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Úvod 

Planeta Země zřejmě již od svého vzniku prochází mnoha pravidelnými cykly, ději, 

které se v kratších, či delších periodách opakují. Vyjma těchto dějů se stávají i věci 

nepravidelné, nenadálé. Lidstvo, jako součást této planety zažívá stejně tak události 

pravidelné i nepravidelné. Těm, které se stávají znenadání, jsme si zvykli říkat mimořádné.  

Existuje mnoho mimořádných událostí, které nám připravuje sama planeta Země, ale 

stejně tak je mnoho mimořádných událostí, které si záměrně či nevědomky připravuje lidstvo 

samo. Při současné technologické vyspělosti dokážeme mnoha těmto událostem předcházet 

nebo jejich důsledky alespoň eliminovat. Stále je ale mnoho mimořádných událostí, kterým 

se lidstvo nedokáže vyvarovat. Některé mimořádné události mohou dosáhnout takových 

rozměrů, že pro jejich zvládnutí nestačí síly a prostředky, které máme v běžném životě 

k dispozici. V takovém případě se mimořádná událost stává krizovou situací. 

Stejně jako je Česká republika řízena vládou, parlamentem a dalšími orgány státní 

správy v běžném životě, existují i v době vyhlášení krizových stavů orgány krizového řízení, 

které disponují takovými pravomocemi, aby byly následky co nejmenšího rozsahu. 

Nejdůležitějšími takovými orgány jsou krizové štáby. Aby tyto štáby mohly plnit řádně svou 

funkci, musí být vybaveny potřebným materiálem, technikou a zázemím. A právě touto 

tématikou se zabývá tato bakalářská práce. 

Jejím cílem je vytvořit návrh materiálně technického vybavení krizového štábu. 

Jelikož dosud neexistuje jednotný koncept tohoto vybavení, zabývá se práce v úvodu 

právními předpisy a dostupnou literaturou v oblasti krizového řízení. Z důvodu rozsahu této 

problematiky se dále práce omezuje na krajskou úroveň. V další části bakalářské práce je 

podrobně zmapován současný stav vybavení krajských krizových štábů. Pro práci bylo 

využito dvou sousedních, ale přitom velmi odlišných krajů České republiky. Dále je 

provedeno srovnání materiálně technického vybavení krajských krizových štábů se 

sousedními zahraničními územně správními celky.  

Na základě všech těchto získaných informací je vypracován návrh materiálně 

technického vybavení krizového štábu kraje. Návrh je komplexní, soustředí se na možná 

pracoviště krizových štábů a jejich vybavení, i na vybavení, které je potřeba při práci 

krizových štábů v terénu. 
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1 Základní pojmy 

Pro řešení tématu této práce je nutné v obecné rovině objasnit pojmy „krizový štáb“ 

a „materiálně technické vybavení“.  

1.1 Krizový štáb 

Pod pojmem štáb [14] si lze obecně představit organizační uskupení osob, 

podílejících se na řízení konkrétní činnosti, zásahu nebo postupu. Tento pojem původně 

vychází z vojenské praxe, kde byl používán pro určení kolektivu osob v okruhu velitele 

určité jednotky, která se podílela na jeho rozhodování nebo byla pouze poradním orgánem. 

Cílem práce štábu bylo v jakékoliv armádě zejména plnění rozkazů velitele, zpracovávání 

informací a podkladů pro jeho rozhodování a zajišťování spojení s veliteli na nižších 

úrovních.  

Pojem štáb se však používá i mimo armádu, v běžném životě, kde se jím většinou 

označuje skupina spřízněných osob, které zajišťují průběh společenských, kulturních nebo 

sportovních akcí. V běžném životě se můžeme setkat s pojmy „filmový štáb“ nebo „televizní 

štáb“. 

Krizový štáb [15] lze laicky nazvat jako skupinu osob, která slouží jako poradní a 

pracovní orgán osoby s určitou rozhodovací pravomocí pro řešení krizových situací.  

Zákon [1] definuje krizový štáb jako pracovní orgán zřizovatele pro řešení krizových 

situací. Krizové štáby existují na několika úrovních řízení veřejné správy. Vláda zřizuje 

ústřední krizový štáb, jednotlivá ministerstva a další centrální orgány státní správy, zřizují 

své vlastní krizové štáby. V případě vyhlášení stavu nebezpečí na omezeném území zřizuje 

hejtman Krizový štáb kraje, případně starosta Krizový štáb obce s rozšířenou působností. Na 

všech těchto úrovních veřejné správy je vznik krizových štábů dán zákonem. Na úrovni obce 

rozhoduje o zřízení krizového štábu starosta. Předsedou krizového štábu je v případě kraje 

hejtman a v případě obce s rozšířenou působností je to starosta ORP.  

Krizový štáb je určen nejen k řešení krizových situací, ale také k podpoře 

představitelů orgánů veřejné správy při koordinaci složek IZS při společném zásahu a dále 

k činnosti v přípravě na krizové situace. [1] 
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1.2 Materiálně technické vybavení 

Materiálně technickým vybavením lze v obecné rovině chápat jako vybavení určité 

skupiny lidí potřebným materiálem, technikou nebo jiným vybavením tak, aby byla schopna 

co nejsnáze plnit k úkoly.  

Materiálně technickým vybavením krizového štábu se rozumí vybavení členů 

krizového štábu a stálé pracovní skupiny takovými technickými prostředky, materiálem a 

vybavením, s jehož použitím bude dosaženo maximálně efektivního a rychlého rozhodování 

při řešení mimořádné situace. Jedná se o komplex hmotných a nehmotných nástrojů 

určených k zajištění základních životních potřeb členů krizových štábů a k rychlé a 

spolehlivé komunikaci s ostatními složkami krizového řízení a operačním a informačním 

střediskem. V neposlední řadě jsou součástí materiálně technického vybavení krizových 

štábů také potřebné zdroje informací v digitální nebo listinné podobě, jejichž použití a 

snadná dostupnost přispívá ke zrychlení a zefektivnění celého rozhodovacího procesu 

orgánů krizového řízení.  

Za materiálně technické vybavení krizového štábu lze považovat: 

- Komplex vybavení stálých, záložních a pojízdných pracovišť krizového štábu 

- Technické zajištění bezpečnosti pracovišť 

- Zásobování pracovišť energiemi a zálohování 

- Prostředky výpočetní techniky a jejich softwarové vybavení  

- Informační zdroje v grafické nebo listinné podobě 

- Geografické podklady 

- Komunikační prostředky pro svolávání členů krizového štábu a komunikaci 

s ostatními složkami krizového řízení 

- Dopravní prostředky pro přesun členů krizového štábu 

- Spotřební materiál určený pro činnost krizového štábu  

- Spotřební materiál potřebný pro zajištění životních potřeb členů krizového štábu 
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2 Rešerše dostupné literatury 

Základní právní dokument upravující fungování krizových štábů je Zákon [1] o 

krizovém řízení. K provedení některých ustanovení1 krizového zákona bylo přijato nařízení 

vlády [2]. Pro určení jednotných pravidel organizačního uspořádání krizových štábů byla 

Ministerstvem vnitra vydána směrnice [3], která činnost krizových štábů na jednotlivých 

úrovních dále upřesňuje. Za účelem jednotného zpracování krizových plánů, které se 

částečně zabývají vybavením krizových štábů, byla Ministerstvem vnitra vydána Metodika 

zpracování krizových plánů [4]. Pravomoci všech účastníků krizového řízení při přípravě a 

přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy stanovuje Zákon o hospodářských 

opatřeních pro krizové stavy [7]. 

Význam materiálně technického vybavení krizového štábu lze objasnit pouze na 

základě omezeného množství zdrojů a odborné literatury, zabývající se většinou krizovými 

štáby obecně. Zákon [1] o krizovém řízení řeší pravomoci a kompetence jednotlivých složek 

krizového řízení. Většina informací vztahujících se k tomuto tématu není z veřejných zdrojů 

dostupná nebo podléhá určitému režimu ochrany. Materiálně technické vybavení krizových 

štábů je ve většině případů součástí krizových plánů, které jsou například na úrovni krajů 

neveřejné, a není tedy možné informace v nich obsažené pro účely této práce použít. Z těchto 

důvodů jsou předmětem této rešerše pouze veřejně dostupné zákony, směrnice, vyhlášky a 

odborné články k této problematice. 

Pro účel zpracování této bakalářské práce byly prostudovány tyto dokumenty: 

Zákon o krizovém řízení v platném znění [1] 

Zákon řeší působnost a pravomoci státních orgánů a územních samosprávných 

celků v podmínkách přípravy na krizové situace i v jejich průběhu. Dále zákon určuje 

povinnosti a práva právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob v rámci 

přípravy i průběhu krizových situací. Zákon neřeší problematiku stavů souvisejících 

s obranou České republiky, tj. zabývá se pouze stavy nouze a stavy nebezpečí. Určuje 

kompetence orgánů krizového řízení na celostátní úrovni i orgánů s územní působností. 

Definuje základní pojmy v krizovém řízení. Řeší finanční zabezpečení krizových opatření a 

v závěru stanovuje sankce za případná porušení povinností ze zákona vyplývajících.  

                                                 

1 §27 odst. 8 a §28 odst.5 zákona č. 240/2000Sb 



14 

 

Nařízení vlády [2] 

Jedná se o prováděcí předpis k provedení §27 odstavce 8 a §28 odstavce 5 zákona 

[1] o krizovém řízení. Tato norma se zabývá způsobem nakládání s písemnostmi, které se 

vztahují k práci stálé pracovní skupiny a krizového štábu. Dále definuje činnosti 

bezpečnostních rad a krizových štábů a jejich složení na úrovni krajů i obcí s rozšířenou 

působností. Ve druhé polovině tohoto dokumentu je možno nalézt přesné specifikace 

náležitosti a členění krizových plánu a plánů krizové připravenosti a to od úrovně subjektů 

kritické infrastruktury průřezově státní správou až po jednotlivá ministerstva. 

 

Směrnice Ministerstva vnitra [3] 

Směrnice je opět prováděcím předpisem, který má za cíl stanovit jednotná pravidla 

organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou 

působností a krizového štábu obce. Předpis stanoví, kdo je oprávněn svolat krizový štáb na 

jednotlivých úrovních státní správy. Stanovuje personální složení krizových štábů a způsob 

jejich svolávání v době řešení mimořádné události.  

Významným ustanovením z hlediska materiálně technického vybavení krizových 

štábů je v této směrnici článek 6, který upravuje podmínky pro pracoviště krizových štábů. 

Stanovuje, co lze považovat za takové pracoviště a kdo rozhoduje o tom, kde bude zasedání 

krizového štábu probíhat. V odstavci 3 článku 6 jsou popsány minimální požadavky na 

vybavení prostor pro zasedání krizového štábu a prostor pro činnost stálé pracovní skupiny. 

Jedná se však o rámcový výčet minimálního vybavení, jako například zařízení pro nahrávání 

záznamu ze zasedání, komunikační a informační prostředky obecně, náhradní zdroj 

elektrické energie a dále povinnosti zajištění prostor před povětrnostními vlivy a 

zabezpečení vstupu nepovolaným osobám. Dokument dále stanovuje, čím a jak má být 

vybaveno pracoviště stálé pracovní skupiny, avšak opět velmi volně.  

Ve směrnici jsou také uvedeny odpovědnosti jednotlivých pracovišť krizového 

řízení. Dále výčet situací, které je možno v krizovém štábu projednávat. V části věnované 

stálé pracovní skupině jsou uvedeny podmínky pro její práci a základní výčet jejích úkolů. 

Samostatné články směrnice jsou rovněž věnovány spolupráci krizových štábů, 

dokumentačním povinnostem, a také odborné přípravě členů krizového štábu.  
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Adamec V.: Krizové štáby veřejné správy [9] 

Publikace Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ve které se autor 

zabývá jednotlivými typy krizových štábů komplexně. V publikaci jsou odborně řešeny 

principy fungování jednotlivých typů krizových štábů, včetně stručných upozornění autora 

na možné nedostatky, například při komunikaci mezi různými stupni krizového řízení. 

Publikace se také zabývá řídícími a rozhodovacími procesy v krizovém štábu, od východisek 

pro rozhodovací proces, až po zasedání krizového štábu pro přijetí konkrétního rozhodnutí. 

Dále řeší vydání tohoto rozhodnutí, kontrolu jeho plnění, apod. Samostatné části této 

publikace jsou věnovány vedení dokumentace krizových štábů a odborné přípravě osob, 

které jsou součástí jednotlivých částí krizových štábů. 

Z hlediska této bakalářské práce je v publikaci významná zejména kapitola 6 

s názvem „Vybavení a provoz pracoviště krizového štábu“. V této kapitole autor rozebírá 

prostorové a provozní podmínky pro práci krizových štábů, technické a informační 

prostředky pro odbornou podporu řídících a rozhodovacích procesů a personální zajištění 

v působnosti konkrétního pracoviště krizového řízení.    

V příloze této publikace jsou detailně specifikovány činnosti jednotlivých členů 

stálé pracovní skupiny a členů krizového štábu, které jsou z hlediska této práce velmi 

významné. 

 

Karkošková K.: Diplomová práce: Metodika pro práci stálé pracovní skupiny 

krizového štábu veřejné správy [10] 

Tento dokument se zabývá problematikou stálé pracovní skupiny krizového štábu. 

Je dělena na tři samostatné části a jejím výsledkem je návrh metodiky pro práci stálé 

pracovní skupiny krizového štábu. Tato práce poskytuje solidní základ pro případné 

zpracovatele dokumentů a přípravu podmínek pro práci stálých pracovních skupin na 

úrovních krajů i obcí s rozšířenou působností. 

Adamec V.: Článek: Odborná příprava osob zařazených do krizových štábů [11] 

Článek analyzuje současnou situaci v rámci vzdělávání a odborné přípravy osob, 

které jsou v různých stupních na komunální úrovni zařazeny do práce stálých pracovních 

skupin a krizových štábů. Zabývá se zásadami vzdělávání těchto osob ve vazbě na jejich 

připravenost na krizové situace a možnou aplikací projektu SIMPROKIM v této oblasti. 
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Metodika zpracování krizových plánů [4] 

Tato metodika upravuje náležitosti krizových plánů na všech úrovních státní 

správy. Byla vydána k zajištění jednotného postupu při zpracovávání krizových plánů a je 

určena jako pomůcka krizového řízení. Definuje krizový plán jako základní plánovací 

dokument obsahující soubor řešení krizových situací.  

 

Konečná P.: Diplomová práce: Zásady pro hodnocení úrovně připravenosti krizového 

štábu [12] 

V této diplomové práci autorka definuje základní kritéria, podle kterých je možno 

hodnotit připravenost krizového štábu na řešení mimořádných událostí. Srovnává úroveň 

připravenosti u nás a v zahraničí. V kapitole 3 se zabývá činností krizového štábu obce 

s rozšířenou působností, kde definuje obecné požadavky na vybavení pracoviště krizového 

štábu a stálé pracovní skupiny vyplývající ze směrnice [3]. Dále popisuje jednotlivé úkoly 

krizového štábu a stálé pracovní skupiny. Ve vztahu k materiálně technickému vybavení 

pracoviště krizového štábu uvádí v příloze č. 2 seznamy vybavení pracoviště krizového 

štábu, které dále člení na individuální vybavení člena KŠ, společné vybavení pracoviště KŠ 

a prostředky pro nouzový provoz pracoviště KŠ. 
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3 Současný stav 

Aby bylo možné kvalitně zpracovat návrh materiálně technického vybavení 

krizového štábu, je nutné se nejprve důkladně seznámit se současným stavem tohoto 

vybavení. Jelikož se jedná o velmi rozsáhlou problematiku, byla pro účely této práce zvolena 

úroveň krajů v České republice. Jako příklady byly vybrány Moravskoslezský a Zlínský kraj, 

s jejichž vybavením se v této kapitole podrobně seznámíme. 

3.1 Stavebně technické řešení objektů, v nichž jsou umístěny krizové 

štáby 

Ve většině krajů jsou stálá pracoviště krizových štábů umístěna v objektech 

krajských úřadů nebo v prostorách krajských ředitelství Hasičského záchranného sboru 

příslušného kraje. Jako příklady objektů, v nichž jsou umístěny stálé pracoviště krizového 

štábu na úrovni krajů lze uvést v případě Moravskoslezského kraje pracoviště v objektu 

Integrovaného bezpečnostního centra a v případě Zlínského kraje umístění pracoviště v sídle 

Zlínského kraje v budově Baťova mrakodrapu. Na úrovni obcí s rozšířenou působností jsou 

stálá pracoviště krizového štábu umístěna ve většině případů přímo v budovách městských 

úřadů. 

 

Příklad č. 1 - Moravskoslezský kraj – stálé pracoviště krizového štábu v Integrovaném 

bezpečnostním centru 

Budova v centru krajského města Ostravy, která byla uvedena do ostrého provozu 

v roce 2010 a vznikla rekonstrukcí původní budovy META2. Jedná se o objekt, ve kterém 

jsou soustředěny veškeré složky, které se podílí na případném řešení mimořádných událostí. 

Celková užitná plocha budovy je 7 719m2, obestavěný prostor je 35660m3, k dispozici je 5 

výtahů, 2 schodiště a při běžném provozu je v pracovní den v budově přítomno 230 osob.  

V tomto objektu se nachází operační střediska HZS Moravskoslezského kraje, Územní 

středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, operační středisko Městské policie 

Ostrava a krajské i městské operační středisko Policie České Republiky. Dále se v objektu 

nachází Dispečerský sál krajského centra tísňového volání a pracoviště Armády České 

                                                 

2 Nikdy nezkolaudovaný skelet bývalého výrobního závodu firmy META. 
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Republiky a Celní správy pro spolupráci při řešení mimořádných situací. V tomto objektu 

jsou umístěna pracoviště krizových štábů Moravskoslezského kraje i statutárního města 

Ostravy.  

 

 

Z hlediska dopravní obslužnosti je budova IBC po dobudování dálničních přivaděčů 

dobře dostupná ze všech směrů. Stavebně technické řešení tohoto objektu odpovídá svou 

vyspělostí dobudování v roce 2010. Je tedy na velmi vysoké úrovni po stránce komunikační, 

informační, organizační i technologické. V objektu jsou umístěny i nižší úrovně jednotlivých 

bezpečnostních složek, jako například služebna městské policie nebo výjezdové stanoviště 

rychlé záchranné služby.  

V případě Moravskoslezského kraje se jedná o zcela ojedinělý způsob začlenění 

stálého pracoviště krizového štábu kraje i statutárního města do jednoho objektu, ve kterém 

působí i veškeré složky podílející se na řešení krizových situací na území kraje. Tomu 

odpovídá i stavebně technické řešení objektů, jeho způsob zabezpečení, zásobování 

energiemi, zálohování nebo komunikační infrastruktura. Objekt je vybaven elektronickou 

Obrázek 3-1 : Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje [17] 
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zabezpečovací signalizací, elektrickou požární signalizací a kamerovým systémem. Všechny 

složky krizového řízení mají společné datové sítě i databázové a informační servery. 

Budova je prioritně vytápěna párou, ale při výpadku dodávek páry je možné přejít 

na částečné vytápění elektrickou energií. Elektrická energie je do budovy dodávána ze dvou 

na sobě nezávislých větví elektrické přenosové soustavy prostřednictvím transformátorů 

22kV. Objekt má vlastní trafostanici i rozvodnu VN. Jedná se o bezvýpadkový systém, kdy 

případné výpadky elektrické energie jsou v první fázi zajištěny napájením z rotačních 

záložních zdrojů – UPS, a následně ze dvou nezávislých náhradních zdrojů – Dieselagregátů, 

každý o výkonu 650kW. Pro zásobování náhradních zdrojů naftou je v budově instalována 

nádrž o objemu 16m3. Toto množství nafty umožňuje provoz všech zařízení v objektu po 

dobu minimálně 72 hodin. Po uplynutí tohoto času bez obnovení dodávek elektřiny je možné 

vnější připojení objektu na náhradní zdroj přivezený na přípojné místo na hraně budovy 

Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje. 

Při potenciálním výpadku dodávek vody do budovy nebo poklesu tlaku ve 

vodovodním řádu jsou pro zajištění dodávek vody v objektu instalovány celkem 3ks nádrží 

o objemu 5m3. 

Umístění stálého pracoviště krizového štábu kraje do budovy IBC přináší mnoho 

výhod při řešení krizových situací, zejména operativnost všech složek je takřka stoprocentní. 

V této budově je pracoviště kapacitně vysoce komfortní, jeho technologická vybavenost a 

možnost případně využít i prostředky jednotlivých složek IZS je velkou výhodou. Naopak 

nevýhodou může být přílišná koncentrace složek podílejících se na krizovém řízení do 

jednoho místa a tedy vysoká míra zranitelnosti například při teroristickém útoku. 

 

Příklad č. 2 - Zlínský kraj – stálé pracoviště krizového štábu v sídle Krajského úřadu, 

Baťově mrakodrapu 

Objekt, ve kterém je vybudováno stálé pracoviště krizového štábu Zlínského kraje, 

je shodný se sídlem Zlínského kraje. Jedná se o budovu č. 21 v areálu bývalé továrny firmy 

Baťa v krajském městě Zlín. Budova byla postavena v roce 1938 jako administrativní budova 

firmy Baťa. Do dnešní podoby byla budova rekonstruována v roce 2004. Jelikož se jedná o 

chráněnou kulturní památku, existují z pohledu dnešního využití mnohá omezení. Krajský 

úřad Zlínského kraje i územní pracoviště Finančního úřadu ve Zlíně, což jsou dva základní 
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uživatelé objektu, se omezením, která vyplývají ze stavebně technického řešení roku 1938, 

poměrně snadno přizpůsobili. Významné dispoziční omezení se však týká prostorů 

krizového štábu, který je umístěn v prvním podzemním podlaží v prostorách bývalého CO 

krytu. I přes tato omezení se však pracovníkům Oddělení pro zvláštní úkoly Odboru 

kanceláře hejtmana Zlínského kraje podařilo vybudovat plně funkční a komfortně vybavené 

pracoviště. Umístění stálého pracoviště v prostorách bývalého CO krytu je velmi efektivní 

zejména s ohledem na potenciální hrozbu teroristického útoku. Jako nevýhoda se však jeví 

nedostatek únikových cest.   

 

 

Celková užitná plocha budovy je 26 135 m2, obestavěný prostor je 131 998 m3, 

k dispozici jsou čtyři rychlovýtahy, z nichž pouze jeden je evakuační, dále požární výtah, 

Obrázek 3-2 : Baťův mrakodrap, Sídlo Krajského úřadu Zlínského kraje [zdroj: archiv autora ] 
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nákladní výtah a dvě technické památky Baťův výtah3 a Páternoster4. V budově jsou celkem 

tři centrální schodiště a budovu v běžný pracovní den užívá přibližně 700 osob. Základním 

médiem pro vytápění objektů je pára, kterou ale v případě výpadku dodávek páry není možné 

vzhledem k velikosti objektu ničím nahradit. Budova je napájena elektrickou energií pouze 

z jedné větve a v případě výpadku elektrické energie je tedy zcela odkázána na záložní 

baterie a náhradní zdroj. Vzhledem k energetické náročnosti budovy by nouzové zásobování 

elektrickou energií znamenalo značné omezení. Na záložní a náhradní zdroje jsou připojeny 

jen vybrané elektrické okruhy, zejména elektronický zabezpečovací systém, elektrická 

požární signalizace, přístupový systém, kamerový systém a silové zásuvkové okruhy určené 

pro využití v prostorách stálého pracoviště krizového štábu. 

Objekt je připojen do elektrické sítě prostřednictvím externího dodavatele, který 

také vlastní trafostanici se dvěma transformátory, každý o výkonu 630 kVA. Výpadky 

elektrické energie jsou vyřešeny ve dvou stupních. V první fázi přechází budova na 

zásobování elektrickou energií ze záložních zdrojů – UPS, kterých pro různá zařízení 

využívá celkem osm kusů o výkonech 16 nebo 24 kW. Ve druhém stupni jsou vybrané 

systémy v budově napájeny prostřednictvím náhradního zdroje – dieselagregátu, s motorem 

o výkonu 268 kW, generátorem 240 kW. Tento náhradní zdroj je zásobován z vlastní nádrže 

na naftu o kapacitě 900 l.  

Stálé pracoviště krizového štábu, umístěné v prvním podzemním podlaží Baťova 

mrakodrapu má výhodu v operativnosti členů krizového štábu, kdy část členů krizového 

štábu kraje se v běžném pracovním dni nachází v objektu. Jedná se o předsedu krizového 

štábu – hejtmana kraje, tajemníka krizového štábu a některé další členy krizového štábu. 

Nevýhodou při budování pracoviště krizového štábu v tomto objektu bylo přizpůsobení se 

architektonickému členění budovy Baťova mrakodrapu, to znamená adaptaci na prostorový 

modul 16,15 x 16,15 m. 

 

 

 

                                                 

3 Pojízdná kancelář šéfa firmy Baťa o rozměrech 6 x 6 m, klimatizovaná, s vlastním umyvadlem. 

4 Typ výtahu s nepřetržitým oběhem kabin, které obíhají bez zastavení v jednotlivých podlažích. 
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Srovnání obou příkladů 

Uvedené příklady představují dva typické způsoby řešení umístění stálého 

pracoviště krizových štábů krajů. Kraje se při budování stálých pracovišť rozhodly jít buď 

cestou vybudování pracoviště ve vlastních prostorách, což zde demonstruji na příkladu 

Zlínského kraje nebo se vydaly cestou budování těchto pracovišť ve specializovaných 

objektech, jakými jsou například centrály Hasičského záchranné sboru v konkrétním kraji. 

V této práci toto řešení reprezentuje Moravskoslezský kraj.  

Obě koncepce mají své kladné i záporné stránky. Pominu-li samotné vybavení 

stálých pracovišť, kterým se budu v této práci zabývat dále, lze z pohledu umístění stálých 

pracovišť a stavebně-technického řešení budov, ve kterých se pracoviště nacházejí, rozčlenit 

silné a slabé stránky uvedených příkladů do dvou odlišných modelů. Možná rizika obou typů 

řešení jsou uvedena níže ve formě tabulek SWOT analýzy. 

 

Model SPKŠ v prostorách Krajského úřadu 

Silné stránky Slabé stránky 

 

 Přítomnost některých členů KŠ 

v objektu v pracovní době a tedy 

rychlost zasedání KŠ 

 V případě teroristického útoku 

nebudou zasaženy složky IZS 

 Možnost využití většinou velmi 

kvalitní infrastruktury a 

zabezpečení objektu 

 

 

 Nutnost přizpůsobit se stavebně 

technickému řešení budovy 

 Energetická nezávislost – 

většinou pouze jedna větev 

elektrické distribuční soustavy 

 Nepřítomnost ozbrojených složek 

v objektu 

 

Příležitosti Hrozby 

 

 kvalitní spojení s OPIS 

 redundance napájení elektrickou 

energií 

 

 

 Identifikace přítomnosti předsedy 

KŠ v objektu 

Tabulka 1 - SWOT analýza SPKŠ v prostorách Krajského úřadu 
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Model SPKŠ v prostorách HZS nebo jiné složky IZS 

Silné stránky Slabé stránky 

 

 Nepřetržitý provoz  

 Rychlost přípravy stálého 

pracoviště pro zasedání 

 Energetická nezávislost objektu 

 Vysoký stupeň zabezpečení objektu 

 Přítomnost ozbrojených složek 

v objektu 

 

 

 Zranitelnost KŠ, KOPIS a složek 

IZS současně v případě 

teroristického útoku, při 

občanských nepokojích, apod. 

 

Příležitosti Hrozby 

 

 Udržování technologií na vysoké 

úrovni 

 

 teroristický útok – zasažení více 

složek krizového řízení současně 

Tabulka 2 - SWOT analýza SPKŠ v prostorách HZS nebo jiné složky IZS 

 

3.2 Pracoviště krizových štábů 

3.2.1 Stálá pracoviště krizových štábů 

Směrnice Ministerstva vnitra [3] v článku 6 definuje zásady, které musí splňovat 

prostor pro zasedání krizového štábu a stálé pracovní skupiny. Úplné znění tohoto článku 

tvoří přílohu č. X této bakalářské práce. Tato směrnice však neobsahuje přesné parametry 

pracoviště krizového štábu, pouze uvádí, že se jedná o předem připravené prostory. 

Nestanovuje, ve kterém objektu má být pracoviště zřízeno, nechává na konkrétním orgánu 

státní správy, zda bude pracoviště například v objektu krajského úřadu, obecního úřadu, 

hasičského záchranného sboru nebo v jiném vhodném prostoru s ohledem na charakter 

mimořádné situace. V článku 6 jsou rovněž uvedeny minimální obecné požadavky na 

technické a materiální vybavení pracoviště. 

Jelikož zde nejsou uvedeny přesné parametry pracovišť, jejich prostorové členění, 

ani technické standardy, můžeme se v praxi setkat s různými koncepty řešení. 

Z výše uvedených důvodů jsem se rozhodl opět, obdobně jako v kapitole 4.1, 

provést srovnání dvou odlišných koncepcí pracovišť krizových štábů na úrovni krajů. Jedná 

se o stálá pracoviště krizových štábů Moravskoslezského a Zlínského kraje. Tato volba je 
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vhodná zejména s ohledem na skutečnost, že obě varianty reprezentují konkrétní způsob 

řešení a ve většině krajů v České republice byla zvolena jedna z těchto dvou koncepcí. První 

z koncepcí reprezentuje kraje, které mají pracoviště krizových štábů zřízeny v objektu 

Hasičského záchranného sboru a druhá koncepce reprezentuje ty z krajů, které tato 

pracoviště mají přímo v prostorách krajských úřadů. 

 

Příklad č. 1 – Stálé pracoviště krizového štábu Moravskoslezského kraje 

Stálé pracoviště krizového štábu je v Moravskoslezském kraji umístěno do 3. 

nadzemního podlaží objektu Integrovaného bezpečnostního centra na ulici Nemocniční. 

Stavebně technické řešení objektu je uvedeno v kapitole 3.1 této bakalářské práce. 

V rámci rekonstrukce objektu nebylo nutné se po projekční stránce omezovat 

dispozičním řešením budovy. Bylo tedy možné navrhnout stálé pracoviště krizového štábu 

dle konkrétní potřeby kraje. Na základě konzultací jednotlivých složek IZS a oddělení pro 

krizové řízení Moravskoslezského kraje tedy vzniklo pracoviště, které prostorově i 

dispozičně vyhovovalo všem složkám krizového řízení. Vedle mnoha výhod spojených 

s umístěním tohoto pracoviště do této budovy je jeho nevýhodou značná zranitelnost objektu 

v případě teroristického útoku, vyplývající z příliš velké koncentrace složek krizového řízení 

na jednom místě. Schématické členění pracovišť - Obrázek 3-3 : Schéma rozmístění 

pracovišť KŠ Moravskoslezského kraje  

 

 

Komunikační chodba s možným únikem v obou směrech

Pracovní skupina pro koordinaci 

poskytování humanitární pomoci

Odborná skupina 

týlového zabezpečení a 

ochrany obyvatelstva

Odborná skupina analýzy 

situace a nasazení 

jednotek

Odborná skupina 

pro součinnost a 

komunikaci

Komunikační 

středisko

Tajemník KŠ, vedoucí 

směn

Místnost zasedání krizového štábu 

kraje

Obrázek 3-3 : Schéma rozmístění pracovišť KŠ Moravskoslezského kraje [zdroj: archiv autora ] 
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K uvedeném schématu je potřeba uvést, že všechny prostory s výjimkou stálého 

pracoviště krizového štábu jsou modulární a je tedy možné je i v průběhu krizové situace 

přizpůsobit konkrétním potřebám.  

Z hlediska materiálně technického vybavení jsou všechna pracoviště vybavena 

modulárním nábytkem, tj. stoly, židlemi nebo křesly, skříněmi, věšáky, apod. Modulárnost 

nábytku umožňuje jeho rozestavění v závislosti na potřebách konkrétní pracovní skupiny. 

Každé pracoviště odborné skupiny i pracoviště tajemníka krizového štábu je vždy vybaveno 

jedním pevným počítačem a telefonem. V rámci cvičení v roce 2014 bylo zjištěno, že tento 

počet je nedostatečný. K dispozici je na všech pracovištích uzavřená Wi-Fi síť pro ty členy 

krizových štábů, kteří mají k dispozici svůj notebook. Softwarové vybavení spočívá 

v prostředí nejčastěji užívaném, jako je Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint, apod.). Všechna pracoviště jsou vybavena obdobně jako ostatní prostory 

objektu, k dispozici je osvětlení, klimatizace, zálohované zásuvkové okruhy, apod. 

Výjimkou je stálé pracoviště krizového štábu kraje. Jeho situační členění není 

modulární vzhledem k jeho vybavení a velikosti. Interiér stálého pracoviště je znázorněn na  

Obrázek 3-4: Stálé pracoviště krizového štábu Moravskoslezského kraje 

 

 

 

Obrázek 3-4: Stálé pracoviště krizového štábu Moravskoslezského kraje [17] 
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Místnost stálého pracoviště krizového štábu Moravskoslezského kraje je vybavena: 

- Stoly, židle pro 23 členů krizového štábu 

- Silnoproudé a datové zásuvky ve stole a uzavřená Wi-Fi síť pro krizový štáb 

- Mikrofonní pult pro každého člena krizového štábu 

- Telefonní přístroj pro předsedu krizového štábu s hlasitým poslechem a VoIP5 

- Pevný počítač pro předsedu krizového štábu 

- 4ks velkoplošných monitorů 

- Systém pro pořádání videokonference  

- Nahrávací zařízení pro záznam jednání krizového štábu 

- Tiskárna je k dispozici v místnosti komunikačního střediska, resp. tajemníka 

krizového štábu 

- Bílá magnetická popisovací tabule 

 

Příklad č. 2 – Stálé pracoviště krizového štábu Zlínského kraje 

Stálé pracoviště krizového štábu Zlínského kraje je umístěno na Třídě Tomáše bati 

ve Zlíně, v 1. podzemním podlaží 21. budovy nazývané také „Baťův mrakodrap“. V této 

budově současně sídlí Krajský úřad Zlínského kraje a Finanční úřad ve Zlíně. Pracoviště je 

vybudováno v bývalých prostorách CO krytu. Tomu také odpovídá členění pracovišť, které 

bylo nutno přizpůsobit dispozičním řešením, jelikož bývalý CO kryt je stavebně velmi 

robustní. Umístění pracoviště do těchto prostor má své výhody i nevýhody. Mezi výhody 

patří zejména odolnost proti případnému teroristickému útoku, ale také například vlastní 

filtr-ventilační zařízení pro případ zamoření okolního prostředí nebezpečným plynem. Mezi 

nevýhody pak lze zařadit jen jednu skutečnou únikovou cestu společně se dvěma nouzovými 

výlezy, což by v případě nebezpečí nemuselo být dostačující. Dispoziční řešení pracoviště 

krizového štábu Zlínského kraje je znázorněno na obrázku 3-5. 

                                                 

5 Z anglického Voice over IP, znamená volání přes internet 
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Z blokového schématu je zřejmé, že se v případě Zlínského kraje jedná o výrazně 

skromnější podmínky. Navzdory této skutečnosti je členění stálého pracoviště modulární a 

jeho výbava je na velmi dobré úrovni. 

Místnost stálého pracoviště krizového štábu je vybavena: 

- Stoly a židlemi pro 10 členů krizového štábu 

- Silnoproudými zálohovanými zásuvkami 

- Pevným počítačem a tiskárnou 

- Telefonním přístrojem 

- 2ks velkoplošných monitorů 

- Mapovými podklady 

- Bílou magnetickou popisovací tabulí 

- Multimediálním zařízením ovládaným přímo předsedou krizového štábu 

- Systémem videokonference pro spojení s ostatními složkami krizového řízení  

K dispozici je standardní osvětlení, přístup je blokován proti neoprávněnému 

vstupu přístupovým elektronickým systémem a elektronickou zabezpečovací signalizací. 

Uspořádání stálého pracoviště krizového štábu Zlínského kraje je na obrázku 3-6.  

Ostatní prostory

Vstup

Z
á

ze
m

í

Sklad logistické podpory

Zázemí

Místnost zasedání 

krizového štábu
Odpočinková místnost

Pracoviště SPS a 

dispečerské pracoviště
Pracoviště složek IZS

              Obrázek 3-5: Schéma rozmístění pracovišť KŠ Zlínského kraje [zdroj: archiv autora ] 
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V místnosti pracoviště stálé pracovní skupiny je instalováno dispečerské pracoviště 

SPS, na kterém jsou k dispozici přímé přístupy do intranetu krizového řízení a současně do 

systému IVVS ZK, který je podrobněji popsán v kapitole „Informačně komunikační 

platformy krizového řízení“. Dispečer může současně používat celkem 3ks monitorů a obraz 

z každého z nich kdykoliv dle potřeby členů krizového štábu převést na jeden ze dvou 

velkoplošných monitorů, které jsou v místnosti rovněž instalovány. Na dispečerském 

pracovišti je dále k dispozici pevná telefonní linka a tiskárna pro přípravu dokumentů 

krizového štábu. Místnost je kromě standardního nábytku vybavena magnetickou popisovací 

tabulí, projekčním plátnem pro případné využití dataprojektoru, flipchartem, a také 

speciálními mapovými podklady s mapami Zlínského kraje, vyznačenými ORP, vodními 

toky, prvky kritické infrastruktury, apod. Uspořádání je zřejmé z obrázku 3-7. 

 
Obrázek 3-7: Pracoviště stálé pracovní skupiny a dispečerské pracoviště [zdroj: archiv autora ] 

Obrázek 3-6: Místnost stálého pracoviště krizového štábu Zlínského kraje [zdroj: archiv autora ] 



29 

 

V místnosti pracoviště složek IZS jsou dvě standardní pracoviště vyhrazená pro 

určené pracovníky Hasičského záchranného sboru a Policie české republiky a vybavená 

stolními počítači s přímým spojením prostřednictvím optické sítě do KOPIS HZS a Policie 

ČR. Budování pracoviště Zdravotnické záchranné služby ani přímé spojení není potřebné. 

Důvodem je skutečnost, že ředitel ZZS ZK i vedoucí odboru zdravotnictví jsou členy 

Bezpečnostní rady Zlínského kraje. 

V odpočinkové místnosti jsou pro případ rozsáhlé a dlouhodobé mimořádné události 

umístěna dvě lůžka určená pro odpočinek členů krizového štábu, nebo stálé pracovní 

skupiny. 

3.2.2 Záložní pracoviště krizových štábů 

Při mimořádných událostech, v jejichž důsledku není možné využít prostory stálého 

pracoviště krizového štábu kraje, může předseda krizového štábu rozhodnout o zasedání 

krizového štábu v prostorách záložního pracoviště. Nemožnost využití stálého pracoviště 

nemusí mít přímou příčinnou souvislost s konkrétní mimořádnou událostí. Důvodem, proč 

není možné stálé pracoviště využít, může být skutečnost, která s mimořádnou událostí vůbec 

nesouvisí. 

Ve většině případů krajů se jedná o pracoviště, která jsou umístěna v objektech HZS 

ČR. Z toho vyplývá, že mají k dispozici potřebnou infrastrukturu objektu, její zabezpečení, 

zálohování energiemi a přímé spojení s KOPIS. Tato pracoviště jsou v běžném provozu 

využívána jako zasedací místnosti nebo běžné kanceláře sloužící provozu HZS ČR.  

Nejedná se o plnohodnotná pracoviště krizových štábů, ale o náhradní řešení, které 

je při zachování maximálních požadavků na vybavení prostor pro zasedání logicky umístěno 

v prostorách HZS ČR. Tyto objekty jsou z hlediska dostupnosti a vybavenosti podmínkám 

stálého pracoviště krizového štábu nejblíže. Významným faktorem, který ovlivňoval 

rozhodnutí umístit záložní pracoviště do prostor HZS ČR, byla skutečnost, že se jedná o 

objekty s nepřetržitým provozem a příprava pracoviště pro potřeby krizového štábu je tedy 

možná v zásadě kdykoliv. Za tuto přípravu jsou většinou odpovědné konkrétní osoby na 

pozicích vedoucích směn. Aktivace pracoviště je ošetřena vnitřní směrnicí HZS ČR 

v příslušném kraji. 
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3.2.3 Mobilní pracoviště krizových štábů 

V jednotlivých krajích je k zajištění pojízdného pracoviště přistupováno různým 

způsobem. Přístupy krajských úřadů lze v zásadě rozdělit do dvou skupin. První skupina 

krajských úřadů zajišťuje připravenost a akceschopnost práce krizového štábu v místě 

mimořádné události vlastním mobilním pracovištěm. Druhá skupina krajských úřadů má 

pojízdné pracoviště zajištěno ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem kraje, který 

disponuje potřebnými prostředky. V případě mobilního pracoviště vlastněného krajským 

úřadem je toto pracoviště součástí materiálně technického zabezpečení krizového štábu a 

jeho pořízení, provozuschopnost a údržba je zajišťována odpovědnými pracovníky oddělení 

nebo odboru krizového řízení příslušného krajského úřadu. Vlastní-li mobilní pracoviště 

krajský úřad, je při mimořádných událostech, které nevyžadují aktivní účast krizového štábu 

kraje, obvyklá možnost zapůjčení pracoviště obcím s rozšířenou působností v působnosti 

daného kraje. 

Účelem mobilního pracoviště krizového štábu je zajištění zázemí krizového štábu 

v polních podmínkách. Cílem pojízdného pracoviště je zajištění standardního zasedání 

krizového štábu, zajištění osobní hygieny členů krizového štábu, možnost nouzového 

odpočinku členů krizového štábu a částečné úpravy předem připravených jídel. Mobilní 

pracoviště krizového štábu zajišťuje v terénu základní pracovní podmínky pro práci 

krizového štábu a jeho ochranu před nepříznivými povětrnostními podmínkami. 

Ve většině případů se na úrovni kraje jedná o pojízdnou soupravu, která se skládá ze 

tří základních částí: 

a) Nákladní skříňový terénní automobil s hermeticky uzavíratelnou skříňovou karosérií. 

b) Několik stanových přístřešků, které je možno přistavět k automobilu tak, aby tvořily 

funkční celek. 

c) Nafukovací záchranný stan. 

Typickým reprezentantem krajského úřadu s vlastním mobilním pracovištěm 

krizového štábu je Zlínský kraj. Ukázka rozvinutého pojízdného pracoviště krizového štábu 

Zlínského kraje je na obrázku 3-8. 
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Jak je zřejmé z obrázku 3-8, tvoří pojízdné pracoviště krizového štábu kompaktní 

celek, složený ze dvou základních částí. Jednu část tvoří nafukovací záchranný stan s užitnou 

plochou alespoň 50m2, který lze vybavit stoly, židlemi, případně dalším inventářem 

v závislosti na charakteru mimořádné události a na požadavcích členů krizového štábu. 

Nafukovací záchranný stan pak v případě řešení krizové situace slouží k zasedání krizového 

štábu, bezpečnostní rady nebo pracovních skupin. Druhou část tvoří pohotovostní vozidlo 

propojené s přístavbami po levé i pravé straně a slouží k zajišťování obslužných činností pro 

práci krizového štábu a komunikaci s ostatními složkami krizového řízení.  

 

Mobilní pracoviště krizového štábu Zlínského kraje obsahuje toto základní vybavení: 

a) Jeden nafukovací záchranný stan včetně příslušenství a kompresoru 

b) Několik stanových přístřešků k navázání na skříňový automobil 

c) Elektrickou instalaci malého a nízkého napětí, která může být napájena z vnějšího 

zdroje elektrické energie nebo přídavné zdrojové soustavy 

d) Vnitřní i vnější osvětlení – celkové, místní a zastírací 

e) Přenosnou elektrocentrálu a dieselagregát tažený za vozidlem 

f) Filtrační a ventilační zařízení pro přívod čerstvého filtrovaného vzduchu do 

pohotovostního vozidla 

Obrázek 3-8: Rozvinuté pojízdné pracoviště krizového štábu Zlínského kraje [18] 
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g) Topná tělesa – přenosná, elektrická nebo naftová 

h) Mobilní toaletu 

i) Skládací pracovní stoly, stoličky, tabule, apod. 

j) Další příslušenství jako např. elektrický vařič, varná konvice, měnič napětí, trezor, 

desky pro práci s mapou, přídavné ventilátory, atd. 

Pro zajištění akceschopnosti pojízdného pracoviště krizového štábu je velmi důležitá 

jeho pravidelná údržba. Již při pořizování jednotlivých částí pracoviště je nutné brát ohled 

na snadnost a rychlost údržby a její ekonomickou nenáročnost. [9] Součástí pojízdného 

pracoviště krizového štábu není komunikační, výpočetní ani audiovizuální technika, stejně 

jako potřebné kancelářské vybavení pro práci krizového štábu. U tohoto zařízení se 

předpokládá, že budou dodány v rámci logistiky vyplývající z krizového plánu kraje. 

3.3 Zajištění bezpečnosti pracovišť krizového štábu 

Bezpečnost jednotlivých typů pracovišť krizových štábů krajů je zajišťována 

s ohledem na typ pracoviště, jeho umístění a také s ohledem na skutečnost v jaké režimu se 

pracoviště nachází.  

 

Stálé pracoviště v pohotovostním režimu 

V běžném provozu, tzv. pohotovostním režimu, kdy není vyhlášen krizový stav nebo 

není řešena konkrétní mimořádná událost, je bezpečnost stálého pracoviště zajištěna 

většinou pouze pasivními prvky zabezpečení objektu, ve kterém se pracoviště nachází. Jsou 

zde použity tyto technické prostředky: 

- Elektronická zabezpečovací signalizace – stálé pracoviště je samostatná smyčka 

s omezenými oprávněními její deaktivace 

- Elektronická kontrola vstupu – slouží k přesné kontrole kdo a kdy do stálého 

pracoviště vstoupil a kdy jej opustil. Kontrolu záznamů provádí v určených 

intervalech bezpečnostní pracovník zodpovědný za stálé pracoviště. 

- Kamerový systém – v některých objektech jsou kamerami se záznamem sledovány 

pouze vstupy do budov, u jiných všechny vstupy do prostor stálých pracovišť. 

Výjimečně jsou monitorovány i přímo prostory krizového štábu. Nejedná se o 

samostatný kamerový systém určený pro zaznamenávání zasedání krizového štábu. 
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Stálé pracoviště v průběhu zasedání krizového štábu 

V okamžiku rozhodnutí předsedy o aktivaci krizového štábu, některé krajské úřady 

v rámci přípravy pracoviště automaticky zajišťují fyzickou ochranu objektu nebo 

přístupových cest do prostor stálého pracoviště. Jedná se o předem smluvně ošetřené 

soukromé bezpečnostní agentury, strážníky městské policie a v některých případech o 

příslušníky Policie ČR.  

V režimu aktivní činnosti krizového štábu nebo stálé pracovní skupiny jsou 

samozřejmě aktivní i všechny technické prostředky využívané v pohotovostním režimu 

stálého pracoviště.  

 

Záložní pracoviště 

Zabezpečení záložního pracoviště v pohotovostním režimu odpovídá úrovni 

zabezpečení objektu, ve kterém se toto pracoviště nachází. V případě rozhodnutí předsedy 

krizového štábu o jeho využití jsou aplikována opatření shodná se stálým pracovištěm. 

 

Mobilní pracoviště 

V případě vybudování mobilního pracoviště krizového štábu v terénu, většinou 

v blízkosti místa mimořádné události, je jedním z organizačních opatření zajištění jeho 

bezpečnosti. V takovém případě se vždy jedná o fyzickou ostrahu pracoviště. Většinou je 

využíváno spolupráce s Policí ČR a střežení pracoviště tedy provádějí její příslušníci.  

Elektronické systémy pro střežení prostor pojízdného pracoviště a jeho okolí sice 

existují a jsou dostupná, v praxi však nejsou využívána pravděpodobně s ohledem na 

ekonomickou stránku a náročnost instalace této techniky. 

 

3.4 Komunikační prostředky  

Zajištění spojení má pro činnost krizových štábů zcela zásadní význam. Bez 

kvalitního a spolehlivého spojení by činnost krizových štábů byla vážně narušena. Krizové 

štáby krajů využívají různých komunikačních prostředků pro zajištění spojení ve třech 

základních směrech: 
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a. Spojení se členy krizových štábů 

b. Spojení se složkami IZS 

c. Spojení s jinými složkami krizového řízení 

V současné době neexistuje v České republice centrální komunikační platforma 

vyhrazená a zajištěná pouze pro činnost krizového řízení, která by byla vybudována tak, aby 

umožňovala spolehlivé spojení i v průběhu řešení mimořádných událostí, v jejichž důsledku 

by došlo k výpadkům běžných komunikačních sítí, jako jsou mobilní a pevné telefony nebo 

internet.  

3.4.1 Spojení se členy krizových štábů 

V minulosti byla Ministerstvem vnitra smluvně zajištěna vyhrazená část sítě 

mobilních telefonů se společností O2. Smlouvou byl ošetřen zvláštní režim této sítě tak, že 

bylo zejména zajištěno její zvýšené zálohování a zejména byla síť programově ošetřena tak, 

že v případě mimořádné situace měly čísla speciálně vytvořená pro orgány krizového řízení 

absolutní přednost před běžnými telefonními hovory. Tyto „krizové telefony“ však již dnes 

využívá jen velmi malé procento členů krizových štábů. 

V dnešní době využívá většina krizových štábů krajů pro svolávání členů krizových 

štábů běžné mobilní telefony. Většina krajů má situaci vyřešenu tak, že všichni členové 

krizových štábů sdělili kromě vlastního telefonního čísla i náhradní telefonní spojení pro 

případ nedostupnosti. Spojení probíhá postupně dle priorit, nejdříve se volá na mobilní 

telefon a odchází SMS, v případě neúspěchu se volá náhradní spojení. Je rovněž potřeba brát 

v potaz, že většina členů krizových štábů má své náhradníky, ke kontaktování kterých 

dochází, pokud není možné spojení s původním členem krizového štábu. Poslední možností 

je osobní kontakt se členem štábu v místě bydliště nebo na jiném předem ohlášeném místě. 

Zřejmě nejnovějším sofistikovaným systémem pro kontaktování členů krizového 

štábu je AMDS6, jedná se o plně automatizovaný systém pro odesílání hlasových zpráv. 

Podstata systému spočívá v tom, že systém neodesílá SMS s informacemi o události, ale 

členům krizového štábu zavolá. Umělý hlas se nejdříve představí a pak sdělí, o jakou událost 

se jedná, případně kde a kdy se mají členové krizového štábu dostavit.  

                                                 

6 Automatic Message Delivery System 



35 

 

Systém AMDS je úspěšně využíván například krajským operačním a informačním 

střediskem Moravskoslezského kraje, kde je tento systém využíván také při povodních ke 

svolávání členů povodňových komisí. 

3.4.2 Komunikace se složkami IZS 

Spojení se základními složkami IZS je na úrovni krajů řešeno přímým telefonním 

zálohovaným spojením na KOPIS. V případech, kdy jsou pracoviště krizových štábů 

umístěna v budovách HZS ČR, ve kterých se nachází KOPIS, nebo jako 

v Moravskoslezském kraji v objektu Integrovaného bezpečnostního centra, je toto spojení 

realizováno prostřednictvím vnitřních telefonních linek a intranetu.  

Některé krajské krizové štáby mají rovněž spojení zajištěno prostřednictvím 

metalických nebo optických kabeláží přímo do objektu, v němž je umístěn KOPIS. 

V takovém případě je také, prostřednictvím UPS, zabezpečeno zálohování aktivních prvků 

na obou koncích kabelů a rovněž zálohování prvků strukturovaných kabeláží v obou 

propojených objektech. Většinou se jedná o oddělené části počítačových sítí, které nejsou 

součástí běžně užívané sítě v objektu. 

Spojení s ostatními složkami IZS je ve většině krajů zajištěno běžnými telefonními 

linkami nebo prostřednictvím sítí mobilních telefonů. Ve výjimečných případech je také 

využito rádiového spojení. 

Nahrávání komunikace mezi KŠ kraje a KOPIS je většinou realizováno na straně 

KOPIS, které je záznamovým zařízením standardně vybaveno a kde je také ošetřen způsob 

nakládání se záznamem hovorů.  

3.4.3 Spojení s krizovými štáby na centrální úrovni 

V rámci přípravy na mimořádné situace bylo nutné v případě KŠ krajů zajistit 

rychlou, snadnou, spolehlivou a jednotnou komunikaci s orgány na centrální úrovni. 

K tomuto účelu byly na pracovištích KŠ krajů vybudovány moderní systémy 

videokonferencí, které umožňují spojení i několika subjektů současně a mají jednotnou 

komunikační platformu. Pro toto spojení je v místnostech stálých pracovišť krizových štábů 

krajů instalována potřebná technika. Základními stavebními prvky videokonferenčních 

systémů jsou: 
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- Jedna nebo více kamer pro snímání obrazu 

- Jeden nebo více náslechových mikrofonů pro přenos zvuku 

- Soustava reproduktorů pro zajištění slyšitelnosti 

- Dva nebo více velkoplošných monitorů pro zobrazení druhé strany 

3.4.4 Komunikace s krizovými štáby ORP v působnosti kraje 

V rámci zpracování této bakalářské práce byl autorem proveden průzkum [16] 

spojení jednotlivých krajských štábů krajů s ORP v působnosti daného kraje. Cílem 

průzkumu bylo zjistit, jaké komunikační prostředky používají jednotlivé krizové štáby krajů 

s pracovišti krizových štábů ORP. Výsledek průzkumu je zřejmý z tabulky č. 3. 

Tabulka 3 - Průzkum současného spojení a informačních systémů 

Kraj Spojení KŠK s KŠ ORP 
existence informačního 

systému pro krizové řízení 

Jihočeský Telefon + Internet NE 

Jihomoravský Telefon + Internet NE 

Karlovarský Telefon + Internet NE 

Královehradecký Telefon + Internet NE 

Liberecký Telefon + Internet NE 

Moravskoslezský Telefon + Internet NE 

Olomoucký Telefon + Internet NE 

Pardubický Telefon + Internet NE 

Plzeňský Telefon + optická síť NSRK - rozšířená verze 

Středočeský Telefon + Internet IS SYPOS 

Ústecký Telefon + Internet Portál krizového řízení ÚK 

Vysočina Telefon + Internet NE 

Zlínský Telefon + optická síť IVVS 

Z uvedeného průzkumu vyplývá, že 11 z 13 krajů využívá ke spojení běžné mobilní 

telefony nebo pevné telefonní linky a veřejně dostupný internet. I přes internet lze uskutečnit 

hlasové volání například prostřednictvím služby VoIP7. Tato řešení jsou spolehlivá při 

běžném provozu, avšak v případě mimořádné události typu blackout, teroristický útok, 

hackerský útok nebo rozsáhlé poškození území by mohlo poměrně snadno dojít k přerušení 

telefonních linek i výpadku internetu. Jako výrazně spolehlivější se jeví varianta propojení 

všech ORP prostřednictvím optické sítě a na této fyzické vrstvě sítě provozovat intranet, 

zcela izolovaný od běžného provozu. 

                                                 

7 Voice over IP, volání přes internet. 
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Variantu propojení KŠ kraje se všemi ORP zvolily kraje Zlínský a Plzeňský. Dle 

informací získaných v průběhu průzkumu, již některé další kraje takové propojení zvažují, 

případně již postupně realizují. Lze konstatovat, že řešení spojení KŠ krajů s KŠ ORP 

prostřednictvím veřejných sítí může být velmi slabým článkem při činnosti krizových štábů 

obecně. 

3.5 Informačně komunikační platformy krizového řízení  

Zabezpečení informačních systémů krizového řízení řeší v obecné rovině §26 

krizového zákona [1]. Jak je zřejmé z uvedeného průzkumu, jehož výsledky jsou uvedeny 

v tabulce 3, v České republice v současnosti neexistuje jednotná informačně komunikační 

platforma, kterou by užívaly všechny nebo alespoň většina krajů. Za vybudování jednotné 

platformy je odpovědné Ministerstvo vnitra ČR. V uplynulých 15 letech již proběhlo několik 

pokusů o vývoj a implementaci takovéto platformy, avšak zatím neúspěšně. 

V České republice v současné době existuje několik informačních systémů, které sice 

nejsou jednotnou platformou, ale každý z nich má v praxi své uplatnění a opodstatnění. Jedná 

se o tyto aplikace: 

KRIZKOM 

Systém provozovaný Správou státních hmotných rezerv a využívaný ústředními 

správními úřady, ministerstvy, kraji a ORP. Systém řeší požadavky na věcné zdroje za 

krizových stavů.  

 

KRIZPORT 

Jedná se o veřejný portál provozovaný HZS Jihomoravského kraje. Tento systém má 

veřejnou a neveřejnou část. Ve veřejné části lze nalézt běžné informace určené obyvatelstvu 

a slouží jako komunikační kanál s veřejností v průběhu krizových situací. Neveřejná část je 

dostupná pouze orgánům krizového řízení a základním složkám IZS a obsahuje veškeré 

platné plány s oblasti krizového a havarijního plánování.  

 

 

 



38 

 

ECC NSRK 

 Jedná se o systém ministerstva obrany prioritně určený pro řešení vojenských i 

nevojenských krizových situací. Systém je provázán se systémem NCRS8. Díky této 

provázanosti slouží i k implementaci opatření v rámci NATO. Smyslem tohoto systému má 

být informovanost o reakci na krizové situace. Systém řeší vnější i vnitřní bezpečnost České 

Republiky, ochranu obyvatelstva i ekonomiky a zpravodajské zabezpečení.  

SYPOS 

Nejedná se o klasický software ale o webovou aplikaci soukromé společnosti TLP, 

s.r.o. Původně se jednalo o aplikaci využívanou především školskými, kulturními a 

zdravotnickými zařízeními, ale dnes již je vyvinuta samostatná část pro krizové řízení.  

ARGIS 

Software provozovaný správou státních hmotných rezerv, určený primárně jako 

informační podpora krajům, ORP, ale i ministerstvům a ústředním správním orgánům. 

Omezuje se pouze na podporu hospodářských opatření pro krizové stavy.  

IVVS9 ZK 

Jedná se o jednotnou komunikační platformu, která integruje všechna pracoviště 

krizového řízení, ale pouze na úrovni Zlínského kraje. Systém je realizován jako otevřená 

platforma, do které je možno doplňovat další případné moduly. Jelikož se jedná o 

sofistikovaný systém, který splňuje většinu nároků a požadavků spojených s krizovým 

řízením na úrovni kraje, budeme se mu nyní věnovat podrobněji.  

Větší pozornost je v této práci věnována tomuto systému zejména proto, že jej lze 

brát jako vzor i pro využití v jiných krajích. Systém byl pečlivě testován, procházel mnoha 

zkouškami v testovacím provozu a po uvedení do ostrého provozu je pracovníky Oddělení 

pro zvláštní úkoly Zlínského kraje, které má v kompetenci krizové řízení ve Zlínském kraji, 

hodnocení tohoto systému velmi příznivé. Je nutné zdůraznit, že se nejedná o webovou 

aplikaci, ani o software běžně dostupný obyvatelstvu. Systém je provozován v rámci 

uzavřené sítě krizového řízení na serverech Zlínského kraje, je chráněn proti zneužití a 

komunikace mezi složkami krizového řízení probíhá po vlastní optické síti. 

                                                 

8 The National Crime Recording Standard 

9 Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje 
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Architektura systému je rozdělena do 12 základních modulů, které jsou věnovány 

vybraným oblastem krizového řízení. Největší výhodou systému je jeho jednoduchost a 

intuitivní ovládání, které je nutné u systémů, jejichž uživatelé s nimi nepracují denně. Systém 

poskytuje uživateli rychlou informaci o aktuálním stavu spojení s jednotlivými ORP a rychlé 

přístupy na vybrané informační servery, například Český hydrometeorologický úřad.  

Základní členění hierarchie systému je zřejmé z obrázku 3-9.  

 

 

 

Důležitou součástí IVVS je modul „Hladiny“, ve kterém jsou integrovány stavy 

hladin vodních toků na území kraje. V tomto modulu je možné sledovat výšku hladiny na 

mnoha místech, systém také sám vyhodnocuje a upozorňuje dispečera na možné stupně 

povodňové aktivity a sám kontroluje komunikaci s daným koncovým prvkem monitoringu. 

Ukázka modulu „Hladiny“ je uvedena na obrázku 3-10. 

 

Obrázek 3-10: IVVS Zlínského kraje - modul "Hladiny" [19] 

Obrázek 3-9 : IVVS Zlínského kraje - základní MENU [19] 
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V další části softwaru je realizován online monitoring lokálních systémů obcí 

s rozšířenou působností. Dispečer má tedy v reálném čase informace o stavu lokálních 

systémů ORP. Z dispečerského pracoviště v místnosti stálého pracoviště krizového štábu 

kraje je také možné realizovat relace přímo do jednotlivých ORP. Toto je možné zejména 

s ohledem na skutečnost, že Zlínský kraj má všechny ORP propojeny pomocí optické sítě a 

na obou stranách se nachází kompatibilní typy aktivních prvků sítí. Tento způsob spojení a 

monitoringu je v České republice na úrovni krajů zatím ojedinělý. Ukázka takového modulu 

je na obrázku 3-11. 

 

            Obrázek 3-11 : IVVS Zlínského kraje - modul "Připojení ORP" [19] 

V dalších modulech má dispečer k dispozici databázi kontaktů na jednotlivé členy 

krizových štábů, stálých pracovních skupin nebo povodňových komisí. Součástí je rovněž 

aktuální databáze subjektů a objektů, se kterými je smluvní nebo jiná dohoda na jejich 

spoluúčasti na řešení mimořádné události. V systému jsou uvedeny i organizace, na něž jsou 

kontakty z důvodů historických zkušeností přímo v jednotlivých ORP. V databázi lze nalézt 

kontakty na zdravotnická a vzdělávací zařízení, ale také například na čerpací stanice. 

Součástí je také modul SMS, který umožňuje rozesílat SMS zprávy členům orgánů 

krizového řízení nebo vybraným skupinám. Důležitou součástí je monitoring stavu dopravy 

ve Zlínském kraji. Do modulu „Doprava“ jsou integrovány informace o dopravní situaci 

z NDIC a dispečer tak má přehled o haváriích, objížďkách, uzávěrách, apod. Jednou 

z nejdůležitějších funkcionalit systému je modul „Dokumenty“ (obrázek 3-12), ve kterém 

má krizový štáb k dispozici všechny dokumenty týkající se zasedání KŠ a SPS. Součástí jsou 

rovněž standardní hlášení zejména k ústředním správním orgánům. Je zde také možno 
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evidovat rozhodnutí předsedy KŠ, vést finanční deník, evidovat nasazené zdroje a jejich 

potřeby a vést evidenci pro obnovu území Zlínského kraje a odhad prvotních nákladů.  

 

 

          Obrázek 3-12 : IVVS Zlínského kraje - modul "Dokumenty" [19] 

 

V systému IVVS Zlínského kraje jsou všechny úkony průběžně archivovány a je tedy 

možné každý provedený úkon zpětně dohledat a zjistit jeho historii. Díky této funkcionalitě 

není nutné vést dvojí evidenci v průběhu řešení mimořádné události. 

3.6 Dopravní prostředky a pohonné hmoty 

Dojde-li k mimořádné události na území některého z krajů, může nastat a v praxi také 

často nastává situace, kdy je potřeba členy krizového štábu nebo členy stálé pracovní 

skupiny dopravit na místo nebo alespoň do blízkosti epicentra události. Lze konstatovat, že 

všechny kraje používají jediný typ dopravy a to je silniční motorová doprava. Tuto situaci 

řeší kraje několika různými způsoby: 

a) K dispozici mají služební referentská vozidla konkrétního kraje. Při mimořádné 

situaci většího rozsahu mají některé kraje možnost využití služebních referentských 

vozidel organizací ve vlastnictví daného kraje. 

b) V některých krajích dochází k těmto přesunům vozidly HZS ČR daného kraje. Toto 

řešení je možné pouze v krajích s dostatečnou kapacitou vozového parku HZS ČR a 

za předpokladu, že mimořádná událost nebude takového rozsahu, aby se kapacity 

HZS ČR vyčerpaly a vozidla tak nebyla k dispozici. 
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c) Některé kraje mají dopravní prostředky zajištěny smluvně s komerčními subjekty. 

V praxi se jedná například o významného regionálního prodejce automobilů, který 

na vyžádání poskytne dopravní prostředky v potřebném počtu a kvalitě. Toto řešení 

však může být ze všech možných alternativ to ekonomicky nejméně výhodné, jelikož 

k nákladům dochází i bez vzniku mimořádné události. 

Otázku pohonných hmot potřebných k provozu vozidel krajského krizového štábu 

mají dnes kraje vyřešeny dvěma způsoby.  

První varianta souvisí s využíváním vozidel HZS ČR v průběhu mimořádné události, 

kdy se jedná o čerpání pohonných hmot na čerpací stanici, která je umístěna přímo v areálu 

HZS ČR nebo u komerčních smluvních partnerů. V takovém případě hovoříme o 

soukromých subjektech, provozujících čerpací stanici, se kterými má HZS ČR smluvně 

ošetřeno přednostní vydávání pohonných hmot, vyhrazení výdejního stojanu PHM, apod. 

Jako druhou variantu řešení připravenosti na mimořádnou událost v oblasti 

pohonných hmot mají některé kraje uzavřen vlastní smluvní vztah s několika prodejci PHM 

na území kraje. Kromě plošného pokrytí dodávek PHM pro vozidla krizového štábu a stálé 

pracovní skupiny mají tímto způsobem ošetřeno také případné doplňování PHM do 

záložních zdrojů v objektech stálého, záložního nebo pojízdného pracoviště krizového štábu. 

3.7 Finanční zabezpečení činnosti krizových štábů 

Finanční zabezpečení krizových opatření je řešeno v §25 krizového zákona (1). Toto 

ustanovení však pouze stanovuje povinnosti ústředních správních úřadů, krajů a obcí v rámci 

finančního zabezpečení krizových opatření a jejich implementaci do zákona o rozpočtových 

pravidlech (2).  

Zákon (1) stanovuje povinnost ústředních správních úřadů, krajů i obcí vyčlenit ve 

svém rozpočtu prostředky potřebné k zajištění přípravy na krizové situace. Krajům a obcí 

dále stanovuje povinnost vyčlenit ve svém rozpočtu finanční rezervu na řešení krizových 

situací a odstraňování jejich následků. Dále zákon (1) určuje povinnost Ministerstva financí 

po projednání s Ministerstvem vnitra navrhnout v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní 

správa účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování 

jejich následků. 
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Na úrovni krajů je tedy Zákonem [1] stanovena povinnost financovat celý proces 

přípravy na krizové situace i samotnou krizovou situaci a odstraňování jejích následků 

z rozpočtu kraje. Proces přípravy na krizové situace je financován krajem, ale o úhradu 

nákladů spojených s řešením krizové situace a odstraňováním jejích následků lze po 

skončení krizové situace žádat Ministerstvo financí z rozpočtové kapitoly Všeobecná 

pokladní správa. Způsob využití prostředků z této kapitoly stanovuje vláda usnesením.  

Finanční zabezpečení činnosti krizových štábů krajů se při řešení reálné krizové 

situace příliš neliší. Rozdíly ve financování můžeme nalézt v množství finančních prostředků 

určených v rozpočtu kraje na proces přípravy na krizové situace, tj. v rozpočtu odboru nebo 

oddělení krizového řízení, případně oddělení pro zvláštní úkoly. Zde se velmi často odráží 

priority vedení kraje, kdy některé kraje spolupracují s krajským HZS ČR více, některé méně 

a od toho se následně odvíjí výše potřebných finančních prostředků. 

Dalším možný zdrojem financování je tzv. vícezdrojové financování, tedy část 

finančních prostředků je vyčleněna z rozpočtu kraje a část získaná prostřednictvím dotace. 

V současnosti jsou využívány zejména dotační programy Evropské unie. 

Obecně lze konstatovat, že finanční zabezpečení krizového řízení je v současné době 

na dobré úrovni.  

3.8 Další prostředky pro práci krizových štábů 

Další prostředky nejsou žádnou normou definovány. Většina krajů tak vybavuje svá 

pracoviště dle vlastních návrhů a uvážení.  

Ve fázi přípravy na krizové situace nejsou potřebné žádné významné prostředky pro 

práci stálé pracovní skupiny, jelikož je většinou možné využití sil a prostředků krajských 

úřadů. 

V okamžiku řešení konkrétní krizové situace, případně při vyhlášení krizového stavu 

již může vyvstat potřeba využití i jiných prostředků, které nejsou součástí vybavení stálých, 

záložních ani pojízdných pracovišť krizových štábů. V takovém případě mají většinou kraje 

připraveny a vhodně uskladněny prostředky, které musí být k dispozici členům krizových 

štábů a stálých pracovních skupin ve velmi krátkém čase, s ohledem na typ krizové situace. 

 



44 

 

Tyto další prostředky lze rozdělit v zásadě do čtyř kategorií: 

a) Kancelářské potřeby a prostředky. 

Například: psací potřeby, papíry, náhradní tonery a cartridge do tiskáren, 

apod. 

b) Pomůcky pro osobní použití členů krizového štábu a stálé pracovní skupiny.  

Vše k dispozici v počtu vyjadřujícím součet všech členů stálých pracovních 

skupin a členů krizových štábů (bez ohledu na stejné osoby v obou 

subjektech) 

Například: radiostanice, zařízení na dobíjení mobilních telefonů, gumové 

holínky, rukavice, nepromokavé bundy, prostředky pro osobní hygienu, spací 

pytle, lehátka, apod. 

c) Vybavení zázemí pracovišť krizového štábu. 

Například: Varné konvice, mikrovlnné trouby, lednice, nádobí, sklenice, 

hrnky, apod. 

d) Prostředky pro nouzový provoz pracovišť. 

Například: svíčky, zápalky, petrolejové lampy, chemické světlo, psací stroje, 

bateriové svítilny, apod. 

3.9 Vyhodnocení současného stavu vybavení krizových štábů v ČR 

Na základě informací získaných z jednotlivých krajských úřadů lze konstatovat, že 

v současné době na úrovni krajů neexistuje jednotná metodika, která by určovala, jak mají 

jednotlivá pracoviště krizových štábu vypadat a jak mají být vybavena. Vzhledem k této 

skutečnosti jsou stálá a záložní pracoviště krizových štábů velmi různorodá. Každý kraj má 

své originální dispoziční řešení pracovišť. Důvodem je skutečnost, že jsou tato pracoviště 

budována v odlišných typech objektů s daným dispozičním řešením a pracoviště krizových 

štábů jsou s ohledem na finanční náročnost těmto dispozicím přizpůsobována. Na dispoziční 

řešení jednotlivých pracovišť má rovněž vliv různá skladba členů krizových štábů a z toho 

vyplývající různorodé složení odborných skupin. Různorodost se odráží také v dispozičním 

řešení vybavení nábytkem jednotlivých pracovišť. Jako nejvhodnější se jeví modulární 

systém nábytku.  

Krizové štáby krajů jsou vybudovány v objektech s různou stavební odolností, kdy 

na jedné straně jsou některé krizové štáby umístěny například v bývalých CO krytech, tzn. 
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v objektech s vysokou stavební odolností nebo v objektech, v nichž sídlí krajské úřady. Na 

straně druhé jsou krizové štáby vybudovány v technologicky vyspělých, ale stavebně ne 

příliš odolných budovách HZS ČR, případně v integrovaných bezpečnostních centrech. 

Umístění pracovišť krizových štábů v různých typech budov souvisí také s jejich 

technologickou vybaveností. S technickou vyspělostí budovy přímo souvisí systém 

zálohování objektu, jeho napojení na dodavatele elektrické energie, možnost připojení do 

několika směrů telekomunikačních sítí, apod.  

Všechny krizové štáby krajů disponují vlastním stálým pracovištěm krizového štábu. 

Záložní pracoviště jsou většinou zajištěna v prostorách krajského velitelství HZS ČR. 

Pojízdnými neboli mobilními pracovišti krizových štábů jsou vybaveny pouze některé kraje 

v rámci České republiky. Část krajů tyto pracoviště nezřizuje, ale využívá techniky HZS ČR 

v daném kraji.   

Bezpečnostní systémy pro pracoviště krizových štábů jsou většinou na solidní 

technické úrovni, ale i zde se v praxi projevuje nejednotnost.  

Zřejmě největší slabinou současného krizového řízení na úrovni krajů v České 

republice je oblast komunikace v rámci jednotlivých krajů s ORP. V této oblasti je většina 

krajů odkázána pouze na pevné a mobilní telefony, případně na veřejnou síť Internet. Toto 

řešení je dostačující při řešení mimořádných událostí na regionální úrovni, při kterém 

nedojde k narušení centrálních komunikačních infrastruktur. V tomto směru se jako 

nejvhodnější řešení jeví propojení pracoviště krizového štábu s jednotlivými ORP 

prostřednictvím vlastněné nebo pronajaté telekomunikační sítě postavené na optických 

vláknech, případně metalických kabelech. Na takovéto vrstvě sítě již některé kraje provozují 

vlastní informační a komunikační platformy krizového řízení.  

V oblasti vybudování centrální komunikačně informační platformy se jeví jako 

nejlepší varianta vybudování této platformy ve směru zespodu nahoru, tj. postupné budování 

od úrovně krizového řízení ORP, přes kraje, až po ústřední správní úřady. Budování 

platformy opačným směrem se neosvědčilo, a proto dosud žádná takováto platforma 

neexistuje. Finanční zabezpečení činnosti krizových štábů je v České republice v rámci 

stávající právní úpravy na dobré úrovni.  
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4 Srovnání vybavení krizových štábů v ČR a v zahraničí 

Cílem této kapitoly je provést srovnání materiálně technického vybavení v České 

republice a v zahraničí. Jelikož jsou Moravskoslezský a Zlínský kraj, které jsou řešeny 

v předchozí části této práce kraji příhraničními, nabízí se srovnání s nejbližšími sousedy. 

Z těchto důvodů jsem pro srovnání zvolil nejbližší sousední státy Polsko a Slovensko. 

Konkrétně jejich samosprávné celky odpovídající naší úrovni krajů. Jedná se o Žilinský kraj 

a Wojewodztwo śląskie. Aby bylo zřejmé, že srovnáváme krizové štáby na stejné úrovni, je 

potřeba zasadit oba uvedené územně samosprávní celky do celostátního rámce. 

Wojewodztwo śląskie, v českém překladu Slezské vojvodství je jedním z 16 

polských vojvodství, rozlohou a postavením ve státní správě odpovídající našim krajům. 

Hlavním městem vojvodství jsou Katowice. Polská státní správa má čtyři úrovně. Na úrovni 

české vlády je to polská Rada Ministrów v čele s Prezesem Rady Ministrów, úroveň našich 

krajů reprezentují Wojewodztwa, v jejichž čele stojí wojewoda, což je pozice ve státní správě 

odpovídající našemu hejtmanovi kraje. Naše bývalá okresní úroveň, je v Polsku 

představována tzv. Powiaty a obec s rozšířenou působností se nazývá Gmina. Struktura 

krizového řízení je v Polsku velmi podobná struktuře v České republice. Z tohoto důvodu je 

Wojewodztwo śląskie pro mé srovnání vhodným stupněm krizového řízení vůči českým 

krajům. 

Žilinský samosprávný kraj je jedním z osmi samosprávních krajů Slovenska, které 

jsou shodné s našimi kraji. Jeho správním městem je Žilina. Systém krizového řízení 

Slovenské republiky je podobný našemu systému krizového řízení pouze na úrovni 

ústředních správních úřadů. Na nižší úrovni se však na krizovém řízení namísto našich krajů 

podílí pověřené okresní úřady, které však mají obdobné kompetence v krizovém řízení jako 

naše kraje.  

Aby bylo možné provést srovnání čtyř velmi rozdílných krizových štábů a porovnat 

jejich materiálně technické vybavení, bylo nutné definovat hodnotící kritéria, podle kterých 

se bude vybavení krizových štábů posuzovat. Z tohoto důvodu jsem připravil dotazník, který 

obsahuje soubor 50 podstatných otázek pro posuzování vybavení krizových štábů. Tyto 

otázky byly rozděleny do 5 samostatných tematických bloků. 
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Základní snahou s cílem získat co nejpřesnější odpovědi byla jednoznačnost, tedy 

formulace otázky tak, aby umožňovala pouze odpovědi ano nebo ne. Výsledky těchto 

dotazníků jsou zřejmé z tabulek níže.  

Tabulka 4 – Dotazník – část 1. – Objekty se stálými pracovišti krizových štábů. 

Dotazník – část 1.                                                                                     

Materiálně technické vybavení krizového štábu M
S

K
 

Z
K

 

W
S

 

Ž
K

 

Objekty, v nichž jsou umístěny stálá pracoviště krizových štábů 

1 Je objekt umístěn v centru města? ano ano ano ano 

2 Existují z objektu alespoň dvě únikové komunikace? ano ano ano ne 

3 Má objekt železobetonovou konstrukci? ano ano ano ne 

4 
Jsou objekt nebo alespoň prostory stálého pracoviště 

odolné proti tlakové vlně? 
ne ano ne část 

5 
Jsou v objektu současně umístěna i dispečerská pracoviště 

složek IZS? 
ano ne ano ne 

6 
Je objekt napájen alespoň ze dvou nezávislých větví 

energetické soustavy? 
ano ne ne ne 

7 Je objekt vybaven náhradními zdroji? (UPS) ano ano ano část 

8 Je objekt vybaven záložními zdroji? (dieselagregát) ano ano ano ne 

9 
Existuje vně objektu přípojné místo externího záložního 

zdroje? (dieselagregát) 
ano ano ne ne 

10 
Má alespoň 50% členů krizového štábu civilní pracoviště 

v objektu? 
ne ano ne ne 

 

Komentář: Umístění budov v centru měst je běžnou praxí. Rizikem může být u 

Žilinského kraje pouze jedna úniková, a tedy i přístupová cesta k objektu, a stavebně méně 

odolná budova. Odolnost budovy proti tlakové vlně souvisí s rozhodnutím o umístění 

pracoviště KŠ, které je v případě Zlínského kraje umístěno v bývalém CO krytu. 

Nedostatkem, byť obtížně řešitelným, je u všech uvedených celků, s výjimkou 

Moravskoslezského kraje, napájení objektů pouze z jedné větve energetické soustavy. 

Záložní napájení elektrickou energií je ve srovnávaných krajích v ČR a v Polsku řešeno 

komplexně. Posuzovaný Žilinský kraj může v tomto ohledu při výpadku energie očekávat 

značné potíže, které můžou vést až k ochromení činnosti krizového štábu. 
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Tabulka 5 – Dotazník – část 2. - Stálá pracoviště krizových štábů 

Dotazník – část 2.                                                                                     

Materiálně technické vybavení krizového štábu M
S

K
 

Z
K

 

W
S

 

Ž
K

 

Stálá pracoviště krizových štábů 

11 Je pracoviště umístěno nad zemí? ano ne ano ano 

12 Existují z pracoviště alespoň dva únikové východy? ano ano ano ne 

13 
Jsou na náhradní a záložní zdroje připojeny všechny 

technologie pracoviště? 
ano ano ne ne 

14 Je pracoviště vybaveno nezávislým topením? ano ano ne ne 

15 
Je pracoviště vybaveno vlastním filtroventilačním 

zařízením? 
ne ano ne ne 

16 
Je v prostorách pracoviště instalován elektronický 

zabezpečovací systém? 
ano ano ano ano 

17 
Je v prostorách pracoviště instalována elektrická 

požární signalizace? 
ano ano ano ne 

18 
Jsou přístupové cesty na pracoviště monitorovány 

kamerovým systémem? 
ano ano ne ano 

19 
Je na přístupových cestách instalován systém 

elektronické kontroly vstupu? 
ano ano ano ano 

20 
Má pracoviště přímé spojení s KOPIS? 

(samostatným kabelem) 
ano ano ne ne 

21 
Je pracoviště propojeno optickými nebo metalickými 

kabely se všemi ORP? 
ne ano ne ne 

22 Je na pracovišti k dispozici samostatná Wi-Fi síť? ano ano ano ano 

23 Jsou v každé místnosti k dispozici počítač a telefon? ano ano ano ano 

24 
Je pracoviště vybaveno zvukovým záznamovým 

zařízením? 
ano ano ano ne 

25 
Je na pracovišti systém pro pořádání 

videokonferencí? 
ano ano ano ne 

26 
Je pracoviště vybaveno elektronickými nebo 

magnetickými tabulemi? 
ano ano ano ne 

27 
Jsou na pracovišti k dispozici kancelářské potřeby a 

prostředky?  
ano ano ano ano 

28 
Je v rámci pracoviště vyhrazen prostor pro 

odpočinek? 
ano ano ano ne 
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Komentář: Jediným pracovištěm krizového štábu umístěným pod úrovní terénu je 

Zlínský kraj, důvodem je opět jeho vybudování v CO krytu. Pracoviště obou zmiňovaných 

českých krajů jsou vhodně vybavena, jak po stránce zajištění vhodného klimatu, tak v oblasti 

komunikačních technologií. U zahraničních pracovišť může být zdrojem potíží zejména 

absence přímého spojení na KOPIS. Zabezpečení pracovišť různými kombinacemi 

bezpečnostních systémů se jeví jako dostatečné u všech srovnávaných krajů.  

 

Tabulka 6 – Dotazník – část 3. - Mobilní pracoviště krizových štábů 

Dotazník – část 3.                                                                                     

Materiálně technické vybavení krizového štábu M
S

K
 

Z
K

 

W
S

 

Ž
K

 

Mobilní pracoviště krizových štábů 

29 Disponujete vlastním mobilním pracovištěm? ne ano ne ne 

30 Využíváte mobilní pracoviště některé ze složek IZS? ano ne ano ne 

31 
Jedná se o nákladní skříňový automobil nebo 

kontejner na vozidle? 
ano ano ano ne 

32 
Je možné tento automobil doplnit a jeden nebo více 

stanů? 
ano ano ano ne 

33 
Má pracoviště vlastní elektrickou soustavu a 

osvětlení? 
ano ano ano ne 

34 
Je součástí pracoviště mobilní elektrocentrála nebo 

dieselagregát? 
ano ano ano ne 

35 Je pracoviště vybaveno filtroventilačním zařízením? ne ano ne ne 

36 Je součástí vybavení pracoviště nezávislé topení? ano ano ano ne 

 

Komentář: Žilinský kraj vůbec nemá k dispozici mobilní pracoviště krizového štábu 

a nemá ani k dispozici pracoviště některé ze složek IZS. Tato skutečnost může působit vážné 

potíže v případě nutnosti zajistit pracoviště v blízkosti mimořádné události. České a polské 

štáby mají pracoviště vlastní nebo využívají tuto techniku ve vlastnictví Hasičských 

záchranných sborů. Tato pracoviště jsou vybaveny dostatečným způsobem. 
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Tabulka 7 – Dotazník – část 4. - Komunikační technika 

Dotazník – část 4.                                                                                     

Materiálně technické vybavení krizového štábu M
S

K
 

Z
K

 

W
S

 

Ž
K

 

Komunikační technika 

37 
Používáte ke svolávání členů krizových štábů systém 

AMDS? 
ano ano ne ne 

38 
Máte spojení mezi stálým pracovištěm a KOPIS 

zajištěno vlastním kabelem? 
ano ano ne ne 

39 
Máte spojení mezi mobilním pracovištěm a KOPIS 

zajištěno pouze mobilním telefonem? 
ne ne ne ano 

40 
Používáte ke spojení s ústředními správními úřady 

videokonferenci? 
ano ano ano ne 

Informačně komunikační platformy 

41 
Používáte pro krizové řízení vlastní informačně 

komunikační platformu? 
ne ano ano ne 

42 
Používáte pro krizové řízení celostátní informačně 

komunikační platformu? 
ne ne část ne 

 

Komentář: Systém AMDS  využívají ke svolávání členů krizových štábů pouze české 

kraje, v zahraničí je ještě stále používáno volání dispečery KOPIS jednotlivým členům KŠ. 

Spojení KŠ s KOPIS je u českých krajů zajištěno kabelem, v Polsku mají telefonní spojení 

jištěno radiostanicemi. Jako zcela nedostatečné se jeví spojení Žilinského kraje, který je 

odkázán pouze na mobilní telefon. Velkým pomocníkem je v ČR a v Polsku také systém 

videokonferencí s ústředními správními úřady. Vlastní informačně komunikační platformu 

využívají pouze ve Zlíně a v Katowicích, v této oblasti je jistě prostor pro zlepšení jak na 

celostátních úrovních, tak na úrovni krajů. 
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Tabulka 8 – Dotazník – část 5. - Další prostředky 

Dotazník – část 5.                                                                                     

Materiálně technické vybavení krizového štábu M
S

K
 

Z
K

 

W
S

 

Ž
K

 

Další prostředky 

43 
Máte k dispozici vlastní vozidla pouze pro potřeby 

krizového štábu? (při krizovém stavu) 
ne ano ano ano 

44 
Nemáte vlastní vozidla a využíváte vozidel složek 

IZS? 
ano ne ne ne 

45 
Máte smluvně zajištěny dodávky PHM pro vozidla a 

dieselagregáty? 
ano ano ano ano 

46 
Je váš finanční rozpočet v době přípravy na řešení 

krizových situací dostatečný? 
ano ano ne ne 

47 
Je personální zajištění přípravy na řešení krizových 

situací dostatečné? 
ano ano ne ano 

48 
Máte trvale k dispozici prostředky pro nouzový 

provoz pracovišť? 
ano ano část ne 

49 
Máte trvale k dispozici pomůcky pro osobní potřeby 

členů štábu? 
ano ano ano ano 

50 
Hodnotíte vaše materiálně technické vybavení jako 

dostačující? 
ano ano část ne 

 

Komentář: Vozový park a zajištění PHM pro potřeby krizových štábů je u všech 

celků zajištěn. To, že Moravskoslezský kraj využívá v případě potřeby vozidla HZS ČR, 

souvisí s velmi úzkým propojením těchto dvou subjektů krizového řízení a nemá na 

fungování KŠ žádný vliv. V případě posuzovaných samosprávných celků v Polsku a na 

Slovensku je z odpovědí respondentů zřejmá jistá míra nespokojenosti s výší finančních 

prostředků a personálním zajištěním krizového řízení. 

 

Shrnutí: Na základě provedeného průzkumu lze konstatovat, že je materiálně 

technické vybavení dvou posuzovaných krizových štábů v České republice ve srovnání 

s polským a slovenským na vyšší úrovni. Příčinu tohoto stavu lze nalézt v dostatečném 

množství finančních prostředků vynaložených na krizové řízení a integrovaný záchranný 

systém v České republice v posledních 20 letech. V České republice neexistuje jednotná 

podrobná koncepce budování stálých pracovišť krizových štábů. Jejich vybavení ale 

odpovídá základním požadavkům na tato pracoviště a v některých ohledech tyto požadavky 

překračuje. 
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5 Návrh materiálně technického vybavení krizového štábu  

Na základě získaných informací o současném stavu materiálně technického vybavení 

krizových štábů na úrovni krajů, shromážděných v kapitole 4 této práce se nyní pokusíme 

vytvořit nový komplexní návrh tohoto vybavení. V této souvislosti je potřeba vzít v úvahu 

skutečnost, že detailně zpracovaný materiál k tomuto tématu neexistuje ve formě 

legislativního předpisu, ani v podobě dříve zpracovávaného tématu, ať už na akademické 

půdě nebo v praxi. Z uvedeného vyplývá, že je potřeba nejdříve stanovit podobu tohoto 

návrhu, tedy jeho logické členění. 

Cílem návrhu je provést výčet veškeré aktuálně dostupné techniky, prostředků a 

materiálu, potřebného pro práci krizových štábů. V rámci komplexnosti tohoto návrhu jsem 

se rozhodl jej logicky rozdělit dle dislokace práce krizového štábu takto: 

- Návrh vybavení stálého pracoviště krizového štábu 

- Návrh vybavení záložního pracoviště krizového štábu 

- Návrh vybavení mobilního pracoviště krizového štábu 

- Ostatní vybavení krizového štábu 

Aby bylo možné vypracovat návrh vybavení každého pracoviště, je nutné nejprve 

navrhnout alespoň jeho dispoziční řešení. Z tohoto důvodu obsahuje vybavení jednotlivých 

pracovišť nejprve tento návrh. Součástí bude vybavení těchto pracovišť opět logicky členěné 

takto: 

- Technické zařízení budovy  

- Nábytek a interiérové prvky pracoviště 

- Bezpečnost pracoviště 

- Výpočetní, komunikační a audiovizuální technika 

- Informační systémy 

- Vybavení pro dlouhodobý pobyt 

V části Ostatní vybavení krizového štábu budou řešeny veškeré prostředky, jimiž 

musí krizový štáb disponovat mimo některá ze svých pracovišť tak, aby byl schopen 

operativně řešit a připravovat efektivní rozhodnutí při možných mimořádných událostech. 
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5.1 Stálé pracoviště  

5.1.1 Dispoziční řešení 

 

 

Obrázek 5-1 : Schéma návrhu dispozičního řešení stálého pracoviště KŠ [zdroj: archiv autora] 



54 

 

Tato práce neřeší stavebně technické řešení objektu krizového štábu. Je ovšem 

potřeba zmínit, že vhodnější variantou pro výstavbu takového pracoviště je jeho umístění 

pod úrovní terénu. Pokud by takovéto pracoviště bylo budováno nad zemí, je potřeby 

stavebně vyřešit jeho odolnost proti tlakové vlně. 

Návrh dispozičního řešení krizového štábu (obrázek 5-1) vychází z konceptu tří částí 

vzájemně propojených spojovacím traktem. Do objektu je jeden hlavní vstup, který může 

současně sloužit i jako únikový východ, jeden samostatný vchod do prostor tiskového 

střediska a druhý únikový východ v zadní části objektu. 

První část objektu je tvořena tiskovým střediskem, skladem logistické podpory a 

technologickou místností. Do prostor tiskového střediska je samostatný vchod zvenčí, který 

má sloužit pro vstup novinářů, případně veřejnosti a druhý vstup ze spojovacího traktu, 

kterým mohou vcházet a vycházet členové krizového štábu na tiskové konference, apod. 

Druhou neboli střední část tvoří ústřední místnost zasedání krizového štábu, kolem 

které jsou soustředěny místnosti jednotlivých odborných skupin, komunikační středisko a 

tajemník krizového štábu. Pevně jsou stanoveny pouze prostory odborných skupin analýzy 

situace a nasazení jednotek a odborná skupina humanitární pomoci. Ostatní prostory ve 

střední části objektu jsou navrženy jako univerzální s tím, že mohou být využívány 

v závislosti na typu řešené krizové situace. Místnost zasedání KŠ je spojena únikovým 

koridorem přímo s hlavním vchodem i únikovým východem z objektu. Všechny místnosti 

mají přímý východ do spojovacího traktu. Díky tomuto spojení nemusí členové odborných 

skupin při samostatné práci rušit ostatní odborné skupiny, případně KŠ. Stěny místnosti 

zasedání KŠ jsou ve schématu (obrázek 5-1) navrženy jako interiérové odsuvné. Důvodem 

je možnost kdykoliv propojit kterýkoliv pracovní prostor konkrétní odborné skupiny 

s místností zasedání KŠ nebo naopak zajistit nerušené pracovní prostředí pro členy odborné 

skupiny. 

Třetí část objektu je tzv. klidová zóna. Nacházejí se v ní dvě odpočinkové místnosti 

pro případ dlouhodobého pobytu členů krizového štábu v objektu. V této části je dále 

umístěno sociální zařízení, kuchyňka a vyhrazený prostor pro kuřáky. Tyto prostory jsou 

důležité v situaci, kdy nebudou moci členové KŠ opustit objekt, ale i v tomto případě je 

potřeba zajistit jejich základní životní potřeby. Důvodem místnosti vyhrazené pro kouření je 

stresový charakter činnosti KŠ. U těch členům krizového štábu, kteří jsou kuřáci, se může 

jednat svým způsobem o základní životní potřebu. 



55 

 

5.1.2 Technické zařízení budovy 

Jako součást materiálně technického vybavení krizového štábu lze považovat také 

vybavení objektu, ve kterém se stálé pracoviště nachází technologiemi a technickými 

zařízeními. Budova stálého pracoviště by měla splňovat tyto minimální požadavky na 

vybavení: 

- Připojení objektu ze dvou nezávislých větví energetické sítě. 

- Objekt musí být vybaven náhradním zdrojem UPS s dostatečnou kapacitou pro 

napájení všech elektrických zařízení v prostorách stálého pracoviště od okamžiku 

výpadku sítě do doby startu záložního zdroje DA. 

- Objekt musí být vybaven záložním zdrojem – dieselagregátem o takovém výkonu, 

který v případě výpadku sítě umožní provoz všech technologií v objektu bez 

omezení. Součástí DA musí být rovněž přídavná nádrž PHM a potrubí pro jeho 

externí doplňování. 

- Instalace externího přípojného bodu pro připojení náhradního DA z vnějšku budovy. 

- Zálohování všech silových rozvodů (zásuvkové i světelné okruhy) realizováno 

v plném rozsahu. 

- V případě zálohování všech elektrických obvodů není potřeba řešit nouzové 

osvětlení. 

- Všechny únikové cesty označit piktogramy. 

- Systém výměny vzduchu (VZT) v celém objektu instalovat tak, aby umožňoval 

provoz v uzavřeném okruhu. 

- Vytápění objektu realizovat dvěma různými způsoby, například hlavní vytápění 

párou nebo plynem a záložní vytápění elektrickými přímotopy. 

- Systémy VZT topení a elektro musí být centrálně řízeny prostřednictvím systému 

měření a regulace. 

- Instalovat systém chlazení vzduchu, rozvody mohou být provedeny prostřednictvím 

VZT. 

- Zajistit napojení objektu na vodovodní řád a současně realizovat možnost odpojení 

tohoto řádu a využití vlastního zásobníku pitné a užitkové vody. 

- V případě umístění objektu nad úrovni terénu stavebně zajistit odolnost budovy proti 

tlakové vlně. 
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- Datovou síť stálého pracoviště instalovat v dostatečném rozsahu, kabeláž rozvádět 

ve stíněném provedení. 

- Zajistit instalaci kvalitního připojení k telefonní síti.  

- Zajistit instalaci kvalitního připojení k internetu. 

- Realizovat příjem televizního signálu a jeho rozvedení na jednotlivá pracoviště. 

- V technologické místnosti instalovat autonomní stabilní hasicí zařízení s vlastním 

zásobníkem hasiva pro hašení aktivních prvků datových sítí.  

- Realizovat kvalitní propojení s KOPIS, nejlépe prostřednictvím optické sítě. 

- Realizovat kvalitní propojení se všemi ORP, nejlépe prostřednictvím optické sítě. 

- V celém objektu instalovat jednu vyhrazenou Wi-Fi síť s prioritou a jednu veřejnou 

Wi-Fi síť pro tisk a veřejnost. 

- Pro objekt musí být zpracováno PBŘ, které bude řešit rozmístění hasicích přístrojů, 

hydrantů apod. 

5.1.3 Nábytek a interiérové prvky  

Všechny prostory stálého pracoviště je vhodné vybavit modulárním nábytkem tak, 

aby umožňoval mnoho různých variant rozestavění. Jedinou výjimkou je místnost zasedání 

krizového štábu, kde by měl být instalován jeden velký stůl ve tvaru elipsy, případně ve tvaru 

písmene T. Všechny židle a křesla by měly být voleny dostatečně pohodlná s ohledem na 

možnost delšího pobytu na pracovišti. Je také potřeba vybavit místnosti vhodnými skříněmi, 

stolky pod tiskárny, věšáky a dalšími doplňky, které jsou používané v běžných 

kancelářských prostorách.  

Prostory tiskového střediska je potřeba vybavit židlemi pro tisk a veřejnost a 

odděleným prostorem pro členy krizového štábu. Sklad logistické podpory musí být vybaven 

vhodným regálovým systémem. V odpočinkových místnostech je vhodné umístit vždy 

několik lůžek určených pro odpočinek členů štábu. Kuchyňka by měla být standardně 

vybavena elektrospotřebiči. V prostorách spojovacího traktu by s ohledem na možné 

únikové cesty neměl být umístěn žádný nábytek. 
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5.1.4 Bezpečnostní systémy 

Stálé pracoviště krizového štábu musí být vhodně vybaveno bezpečnostními 

systémy, které budou schopny identifikovat vnitřní i vnější ohrožení. V prostorách každého 

takového pracoviště by měly být instalovány minimálně tyto bezpečnostní systémy:  

- Elektronický zabezpečovací systém. V případě umístnění objektů nad úrovni 

terénu je vhodné provést dvojitou plášťovou ochranu, například kombinací prvků 

magnetických kontaktů, čidel pohybu, detektorů tříštění skla, apod. Ovládání EZS 

musí být možné u všech vstupů do objektu. 

- Systém elektronické kontroly vstupu – všechny vstupy do objektu musí být 

opatřeny systém EKV pro zabránění vstupu nepovolaným osobám a současně musí 

umožňovat zpětnou kontrolu vstupu do objektu. Pro vstup do objektu mohou být 

použity magnetické karty nebo čipy, výhodnější je použití kódových klávesnic nebo 

například biometrických čteček, jelikož v takovém případě není potřeba, aby měli 

členové krizového štábu jakékoliv médium k otevření u sebe.  

- Kamerový systém – je vhodné instalovat uzavřený digitální kamerový systém 

s digitálním záznamovým zařízením, na který jsou připojeny kamery. Vnitřní kamery 

by měly monitorovat minimálně vstupy do objektu, spojovací trakt, místnost 

zasedání krizového štábu a tiskové středisko. Venkovní kamery by měly monitorovat 

minimálně vstupy do objektu a v případě umístění objektu nad úrovni terénu také 

celý perimetr objektu.   

- Elektrická požární signalizace – všechny prostory s výjimkou WC a sprch musí 

být vybaveny detektory EPS. Použity mohou být ve všech prostorách opticko-

kouřové hlásiče, v kuchyňce tepelné hlásiče a na únikových cestách požární tlačítka. 

Systém EPS může dále ovládat některé systémy, odblokování únikových dveří, 

vypínaní VZT, aktivace ERO, apod.  

- Evakuační rozhlas – všechny prostory musí byt vybaveny reproduktory pro 

vyhlašování poplachu a řízení evakuace. Součástí ERO musí být i mikrofonní pult, 

umístěný v místnosti zasedání krizového štábu pro vyhlašování evakuace i provozní 

potřeby KŠ.  
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5.1.5 Výpočetní, komunikační a audiovizuální technika 

Prostory stálého pracoviště je vhodné vybavit minimálně touto výpočetní, 

komunikační a audiovizuální technikou: 

Místnost zasedání KŠ: 

- počítače, včetně monitorů, klávesnic a myší v množství dle počtu členů KŠ v KP 

- min. 6ks velkoplošných monitorů  

- multimediální zařízení pro zobrazení obrazu z počítačů na kterémkoliv monitoru 

- systém videokonference s možností několika videokonferencí současně 

- telefonního přístroje dle počtu členů KŠ v KP s neomezeným voláním (přístroje musí 

být nezávislé na funkčnosti telefonní ústředny) 

Komunikační středisko a pracoviště tajemníka a tiskového mluvčího KŠ: 

- min. 4ks telefonních přístrojů s neomezeným voláním (přístroje musí být nezávislé 

na funkčnosti telefonní ústředny) 

- min. 4ks počítačů, včetně monitorů, klávesnic a myší 

- min. 4ks multifunkčních tiskáren se skenerem  

Místnost slouží současně jako podatelna KŠ. 

Místnosti odborných skupin: 

- počítače, včetně monitorů, klávesnic a myší  

- telefonní přístroje s přístupem do veřejné telefonní sítě (přístroje musí být nezávislé 

na funkčnosti telefonní ústředny) 

- multimediální tabule samostatně v každé místnosti 

Počet musí být stanoven s ohledem na maximální počet členů odborných skupin v KP. 

Tiskové středisko 

- 1ks dataprojektoru s plátnem nebo velkoplošná obrazovka 

- min. 1ks počítače, včetně monitoru, klávesnice a myši 

- skener, multifunkční tiskárna 

- min. 10 ks telefonních přístrojů s přístupem do veřejné telefonní sítě 
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5.1.6 Informační systémy 

Na všech pracovištích krizového štábu i jeho odborných skupin je nutné mít 

k dispozici informačně komunikační platformu krizového řízení. Jedná se v zásadě o 

informační systém dostupný prostřednictvím neveřejné sítě všem složkám krizového řízení. 

Systém musí být instalován na vzdáleném serveru tak, aby byl dostupný z pevných počítačů 

v prostorách stálého pracoviště krizového štábu a současně také prostřednictvím uzavřené 

Wi-Fi sítě na tomto pracovišti. Systém musí obsahovat množství základních informací 

z oblasti krizového řízení a současně do něj musí být integrováno velké množství informací 

z jiných zdrojů.  

Rovněž je důležité, aby systém fungoval na všech úrovních státní správy v oblasti 

krizového řízení na stejné základní platformě, což usnadní systém vzdělávání pracovníků 

krizového řízení a přispěje ke snadné spolupráci sousedících postižených území. Podmínkou 

úspěšné implementace systému je propojení všech krajů, ORP a ústředních správních úřadů 

vlastní optickou nebo metalickou sítí zcela nezávislou na poskytovatelích internetu. 

Systém musí splňovat tyto základní funkcionality: 

- Databáze právních předpisů krizového řízení 

- Databáze kontaktů na všechny možné účastníky krizového řízení na všech úrovních 

- Databáze kontaktů ostatních zúčastněných institucí, např. zdravotnická a vzdělávací 

zařízení, čerpací stanice, apod. 

- Dokumenty související s činností stálé pracovní skupiny 

- Evidence dle zákona [7] 

- Přehled nasazených sil a prostředků 

- Dokumenty k zasedání KŠ, evidence rozhodnutí, tisková prohlášení, přehled hlášení, 

finanční deník, deníky zpráv, apod. 

- Možnost komunikovat se členy SPS nebo KŠ jednotlivě nebo ve skupinách 

prostřednictvím SMS  

- Monitorování aktuálního stavu spojení s jednotlivými pracovišti krizového řízení 

- Aktuální meteorologické informace 

- Informace o výšce hladin toků ve spádovém území 

- Aktuální dopravní informace z NDIC 

- Monitoring aktuálního stavu prvků IVVS 

- Schopnost výměny informací se systémem SSHR (KRIZKOM) 
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- Schopnost výměny informací se systémem NSRK 

- Všechny úkony musí být archivované a zpětně dohledatelné 

- Systém musí být rozdělen na část celostátní a regionální s možností průběžné 

aktualizace ústředními správními orgány i orgány krizového řízení na regionální 

úrovni. 

5.1.7 Ostatní vybavení pracoviště 

Pro práci krizového štábu v prostorách stálého pracoviště, ale také v terénu musí být 

na pracovišti, případně ve skladu logistické podpory k dispozici pomůcky a spotřební 

materiál alespoň v tomto rozsahu: 

Kancelářské potřeby a prostředky 

- Psací potřeby, papíry, pořadače, šanony, děrovače, sešívačky, náhradní tonery a 

cartridge do tiskáren, apod. 

Prostředky pro nouzový provoz pracovišť 

- Svíčky, zápalky, petrolejové lampy, chemické světlo, psací stroje, bateriové svítilny, 

apod. 

Pomůcky pro osobní použití členů krizového štábu 

- Základní trvanlivé potraviny, balená voda, káva, čaj. 

- Lékárničky doplněné o nejčastěji používané léky. 

- Zařízení na dobíjení mobilních telefonů. 

- Gumové holínky, rukavice, nepromokavé bundy. 

- Prostředky pro osobní hygienu, spací pytle, lehátka, apod. 

Vybavení kuchyňky pracovišť. 

- Varné konvice, mikrovlnné trouby, lednice, nádobí, sklenice, hrnky, apod. 

 

Všechen materiál musí být k dispozici v množství, které odpovídá počtu členů 

krizového štábu a stálé pracovní skupiny uvedených v krizovém plánu. 



61 

 

5.2 Záložní pracoviště 

Záložní pracoviště krizového štábu by mělo být vybudováno v rozsahu a vybavení 

shodném se stálým pracovištěm. V praxi, zejména s ohledem na finanční náročnost, je toto 

řešení zřejmě problematické. V případech, kdy budou stálá pracoviště vybudována na 

technologicky vysoké úrovni a budou doplněna kvalitním a rozsáhlým mobilním 

pracovištěm, je možné přistoupit k vybudování záložního pracoviště v omezeném rozsahu. 

Toto pracoviště je pak možné vybudovat například v prostorách Hasičského 

záchranného sboru nebo v jiném vhodném objektu složek IZS. Budovat toto pracoviště 

v komerčních objektech není možné doporučit, zejména s ohledem na zajištění jeho 

bezpečnosti, zálohování energiemi a zajištění spolehlivé komunikace s ostatními orgány 

krizového řízení. Výhodou vybudování záložního pracoviště v prostorách některé ze složek 

IZS je zajištění jejich nepřetržitého provozu a s tím související rychlost přípravy pracoviště 

na zasedání krizového štábu. Další významnou výhodou je skutečnost, že jsou tyto prostory 

vybavením nejvíce podobné vybavení stálého pracoviště KŠ. 

Pracoviště by mělo dispozičním řešením a vybavením co možná nejvíce odpovídat 

stálému pracovišti KŠ. Pokud to nebude v praxi možné, je potřeba zachovat alespoň 

dispoziční řešení vnitřní části stálého pracoviště, případně minimálně zajistit potřebné 

prostory v rozsahu vnitřní části pracoviště bez ohledu na jeho dispoziční řešení. 

5.3 Mobilní pracoviště 

Při řešení mimořádné události, případně vyhlášení krizového stavu, může nastat 

situace, kdy bude nutné a potřebné zajistit činnost krizového štábu přímo na místě. Z tohoto 

důvodu je potřeba mít v rámci materiálně technického vybavení krizového štábu k dispozici 

k tomuto účelu vybavené mobilní pracoviště.  

Základními vlastnostmi, které musí mobilní pracoviště krizového štábu splňovat, 

jsou: 

a) Maximální mobilita pracoviště, tj. přeprava na skříňovém automobilu, kontejneru 

nebo přívěsu upraveném pro jízdu na silnici i v terénu.  

b) Rychlý způsob rozvinutí, tj. čas potřebný k úplnému vybudování pracoviště musí být 

v řádu desítek minut a rozvinutí musí být možné v jakémkoliv terénu, za každého 

počasí a dostupné vzdálenosti od místa řešení krizové situace. 
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c) Snadná údržba, tzn. nároky na čas a obslužný personál pro běžnou údržbu musí být 

minimální. 

Při budování mobilního pracoviště je nutné předem rozhodnout o jeho dispozičním 

řešení, ujasnit si tedy, která jeho část bude v rámci vyhrazeného prostoru kde umístěna. 

Návrh takového dispozičního uspořádání je znázorněn na obrázku 5-2. 

 

       Obrázek 5-2 - Schéma rozmístění mobilního pracoviště [zdroj: archiv autora] 

Mobilní pracoviště krizového štábu by mělo obsahovat minimálně toto vybavení a 

příslušenství: 

- Skříňový nákladní automobil nebo mobilní kontejner na nákladním automobilu 

vybavený pro potřeby krizového řízení jako obytná buňka a disponující všemi 

dostupnými komunikačními technologiemi a vlastním nezávislým zdrojem 

energie. 

- Dva nafukovací záchranné stany, každý s užitnou plochou alespoň 50m2, včetně 

příslušenství, kompresoru a záložního kompresoru. 

- Elektrickou instalaci malého a nízkého napětí, která může být napájena z 

vnějšího zdroje elektrické energie nebo přídavné zdrojové soustavy.  

- Kabeláž pro přívod elektrické energie z vnějšího zdroje v délce min. 200m. 

- Vnitřní osvětlení stanů. 

- Vnější osvětlení – celkové, místní a zastírací. 

- Náhradní a záložní zdroje energie s dostatečným výkonem (přenosná 

elektrocentrála nebo dieselagregát tažený za vozidlem). 
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- Filtrační a ventilační zařízení pro přívod čerstvého filtrovaného vzduchu do 

automobilu nebo kontejneru a do obou stanů. 

- Topná tělesa – přenosná, většinou elektrická nebo naftová s dostatečnou 

kapacitou pro vytopení stanů. 

- Výpočetní techniku – min 3ks notebooků, 2ks tiskáren, skener. 

- Mobilní systém videokonference. 

- Mobilní toaletu. 

- Skládací pracovní stoly, židle, tabule, apod. 

- Kancelářské potřeby, papír. 

- Další příslušenství jako např. elektrický vařič, varná konvice, měnič napětí, 

trezor, desky pro práci s mapou, přídavné ventilátory, atd. 

Mobilní pracoviště nemusí být vybaveno zásobami potravin, balenou vodu, apod., 

jelikož udržování tohoto vybavení by bylo zbytečně nákladné. Předpokládá se 

dovybavení vodou a potravinami v momentě výjezdu mobilního pracoviště. 

5.4 Ostatní vybavení krizového štábu 

Krizový štáb by měl disponovat potřebným počtem terénních vozidel pro přepravu 

členů krizového štábu. Lze stanovit koeficient jedno vozidlo na tři až pět členů krizového 

štábu. Jako záložní varianta by v případě krajů měla být možnost prioritního využití 

vozového parku Krajského úřadu. Smluvně ošetřena musí být také možnost čerpání PHM u 

předem stanovené sítě čerpacích stanic. 

Veškeré dokumenty obsažené v informačním systému krizového řízení by měly být 

k dispozici v listinné podobě pro případ totálního nedostatku elektrické energie a tedy 

nemožnosti využití výpočetní techniky. K dispozici by měly být také mapové podklady 

v listinné podobě. 
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Závěr 

 

Cílem této práce bylo vytvořit návrh materiálně technického vybavení krizového 

štábu. Vzhledem k velmi malému množství odborné literatury s touto tématikou, bylo nutné 

se v terénu důkladně seznámit se současným stavem tohoto vybavení v České republice. 

Jelikož se jedná o problematiku velmi rozsáhlou, musela být částečně omezena na úroveň 

krajů v České republice. 

S pomocí vedoucího této práce a pracovníků krizového řízení, jímž je věnováno 

poděkování v úvodu této práce, se mi podařilo získat dostatečné množství relevantních 

informací o současném stavu. Za vzorové kraje byly zvoleny kraje Moravskoslezský a 

Zlínský. Současně bylo provedeno srovnání vybavení krajských krizových štábů se 

sousedními územně správními celky v Polsku a na Slovensku. 

Po zmapování současného stavu lze přijmout obecné tvrzení, že je vybavení 

krizových štábů krajů v České republice na dobré úrovni, avšak velmi nejednotné. Důvody 

mohou být na straně jedné rozdílné charakteristiky těchto krajů a na straně druhé rozdílné 

způsoby financování. Společným jmenovatelem je neexistence právního předpisu, který by 

toto vybavení podrobněji upravoval.  

Ze srovnání českých krizových štábů krajů se zahraničními, vycházejí v hodnocení 

krizové štáby České republiky v mnoha ohledech lépe než zahraniční.  

Návrh materiálně technického vybavení krizového štábu kraje, vychází ze 

současných podmínek v České republice. Jeho cílem však bylo navrhnout jednotnou 

koncepci tohoto vybavení. Z tohoto důvodu také navrhuji dispoziční uspořádání a vybavení 

stálého pracoviště krizového štábu, které rovněž dosud postrádá jednotnou koncepci. 

Samostatně je také řešeno mobilní pracoviště krizového štábu a jeho vybavení.  

Limitujícím faktorem může být při budování jednotných pracovišť a materiálně 

technického vybavení finanční náročnost. Je však vhodné si závěrem položit otázku, zda by 

nebylo dobré zabývat se touto problematikou podrobněji, zejména s ohledem na současné 

celosvětové dění v zahraniční politice a mezinárodní bezpečnosti.  

Budu rád, pokud tato práce přispěje k dalšímu řešení problematiky materiálně 

technického vybavení krizových štábů. 
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