláře bylo 

zvoleno s ohledem na časovou a finanční nenáročnost, možnost opakovaného využití 

a určitou míru anonymity. Práce s dotazníkem probíhala ve třech etapách, jednalo 

se o přípravu dotazníkového šetření, zpracování a analýzu dat a nakonec o interpretaci 

a prezentaci výsledků.  

V rámci přípravy dotazníkového šetření bylo nutné zformulovat cíl šetření 

a definovat informace, které je nutné získat a také vymezit cílovou skupinu. Tato část práce 

s dotazníkem patřila mezi ty nejdůležitější, neboť špatně položené otázky nebo opomenutí 

některé důležité otázky by znehodnotilo výsledky. Cílem šetření bylo zjistit odpovědi 

na dílčí výzkumné otázky jako: jak je velká SPS při KŠ a jaké je její složení, jaké využívají 

prostory pro svou činnost, jaké je jejich technické vybavení, kvůli jakým událostem 

se nejčastěji schází. 

Cílovou skupinou, která byla také dotazníkem oslovena, bylo 205 ORP mimo Hlavní 

město Prahu, která má v rámci ČR zvláštní postavení. Na základě Zákona o hlavním městě 

Praze [15] svěřuje Vyhláška „Statut hlavního města Prahy“ [8] 22 městským částem 

(z celkových 57) přenesenou působnost obdobnou působnosti ORP, ne však zcela shodnou. 

Šetření probíhalo v podobě e-mailové žádosti s odkazem přes webové rozhraní 

pomocí Google Formuláře, což kladlo specifické požadavky na konstrukci dotazníku. 

Dotazník se skládal z 20 povinných a 5 nepovinných otázek (některé obsahovaly 

i podotázky), z čehož 18 otázek bylo uzavřených (možnost zvolit pouze jednu nabízenou 

odpověď), pět otázek polouzavřených (kromě možnosti výběru také možnost vlastní 

odpovědi) a pouze 2 otázky byly otevřené pro jedinečnou textovou odpověď respondenta. 

Odpovědi zůstávaly anonymní, respondent byl požádán jen o sdělení údaje o velikosti ORP 

podle počtu obyvatel. Cílem byl pouze kvantitativní výzkum, přičemž důraz byl kladen 

na zkrácení délky odpovědí na minimum při zachování možnosti zjistit vše potřebné. 

Otázky byly zároveň rozděleny do bloků dle dílčích výzkumných otázek: počet osob 

a složení SPS při KŠ, činnost SPS při KŠ, parametry pracoviště, charakteristiky vybavení, 

způsob komunikace a definice MU, kvůli kterým se konkrétní SPS při KŠ scházela. 
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Zpracování dotazníku probíhalo v prostředí MS Office Excel pomocí kontingenčních 

tabulek, které umožnily agregovat data do skupin podle stejných odpovědí. Využity byly 

dále základní metody popisné statistiky, pomocí níž byla data zpracována do formy tabulek 

a grafů, přičemž pro textové zhodnocení byly často vypočteny i číselné charakteristiky 

jako průměr, rozptyl, minima, maxima apod. Některé vlastnosti byly navíc podrobeny 

analýze vzájemného vztahu a závislosti na sobě (velikost ORP dle počtu obyvatel 

a velikost SPS při KŠ apod.). 

Hlavním cílem bylo na základě výzkumných otázek zjistit fungování KŠ a jejich SPS 

na území ČR. Veškeré poznatky a výsledky ze zpracování dotazníku a analýz byly nakonec 

interpretovány textově s grafickou podporou ve formě tabulek a grafů. Závěry 

z dotazníkového šetření byly dále využity v následující kapitole, která si klade za cíl 

shrnout všeobecné požadavky na koordinaci záchranných a likvidačních prací a na jejich 

základě navrhnout mobilní pracoviště pro SPS při KŠ. 

6.1 Vyhodnocení a interpretace výstupů z dotazníkového šetření 

V této kapitole bylo provedeno vyhodnocení a interpretace výsledků dotazníkového 

šetření. Kapitola je rozdělena na podkapitoly dle dílčích výzkumných otázek. Z celkového 

počtu 205 oslovených ORP odpovědělo 107, rozdělení odpovědí dle velikosti obce ORP 

na základě počtu obyvatel a podíl odpovědí skupiny na všech získaných odpovědích,  

viz Tab. 1. Největší váhu v analýzách a z nich odvozených závěrů má kategorie správního 

obvodu ORP o velikosti do 30 000 obyvatel, která činila 60 % navrácených odpovědí.  

Tab. 1: Vyhodnocení návratnosti odpovědí 

Velikost 
správního 

obvodu ORP 

Počet 
oslovených 

respondentů 

Počet 
navrácených 

odpovědí 

Podíl 
navrácených 

odpovědí v dané 
kategorii 

Podíl 
navrácených 
odpovědí ze 

všech kategorií  

Do 30 tisíc 102 64 63 % 60 % 

30 – 50 tisíc 43 14 33 % 13 % 

50 – 70 tisíc 25 13 52 % 12 % 

70 – 100 tisíc 20 10 50 % 9 % 

100 – 130 tisíc 7 3 43 % 3 % 

130 – 150 tisíc 8 3 38 % 3 % 

Celkem 205 107 52 % 100 % 
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6.1.1 Počet osob a složení stálých pracovních skupin  

Tato část dotazníku, obsahující pět otázek, byla zaměřena na zjištění těchto údajů: 

- kolik osob tvoří SPS a jaký je minimální počet osob na jedné směně této SPS,  

- jaké je zastoupení složek IZS a ostatních organizací ve SPS, 

- z jakých úseků městských úřadů jsou vybíráni pracovníci do SPS, 

- zda existuje rozdělení pracovníků SPS do odborných pracovních skupin. 

Z dotazníkového šetření na základě korelační analýzy vyplynulo, že počet osob 

určených pro činnost ve SPS není závislý na velikosti správního obvodu ORP. V rámci 

kategorií velikosti správních obvodů ORP podle počtu obyvatel je navíc velký rozptyl, 

který je zobrazen na Grafu 1. Největší rozptyl je patrný v kategorii do 30 tisíc, kde 

je u většiny obcí ve SPS mezi 10 a 20 osobami, vyskytují se však i extrémy okolo 47 osob 

a jedna obec dokonce výrazně vybočuje z pozorování a je označena jako outlier (SPS má 

73 osob). Další nerovnoměrné rozdělení hodnot je možné pozorovat u druhé kategorie  

(30-50 tisíc), kde většina hodnot leží nad hodnotou mediánu, opačné rozdělení je v případě 

třetí kategorie velikosti obcí (50-70 tisíc). 

Graf 1: Srovnání počtu osob ve stálých pracovních skupinách ORP 

Naopak minimální počet osob na jedné směně SPS dle korelační analýzy silně 

pozitivně závisí na celkovém počtu osob předurčených pro činnost ve SPS. Počet osob 

se pohybuje v rozmezí od 3 do 15 osob, viz Tab. 2.   
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 Tab. 2: Počty osob předurčených pro činnost ve stálých pracovních skupinách 

Velikost správního 
obvodu ORP 

Počet osob předurčených pro 
činnost ve stálé pracovní skupině 

KŠ ORP 

Minimální počet osob na jedné 
směně stálé pracovní skupiny  

KŠ ORP 

Do 30 tisíc 5 - 73 3 - 15 

30 – 50 tisíc 3 - 30 3 - 10 

50 – 70 tisíc 3 - 33 3 - 13 

70 – 100 tisíc 8 - 34 4 - 14 

100 – 130 tisíc 13 - 26 4 - 12 

130 – 150 tisíc 8 - 22 4 - 11 

 

Analýzou složení SPS bylo zjištěno, že ve všech kategoriích velikosti správního 

obvodu ORP dle počtu obyvatel se vyskytuje zástupce městského úřadu. Dále je téměř 

ve všech SPS zastoupen HZS, vysoké zastoupení má také Policie ČR a Městská policie. 

Ve  46 % SPS se potom vyskytuje jednotka sboru dobrovolných hasičů a často zástupce 

Zdravotnické záchranné služby (37 % obcí).  

Z dotazníkového šetření navíc vyplynulo, že větší diverzita různých složek ve SPS 

se vyskytuje u správních obvodů ORP do 30 000 obyvatel nebo mezi 30 a 50 000 

obyvateli, viz Tab. 3. V SPS takto malých správních obvodů ORP je překvapivě poměrně 

často zastoupena také veterinární správa, hygienická stanice nebo technické služby, které 

ve větších správních obvodech ORP nejsou zastoupeny vůbec. V rámci kategorie „ostatní“ 

se v některých SPS vyskytlo zastoupení i organizací jako např.:  

- živnostenský nebo stavební úřad,  

- Český červený kříž,  

- Správa a údržba silnic,  

- vodovody a kanalizace,  

- Lesy ČR, s. p.,  

- spoje a energetika,  

- HZS podniku,  

- nemocnice,  

- bytový podnik,  

- Povodí Ohře a Povodí Labe, nebo  

- pohotovostní služby (voda, plyn).  

Alarmující zjištění je skutečnost, že v sedmi správních obvodech ORP není 

zastoupena žádná ze složek IZS.  
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Tab. 3: Zastoupení složek IZS a jiných organizací ve stálých pracovních skupinách 

Velikost správního 
obvodu ORP 

Podíl zastoupení složky ve stálých pracovních skupinách (%) 

MU HZS PČR MP JSDH ZZS OST VS HS TS 

Všechny ORP 100 92 69 59 46 37 19 10 8 7 

Do 30 tisíc 100 89 75 58 59 31 14 8 8 6 

30 – 50 tisíc 100 93 36 43 14 21 0 14 14 14 

50 – 70 tisíc 100 100 54 69 23 54 54 15 0 15 

70 – 100 tisíc 100 90 80 90 20 50 40 0 0 0 

100 – 130 tisíc 100 100 100 33 33 67 0 0 0 0 

130 – 150 tisíc 100 100 100 33 100 100 0 67 67 0 

Vysvětlivky: MU - Městský úřad, HZS - Hasičský záchranný sbor, PČR - Policie ČR,  

MP - Městská policie, JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů, ZZS - Zdravotnická záchranná služba, 

OST - ostatní, VS - Veterinární správa, HS - Hygienická stanice, TS - Technické služby. 

Z dotazníkového šetření dále vyplynulo, že pro práci ve SPS jsou vybíráni zástupci 

většinou ze sedmi různých oblastí městských úřadů. Ve většině SPS se vyskytuje zástupce 

oddělení životního prostředí, dopravy, správy majetku, sociální péče, sekretariátu, 

ekonomiky nebo komunálních služeb, viz Tab. 4. Některé ORP využívají pro činnost 

ve SPS pracovníky městského úřadu z dalších oblastí jako např. z oblasti výstavby, 

krizového řízení, vnitřní správy, informatiky, správy vnitřních věcí, školství, rozvoje 

města, investic popřípadě finanční nebo organizační oblasti. Některé obce uvedly, 

že si pro činnost ve SPS vybírají pracovníky z příslušné oblasti městského úřadu 

až při řešení konkrétní MU nebo na základě schopností pracovníků bez ohledu na jejich 

pracovní zařazení. 

Tab. 4: Podíl zastoupení oblastí městských úřadů ve stálých pracovních skupinách 

Velikost 
správního 

obvodu ORP 

Podíl zastoupení oblastí městských úřadů  
ve stálých pracovních skupinách (%) 

ŽP D SM SP S E KS OST 

Všechny ORP 82 73 73 68 67 58 49 49 

Do 30 tisíc 77 70 80 63 67 63 59 45 

30 – 50 tisíc 86 86 71 79 64 43 50 21 

50 – 70 tisíc 92 62 69 92 69 46 15 62 

70 – 100 tisíc 90 90 50 60 100 50 30 40 

100 – 130 tisíc 100 100 100 100 33 100 33 0 

130 – 150 tisíc 100 33 0 33 0 67 33 67 

Vysvětlivky: ŽP - životní prostředí, D - doprava, SM - správa majetku, SP - sociální péče, S - sekretariát,  

E - ekonomika, KS - komunální služby, OST – ostatní. 
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Na základě dotazníkového šetření bylo dále zjištěno, že v rámci SPS jsou často 

vytvářeny odborné pracovní skupiny, pouze přibližně 27 % SPS je bez dělení 

do odborných skupin viz Tab. 5. Kromě základních pěti typů odborných pracovních skupin 

dle zaměření (součinnost a komunikace, nasazení sil a prostředků, analýza situace 

a plánování, ochrana obyvatelstva a týlové zabezpečení), které jsou známé 

též pod zkratkou „STANO“, jsou v některých SPS odborné pracovní skupiny vytvářeny 

až podle druhu vykonávané činnosti. V jiných se využívá větší počet odborných 

pracovních skupin stejného druhu, nebo jsou některé odborné pracovní skupiny slučovány. 

Výjimkou není ani vytváření speciálních odborných pracovních skupin jako jsou skupiny 

finanční a právní, sociálních věcí, informování veřejnosti, dopravní, informačních 

technologií, majetková nebo skupina krizových informací.  

Tab. 5: Podíl odborných pracovních skupin ve stálých pracovních skupinách 

Velikost správního 
obvodu ORP 

Podíl odborných pracovních skupin ve stálých pracovních skupinách (%) 

SaK NSaP ASaP OO TZ 
BEZ 

SKUPIN 
OST 

Všechny ORP 64 62 61 60 58 27 22 

Do 30 tisíc 64 66 63 59 63 30 13 
30 – 50 tisíc 57 43 43 36 43 36 14 

50 – 70 tisíc 77 69 62 69 69 15 69 

70 – 100 tisíc 70 70 70 80 70 20 40 

100 – 130 tisíc 0 0 67 67 0 0 33 

130 – 150 tisíc 67 67 67 67 0 33 0 
Vysvětlivky: SaK – součinnost a komunikace, NSaP – nasazení sil a prostředků,  

ASaP – analýza situace a plánování, OO – ochrana obyvatelstva, TZ – týlové zabezpečení, OST - ostatní 

6.1.2 Pracoviště stálých pracovních skupin  

Cílem tohoto bloku pěti otázek bylo zjistit: 

- v jakém objektu se SPS schází, 

- jak velký prostor mají k dispozici, 

- jak je prostor dispozičně členěn, 

- zda pracoviště slouží zároveň pro rozšířené zasedání krizového štábu ORP, 

- zda je součástí i zázemí pro stravování a odpočinek. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že SPS se většinou schází v objektu městského 

úřadu (90 %) nebo požární stanice HZS kraje (7 %). Některé obce využívají např. záložní 

pracoviště u HZS nebo objekt městské policie.  
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Na základě korelační analýzy bylo opět zjištěno, že velikost prostor není závislá 

na počtu osob předurčených pro činnost ve SPS. Nejčastěji jsou dostupné prostory 

ve velikosti mezi 15 a 100 m
2
. Pouze 6 % SPS má k dispozici prostory menší  

než 15 m
2 

a 6 % naopak větší než 100 m
2
,
 
viz následující obrázek. 

Obr. 14: Plocha pracoviště stálé pracovní skupiny (Zdroj: vlastní) 

Zajímavé je také rozpětí přepočtu plochy na počet osob SPS. Při přepočtu podle 

celkového počtu členů SPS vychází průměrná vymezená plocha od 2,7 m
2
 do 4,8 m

2
 

na jednu osobu (extrémy v rámci skupin dle počtu obyvatel ve správním obvodu ORP 

od 1,4 m
2 

do 6,8 m
2
 na osobu). Při započítání pouze minimálního počtu osob na jedné 

směně připadá na jednu osobu cca mezi 5,6 a 10 m
2
, což přibližně odpovídá velikosti 

reálné kanceláře. 

Dispozičně má přesně 58 % SPS k dispozici více prostor v rámci objektu, zbylých  

46 % pak disponuje jedním prostorem bez dalšího členění (viz obr. 15 a). Na základě 

odpovědí dále vyplynulo, že celkem 44 pracovišť SPS (41 %) nemá v objektu zázemí 

pro stravování, odpočinek a osobní hygienu členů SPS (viz obr. 15 b), což je v rozporu 

s požadavky směrnice Ministerstva vnitra [10]. 

 Obr. 15: Pracoviště stálé pracovní skupiny (Zdroj: vlastní) 

b) a) 
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Pro 79 % analyzovaných ORP slouží pracoviště SPS zároveň pro rozšířené zasedání 

krizového štábu ORP, u zbylých 22 účastníků dotazníkového šetření tomu tak není. 

6.1.3 Technické vybavení pracovišť stálých pracovních skupin 

V tomto bloku čtyř otázek bylo cílem zjistit, čím jsou pracoviště SPS vybavená 

a jaké využívají komunikační kanály.  

Z dotazníku vyplynulo, že pouze 39 % SPS je trvale vybaveno potřebnými věcnými 

a technickými prostředky, v ostatních případech je potřeba prostředky zajistit operativně 

při řešení MU.  

Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že SPS mají při řešení MU k dispozici 

průměrně tři pevně připojené telefony a 5 mobilních přístrojů, přičemž u 95 % SPS 

se předpokládá, že každý člen si přinese svůj mobilní telefonní přístroj. Dále jsou 

k dispozici průměrně tři osobní počítače, pouze 60 % ORP spoléhá na to, že si každý člen  

přinese svůj osobní počítač. Zázemí je také průměrně vybaveno čtyřmi zásuvkami 

pro internetové připojení a jednou Wi-Fi sítí, dále je k dispozici jeden kus záložního zdroje 

elektrické energie, nahrávacího zařízení, kopírky a skeneru, rádia, televize, promítacího 

plátna, dataprojektoru, popisové tabule, nástěnky, časového zařízení a často dva druhy 

mapových podkladů (v 56 % SPS mají k dispozici mapové podklady v analogové 

i digitální podobě). Pouze na elektronické mapové podklady se spoléhá 31 % respondentů 

a 13 % má k dispozici pouze tištěné předpřipravené mapy svého území. Počty zařízení 

se v závislosti na velikosti správního obvodu ORP mírně liší, viz Tab. 6. 

Tab. 6: Vybavení pracoviště stálé pracovní skupiny 

Vybavení pracoviště 
stálé pracovní 

skupiny 

Do 30 
tisíc 

30 – 50 
tisíc 

50 – 70 
tisíc 

70 – 100 
tisíc 

100 – 130 
tisíc 

130 – 150 
tisíc 

Průměr 

Pevně připojený 
telefonní přístroj 

3 3 2 3 3 3 3 

Mobilní telefonní 
přístroj 

4 3 5 6 4 7 5 

Osobní počítač 3 3 3 3 3 2 3 

Zásuvka pro 
internetové přip. 

3 3 4 5 4 2 4 

Wi-Fi 1 1 2 3 0 1 1 
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Vybavení pracoviště 
stálé pracovní 

skupiny 

Do 30 
tisíc 

30 – 50 
tisíc 

50 – 70 
tisíc 

70 – 100 
tisíc 

100 – 130 
tisíc 

130 – 150 
tisíc 

Průměr 

Záložní zdroj 
elektrické energie 

1 2 1 1 1 0 1 

Nahrávací zařízení 1 1 1 1 1 1 1 

Kopírka 1 1 1 1 1 2 1 

Skener 1 1 1 1 0 1 1 

Dataprojektor 1 1 1 1 1 1 1 

Rádio 1 1 1 1 1 1 1 

Televize 1 1 1 1 1 1 1 

Promítací plátno 1 1 1 1 1 1 1 

Popisová tabule 1 1 1 1 1 1 1 

Nástěnka 1 1 1 1 1 1 1 

Mapové podklady 2 3 2 2 4 1 2 

Časové zařízení 1 1 1 1 0 0 1 

Alarmující je však zjištění, že některým SPS chybí k práci základní vybavení jako 

např. mobilní telefonní přístroje, záložní zdroje elektrické energie nebo mapové podklady. 

Podrobnější popis chybějících typů zařízení a podíl SPS bez těchto zařízení, viz Tab. 7.  

Tab. 7: Podíl pracovišť stálých pracovních skupin s chybějícím zařízením  

Typ zařízení Podíl pracovišť s chybějícím zařízením % 

Časové zařízení 40 

Nástěnka 36 

Záložní zdroj elektrické energie 34 

Nahrávací zařízení 32 

Televize 30 

Rádio 24 

Mobilní telefonní přístroj 21 

Skener 21 

Wi-Fi 14 

Kopírka 13 

Dataprojektor 12 

Popisová tabule 12 

Promítací plátno 9 

Osobní počítač 7 

Mapové podklady 6 

Zásuvka pro internetové připojení 3 

Pevně připojený telefonní přístroj 2 

Až 70 % pracovišť SPS má pro komunikaci s ostatními KŠ, HZS kraje apod. pevně 

nastavena telefonní čísla a 77 % má předem definované e-mailové adresy. Alarmujícím 
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zjištěním je skutečnost, že 31 % SPS nevyužívá pro sdílení informací internet, intranet 

ani společné úložiště na serveru. Celkem 36 % respondentů odpovědělo, že pro sdílení 

informací používají aspoň jednu možnost, zbylých 33 % dokonce varianty sdílení 

informací kombinuje, viz Tab. 8. Dvě ORP do 30 000 obyvatel ve správním obvodu 

dokonce kromě internetu a intranetu využívají i krajskou optickou datovou síť.  

Tab. 8: Sdílení informací ve stálých pracovních skupinách 

Způsob sdílení informací Podíl využití stálými pracovními skupinami (%) 

Žádný 31 

Pouze intranet 14 

Pouze internet 13 

Společné úložiště dat + intranet 11 

Společné úložiště dat + intranet + internet 11 

Společné úložiště dat 9 

Intranet + internet 8 

Společné úložiště dat + internet 2 

Dalším podstatným zjištěním je skutečnost, že 46 % respondentů není schopno 

se pro sdílení informací připojit z jiného místa než z pracoviště SPS. Celkem 31 % těchto 

respondentů však nevyužívá pro sdílení informací internet, intranet ani společné úložiště 

na serveru.  

Z pohledu zabezpečení informačních toků bylo zjištěno, že 87 % SPS využívá 

nezabezpečenou telefonní síť. Vysoké procento se objevilo i u nezabezpečené datové sítě, 

kterou využívá 40 % (stejně jako zabezpečenou datovou síť), datovou síť vůbec nevyužívá 

20 % respondentů.     

6.1.4 Události aktivující krizové štáby  

Cílem tohoto bloku dotazů na respondenty v rámci poslední výzkumné otázky bylo 

zjistit:  

- kolik MU vyvolalo aktivaci KŠ ORP, 

- jaký typ MU aktivoval KŠ ORP, 

- při jakých MU musela SPS pracovat mimo své obvyklé pracoviště. 

Z výsledků vyplývá, že SPS byly v rámci analyzovaných správních obvodů ORP 

svolány celkem 153 krát, z čehož v 63 % se jedná o ORP s počtem obyvatel do 30 000. 
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Další kategorie zasahovaly v porovnání s těmito nejmenšími obcemi téměř zanedbatelně, 

viz následující tabulka.  

Tab. 9: Mimořádné události s aktivovaným krizovým štábem (při krizovém stavu) 

Velikost správního 
obvodu ORP 

Celkový počet 
událostí 

Podíl řešených událostí z jejich celkového počtu (%)  

Všechny ORP 153 100 

Do 30 tisíc 97 63 

30 – 50 tisíc 22 14 

50 – 70 tisíc 13 8 

70 – 100 tisíc 19 12 

100 – 130 tisíc 0 0 

130 – 150 tisíc 2 1 

 

Krizové štáby ORP byly při krizovém stavu aktivovány převážně při záplavách  

(75 % událostí) a přívalových deštích (11 % událostí). Ostatní druhy MU jsou 

v minimálním zastoupení, viz Graf 2. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že téměř každá 

SPS se v období mezi rokem 2010 a 2014 setkala alespoň s jednou MU typu záplava, 

kdy byla vyhlášena krizová situace. Dva správní obvody ORP dokonce vykázaly 

přes 10 událostí, kdy se SPS scházela při řešení záplav při krizovém stavu.  

Graf 2: Mimořádné události s aktivovaným KŠ ORP při krizovém stavu 2010 – 2014 

 

Kromě výše popsaných událostí se KŠ schází za účelem koordinace záchranných 

a likvidačních prací mimo krizový stav. Těchto událostí bylo celkem 126, na řešení se opět 
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ze 75 % podílely nejmenší správní obvody ORP dle počtu obyvatel, významnější podíl  

(16 %) pak měly také ORP se 70 - 100 tisíci obyvateli, viz Tab. 10. Naopak největší 

správní obvody za analyzovaných 5 let nepostihla žádná událost, kdy by bylo nutné 

aktivovat KŠ. 

Tab. 10: Mimořádné události s aktivovaným krizovým štábem mimo krizový stav 

Velikost správního 
obvodu ORP 

Celkový počet 
událostí 

Podíl řešených mimořádných událostí  
z jejich celkového počtu (%) 

Všechny ORP 126 100 

Do 30 tisíc 94 75 

30 – 50 tisíc 9 7 

50 – 70 tisíc 3 2 

70 – 100 tisíc 20 16 

100 – 130 tisíc 0 0 

130 – 150 tisíc 0 0 

 

Nejčastějším důvodem aktivace KŠ bez vyhlášení krizového stavu byla opět 

záplava/povodeň (40 %) a přívalový déšť (24 %), ostatní druhy událostí nedosahují 

ani podílu 10 %, viz následující graf.  

 

 

Graf 3: Mimořádné události s aktivovaným KŠ ORP (mimo krizový stav) 2010 - 2014 
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Ve čtrnácti ORP zasedal KŠ nebo SPS i mimo své standardní pracoviště 

jako např.  v budově hasičské zbrojnice, v budově obecního úřadu jiné obce 

nebo se členové SPS pohybovali operativně přímo v terénu. Nejčastějším důvodem byly 

povodně, silný vítr, sesuv půdy nebo únik nebezpečných látek do ovzduší. 

6.2 Zásadní poznatky z vyhodnocení dotazníkového šetření  

Průměrný počet osob ve SPS je přibližně 18 osob, minimální počet na jedné směně 

se pohybuje od 3 do 15 osob. Pro činnost ve SPS jsou vždy přeurčení zástupci městského 

úřadu a téměř vždy zástupci složek IZS. Zástupci městského úřadu nejčastěji pochází 

z oddělení, jako je např. životní prostředí, správa majetku, doprava, sociální péče, 

sekretariát, ekonomika nebo komunální služby. Předurčení zástupci jsou v 73 % případů 

dále děleni do pracovních skupin, nejčastěji se jedná o skupiny známé pod zkratkou 

„STANO“, složenou z počátečních písmen názvů skupin.  

Členové SPS se nejčastěji schází v objektu samotného městského úřadu, kde jsou 

jim nejčastěji k dispozici prostory mezi 15 m
2 

a 100 m
2
. Objekt většinou (79 %) slouží 

zároveň pro rozšířené zasedání krizového štábu ORP. Negativním zjištěním je, že 41 % 

respondentů nemá v souladu s vyhláškou na pracovišti SPS zázemí pro stravování 

a odpočinek. Z dotazníkového šetření dále vyplynulo, že pro 61 % SPS znamená jejich 

aktivace nutnost zajistit si věcné a technické prostředky pro práci. Většinou 

se předpokládá, že si dotčené osoby přinesou vlastní mobilní telefon a osobní počítač, 

v některých SPS pak chybí základní technické vybavení jako je záložní zdroje elektrické 

energie nebo mapové podklady.  

Ve většině SPS jsou pevně stanovena telefonní čísla a e-mailové adresy, pro sdílení 

informací se však často nepoužívá internet, intranet ani společné datové úložiště (31 %). 

Navíc většina SPS využívá nezabezpečenou telefonní nebo datovou síť. Členové jsou  

v 75 % krizových situací nuceni se sejít kvůli záplavám, časté jsou také přívalové deště. 

V ojedinělých případech využily SPS jiné než standardní pracoviště.    
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7 Požadavky na pracoviště pro koordinaci záchranných 

a likvidačních prací 

Ke koordinaci záchranných a likvidačních prací na úrovni ORP může starosta ORP 

využívat jako pracovní orgán KŠ nebo může dle charakteru řešené MU využít jen některé 

jeho členy (např. SPS nebo odborníky na řešenou oblast). Nejčastěji je využívána SPS, 

která při koordinaci záchranných a likvidačních prací pracuje nepřetržitě. Ta musí mít 

pro svoji činnost zajištěny potřebné podmínky a zázemí, splňující určité základní 

požadavky, které se dají rozdělit do tří vrstev: 

- dispoziční vrstva, 

- informační a procesní vrstva, 

- podpůrná vrstva. 

7.1 Dispoziční vrstva 

Dispoziční vrstvu lze definovat jako soubor technických podmínek (např. místnosti, 

kontejnery, stany) a opatření (rozdělení pracoviště na části), jejichž úkolem je zajištění 

vhodného pracovního prostředí pro práci KŠ nebo SPS. Tato vrstva bývá zajištěna 

prostřednictvím předurčené místnosti (v budově obecního úřadu apod.), která může být 

částečně vybavena a připravena pro práci KŠ nebo SPS. Koordinace záchranných 

a likvidačních prací se na úrovni ORP uskutečňuje ve většině případů právě z této 

místnosti, ze které se tak stává pracoviště KŠ nebo pracoviště SPS. Základní podmínky, 

které by mělo pracoviště KŠ a SPS splňovat, jsou dány směrnicí Ministerstva vnitra [10]. 

Směrnice však neřeší podrobnosti jako např. dispoziční členění nebo velikost pracoviště. 

Všeobecně lze říci, že pracoviště musí mít dostatečnou velikost pro zajištění činností 

SPS. Na pracovišti musí být nastaveny podmínky pro maximální omezení vzájemného 

rušení mezi členy SPS a podmínky k odpočinku.  

Z odpovědí na dotazník vyplynulo, že velikost pracoviště SPS je značně různorodá 

v rozmezí od 5 do 100 m
2
 a to při velikosti SPS od 3 do 15 osob na jedné směně. Dalším 

zjištěním je, že velikost pracovišť SPS není závislá na počtu osob předurčených 

pro činnost ve SPS. Velmi důležité je i členění pracoviště. Přes polovinu respondentů 

uvedlo, že mají pracoviště SPS rozděleno do více prostor.  
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7.2 Informační a procesní vrstva  

Informační a procesní vrstvu lze definovat jako soubor organizačně technických 

opatření, jejichž úkolem je zajištění zpracování příchozích informaci, jejich analýza, návrh 

řešení, vydání vhodných rozhodnutí a následná kontrola jejich realizace. Pro tyto činnosti 

jsou využívány prvky podpůrné vrstvy (informační a komunikační technologie) a předem 

připravené postupy a procesy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Procesy při činnosti stálé pracovní skupiny (Upraveno dle [1]) 

Jednotlivé činnosti se dají dále rozdělit do dílčích procesů, které mohou v rámci SPS 

KŠ zajišťovat odborné skupiny pod označením „STANO“. 

Rozsah přednastavených procesů a využívání informačních technologií v rámci KŠ 

ORP jsou částečně patrné z provedeného dotazníkového šetření. Z něj vyplývá, 

že přes 70 % pracovišť SPS má pro komunikaci s ostatními KŠ, HZS krajů apod. pevně 

nastavena telefonní čísla a přes 77 % má i předem definované e-mailové adresy. Dalším 

poznatkem z dotazníkového šetření je, že až 31 % respondentů nevyužívá internet, intranet 

ani společné úložiště dat, a že 46 % respondentů není schopno se pro sdílení informací 

připojit z jiného místa než z pracoviště SPS.  
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7.3 Podpůrná vrstva  

Podpůrnou vrstvu lze definovat jako soubor organizačně technických opatření, které 

zajišťují pro SPS vhodné pracovní prostředí. Mezi tyto opatření patří zejména zajištění 

zdrojů elektrické energie, zajištění a zprovoznění technických prostředků informačních 

technologií, udržování vhodného klimatu na pracovišti (klimatizace) a zajištění zázemí 

pro hygienu, odpočinek a stravování. Součástí podpůrné vrstvy jsou také věcné a technické 

prostředky, které členové SPS využívají k práci (kancelářské potřeby, telekomunikační 

zařízení, počítače, tiskárny apod.). Základní vybavení pracoviště věcnými a technickými 

prostředky stanoví směrnice Ministerstva vnitra [10] 

Z dotazníkového šetření ovšem vyplynuly značné nedostatky ve vybavenosti 

pracovišť SPS v některých ORP. Pouze 39 % pracovišť SPS je potřebnými prostředky 

trvale vybaveno, v ostatních případech je potřeba je zajistit operativně až při řešení MU. 

V rámci dotazníkového šetření bylo také zjištěno, že 44% ORP nesplňuje požadavky 

na zajištění zázemí pro stravování, odpočinek a osobní hygienu, které jsou uvedeny 

ve směrnici Ministerstva vnitra [10]. Velmi důležitou podmínkou akceschopnosti 

pracoviště SPS je zajištění náhradního zdroje elektrické energie. Náhradním zdrojem 

nedisponuje přes 33 % oslovených respondentů. 

Vzhledem k potřebě zpracování velkého množství informací v relativně krátkém 

časovém úseku je jednou z velmi důležitých součástí podpůrné vrstvy zajištění příjmu, 

zpracování a distribuce informací. Soubor prvků zajišťující informační a komunikační 

technologie je možné obecně označit zkratkou ICT (Information and Communication 

Technologies). Prostředky ICT musí pro efektivní činnost mobilního pracoviště zajistit 

následující služby a činnosti:   

a) telekomunikační služby - prostřednictvím sítí mobilních operátorů 

nebo prostřednictvím VoIP (Voice over Internet Protocol) služeb, 

b) radiokomunikační služby - prostřednictvím analogových a digitálních sítí 

základních složek IZS, 

c) přístup k síti internet případně intranet - prostřednictvích sítí mobilních 

operátorů nebo prostřednictvím satelitní komunikace, 

d) ukládání dat - vytvořením jednotného datového úložiště s řízeným přístupem 

k datům, 
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e) vizualizaci informací – pomocí dataprojektoru, televizního přijímače 

nebo tiskárny, 

f) softwarovou podporu zpracování informací – prostřednictvím geoinformačních 

systémů a aplikací pro vedení záznamů z jednání, prostřednictvím přístupu 

k databázím apod., 

g) přístup k informacím z médií – prostřednictvím rozhlasového případně 

televizního přijímače nebo prostřednictvím přístupu k online zpravodajstvím 

na internetu. 

Využívané prvky ICT musí být v rámci mobilního pracoviště vhodně propojeny 

prostřednictvím datové sítě LAN tak, aby bylo zajištěno co nejefektivnější využití všech 

potřebných služeb.  
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8 Návrh mobilního pracoviště  

Při MU s nutností rychlého rozhodování a eliminace komunikačního zpoždění může 

starosta ORP provádět koordinaci přímo na místě zásahu sám, nebo za pomoci KŠ, 

respektive SPS. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že některé ORP již využily koordinaci 

záchranných a likvidačních prací SPS přímo v terénu, což vyžaduje zajištění potřebných 

podmínek a zázemí pro její činnost. 

Jednou z možností je využití jiného vhodného objektu nacházejícího se v blízkosti 

řešené MU. V případě, že na místě zásahu takový objekt není nebo je pro činnost SPS 

nevhodný (absence napojení k elektrické síti, narušení konstrukce apod.), je potřeba hledat 

jiné náhradní řešení. Možným řešením je v tomto případě vybudování mobilního 

pracoviště. To může být využito také v případech, kdy SPS nemůže vykonávat činnost 

na svém hlavním pracovišti z důvodu jeho poškození následky MU nebo zamezení 

přístupu k tomuto pracovišti. Mobilní pracoviště by mělo splňovat základní požadavky 

dispoziční, podpůrné a informační a procesní vrstvy. 

8.1 Dispoziční vrstva mobilního pracoviště 

Mobilní pracoviště by mělo poskytovat dostatečný prostor pro činnost SPS 

a pro umístění technických prostředků využívaných při koordinaci záchranných 

a likvidačních prací. 

8.1.1 Velikost mobilního pracoviště 

Velikost mobilního pracoviště by do značné míry měla ovlivňovat velikost SPS - 

tedy počet osob. Ten se odvíjí od toho, jaké role je v rámci koordinace záchranných 

a likvidačních prací nutné zajistit. Vycházet lze z faktu, že při aktivaci KŠ ORP pracuje 

nepřetržitě jeho SPS. Složení SPS definuje nařízení vlády [7], ovšem její velikost bude 

do značné míry závislá na druhu MU, rozsahu a dopadech MU a na systému krizového 

řízení uplatňovaného v dané ORP. Většina ORP využívá odborné pracovní „STANO“. 

Mobilní pracoviště by tedy mělo být koncipováno pro zajištění činností uvedených 

v následující tabulce: 
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Tab. 11: Osoby určené k zajištění jednotlivých činností ve stálé pracovní skupině 

Činnost Osoba zajišťující provádění dané činnosti 

Vedoucí SPS osoba pověřená starostou ORP  

Součinnost a komunikace pracovník obecního úřadu 

Týlové zabezpečení pracovník obecního úřadu 

Analýza situace a plánování 
pracovník obecního úřadu, povolaný odborník nebo 
příslušník HZS 

Nasazení sil a prostředků zástupce složek IZS (HZS, PČR, ZZS) 

Ochrana obyvatelstva pracovník obecního úřadu nebo příslušník HZS 

 Jednotlivé činnosti se mohou dle potřeby sloučit (jak to provádějí některé ORP 

oslovené v dotazníkovém šetření). Další možností je, že starosta ORP vyšle na místo 

zásahu pouze některé členy SPS a zbytek členů zůstane na svém standardním pracovišti, 

na kterém mají připraveny potřebné technické prostředky. Také zastoupení složek IZS 

bude závislé na druhu MU a na složení SPS dané ORP (např. zástupce ZZS je součástí SPS 

pouze v 37 % oslovených ORP). Z uvedeného vyplývá, že mobilní pracoviště by mělo 

sloužit pro 6 - 9 osob, což koresponduje se získanou informací, že průměrný počet osob 

na jedné směně SPS je 9 osob.  

8.1.2 Typ mobilního pracoviště 

Při návrhu mobilního pracoviště je možné vycházet ze zkušeností ze zahraničí, 

kde se využívají různé typy těchto pracovišť jako např.: 

- návěs za nákladní automobil, 

- autobus, 

- automobilová vestavba nebo nástavba vozidel různých hmotnostních kategorií 

s případným využitím automobilového přívěsu nebo stanového přívěsu, 

- kontejner s případným využitím stanového přívěsu. 

Vestavby návěsů nákladního automobilu nebo vestavby autobusů mají velkou 

výhodu ve velikosti prostoru. Díky nemalé ploše mohou sloužit pro větší počet osob 

a může v nich být instalováno zázemí pro stravování, hygienu nebo odpočinek. Dalším 

kladem tohoto řešení je oddělení jednotlivých částí (komunikace a řízení) a zamezení 

vzájemného rušení. Nevýhodou těchto mobilních pracovišť je však jejich malá terénní 

dostupnost, špatné manipulační možnosti, náročnost na parkovací stání nebo vysoká 

pořizovací cena. 
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Nejčastěji využívaným typem v zahraničí je mobilní pracoviště vybudované 

jako nástavba nákladního automobilu. Výhodou tohoto řešení je dobrá mobilita 

a manipulační možnosti, nepříliš velké nároky na parkovací stání nebo dostatečná terénní 

dostupnost (v závislosti na zvoleném typu podvozku). To umožňuje lepší využitelnost 

mobilního pracoviště i u menších MU např. pro potřeby velitele zásahu a jeho štábu. 

Nevýhodou může být nedostatečná velikost prostoru pro větší počet osob, která je však 

řešitelná připojením uzpůsobeného přívěsu (jako je tomu u THW v Německu [29]). Plocha 

mobilního pracoviště se tak dá jednoduše přizpůsobovat a dělit dle aktuálních potřeb 

před vysláním vozu, popřípadě až na místě nasazení.  

Další možností je využití kontejneru. Toto řešení je velmi výhodné tam, 

kde se využívá kontejnerový program, jako například u HZS ČR. Zde se využívají 

kontejnerové nosiče a kontejnery (tzv. kontejnerové automobily), viz Obr. 17. Základním 

kladem tohoto řešení je zejména úspora finančních prostředků, především díky nižším 

pořizovacím nákladům a nižším nákladům na údržbu a opravy jednotlivých kontejnerů. 

Jeden kontejnerový nosič může přepravovat i více druhů kontejnerů (např. tankovací, 

měřící, čerpací, nouzového přežití, občerstvovací apod.) [21].  

Obr. 17: Kontejnerový automobil (Zdroj: vlastní) 

 Obě předchozí řešení mohou být pro zvýšení kapacity mobilního pracoviště 

doplněna stanem. Při jeho využití je třeba počítat s vyšší náchylností vůči povětrnostním 

vlivům (např. silnému větru, mrazu apod.) a větší náročností na jeho výstavbu. 

Také všechny potřebné technologie (spojení, datové přenosy, vytápění apod.) nemohou být 

ve stanu instalovány předem.  

U všech zmiňovaných možností mobilních pracovišť je třeba vzít v úvahu, 

že pro jejich převoz, ustavení a zprovoznění je třeba mít řádně vyškolený a připravený 

personál s potřebným řidičským oprávněním, znalostmi a zkušenostmi. Vzhledem k těmto 
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nárokům je vhodné, aby byly ve správě HZS krajů. Toto řešení má další výhody jako 

např.  dostatečné prostory pro ustavení mobilních pracovišť na požárních stanicích 

nebo dostupnost obsluhujícího personálu 24 hodin denně, 365 dní v roce. Mobilní 

pracoviště mohou HZS využívat i jako mobilní pracoviště pro štáb velitele zásahu, 

čímž se značně zvýší četnost jejich využití. Vzhledem ke skutečnosti, že HZS krajů 

využívají kontejnerový program, jeví se jako nejvhodnější a finančně nejméně náročné 

řešení pořízení speciálního kontejneru. V další části práce tedy bude počítáno právě 

s touto variantou. Kontejner by měl být ve správě HZS kraje, který bude zajišťovat 

i personál pro jeho obsluhu a kontejner tak bude využitelný pro území celého kraje. 

8.1.3 Členění mobilního pracoviště 

Rozdělení pracoviště do více prostorů se jeví jako vhodné z důvodu oddělení 

různých činností a zamezení vzájemného rušení. V zahraničních zemích (např. Německu) 

jsou mobilní pracoviště pro řízení záchranných a likvidačních prací standardně užívána 

již několik let. Ze zkušeností je vhodné rozdělit mobilní pracoviště na samostatnou 

komunikační a řídící část. 

U HZS krajů jsou využívány kontejnery různých velikostí v závislosti na podvozku 

nosiče kontejneru. Pro činnost SPS při maximálním obsazení 9 osobami bude třeba využít 

kontejner s největší podlahovou plochou. Největší standardně využívaný kontejner u HZS 

krajů má vnější rozměry 2,5 x 6 m a vnitřní plochu cca 14 m
2
. Návrh členění pracoviště 

umístěného v kontejneru je znázorněn na následujícím obrázku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 : Návrh členění mobilního pracoviště v kontejneru (Zdroj: vlastní) 
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V porovnání se standardní plochou využívanou SPS v rámci svých stálých pracovišť 

(průměr na osobu vycházející z dotazníku 5,6 a 10 m
2
)
 
je plocha výrazně menší, nicméně 

pro krátkodobou činnost v terénních podmínkách je vyhovující. Z předcházejícího obrázku 

je patrné, že komunikační část zabírá přibližně plochu 4,2 m
2
 a řídící část plochu 9,8 m

2
. 

Komunikační část 

V komunikační části mobilního pracoviště by mělo probíhat zpracování přijatých 

informací, jejich třídění, filtrování a předávání. Komunikační část mobilního pracoviště 

by měla zajišťovat zejména tyto činnosti: 

- příjem informací a jejich postoupení příslušným osobám do řídící části 

k analýze a zpracování, 

- zajištění a vedení komunikace se štábem velitele zásahu, štáby ostatních ORP, 

štábem kraje, Krajským operačním a informačním střediskem apod., 

- předávání rozhodnutí a informací z řídící části mobilního pracoviště dalším 

příslušným osobám. 

Komunikační část by mělo tvořit pracoviště pro tři osoby, kterými by měli být: 

- dva příslušníci HZS kraje, kteří budou provádět obsluhu prostředků pro spojení 

(analogových a digitálních radiostanic a telefonů),  

- osoba určená vedoucím SPS pro zajištění činností v rámci součinnosti 

a komunikace, která bude přijímat/odesílat informace do/z řídící části  

(e-mailem, faxem, telefonicky). 

V současné době je možné funkci komunikační části mobilního pracoviště zajistit 

prostřednictvím velitelsko-spojového automobilu, kterým disponují všechny HZS krajů. 

Jedná se o speciální automobil určený k podpoře spojení na místě zásahu. Je vybaven 

vlastním zdrojem elektrické energie, komunikační technikou, multifunkčním zařízením 

pro tisk, skenování a faxování, osvětlovacím stožárem a dalším příslušenstvím nezbytným 

pro řízení zásahu. Výhodou tohoto řešení by byla úspora nákladů při pořizování 

technického vybavení a ušetřený prostor pro SPS v řídící části. Vzhledem k tomu, 

že je toto vozidlo primárně určeno k podpoře velitele zásahu v místě jeho působení, není 

jeho využití vždy možné. V případě řešení MU pomocí SPS KŠ je vysoký předpoklad, 

že  bude štáb velitele zásahu zřízen a vozidlo bude složit právě jemu. 
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Řídící část 

V řídící části by se měly uskutečňovat procesy jako sledování situace, analýza 

a vyhodnocení informací z komunikační části, určení možných návrhů a variant řešení, 

příprava rozhodnutí, vydání rozhodnutí, kontrola plnění rozhodnutí, dokumentování 

činností, sledování situace nebo komunikace s ostatními subjekty (složkami IZS, jinými 

KŠ, fyzickými a právnickými osobami podílejícími se na řešení MU, veřejností apod.). 

Řídící část by mělo tvořit 6 pracovních míst. Osoby provádějící činnosti v řídící části 

mobilního pracoviště by určoval vedoucí SPS dle druhu a rozsahu MU v souladu 

s potřebou zajištění činností v rámci „STANO“. 

8.2 Informační a procesní vrstva mobilního pracoviště 

V mobilním pracovišti by měl být vytvořen účinný systém pro komunikaci a přenos 

dat mezi komunikační a řídící částí a ostatními osobami nebo subjekty podílejícími 

se na koordinaci záchranných a likvidačních prací, případně na řešení MU. Informace 

budou do/z komunikační části vstupovat/vystupovat prostřednictvím e-mailu, telefonů, 

faxu, radiostanic apod. Vstupními informacemi budou zejména informace z místa zásahu, 

z KOPIS, záznamy z jednání KŠ kraje, KŠ jiných ORP a další. Informacemi předávanými 

z řídící části budou např. záznamy z jednání SPS, tiskové zprávy, úkoly, hlášení o činnosti 

a jiné. Úkolem osob pracujících v komunikační části bude také selekce přicházejících 

informací. Informace nesouvisející s řešením MU, budou předány na příslušná místa 

(např. na informační linku nebo příslušný správní úřad) a zbylé postoupeny dále do řídící 

části mobilního pracoviště. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19: Zpracování informací v mobilním pracovišti (Zdroj: vlastní) 
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V rámci komunikační části mobilního pracoviště by měla být přednastavena 

tři telefonní čísla a jedna e-mailová adresa. Všechny osoby (KOPIS, KŠ ORP, KŠ kraje, 

HZS kraje apod.) by měly být s přednastavenými telefonními čísly a e-mailovou adresou 

seznámeny již při přípravě na řešení MU (v rámci prováděné odborné přípravy 

a pořádaných cvičení). Toto opatření pozitivně ovlivní rychlost zprovoznění systému 

komunikace při koordinaci záchranných a likvidačních prací.  

V rámci mobilního pracoviště by měly být dále nastaveny e-mailové adresy 

a telefonní čísla na jednotlivá pracoviště řídící části, na které budou přeposílány informace 

a přepojovány telefonní hovory z komunikační části v závislosti na jejich obsahu a určení 

(mp_nasazeni@xxxxx.xx, mp_analyza@xxxxx.xx apod.). Zcela nevhodné je využívání 

osobních e-mailů a telefonních čísel z důvodu střídání osob v mobilním pracovišti 

při výměně směn apod.  

Také využívání soukromých osobních počítačů není vhodným řešením. Na pracovišti 

by měly být využívány počítače s nastavenými přístupy do sítí, aplikacemi 

a zabezpečením. Počítače by měly mít sjednocené softwarové vybavení a operační systémy 

tak, aby jejich obsluha mohla pracovat na jakémkoliv pracovišti ve stejných podmínkách.    

Přenos dat z/do mobilního pracoviště by měl být řešen tak, aby byl zajištěn přístup 

oprávněných osob ke všem sdíleným informacím, potřebným pro jejich rozhodování. 

V mobilním pracovišti by mělo být zajištěno připojení k internetu (popřípadě k intranetu), 

které by mělo sloužit k přenosu informací mezi mobilním pracovištěm a ostatními 

účastníky řešícími MU. V podmínkách Olomouckého kraje se jedná např. o aplikaci 

„Krizový zápis“ na intranetu, která slouží k zapisování a sdílení všech informací 

shromažďovaných jednotlivými aktivovanými KŠ v online režimu.  

Pro okamžitý přístup k získaným informacím by bylo vhodné přímo na mobilním 

pracovišti zřídit společné úložiště dat z důvodu možné ztráty datového připojení 

ke vzdálenému serveru. Společné úložiště by mělo sloužit pro potřeby komunikační i řídící 

části mobilního pracoviště. Ukládaná data by se měla replikovat na jiném místě, 

kde by k nim měly mít přístup i další osoby řídící koordinaci záchranných a likvidačních 

prací (např. KŠ ORP, KŠ HZS apod.). 

Osoby v mobilním pracovišti by měly získané informace (jako např. zápisy a hlášení 

z ostatních KŠ, meteorologické předpovědi, fotografie zaslané z místa zásahu apod.) 
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na úložiště ukládat pro potřeby všech ostatních. Z tohoto důvodu by bylo vhodné 

na úložišti předem zřídit určitou adresářovou strukturu, aby byla data od jednotlivých osob 

přehledně tříděna a ukládána, viz příklad na následujícím obrázku. 

Obr. 20: Návrh uspořádání adresářové struktury na společném úložišti dat 

 

V mobilním pracovišti by měl být zajištěn přístup k informacím poskytovaným 

sdělovacími prostředky prostřednictvím televizního nebo rozhlasového vysílání. To lze 

zajistit digitálním televizním přijímačem nebo rozhlasovým přijímačem, adaptérem 

k osobnímu počítači, nebo v případě kvalitního datového připojení online vysíláním 

na internetu.  

8.3 Podpůrná vrstva mobilního pracoviště 

Zajištění zázemí pro činnost SPS v mobilním pracovišti je úkolem podpůrné vrstvy. 

Jedná se o zajištění informačních a komunikačních technologií, technického vybavení 

a provozu a obsluhy mobilního pracoviště. 

8.3.1 Provoz a obsluha mobilního pracoviště 

S provozem a obsluhou mobilního pracoviště jsou spojeny činnosti jako: 

- přeprava mobilního pracoviště na určené místo,  

- ustavení mobilního pracoviště na vhodném místě, 

- připojení pracoviště ke zdroji elektrické energie a příprava záložního zdroje, 

- zajištění osvětlení okolí mobilního pracoviště pomocí osvětlovacího stožáru,  

- zprovoznění topení nebo klimatizace apod.  

Zajištění zázemí pro stravování, odpočinek a hygienu osob pracujících v mobilním 

pracovišti bude v terénu značně problematické. Možným řešením je ustavení mobilního 
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pracoviště v blízkosti již vytvořeného zázemí, které využívají pro svou činnost zasahující 

složky řešící MU na místě zásahu (využití vhodné budovy nebo přistavení kontejneru 

pro nouzové přežití, kterým dnes disponuje každý HZS kraje). 

Výše vyjmenované činnosti budou zajištěny prostřednictvím určeného strojníka 

HZS kraje, který musí mít k dispozici potřebné technické vybavení a materiál, 

kterým je zejména: 

- odhlučněná elektrocentrála s invertorovou regulací napětí (umožňuje napájení 

citlivých elektronických zařízení)  

- osvětlovací stožár, 

- pohonné hmoty pro provoz elektrocentrály, 

- nářadí pro zajištění fungování instalovaných technologií apod. 

Obsluha vozidla musí být schopna pracovat s technickým vybavením a všemi 

instalovanými technologiemi a musí být ke všem činnostem odborně připravována. 

Odborná příprava bude zajištěna v rámci pravidelné odborné přípravy příslušníků u HZS 

kraje. Technické prostředky a použité technologie musí být pravidelně kontrolovány 

a zkoušeny s ohledem na jejich akceschopnost. Ke všem prostředkům musí být ve vozidle 

umístěna provozní dokumentace. 

8.3.2 Informační a komunikační technologie 

Informační a komunikační technologie v navrhovaném mobilním pracovišti je možné 

rozdělit do tří samostatných částí, které by měly zajišťovat prakticky všechny potřeby SPS 

pro práci s informacemi. Jedná se o telekomunikační část, radiokomunikační část 

a datovou část. 

Aby bylo možné všechny prvky ICT využívat plnohodnotně a efektivně, musí být 

v navrhovaném pracovišti vytvořen systém strukturované kabeláže. Navrhované řešení ICT 

mobilního pracoviště by mělo být sestaveno z prvků běžně využívaných u jednotlivých 

složek IZS, ale i z technologií, které běžně využívány nejsou.   

a) Telekomunikační část 

Telekomunikační část zajišťuje přístup k telekomunikačním sítím v rámci mobilního 

pracoviště, tedy možnost realizování telefonních hovorů. Optimální směrování příchozích 

a odchozích hovorů by měla zajišťovat instalovaná pobočková telefonní ústředna PBX 
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(Private Branch eXchange). Přístup k telekomunikačním sítím by měl být zajištěn 

prostřednictvím tří GSM bran (původně francouzsky Groupe Spécial Mobile, anglicky 

Global System for Mobile Communications) integrovaných přímo do PBX. Počet 

instalovaných GSM bran je prakticky omezen pouze nastavenými procesy v rámci procesní 

vrstvy a kapacitou lidských zdrojů v mobilním pracovišti. Jejich počet může být také 

navýšen z důvodů zajištění redundance přístupu k sítím mobilních operátorů s ohledem 

na nerovnoměrné pokrytí. Takto vytvořené telekomunikační řešení umožňuje v návaznosti 

na konfiguraci ústředny omezit odchozí hovory, zaznamenávat komunikaci pro případnou 

další analýzu a provádět vzdálenou správu systému. Schéma telekomunikační části 

mobilního pracoviště je znázorněno na následujícím obrázku.  

Obr. 21: Schéma telekomunikační části pracoviště (Upraveno dle: [16]) 

Vysvětlivka: UMTS – Universal Mobile Telecommunication System 

a) Radiokomunikační část 

V rámci činnosti SPS je v některých případech vhodné monitorovat komunikaci velitele 

zásahu s nasazenými jednotkami, případně KOPIS s možností do dané komunikace 

vstoupit. K tomuto účelu by měly být v komunikační části mobilního pracoviště 

instalovány radiostanice umožňující komunikaci jak v rámci analogové radiové sítě (ARS) 

provozované v rámci HZS tak terminály umožňujícími komunikaci v digitální radiové síti 

(DRS) Pegas. Digitální radiová síť Pegas provozovaná Ministerstvem vnitra 
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s celorepublikovým pokrytím je určena pro složky IZS s možností individuálního volání 

na jednotlivé terminály. Schéma radiokomunikační části je znázorněno na následujícím 

obrázku. 

Obr. 22: Schéma radiokomunikační části pracoviště (Zdroj: vlastní) 

Vysvětlivky: OPIS – operační a informační středisko, VZ – velitel zásahu. 

b) Datová část 

Společně s telekomunikačními službami jsou datové služby jednou z nejdůležitějších 

technických částí mobilního pracoviště. Úkolem datové služby je zajistit přístup 

k informacím, jejich zpracování a následné sdílení. Přístup k informacím by se měl 

uskutečňovat prostřednictvím internetové sítě. Přístup k internetu by měl být zajištěn 

prostřednictvím 3G (třetí generace mobilních telekomunikačních technologií) a LTE (Long 

Term Evolution) sítí mobilních operátorů a prostřednictvím satelitní komunikace. 

Navrhované řešení přístupu k internetu zaručuje jeho větší dostupnost. Router 3G/LTE 

bude zajišťovat přístup k internetu prostřednictvím služeb mobilních operátorů a měl 

by umožňovat připojení minimálně ke dvěma různým sítím. Tento druh přístupu 

k internetu může být omezen v důsledku špatného pokrytí signálem mobilního operátora, 

výpadkem sítě v důsledku jejího přetížení uživateli nebo v důsledku poškození MU. 

Záloha připojení k internetu je proto navržena formou satelitního připojení, které 

je z podstaty svého fungování (přístupový bod k internetu je umístěn mimo ČR 
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a komunikace probíhá přes telekomunikační družici) nezávislé na stavu místní 

infrastruktury. Komunikaci přes satelit však může negativně ovlivnit např. husté sněžení 

nebo umístění pracoviště v blízkosti výškové budovy.  

Zařízení v rámci mobilního pracoviště (osobní počítače, tiskárny apod.) by měla být 

následně vzájemně propojena prostřednictvím lokální počítačové sítě LAN (Local Area 

Network) rozšířené o bezdrátovou síť WLAN (Wireless Local Area Network), která 

zajišťuje možnost připojení zařízení prostřednictvím technologie Wi-Fi (chytré mobilní 

telefony, tablety, notebooky) nebo případně umožní vytvoření další sítě mimo pracoviště. 

Zálohování, ukládání a sdílení dat by mělo být řešeno prostřednictvím síťového 

datového úložiště NAS (Network Attached Storage). Jedná se o souborový server 

připojený do sítě LAN, který umožňuje ukládání a poskytování dat různým uživatelům. 

Může také sloužit např. jako webový server [27].  

Při realizaci datové části je důležité předem stanovit oprávnění a způsob přístupu 

k jednotlivým prvkům. Nastavení LAN sítě a všech aktivních prvků omezuje zneužití 

informací a zrychluje a zjednodušuje práci. Všechny aktivní prvky LAN by měly být 

předem nastaveny tak, aby uživatel nemusel žádné parametry sám složitě nastavovat. 

Schéma navrhované datové části je znázorněno na následujícím obrázku.  

Obr. 23: Schéma datové části pracoviště (Zdroj: vlastní) 
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8.3.3 Technické vybavení mobilního pracoviště 

Jednotlivé části mobilního pracoviště musí být vybaveny vhodnými technickými 

prostředky, které budou zajišťovat efektivní práci členů SPS. 

Technické vybavení komunikační části mobilního pracoviště 

Aby mohly v komunikační části probíhat potřebné činnosti, musí být tato část 

vybavena vhodnými technickými prostředky, viz návrh v následující tabulce.  

Tab. 12: Návrh vybavení komunikační části technickými prostředky 

Technické vybavení komunikační části mobilního pracoviště 
Minimální 
počet kusů 

Telefonní přístroj 3 

Osobní počítač 3 
Analogová radiostanice a náhradní zdroj 1 
Digitální radiostanice (terminál) a náhradní zdroj 1 

Nahrávací zařízení 1 
Multifunkční zařízení (tiskárna, skener, kopírka, fax) 1 

Popisová tabule 1 
Nástěnka 1 

Mapové podklady 1 
Časové zařízení 1 
Kancelářské potřeby 1 

Technické vybavení řídící části mobilního pracoviště 

V prostorách řídící části musí být taktéž zajištěn materiál a potřebné technické 

prostředky. Návrh technických prostředků je uveden v následující tabulce.  

Tab. 13: Návrh vybavení řídící části technickými prostředky 

Technické vybavení řídící části mobilního pracoviště 
Minimální 
počet kusů 

Telefonní přístroj  6 

Osobní počítač 6 

Nahrávací zařízení 1 

Multifunkční zařízení (tiskárna, skener, kopírka, fax) 1 

Dataprojektor a promítací plátno 0 - 1 

Rozhlasový přijímač 0 - 1 

Televizní přijímač 0 - 1 

Popisová tabule 1 

Nástěnka 1 

Mapové podklady v tištěné podobě 1 

Kancelářské potřeby 1 
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Komunikační a řídící část mobilního pracoviště nebude muset být vybavena vždy 

všemi navrhovanými technickými prostředky, pouze rozhlasový nebo televizní přijímač 

může být nahrazen sledováním online vysílání na internetu a dataprojektor může být 

nahrazen televizním přijímačem. 

8.4 Zásadní aspekty návrhu mobilního pracoviště  

S ohledem na výsledky dotazníkového šetření a na činnosti, které bude při koordinaci 

záchranných a likvidačních prací třeba zajistit, by mělo mobilní pracoviště sloužit  

pro 6 – 9 osob.  

Ze všech typů mobilních pracovišť je nejvýhodnější variantou vybudování mobilního 

pracoviště v kontejneru z důvodu úspory finančních prostředků a využitelnosti. Kontejner 

by měl být ve správě HZS kraje, který bude schopen zajistit jeho neomezenou dostupnost 

a také odborně vyškolený personál k jeho obsluze. Při využití největšího kontejneru 

užívaného u HZS krajů by měla plocha mobilního pracoviště činit cca 14 m
2
, 

což je pro práci SPS o 9 členech dostačující. 

Je nanejvýš vhodné, aby bylo mobilní pracoviště rozčleněno na dvě části, 

komunikační část a řídící část. Dojde tak k oddělení různých činností a tím k zamezení 

vzájemného rušení. Komunikační část by měla obsahovat 3 pracoviště a část řídící 

6 pracovišť. Komunikační část by měli obsluhovat dva příslušníci HZS kraje a další osoba 

určená vedoucím SPS. V řídící části by měly pracovat osoby dle určení vedoucího SPS 

v závislosti na druhu a rozsahu řešené MU. 

V mobilním pracovišti by měl být nastaven efektivní způsob komunikace. Příjem 

informací bude zabezpečovat obsluha komunikační části mobilního pracoviště, která 

provede jejich selekci. Informace (volání, e-maily apod.), nesouvisející s řešením MU, 

by měla odkázat na příslušná místa (informační linku, správní úřady apod.) a ostatní 

informace by měla přepojovat a přeposílat na přednastavená telefonní čísla a připravené  

e-mailové adresy příslušných osob v řídící části. Z řídící části mohou být zpracované 

informace (rozhodnutí) zaslány zpět do komunikační části k jejich další distribuci, nebo 

je obsluha řídící části předá přímo příslušným subjektům. K těmto činnostem by měly být 

využívány připravené osobní počítače s identickým pracovním prostředím a aplikacemi. 
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Všechny osoby v mobilním pracovišti by měly mít přístup k internetu, případně 

intranetu a ke společnému úložišti dat. Ukládání dat na společném úložišti by mělo 

probíhat do předem připravené a efektivní adresářové struktury z důvodu přehlednosti 

a dostupnosti potřebných informací. Zajištěn by měl být i přístup k informacím 

z hromadných sdělovacích prostředků. 

Přepravu mobilního pracoviště na místo určení, jeho ustavení, připojení ke zdroji 

elektrické energie, osvětlení okolí mobilního pracoviště apod. by měl zajistit určený 

strojník příslušného HZS kraje. Zprovoznění ICT by měli zabezpečovat dva příslušníci 

HZS kraje.  

Telekomunikační část mobilního pracoviště by měla být zajištěna pomocí pobočkové 

telefonní ústředny a prostřednictvím tří GSM bran. Radiokomunikační část by měla být 

realizována instalováním analogové radiostanice a terminálu pro digitální 

radiokomunikaci. Datová část by měla být zabezpečena přístupem k internetu 

prostřednictvím 3G/LTE routeru a satelitním připojením. V rámci mobilního pracoviště 

by měla být instalována síť LAN a WLAN. Zálohování, ukládání a sdílení dat by mělo 

probíhat prostřednictvím NAS úložiště.  

Mobilní pracoviště by mělo být vybaveno potřebnými technickými prostředky 

a kancelářskými potřebami pro efektivní práci členů SPS provádějících koordinaci 

záchranných a likvidačních prací při řešení MU. 
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Závěr 

Rešerší zahraničních systémů řešení mimořádných událostí byla zjištěna podobnost 

se zdoláváním mimořádných událostí v ČR. Ve všech analyzovaných zemích funguje 

decentralizovaný systém, místní autority však mají větší pravomoci než v ČR. Z pohledu 

fungování pracovišť zodpovědných orgánů za řešení mimořádných událostí se ČR nejvíce 

blíží Nizozemsko. Zde se pro práci lokálního krizového managementu primárně využívají 

prostory a vybavení každé obce. Naopak v Německu a Velké Británii jsou velmi rozšířená 

mobilní pracoviště nejrůznějších typů. Zkušenosti těchto států byly podkladem a inspirací 

pro návrh mobilního pracoviště pro podmínky ČR. 

Na základě rešerše systému koordinace záchranných a likvidačních prací v ČR 

a zapojení Hasičského záchranného sboru ČR bylo sestaveno dotazníkové šetření, jehož 

cílem bylo analyzovat využití krizových štábů v ČR a jejich fungování. Cílovou skupinou 

bylo 205 ORP mimo Hlavní město Prahu, kterým byla odeslána e-mailová žádost 

o vyplnění Google Formuláře s 25 otázkami. Většina otázek dotazníku byla povinná 

s uzavřenými odpověďmi. Otázky byly zároveň rozděleny do pěti bloků dle dílčích 

výzkumných otázek. Zpracování celkem 107 vyplněných dotazníků probíhalo v prostředí 

MS Office Excel pomocí kontingenčních tabulek a jednoduchých statistických funkcí.  

Dotazníkovým šetřením byla zjištěna řada nedostatků a různorodost v parametrech 

pracovišť stálých pracovních skupin. Podstatným zjištěním byla například skutečnost, 

že velikost pracoviště nesouvisí s velikostí stálé pracovní skupiny nebo že v některých 

stálých pracovních skupinách není zastoupena ani jedna složka IZS. Alarmujícím zjištěním 

byla dále skutečnost, že některá pracoviště nedisponují záložním zdrojem elektrické 

energie nebo zázemím pro stravování a odpočinek. Většina pracovišť navíc není předem 

vybavena potřebnými věcnými a technickými prostředky, spoléhá se např. na to, 

že členové stálé pracovní skupiny si přinesou vlastní mobilní telefon nebo osobní počítač. 

Na základě zjištěných informací z dotazníkového šetření byly definovány základní 

skupiny požadavků na pracoviště pro koordinaci záchranných a likvidačních prací 

rozdělené do tzv. dispoziční, informační a procesní a podpůrné vrstvy. V souladu 

se základními aspekty jednotlivých vrstev bylo navrženo mobilní pracoviště, které zároveň 

zohledňuje stávající vyhovující stav pracovišť krizových štábů a na druhé straně eliminuje 

jejich nedostatky. Na základě rešerše a dotazníkového šetření se jako nejvhodnější varianta 
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jeví mobilní pracoviště v podobě kontejneru, který má sice omezenou podlahovou plochu, 

ale výhodou je využívání kontejnerového programu u HZS krajů, nízká pořizovací cena 

a provozní náklady. V návrhu pracoviště jsou specifikovány parametry jeho členění, 

vybavení, nároky na obsluhu i způsob komunikace a sdílení dat jak uvnitř pracoviště, 

tak s okolím.    

Výstupy a zjištění z dotazníkového šetření mohou sloužit jako zpětná vazba 

pro ORP, které nedosahují požadovaného standardu ve smyslu zajištění požadavků 

definovaných ve Směrnici Ministerstva vnitra, která určuje jednotná pravidla 

organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu ORP a krizového štábu 

obce. Tato zjištění jsou cennými poznatky také pro HZS krajů, které spolupracují s obcemi 

na připravenosti a řešení mimořádné události. Navržené mobilní pracoviště by v případě 

realizace mohlo sloužit jako záložní pracoviště v situacích, kdy se stálá pracovní skupina 

nemůže sejít ve stávajícím pracovišti (kterým je zpravidla objekt městského úřadu) 

nebo je nutná její přítomnost přímo v terénu. Mobilní pracoviště by bylo možné využít 

i jako pracoviště štábu velitele zásahu u HZS krajů. 
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