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Anotace 

 

 Předložená bakalářská práce se zabývá organizační rolí Hasičského záchranného 

sboru České republiky (HZS ČR) v obci při řešení mimořádných událostí. HZS ČR je 

jednou ze složek integrovaného záchranného systému (IZS). IZS je zřízen pro koordinaci 

záchranných a mimořádných prací, a to na území celého státu. V první části bakalářské 

práce je uveden popis všech složek IZS , jejich členění, pravomoc, poslání, a bezpečnostní 

plány obcí a způsob jejich zajištění. V druhé části je rozbor činností HZS ČR pro vybrané 

druhy možných mimořádných událostí. Ve třetí části je představena konkrétní případová 

studie mimořádné události - havárie autobusu s větším počtem zraněných osob. Bakalářská 

práce popisuje spolupráci všech složek IZS, včetně HZS ČR, s obcí při řešení 

mimořádných událostí. 

 

Klíčová slova: Hasičský záchranný sbor, integrovaný záchranný systém, mimořádná 

událost, spolupráce s obcí.  

 

 

Summary 

 

This bachelor thesis deals with the organizational role of the Fire and Rescue Service of 

the Czech Republic (FRS CR) in the municipality in dealing with emergencies. Fire and 

Rescue Service is one of the components of the Integrated Rescue System (IRS). The IRS 

is established to coordinate the rescue and emergency work throughout the republic. In the 

first part of the thesis a description of all components of the IRS, their structure, authority 

and mission are presented. Also the security plans of municipalities and ways of ensuring 

are described. The second part analyses activities of the FRS CR for selected types of 

potential emergencies. The third part presents the case study of a specific incident - the bus 

crash with a larger number of injured people. Bachelor thesis describes the cooperation of 

all components of the IRS with the municipality in dealing with emergencies, including the 

FRS CR. 

 

Keywords: Fire and Rescue Service, Integrated Rescue System, incident, working with 

municipalities.  
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Seznam zkratek 

CAS  cisternová automobilová stříkačka 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

JPO  jednotka požární ochrany 

JSDH  jednotka sboru dobrovolných hasičů 

KOPIS  Operační a informační středisko HZS kraje 

MU  mimořádná událost 

MV  Ministerstvo vnitra 

NL  nebezpečná látka 

OPIS  operační a informační středisko 

PIP  posttraumatická intervenční pomoc 

PNP  přednemocniční neodkladná péče 

PPP  posttraumatická psychologická pomoc 

RLP  rychlá lékařská pomoc (poskytovaná lékařem) 

RZP  rychlá zdravotnická pomoc (poskytovaná odborným zdravotnickým  

  personálem) 

SDH  spolek sboru dobrovolných hasičů 

ZZS  Zdravotnická záchranná služba 

ORP  obec s rozšířenou působností 
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1  Úvod    

Obec je nejmenším samosprávným celkem, spravovaným starostou a zastupitelstvem 

obce. Obec funguje v samostatné i v přenesené působnosti, pečuje o potřeby občanů, 

a vytváří podmínky pro rozvoj sociální péče (bydlení, ochrana zdraví, doprava, výchova 

a vzdělávání). Na území působnosti obce vznikají mimořádné události, které musí obce 

řešit jmenovaným orgánem - bezpečnostní radou. 

Bezpečnostní rada obce je koordinačním orgánem pro řízení krizových situací 

ve svém správním území. Předsedou bezpečnostní rady je starosta. Její činnost se řídí 

jednacím řádem bezpečnostní rady, schváleným předsedou bezpečnostní rady kraje. 

Bezpečnostní rada obce na svých zasedáních projednává zajištění připravenosti obce, 

rozpracování úkolů krizového plánu kraje, roční zprávu o stavu prostředků varování osob, 

plán evakuace osob, správu činnosti a připravenosti složek IZS, umístěných ve svém 

správním obvodu, návrh objemu finančních prostředků, informování o financování 

krizových opatřeních, způsob seznámení právnických osob a podnikajících fyzických osob 

s možným ohrožením, způsob shromažďování nezbytných údajů, zprávu o hodnocení 

krizové situace a přijatých opatření, vnější havarijní plán a podmínky nouzového přežití 

obyvatelstva. 

Řízení, spolupráce i příprava na mimořádnou událost je systematicky zdokonalována 

analýzou územní působnosti jednotlivé veřejné správy. Pro koordinaci záchranných prací 

rozdělujeme řízení do tří úrovní, taktická, operační a strategická. Taktická úroveň znamená, 

že zásah při mimořádné události a záchranné práce na místě koordinuje velitel zásahu. 

Operační úroveň řízení znamená, že záchranné práce koordinuje operační a informační 

středisko některé ze základních složek IZS. Strategická úroveň řízení je při mimořádné 

události řízena a koordinována starostou ORP, hejtmanem kraje nebo Ministerstvem vnitra 

( MV-GŘ HZS ČR). 

Cílem této práce je rozbor činností a organizační role HZS ČR v obci při řešení 

mimořádných událostí s přihlédnutím na spolupráci mezi starostou obce, JSDH obce, HZS 

ČR, ZZS, Policií ČR a ostatních složek IZS. Tuto organizační roli HZS ČR popisuji 

pomocí případové studie dopravní nehody na území určité obce. V závěru představuji 

optimalizaci stávajícího systému.  
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2 Rešerše 

V rešerši uvádím platnou legislativu a knižní materiály týkající se tématu mé 

bakalářské práce. 

KNIŽNÍ PUBLIKACE 

Zdeněk Hanuška, Organizace jednotek požární ochrany. 2.vydání. SPBI Ostrava 

2008.ISBN:978-80-7385-035-7. 

Odborná publikace zabývající se popisem jednotek požárních ochrany. Jsou zde 

popsány teoretické základy tohoto systému a důvody pro jeho vznik. Z hlediska systémové 

analýzy je věnována pozornost definici dvou podsystému uvedeného plošného rozmístění 

a jsou zde podrobně rozpracovány charakteristiky vnitřní organizace základních druhů 

jednotek požární ochrany v návaznosti na systém plošného rozmístění. [1] 

 

Michail Šenovský,  Vilém Adamec, Zdeněk Hanuška  Integrovaný záchranný systém: 

Management záchranných prací. Ostrava : SPBI, 2005. 157 s. ISBN 80-86634-55-8. 

Odborná publikace se zabývá problematikou integrovaného záchranného systému. 

Vychází ze zákona o integrovaném záchranném systému. Popisuje základy koordinace 

záchranných a likvidačních prací v České republice a ochranu obyvatelstva na úrovni státní 

správy, samosprávy, fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob. Je 

zde řešena také problematika činnosti operačních a informačních středisek IZS a jejich 

vztah k základním a ostatním složkám IZS. [4] 

 

Michail Šenovský, Vilém Adamec: Základy krizového managementu, Ostrava 2004, 2. 

doplněné vydání, Edice ISBN: 80-86634-44-8.  

Odborná publikace popisující základy krizového řízení, komunikace, plánování 

a organizování odborné připravenosti pracovníků záchranných jednotek. Předpokládání 

mimořádných situací je pro společnost důležité, jak z hlediska bezpečnosti lidstva, tak 

ekonomické stability. Je důležité připravit lidi zabývající se touto problematikou a řešením 

mimořádných situací a krizových stavů ve státní správě, samosprávě a v podnikatelském 

sektoru. [5] 
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Marek Smetana, Danuše Kratochvílová ml., Danuše Kratochvílová: Havarijní 

plánování, 2010, Computer Press Brno.  

Publikace je pro přípravu na možnost vzniku průmyslové havárie a její řešení. 

Popisuje jednotlivé části dokumentace, která je zpracovávána v rámci podniků 

s nebezpečnými látkami ve velkých množstvích. Díky detailnímu rozboru jednotlivých 

obsahových částí této dokumentace čtenář pochopí smysl a vzájemné vazby systému. [3] 

 

Marek Smetana: Humanitární pomoc při rozsáhlých mimořádných událostí. SPBI 

Ostrava, 2013. ISBN: 978-80-7385-138-5 

Publikace popisuje rozvoj humanitární pomoci a poskytování pomoci lidem v nouzi. 

Lze se dočíst co bylo předobrazem dvou hlavních směrů dárcovství a dobrovolnictví 

ve světě. Závěrečná část publikace se zaměřuje na pomoc poskytovanou postiženým 

v rámci rozsáhlých mimořádných událostí, jako jsou povodně, orkány nebo rozsáhlé 

požáry a havárie v průmyslu. [2] 

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Ústava ČR je nejvýše postaveným zákonem vedle Listiny základních práv a svobod 

v České republice. Stanovuje chráněné zájmy a cíle občanů. Definuje Českou republiku 

jako stát svrchovaný, jednotný a demokratický založený na úctě k právům a svobodám 

člověka a občana. Charakterizuje moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, nejvyšší 

kontrolní úřad, Českou národní banku a územní samosprávu. Hlava sedmá vymezuje 

územní samosprávu. Dělí územní samosprávu na obce a kraje a tyto blíže specifikuje. [6] 

 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon vymezuje obecná ustanovení o obci, tzn. o postavení, o území obce, 

o občanech obce, atd. Důležitou částí pro bezpečnost obce je vymezení samostatné 

a přenesené působnosti a činnost obce s tím související. Vymezuje také strukturu 

a povinnost orgánů obce a jejich pravomoc. [7] 
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Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změnách  

některých zákonů, ve znění pozdějších  předpisů 

Zákon obsahuje informace o integrovaném záchranném systému, o jeho použití, 

působnosti, o složkách IZS, atd. Vymezuje postavení a úkoly státních orgánů  a orgánů 

územních samosprávných celků  při přípravě  na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací a ochraně obyvatelstva, zabývá se organizací 

záchranných a likvidačních prací v místě zásahu a vymezuje práva a povinnosti 

právnických a fyzických osob při mimořádných událostech před a po dobu vyhlášení 

krizových stavů. 

Z hlediska bezpečnosti obcí je důležitý § 15 a § 16, které se zabývají připraveností 

obce na mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací a ochranou 

obyvatelstva. Vymezují povinnosti obecního úřadu a starosty obce důležité k zajištění 

připravenosti a zdolávání krizové situace. [11] 

 

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

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

napadením a při jejich řešení. 

Připravenost obce na řešení krizových situací zajišťují orgány obce. V § 21, § 22 a § 

23 je vymezena působnost obecního úřadu a starosty obce při zajišťování připravenosti 

obce na řešení krizových situací. Za vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu jsou 

orgány obce povinny zajistit provedení krizových opatření v podmínkách obce. [12] 

 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon řeší přípravu hospodářských opatření a přijetí těchto hospodářských opatření 

po vyhlášení krizových stavů. Stanovuje také působnost a pravomoc orgánů (Vláda, 

správní úřady) v systému hospodářských opatření pro krizové stavy. Stanovuje práva 
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a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě a přijetí hospodářských opatření 

pro krizové stavy. [13] 

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Úvodní ustanovení zákonu (§ 1) praví, že účelem tohoto zákona je vytvořit 

podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro 

poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech 

stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických 

osob, postavení a působnost orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany 

a postavení a povinnosti jednotek požární ochrany. dále také poukazuje na to, že každý je 

povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru a neohrozil život a zdraví 

osob, zvířat a majetku. [8] 
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3 Současný stav obcí a vztahy s IZS a dalšími složkami 

Tato kapitola se věnuje představení obcí v České republice a jejich vztahu 

s integrovaným záchranným systémem. V kontextu tohoto tématu je potřeba nejdříve 

definovat a porozumět přesně pojmu - integrovaný záchranný systém (IZS), jeho 

jednotlivým složkám, povinnostem a právům IZS.  

3.1 Složky IZS  

Dle Zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [11], je 

integrovaný záchranný systém (IZS) určen pro koordinaci záchranných a likvidačních prací 

při mimořádných událostech, včetně havárií a živelných pohrom. IZS není instituce a ani 

organizace. IZS je systém spolupráce a součinnost jednotlivých složek, které provádějí 

záchranné a likvidační práce. Jeho existence má sloužit k zajištění vnitřní bezpečnosti 

státu.  

 Platné předpisy o IZS vymezuje nejen existenci IZS, ale rovněž stanovuje jeho 

jednotlivé složky a jejich územní působnost, a působnost pravomocí státních orgánů 

a orgánů územních samosprávních celků. Zmiňuje se také o právech a povinnostech 

právních a fyzických osob při přípravě na mimořádné události, záchranné či likvidační 

práce při ochraně obyvatelstva před a následně i po vyhlášení stavu nebezpečí, ohrožení 

státu, válečného či nouzového stavu. Dále také upravuje problematiku ochrany 

obyvatelstva na úrovni státní správy a samosprávy, fyzických a právních osob, přičemž 

ochrana obyvatelstva stojí vedle IZS. Taktéž systém koordinace a spolupráce jednotlivých 

složek, státních správních a samosprávních orgánů či všech právnických a fyzických osob 

je zde stanoven. Je to převážně z důvodu optimálního a správného zapojení a nasazení 

jednotlivých složek IZS.   

 K posledním větším změnám v legislativě došlo v roce 2000 se vstupem České 

republiky do NATO, což se tehdy týkalo převážně změn v oblasti vojenských zákonů. 

Další velká změna nastala s reformou veřejné správy. Veřejná správa byla více přenesena 

na úroveň krajskou a úroveň obcí dle územní působností. Rozšířily se tak kompetence 

a úkoly mezi orgány krajů, obcí a hasičským záchranným sborů. 

  IZS dle platné legislativy rozdělujeme na složky základní a ostatní. Základní složky 

jsou uvedeny v Tabulce 1.  
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Tabulka 1: Složky IZS dle platné legislativy 

Základní složky IZS  

Hasičský záchranný sbor ČR (HZS) 

Jednotky požární ochrany, zařazené v plošném pokrytí území kraje 

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) 

Policie ČR 

 

Zmíněné základní složky IZS jsou přesněji popsány v následujících podkapitolách. 

Mezi ostatní složky jsou řazeny armáda ČR, obecní policie, státní úřad pro jadernou 

bezpečnost, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby či neziskové organizace 

a sdružení občanů. Tyto složky jsem nepopisoval, protože to není náplní mé práce. 

3.1.1 Hasičský záchranný sbor ČR 

 Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) tvoří generální ředitelství 

a jednotlivé krajské hasičské záchranné sbory, které jsou organizačními složkami státu. 

Generální ředitelství je organizačně situováno pod Ministerstvo vnitra ČR. Dle Zákona 

č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky [10] a o změně 

některých zákonů, k základním posláním HZS ČR patří chránit životy, zdraví a majetek 

obyvatel před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.  

 HZS je základní složka IZS, a je také hlavním koordinátorem při mimořádných 

událostech. Slučuje záchranné složky a zabezpečuje koordinovaný postup během 

záchranných a likvidačních prací. Spolupracuje jak s ostatními složkami IZS, tak se 

správními úřady a dalšími státními orgány, orgány samosprávy, právnickými či fyzickými 

osobami a také občanskými sdruženími a neziskovými organizacemi.  

 HZS svou činnost směřuje nejen k požárům, ale i všeobecně k řešení všech aktivit, 

které jsou spojeny se záchranou – dopravní nehody, povodně, odstranění živelných pohrom 

apod. Jde tedy o velmi komplexní a náročnou práci.  

 HZS členíme dle územní působnosti na:  

3. Jednotky hasičského záchranného sboru kraje mající působnost na části území 

kraje - tzv. hasební obvod.  
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4. Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, mající místní působnost na území obce a 

plnící úkoly kraje a platné legislativy.  

5. Jednotky hasičského záchranného sboru podniku s místní působnosti v areálu 

podniku plnící úkoly kraje a platné legislativy.  

Dle zařazení dané stanice do plošného pokrytí můžeme začít se zařazením jednotek 

kategorie JPO I – JPO VI. JPO I je jednotka HZS kraje s dobou výjezdu do 2 minut, do 

vzdálenosti zásahu v okruhu 20 km. Tato jednotka zajišťuje výjezd až tří družstev. 

Poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v daném území, v místě dislokace 

plní úkoly místní jednotky požární ochrany.  

Další jednotkou je JPO II, jedná se o JSDH obce s dobou výjezdu do 5 minut, do 

vzdálenosti zásahu v okruhu 10 km. Tato jednotka zabezpečuje v režimu pracovní 

pohotovosti výjezd jednoho družstva. Jednotka JPO III a JPO V je stejná, jen doba výjezdu 

je do 10 min. Jednotka JPO IV je jednotka podniku s dobou výjezdu do 2 minut a JPO VI 

je JSDH podniku s dobou výjezdu do 10 min s místní působnosti. Na výzvu OPIS 

poskytuje pomoc speciální požární technikou s výjezdem jednoho družstva. 

3.1.2 Zdravotnická záchranná služba ČR 

 Záchranný zdravotnický sbor ČR (ZZS ČR) představuje zdravotnickou záchrannou 

službu dle Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti požární 

ochrany [18], s koncepcí zajištění funkčního provázaného systému, poskytující 

přednemocniční neodkladnou péči (PNP), a to na místě vzniku mimořádné události, nebo 

během převozu postižených osob do nemocnic. ZZS ČR je tvořena 14 územními středisky 

s právní subjektivitou, jejich zřizovateli jsou kraje a hlavní město Praha a okresní střediska 

záchranné služby. ZZS patří mezi základní složky a je zařazena do plošného pokrytí území, 

které zajišťují územní střediska záchranné služby a okresní střediska záchranné služby 

s časovým dojezdem 15 min po celé ČR. 

 ZZS tedy zabezpečuje, organizuje a řídí prostřednictvím jednotného systému 

příjem, vyhodnocení a určení řešení tísňových výzev, poskytuje a zajišťuje přednemocniční 

lékařskou péči na místě mimořádné události po dobu převozu, až po předání pacienta 

zdravotnickému zařízení, a podílí se na dalších úkolech, které jsou spojené 

s přednemocniční neodkladnou péčí. 
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 Vnitřní členění zdravotnické záchranné služby se dělí na operační a výjezdové 

skupiny. Operační středisko přijímá tísňové výzvy k poskytnutí pomoci, ukládá je po 

vyhodnocení tísňové výzvy podle stupně naléhavosti konkrétní situace. Výjezdové skupiny 

mající povahu rychlé zdravotnické pomoci (RZP), rychlé lékařské pomoci (RLP) a letecké 

záchranné služby (LZS).  

 RZP se skládá nejméně z dvoučlenné posádky. Základní posádka je složena z řidiče 

záchranné služby a zdravotnického záchranáře, případně sestry se specializovanou 

způsobilostí. Jeden z těchto dvou členů je pak pověřen jako vedoucí skupiny. RLP je již 

posádka o třech lidech, jejímiž členy jsou opět pracovníci RZP a dále pak lékař, který je 

pověřen i jako vedoucí skupiny. Poslední zmíněná složka LZS má obdobný charakter jako 

RLP. Posádka je nejméně dvoučlenná, kde hlavní slovo má lékař, dále je zde zdravotnický 

záchranář nebo opět sestra se specializovanou způsobilostí.      

 Územní středisko je příspěvkovou organizaci zřízenou krajem a je organizačně 

členěno na řídící úsek, zdravotnické operační středisko, středisko letecké záchranné služby, 

výjezdové stanoviště a výjezdové skupiny, prostředky pro mimořádné situace v území 

spádové oblasti, školící středisko, sklad materiálů (technického vybavení pro řešení 

mimořádných situací),  oddělení krizového řízení a Okresní středisko záchranné služby, 

které je zřízeno příslušným krajským úřadem a je organizačně členěno na řídící úsek, 

operační středisko a výjezdové skupiny. 

 Operační středisko ZZS je budováno buď jako zdravotnické operační středisko, 

které plní své specializované úkoly, nebo v součinností s IZS jako součást integrovaného 

operačního střediska v rámci kterého je však povinno vykonávat a plnit specializované 

úkoly související s činností IZS. 

3.1.3 Policie ČR 

 Policie ČR je výkonným orgánem státní moci, který představuje ozbrojený 

bezpečnostní sbor plnící úkoly ve věcech bezpečnosti v rozsahu, vymezeném ústavními 

zákony a ostatními právními předpisy. Policie ČR je organizována za pomoci Zákona 

č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky [17]. Její zařazení je opět pod Ministerstvem 

vnitra ČR, a její rámcové řídící a organizační struktury tvoří Policejní prezidium ČR, 

správa krajů a hlavního města a okresní ředitelství.  
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 Policie v rámci i mimo systém IZS se má věnovat zejména těmto úkolům: chránit 

bezpečnost osob a majetku, zajišťovat veřejný pořádek, bojovat proti terorismu, odhalovat 

trestné činy a přestupky, provádět vyšetřování trestních činů, zajišťovat ochranu státních 

hranic, osobní ochranu vybraných osob, ochranu zastupitelských úřadů, zajišťovat 

bezpečnost silniční dopravy dalším.   

 Policie v rámci útvaru může působit jako pořádková policie, kriminální policie, 

dopravní policie, policie správních činností, ochranná služba, odhalování korupce, 

cizinecká a pořádková policie, útvar rychlého nasazení, železniční policie a letecká služba. 

 V rámci řešení krizových situací řeší policie ČR úkoly, jež jsou charakteristické pro 

mimořádné události. Tyto úkoly ovšem souvisí se základními prvotními úkoly Policie ČR. 

Mezi tyto úkoly patří např. zabezpečení veřejného pořádku, zajištění dopravy, identifikace 

a vyhledávání usmrcených osob, pomoc při evakuaci obyvatelstva, spolupůsobení při 

ochraně kulturních památek či důležitých objektů, a mimo jiné se také PČR podílí na 

záchranných a likvidačních pracích i v době po mimořádné události. 

 Pokud dojde ke vzniku živelné pohromy či katastrofy, nastane velká dopravní 

nehoda nebo průmyslová havárie, je taktéž možno nasadit zásahové jednotky služby 

pořádkové policie. Zmíněné jednotky jsou zřízeny Ministerstvem vnitra ČR jako 

organizační součásti útvarů s územní působností s výjimkou Policejního prezídia ČR.  

Případné nasazené a vyslání zásahové jednotky je řízeno ředitelem útvaru s územní 

působností, kde náleží zásahová jednotka územně. 

 Pokud jde o území kraje, tak zde je práce řízena krajským ředitelstvím Policie ČR. 

Operační středisko krajského ředitelství zabezpečuje příjem tísňového volání. Po přijetí  

tísňového volání dojde k vyhodnocení situace. Na základně vyhodnocení se určí, které 

oddělení policie bude nadále záležitost řešit. 

3.2 Bezpečnostní plány obce 

 Základní druhy bezpečnostních plánů obce – havarijní plány a poplachové plány 

IZS.  

 Havarijní plány jsou určeny k podpoře přípravy pro provedení záchranných 

a likvidačních prací na území krajů a konkrétních činností na území obce pro mimořádné 
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situace. Havarijní plánování je určeno pro řešení specifických druhů mimořádných situací 

havárií s výskytem nebezpečných látek v průmyslu, havarijní znečištění podzemních nebo 

povrchových vod, havárie se zdroji ionizujícího záření apod.  

 Havarijní plány krajů jsou zpracovány HZS kraje a jsou určeny k provádění 

záchranných a likvidačních prací na území kraje. Pro zpracování havarijního plánu kraje je 

HZS kraje oprávněn při plnění podmínek ochrany údajů využívat, shromažďovat a 

evidovat údaje z krizového plánu kraje zpracovaného dle Zákona č. 240/2000 Sb., o 

krizovém řízení [12]. Vnější havarijní plány jsou speciálně zpracovávány pro území, 

v němž se nachází jaderné zařízení nebo pracoviště IV. kategorie, nebo objekty a zařízení, 

u kterých je možnost vzniku závažné havárie, způsobené nebezpečnými chemickými 

látkami a přípravky, a na vnitřní havarijní plány, které týkají se vlastní organizace a jsou 

zpracovány pro  jaderná zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího 

záření, nebo objekty a zařízení, u kterých je možnost vzniku závažné havárie, způsobené 

nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.  

 Obce využívají havarijní plány konkrétních činností zjištěných analýzou daného 

území. Mezi konkrétní plány, které obce využívají patří Plán vyrozumění - představuje 

vyrozumění všech složek, začleněných pro řešení vzniklé mimořádné události. Plán 

obsahuje konkrétní jména, kontakty, adresy osob, které by měly být do mimořádné události 

zapojeny, dále Plán evakuace osob – představuje postup a přípravu při nutnosti evakuace 

obyvatel, hospodářského zvířectva a věcných prostředků při opouštění daného území. 

Evakuace probíhá dle několika faktorů, podle dané mimořádné události. Plán nouzového 

přežití obyvatelstva - je součástí ochrany obyvatelstva při mimořádné události, s cílem 

minimalizovat negativní dopady mimořádné události na zdraví a životy postižených 

obyvatel. Plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky - zajišťuje 

komunikaci krizového managementu, orgány státní správy a samosprávy, právnických a 

podnikajících fyzických osob, záchranných a zásahových složek, veřejnosti a médií, dále 

Plán varování obyvatelstva - slouží k varování obyvatelstva, a po něm v návaznosti 

probíhá informování obyvatelstva. Plán individuální ochrany obyvatelstva - slouží 

k ochraně dýchacích cest a povrchu těla osob před účinky toxických látek. Jsou to 

konkrétní prostředky, připravené při řešení dané mimořádné událostí. Plán ukrytí 

obyvatelstva  - definuje neodkladné ochranné opatření dle charakteru mimořádné událostí 

k ukrytí obyvatelstva, zajištěné v improvizovaných úkrytech, nebo ve stálých úkrytech. 
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 Poplachový plán IZS je předpis, který je součásti plošného pokrytí ČR JPO,  a  dle 

kterého se soustředí jednotky požární ochrany na místo vzniklé mimořádné události. Podle 

druhu a rozsahu jsou definovány čtyři stupně nebezpečí, přičemž první tři stupně mají vždy 

dvě možnosti řešení. Počet jednotek, který je vyslán na místo zásahu při prvním stupni 

může být 2 jednotky PO do 10 min a další jedna jednotka PO do 15 min či jedna jednotka 

PO do 10 min a další dvě jednotky PO do 15 min. Při stupni dvě je počet jednotek stejný, 

dochází pouze k změně času v první možnosti. Čas se prodlužuje na 15 a 20 minut, 

přičemž tento trend se projevuje i ve třetím stupni, kdy počet jednotek zůstává stejný, a čas 

se mění i u druhého plánu na 15 a 20 minut. Čtvrtý stupeň nebezpečí na území obce se řeší 

pomocí jedné jednotky PO do 20 min, a případnou další jednotkou do 25 min. Tento plán 

zahrnuje povolávání jednotek sousedních krajů a také zásah do sousedního území. 

Zvláštností je vyžadování nasazení jednotek na úrovni Ministerstva vnitra také k zásahům 

mimo území ČR, kde toto provádí operační a informační středisko MV-generálního 

ředitelství HZS ČR. 

3.3 Činnost obce 

 Každá obec je ohrožena mimořádnou událostí. Na základě toho se zpracovávají 

plány činnosti k řešení těchto událostí, a zřizují se jednotky sborů dobrovolných hasičů, 

případně se smluvně zajišťuje jejich řešení. 

3.3.1 Zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

 Činnost obce vychází ze Zákona č.128/2000 Sb., o obcích [7]  ve znění pozdějších 

předpisů. Obec spravuje své náležitosti samostatně a řídí se zákony a obecně známými 

právními předpisy, vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Do samostatného 

působení patří například hospodaření s majetkem obce, místní záležitosti veřejného 

pořádku, udělování cen obce, a mimo jiné taky zřizování JSDH obce, která je odlišná od 

SDH, která existuje, má své členy, svou tradici, ale není povinována účastí při řešení 

mimořádných událostí. Plní úlohu výchovy mládeže za předávání zkušeností těch starších.

   

 Ze zákona vychází povinnost pro obec, k zajištění akceschopnosti JSDH, a to jak 

po stránce organizační, technické, tak i po stránce odborné způsobilosti členů, kteří jsou 

připraveni plnit úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací při živelných 
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pohromách a jiných mimořádných událostech. Pro naplnění této povinnosti se obci 

doporučuje stálý kontakt s velitelem JSDH obce, který musí být připraven spolu se členy 

družstva plnit požadované úkoly. Pro dohled a kontrolu povinností velitele a členy JSDH 

by měla obec pověřit člena rady nebo komisi, a zajistit na zasedání rady dvakrát ročně 

vypracování zprávy o stavu JSDH, předkládané jejím velitelem. Obec musí zajistit 

funkčnost svolávacího systému členů JSDH obce pro potřeby vyhlášení poplachu – 

sirénou, ohlašovnu požáru, požární technikou a jinými věcnými a technickými prostředky 

požárního poplachu, a vodními zdroji. Doporučuje se nejméně jedenkrát za rok vyhlásit 

cvičení předem dohodnutého s HZS kraje. 

 JSDH je povinována prostřednictvím svého velitele k zpracování plánu odborné 

přípravy, dle kterého bude provádět pravidelný výcvik s požární technikou, provádět 

cvičení požárního útoku, používání osobní výstroje a ochranných pracovních prostředků, 

absolvovat pravidelné školení řidičů, přípravu strojníků, pravidelné kondiční jízdy 

s požárním vozidlem, jeho údržbu, provádět inventury vybavení, zajišťovat zastupitelnost 

členů pro případ neschopnosti (zdravotní či odborné) a provádět preventivní prohlídky 

členů. Při výběru nových členů musí být dodrženy základní předpoklady, což jsou 

dostatečný věk, fyzická a zdravotní způsobilost, a je potřeba zajistit následný základní 

výcvik. Jednotka musí splňovat minimální počet akceschopných členů, jejich odbornou 

způsobilost a technické vybavení.  

 V některých obcích existují tzv. požární hlídky. Obce mají možnost zřídit požární 

hlídku místo JSDH, která má shodné požadavky jako JSDH po stránce odborné, povinností 

členů hlídky a odborné způsobilost velitele hlídky, ale není zde požadavek na požární 

techniku. Hlídka musí mít nejméně velitele a tři členy, a je vybavena jednoduchými 

hasebními prostředky. Obec zřizuje tuto hlídku pouze na příkaz HZS kraje. Požární hlídky 

nejsou zařazeny do plošného pokrytí území ČR.   

Operační působnost jednotek PO: 

   Každý druh jednotek má svou operační hodnotu a jsou děleny do JPO I až JPO VI. 

Z toho JSDH obce jsou JPO II s dobou výjezdu  5 min a JPO III s dobou výjezdu 10 min a 

obě mají působnost územní cca 7,5 – 10 km. JPO V má dobu výjezdu 10 min, ale 

působnost místní do 5 km. 
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3.3.2 Činnost krizového štábu obce 

 Starosta obce může zřídit krizový štáb, jako pracovní orgán obce, pro řešení 

mimořádných události. Tento štáb ve spolupráci s IZS koordinuje provedení záchranných 

a likvidačních prací a ostatních úkolů ochrany obyvatelstva a života v obci. K této činnosti 

jsou vypracované dokumentace, ve kterých jsou uvedeny činnosti starosty při řešení 

mimořádné události. Tento štáb je svolán při vzniku mimořádné události většího rozsahu 

při nutnosti evakuace a nouzového přežití obyvatelstva. Při menším rozsahu, jako je 

autonehoda či požár, zasahují JSDH obce ve spolupráci s HZS kraje.  

 Při svolání krizového štábu vzniká stálá pracovní skupina s nepřetržitou činností. 

Tato skupina má za úkol: 

 analyzovat vývoj krizové situace; 

 podávat návrhy pro řešení; 

 soustřeďovat informace o stavu sil a prostředků; 

 organizovat spojení s ostatními krizovými štáby; 

 zajišťovat informování veřejnosti o přijatých opatřeních a postupu řešení;  

 vést evidenci finančních výdajů; 

 organizovat ochranu obyvatel a zásobování humanitární pomoci; 

 zabezpečovat ukládání a využívání pracovní povinností a pracovní výpomoci. 

3.3.3 Preventivní působení HZS v JSDH obce 

 Každá jednotka začleněná do plošného pokrytí je, průběžně kontrolována 

a prakticky prověřována dle zpracovaného plánu, zařazeného do koncepce požární ochrany 

daného území. Tyto prověrky a kontroly provádí jednotky HZS, řídí po odborné stránce 

každé jednotky a každého člena jednotky, kontrolují připravenost vzájemné koordinace 

všech složek daného území, sledují statistické sledování mimořádných událostí, dle kterých 

se vytvářejí analýzy, potřebné pro aktualizaci preventivních opatření. Jedná se 

o pravidelnou odbornou přípravu členů JSDH obce, která se neliší od přípravy členů HZS, 

ale je zohledněn hasební obvod každé jednotky. Tato příprava vychází ze Základního 
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zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek PO vydanou MV – generálním ředitelstvím 

HZS ČR, a je v minimálním rozsahu 40 h ročně. U členů JSDH obcí kategorie JPO II je 

doporučeno z tohoto rozsahu 40% přípravy provést ve spolupráci s HZS kraje. 

3.3.4 Kompetence managementu a kontrola 

 Kompetence a pravomoci managementu, vyplývající z krizových Zákonů 

č.239/2000 Sb., o IZS [11], č.240/2000 Sb., o krizovém řízení [12] a č.254/2001 Sb., o 

vodách [15]. Pro případ vzniku MU a pro její zvládnutí je možné vyhlásit jeden ze čtyř 

krizových stavů. Hlavním důvodem proč vyhlašovat krizový stav, je dostat se přes platnou 

legislativu, a tím se odstraní právní překážky, dané zákonem. Je to potřeba pro zefektivnění 

a zvýšení účinnosti stávajících postupů (např. odstranění stavby).   

 Stav nebezpečí je vyhlášen hejtmanem kraje na omezenou dobu. Za tohoto stavu, 

který může platit pro celý kraj, se přijímají opatření, dané platnou legislativou, např. 

nařízení evakuace, pracovní výpomoc, poskytování věcných prostředků, omezování vstupu 

a pohybu do vymezeného území, a změny v čerpání financí kraje. Hejtman může vyhlásit 

regulační opatření.  

 Nouzový stav vyhlašuje vláda pro území většího rozsahu, než je kraj, na omezenou 

dobu. Za tohoto stavu se mohou přijímat opatření, dané platnou legislativou, např. 

evakuace osob a majetku, zákaz vstupu a pohybu do vymezeného území, uložení pracovní 

povinnosti, provádění staveb pro řešení situace.   

 Stav ohrožení státu je vyhlášen Poslaneckou sněmovnou ČR pro celé území, nebo 

část území státu na neomezenou dobu. Za tohoto stavu se mohou přijímat opatření dle 

platné legislativy, např. omezení vstupu na území ČR, zavedení hlášení trvalého bydliště, 

omezení držení střelných zbraní.  

 Válečný stav bývá vyhlášen Parlamentem ČR  pro celé území státu na neomezenou 

dobu. Při tomto stavu lze využít jakéhokoli omezení dle platné legislativy. 

 Pro území obce za vzniku MU, nebo krizových situací, nebo při 

vyhlášení některého krizového stavu, může pracovní orgán obce, krizový štáb, zřizovat 

zařízení civilní ochrany dle zvláštního předpisu, může rozhodovat o umísťování staveb, 

změnách v užívání staveb, odstraňování a povolování staveb, změnách staveb, a změnách 
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terénních úprav a zařízení. Starosta je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby 

k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, anebo poskytnutí dobrovolné pomoci, dále je 

oprávněn nařídit evakuaci osob z ohroženého území. Orgány obce a povodňové orgány 

vyhlašují a odvolávají druhý a třetí stupeň povodňové aktivity. Mohou vyzvat vlastníky 

pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, 

a v případě neuposlechnutí mohou uložit povinnost rozhodnutím. Mohou vydat příkaz 

k provádění povodňových zabezpečovacích prací, a jsou oprávněny vstupovat na cizí 

pozemky a do objektů v potřebné míře. 

3.4 Dílčí závěr této části 

 V této části jsou popsány hlavní složky IZS, jejich členění, pravomoci, poslání. Je 

zde vydefinován i bezpečnostní plán obce, včetně definic plánů činnosti obce a způsobu 

zabezpečení těchto činností při mimořádných událostech. 
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4 Rozbor činností 

 V této kapitole jsou nejdříve zpracovány statistické údaje ze Statistické ročenky 

2014 ČR [19] – Požární ochrana, Integrovaný záchranný systém a Hasičský záchranný 

sbor ČR. Základními daty, které jsou použity jsou údaje z tabulky jednotlivých druhů 

událostí se zásahy JPO. Ke zpracování těchto daných údajů jsem použil metodu analýzy 

souvztažnosti, abych mohl porovnat jednotlivé události mezi sebou. Od této analýzy jsem 

očekával rozdělení událostí do čtyř skupin, které jsou seřazeny od nejvíce rizikových 

událostí (první skupina, kvadrant I), až po nejméně rizikové události (čtvrtá skupina, 

kvadrant IV). Porovnal jsem sedm druhů událostí – požáry (1), dopravní nehody (2), úniky 

nebezpečných látek (3), technické havárie (4), radiační nehody (5), ostatní nehody (6) a 

plané poplachy (7). Dle výsledku této analýzy jsem vybral čtyři druhy událostí, pro které 

jsem následně zpracoval analýzu preventivní činnosti.  

4.1 Analýza souvztažnosti 

 Vypracovaná analýza souvztažnost je v Příloze 2. Její výsledný graf je uveden na 

Obrázku 1.   

 

 

Obrázek 1 : Výsledný graf  - graf souvztažnosti 
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Dle výsledného grafu analýzy souvztažnosti rizik jsem schopen rozebrat a určit rizikovost 

jednotlivých druhů mimořádných událostí. Analyzovaná rizika se rozdělí do stanovených 

skupin:  

 skupina – oblast primárně i sekundárně nebezpečných rizik; 

 skupina – oblast sekundárně nebezpečných rizik; 

 skupina – oblast primárně nebezpečných rizik;  

 skupina – oblast relativně bezpečná.  

 V první skupině – kvadrantu I, kde spadají primárně i sekundárně nebezpečná 

rizika dle mé analýzy nemám žádné z druhů událostí. Do druhé skupiny – kvadrantu II, kde 

spadají sekundární rizika, dle mé analýzy patří tyto události – dopravní nehody a úniky 

nebezpečných látek. Ve třetí skupině – kvadrant III, kde spadají primárně nebezpečná 

rizika, dle mé analýzy patří tyto události – požáry, technické havárie a radiační nehody. 

V poslední skupině – kvadrant IV, kde je oblast relativního bezpečí, dle mé analýzy patří 

tyto události – ostatní mimořádné událostí a plané poplachy. 

 Vybrané události pro následné zpracování analýzy preventivní činnosti jsou  

dopravní nehody, úniky nebezpečných látek, požáry a technické havárie.  

4.2  Analýza preventivní činnosti HZS ČR v obci 

 Vybrané události z vypracované analýzy souvztažnosti jsou: dopravní nehoda,  

úniky nebezpečných látek, požáry a technické havárie. 

 Dopravní nehody zastupují v oblasti mimořádných událostí asi 17%, a je jimi 

myšlen zásah u událostí, mající charakter činnosti, který je spojen s odstraňováním 

následků kolize dopravních prostředků. Dopravní nehody se dělí na silniční, což jsou 

dopravní nehody na všech silnicích, dálnicích a rychlostních komunikacích, dále jsou 

silniční dopravní nehody hromadné, které jsou na všech silnicích, dálnicích a rychlostních 

komunikacích za účasti více než 4 vozidel, nebo prostředků hromadné přepravy osob. 

Dopravní nehodou železniční vč. metra, máme na mysli nehody na všech železničních 

tratích, včetně vleček. Poslední kategorií jsou letecké dopravní nehody, které jsou spojené s 
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leteckou přepravou, včetně bezmotorových letadel. V literatuře jsou ještě popsány tzv. 

ostatní dopravní nehody, což jsou např. dopravní nehody na polních a lesních cestách. 

 U dopravních nehod je preventivním opatřením především preventivní a výchovná 

činnost ve školách, a školení ostatních osob. Z obrázku 2 je patrné, že i přes nárůst 

uložených blokových pokut přibývá dopravních nehod likvidovaných jednotkami PO, 

včetně poskytnutí předlékařské pomoci. Nejčastěji byly dopravní nehody v hlavním městě 

Prahy, což je dáno zalidněností. Tady se také ukazuje, že je potřeba zavést pravidelné 

školení řidičů všech kategorií, vzhledem k růstu počtu účastníků, a nedostatečného 

množství kapacitně stačících vozovek v ČR. 

Obrázek 2: Počet zásahů JPO při dopravních nehodách 

  

Únik nebezpečné látky patří mezi MU asi z 5%. Je tím myšlen zásah u události, 

spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek, včetně ropných 

produktů (během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek. Zásah k omezení 

nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, 

zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ropných produktů případně 

ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek 

apod.) včetně závažných havárií dle Zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 

[14]. Nebezpečná látka - viz zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích [16] a o změně některých dalších zákonů. 

 Při únicích nebezpečných chemických látek jsou nejčastějšími úniky ropných 

produktů, úniky plynů včetně aerosolů, dále úniky kapalin mimo ropných produktů, 
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pevných látek a ostatních látek včetně potravinářských produktů. Nejvyšší počet těchto 

případů byl v Praze. HZS ČR provádí kontrolní akce s následným vedením správního 

řízení se subjekty, u nichž byly nalezeny nedostatky. Z Obrázku 3 lze pozorovat nárůst 

úniku nebezpečných látek, což lze pravděpodobně přisoudit i nárůstu počtu dopravních 

nehod a tedy úniku ropných produktů. 

Obrázek 3: Počet zásahů JPO při úniky nebezpečných látek 

 Požáry jsou zastoupeny asi 17 % z celkového počtu mimořádných událostí. Za 

požár se považují mimořádné události, definované dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru [20] 

(vyhláška o požární prevenci). "Požárem se rozumí každé nežádoucí hoření, při kterém 

došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách 

nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální 

hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy". 

 Za požár ve smyslu uvedené definice se také považují výbuchy směsi hořlavých 

plynů nebo par hořlavých kapalin či prachů s plynným oxidantem. 

 Dle statistiky uvedené v ročence, která je zaměřena na plnění požární prevence 

HZS ČR pro přípravu na mimořádné události, vzniklé následkem škodlivě působících 

přírodních sil a jevů, které ohrožují životy, zdraví a majetek nebo životní prostředí, 

jednotky PO provádějí záchranné a likvidační práce a které jsou evidovány podle 

převažujících činností při zásahu a jsou opatřeny specifickým příznakem, který umožňuje 

sledovat příčinu mimořádné události. Dle této statistiky zvýšením provádění kontrolních 

akcí v obcích poklesl o  37 % počet požárů vlivem nižšího počtu volných skládek odpadů.  
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 Další důležitou preventivní činností ve stavebnictví je vydávání stanovisek, 

územního řízení a stavební řízení, následná kontrola před předáním stavby do užívání. 

Tímto se stavby stávají bezpečnější a za dodržení podmínek takřka nehořlavé. 

 Za požár se nepovažují případy fyzikálních výbuchů, výbuchů výbušnin, pokud 

nedojde k hoření materiálu a konstrukcí po výbuchu, hoření vinutí elektrických točivých 

strojů elektrickou iniciací, pokud nedojde k rozšíření hoření mimo prostor vinutí, žhnutí 

elektrické instalace, pokud nedojde k jeho rozšíření mimo instalaci, vznícení, ke kterému 

dochází při výrobě, pokud v technologickém postupu nelze vznik těchto případů vyloučit 

a jejich likvidace je technicky zajištěna za předpokladu, že nedojde k rozšíření hoření 

mimo předpokládanou část technologie, nebo pokud jsou specifikovány výhradně jako 

provozní nehody, za předpokladu, že nesplňují některý ze znaků definice požáru.  

 Technická havárie (cca 53 % z celkového počtu mimořádných událostí) – je zásah 

u události, vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů. Za technickou 

havárii se považuje odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů velkého rozsahu či 

značných následků na zdraví osob, zvířat či majetku (např. destrukce objektu). Technická 

havárie, technická pomoc - odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů menšího 

rozsahu mimo technologický provoz závodů (mimo dopravních nehod). Jedná se o pomoc 

technikou jednotek bez návaznosti jakéhokoliv technologického provozu resp. výroby, 

např.: vyproštění osob z výtahu, nouzové otevření bytu, odstranění překážek z komunikací 

i jiných prostor, otevírání uzamčených prostorů, likvidace spadlých stromů, elektrických 

vodičů apod., odvětrání prostor, o záchranu osob a zvířat, čerpání (kromě událostí ŽP), 

uzavírání a navážení vody, asistence při hledání nástražného systému (např. výbušného), 

provizorní nebo jiné opravy, vyprošťování předmětů, osob (včetně prací na vodě), měření 

koncentrací nebo radiace (není-li součástí jiné události než technické pomoci). Technická 

havárie, technologická pomoc - odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů 

v technologickém provozu závodů. Jedná se o pomoc technikou jednotek v určité 

technologii či provozu zejména podniku, jako je náhrada havarovaného chlazení, nouzová 

dodávka vzduchu, vody, požární asistence s výjimkou předem dohodnuté pomoci, 

dohašování ohnisek po pálení klestu, nebo následné dohašování ohnisek požáru lesa, 

ochlazování briket, skládek u těch případů, které nemají znaky definice požáru. Technická 

havárie, ostatní pomoc - nelze klasifikovat předchozími druhy technické havárie. Jedná se 
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např. o odvoz nebo převoz pacienta či lékaře, monitoring vodních toků, kontrola sjízdnosti 

komunikací, i na vyžádání jiné služby (přímo i nepřímo poskytnutá pomoc). 

 Tyto havárie mají největší podíl ve srovnání s ostatními posuzovanými druhy 

mimořádných událostí. V tomto případě nezbývá nic jiného, než zvýšit počet kontrol a 

v oblasti prevence aktualizovat legislativu. Na obrázku 4 lze vidět, že počet zásahů JPO u 

celkového počtu technických havárií stále osciluje kolem 60 000 zásahů za rok. Hlavní 

složkou celkových technických havárií je technická pomoc a dále pak ostatní pomoc. 

Složky technická a technologická havárie jsou v daném množství pouze doplňkem, a 

pohybují se v řádech desítek či stovek zásahů, proto ani nejsou v grafu uvedeny.  

 

Obrázek 4:  Počet zásahů JPO při technických havárií 

4.3 Rozbor činností a organizační role HZS ČR při řešení mimořádných 

 událostí 

 Základním nástrojem státní správy v oblasti požární prevence je výkon státního 

požárního výkonu, za který odpovídá HZS ČR, jehož hlavním úkolem je snížit vznik 

mimořádných událostí. Tento rozbor byl rozdělen na preventivní a represivní část.  

4.3.1 Preventivní činnost  

 Preventivní činnost se vždy váže k danému úseku, přičemž rozlišujeme úsek 

stavebního dozoru, úsek kontroly fyzických a právnických osob a nakonec úsek výchovné 

činnosti.    
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 Úsek stavebního dozoru zabezpečuje stavební prevencí výkon státního dozoru 

posuzováním plánovací dokumentace obce, a podkladů pro vydání územního rozhodnutí, 

stavební dokumentace ke stavebnímu řízení, povolení změny stavby před jejím 

dokončením, a posuzování dokumentace k řízení o změně stavby před jejím dokončením, 

nařízením nezbytných stavebních úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení 

o zjednání nápravy v rozsahu bezpečnostního řešení. Následně provádí ověřování, zda byly 

tyto podmínky dodrženy a zda nedošlo k nějakým závažným změnám, které můžou mít za 

následek vznik mimořádné události. 

 Úsek kontroly fyzických a právnických osob je kontrolní činností, který 

zabezpečuje výkon státního požárního dozoru, a to kontrolou dodržování povinností dle 

daných platných předpisů o požární ochraně, a schvalování posouzení požárního 

nebezpečí.  Tento výkon obnáší ukládání opatření k odstranění zjištění nedostatků 

a následnou kontrolou. 

 Úsek výchovné činnosti - preventivní výchovná činnost je rozsáhlý úkol, na kterém 

se podílejí všichni příslušníci útvaru. Tato činnost zahrnuje širokou oblast působení, jako 

spolupráci s médii, vydávání propagačních materiálů, předvádění jednotlivých hasičských 

stanic pomocí tzv. dnů otevřených dveří, předvádění techniky na výstavách a ukázky 

činnosti technických prostředků, předvádění možných zásahů na různých akcích a 

spolupráci na školách organizací přednášek, např. program pro nejmenší se nazývá 

HASIK. 

4.3.2 Represivní činnost  

 Represivní činnosti jsou činnosti, kde se složky HZS snaží naučit laickou, případně 

i odbornou veřejnost takovému chování, aby bylo potlačeno nebezpečí související právě 

s nasazením HZS či jiných složek IZS. Touto činností se zaobírají dva úseky, zásahový 

a zjišťovací.  

 Zásahový úsek se při záchranných a likvidačních pracích zaobírá zásahovou 

činností. Je zde zastoupen konkrétními družstvy, četami a jednotlivými jednotkami, a to 

vždy včetně svých velitelů. Jedná se o jejich vzájemnou spolupráci a spolupráci s jinými 

jednotkami IZS. Všechny jednotky zásahového úseku jsou připravovány, školeny 

a procvičovány na jednotlivé druhy mimořádných událostí, a postupují dle zpracované 
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dokumentace. Za mimořádnou událost se považuje únik nebezpečné látky, přívalový déšť, 

vichřice a tornáda, požár lesní nebo v rámci obce, dlouhodobé narušení dodávek elektřiny 

nebo narušení dodávky pitné vody.  

 Úsek zjišťování příčin požárů zjišťuje příčiny vzniku požárů a okolnosti, které mají 

vliv na šíření požárů. Výsledky se zpracovávají dle předem stanovené dokumentace 

a k nim se přidávají odborná vyjádření. Tento úsek spolupracuje jak s orgány činnými 

v trestním řízení, orgány státní správy, orgány státního odborného dozoru, odbornými 

pracovišti HZS ČR a Policií ČR, tak i s fyzickými a právnickými osobami. Dochází zde 

k zpracování rozborů požáru a to včetně technických zásahů. 

4.4 Dílčí závěr této části 

 V této části jsem rozepsal rozbor činností, kde jsou použita statistická data, 

ze Statistické ročenky 2014 ČR [19]. Analýzou souvztažnosti jsou porovnány jednotlivé 

druhy vybraných mimořádných události s výsledkem priorit nutnosti řešení. Dále je 

popsána analýza preventivních opatření činnosti HZS v obci a rozbor preventivní a 

represivní činnosti HZS kraje. 
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5 Případová studie dopravní nehody v obci Hradec nad Moravicí 

 V této kapitole popisuji případovou studii dopravní nehody v územní působnosti 

obce Hradec nad Moravicí s využitím jednotky dobrovolných hasičů obce a hasičského 

záchranného sboru v Opavě.  

5.1 Představení obce Hradce nad Moravicí  

 Město Hradec nad Moravicí leží v okrese Opava v Moravskoslezském kraji a má 

5 470 obyvatel. Město se nachází ve vzdálenosti 9 km od města Opavy. Struktura 

samosprávy je na Obrázku 5. 

 

Obrázek 5: Struktura samosprávy v Hradci nad Moravicí 
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 Na Obrázku 6 je uvedeno rozhodovací schéma procesu v krizovém štábu. Při 

mimořádné události většího rozsahu nebo krizové situaci svolá vedoucí krizového štábu, 

starosta, krizový štáb obce, a zahájí fungování stálé pracovní skupiny, která od této chvíle 

pracuje nepřetržitě až do zrušení krizové situace. Toto schéma je zde uvedeno jako obecně 

užívané schéma, ovšem při řešení této práce se nevyužívá, vzhledem k tomu, že 

popisovaná nehoda není tak závažného charakteru, aby ji musel řešit celý krizový štáb.  

Obrázek 6: Rozhodovací proces 

5.2 Řešení dopravní nehody 

 Popis organizace jednotlivých složek IZS jsem vložil do tabulky pro větší přehled. 

V Tabulce 3 je uvedeno řešení celé organizace složek IZS při dopravní nehodě.  

 



34 

Tabulka 2: Organizace složek IZS při dopravní nehodě

KOPIS HZS Opava JSDH Hradec nad Moravicí ZZS Opava ZZS Vítkov LZS Ostrava Policie ČR Obec Hradec nad Moravicí
JSDH Opava 

Kylešovice
Ostatní složky

23:00

přijetí 

telefonického 

oznámení o 

nehodě

operátorka KOPIS povolává na 

místo nehody dvě jednotky 

operátorka KOPIS povolává na 

místo nehody jednotku

operátorka KOPIS 

povolává na místo 

nehody RLS a RZS

operátorka KOPIS 

povolává na místo 

nehody RZS

operátorka KOPIS 

povolává na místo 

nehody dvě posádky 

operátorka 

KOPIS 

zaktivovala 

jednotku

23:03
výjezd dvou jednotek a řidicího 

důstojníka
výjezd jednotky

výjezd posádky RLP a 

RZP
výjezd posádky RLP výjezd dvo posádek 

aktivace 

jednotky do 

pohotovosti

23:13

příjezd jednotky:  průzkum místa 

nehody, zpětné hlášení na 

KOPIS, Rozkaz, uzavření 

komunikace, osvětlení místa, 

třídění zraněných, provedení 

protipožárního opatření

23:18
příjezd dvou jednotek a řídícího 

důstojníka, který přebírá velení

příjezd posádek RLP a 

RZP   Lékař přebírá 

starost o raněné

operátorka KOPIS 

povolává na místo 

nehody LZS

23:23
rozkaz jednotkám: rozmístění aut 

CAS, zajištění stability autobusu
příjezd posádky RLP

příjezd dvou posádek: 

jejich činností je uzavření 

komunikace a odklon 

dopravy po objíždce

23:30
velitel žádá o další síly a prostředky 

a o povolání zástupce obce

23:35

rozkaz: osvětlení celého prostoru, 

uzavření místa pro raněné, 

přemístění raněných, určení 

prostoru pro přistání vrtulníku

operátorka KOPIS povolává 

na místo nehody starostu 

obce

23:45

potvrzení veliteli 

zásahu, že došlo 

ke spojení se 

starostou 

odvoz raněných do 

nemocnice v Opavě a 

Vítkově

odvoz raněných do 

nemocnice v Opavě a 

Vítkově

přílet vrtulníku a odlet 

do fakultní nemocnice v 

Ostravě

01:10

příjezd starosty na místo 

nehody: zajistění povolání 

pracovníku ČOV, zajistění 

občerstvení

01:20

žádost o další  síly a prostředky: 

další jednotka pro stavbu absorpční 

stěny na vodní ploše rybníka, 

povolání autobusu z Ostravy, 

informování velitele HZS kraje

starosta obce 

zaktivizuje pracovníky 

ČOV 

01:50

předání informace 

o počtu 

cestujících veliteli 

zásahu

02:50

velitel nahlásí počty a rozsah 

zraněných osob, zajistí přivolání 

pohřební služby,  rozkaz pro návrat 

posádek na základnu 

návrat posádky na základnu návrat na stanici návrat na stanici

03:15
předání místa nehody kriminální 

policii
příjezd kriminální policie

04:20
velitel zásahu přjme rozhodnutí o 

povolání správce komunikace 

04:30
rozhodnutí o způsobu odvozu 

autobusu

příjezd techniky 

správce komunikací

N
e
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ě
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 2
6

.1
0

.2
0

1
4
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7
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1
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5.3 Popis smyšlené dopravní nehody  

 V neděli 26.10.2014 ve 23 hodin přijalo operační a informační středisko v Ostravě 

(KOPIS) zprávu o dopravní nehodě zájezdového autobusu cestovní kanceláře Ostrava-tour, 

který převážel klienty ze zájezdu z Milána zpět do Ostravy.  

 Na rovném a přehledném úseku komunikace (silnice  I třídy , číslo 57) mezi obcemi 

Hradec nad Moravicí a Kajlovcem se autobus vyhýbal ležícímu motorkáři na vozovce 

a dostal se mimo vozovku na krajnici,  kde sjel do příkopu a narazil do stromu a následně 

se převrátil na bok. Řidič se stačil vyhnout ležícímu motocyklistovi, ale už nezvládl další 

manévr pro bezpečné zastavení autobusu. Po nárazu leží autobus na pravém boku, na 

straně, kde jsou dveře autobusu.  

 Občan, žijící v domku v blízkosti nehody zavolal na linku 112. Sám se potom vydal 

na místo nehody, aby poskytl první pomoc. 

 

KOPIS: Operátorka operačního a informačního střediska, která přijala telefonát, povolala 

na místo nehody, vzhledem k její rozsáhlosti, dvě jednotky HZS z Opavy, dále řídícího 

důstojníka z Opavy a jednu místní JSDH Hradce nad Moravicí. Následně zaktivovala 

JSDH Opava - Kylešovice pro zajištění pohotovosti v Opavě. Na místo povolala ZZS a to 

RLS a RZS z Opavy a RZS z Vítkova. Poslala na místo dvě posádky Policie České 

republiky. 

 Na místo nehody dorazila jako první jednotka SDH obce s velitelem a třemi hasiči 

jednotky.  

 Velitel provedl průzkum nehody a zjistil tyto skutečnosti:  

 na vozovce ležel zraněný motocyklista bez známek života; 

 o 20 m dále ležel na pravém boku patrový zájezdový autobus firmy Autobusová 

doprava Karel Bubník z Karviné;  

 uvnitř autobusu byli zranění cestující (neví se kolik jich je); 

 autobus ležel vedle komunikace v příkopu mezi silnicí a rybníkem; 

 z autobusu vytékaly  provozní kapaliny.  
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HZS:  Velitel zásahu popsal tuto situaci operátorce  

 Velitel jednotky vydal rozkaz pro: 

 uzavření komunikace; 

 třídění raněných a nezraněné nebo lehce zraněné převést na místo pro ně určené za 

použití metody START; 

Metoda START (Snadné Třídění A Rychlé Terapie) je třídění proškoleným 

pracovníkem, nejčastěji příslušníkem HZS ČR, který obchází zraněné a rozdělí je 

do čtyř skupin, které pak označí (např. barevným fixem na čelo, barevnou stužkou). 

Při třídění tento pracovník také provede zaškrcení tepenného krvácení a bezvědomé 

uloží do stabilizované polohy. Samotné třídění se dělí dle priority a tou nejvyšší je 

zraněný označený červenou barvou (selhávají životní funkce), druhou prioritou je 

zraněný označený žlutou barvou (neschopní samostatného pohybu), třetí prioritou 

jsou zranění označení zelenou barvou (soběstační, odložitelné ošetření) a poslední 

prioritou jsou zranění označeni černou barvou (bez známek života), kteří jsou 

ponechání na místě. 

 osvětlení místa zásahu; 

 provedení protipožárního opatření.  

 Po pěti minutách dorazily dvě jednotky HZS z Opavy spolu s řídícím důstojníkem 

a jednotky ZZS z Opavy. 

 Činnost ZZS - po příjezdu RLP (rychlé lékařské pomoci) a RZP (rychlé 

zdravotnické pomoci) se ošetření zraněných ujímal lékař po dohodě s velitelem zásahu 

a hasiči pomáhali zdravotníkům s přenosem a manipulací zraněných. 

 Vstup do autobusu byl konzultován s velitelem zásahu pro zajištění bezpečnosti 

záchranářů.  

 Velení zásahu přebral řídící důstojník z HZS Opava a přebral informace od velitele 

jednotky SDH obce Hradec nad Moravicí. Situace je znázorněna na Obrázku 7 – Situace 

na místě zásahu. 
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Obrázek 7: Situace a na místě zásahu 

 

 Nyní velitel zásahu disponoval třemi jednotkami a vydal rozkaz pro: 

 první jednotku: rozmístit tři automobily CAS tak, aby první automobil jednotky 

SDH obce Hradec nad Moravicí přehradil vozovku ze strany příjezdu od Kajlovce, 

a před tento vůz asi 50m nechal postavit kužely pro vyznačení překážky 

s ponecháním průjezdu pro sanitky, druhý automobil CAS první výjezdové 

jednotky HZS z Opavy přehradí vozovku ze strany od Hradce nad Moravicí, a před 

tento vůz asi 50m nechal postavit kužely pro vyznačení překážky s ponecháním 

průjezdu pro sanitky, třetí automobil CAS nechal postavit k místu autobusu pro 

potřeby hydrauliky a nářadí. 

 druhá jednotka: zajistit stabilitu autobusu.   

HZS:  Velitel zásahu žádal o další síly a prostředky 

 

Následují další rozkazy: 

 osvětlení celého prostoru a určení místa pro zraněné;  

 přemístění zraněných na vytyčené shromaždiště zraněných, případně využití blízké 

čerpací stanice ke svozu zraněných při zhoršených povětrnostních podmínkách; 



38 

 určení prostoru pro přistání vrtulníku. 

Na místo nehody přijely dvě posádky PČR 

 Velitel zásahu vydal rozkaz uzávěrky komunikace u křižovatky silnic I/57 a II/463 

ve směru na Hradec nad Moravicí tak, aby doprava byla odkloněna na objízdnou trasu 

vedenou přes obce Skřipov, Jakubčovice a Bohučovice. Hlídky uzavřely silnici I/57 

v daném úseku z obou stran a vyznačily objížďku  (viz. mapa – Obrázek 8). 

HZS:  Velitel zásahu žádal KOPIS o informování zástupce obce, aby se dostavil na místo 

nehody. 

 

Obrázek 8: Plánek objížďky 

KOPIS: Operátorka operačního a informačního střediska potvrdla veliteli zásahu zpravení 

odpovědného zástupce obce. 

 Činnost starosty (místostarosty) – vzhledem k rozsáhlosti nehody a předpokládané 

délce zásahu zajistila obec občerstvení pro hasiče (po 2 hodinách pití, po 5 hodinách 
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potraviny), zmobilizovala pracovníky ČOV pro případ úniku provozních kapalin do 

kanalizace. 

 Po příjezdu starosty na místo zásahu se jednalo o zásah velení s pomocníkem 

(nebylo potřeba svolávat krizový štáb), kde pomocníkem je starosta nebo zástupce obce 

s pravomocí danou zákonem. Velení představovalo - velitel zásahu, lékař, policista 

a starosta. 

HZS:  Velitel zásahu žádal KOPIS o další posily: 

 pro postavení absorpční stěny na hladině rybníku; 

 povolal autobus z Ostravy pro vytvoření zatepleného prostoru pro zraněné, 

postaveného na místě nehody a nechal informovat krajský řídící dispečink; 

 pro aktivaci posttraumatických opatření – nechal přivolat PIP (posttraumatická 

intervenční pomoc) a PPP (posttraumatická psychologická pomoc); 

 informoval přes KOPIS velitele HZS kraje.  

KOPIS: Operátorka operačního a informačního střediska předala veliteli zásahu informace 

o počtu cestujících v autobusu.  

HZS: po vyproštění posledního cestujícího hlásil velitel zásahu operátorce stav zraněných 

osob - na místě se nachází: 2 osoby s podezřením úmrtí, 2 osoby těžce zraněné, 5 osob 

středně těžce zraněných, 6 osob lehce zraněných a 25 osob nezraněných.  

 Zdravotnická záchranná služba raněné rozvezla do nemocnic v Opavě a Vítkově. 

Dvě velmi vážně zraněné osoby byly převezeny vrtulníkem do FN v Ostravě. Na místo 

nehody byla povolána pohřební služba z Opavy pro odvoz dvou usmrcených osob.  

 Po ošetření a odvezení všech účastníků nehody z místa hromadného neštěstí bylo 

místo nehody spolu s okolím prozkoumáno členy kriminální policie ČR.  

 Velitel zásahu přijal komplexní rozhodnutí, jakým způsobem dojde k odklizení 

havarovaného autobusu, a jestli bude třeba odčerpávat provozní kapaliny. Následně se 

autobus pomocí jeřábu postavil na silnici. Jeho odtažení záviselo na poškození podvozku, 

kdy se odtah v případě nutnosti naložení na podvalník a převezení jako nadměrný náklad, 

konzultovalo s vlastníkem autobusu a velitelem zásahu. 
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KOPIS: Operátorka operačního a informačního střediska povolala na místo zásahu správce 

komunikace. 

 Po likvidaci nehody se mohly všechny jednotky IZS vrátit na své základny a uvést 

do stavu pohotovosti. Poté, co správce komunikace odklidil všechny překážky, které 

zasahovaly do pozemní komunikace, byl obnoven průjezd po této komunikaci. 

Poskytování informací médiím se dělo přes tiskového mluvčího HZS. Velitel zásahu mohl 

sdělit pouze informace o typu události a počtu zasahujících jednotek. 

 Za vyhodnocení a sepsání zprávy s dokumentací o činnosti jednotlivých jednotek je 

zodpovědný velitel zásahu, který dostal dílčí zprávy jednotlivých velitelů družstev, včetně 

počtu zasahujících a jejich jmenného seznamu a o postupech na místě dle platné 

legislativy.  

5.4   Dílčí závěr případové studie 

 Touto případovou studií jsem popsal reálnou havárií autobusu s velkým počtem 

raněných a vzájemnou spolupráci všech složek IZS.  Poukázal jsem na nutnost vysoké 

odborné přípravy všech zúčastněných složek, a na stálou připravenost zásahu bez ohledu 

na klimatické či jiné podmínky. Z případové studie je patrný smysl plošného pokrytí území 

a nezbytné zřízení jednotek IZS na tomto území, včetně spolupráce se zástupci obcí. Také 

jsem touto studií chtěl poukázat na potřebné technické vybavení pro všechny jednotky IZS.  
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6   Závěr 

 Tématem této bakalářské práce je organizační role HZS ČR v obci. Spolupráce 

HZS ČR s obcemi se může rozdělit na preventivní a represivní činnosti. HZS ČR pomáhá 

obcím při tvorbě krizových plánů pro území obce, zajišťuje kontrolu jejích provádění a 

spolupracuje na praktických cvičeních.  

 Při plánování zástavby území se vyjadřuje ke koncepci a vyjadřuje svoje stanovisko 

ke každé připravované stavbě v rámci stavebního řízení, a také provádí následné kontroly 

jejích dodržování. Provádí kontroly staveb právnických a podnikajících fyzických osob na 

úseku požární bezpečnosti osob. Připravuje školení pro nově zvolené starosty a provádí 

periodické školení členů JSDH obce dle schváleného plánu. V případě zájmu a potřeby 

provádí školení mimo plán a pro určitý druh mimořádné událostí (např. únik nebezpečné 

látky apod.). Pro výchovnou činnost provádí přednášky ve školách a v jiných 

společenských zařízeních, a předvádí techniku na společenských událostech v obci. HZS 

ČR provádí záchranné a likvidační práce na území obce při řešení mimořádných událostí. 

Drží nepřetržitou pohotovost pro případ vzniku mimořádné události. Provádí zjišťování 

příčin vzniku MU a jejich okolností.  

 Pro můj závěr posuzuji Moravskoslezský kraj a zabezpečení: materiálové - 

technické vybavení, zázemí jednotky – budovy a nakonec přípravu a školení. Vybavení 

jednotek je na vysoké úrovni. Toto vybavení je však i nadále nutno modernizovat 

a udržovat. U zázemí jednotek se objevuje problém v zastaralých stavebních řešeních 

stanic v koncepcí a rozměrech, které nevyhovují modernímu vybavení. Tady je potřeba 

hledat řešení nejlépe výstavbou nových stanic pro JSDH v obcích. Pro teoretickou a 

praktickou přípravu hasičů jsou zavedeny systémy opakující se odborné přípravy 

a instruktivně-metodické přípravy. Vše probíhá na stanici HZS kraje i s možností účasti 

výjezdů s jednotkami HZS kraje. Mimo tyto cyklické přípravy je možno požádat HZS 

kraje o školení mimořádné. Za slabinu považuji  nevyužívání nabízených možností členy 

JSDH obcí z důvodu nedostatku času pro činnost dobrovolných jednotek hasičů, a také 

nezájem o školení ze strany hasičů, ve srovnání s dřívější dobou, kdy byla situace 

využívání volného času jiná. Cílem této bakalářské práce je rozbor činností a organizační 

role HZS ČR při řešení mimořádných událostí v obci. 
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Příloha 1 

Tabulka 3: Jednotlivé druhy událostí se zásahy JPO (počet událostí)  

Druh události  2010 2011 2012 2013 2014 

požáry 17 296 20 511 19 908 16 563 16 851 

dopravní nehody 18 053 17 061 18 910 19 023 19 219 

živelné pohromy  - - - - - 

úniky nebezpečných 

chemických látek celkem  
5 300 5 285 5 106 5 253 6 161 

z toho:     ropné produkty 4 407 4 251 3 990 4 107 4 793 

technické havárie 62 961 50 035 52 084 63 596 50 965 

z toho:     technické havárie 19 17 13 4 9 

technické pomoci  58 948 45 736 46 648 57 103 44 967 

technologické pomoci  744 652 780 860 617 

ostatní pomoci       3 250 3 630 4 643 5 629 5 372 

radiační nehody a havárie  0 1 1 1 1 

ostatní mimořádné události 2 6 67 8 52 

plané poplachy 8 037 8 202 7 909 7 837 7 527 

celkem 111 649 101 101 103 985 112 281 100 776 
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Příloha 2  

Analýza souvztažnosti 

 Postup vytvoření analýzy: 

 7  Sesbírání dat pro určité období, v tomto případě za posledních pět let. Následně 

jsou tyto údaje zapsány do připravené tabulky, čímž je získán přehledný materiál, 

se kterým se lépe dále pracuje. 

 8  Zhodnocení jednotlivých částí statistických dat pro daný rok a počet. 

 9  Identifikace rizik a ohodnocení jednotlivých vzájemných vazeb mezi sebou. Vazby 

jsou hodnoceny následně: pokud existují, je jejich vztah roven 1 a pokud neexistují, 

je vztah roven 0. Hodnotí se vztah každého prvku systému s každým prvkem. 

Výsledky jsou následně zapsány do tabulky, sečteny ve sloupcích a v řádcích 

a nakonec jsou hodnoty zapsány číselně. 

 10 Výpočty koeficientů ( Kar , Kpr ) a vypočtené hodnoty se zapíší do tabulky. 

 11 Grafické vyhodnocení. Do grafu se vynesou všechny body z předcházející tabulky. 

Graf je pak rozdělen do čtyř kvadrantů, kde bude umístěna osa X a osa Y, která jsou 

stanoveny pomocí výpočtu.  

Uvedený graf z bodu 5 je rozdělen do čtyř kvadrantů: 

 I. kvadrant – primární riziko, 

 II. kvadrant – sekundární rizika, 

 III. kvadrant – žádná primární rizika, 

 IV. kvadrant – relativní bezpečnost. 

 Výše popsaná teorie je konkrétně řešena níže zpracovanou analýzou za použitých 

statistických údajů ze Statistické ročenky 2014 ČR [19].  
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1. Sběr a zpracování dat 

Tabulka I: Sběr statistických dat o nahlášených mimořádných událostí 

počet/rok 2010 2011 2012 2013 2014 

požáry 17296 20511 19908 16563 16851 

dopravní nehody 18053 17061 18910 19023 19219 

úniky nebezpečných látek 5300 5285 5106 5253 6161 

technické havárie 62961 50035 52084 63596 50965 

radiační nehody 0 1 1 1 1 

ostatní MU 2 6 67 8 52 

plané poplachy 8037 8202 7909 7837 7527 

počet událostí 111649 101101 103985 112281 100776 

 

2. Hodnocení rizik 

Tabulka II: Hodnocení rizik 

Rb Ra 

Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 ∑ Kar 

Požáry 0 1 1 0 1 0 0 3 

Dopravní nehody 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úniky neb. látek 1 1 0 0 0 0 0 2 

Technické havárie 1 1 1 0 1 1 0 5 

Radiační nehody 0 1 1 1 0 0 0 3 

Ostatní Mu 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plané poplachy 0 0 0 0 0 0 0 0 

∑ Krb 2 4 3 1 2 1 0   

 

3. Vyhodnocení 

Výpočty koeficientů Kar , Kpr: 

Kar je procentní vyjádření počtu návazných rizik Rb, které mohou být vyvolána rizikem Ra 

a výpočet je následující:  
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Kar = [∑Kar/ (x-1)]*100 

 Kar = [3/ (7-1)]*100 = 50 

 Kar = [0/ (7-1)]*100 = 0 

 Kar = [2/ (7-1)]*100 = 33,3 

 Kar = [5/ (7-1)]*100 = 83,3 

 Kar = [3/ (7-1)]*100 = 50 

 Kar = [0/ (7-1)]*100 = 0 

 Kar = [0/ (7-1)]*100 = 0 

 

Kpr je procentní vyjádření počtu vyvolaných rizik a využívá se zde vzoce:  

        Kpr = [∑Krb/ (x-1)]*100 

 Kpr = [2/ (7-1)]*100  = 33,3 

 Kpr = [4/ (7-1)]*100  = 66,6 

 Kpr = [3/ (7-1)]*100  = 50 

 Kpr = [1/ (7-1)]*100  = 16,6 

 Kpr = [2/ (7-1)]*100  = 33,3 

 Kpr = [1/ (7-1)]*100  = 16,6 

 Kpr = [0/ (7-1)]*100  = 0 

 

X je počet hodnocených rizik, jejich popis je v následující tabulce 6.  

Tabulka III: Rizika 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 

Kar 50 0 33,3 83,3 50 0 0 

Kpr 33,3 66,6 50 16,6 33,3 16,6 0 

 

 

 

Obrázek I: Graf po výpočtech koeficientů 
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4. Grafická analýza  

Výpočet os: 

Osa O1 je rovnoběžná s osou y a je rovna:  

 O1 = 100 - [(Karmax – Karmin) / 100 ] * s 

       = 100 - [(83,3 – 0 / 100 ] * 80 = 33,4 

Osa O2 je rovnoběžná s osou x a je rovna:  

 O1 = 100 - [(Karmax – Karmin) / 100 ] * s 

       = 100 - [(66,6 –0 ) / 100 ] * 80   =  46,7 

S je spolehlivost, která je rovna pro tuto práci 80 %. 

 

 

Obrázek II : Výsledný graf  - graf souvztažnosti 

5. Závěr  

Níže jsou popsány blíže rizika, podle toho jak byla metodou analýzy souvztažnosti 

rozčleněna do jednotlivých oblastí.  

 I. skupina je oblast, kde spadají rizika primárně i sekundárně nebezpečná. Jsou to 

tedy rizika, která mohou být vyvolána několika riziky, a současně sama mohou způsobit 

vznik jiných rizik.  

 Do této oblasti nepatří v této analýze žádná mimořádná událost.  

O1 

O2 

I 

III IV 

II 
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 II. skupina je oblastí se sekundárně nebezpečnými riziky. Jsou to rizika, která 

mohou být vyvolána více riziky, než sama mohou vyvolat. V této analýze byly do této 

oblasti zařazeny dva druhy mimořádných událostí: dopravní nehody (MU 2) a úniky 

nebezpečných látek (MU 3).  

 III. skupina obsahuje primárně nebezpečné rizika, které dokážou způsobit více 

rizik, než kolika riziky mohou být vyvolána. Do této oblasti byli zařazeny tři druhy 

mimořádných událostí: požáry (MU 1),  technické havárie (MU 4), radiační nehody (MU 

5).  

 IV. skupina je oblast relativního bezpečí. Do této poslední oblasti se zařadily dva 

druhy mimořádných událostí: ostatní mimořádné události (MU 6) a plané poplachy (MU 

7).  


