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Anotace 
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bakalářská práce, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2009. 
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systém 

Bakalářská práce popisuje jakým způsobem infrastruktura ovlivňuje mimořádné 

události a jejich zdolávání. Na začátku je vysvětlen pojem územní infrastruktura a její 

rozdělení. Dále je popsán management mimořádné události a jeho jednotlivé fáze. V první 

fázi ochrany je uveden způsob přípravy na mimořádnou událost z hlediska územního 

plánování, tvorby plánů a různé dokumentace. Je objasněna úloha integrovaného záchranného 

systému a plošné pokrytí jeho základních složek. V další části je popsán způsob odezvy 

bezpečnostního systému. Je uvedena úlohu velitele zásahu a operačního a informačního 

střediska. V závěru jsou uvedeny vlivy jednotlivých infrastruktur na zdolání mimořádných 

událostí a návrhy na zlepšení. 

 

Annotation 
TURNA, L.: Territorial infrastructure influence to extraordinary events 

encompassment, Bachelor work, Ostrava: VŠB–TU Ostrava, Fakulty of Safety Engineering, 

2009.  

Keywords: infrastructure, contingency situations, response, integrated rescue system 

 

The thesis describes infrastructure influence on the contingency situations and on their 

coping. The first part of thesis explains term the territorial infrastructure and its splitting. 

Further it analyses the management of contingency situations and its particular phases. 

In the first part of protection we can find the way of preparation for the contingency 

situations in term of territorial planning, plan creation and various documentation. There 

is also clarified the role of integrated rescue system and surface cover of its basic elements. 

The other part describes the way of security system response, the role of officer 

in charge and operational and informative centre. 

The final part of the thesis deals with influecies of the particular infrastructures 

on contingency situations management and improvement suggestions. 
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1 Úvod 

 

Různé typy infrastruktur se začaly objevovat již v dávné minulosti, kdy se stavily 

první silnice a kanalizace. Významným způsobem, ale začaly působit na naše životy až 

v posledních desetiletích s technickým rozvojem společnosti. Zároveň začaly ovlivňovat 

i průběh mimořádných událostí, které se na naší planetě neustále vyskytují. Infrastruktura nás 

v současné době obklopuje ze všech stran a život bez ní si jen málokdo z nás dokáže 

představit. Nejedná se jenom o zařízení, které nás zásobují vodou, elektřinou a plynem a 

jejichž služeb využíváme každý den, ale patří sem také sítě nemocnic, škol, sociálních a 

kulturních zařízení. Jen velmi těžce zvládáme pokud dojde k narušení, nebo k výpadku těchto 

prvků. Ty mohou být způsobeny technickou závadou nebo právě mimořádné události.  

Mimořádné události (MU) ohrožují lidstvo od nepaměti. Jejich zvládání prošlo během 

té doby velkým vývojem. Zpočátku se lidé snažili, po vzniku MU, o její zdolání. V průběhu 

času si však uvědomili, že bude lepší snažit se těmto MU předcházet, nebo se na ně 

připravovat. Postupně vznikal bezpečnostní systém, který připravuje obyvatelstvo, území a v 

neposlední řadě také členy záchranných složek a ostatních, kteří se zdolávání MU zapojují.  

V České republice řeší zvládání MU integrovaný záchranný systém, který má za úkol 

přípravu a její následné zdolání. Mimo tento systém se do přípravy na MU podílejí taky 

orgány státní správy. Nemalou měrou se na přípravě podílejí také obce a kraje, které 

zodpovídají za připravenost svého území na MU. 

Úkolem této práce je poskytnou přehled o vlivech jednotlivých územních infrastruktur 

na zdolávání MU. Dále se práce věnuje managementu MU. V rámci přípravy bude popsán 

systém plošného pokrytí základních složek IZS a příprava daného území v rámci územního 

rozvoje. Zároveň bude uvedena využitelnost plánů a jiných dokumentů, které slouží jako 

zdroj potřebných informací ve fázi odezvy. V té bude přiblížen způsob řízení záchranných 

a likvidačních prací velitelem zásahu ve spolupráci s operačním a informačním střediskem.  

V závěru práce budou shrnuty nedostatky, které vyplývají ze současného stavu a 

budou uvedena doporučení pro příslušné orgány.  
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2 Rešerše 

 

Šenovský, M., Adamec, V.: Základy krizového managementu, Ostrava: Edice SPBI 

Spectrum, ISBN: 80-86634-44-2  

Publikace se věnuje systému zdolávání mimořádných událostí. Popisuje způsob řízení 

zásahu a vlivy, které ho mohou ovlivnit. Autoři se zabývají orgány, které se účastní zdolání 

mimořádné události a jejich funkce a pravomoci v bezpečnostním systému.  

 

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění 

pozdějších předpisů. 

Tato vyhláška určuje způsob dislokace a organizace jednotek požární ochrany na 

území České republiky. Dále uvádí povinnosti a práva velitele zásahu. Popisuje činnost 

operačních a informačních středisek. Uvádí zásady velení na všech úrovních a povinnosti 

daných orgánů. 

 

Šenovský, M., Adamec, V., Hanuška, Z.: Integrovaný záchranný systém, Ostrava: Edice 

SPBI Spectrum, ISBN: 88-86634-55-8 

Daný text popisuje integrovaný záchranný systém a úkoly, které v něm plní jednotlivé 

složky, orgány veřejné správy, právnické a fyzické osoby. Uvádí taky způsob koordinace 

záchranných a likvidačních prací a popis jednotlivých úrovní řízení. Součástí textu je taky 

popis havarijních plánů a jejich použití v integrovaném záchranném systému. 

 

MV -  Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky: Bojový řád, 

Metodické listy: 45 P- požáry tranzitních plynovodů, 44 P – požáry dálkovodů hořlavých 

kapalin, 18 P – požáry na polích, 8 O – záchrana zvířat, 28 P – požáry v zemědělských 

objektech, 14 N – nebezpečí úrazu elektrickým proudem, 1 S – zásahy v objektech a na 

zařízení armády. 

Bojový řád tvoří metodické listy, které slouží jako pomůcka při zásazích jednotkám 

požární ochrany. Každý list obsahuje specifika a rady pro velitele zásahu. Způsob jak má 

daný zásah řídit a jaké okolnosti a specifika může v místě zásahu očekávat. 
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3 Vymezení pojmů 

 

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

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

a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [5]

 

Mimořádná situace vzniká v důsledku nastalé mimořádné události. [1]

 

Krizová situace  je v podstatě mimořádná událost, při které je vyhlášen krizový stav 

(nebezpečí, nouzový, ohrožení státu, válečný). [1]

 

Záchranné práce jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení 

rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku, 

nebo životního prostředí, a vedoucí k eliminaci prvotní příčiny mimořádné události. [5]

 

Likvidační práce jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí. [5]

 

Infrastruktura je termín, který má původ v 19. stol ve Francii a během první 

poloviny 20. století primárně označoval vojenská zařízení. Slovo infrastruktura je odvozeno 

od latinského výrazu infra (vespod něčeho). Infrastruktura představuje v obecném smyslu 

slova množinu prvků, které jsou strukturované, navzájem propojené a poskytují určitému 

celku rámcovou podporu. Pojem infrastruktura se obvykle používá pouze pro struktury, které 

jsou vytvořeny uměle. [7]

 

Geografický informační systém je informační systém pro získávání, ukládání, 

analýzu, vizualizaci prostorových dat. [25]
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4 Územní infrastruktura 

K tomu abychom určili vliv územní infrastruktury je potřeba vymezit druhy 

infrastruktur, které do ní spadají. Každá ovlivňuje průběh i zdolávání mimořádných událostí 

(MU) jiným způsobem. 

Územní infrastruktura je pojem, který označuje veškerou infrastrukturu, která se 

vyskytuje na určitém území. Je s daným územím spojena. Patří sem prvky infrastruktury 

veřejné, zemědělské, a obranné. Toto vymezení není zcela přesné, protože některé typy 

infrastruktur se dají zařadit jak do veřejné tak obranné.  

 

Veřejná infrastruktura 

 

Pojem veřejná infrastruktura je vymezen ve stavebním zákoně. [34] Objevil se již 

dříve v USA v 80. letech 20. století. [7] V České republice se veřejnou infrastrukturou rozumí 

pozemky, stavby, zařízení v následném členění: 

 dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních 

cest, letišť a s nimi související zařízení, 

 technická infrastruktura tzn. vedení, stavby a s nimi provozně související zařízení 

technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny 

odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické 

vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektrotechnické 

komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody, 

 občanské vybavení tedy stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro 

vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, 

veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, 

 veřejné prostranství, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu. 

 

Veřejným prostranstvím se podle obecního zákona1 rozumí, všechna náměstí, ulice, 

tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy 

sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 

                                                 
1 § 34 zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. 
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Zemědělská infrastruktura 

 

Tento druh infrastruktury představuje všechny plochy a budovy, které jsou využívány 

k zemědělství, k pěstování zemědělských plodin a k chovu zvířat. Jsou tím myšleny: 

 zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se pěstují zemědělské plodiny, 

 travní porosty určené pro spásání nebo k výrobě sena, 

 vinice, chmelnice, ovocné sady,  

 stáje a jiné provozní prostory, 

 skladové objekty (stodoly, sklady krmiv). [13] 

 

Obranná infrastruktura 

 

Obranná infrastruktura je soubor stacionárních objektů, předem určených pozemků 

a zařízení předurčených pro řízení a zabezpečení: 

 ozbrojených sil České republiky (ČR) a ostatních součástí bezpečnostního 

systému,  

 spojeneckých ozbrojených sil; 

 ochrany obyvatelstva za stavu ohrožení státu a za válečného stavu.  

 

Prvky obranné infrastruktury se dělí na: 

 

 Objekty důležité pro obranu státu: 

o vojenské pozemky a stavby umístěné ve vojenských újezdech a jejich 

příslušenství, které mají význam pro zajišťování obrany státu, 

o nevojenské – pozemky a stavby určené k ochraně obyvatel, objekty 

strategického významu. 

 

 Objekty možného napadení tzn. takové objekty, kterým hrozí napadení za 

vyhlášeného stavu ohrožení nebo válečného stavu. Naprostá většina těchto objektů 

je součástí veřejné infrastruktury a jejich vliv na MU nebude zvlášť 

objasňován.[20] 
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5 Management mimořádné události 

Management mimořádné události označuje proces, jenž  má za úkol zabránit vzniku 

MU. Anebo pokud mu zabránit nedokáže, tak by měl alespoň zmírnit dopad a následně 

i škody způsobené MU. Jedná se o neustále se opakující proces, jak je vidět na obrázku 1: 

 

 
Obrázek 1: management mimořádné události upraveno podle [21]

 

Celý proces začíná ochranou před MU, rozumí se tím činnost mající za úkol zabránit, 

nebo zmírnit možné následky. Tyto opatření mohou mít několik podob: 

 zodolnění území (infrastruktura, přehrady atd.), 

 příprava plánů: např. havarijní plány, krizové plány, 

 zvyšování akceschopnosti bezpečnostního systému (školení a vzdělávání 

pracovníků záchranných složek), 

 uzavírání pojištění. 

Do ochrany můžeme také zařadit budování bezpečnostního systému, který zajišťuje 

připravenost na případné zdolávání MU. Patří sem výstavba systému varování a vyrozumění, 

a také stanic základních složek IZS, které jsou součástí veřejné infrastruktury. 

 

Z hlediska infrastruktur je ve fázi přípravy na MU nejdůležitější: 

 vkládání dat do geografických informačních systémů (GIS), které se s rozvojem 

informačních technologií, používají v operačních a informačních střediscích 

(OPIS). V současné době již tvoří nepostradatelný zdroj informací při zdolávání 

MU. Ukázku z GIS lze najít v příloze č.1, 
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 příprava dokumentace zdolávání požárů2 (DZP), která se vytváří pro objekty 

se zvýšeným požárním nebezpečím a složitými podmínkami pro zásah.3 Materiál 

poskytuje základní informace o různých nebezpečích a infrastrukturách, 

nacházejících se na daném místě, 

 operační karty zpracovávané zejména pro zemědělská zařízení jako jsou 

velkochovy, farmy atd.. Poskytují informace o počtech kusů dobytka, kontaktní 

údaje na odpovědné pracovníky a dále také základní informace o celém objektu. 

 

Odezvou na MU se rozumí činnost k jejímu zabránění, šíření a omezení rozsahu 

vzniklých škod, v nejkratším možném čase. Prvním úkolem při odezvě je odbavení tísňového 

volání. Následuje varování obyvatelstva a vyrozumění složek bezpečnostního systému. Ten 

provádí záchranné a likvidační práce. V ČR je pro tyto případy vytvořen integrovaný 

záchranný systém (IZS), který je hlavním nástrojem při zdolávání MU. Postupy jeho složek se 

mohou řídit plány a dokumenty, vytvářenými právě pro tyto účely. Častým problémem 

je však jejich nepoužitelnost [18] a řešení tak zůstává v rukou velitele zásahu (dále VZ), jež 

zastává v rámci zdolávání MU klíčovou roli.  

Hlavním zdrojem informací a podkladů pro řešení MU je pro velitele zásahu OPIS, se 

kterým je ve spojení po celou dobu zásahu. Další informace přímo v místě zásahu může VZ 

získat provedením průzkumu4. V rámci odezvy se taky provádí nezbytné opravy, které jsou 

součástí likvidačních prací (např. oprava důležité infrastruktury). 

 

Pojem obnova znamená navrácení území do stavu, v jakém se nacházelo před MU. 

Při obnovovacích pracích by se měla zvažovat opatření, která povedou k zodolnění území, 

aby nedocházelo k opakování MU. Vzhledem k tomu, že problematika obnovy není přímo 

náplní této bakalářské práce, nebudu ji už více rozebírat. 

                                                 
2 § 34 vyhlášky 246/2001 Sb. [9] 
3 § 17 a § 18 vyhlášky 246/2001 Sb. [9] 
4 § 13 vyhlášky 247/2001 Sb. [6] 
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6 Územní plánování 

Územní plánování je nástrojem státní správy pro udržitelný rozvoj daného území. To 

je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti 

budoucích generací naplňovat jejich vlastní představy. [26]

 

Územní plánování má podle zákona mimo jiné za úkol: 

 prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, 

jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na veřejné zdraví, geologickou stavbu 

území,životní prostředí, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné 

využívání, 

 vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem.[34]  

 

Při výstavbě všech druhů infrastruktur je kladen velký důraz na to, aby jejich provoz 

byl co nejbezpečnější a jejich vliv na okolní území byl co nejmenší. Pro zabezpečení provozu 

infrastruktur se vytváří v jejich okolí tzv. ochranná pásma. 

Ochranným pásmem se rozumíme území v bezprostřední blízkosti infrastruktury, kde 

je zakázána jakákoliv činnost, která nesouvisí s jejím provozem a využíváním. Tato pásma 

jsou vytvářena z důvodu ochrany života, zdraví, majetku, a zabezpečení před možnými 

haváriemi. Přehled ochranných pásem a zákonů, kterými se řídí lze najít v příloze č.3. 

Při územním plánování se počítá se základním zajištěním ochrany obyvatelstva podle 

vyhlášky5, v níž jsou popsány:  

 požadavky civilní ochrany k územnímu plánování, 

 postupy při zřizování objektů civilní ochrany, 

 způsoby organizace a provádění evakuace. 

 

Hasičské záchranné sbory (HZS) jednotlivých krajů mají ze zákona povinnost 

vykonávat státní požární dozor6 z hlediska požární ochrany a požárního zabezpečení objektů. 

                                                 
5 Vyhláška 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, ve znění pozdějších 
předpisů.. 
6 § 31 zákona 133/1985 Sb. [3] 
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7 Dislokace základních složek IZS 

Podle zákona o IZS se za integrovaný záchranný systém považuje koordinovaný 

postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných 

a likvidačních prací. Tento systém vznikl z důvodu sjednocení a užší spolupráce zasahujících 

složek při mimořádných událostech. Je brán ohled na prostředky a síly, kterými může každá 

složka přispět ke zdolání MU. [5]

Dislokace znamená plošné rozmístění sil a prostředků, které jsou potřebné pro zdolání 

nastalých MU. Jde o síť požárních stanic, stanic zdravotnické záchranné služby (dále ZZS) 

a policejních služeben. Rozmístění se odvíjí z dojezdových časů, které musí jednotlivé složky 

dodržovat. Je nutné, aby byla pomoc dostupná pro jakékoliv místo a v co nejkratším čase. 

Každá ze základních složek IZS má dojezdové časy stanoveny jinak. 

 

7.1 Jednotky požární ochrany 

Systém plošného pokrytí je zaměřen na vytvoření vazeb mezi různými 

jednotkami požární ochrany a jejich vzájemnou spolupráci a závisí na stupni 

a kategorii nebezpečí. Daný stupeň nebezpečí a kategorie nebezpečí vychází 

z počtu obyvatel, charakteru území, počtu vzniklých požárů a jiných MU 

v jednom roce v jednotlivých katastrálních územích obcí. V tabulce 1 je uvedeno rozdělení 

plošného pokrytí. 

 

Byly stanoveny čtyři stupně nebezpečí: 

I.stupeň – nejvíce nebezpečný (historická centra velkých měst, podniky 

s nebezpečnou výrobou, velké nemocnice, objekty se složitými podmínkami pro zásah 

a se snadným šířením požáru).  

 

II. stupeň – středně nebezpečný (větší města, sídliště, některé průmyslové podniky a 

dílny, hotely). 

 

III. stupeň – nebezpečný (malé obce do 4000 obyvatel, zemědělské farmy). 

 

IV. stupeň – málo nebezpečný (samoty, pohraniční lesy, málo osídlené území). 
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Stupeň nebezpečí udává požadavek na dojezd jednotek požární ochrany (JPO) 

a kategorie nebezpečí potom požadavek na posloupnost dojezdu.  

 

Tabulka 1: plošné pokrytí [2]

Stupeň 

nebezpečí 

objektu 

Kategorie 

nebezpečí 

objektu 

Doba dojezdu množství sil a prostředků jednotek PO 

na místo zásahu 

A 2 JPO do 7 minut, další 1 JPO do 10 minut  

I B 1 JPO do 7 minut. Další 2 JPO do 10 minut 

A 2 JPO do 10 minut, další 1 JPO do 15 minut 
II 

B 1 JPO do 10 minut, další 2 JPO do 15 minut 

A 2 JPO do 15 minut, další 1 JPO do 20 minut 
III 

B 1 JPO do 15 minut, další 2 JPO do 20 minut 

IV A 1 JPO do 20 minut, další 2 JPO do 25 minut 

Poznámka: 2 JPO - síly a prostředky dvou jednotek požární ochrany, 1 JPO - síly 

a prostředky jedné jednotky požární ochrany. 

 

Jednotky požární ochrany se dělí do šesti kategorií: 

 S územní působností, zasahující i mimo území svého zřizovatele: 

o JPO I - jednotka hasičského záchranného sboru kraje s územní působností 

zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace, 

o JPO II - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají 

službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla 

do 10 minut jízdy z místa dislokace, 

o JPO III - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají 

službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla 

do 10 minut jízdy z místa dislokace. 

 S místní působností, zasahující na území svého zřizovatele: 

o JPO IV - jednotka hasičského záchranného sboru podniku, 

o JPO V - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají 

službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, 

o JPO VI - jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku.[24] 
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Systém dislokace se ze zkušeností z předchozích let jeví jako optimální, protože 

ve více než 60 % případů je místo mimořádné události do 5 km od nejbližší jednotky PO. [17]

 

7.2 Zdravotnická záchranná služba 

Zdravotnická záchranná služba se řídí vyhláškou 434/1992 Sb., o zdravotnické 

záchranné službě (ZZS). Podle ní ji zřizuje kraj a je organizována tak, aby byla 

zabezpečena dostupnost přednemocniční neodkladné péče na celém území ČR. 

Péče musí být dostupná do 15 minut od přijetí tísňového volání operačním 

střediskem ZZS. Pohotovost k příjmu výzvy je nepřetržitá. ZZS je zajišťovaná sítí středisek 

zdravotnické záchranné služby a na ně navazujících nemocničních zdravotnických zařízení.  

 

Přednemocniční  péči zajišťují tři typy výjezdových skupin, kterými se rozumí: 

  skupiny rychlé zdravotnické pomoci, v níž je nejméně dvoučlenná posádka 

složená z řidičů - záchranářů nebo středních zdravotnických 

pracovníků - záchranářů, z nichž jeden je vedoucím skupiny, 

 

 skupiny rychlé lékařské pomoci s nejméně tříčlennou posádkou, 

řidičů - záchranářů nebo středních zdravotnických pracovníků - záchranářů a dále 

lékař, který je současně vedoucím skupiny, 

 

 skupiny letecké záchranné služby, v níž zdravotnická část posádky je nejméně 

dvoučlenná ve složení lékař a záchranář.  

 

Při transportu postiženého z místa pomoci je uplatňováno pravidlo předání 

postiženého do cílového zdravotnického zařízení. Tím se rozumí, že bude postižený převezen 

do takového zdravotního zařízení, kde mu bude poskytnuta potřebná péče bez nutnosti dalšího 

převozu. Zařízení vybere lékař z posádky ZZS podle rozsahu a typu zranění. [10]

 

V současné době se očekává schválení nového zákona o Zdravotnické záchranné 

službě. Jeho přijetím se změní způsob plošného pokrytí. Stanoví se dojezdové časy 

10 - 20 minut v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území 

obcí a městských částí.  
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Tímto zákonem se zároveň mění vnitřní organizace ZZS, která bude tvořena: 

 ředitelstvím, 

 zdravotnickým operačním střediskem, 

 výjezdovými základnami s výjezdovými skupinami, 

 pracovištěm krizové připravenosti. [19] 

7.3 Policie ČR 

Policie ČR jako jediná ze základních složek IZS nemá stanoven čas příjezdu, 

od ohlášení, na místo zasažené MU. Pokrytí je tvořeno útvary, které mají 

působnost celorepublikovou, nebo územně vymezenou. Útvary jsou zřizovány 

ministrem na návrh policejního prezidenta a Policejní prezidium ČR je jim 

přímo nadřazeno. V současné době probíhá transformace, kdy se ze současných 8 krajských 

policejních správ členěných na 79 okresních ředitelství policie, stane 14 krajských ředitelství 

policie bez dalšího členění. Vše bude probíhat do 1.1.2012. [15]

 

8 Odezva na mimořádnou událost 

Odezvou na MU je reakce bezpečnostního systému, který aktivuje síly a prostředky 

ke zdolání MU. V této části práce bude popsán způsob jakým se MU zdolává. Dále bude 

vysvětlena úloha VZ a OPIS.  

 

8.1 Tísňové volání 

Tísňovým voláním na jednu z linek (112, 150, 155, 158) začíná fáze odezvy 

bezpečnostního systému. Častým problémem volajících je neschopnost určit svou polohu. 

To neumožní okamžité vyslání sil a prostředků. Při volání z pevné linky se automaticky 

zobrazí číslo a adresa volajícího. Při komunikaci přes mobilní telefon je určena pouze 

přibližná oblast, kde se volající nachází. 

Infrastruktury nám neslouží pouze jako určitý druh služeb, ale mohou nám pomoci 

k lepší orientaci v terénu. Prvky veřejné, zemědělské a obranné infrastruktury nám a hlavně 

operátorovi umožňují přesnější určení místa zásahu. Proto je nutné tyto informace při 

určování polohy oznámit. Řada z nás ani neví, že každá silnice, železnice nebo třeba most má 

své specifické označení. To můžeme použít při určení místa, kde je potřeba zásahu složek 

IZS. Výčet možných orientačních bodů je uveden v publikaci: Víš odkud voláš o pomoc 
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tísňovou linku 112 ?. Tato publikace je rozesílána po HZS jednotlivých krajů a je k dispozici 

na internetových stránkách HZS ČR7. V příloze č.4 je uvedena ukázka z této publikace. 

8.2 Stupeň poplachu 

Při zdolávání mimořádné události je důležitým faktorem vyhlášený stupeň poplachu8. 

Ten předurčuje potřebu sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce, které budou 

nasazeny pro zdolání MU. Je nutné zohlednit druh, rozsah MU a způsob koordinace složek při 

společném zásahu.  

V rámci IZS se vyhlašují čtyři stupně poplachu , z nichž poslední (čtvrtý) je označen 

jako zvláštní. Daný stupeň vyhlašuje operační a informační středisko, pokud se jedná 

o prvotní povolání složek na místo zásahu. Nebo také pokud se na daném území vyskytuje 

více míst zásahu. Velitel zásahu vyhlašuje potřebný stupeň poplachu přímo z místa zásahu.[1]   

 

8.3 Model řízení zásahu 

Při zdolávání MU je nejdůležitějším řídícím prvkem VZ a OPIS. Velitele zásahu 

stanoví zákon o IZS [5]. Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,  VZ je velitel jednotky 

PO, nebo příslušný funkcionář HZS s právem přednostního velení9. Druh MU tedy rozhoduje 

o tom, kdo je VZ v případě, že je to pro konkrétní druh legislativně stanoveno. 

Pokud na místě zásahu není ustanoven VZ výše uvedeným způsobem, řídí součinnost 

těchto složek velitel nebo vedoucí zasahujících sil a prostředků, která v místě zásahu provádí 

převažující činnost.[2]

 

Řízení je neustále se opakující proces, při kterém se vyhodnocuje stále se vyvíjející 

situace. Skládá se ze 4 kroků (obrázek 2): 

 zjištěním situace, 

 hledáním řešení, 

 vydáním rozkazu, 

 provedením rozkazu. 

                                                 
7 www.hzscr.cz 
8 § 20 - § 24 vyhlášky č. 328/2001 Sb. [4] 
9 § 22 vyhlášky 247/2001 Sb.  [6] 
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Následné schéma popisuje proces zdolání MU: 

 
Obrázek 2: model rozhodování upraveno podle [18]

 

Po provedení všech kroků se velitel zásahu opět dostává na začátek, kdy zjistí zda byl 

jeho rozkaz splněn a jaký to mělo vliv. Proces se neustále opakuje až do zdolání MU. 

V průběhu času se objevují nové skutečnosti, které musí brát velitel zásahu v úvahu při 

hledání řešení a vydávání rozkazů. Koordinace záchranných a likvidačních prací může být 

prováděna na třech úrovních ( taktická, operační, strategická ). Taktická úroveň, tedy přímo 

v místě zásahu, byla nastíněna v předcházejícím textu. Způsoby koordinace na všech úrovních 

taktické, operační a strategické se věnuje daná vyhláška. 10

8.4 Velitel zásahu  

Jak již bylo zmíněno hlavní úlohu při zdolávání MU má VZ, který je v neustálém 

kontaktu s daným OPIS pomocí vysílačky popř. mobilního telefonu. OPIS je hlavním zdrojem 

informací pro VZ. Mimo to může VZ zásahu využívat i další zpracované dokumenty 

(viz. kap. 5). Veškeré zjištěné informace použije VZ k vydání rozkazu, který vede ke zdolání 

MU. 

 

VZ může prostřednictvím OPIS žádat o: 

 regulaci dopravy na trasách odsunu zraněných do zdravotnických zařízení nebo na 

trasách, po kterých jsou přepravovány síly a prostředky jednotek,  

 zabezpečení náhradního ubytování pro postižené,  

                                                 
10 Vyhláška 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS. [4] 
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 zabezpečení zdravotní péče, hygienické a protiepidemické péče a sociální 

a duchovní péče pro postižené, nemocné a zraněné,  

 provedení sanace a dekontaminace zasaženého území,  

 stanovení hygienických a veterinárních opatření.[6] 

 

VZ musí pravidelně informovat příslušný OPIS o: 

 situaci na místě zásahu,  

 potřebě sil a prostředků, popřípadě jiné pomoci,  

 změně v osobě velitele zásahu,  

 činnosti jednotek a složek integrovaného záchranného systému,  

 zásadní změně situace na místě zásahu včetně zranění nebo usmrcení hasičů nebo 

postižených osob,  

 době lokalizace a likvidace požáru nebo ukončení záchranných a likvidačních 

prací při mimořádných událostech,  

 odjezdu jednotek z místa zásahu. [6] 

 

VZ má právo: 

 zřídit štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán, který využívá ke koordinaci 

složek IZS 

 rozdělit místo zásahu na sektory, popřípadě úseky a stanovit jejich velitele, kterým 

je oprávněn ukládat úkoly a rozhodovat o přidělení sil a prostředků do podřízenosti 

velitelů sektorů a úseků.[2] 

 

Další pravomoci a povinnosti VZ, činnost štábu velitele zásahu a organizaci v místě 

zásahu jsou upraveny pomocí vyhlášek. [4],[6]  

 

9 Faktory ovlivňující zásah 

Vznik MU je možný kdykoliv a kdekoliv. Následující text popisuje vliv faktorů, které 

se nedají ovlivnit, ale je nutné s nimi při hledání optimálního řešení počítat. Patří sem faktor 

geografický, časový a  meteorologický. Jsou pro průběh záchranných a likvidačních prací 

velmi důležité. Z hlediska infrastruktury je nejdůležitější geografická situace ta uvádí jaké 

druhy infrastruktur a kde se nacházejí. Časový faktor není až tak důležitý spíš ovlivňuje 
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příjezd na místo zásahu, kvůli různé hustotě provozu během dne. Meteorologická situace 

ovlivňuje zejména stav přístupových komunikací a šíření MU. 

9.1 Geografická situace 

Místo nasazení sil a prostředků pro zdolání MU je pevně stanoveno místem vzniku 

a směrem působení škodlivých sil a jevů. Velitel zásahu musí získat informace o následujících 

geografických podmínkách.  

 

Z hlediska územní infrastruktury: 

 dopravní dostupnost místa zásahu, 

 omezení na těchto komunikacích,   

 technickou vybavenost v místě zásahu, 

 objekty se zvýšeným výskytem lidí, 

 systémy kanalizací a vodotečí. 

Ostatní: 

 terén v místě a okolí působení MU (lesy, louky, převýšení, vodní plochy), 

 urbanistická charakteristika místa – město, vesnice, otevřená krajina, 

 hustota obyvatelstva – volná zástavba, sídliště, 

 průmyslové objekty a charakteristické nebezpečné látky, které se v nich používají 

nebo skladují, 

 zdroje hasební vody – přírodní (jezera, řeky, rybníky)  nebo umělé (nádrže, 

přehrady, vodovody).[1] 

 

Veškeré informace získá VZ pomocí OPIS, které je má k dispozici v systémech GIS. 

Tento způsob již několik let nahrazuje zastaralé vyhledávání pomocí map a různých 

dokumentů. 

 

9.2 Časový faktor 

Pomocí času můžeme určit s čím se na místě působení MU můžeme setkat a co 

můžeme očekávat.  
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Podle denní doby můžeme odhadovat: 

 počet lidí na určitých místech (obchodní domy jsou ve dne plné lidí, ale v noci 

je pravděpodobnost výskytu ohrožených osob malá ), 

 dobu dojezdu záchranných složek, z místa dislokace k místě zásahu ( různá hustota 

provozu během dne), 

 nutnost osvětlení místa zásahu. 

 

Podle ročního období můžeme odhadovat: 

 větší výskyt osob podle ročního období v rekreačních střediscích, v obchodních 

domech v době předvánočních nákupů, 

 zdržení záchranných složek vlivem neudržovaných a špatně sjízdných komunikací 

z místa dislokace na místo zásahu.[1] 

 

9.3 Meteorologické podmínky 

Počasí je jeden z nejdůležitějších faktorů při zdolávání MU a úzce souvisí s časovým 

faktorem. Z hlediska meteorologických jevů jsou nejvýznamnější povětrnostní podmínky. Ty 

mohou MU během několika minut rozšířit i do míst, kde před tím žádné ohrožení nebylo. 

Zejména se jedná o MU s únikem nebezpečných látek a požáry. Velitel zásahu musí počítat 

i s tímto rizikem šíření a na území, kde hrozí možnost rozšíření MU musí zavést bezpečnostní 

opatření např. varování nebo evakuaci obyvatelstva. Tabulka 2 uvádí počet případů, při 

kterých byly nepříznivé podmínky pro zásah. 

 

Tabulka 2: počet případů s nepříznivými podmínkami pro zásah [17]

Rok 2005 2006 2007 2008 

Počet  848 427 1934 1116 

 

Za poslední 4 roky ovlivnily nepříznivé meteorologické podmínky 4325 zásahů, tzn. 

v průměru 1081 zásahů/ rok.  

Každé roční období přináší jiné počasí, které může významným způsobem ovlivnit 

MU. Vzhledem ke zkušenostem je zřejmé, že zimní měsíce jsou pro zvládání MU obtížnější 

než ty letní. Silný mráz může způsobit zamrznutí požární techniky a může dojít nejen 

k promrznutí zasahujících jednotek, ale také zachraňovaných osob. Je nutné zajistit pravidelné 

střídání záchranných jednotek, a to platí i pro extrémně vysoké teploty v letních měsících. 
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Z tabulky 3 je zřetelné, že v letech 2005 – 2008 nízká teplota ( pod -10 C ) negativně 

ovlivnila zdolání 396 MU. Toto číslo je vzhledem celkovému počtu zdolaných MU malé, ale 

určitě ne bezvýznamné. Pokles takto ovlivněných případů v posledních dvou letech je dán 

mírnými zimami, které v naší republice byly.   

 

Tabulka 3: případy s nízkou teplotou [17]

Rok 2005 2006 2007 2008 

Počet  104 258 22 12 

 

V zimě musíme počítat také s horší sjízdností komunikací, způsobenou sněhem nebo 

ledem. To platí zejména pro silnice nižších tříd. Termíny pro zajištění sjízdnosti v zimním 

období jsou určeny pomocí vyhlášky11 takto:. 

 dálnice a rychlostní silnice do 2 hodin, 

 silnice I. Třídy a důležité silnice II. Třídy do 3 hodin, 

 silnice II. Třídy a významné silnice III. třídy do 6 hodin, 

 ostatní silnice III. tříd do 12 hodin. 

 

Systém údržby je většinou řeší organizace, které mimo jiné zajišťují i výstavbu 

a správu silniční sítě. Jsou financovány jednotlivými odpovědnými orgány (stát – dálnice 

a silnice I. třídy, kraj – silnice II. a III. třídy, obce – místní komunikace). Všechny tyto 

organizace jsou povinny plnit úkoly jim zadané a musí udržovat komunikace sjízdné 

a v dobrém stavu. 

Existuje smlouva uzavřená mezi HZS ČR a Českým hydrometeorologickým ústavem, 

která umožňuje OPIS získávat aktuální informace o počasí. VZ se tedy má možnost obracet 

přímo na OPIS popř. může použít informace z havarijního plánu, kde jsou uvedeny průměrné 

hodnoty z minulých let. 

                                                 
11 Vyhláška 104/97 Sb.,  prováděcí předpis k zákonu o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů 
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10 Vliv infrastruktur na mimořádné události 

Jak již bylo zmíněno, každá z infrastruktur různým způsobem ovlivňuje průběh 

a zdolávání MU. V této kapitole bude uvedeno, jak jednotlivé infrastruktury ovlivňují zásah 

a možné šíření MU. Jen pro představu, v posledních 4 letech se událo 424 105 MU 

(tzn. průměrně 106 026 MU/rok).[17]

 

10.1 Dopravní infrastruktura 

Informace o dopravní infrastruktuře v havarijních a krizových plánech jsou pouze 

všeobecné. Obsahují údaje o hlavních tazích, hustotě silniční a železniční sítě na daném území 

popř. seznam letišť.  Při zdolávání MU jsou tyto informace velmi těžko použitelné. Jak již 

bylo zmíněno mapové podklady, které byly v minulosti používány postupně nahrazují GIS. 

Ty obsahují velmi podrobné informace o dopravní infrastruktuře včetně všech omezeních, 

které se na daných trasách mohou vyskytovat. 

 

Silnice 

Silniční síť je využívána k přemístění sil a prostředků z místa dislokace na místo 

zásahu. K důležitým faktorům patří hustota silniční sítě na daném území a aktuální dopravní 

situace. Je zřejmé, že v městské zástavbě bude počet možných tras na místo zásahu daleko 

větší než na nějakém odlehlém místě. Trasu určuje OPIS, pokud ne určí ji velitel jednotky tak, 

aby byla co nejrychlejší. [6]

Dopravu ovlivňuje řada omezení: 

 nosnost mostů, 

 výška podjezdů, 

 neexistující spojení s místem působení MU, 

 uzávěry na silnicích, 

 zhoršená sjízdnost. 

 

Informace o všech těchto omezeních má OPIS k dispozici v GIS a na jejich základě 

upravuje trasu k místu zásahu. V zimních měsících je nutné brát v úvahu i plán údržby silnic, 

který není k dispozici v elektronické podobě, ale jenom v podobě tištěné, což samozřejmě 

prodlužuje čas potřebný ke zvolení optimální trasy. 
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V poslední době je velkým problémem ukázněnost řidičů jak v běžném silničním 

provozu, kdy nerespektují přednost záchranářských vozidel, tak při parkování svých vozidel. 

Často parkují v blízkosti nadzemního, nebo dokonce na podzemním hydrantu, což 

znemožňuje jeho použití. To má za důsledek nutnost vodu dovážet, nebo používat vzdálenější 

zdroje vody. Špatné parkování způsobuje problém i s průjezdností. To platí zejména pro 

rozměrnou hasičskou techniku, která se nemůže dostat na místo zásahu. Někdy je potřebné 

odtlačení aut, nebo volba jiné příjezdové trasy. Všechny tyto záležitosti oddalují zahájení 

záchranných a likvidačních prací. Což může mít za následek nejen finanční ztráty, ale 

zejména ohrožení lidských životů. 

 

Přístupová komunikace by měla mít následující parametry: 

 nejméně jeden pruh o šířce minimálně 3 m, u příjezdových cest k rodinným 

domům stačí šířka 2,5 m, 

 odolat tíze 80 kN, 

 vést alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodů do objektu (u rodinných domů 50 m ).   

 

U objektů, kde by bylo zřízení takové přístupové komunikace neekonomické lze po 

dohodě s HZS od stavby upustit (horské chaty, osamocené objekty). U nich je ale kladen 

velký důraz na odstupové vzdálenosti jak od dalších objektů tak od lesů atd. 

Průjezdy a vjezdy musí mít minimálně výšku 4,1 m a šířku 3,5 m. U nových objektů 

se těmito rozměry počítá,  problémem jsou ale u historických budov a vjezdů do různých 

podniků a areálů. 

 Dalším problémem u výškové zástavby jsou tzv. nástupní plochy, navazující na 

přístupové komunikace. Ty jsou vyžadovány u objektů s požární výškou12 nad 12 m. Slouží 

k zásahu výsuvných automobilových žebříků nebo požárních plošin.  

 

Nástupní plocha musí splňovat následující podmínky: 

 odvodněna a zpevněna,  

 minimální povolená šířka 3,5 m, 

 situována podél nebo kolmo k nejdelší straně budovy  ve vzdálenosti 2 – 7 m.[11]  

 

                                                 
12 Je to vzdálenost od stropu prvního nadzemního podlaží k podlaze posledního nadzemního podlaží. 
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Tyto plochy bývají velmi často používány k parkování vozidel, ačkoliv je to pomocí 

dopravních značek a zákonem zakázáno.[3] Lidé si neuvědomují jaké nebezpečí hrozí a že 

znemožňují zásah potřebné techniky. V tabulce 4 je uveden přehled o počtu případů, kdy byla 

z výše uvedených důvodů cesta k zásahu obtížná a v kolika případech nevyhovovaly nástupní 

plochy u výškové zástavby. 

 

Tabulka 4: počet problémů při dopravě na místo zásahu [17]

Rok Problém s cestou k zásahu Problém s nástupní plochou Součet

2005 576 69 645 

2006 457 114 571 

2007 488 79 567 

2008 283 62 345 

Celkem 1804 324 2128 

 

Z tabulky vyplývá, že s dopravou na místo zásahu byl v posledních 4 letech problém 

v 1804 případech (průměrně 451 případů / rok) a tvoří to 0,5 % z celkového počtu MU. 

S nevyhovující nástupní plochou ve 324 případech (průměrně 81 případů / rok) tj. 0,07 % 

z celkového počtu MU. Toto číslo se jeví jako hodně nízké, ale vzhledem k tomu, že se jedná 

o výškovou zástavbu, kde se vyskytuje velké množství lidí, ho nelze opomíjet. Tomuto 

problému musí být věnována pozornost i přes malý počet případů. 

Pokud je silniční síť zasažena MU, nebo dojde k dopravní nehodě, což je nejčastější 

MU v ČR.[23] Pak se na daných komunikacích provádí regulace, nebo odklonění dopravy, 

aby se předešlo ohrožení dalších osob. Tato opatření provádí v rámci IZS složka Policie ČR 

na pokyn velitele zásahu. 

 

Železnice 

Vliv železnic na zvládání MU není tak značný, jako tomu bylo u silniční sítě. Při jejím 

provozu vznikají MU zejména na železničních přejezdech (v ČR je jich zhruba devět tisíc), 

kde se kříží železniční a dopravní síť. Všechny tyto nehody byly způsobeny účastníky 

silničního provozu, kteří nerespektovali přednost drážního vozidla. [33]

MU mohou vzniknout i na jiných místech např. na širé trati v odlehlé části území. 

Tyto MU nejsou příliš časté, ale pokud k tomu dojde pak je místo zásahu většinou velmi 

špatně dostupné. Potřebná infrastruktura v těchto místech chybí a její budování by bylo velmi 
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finančně nákladné. Zároveň je ohroženo velké množství lidí (pokud se nejedná o nákladní 

vlak), což přináší velké požadavky na techniku i samotné záchranáře. 

 

Letiště 

Problematika vlivu letišť a letecké dopravy na MU bude jenom lehce nastíněna. Při 

letecké dopravě vznikají ¾ nehod při startu nebo přistání. [22] Z toho plyne důležitost 

dodržování ochranných pásem v okolí letišť, vzletových a přistávacích koridorů. Stejné 

podmínky platí pro vojenská i civilní letiště. Letecká doprava je stále více využívanou formou 

přepravy. Společným problémem s železniční přepravou je velký počet cestujících, kteří 

mohou být v případě MU ohroženi. 

 

10.2 Technická infrastruktura 

Technické infrastruktury mohou být samy zdrojem MU, nebo její přítomnost na 

daném území může jíž probíhají MU, ve většině případů, zhoršit. Při zdolávání MU 

s přítomností tohoto druhu infrastruktury, je nutná neustálá komunikace s dispečinkem 

(obsluhou), zajišťujícím provoz jednotlivých druhů technických infrastruktur. Dalším 

společným omezením při zásahu bývá velmi často, špatná dostupnost místa zásahu. Problém 

představuje také možnost rozšíření MU na další území. Z toho důvodu je nutné neustále 

sledovat směr šíření MU a v ohroženém území zajistit varovaní obyvatel a regulaci dopravy. 

V praxi se objevují případy se špatnou komunikací s dispečerským pracovištěm a s tím 

související průtahy při odstavení těchto zařízení. Komunikaci zajišťuje OPIS, které na základě 

mapových podkladů zjistí, jaké dispečerské pracoviště za daný úsek zodpovídá a zkontaktuje 

se s ním .V tabulce 5 je uveden počet případů, kdy byli hasiči nuceni uzavřít přívody 

plynu,elektřiny a vody. 

 

Tabulka 5: uzavírání plynu, vody, elektřiny [17]

Rok 2005 2006 2007 2008 

Počet 2879 3210 2964 3394 

 

Vodovody 

Jako jediný typ z technické infrastruktury nemají vodovody výrazně negativní vliv na 

průběh MU. Spíše naopak jsou zdrojem hasební vody a popř. zdrojem pitné vody. K hašení 

slouží síť nadzemních a podzemních hydrantů. Tyto sítě jsou zpracovány s systémech GIS. 
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Ukázka v příloze č.2. O přítomnosti hydrantů v okolí zásahu informuje OPIS. Pokud dojde 

k porušení vodovodu nehrozí výrazné škody spíše jenom lokální záplavy. 

 

Plynovody 

Plynovody jsou potrubní systémy a technologická zařízení určená k přepravě plynu na 

velké vzdálenosti a k jeho skladování. Tento systém je vysoce automatizovaný. Plynovody 

jsou zpravidla vedeny pod zemským povrchem, ale existují i výjimky. Systém netvoří jen 

potrubí, ale i kompresorové stanice, předávací stanice a zařízení určené pro měření, údržbu, 

regulaci přepravy a bezpečnostní zařízení.  

 

Úkoly při zásahu na plynovodech: 

 nejdříve je nutné zajistit zastavení přívodů plynu do poškozeného potrubí 

( spolupráce s dispečinkem ), i po zastavení se v plynovodu může vyskytovat větší 

množství plynu, které je závislé na průměru potrubí, 

 hašení a ochlazování okolního prostředí, aby nevznikl možný iniciační zdroj 

a nedošlo k výbuchu, 

 po zajištění okolí je možné hasit plamen, který vznikl únikem z potrubí, 

 příjezd jednotek je nutný z návětrné strany, 

 techniku umisťovat v dostatečné vzdálenosti od plynovodu, protože se průběh MU 

může v okamžiku změnit ( doporučená vzdálenost je 500 m ), 

 zajistit dostatek hasebních látek. 

 

Pokud dojde k hoření unikajícího plynu je nutné použít dýchací přístroje, z důvodu 

možného vytláčení vzdušného kyslíku z prostoru. Před samotným zásahem i v jeho průběhu je 

nutné neustále sledovat směr šíření unikajícího plynu a zajistit všechny možné iniciační zdroje 

na daném území. Musí se také zvážit informování obyvatel v blízkosti narušeného plynovodu, 

aby se zabránilo panice.[27]

 

Produktovody 

Mezi produktovody se řadí zařízení, která přepravují látky všech druhů ( např. ropu, 

oleje, benzíny ). Provoz těchto zařízení přináší určité riziko havárie. Z hlediska vlivu na MU 

nás zajímají zejména produktovody hořlavých kapalin. Stejně jako u plynovodů netvoří 

systém pouze potrubí, ale i různé ovládací armatury, přístroje k měření tlaku a teplot 
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u přepravovaných produktů. Další podobností s plynovody je přítomnost dispečerského 

pracoviště, se kterým je nutno neustále komunikovat.  

 

Při zásahu je potřeba: 

 zastavit přívod unikající látky – ve spolupráce s dispečerem, 

 zamezit dalšímu znečištění a rozšiřování látky do okolí, je nutné zamezit přístupu 

látek do kanalizací a podzemních vod, 

 zajistit okolí z hlediska možných iniciačních zdrojů, jinak by mohlo dojít k požáru 

nebo výbuchu, 

 pokud došlo k požáru - zvolit optimální druh hasiva, a zajistit potřebné množství 

této látky, 

 dodržovat bezpečnou vzdálenost z důvodů možného výbuchu nebo nebezpečí 

vlivem velké intenzity sálavého tepla, 

 zabránit roztékání směsi hasiva a uniklé látky, 

 zajistit ochranu zasahujících jednotek před nepříznivými vlivy unikajících látek. 

 

Při úniku nebezpečných látek se nejdříve stanoví stupeň ochrany zasahujících hasičů 

a zvažuje se evakuace osob z ohroženého území. Je potřeba posoudit také vliv nebezpečné 

látky na okolí a zajistit následnou dekontaminaci. Při zdolávání MU na těchto zařízeních se 

počítá s účastí těžké zemní techniky (buldozery, bagry).[28]

 

Elektřina 

Je rozváděna po území prostřednictvím veřejné elektrorozvodné sítě. Pro dálkové 

rozvody větších objemů elektrické energie se používají vedení velmi vysokého či vysokého 

napětí řádově až stovky kilovolt. Místní rozvody pak používají napětí desítek kilovolt 

a domovní rozvody řádově stovek voltů. 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je všude tam, kde jsou elektrická zařízení 

a vedení elektrického proudu. Elektrická zařízení umístěná na místech veřejně přístupných se 

označují bezpečnostní tabulkou nebo bleskem červené barvy. Stožáry vedení od 1 do 35 kV 

jsou opatřeny bezpečnostní tabulkou, jsou-li v souběhu nebo křižují-li komunikace. Všechny 

stožáry venkovního vedení nad 35 kV jsou opatřeny bezpečnostní tabulkou.  

Velmi často nemají zasahují jednotky žádné informace o elektrickém zařízení, které se 

na místě zásahu může vyskytovat. Informace o něm získají buď pomocí OPIS nebo vlastním 

průzkumem. 
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Před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti elektrických venkovních vedení 

a v ochranných pásmech těchto vedení, musí ten, kdo práci organizuje nebo řídí, seznámit 

všechny dotčené s nebezpečím, které může vzniknout od elektrického vedení.  

Poté se činnost zaměří na vypnutí elektrického zařízení. Jestliže se jedná o zařízení, 

které patří do nízkého napětí (do 1000 V) pak odpojení může provést hasič, určený velitelem 

jednotky. Pokud se jedná o vedení vysokého, nebo velmi vysokého napětí musí odpojení 

provést odborný pracovník (zaměstnanec  provozovatele). Při vypnutí elektrického proudu je 

třeba zjistit zda tím nebyly zasažena důležitá zařízení např. čerpadla, nouzové osvětlení 

evakuačních cest, výtahy atd.. Pokud není možné elektrický proud vypnout je nutné o tom 

informovat velitele zásahu, který rozhodne o dalších krocích. Tabulka 6 uvádí počty případů, 

kdy byl zásah prováděn bez vypnutého elektrické proudu. Při těchto zásazích je důležité zvolit 

vhodný druh hasiva a dodržovat bezpečné vzdálenosti od elektrického zařízení.[29]  

 

Tabulka 6: počet zásahu s nevypnutým proudem[17]

Rok 2005 2006 2007 2008 

Počet  109 78 89 84 

 

 

10.3 Občanská infrastruktura 

 
Občanská infrastruktura je pojem zahrnující školy, úřady, nemocnice, sociální 

a kulturní zařízení. Pokud dojde k jejich zasažení MU (nejčastěji požárem) je nutné provést 

evakuaci. Společnou charakteristikou těchto objektů je výskyt většího počtu lidí, což 

předurčuje paniku a nepřehlednou situaci, které je tedy třeba brát v úvahu. Evakuace je 

zpočátku prováděna zaměstnanci daných zařízení a po příjezdu jednotek PO ji provádí hasiči, 

při současném zdolávání MU. 

Každý z objektů občanské infrastruktury charakterizují různá specifika.. U nemocnic 

a sociální zařízení (domovy důchodců, ústavy pro postižené) musíme počítat s omezenou 

pohyblivostí některých osob. Ve školách zase s velkým počtem dětí, které se bez doprovodu 

z budovy nedostanou. Pro tyto účely jsou zřizovány řádně označené zásahové a evakuační 

cesty. V tabulce 7 je uveden počet případů, kdy tyto požadavky splněny nebyly. 
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Zasahujícím jednotkám dále pomáhá DZP, pokud je pro objekt vytvořena, nebo 

komunikace s odpovědným pracovníkem (např. správce budovy). Pro tyto případy se také 

zpracovává požární evakuační plán.13

 

Tabulka 7: nevyhovující zásahové nebo evakuační cesty [17]

Rok 2005 2006 2007 2008 

Počet 113 138 89 56 

 

V havarijních a krizových plánech se u občanské infrastruktury uvádí: 

 kapacita (popř. zda se v objektu nachází vývařovna nebo jenom jídelna), 

 adresa, telefonní čísla a kontaktní údaje na odpovědné osoby. 

 

Výpis z havarijního plánu, ve kterém je zobrazena část seznamu škol a nemocnic je 

uveden v příloze č.5. Uvedené informace jsou shromažďovány z důvodu 

možného nouzovému ubytování lidí při MU velkého rozsahu.. Pro tyto účely jsou informace 

v plánech dostačující. 

 

10.4 Zemědělská infrastruktura 

Stavby a plochy, které patří do této infrastruktury jsou využívány zejména k chovu 

zemědělských zvířat a pěstovaní plodin. Tyto objekty jsou ohrožovány všemi druhy MU. 

 

Problémy při zdolávání MU můžeme rozdělit do 2 kategorií: 

 související s pěstováním plodin (zemědělské plochy), 

 související s chovem a ustájením zvířat (zemědělské objekty). 

 

Zemědělské plochy 

Při zdolávání MU na polích, vinicích a u stohů slámy se vyskytuje řada problémů, 

které znesnadňují zásah jednotkám. Jsou to zejména: 

 špatná dopravní dostupnost místa a možnost uvíznutí vozidel vlivem nedostatečné 

únosnosti povrchu zemědělských ploch, nebo polních cest, 

 zhoršení průjezdnosti vlivem počasí, 

                                                 
13 § 33 vyhlášky 246/2001 Sb. [9] 
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 omezené možnosti zásobování vodou. 

 

Nejčastějším druhem MU na polích a zemědělských plochách je požár. Šíří se 

většinou velmi rychle z důvodu otevřené krajiny. Proto je hlavním úkolem zaměřit se 

na zdolání MU ve směru šíření a zabránit tak zasažení dalších ploch a objektů. Pokud si to 

situace vyžádá je možné si vyžádat pro hašení leteckou techniku. 

Zvláštní případ tvoří požáry stohů a osamocených nepotřebných staveb, u kterých je 

průzkumem zjištěno, že neohrožují životy osob, zvířat ani životní prostředí a náklady 

na zdolání požáru by byly nehospodárné. Pak VZ zásah ukončí a jednotky pouze dohlížejí 

na požár. V okolí polí se velmi často vyskytuje vedení vysokého napětí. Při zdolávání MU je 

třeba s tímto nebezpečím počítat. (viz. kapitola Elektřina).[29]

 

Zemědělské objekty 

Při zásahu v zemědělských objektech se musí počítat s přítomností vysoce hořlavých 

materiálů (seno, sláma) a zejména s přítomností zvířat. Pokud bude průzkumem zjištěno, že 

nejsou ohroženy osoby, pak bude hlavním cílem záchrana zvířat. Zemědělské objekty bývají 

ve špatném stavu. Před zahájením zásahu se provádí kontrola vypnutí elektrické proudu (popř. 

další technické infrastruktury v objektech a jejich okolí). Zároveň je nutné zajistit větrání 

potřebných prostor.  

Evakuace zvířat je velmi náročná. Zvířata vnímají nebezpečí daleko hůře než člověk 

a jsou citlivější na různé druhy ohrožení. Proto je nutné při evakuaci spolupracovat se 

zkušenými zaměstnanci daného zařízení. Hasiči nejsou seznámeni s tím, jak se které druhy 

zvířat chovají a co se od nich dá očekávat. Evakuaci mohou znepříjemnit i speciální druhy 

ustájení (boxy, klece), jež znemožňují rychlé osvobození zvířat z postižených prostor 

a prodlužují čas potřebný pro jejich záchranu.[31] Tabulka 8 ukazuje počet případů, kdy 

hasiči prováděli odchyt nebo evakuaci zvířat. 

 

Tabulka 8: případy se zvířaty [17]

Rok 2005 2006 2007 2008 

Odchyt 1078 1733 1217 1006 

Evakuace 121 217 191 155 

 

Při požárech v zemědělských objektech je nutné počítat s velkou mírou zakouření 

a sníženou viditelností. S tím souvisí i potřeba velkého množství dýchací techniky. V praxi se 
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jednotky HZS taky velmi často setkávají s problémem zemědělské techniky, která je 

parkována v objektech, nebo v jejich blízkosti a může ohrozit zasahující jednotky 

(výbuch nádrže pohonných hmot).[28]  

S úpadkem zemědělství v ČR se v souvislosti se zemědělskými objekty, ale i s jinými 

druhy objektů,  objevil nový problém. Často jsou využívány pro jiný účel, než pro jaký byly 

budovány, a to pro skladování odpadů a různých nebezpečných látek, které mohou při MU 

vést k výbuchu nebo kontaminaci. V takovém případě je nejdůležitější fází průzkum, pomocí 

kterého bude zjištěn výskyt látek v daném objektu a účel, ke kterému je daný objekt využíván. 

Zároveň je třeba pro další informace kontaktovat a spolupracovat s vlastníkem daného 

objektu. To bývá v některých případech problematické a počet těchto případů uvádí tabulka 9. 

 

Tabulka 9: špatná spolupráce s majitelem[17]

Rok 2005 2006 2007 2008 

Počet 70 61 38 44 

  

 

10.5 Obranná infrastruktura 

Obranná infrastruktura se z velké části kryje s infrastrukturou veřejnou 

(např. nemocnice, úřady), jejíž vliv byl popsán v předchozích kapitolách. Výjimku tvoří 

zejména vojenské objekty (kasárny, sklady, bunkry atd.) a  újezdy, což je vymezená část 

území státu určená k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil14. V rezortu obrany 

provádějí zásahy u MU Vojenské hasičské jednotky (VHJ).15

 

Tabulka 10: počet zásahů VHJ [17]  

Rok 2005 2006 2007 2008 

v rezortu obrany 1558 1933 1923 1804 

mimo rezort obrany 310 149 62 15 

 

Jednotky HZS krajů zasahují na tomto území na vyžádání orgánů armády, nebo na 

základě uzavřené dohody mezi nimi a daným orgánem armády. Pokud dojde k ohlášení MU 

                                                 
14 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
15 § 65a zákona 133/1985 Sb. [3] 
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jinou osobou, je nutné se nejdříve spojit s orgánem armády a ten potřebu zásahu potvrdí, nebo 

vyvrátí. V případě potvrzení informuje o všech zvláštnostech a nebezpečích, které se mohou 

na daném území vyskytovat. Velitel zásahu není tomuto orgánu podřízen, ale při koordinaci 

zásahu s tímto orgánem spolupracuje. Pokud není orgán v místě zásahu je povolán pomocí 

OPIS. 

Při zásazích v objektech a zařízeních armády je možné očekávat přítomnost munice 

a trhavin. Při zásahu je nutné spolupracovat i se správci vojenského újezdu a dbát na 

dodržování mlčenlivosti zasahujících hasičů, pokud zařízení a objekty v místě zásahu spadají 

pod různý stupeň utajení. Problém spočívá i v komunikaci mezi jednotkami HZS a VHJ, 

protože obě využívají pro komunikace různé frekvence. 

Zásahy VHJ jsou možné i mimo rezort obrany. Pravidla pro pomoc při zásahu nejsou 

stanovena pro VHJ zvlášť, ale platí všeobecně při poskytnutí prostředků a sil armády. Tyto 

síly musí mít velitele, který je podřízen veliteli zásahu. Pokud velitele nemá pak tyto 

prostředky zařadí do některé jednotky VZ, a tím jim určí velitele, který je VZ podřízen. [33]

Význam VHJ při zásazích mimo rezort obrany postupně klesá. Dokazují to údaje 

uvedené v tabulce 9. Z toho vyplývá, že se VHJ věnují zejména zdolávání MU v rezortu 

obrany, kde zdolají průměrně 1804 MU / rok.  
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11 Doporučení 

Z předchozího textu vyplývá, že z hlediska územní infrastruktury existuje stále velké 

množství problémů. V následujícím textu uvádím hlavní, ke kterým jsem přidal svá 

doporučení.  

 

Dopravní infrastruktura: 

Tato infrastruktura ovlivňuje zdolání všech MU, bez ohledu na její druh. Je to 

způsobeno potřebou všech záchranných složek, dostat se na místo zásahu. Nejčastějšími 

problémy, které se vyskytují jsou: 

 Nevyhovující nástupní plochy a cesty k zásahu ( způsobené špatným parkováním 

vozidel, špatnou sjízdností , nebo neúnosností vozovek).  

 Neexistující dopravní spojení s místem zásahu (např. MU u technické a železniční 

infrastruktury). 

 

Doporučení pro:  

Městské úřady 

 Ve městech zejména na sídlištích nebo v místech výškové zástavby kontrolovat za 

pomocí kamerových systémů, nebo ve spolupráci s městskou policii parkování na 

zakázaných místech. Zejména v blízkosti hydrantů a nástupních ploch. 

 Při územním plánovaní brát v úvahu rostoucí počet aut a počítat s výstavbou 

kapacitně postačujících parkovišť. 

 

HZS kraje 

 Ve spolupráci s krajskými organizacemi, které jsou odpovědné za správu a údržbu 

silnic. Zpracovat plán zimní údržby a sjízdnosti do GIS. Z důvodu informovanosti 

o tom, které silnice už byly ošetřeny a jaký je jejich stavu. 

 Ve spolupráci s městy využívat jejich kamerové systémy, k zjištění aktuální 

dopravní situace. Podle ní pak upravovat cestu k zásahu záchranářských vozidel. 
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Technická infrastruktura 

U tohoto typu infrastruktur jsou specifika při zásazích na jednotlivých druzích velmi 

odlišné. Společným problémem je často špatná komunikace s dispečinkem daného typu 

infrastruktury. 

 

Doporučení pro:   

HZS kraje 

 Ve spolupráci s provozovateli technických infrastruktur zajistit, aby byla jasná 

odpovědná osoba, která provádí obsluhu daného druhu infrastruktury. Nutnost 

uvádět kontakt přímo na tuto odpovědnou osobu. 

 

Občanská infrastruktura 

Problematika občanské infrastruktury souvisí zejména s evakuací, kterou je nutné 

provést při mimořádných událostech. Často ji stěžují špatné zásahové cesty a evakuační cesty. 

 

Doporučení pro:   

HZS kraje 

 Zajistit kontrolu těchto zásahových a evakuačních cest v pravidelných intervalech 

a v rámci přípravy provádět nacvičování evakuace. 

 

Zemědělská infrastruktura 

Při zásazích v zemědělských objektech se objevuje problém s evakuací zvířat. Dalším 

problémem jsou chybějící informace o využívání starých, zejména zemědělských, objektů.  

 

Doporučení pro:   

HZS kraje 

 Ve spolupráci s vlastníky vést databázi o objektech a jejich využívání. Pokud by 

došlo ke změně využívání, pak navrhnout zákon, který by dal povinnost 

provozovateli tuto změnu ohlásit.  
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12 Závěr 

 

Bakalářská práce se zabývá objasněním vlivu územní infrastruktury na mimořádné 

události a způsobu, jakým jsou tyto mimořádné události v České republice zdolávány.  

V rámci přípravy je vysvětlena úloha územního plánování při rozvoji daného území. 

Jsou uvedeny podklady, které se pro zásahy s výskytem infrastruktur zpracovávají. Zároveň je  

popsán princip plošného pokrytí základních složek integrovaného záchranného systému. 

Pokud bude přijat nový zákon o zdravotnické záchranné službě, pak se způsob dislokace 

částečně změní. U Policie ČR změna pokrytí právě probíhá. 

Část práce je věnována způsobu odezvy na mimořádnou událost. Ta začíná tísňovým 

voláním, při kterém mohou prvky územní infrastruktury posloužit, jako vhodné orientační 

body. Je zdůrazněna úloha velitele zásahu a jeho spolupráce s operačním a informačním 

střediskem, které je pro něj hlavním zdrojem informací. Z hlediska infrastruktur jsou potřebné 

informace k dispozici zejména v geografických informačních systémech. Je zmíněna malá 

použitelnost havarijních popř. krizových plánů, protože obsahují jen základní charakteristiky 

a popisy daných infrastruktur. Výjimku tvoří občanská infrastruktura, u které jsou informace 

o kapacitě, adrese a kontaktech dostačující. Dalším významný zdrojem informací pro velitele 

zásahu (v oblasti infrastruktur) je dokumentace zdolávání požáru.  

Dále se práce věnuje vlivu jednotlivých infrastruktur na zdolávání mimořádných 

událostí. Každá z nich ji ovlivňuje jiným způsobem. Vlivy jsou shrnuty pro každou 

z infrastruktur zvlášť. Hlavním zdrojem informací byly vybrané metodické listy, které jsou 

součástí Bojového řádu jednotek požární ochrany. Popisují postup, specifika a doporučení pro 

velitele zásahu při zdolávání mimořádných událostí u daných druhů infrastruktur.  

V závěru práce jsou shrnuty nedostatky a k nim navrhovaná doporučení pro příslušné 

orgány, které jsem vzhledem k řešenému problému shledal jako nejdůležitější. Jsem 

přesvědčen, že zapracování těchto doporučení do praxe, by znamenalo zlepšení současné 

situace. Zejména z hlediska ochrany lidských životů a lepší připravenosti (akceschopnosti) 

zasahujících složek integrovaného záchranného systému. 
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14 Použité zkratky 

 

MU  mimořádná událost 

VZ  velitel zásahu 

OPIS  operační a informační středisko 

GIS  geografický informační systém 

ČR  Česká republika 

DZP  dokumentace zdolávání požárů 

HZS  hasičský záchranný sbor 

ZZS  zdravotnická záchranná služba 

IZS  integrovaný záchranný systém 

VHJ  vojenská hasičská jednotka 
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Příloha č. 1 

Ukázka GIS používaného u HZS Zlínského kraje [12] 

 
 

 

Příloha č.2 

Zobrazení sítě hydrantů v GIS (část města Zlín) [12]

 

Legenda:             hydrant
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Příloha č. 3 

Ochranné pásma se zřizují:  

 

 podél dopravních staveb (silnic, železnic, leteckých koridorů),  

 podél tras inženýrských sítí (elektrických rozvodů, plynovodů, vodovodů, 

produktovodů apod.)  

 podél tras telekomunikačních sítí,  

 v okolí vodních zdrojů,  

 podél hranic zvláště chráněných území, 

 v okolí nemovitých kulturních památek, 

 v blízkosti přírodních léčivých zdrojů. 

 

Z hlediska infrastruktury není potřeba uvádět všechny ochranné pásma. 

V následujícím textu jsem pro představu, vypsal jakými předpisy se řídí ochranné pásma 

v okolí dopravní a technické infrastruktury. 

 

Dopravní infrastruktura: 

 Silniční ochranná pásma silnic - § 30 až § 34 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Ochranná pásma dráhy - jsou stanovena § 8 a § 9 zákon č. 266/1994 Sb., o 

drahách, ve znění pozdějších předpisů.  

 Ochranná pásma letišť a přistávacích koridorů - § 37 až § 43 zákona  49/1997 Sb., 

o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Technická infrastruktura 

 Elektřina - § 46 zákona 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů. 

 Plynárenství - § 68 a § 69 zákona 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů. 

 Vodovody - § 23 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).  

 Produktovody - § 5 zákona 29/1959 Sb., o oprávnění k cizím nemovitostem při 

stavbách a provozu potrubí, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha č.4 

Ukázka z publikace: Víš odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112? [14]
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Příloha č.5 

Výpis z havarijního plánu Zlínského kraje [12]: část seznamu škol 

 
část seznamu nemocnic 
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