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Anotace 
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Ostrava:  VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2011.  
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Předmětem bakalářské práce „Systém zdolávání následků mimořádných událostí“ je 

analýza současného systému řízení a organizace záchranných a likvidačních prací mimořádné 

události. Práce je rozdělena do pěti částí. V první části seznamuje čtenáře s pojmem krizový 

štáb, nastiňuje druhy krizových štábů, postavení a úkoly jednotlivých členů štábu. Druhá část 

se věnuje taktické úrovni koordinace v místě zásahu, struktuře řízení a úloze velitele zásahu. 

Poté je zmapováno, jak funguje systém v zahraničí, konkrétně na Slovensku. Ve čtvrté části je 

rozebrán konkrétní případ železničního neštěstí ve Studénce. V závěru práce je shrnutí dané 

problematiky a doporučení pro další postup. 

 

Annotation  

ŠEBESTOVÁ, V.: System of Coping with Consequences of Extraordinary Events, Bachelor 

thesis. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2011.   

 

Key words: crisis staff, commander of intervention, staff of commander of intervention 

 

The subject of the bachelor thesis „System of Coping with Consequences of 

Extraordinary Events“ is an analysis of current control system and organization of salvage and 

liquidation work of extraordinary events. The thesis is divided into five parts. The first part 

introduces the concept of crisis staff, outlines the types of crisis staffs, position and 

responsibilities of individual staff members. The second part deals with the tactical level of 

coordination in the place of intervention, management structure and the role of commander of 

intervention. Then, the work of the system abroad is mapped, particularly in the Slovak 

Republic. In the fourth section, the particular case of the rail disaster in Studenka is analysed. 

The conclusion contains a summary of the issues and recommendations for further action. 
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1. Úvod 

 

V dnešní době se odehrává celá řada mimořádných událostí, které mohou přerůst až 

v krizovou situaci. Na krizové situace je nutno bezprostředně reagovat. Řešení krizové situace 

vyžaduje zapojení značného množství osob a realizaci rozsáhlého souboru opatření, tzv. 

krizových opatření. Příslušní představitelé veřejné správy nejsou schopni takové množství 

opatření koordinovat samostatně, a proto zřizují k řešení krizových situací své pracovní 

orgány, kterými jsou krizové štáby. 

První úvahy o pojmu „krizový štáb“ a jeho podobě pocházejí z roku 1999 v návaznosti 

na připravovaný krizový zákon1, ve kterém je tento pojem zahrnut. Složení krizového štábu 

kraje a obce je poprvé řešeno v nařízení vlády2, kde jsou i vymezeny základní součásti 

každého štábu. 

Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech je určen 

integrovaný záchranný systém. IZS je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a 

koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, 

fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a při 

přípravě na mimořádné události. 

Cílem této práce je analýza současného systému řízení a organizace záchranných a 

likvidačních prací mimořádné události. Analýza vychází z toho, jak jsou zásady současného 

systému deklarovány v jednotlivých právních systémech. 

Tato práce v ucelené podobě přibližuje pohled na systém zdolávání následků pro 

taktickou a strategickou úroveň z hlediska organizace řízení záchranných prací. Opírá se o 

právní režimy pro emergenční služby, integrovaný záchranný systém a krizové řízení. 

Řešení zadané problematiky je členěno do pěti částí. V první a druhé části je analýza 

současného systému v České republice, tzn. jednotlivé úrovně krizových štábů a jejich 

postavení a organizace záchranných a likvidačních prací na taktické úrovni řízení. Ve třetí 

části je tato problematika zpracována pro Slovenskou republiku. Ve čtvrté části práce je 

analýza z hlediska organizační struktury místa zásahu skutečného případu, pro kterou jsem 

vybrala železniční nehodu ve Studénce.  

V závěru práce je zhodnocení takto získaných poznatků a návrh na zlepšení.
                                                 
1 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
2 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
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2.  Rešerše literatury  

 

ŠENOVSKÝ, M. – ADAMEC, V.: Právní rámec krizového managementu: management 

záchranných prací. [1] 

Kniha vymezuje právní rámec v oblasti krizového řízení pro příslušníky a pracovníky 

služeb zařazených do Integrovaného záchranného systému. Jsou zde popsány jednotlivé druhy 

krizových štábů, jejich složení a činnost těchto jednotlivých štábů.  

 

Směrnice Ministerstva vnitra č. 4/2004, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního 

uspořádání krizového štábu kraje, obce, jeho uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace 

a další podrobnosti, č. j.: PO 365/IZS-2004 ze dne 8. října 2004. [3] 

Tato směrnice sjednocuje podrobnosti o organizaci krizových štábů, jejich použití, účel a 

svolávání. Dále popisuje organizaci stálé pracovní skupiny a doporučené rozdělení činností v 

této skupině.  

 

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

znění pozdějších předpisů[4] 

Tento zákon vymezuje postavení a úkoly orgánů územních samosprávných celků při 

provádění záchranných a likvidačních prací. Dále upravuje organizaci záchranných a 

likvidačních prací v místě zásahu. 

 

Bojový řád jednotek požární ochrany, MV – GŘ HZS ČR [11] 

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

ochrany. Jednotlivé listy obsahují specifika a rady pro velitele zásahu. Způsob jak má daný 

zásah řídit, jaká je struktura řízení. Je zde popsán systém práva přednostního velení a také štáb 

velitele zásahu. 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonu (krizový zákon), ve 

znění pozdějších předpisů [6] 

Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků při přípravě na krizové situace. Je zde vymezena působnost krizových 

štábů. 
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3. Krizové štáby 

 

K řešení krizových situací, při koordinaci záchranných a likvidačních prací, při 

taktických a prověřovacích cvičeních, zřizují vedoucí funkcionáři orgánů krizového řízení a 

jiných státních orgánů resp. právnické osoby své pracovní orgány, kterými jsou krizové štáby. 

Rozlišujeme krizové štáby zřízené u orgánů s územní působností a krizové štáby 

zřízené u ostatních orgánů či organizací, viz obrázek 1. 

Krizové štáby u orgánů s územní působností v podstatě kopírují uspořádání veřejné 

správy v ČR a jsou utvářeny na úrovni: 

• státu (ústřední krizový štáb), 

• kraje (krizový štáb kraje), 

• obce s rozšířenou působností (krizový štáb obce s rozšířenou působností), 

• obce (krizový štáb obce).  

Dále fungují krizové štáby v rámci jednotlivých resortů, správních úřadů, orgánů státní 

správy či organizací: 

• krizové štáby ministerstev a ostatních správních úřadů, 

• krizové štáby ostatních státních orgánů, 

• krizové štáby právnických osob a podnikajících fyzických osob. [1, 3] 

 

Ústřední krizový štáb  
Krizové štáby ministerstev a 

jiných správních úřadů 
 

Krizové štáby právnických 

osob 

     

Krizové štáby krajů  
Krizové štáby určených státních 

orgánů 
 

Krizové štáby podnikajících 

fyzických osob 

     

Krizové štáby obcí s 

rozšířenou působností 
    

     

Krizové štáby obcí     

 

Obrázek 1: Druhy krizových štábů, upraveno dle [[[[1]]]] 
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Fungování krizových štábů je spojeno s vybranými režimy při zajišťování územní 

bezpečnosti. 

Pro činnost krizového štábu se zpravidla vybavuje pracoviště krizového štábu. Mělo 

by být napojeno na náhradní zdroj elektrické energie, vybaveno nezbytnou výpočetní, 

komunikační, kancelářskou a další technikou. 

Prostorové požadavky na pracoviště krizového štábu představuje minimálně jednací 

místnost krizového štábu, prostor pro osoby zajišťující spojení, místnosti pro jednání 

odborných pracovních skupin a činnost styčných orgánů. Dále nezbytné prostory pro 

zabezpečení stravování, odpočinku, styku se sdělovacími prostředky a prostory pro ostrahu 

pracoviště. 

Nezbytným požadavkem je také potřeba zabezpečování organizační přípravy a 

materiálního vybavení pracoviště krizového štábu.[1] 

 

3.1 Ústřední krizový štáb 

 

Ústřední krizový štáb (dále jen ÚKŠ) je pracovním orgánem vlády k řešení krizových 

situací. ÚKŠ zabezpečuje operativní koordinaci, sledování a vyhodnocování stavu realizace 

opatření přijímaných vládou, ministerstvy a jinými správními úřady a orgány územních 

samosprávných celků k zamezení vzniku nebo k řešení vzniklé krizové situace, nebo jiné 

závažné situace a poskytuje podporu činnosti orgánům krizového řízení územních správních 

úřadů a orgánům územních samosprávných celků. 

Aktivace ÚKŠ: 

• v případě hrozby vzniku krizové situace nebo jiné závažné situace, která se dotýká 

bezpečnostních zájmů ČR, 

• po vzniku krizové situace nebo jiné závažné situace, která se dotýká 

bezpečnostních zájmů ČR, 

• při plnění spojeneckých závazků v zahraničí, 

• při účasti ozbrojených sil ČR v mezinárodních operacích na obnovení a udržení 

míru, 

• při poskytování humanitární pomoci většího rozsahu do zahraničí, 

• při zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací v případě havárií a 

živelních pohrom. 
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O aktivaci ÚKŠ rozhoduje předseda vlády, v době jeho nepřítomnosti na území ČR 

nebo z jiných závažných důvodů, první místopředseda vlády nebo jiný, předsedou vlády 

pověřený, místopředseda. Návrh na aktivaci ÚKŠ může předsedovi vlády nebo pověřenému 

místopředsedovi vlády podat člen vlády. 

Při potřebě poskytování humanitární pomoci většího rozsahu do zahraničí nebo při 

potřebě zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací v případě havárií a živelních 

pohrom, návrh na aktivaci ÚKŠ podává ministr zahraničních věcí.[1] 

Ústřední krizový štáb má 17 členů. Předsedou ÚKŠ jmenuje předseda vlády podle 

charakteru situace: 

a) ministra vnitra, kromě případů uvedených v bodě b), 

b) ministra obrany v případě vyhlášení stavu ohrožení státu v souvislosti se zajišťováním 

obrany České republiky před vnějším napadením, za válečného stavu či za dalších 

situací vojenského charakteru, jež se významně dotýkají bezpečnostních zájmů České 

republiky. 

Dalšími členy ÚKŠ jsou: 

a) náměstek ministra obrany, 

b) náměstek ministra vnitra, 

c) náměstek ministra zahraničních věcí, 

d) náměstek ministra zdravotnictví, 

e) náměstek ministra financí, 

f) náměstek ministra dopravy, 

g) náměstek ministra průmyslu a obchodu, 

h) náměstek ministra zemědělství, 

i) ředitel úřadu Ministerstva životního prostředí, 

j) předseda Správy státních hmotných rezerv, 

k) předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, 

l) ředitel sekretariátu Bezpečnostní rady státu, 

m) generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky, 

n) policejní prezident České republiky, 

o) náčelník Generálního štábu Armády České republiky a 

p) vedoucí Kanceláře prezidenta republiky.3 [12] 

                                                 
3 Dostupné na WWW: <http://www.vlada.cz/cz/ppov/brs/pracovni-vybory/ustredni-krizovy-
stab/ustrednikrizovy-stab-51792/> 
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Ministerstva a jiné ústřední správní úřady zřizují krizový štáb jako pracovní orgán 

k přípravě na krizové situace a k jejich řešení, jehož složení a úkoly určí, a věcné, organizační 

a administrativní podmínky pro jeho činnost zajistí ministr nebo vedoucí jiného ústředního 

správního úřadu.4 

 

3.2 Krizový štáb kraje 

 

K řešení krizových situací s působností pro území kraje zřizuje a řídí hejtman kraje, 

jako svůj pracovní orgán, krizový štáb kraje (dále jen KŠK).[1] 

Krizový štáb kraje projednává možnosti řešení krizové situace a navrhuje opatření 

hejtmanovi, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady kraje a stálé pracovní 

skupiny krizového štábu kraje.[5]  

KŠK svolává hejtman, a to v těchto případech, když: 

a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti 

kraje, 

b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti kraje nebo pro jeho 

část, 

c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a 

likvidačních prací, 

e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek 

integrovaného záchranného systému, nebo 

f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá 

z podmínek uvedených v písmenech a) až e).[5] 

 

Členové krizového štábu kraje 

Počet členů KŠK není závazně stanoven. Právní předpis pouze stanoví doporučené 

složení KŠK5, viz obrázek 2. 

KŠK je složen z: 

• členů příslušné bezpečnostní rady,  

                                                 
4 § 9 odst. 2) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
5 § 13 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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• členů příslušné stálé pracovní skupiny. 

Stálou pracovní skupinu tvoří: 

• tajemník krizového štábu, 

• pracovníci krajského úřadu, 

• zástupci základních složek6 IZS s krajskou působností, 

• odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace. 

Tajemníkem krizového štábu je tajemník příslušné bezpečnostní rady. Toto opatření 

má za cíl zajistit kontinuitu činností na úseku připravenosti na řešení krizových situací a při 

jejich řešení. 

Vnitřní členění stálé pracovní skupiny s přihlédnutím k realizovanému procesu řízení a 

podrobnosti k činnosti upravuje Metodika Ministerstva vnitra.7 [1] 

 

 

Obrázek 2: Struktura KŠK [[[[1]]]] 

 

Činnost krizového štábu kraje 

Krizový štáb kraje projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření 

hejtmanovi, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady kraje a stálé pracovní 

skupiny krizového štábu kraje.8 

Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a 

likvidačních prací jedná nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání krizového štábu, jehož 

                                                 
6 § 4 odst. 1) zákona 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
7 Směrnice Ministerstva vnitra č. 4/2004, ze dne 8. října 2004 
8 § 12 odst. 2) nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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je součástí.9 Doporučené rozdělení činností ve stálé pracovní skupině je popsáno v Příloze č. 

1. 

 

3.3 Krizový štáb obce s rozšířenou působností 

 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností (dále jen KŠORP) zřizuje a svolává starosta 

obce s rozšířenou působností (dále jen ORP), jako svůj pracovní orgán, k řešení krizových 

situací na území obce, když:[1] 

a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo celé území kraje nebo pro jeho část 

patřící do působnosti obce s rozšířenou působností, 

b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území kraje nebo pro jeho část patřící do 

působnosti obce s rozšířenou působností, 

c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a 

likvidačních prací, 

e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek 

integrovaného záchranného systému, nebo 

f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá 

z podmínek uvedených v písmenech a) až e).[5] 

 

Členové krizového štábu obce s rozšířenou působností 

Počet členů krizového štábu obce s rozšířenou působností není závazně stanoven. 

Právní předpis pouze stanoví doporučené složení KŠORP10, viz Obrázek 3. 

Členy KŠORP jsou: 

• členové bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností, 

• členové stálé pracovní skupiny krizového štábu.[1] 

Stálou pracovní skupinu tvoří: 

• tajemník krizového štábu, 

• pracovníci obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

                                                 
9 § 12 odst. 3) nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
10 § 13 nařízení vlády 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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• zástupci základních složek IZS s působností ve správním území obce s rozšířenou 

působností, 

• odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.11 

 

Obrázek 3: Složení KŠORP [[[[1]]]] 

 

Postavení tajemníka KŠORP je stejné jako v případě KŠK. 

 

Použití, účel a společná schůze krizového štábu 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností projednává možnost řešení krizové situace 

a navrhuje opatření starostovi ORP, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní 

rady ORP a stálé pracovní skupiny KŠORP. 

Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a 

likvidačních prací jedná nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání krizového štábu, jehož 

je součástí.[5] 

Základní organizační schéma krizového štábu stanoví vedoucí krizového štábu při jeho 

zřízení v souladu se zvláštním právním předpisem12 a s přihlédnutím k místním podmínkám, 

zejména specifickým rizikům a hrozbám v příslušném správním obvodu. Své rozhodnutí 

zveřejní vhodným způsobem, např. vydáním Statutu krizového štábu (dále jen „zřizovací 

dokument“). Součástí zřizovacího dokumentu je neveřejná příloha, která je trvale 

aktualizována a slouží jen pro potřeby krizového štábu. Následně je zpracován jednací řád 

                                                 
11 § 13 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
12 §13 až 14 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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činnosti krizového štábu při účasti členů13 příslušné bezpečnostní rady obce s rozšířenou 

působností a určených členů stálé pracovní skupiny krizového štábu (dále jen „společná 

schůze krizového štábu“). 

Neveřejná příloha zřizovacího dokumentu obsahuje bližší podrobnosti o složení 

krizového štábu, které není vhodné zveřejňovat nebo které se často mění. Jedná se zejména o 

dokumenty obsahující: 

• osobní údaje (např. plán vyrozumění členů krizového štábu, plán svozu členů 

krizového štábu apod.), 

• zákonem chráněné údaje (např. dohody a smlouvy) o právnických nebo podnikajících 

fyzických osobách, které jsou při činnosti krizového štábu využívány, 

• podrobnosti o místech činnosti krizového štábu, jeho technického vybavení a 

materiálního nebo personálního zabezpečování. 

Jednací řád společné schůze krizového štábu vychází z jednacího řádu bezpečnostní 

rady a vhodně jej rozšiřuje pro společnou schůzi krizového štábu. [3] 

 

Organizace stálé pracovní skupiny 

Stálá pracovní skupina se může členit na odborné skupiny, které plní jednotlivé úkoly 

stálé pracovní skupiny. Činnost stálé pracovní skupiny je zajišťována ve směnách. 

Organizační členění stálé pracovní skupiny a její konkrétní personální složení je 

součástí zřizovacího dokumentu. Řídícími pracovníky stálé pracovní skupiny jsou tajemník 

krizového štábu, vedoucí stálé pracovní skupiny a vedoucí odborných skupin. Jejich úkoly 

jsou uvedeny v Příloze 1. 

V rámci zajištění směnnosti jsou do funkce vedoucího stálé pracovní skupiny vždy 

předurčeny a odborně připraveny nejméně dvě osoby. Obdobné pravidlo zabezpečující 

zastupitelnost a střídání směn je v rámci personálních možností uplatňováno i u vedoucích 

zřízených odborných skupin. 

 

Odborná příprava členů krizového štábu 

Odborná příprava členů krizového štábu se zabezpečuje zejména v rámci vzdělávacích 

programů ústředních orgánů státní správy organizovaných Ministerstvem vnitra a hasičskými 

záchrannými sbory krajů v souladu s Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení.14 [3] 

                                                 
13  § 7 a § 9 nařízení vlády 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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Aktivace krizového štábu 

Svolání krizového štábu se provádí na pokyn vedoucího krizového štábu, který 

současně stanoví čas a místo úvodní společné schůze krizového štábu v případech uvedených 

ve zvláštním právním předpise.15 

 

3.4 Krizový štáb obce 

 

Rovněž starosta obce může zřídit, k přípravě na krizové situace a jejich řešení, krizový 

štáb obce.16 V takovémto případě se jedná o pracovní orgán starosty obce. Právní předpisy 

řeší problematiku složení a činnosti krizového štábu obce velmi obecně. V zásadě platí 

přiměřeně zásady činnosti krizového štábu obce s rozšířenou působností.17 

Protože na úrovni obce není povinnost zřídit bezpečnostní radu obce, je možné při 

určení složení krizového štábu obce postupovat několika způsoby. [1] 

Obce mohou: 

a) do krizového štábu zařadit pracovníky obce a jejích organizačních složek, zástupce 

místních občanských sdružení a další fyzické osoby na základě dobrovolnosti, 

b) organizovat a členit stálou pracovní skupinu podle místních podmínek a podle 

možností obce nebo ji vůbec nezřizovat, 

c) využívat ze základních složek18 integrovaného záchranného systému ve stálé pracovní 

skupině krizového štábu zástupce své jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. [3] 

Vnitřně bude krizový štáb obce fungovat obdobně jako krizový štáb obce s rozšířenou 

působností. [1] 

 

Cvičení orgánů krizového řízení 

Cvičení je základní formou přípravy orgánů krizového řízení (dále jen „KŘ“) na řešení 

mimořádných událostí, při nichž je vyhlášen krizový stav (dále jen „krizová situace“). 

                                                                                                                                                         
14  Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení, usnesení Bezpečnostní rady státu č. 14/2004 
15

 § 12 odst. 1 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
16 § 24 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
17 § 14 odst. 2 nařízení vlády 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
18  § 4 odst. 1) zákona č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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Cvičení zpravidla plní jeden nebo více z cílů, kterým je zejména zdokonalovat 

připravenost orgánů KŘ, ověřovat metodiky práce orgánů KŘ, ověřovat působnost a činnosti 

těchto orgánů atd. 

V ČR mohou být organizována následující cvičení:  

• vnitrostátní cvičení,  

• mezinárodní cvičení,  

a jako 

• jednostupňová, kterých se účastní orgány krizového řízení pouze na jedné úrovni 

řízení,  

• vícestupňová, kterých se účastní orgány krizového řízení na více úrovních řízení 

s možností účasti výkonných prvků, jako jsou například příslušníci Policie ČR, 

Hasičského záchranného sboru ČR, Armády ČR apod. 

 

Cvičící orgány 

Zásady se týkají cvičení: 

a) orgánů na ústřední úrovni: 

• Vláda ČR a její pracovní orgány, Bezpečnostní rada státu a Ústřední krizový štáb,  

• ministerstva, ústřední správní úřady, úřady (orgány) s celostátní působností a jejich krizové 

štáby, 

• Česká národní banka a její krizový štáb. 

 

b) ostatní orgány na ústřední úrovni: 

• Kancelář prezidenta republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu 

Parlamentu ČR, 

• Stálá delegace ČR při NATO a Stálé zastoupení ČR při EU, 

• styčné orgány ČR u cvičících orgánů mezinárodních organizací a cvičících států, 

• organizační celky vykonávající funkci „Národního kontaktního bodu“ pro nepřetržitou 

komunikační pohotovost podle mezinárodních dohod, kterými je ČR vázána. 

 

c) na krajské úrovni: 

• hejtman kraje (primátor hlavního města Prahy) a jeho krizový štáb, 

• krajský úřad, 
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• jiné správní úřady a orgány s územní působností a jejich krizové štáby. 

Cvičení se rovněž mohou účastnit právnické, fyzické osoby, nebo subjekty 

hospodářské mobilizace, které se mohou podílet na řešení krizových situací, na které je 

cvičení zaměřeno (např. jaderné a chemické provozy, povodí, případně jiné organizace).[10] 
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4. Organizace a koordinace záchranných a likvidačních 

prací 

 

Pro koordinaci záchranných19 a likvidačních20 prací při mimořádných událostech je 

určen integrovaný záchranný systém (dále jen IZS). 

IZS je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a 

bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při 

společném provádění výše uvedených prací a při přípravě na mimořádné události. 

Koordinací složek IZS při společném zásahu se rozumí: 

• koordinace záchranných a likvidačních prací, 

• řízení součinnosti složek. 

Organizace a koordinace záchranných a likvidačních prací při společném zásahu 

v rámci IZS probíhá na třech úrovních: 

a) na místě zásahu složek IZS prostřednictvím velitele zásahu jako taktické řízení, 

b) mezi operačními a informačními středisky IZS a operačními středisky základních 

složek IZS jako operační řízení, 

c) správními úřady, hejtmanem kraje a Ministerstvem vnitra jako strategické řízení. 

Tyto tři úrovně řízení mají na různých územních stupních různý rozsah. Zatímco na 

stupni kraj a obec s rozšířenou působností se vyskytují všechny tři úrovně řízení, jsou na 

stupni republika zpravidla jen dvě úrovně, a to operační a strategická. [7] 

Příklad organizace záchranných prací na všech třech úrovních, tzn. na strategické, 

operační a taktické, je znázorněn na obrázku 4. 

Hejtman kraje koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události 

vzniklé na území kraje, pokud přesahuje území jednoho správního obvodu ORP a velitel 

zásahu vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu nebo jej o to požádal anebo jej o koordinaci požádal 

starosta ORP.  

Stejným způsobem koordinuje záchranné a likvidační práce starosta ORP. [4] 

 

                                                 
19 § 2 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb., pro účely tohoto zákona se rozumí pojem 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 přerušení jejich příčin 
20  § 2 písm. d) zákona č. 239/2000 Sb., pro účely tohoto zákona se rozumí pojem likvidační práce, jsou činnosti 
k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí 
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Obrázek 4: Příklad organizace záchranných prací [[[[13]]]] 

 

Ověřování připravenosti se provádí prověřovacím a taktickým cvičením. Prověřovací 

cvičení se provádí za účelem ověření přípravy složek IZS k provádění záchranných a 

likvidačních prací. Taktické cvičení se provádí za účelem přípravy složek IZS a orgánů 

podílejících se na provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádné 

události. Prověřovací nebo taktické cvičení je oprávněn nařídit ministr vnitra, generální ředitel 

HZS, hejtman kraje nebo ředitel HZS kraje. [4] 

 

4.1 Taktická úroveň koordinace 

Zásady fungování při taktické úrovni koordinace jsou právně ošetřeny. [4,9,11] 

S ohledem na řešenou problematiku je nutné zmínit zejména postavení velitele zásahu, 

organizační strukturu řízení v místě zásahu a postavení štábu velitele zásahu. 

Koordinování záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek IZS a 

v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události („místo zásahu“) a řízení součinnosti 

těchto složek provádí velitel zásahu. Velitel zásahu vyhlásí podle závažnosti mimořádné 

události odpovídající stupeň poplachu dle příslušného poplachového plánu IZS. Podrobnosti o 

stupních poplachu jsou popsány v příloze č. 2. 
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Kdo je velitelem zásahu, stanoví zákon o IZS.21 Pokud zvláštní právní předpis 

nestanoví jinak, je velitelem zásahu velitel jednotky požární ochrany nebo příslušný 

funkcionář HZS s právem přednostního velení.22 Druh mimořádné události tedy rozhoduje o 

tom, kdo je velitelem zásahu v případě, že je pro konkrétní druh legislativně stanoveno, kdo 

řídí záchranné a likvidační práce na místě zásahu.  

Pokud na místě zásahu není ustanoven velitel zásahu výše uvedeným způsobem, řídí 

součinnost těchto složek velitel nebo vedoucí zasahujících sil a prostředků složky IZS, která 

v místě zásahu provádí převažující činnost.  

Velitel zásahu je při provádění záchranných a likvidačních prací oprávněn zřídit štáb 

velitele zásahu jako svůj výkonný orgán a určit náčelníka a členy štábu. Dále je oprávněn 

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

oprávněn ukládat úkoly a rozhodovat o přidělování sil a prostředků do podřízenosti velitelů 

sektorů a úseků. [7] 

 

Plány typových činností 

Typové činnosti složek IZS při společném zásahu, které vydává MV-generální 

ředitelství HZS ČR, obsahují postup složek při záchranných a likvidačních pracích s ohledem 

na druh a charakter mimořádné události. Je to nástroj ke sjednocování a usměrňování IZS. 

Zpracování a aktualizace jednotlivých typových činností je úkol MV. Jednotlivé 

typové činnosti jsou společným metodickým materiálem složek IZS. 

Využití katalogu typových činností je zejména pro sjednocovací a usměrňovací funkce 

v rámci IZS, pro studijní materiály a pro plánování cvičení složek IZS a vytváření scénářů 

cvičení. List s postupem velitele zásahu složek IZS je formou kontrolního seznamu. Tento list 

slouží jako pomůcka pro velitele zásahu, jeho pomocníka nebo pro štáb velitele zásahu. 

[4,8,19]  

 

4.2 Spolupráce jednotek PO v taktické úrovni řízení zásahů 

Řízení zásahu je proces realizovaný velitelem zásahu, který při uplatnění  

a) metod řízení (plánování, organizování, komunikování, rozhodování, velení, 

motivování, kontrolování), 

b) organizování spolupráce, 
                                                 
21  Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
22  § 22 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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c) efektivního užití zásahových zdrojů (síly, prostředky, služby, finance, metody) 

vede ke stanovení a dosažení cílů zásahu (takticky správné nasazení 

zásahových zdrojů) a tím ke zdolání požáru nebo provedení záchranných a 

likvidačních prací při mimořádné události na taktické úrovni.  

Řízením zásahu se uskutečňují rozhodnutí velitele zásahu s cílem realizovat úkoly při 

hašení požáru a záchranných a likvidačních pracích prostřednictvím 

a) řízení přímých podřízených velitele zásahu (jemu podřízených velitelů, hasičů, 

popř. vedoucích složek IZS), 

b) řízení jednotek, 

c) řízení součinnosti všech složek IZS pro vzájemnou koordinaci jimi 

prováděných záchranných a likvidačních prací (řízením je určeno chování 

dalších složek IZS), 

d) řízení součinnosti s dalšími právnickými a fyzickými osobami zúčastněnými na 

zásahu. [11] 

 

Na místo zásahu může být podle plošného pokrytí vysláno několik různých druhů a 

kategorií23 jednotek PO. Za řízení zásahu a jednotek PO na místě zásahu odpovídá velitel 

zásahu, který je nadřízen všem hasičům a přímo nadřízený všem velitelům jednotek PO, 

pokud jim neurčil sám jiného nadřízeného (např. velitele úseku, sektoru). Pravidla pro určení 

velitele zásahu jsou stanoveny právním předpisem.24 

Při zásahu jedné jednotky je velitel jednotky současně velitelem zásahu. Při zásahu 

dvou nebo více jednotek, řízení zásahu převezme velitel jednotky, která zahájila činnost na 

místě zásahu jako první. To neplatí, jestliže některý z velitelů zasahujících složek využije 

právo přednostního velení. [2] 

Právem přednostního velení se rozumí, že 

a) velitel jednotky HZS kraje má přednost před všemi veliteli jednotek PO 

s výjimkou velitele jednotky HZS podniku v případě uvedeném v písmenu b), 

b) velitel jednotky HZS podniku má přednost před všemi veliteli jednotek PO 

v případě, že místem zásahu je podnik, pro který byla tato jednotka zřízena, 

                                                 
23 Příloha zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou vymezeny kategorie 
jednotek PO a základní tabulka plošného pokrytí 
24 § 21 a § 24 vyhlášky č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších 
předpisů 
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c) velitel jednotky SDH obce má přednost před velitelem jednotky SDH podniku 

s výjimkou případu uvedeného v písmenu d), 

d) velitel jednotky SDH podniku má přednost před velitelem jednotky SDH obce 

v případě, je-li místem zásahu podnik, pro který byla tato jednotka zřízena, 

e) velitel jednotky PO, v jejíž územní působnosti se místo zásahu nachází, má 

přednost před ostatními veliteli jednotek PO stejného druhu; to neplatí, jestliže 

jednotka, v jejíž územní působnosti se místo zásahu nachází, se do činností na 

místě zásahu nezapojí nebo pokud se velitelé jednotek dohodnou jinak. [9] 

Řízení zásahu podle práva přednostního velení převzít nelze, jestliže generální ředitel 

HZS ČR nebo jím pověřený zástupce, ředitel HZS kraje nebo ředitel územního odboru HZS 

kraje anebo jimi pověření funkcionáři HZS kraje určí velitele zásahu nebo velení sami 

převezmou. 

Pověřenými funkcionáři HZS krajů jsou zpravidla krajský nebo územní řídící 

důstojník HZS kraje. [2] 

 

Plošné pokrytí území ČR jednotkami PO 

Jednotky PO různých zřizovatelů vytvářejí v ČR systém, tzv. plošné pokrytí území ČR 

jednotkami PO (dále jen „plošné pokrytí“). Plošné pokrytí se skládá z plošného pokrytí krajů 

a odvíjí se od požadavku na dobu pro zahájení zásahu tří jednotek PO pro každé katastrální 

území obce. 

Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit vznik mimořádných událostí kdekoliv na území 

ČR, je vytvořen určitý systém jednotek PO, který plošně v celé ČR zabezpečí účinnou pomoc 

do určitého časového limitu s určitým množstvím sil a prostředků (hasičů, požární techniky a 

dalších prostředků požární ochrany). 

Smyslem systému, kterým je plošné pokrytí území ČR jednotkami, je aby: 

• ochrana majetku občana, právnické nebo podnikající fyzické osoby před 

požáry, respektive jinými mimořádnými událostmi, nebyla v minimální úrovni 

limitována jen možnostmi obce, ve které bydlí nebo mají majetek, 

• obec v případě žádosti o pomoc při záchraně životů a majetku nebyla 

limitována vlastní momentální solventností nebo dobrovolnou ochotou toho, 

kdo může pomoc poskytnout. [2] 



24 

 

4.3 Struktura řízení 

Celá struktura řízení zásahu musí velitele zásahu aktivně podporovat, informovat, 

připravovat rozhodnutí, plnit rozkazy, pokyny a povely, popř. je předávat podřízeným. 

Struktura řízení závisí na počtu řízených jednotek, dalších složek IZS, popř. dalších sil 

a prostředků. Při řízení zásahu se uplatňují následující úrovně řízení s oprávněním v okruhu 

své působnosti vydávat rozkazy, pokyny nebo povely vůči svým podřízeným: 

a) velitel zásahu, 

b) velitel jednotky a vedoucí další složky IZS, 

c) náčelník štábu velitele zásahu (dále jen „štáb“), 

d) člen štábu, 

e) velitel sektoru, 

f) velitel úseku, 

g) vedoucí skupiny. 

Velitel zásahu určuje k výkonu funkce náčelníka a členy štábu, velitele sektorů a 

úseků; na místě zásahu může určit i velitele jednotek nebo vedoucí skupin určeným silám. 

Podle počtu jednotek, dalších složek IZS nebo podle složitosti zásahu velitel zásahu 

používá následující strukturu řízení: 

a) řídí zásah sám (viz. Příloha 3); zpravidla u malých, málo složitých 

mimořádných událostí, zpravidla s počtem do tří zasahujících jednotek nebo 

celkově tří složek IZS, 

b) vyčleňuje pro svoji potřebu a pod přímé řízení pomocníky (viz. Příloha 3); 

zpravidla se jedná o zásahy s nasazením tří až pěti jednotek,  

c) zřizuje štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán (obrázek 5); zpravidla se 

jedná o zásahy s potřebou nasazení více jak pěti jednotek nebo složité zásahy 

s nutností užší koordinace se složkami IZS, s odborníky nebo majiteli objektu, 

d) nezávisle od varianty řízení dle písmene a) až c) může velitel zásahu vzhledem 

k členitosti místa zásahu nebo taktiky zásahu zřídit sektory a úseky a určit 

jejich velitele (viz. Příloha 3). [11] 
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Obrázek 5: Řízení zásahu se štábem a úseky [[[[11]]]] 

 

Při složitějším zásahu, vyžadujícím koordinaci záchranných a likvidačních prací 

s jinými složkami IZS i mimo místo zásahu, může velitel zásahu požádat o koordinaci 

záchranných a likvidačních prací 

a) starostu obce s rozšířenou působností, nebo 

b) hejtmana kraje; uvedená koordinace nastává také tehdy, když je pro místo 

zásahu vyhlášen nejvyšší stupeň poplachu dle poplachového plánu IZS, a to 

buď velitelem zásahu nebo operačním a informačním střediskem IZS a 

mimořádná událost současně přesahuje území jednoho správního obvodu obce 

s rozšířenou působností25. 

 

Koordinace záchranných a likvidačních prací starostou obce nebo hejtmanem kraje 

neznamená, že se ruší funkce velitele zásahu v místě zásahu; ten plní nadále své úkoly dané 

právním předpisem26. [11] 

 

4.4 Štáb velitele zásahu 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.1, může si velitel zásahu zřídit štáb.27 Štáb nepřebírá 

oprávnění a povinnosti velitele zásahu, ale je jeho výkonným orgánem.  

                                                 
25 § 11 písm. c) zákona č. 239/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
26 § 1, § 3 a § 4 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění pozdějších 
předpisů 
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Štáb v souladu s rozhodováním velitele zásahu organizuje činnost jednotek na místě 

zásahu, je využíván při koordinaci složek IZS a připravuje rozhodnutí velitele zásahu.  

Zásady fungování štábu velitele zásahu jsou podrobně popsány v Bojovém řádu 

jednotek PO. [11] S ohledem na řešenou problematiku je nutné zmínit, kdo tento štáb tvoří a 

kdo je za něj zodpovědný. 

 

Štáb tvoří (viz. obrázek 6): 

a) náčelník štábu, 

b) člen štábu pro spojení, 

c) člen štábu pro týl, 

d) člen štábu pro analýzu situace na místě zásahu, 

e) člen štábu pro nasazení sil a prostředků, 

f) zástupci složek IZS, v případě zásahu v rámci IZS, 

g) pomocníci členů štábu. 

 

 

Obrázek 6: Štáb velitele zásahu [[[[11]]]] 

 

Za činnost štábu odpovídá náčelník štábu. Do štábu mohou být dále zařazeny fyzické 

osoby a zástupci právnických osob, se kterými jednotky spolupracují na místě zásahu. [11] 

 

 

 

                                                                                                                                                         
27 § 21 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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5. Systém zdolávání následků mimořádných událostí 

Slovenské republiky 

 
Je důležité se podívat, jak tento systém funguje v jiných zemích. Pro srovnání jsem si 

vybrala Slovenskou republiku (dále jen SR). 

5.1 Krizové štáby 
Krizové štáby se utvářejí na čtyřech úrovních – centrální, krajské, úrovni správního 

obvodu a obecní úrovni. Jednotlivé úrovně krizových štábů jsou znázorněny v příloze 4. 

 

Ústřední krizový štáb 

Ústřední krizový štáb je koordinačním orgánem vlády Slovenské republiky (dále jen 

"vláda") na řešení krizové situace v období mimo dobu války a válečného stavu. ÚKŠ se řídí 

statutem ústředního krizového štábu.28 

Ústřední krizový štáb je složen z předsedy, místopředsedů a dalších členů. Předsedou 

ústředního krizového štábu je ministr vnitra. Místopředsedy ústředního krizového štábu jsou 

ministr zahraničních věcí a ministr obrany Slovenské republiky. Ústřední krizový štáb jedná v 

případě krizové situace nebo nebezpečí jejího vzniku. Zasedá v prostorách pracoviště 

určených předsedou ústředního krizového štábu. [14] 

 

Krizový štáb kraje 

Krizový štáb obvodního úřadu v sídle kraje řídí a plní úlohy podle statutu krizového 

štábu obvodního úřadu v sídle kraje.29  

Krizový štáb je výkonným orgánem obvodního úřadu v sídle kraje a bezpečnostní rady 

kraje na plnění úkolů krizového řízení v období krizové situace. Krizový štáb se skládá z 

předsedy, místopředsedy, tajemníka krizového štábu a členů krizového štábu. Předsedou je 

přednosta obvodního úřadu v sídle kraje. Místopředsedou je vedoucí odboru civilní ochrany a 

krizového řízení krajského úřadu. Tajemníka určuje vedoucí odboru civilní ochrany a 

krizového řízení krajského úřadu.  

Krizový štáb aktivuje předseda krizového štábu k  
                                                 
28 Statut ústředního krizového štábu, který byl schválený usnesením vlády SR č. 1013  z 4. 9. 2002  
29 Statut krizového štábu krajského úřadu se vydává podle čl.. 7 Směrnice Ministerstva vnitra Slovenské 
republiky č.. ZU-252-15/2005 z 15. června 2005, kterou se sjednocuje postup krajských úřadů při přípravě na 
krizové situace mimo čas války a válečného stavu a při jejich řešení 



28 

 

a) vykonávaní odborné přípravy, 

b) řešení krizové situace a zmírnění jejich následků, 

c) koordinaci záchranných prací, 

d) vykonání cvičení na ověření činnosti krizového štábu při řešení krizové situace. 

Krizový štáb zasedá v případě vzniku krizové situace nebo nebezpečí jejího vzniku v 

prostorách určených předsedou.  

Pracovní skupiny pracoviště sekretariátu krizového štábu jsou 

a) řídící skupina, 

b) informační skupina, 

c) operační skupina, 

d) zabezpečovací skupina. 

Vedoucí těchto pracovních skupin vykonávají činnosti určené v metodickém pokynu.30 

[15] 

Krizový štáb obvodního úřadu 

Také obvodní úřad se řídí a plní úkoly podle statutu krizového štábu obvodního úřadu 

v sídle kraje jako krizový štáb kraje. 

Krizový štáb je výkonným orgánem obvodního úřadu a bezpečnostní rady obvodu na 

plnění úkolů krizového řízení v období krizové situace. Krizový štáb se skládá z předsedy, 

místopředsedy, tajemníka krizového štábu a členů krizového štábu. Předsedou je přednosta 

obvodního úřadu. Místopředsedou je zástupce přednosty obvodního úřadu. Tajemníka určuje 

vedoucí odboru civilní ochrany a krizového řízení obvodního úřadu. Aktivace se provádí za 

stejnými účely jako v případě krizového štábu krajského úřadu. To platí i pro složení 

pracovních skupin sekretariátu krizového štábu, které je shodné se složením krizového štábu 

krajského úřadu. [15] 

 

Krizový štáb obce 

Také obec si na svém území může zřídit krizový štáb.  

Krizový štáb je výkonným orgánem obecního úřadu na plnění úkolů krizového řízení 

v období krizové situace. V podstatě platí stejné zásady jako u krizového štábu obvodního 

úřadu. 

                                                 
30 Metodický pokyn úřadu krizového managementu MV SR, kterým se vydává metodika činnosti krizového 
štábu krajského úřadu a krizového štábu obvodního úřadu, č. p. ZU – 210/2006 z 31. 5. 2006 
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5.2 Organizace činnosti na místě zásahu 
Na místě zásahu řídí a koordinuje činnost záchranných složek IZS velitel zásahu 

z Hasičského záchranného sboru. Jestliže nezasahuje HZS nebo Městský záchranný sbor nebo 

záchranný sbor hlavního města SR Bratislavy, na místě zásahu řídí a koordinuje činnost 

záchranných složek IZS velitel nebo vedoucí jednotky té záchranné složky IZS, kterou určí 

příslušné koordinační středisko (dále jen „oprávněná osoba“). Velitel zásahu anebo oprávněná 

osoba nezasahují do odborných činností jiných záchranných složek IZS.  

Když to situace na místě zásahu vyžaduje, zřizuje velitel zásahu anebo oprávněná 

osoba štáb, jako svůj poradní orgán složený ze zástupců zasahujících záchranných složek IZS. 

VZ podle situace na místě zásahu může vyhlásit vyšší stupeň poplachu. Rozhoduje o 

přivolání dalších hasičských jednotek potřebných ke zdolání požáru a o vykonání 

záchranných prací při požárech, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. 

Určuje velitele zásahových úseků a náčelníka řídícího štábu. VZ může zřídit velitelské 

stanoviště. [16] 

 

 Zásady činnosti řídícího štábu 

Na zabezpečení zdolávání rozsáhlých nebo dlouhotrvajících požárů, živelních pohrom 

nebo jiných mimořádných událostí a na zabezpečení jednotné organizace řízení hasičských 

jednotek a dalších sil a prostředků nasazených na jejich zdolání, může zřídit VZ řídící štáb 

jako svůj poradní a výkonný orgán. Složení řídícího štábu určuje VZ vzhledem ke konkrétní 

situaci na místě zásahu. 

Řídící štáb zpravidla tvoří 

a) náčelník řídícího štábu 

b) pomocníci náčelníka řídícího štábu pro logistiku, dokumentaci, spojovací 

službu, protiplynovou službu, strojní službu, hasičskou záchrannou službu a 

povodňovou záchrannou službu, 

c) další odborní zaměstnanci a specialisté. 

Řídící štáb plní rozkazy velitele zásahu. 

Řídící štáb se zpravidla nezřizuje, když se k účelům řízení a koordinování sil a 

prostředků při zdolávání události zřizuje krizový štáb, povodňová komise nebo technický štáb 

povodňové komise územně příslušného obvodního úřadu nebo krajského úřadu. 
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VZ řídí náčelníka řídícího štábu a velitele zásahových úseků. Ostatní členy řídícího 

štábu řídí náčelník řídícího štábu. 

Při určování velitele zásahu s přednostním velením se postupuje obdobným způsobem 

jako tomu je v České republice. 

Při zásahu dvou nebo více hasičských jednotek stejného druhu je povinen převzít 

velení velitel zásahu z místně příslušné hasičské jednotky. [17] 
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6. Rozbor organizace záchranných prací na místě zásahu 
při železničním neštěstí ve Studénce 

  

Stručné informace o události 

Dne 8. srpna 2008 došlo ve Studénce na Novojičínsku k jednomu z největších 

železničních neštěstí v novodobé historii našeho státu. Do dráhy mezinárodního rychlíku se 

zřítil,  rekonstrukcí procházející, silniční most. Náraz soupravy do zřícené mostní konstrukce 

si mezi cestujícími vyžádal sedm obětí na lidských životech a na sedmdesát zraněných.  

Událost byla ohlášena dne 8. srpna 2008 postupně několika volajícími na tísňové linky 

„150“ a „112“ (Centrum tísňového volání Ostrava – dále jen „CTV“). 

CTV předalo informaci na místně příslušné sektorové operační středisko HZS 

Moravskoslezského kraje ve Frýdku-Místku a zároveň na operační středisko Zdravotnické 

záchranné služby (dále jen „ZZS“) v Novém Jičíně, kde již bylo potvrzeno přijetí události 

cestou Policie České republiky (dále jen „PČR“). 

 

Záchranné a likvidační práce 

Na místo události byly vyslány jednotky HZS Moravskoslezského kraje (dále jen 

„HZS MSK“) ze stanic Bílovec a Nový Jičín a současně jednotka sboru dobrovolných hasičů 

(dále jen „JSDH“) Studénka. Zároveň byly na místo události vysílány síly a prostředky v 

kompetenci ZZS a PČR. Nato byl o události informován krajský řídící důstojník (KŘD), 

ředitel HZS MSK. 

Jako vůbec první z povolaných sil se na místo dostavila osádka ZZS Studénka, 

následována první jednotkou PO (JSDH Studénka) a další osádkou ZZS Frenštát pod 

Radhoštěm. Následoval příjezd jednotky HZS MSK ze stanice Bílovec a jednotky HZS MSK  

ze stanice Nový Jičín, jejíž velitel převzal velení zásahu složek IZS. Poté se na místo události 

dostavil velitel služby Pořádkové a železniční policie okresního ředitelství PČR Nový Jičín, 

který organizoval prvotní opatření k regulaci dopravy a zamezení přístupu neoprávněných 

osob. 

Po prvotním vyhodnocení situace na místě a zjištění, že následkem nárazu došlo k 

roztržení vlaku a vykolejení lokomotivy a několika vagonů, vyhlásil velitel zásahu (dále také 

jen „VZ“) III. stupeň poplachu IZS. 
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Na místo události vyjel ředitel HZS MSK. V průběhu cesty telefonicky kontaktoval 

hejtmana MSK, ředitele Územního střediska záchranné služby MSK (dále jen „ÚSZS MSK“) 

a náměstka ředitele PČR Správy Severomoravského kraje. Po příjezdu na místo události a 

kontaktu s velitelem zásahu a s ředitelem územního odboru HZS MSK Nový Jičín ustanovil 

velitelem zásahu ředitele odboru IZS HZS MSK, který bezprostředně nato rozhodl o zřízení 

štábu VZ. Do funkce náčelníka štábu určil velitele stanice Ostrava-Zábřeh. Dalšími členy 

štábu byli ředitel územního odboru HZS MSK Nový Jičín, zástupce z ÚSZS MSK a zástupce 

z  PČR Správy Severomoravského kraje. Ředitel HZS MSK, ředitel Územního střediska 

záchranné služby MSK a náměstek ředitele PČR Správy Severomoravského kraje plnili úkoly 

nejvyšších představitelů základních složek IZS v místě události. 

V místě události byl dále zřízen prostor pro jednání bezpečnostní rady kraje, o jejímž 

mimořádném svolání na místě události rozhodl hejtman kraje. Bezpečnostní rada kraje 

zasedala celkem třikrát.  

Poprvé při takovémto rozsahu mimořádné události byl použit nově zpracovaný manuál 

typové činnosti složek IZS – Třídění raněných. [18] 

Z tohoto modelového příkladu, jsem vygenerovala organizační strukturu, která je 

znázorněna na obrázku 7. 

 

Obrázek 7: Organizační struktura [[[[vlastní zpracování]]]] 
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Zhodnocení události 

Zásah byl náročný, co se týká počtu nasazených sil a prostředků IZS vzhledem k počtu 

cestujících, zraněných a mimořádnou událostí dotčených osob. Činnosti složek IZS hodnotím 

jako vysoce profesionální vzhledem k charakteru a počtu osob dotčených mimořádnou 

událostí.  

Chyba dle mého názoru nastala při koordinaci hejtmanem kraje, který svolal 

bezpečnostní radu kraje. Bezpečnostní rada kraje, dle § 24 ods. 1) zákona 240/2000 Sb., o 

krizovém řízení a o změně některých zákonů, je koordinační orgán pro přípravu na krizové 

situace. V hodnoceném případě železničního neštěstí šlo o skutečnou mimořádnou událost a 

hejtman kraje měl svolat krizový štáb kraje.31 Ten zřizuje při koordinaci záchranných a 

likvidačních prací k řešení krizových situací jako svůj pracovní orgán. Krizový štáb kraje 

svolává hejtman zejména při krizových stavech nebo při vyhlášení zvláštního stupně poplachu 

územně příslušného poplachového plánu. Ten sice vyhlášen nebyl, byl vyhlášen třetí stupeň 

poplachu, ale podnět ke svolání krizového štábu mohl dát řídící důstojník hasičského 

záchranného sboru kraje, nezávisle na vyhlášení čtvrtého stupně poplachu územně příslušného 

poplachového plánu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 § 16 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
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7. Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce byla analýza současného systému řízení a organizace 

záchranných a likvidačních prací mimořádné události, zhodnocení takto získaných poznatků a 

návrh na jejich zlepšení.  

Při zpracování jsem vycházela z platných právních předpisů, a to především ze zákona 

o integrovaném záchranném systému [4], ze směrnice MV [3] a dalších právních předpisů, 

které se dané problematiky týkají.  

Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první části jsem popsala krizové štáby, 

jejich působnost a složení na všech úrovních státní správy a samosprávy. Dále jsou v první 

části obecně popsány cíle cvičení a cvičící orgány krizového řízení, do kterých spadají výše 

uvedené krizové štáby.  

Ve druhé části je rozebrána organizace a koordinace záchranných a likvidačních prací 

zejména na taktické úrovni koordinace. Je zde vysvětleno postavení a úlohy velitele zásahu a 

také organizační struktura štábu velitele zásahu, jako jeho výkonného orgánu. Dále je zde 

obecně popsán systém plošného pokrytí jednotkami požární ochrany a typové činnosti složek 

IZS při společném zásahu. 

Třetí část se věnuje analýze systému zdolávání následků mimořádných událostí 

v zahraničí, pro kterou jsem vybrala Slovenskou republiku.  

 S ohledem na zejména nedostatek dostupných informací o systému v Slovenské 

republice, jsem pro další práci vycházela z modelu pro Českou republiku. Na tomto základě 

jsem posuzovala zásah při železničním neštěstí ve Studénce, který je obsahem čtvrté části 

práce. V závěru této části jsem z dostupných informací vytvořila obrázek organizační 

struktury v místě zásahu a danou událost jsem zhodnotila. 

Na základě analýzy tohoto systému jsem usoudila, že běžná praxe se odchyluje a 

nerespektuje právní řád. Důvodem pro odchylky může být nedostatečná znalost nebo 

nerespektování právních řádů, nebo také zkušenosti vedoucích funkcionářů orgánů krizového 

řízení. V tomto případě hejtmana kraje. Bylo by dobré pro tyto funkcionáře zajišťovat školení, 

kurzy nebo organizovat cvičení, na základě kterých by docházelo k prohlubování znalostí 

týkajících se této problematiky. 

Ověření těchto dílčích závěrů bude požadovat další studování, což přesahuje rozsah 

této bakalářské práce a je doporučením pro další postup. 
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Příloha 1: Doporučené rozdělení činností ve stálé pracovní skupině 

 

1. Tajemník krizového štábu 

Tajemník krizového štábu zabezpečuje součinnost (komunikaci) krizového štábu 

s organizačními částmi orgánů krizového řízení, jehož je zaměstnancem. Při plnění těchto 

úkolů je obvykle zmocněn hejtmanem nebo starostou obce s rozšířenou působností 

zabezpečovat, mimo jiných, zejména následující činnosti: 

a) porady se zástupci organizačních složek orgánů krizového řízení, 

b) svolávání a řízení porad zástupců obcí, které jsou v územní působnosti orgánů 

krizového řízení, 

c) koordinaci tiskové skupiny nebo tiskových mluvčích vedoucího krizového štábu a 

složek integrovaného záchranného systému, styk s médii, zejména přípravu informací 

pro veřejnost, poskytování informací veřejnosti a organizování tiskových konferencí a 

styku s hromadnými sdělovacími prostředky. 

2. Vedoucí stálé pracovní skupiny 

Vedoucí stálé pracovní skupiny organizuje činnost stálé pracovní skupiny. Pro plnění 

úkolů zabezpečuje ve spolupráci s tajemníkem krizového štábu zejména následující činnosti: 

a) organizování práce a výkonu služby ve stálé pracovní skupině, zejména rozpis služeb 

ve stálé pracovní skupině, rozmístění pracovišť a pracovníků, případné vybavení 

pracovišť potřebnou technikou a po stránce administrativně materiální, 

b) komunikaci se styčnými představiteli spolupracujících orgánů a krizových štábů, 

c) tvorbu a vyhlašování rozhodnutí vedoucího krizového štábu a přípravu a odesílání 

hlášení a jiných potřebných informací jiným krizovým štábům, 

d) plnění funkce podatelny krizového štábu, 

e) kontrolu zabezpečení krizového štábu a řízení technického obslužného personálu pro 

výkon ostrahy pracoviště krizového štábu, pochůzkové a kurýrní služby, zásobování 

energiemi, potravinami a vodou včetně provozu dieselagregátů a jiných náhradních 

zdrojů energií, úklidu prostor, 

f) organizování výjezdů členů krizového štábu na místa událostí, 

g) organizování součinnosti vedoucích odborných skupin, pokud byli svoláni při 

konkrétní mimořádné události nebo krizové situaci, 

h) zabezpečuje plnění úkolů příslušných odborných skupin, které nebyly svolány. 
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3. Vedoucí odborné skupiny 

Plnění úkolů stanovených stálé pracovní skupině vyžaduje podle typu mimořádné 

události nebo krizové situace provádět všechny nebo některé činnosti zřízenými odbornými 

skupinami, vytvořenými a nazvanými podle místních podmínek, zkušeností a tradic (např. 

sekretariát, podatelna, skupiny logistiky, spojení, komunální oblasti atd.). Vedoucí odborné 

skupiny plní zejména následující úkoly: 

a) určí konkrétní složení odborné skupiny z předurčených pracovníků krajského úřadu 

nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zástupců složek integrovaného 

záchranného systému a specialistů podle druhu krizové situace nebo mimořádné 

události, 

b) osobně provede nebo zabezpečí svolání pracovníků podle písmene a), 

c) v případě naléhavé potřeby požádá o uložení pracovní povinnosti32 nebo osobní 

pomoci33 spočívající v práci ve štábu, specialistům, kteří jinak nejsou předurčeni 

k práci v krizovém štábu, 

d) organizuje a řídí činnost odborné skupiny, 

e) v případě potřeby specifického zařízení (např. řízení skladu humanitární pomoci) nebo 

naléhavé potřeby organizuje vytvoření a svolání specializovaných podskupin, 

působících mimo prostory stálé pracovní skupiny. [3] 

 

 

 

 

                                                 
32 § 2 písm. e) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
33 § 2 písm. h) zákona č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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Příloha 2: Podrobnosti o stupních poplachu 

 

Stupeň poplachu předurčuje potřebu sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce 

v závislosti na rozsahu a druhu mimořádné události a také na úrovni koordinace složek při 

společném zásahu. 

V rámci IZS se vyhlašují čtyři stupně poplachu. Čtvrtý stupeň, který je označován jako 

zvláštní, je stupněm nejvyšším. 

Potřebný stupeň poplachu vyhlašuje pro jedno místo zásahu velitel zásahu nebo 

operační a informační středisko34 při prvotním povolávání složek na místo zásahu. Operační a 

informační středisko může vyhlásit stupeň poplachu pro určité území postižené mimořádnou 

událostí, pokud je na něm více jak jedno místo zásahu. 

První stupeň poplachu 

První stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že 

a) mimořádná událost ohrožuje jednotlivé osoby, jednotlivý objekt nebo jeho část, 

s výjimkou objektu, kde jsou složité podmínky pro zásah, jednotlivé dopravní 

prostředky osobní nebo nákladní dopravy nebo plochy území do 500 m2, nebo 

b) záchranné a likvidační práce provádí základní složky, které není nutno při společném 

zásahu nepřetržitě koordinovat. 

Druhý stupeň poplachu 

Druhý stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že 

a) mimořádná událost ohrožuje nejvýše 100 osob, více jak jeden objekt se složitými 

podmínkami pro zásah, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, cenný chov 

zvířat nebo plochy do 10 000 m2, 

b) záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky z kraje, kde mimořádná 

událost probíhá, nebo 

c) je nutné nepřetržitě koordinovat složky velitelem zásahu při společném zásahu. 

Třetí stupeň poplachu 

Třetí stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že 

a) mimořádná událost ohrožuje více jak 100 a nejvýše 1 000 osob, část obce nebo areálu 

podniku, soupravy železniční přepravy, několik chovů hospodářských zvířat, plochy 

území do 1 km2, povodí řek, produktovody, jde o hromadnou havárii v silniční 

dopravě nebo o havárii v letecké dopravě, nebo 

                                                 
34 § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb., o IZS, ve znění pozdějších předpisů 
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b) záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky nebo se využívají síly a 

prostředky z jiných krajů, nebo 

c) je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu koordinovat velitelem zásahu za 

pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky. 

Na základě rozhodnutí řídícího důstojníka hasičského záchranného sboru kraje 

oznamuje operační a informační středisko kraje vyhlášení třetího stupně poplachu 

poplachového plánu kraje hejtmanovi. Stejným způsobem nebo na základě žádosti velitele 

zásahu se oznamuje vyhlášení třetího stupně poplachu poplachového plánu kraje starostovi 

obce s rozšířenou působností. 

Zvláštní stupeň poplachu 

Zvláštní stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že 

a) mimořádná událost ohrožuje více jak 1 000 osob, celé obce nebo plochy území nad 1 

km2, 

b) záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky včetně využití sil a 

prostředků z jiných krajů, popřípadě je nutno použít zahraniční pomoci, 

c) je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu koordinovat velitelem zásahu za 

pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky, nebo 

d) společný zásah složek vyžaduje koordinaci na strategické úrovni. 

Vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje oznamuje operační a 

informační středisko kraje hejtmanovi. Stejným způsobem nebo na základě rozhodnutí 

velitele zásahu se vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje oznamuje 

starostovi obce s rozšířenou působností. 

Po vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje, operační a 

informační středisko kraje povolává a nasazuje síly a prostředky z kraje, koordinuje pomoc se 

sousedními kraji a informuje o vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu 

kraje generální ředitelství. Obdobným způsobem koordinuje pomoc operační a informační 

středisko generálního ředitelství. [8] 
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Příloha 3: Organizace řízení zásahu 

 

 

Řízení zásahu bez štábu a pomocníků [[[[11]]]] 

 

 

 

Řízení zásahu s pomocníkem [[[[11]]]] 
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Řízení zásahu se štábem, sektory a úseky [[[[11]]]] 
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Příloha 4: Jednotlivé úrovně krizových štábů SR  

 

Krizové štáby SR [[[[upraveno dle 15]]]] 


