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dokumentace na provedení cvičení krizového štábu obce s rozšířenou působností. 
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Diploma thesis, Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, 2014, 64 s. 

Subject of the thesis is the development of documentation to perform task force training of  

the municipality with extended competence in finding solution to a selected emergency event. 

The first part is focused on issues of task force training, with the greatest emphasis  

on exercises of task force of the municipality with extended competence. The second part  
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ÚVOD 

 

Každá žijící bytost na naší planetě by měla mít zaručeno právo na život. V České republice 

(dále jen ČR) je právo na život uzákoněno Listinou základních práv a svobod1. Tato listina 

občanům žijícím na území ČR zaručuje ochranu jejich životů, zdraví a majetkových hodnot, 

zvláště pak při řešení mimořádných událostí (dále jen MU) nebo krizových situací  

 (dále jen KS), které je ohrožují. 

Garantem takové ochrany se stává stát, který k tomuto účelu vytváří a spravuje 

prostřednictvím veřejné správy systém krizového řízení ČR. Jedním z jeho orgánů, které se 

podílejí na řešení MU nebo KS v rámci obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP) jsou 

krizové štáby těchto obcí. 

Krizové štáby ORP jsou zřizovány v souladu s krizovým zákonem [13], jako pracovní orgány 

zřizovatele, tedy starosty ORP, pro řešení MU nebo KS s územní působností. 

Náplň jejich práce spočívá ve vyhodnocování získaných poznatků od stálé pracovní skupiny 

krizového štábu ORP, na základě nichž a také na základě doporučení bezpečnostní rady ORP 

pak předkládá jednotlivé možnosti řešení MU nebo KS starostovi ORP. Ten se  

na jejich základě rozhoduje. 

Z výše uvedeného lze usoudit, že jejich práci považujeme za velmi důležitou, ale také velmi 

náročnou, neboť na základě jejich doporučení starosta ORP přijímá své rozhodnutí, které 

následně ovlivňuje životy a zdraví lidí, majetek i životní prostředí. Takový fakt může být pro 

mnohé z nich velmi stresující. 

Také samotné řešení MU nebo KS není v dnešní době vůbec jednoduchou záležitostí. Velký 

vliv na to má technologický rozmach, kterého lidstvo dosáhlo a který se dále prohlubuje,  

ale i nestálost a nepředvídatelnost životního prostředí, projevující se převážně v posledním 

desetiletí, v podobě stále častěji se vyskytujících tornád, povodní aj. Také nově objevující se 

hrozby v podobě teroristické činnosti či velkého výpadku elektrické energie (tzv. „blackout“) 

nepřispívají k odlehčení situace. 

Aby osoby zařazené do krizových štábů ORP řešení MU nebo KS zvládaly, musí být 

zabezpečena jejich neustálá odborná příprava, která by vedla k prohloubení znalostí, 

schopností a také k jejich celkové odolnosti vůči stresovým situacím. 

                                                 
1 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 
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Příprava je obvykle zabezpečována školeními a cvičeními, přičemž cvičení tvoří obecně 

nejrozšířenější a nejpoužívanější formou této přípravy. 

Cvičením krizových štábů ORP se bude tato práce zabývat pouze okrajově, spíše se zaměří na 

efektivnost cvičení. Právě tato efektivnost má největší vliv na správné a včasné řešení,  

což vede ke zvládnutí MU nebo KS, protože pokud je cvičení efektivní, zlepšuje připravenost 

osob zařazených do krizových štábů ORP a tím pádem i zvládnutí MU nebo KS. 

Jednou z věcí, která má na efektivnost cvičení vliv je DOKUMENTACE ke cvičení  

a právě této dokumentaci se bude věnovat tato diplomová práce. 
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1 REŠERŠE 

 

V České republice se přípravě a provedení cvičení, včetně dokumentace ke cvičení orgánů 

krizového řízení (dále jen OKŘ), k nimž bezpochyby patří i krizové štáby ORP,  

jakožto ostatní orgány s územní působností, věnuje řada materiálů. Ve většině případů se 

jedná o dokumenty (uvedené níže) nelegislativního charakteru, které mají své opodstatnění  

a oporu v tzv. „krizové legislativě“, zejména pak v krizovém zákoně [13]. 

Tento zákon vymezuje základní pojmy z oblasti krizového řízení. Dále stanovuje působnost  

a pravomoc státních a územních orgánů krizového řízení na všech úrovních a práva  

a povinnosti právnických a fyzických osob ve vztahu ke krizovému řízení a k řešení MU  

nebo KS. Také je zde řešena problematika kritické infrastruktury. 

Mezi nejdůležitější dokumenty lze zařadit: 

• Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení České republiky 

[24], které vymezují druhy cvičení, orgány cvičení, obsahové zaměření cvičení, 

dokumentaci cvičení a další podrobnosti pro přípravu a provedení cvičení na ústřední 

úrovni. 

• Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen 

HZS ČR) [23], jenž stanovuje způsob přípravy a provedení prověřovacích  

a taktických cvičení, obsah a rozsah dokumentace k těmto cvičením a další 

podrobnosti. Tento pokyn se týká převážně jednotek požární ochrany a složek 

integrovaného záchranného systému. 

• Plány cvičení OKŘ [21][22], které stanovují výhled na připravovaná cvičení OKŘ  

na ústřední úrovni a přináší základní informace, kterými jsou zejména název, druh, 

téma, cíle aj. 

Mezi další významné materiály, které se věnují činnosti krizových štábů a byly využity  

při psaní této práce, patří: 

• Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. [7], které je prováděcím předpisem k zákonu  

o krizovém řízení [13] a stanovuje obsah a složení bezpečnostních rad a krizových 

štábů, dále náležitosti a obsah krizových plánů či plánů krizové připravenosti a další 

podrobnosti. 

• Směrnice Ministerstva vnitra [8], která stanovuje převážně organizační uspořádání, 

působnost a činnosti krizových štábů krajů, ORP a obcí. 
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• Metodika pro přípravu členů krizových štábů [19] vydaná HZS Moravskoslezského 

kraje, sloužící jako obecný návod pro přípravu a provedení cvičení, zejména určeným 

obcím. 

• Metodická pomůcka pro organizaci cvičení krizových štábů určených obcí [25], která 

byla vydána Českou asociací hasičských důstojníků ve spolupráci s HZS 

Olomouckého kraje – ÚO Prostějov, za účelem poskytnutí pomoci krizovým štábům 

při organizování odborné přípravy. Tato pomůcka je rozdělena do dvou bloků,  

z nichž první zahrnuje přehled základních předpisů a metodik práce krizových štábů 

a druhý popisuje cvičení. 

Dále byly využity např.: 

• Zákon o Integrovaném záchranném systému (dále jen IZS) [12], zabývající se 

uspořádáním složek IZS a vymezením jejich povinností a pravomocí. 

• Prováděcí právní předpis k zákonu o IZS [11], který stanovuje zásady 

koordinace složek IZS při společném zásahu a také obsah dokumentace  

a způsob jejího zpracování. 

• Dokumentace cvičení provedených do r. 2013 v ORP Valašské Meziříčí. Mezi 

nejdůležitější z této dokumentace, která byla využita při psaní práce, můžeme 

zařadit především dokumentaci taktických cvičení složek IZS [27][28], na nichž 

se podílel i krizový štáb, buď přímo, nebo alespoň v roli diváka. Dále se jedná  

o dokumentaci štábního cvičení krizového štábu ORP Valašské Meziříčí [33]  

a o dokumentaci celkového cvičení tohoto štábu [34]. 

Na závěr je nutné dodat, že další poznatky, které byly využity k napsání této práce, jsou 

čerpány z mé bakalářské práce [29], napsané a obhájené v roce 2012 a také z dalších 

absolventských prací [26][30], které se věnovaly podobnému tématu. Dále zde bylo využito 

 i poznatků získaných za dobu mého studia. 

1.1 Cíl práce 

Po prostudování výše uvedené literatury, lze říci, že dokumentace ke cvičení krizového štábu 

ORP je nejednoznačná. Tento fakt určuje cíl mé diplomové práce, jímž je vypracovat návrh 

dokumentace na provedení cvičení krizového štábu obce s rozšířenou působností  

při řešení vybrané mimořádné události. 
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Naplňování cíle bude probíhat postupně v několika krocích. První krok se zaměří na rozebrání 

problematiky cvičení OKŘ, přičemž největší pozornost bude zaměřena přirozeně  

na cvičení krizového štábu ORP, jelikož se této problematice prioritně věnuje tato diplomová 

práce. Práce se jí bude zaobírat, především proto, že přímo souvisí s problematikou 

vypracování dokumentace ke cvičení krizových štábů ORP, jak již z jejího názvu vyplývá. 

Následně zde bude rozebrána i výše uvedená dokumentace, přičemž nejprve bude přistoupeno 

k jejímu obecnému vymezení. Po jejím vymezení se zabývám popisem současného stavu 

v ČR, který bude dále porovnán se současným stavem dokumentace v zahraničí. V závěru,  

na základě zjištěných poznatků, je vypracován koncept dokumentace na provedení cvičení 

krizového štábu ORP. 

1.2 Vymezení předmětu a objektů zkoumání 

Na základě uvedeného cíle lze vymezit předmět a objekty zkoumání, na něž bude tato 

diplomová práce zaměřena. 

Předmětem zkoumání se stala problematika vypracování dokumentace k provedení cvičení 

krizového štábu ORP. 

Objekty zkoumání budou organizátoři a tvůrci těchto cvičení, jelikož na dokumentaci  

ke cvičení krizových štábů ORP mají největší vliv. 
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2 CVIČENÍ ORGÁNŮ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 

 

Cvičení řadíme mezi nejdůležitější a nejpoužívanější formy přípravy OKŘ, jejíž povinnost 

vyplývá přímo ze zákona o krizovém řízení [13]. 

Tato příprava je velmi důležitá, zvláště v dnešní době, jak již bylo v úvodu naznačeno,  

neboť díky technologickému pokroku lidstva a stále se měnícímu životnímu prostředí řešení 

MU nebo KS probíhá pod velkým tlakem, mnohdy v časové tísni a za nedostatku adekvátních 

informací. Tyto faktory mohou vést k neefektivnímu či nesprávnému rozhodnutí a proto je 

nutné, aby se řešitelé, tzn. OKŘ, chovali racionálně a učinili včasná a správná rozhodnutí,  

na jejichž základě bude efektivně zamezeno škodám na životech a zdraví lidí, majetku  

či životním prostředí. 

A právě k tomuto účelu je určeno cvičení, které slouží k prohloubení znalostí, dovedností  

a schopností OKŘ a také podporuje jejich psychickou i fyzickou připravenost při řešení MU 

nebo KS.[29] 

2.1 Obecné vymezení 

Cvičení můžeme obecně členit podle následujícího grafu, který byl vytvořen a níže popsán  

na základě Zásad pro přípravu a provedení cvičení OKŘ České republiky [24]. 

 

Obrázek č. 1: Graf členění cvičení 

Zdroj: Vlastní úprava podle [24] 



 

 14 

Jak vyplývá z grafu, cvičení můžeme v prvé řadě členit podle územního rozsahu,  

a to na vnitrostátní a mezinárodní. 

Vnitrostátním cvičením máme na mysli cvičení tuzemských orgánů krizového řízení,  

zatímco mezinárodním cvičením rozumíme cvičení, na němž se aktivně podílejí orgány 

krizového řízení více než jednoho státu. Realizace mezinárodních cvičení, jichž se účastní 

Česká republika, se jedná převážně orgánů krizového řízení na ústřední či krajské úrovni  

a vyplývá z Plánů cvičení orgánů krizového řízení [21][22]. 

Plán cvičení orgánů krizového řízení je dokument, stanovující výhled na organizaci cvičení 

OKŘ na ústřední úrovni v rozmezí tří nadcházejících let. Zpracováván a upřesňován je 

každoročně Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím HZS ČR v součinnosti s dalšími 

ÚSÚ a předkládá se ke schválení Bezpečnostní radě státu. 

Jeho obsah vychází z aktuálního stavu možných hrozeb, které by ve velké míře mohly ohrozit 

ČR a také z vyhodnocení jednotlivých cvičení, provedených v předešlém období  

na mezinárodní, republikové či krajské úrovni a zaměřuje se na vymezení cvičení, jež by měla 

být OKŘ na ústřední úrovni, co nejvíce užitečná. U těchto cvičení následně uvádí výchozí 

údaje, jako jsou: název, druh, téma a cíl cvičení, dále období a místo provedení cvičení, 

organizátora cvičení aj. [21][22] 

Dále cvičení můžeme členit podle druhu situace, a to na cvičení k řešení nevojenských KS  

a cvičení k řešení vojenských KS. 

Cvičení určená k řešení nevojenských KS řeší situace zejména v důsledku: 

• hrozícího ohrožení pro velký počet lidí, či v případě ztrát velkého rozsahu na majetku 

či životním prostředí z důvodů převážně způsobených průmyslovými haváriemi, 

živelními pohromami, haváriemi v dopravě, epidemiemi a dalšími, 

• hrozícího ohrožení ekonomické bezpečnosti ČR, jež může vést až k narušení stability 

státu, v souvislosti s narušením nebo úplným přerušením dodávek ropy a ropných 

produktů, elektrické či tepelné energie, plynu, potravin, vody, zdravotnických potřeb 

a materiálu, komunikačních nebo informačních zařízení a jejich vazeb, dopravy, 

hospodářství státu, 

• hrozícího ohrožení veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti státu z důvodů ohrožení 

jeho demokratických základů, teroristické či kriminální činnosti, migrace a jiných, 

• hrozícího ohrožení pro občany ČR, jež se vyskytují v zahraničí, 
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• hrozícího ohrožení pro občany jiných států takové velikosti, že ČR odpoví na výzvu 

postižené země a poskytne této zemi požadovanou pomoc. 

Cvičení určena k řešení vojenských KS řeší situace, které souvisejí především s: 

• hrozícím ohrožením základních demokratických hodnot, hodnot svobody či životů  

a zdraví občanů v jiných zemích takového rozsahu, že mohou vést až k ohrožení 

mezinárodní bezpečnosti, 

• plněním mezinárodních spojeneckých závazků v zahraničí,  

• vnějším vojenským napadením jednoho či více států NATO nebo EU. 

Třetím stupněm členění cvičení je členění podle struktury cvičení. Zde lze rozlišovat cvičení 

na jednostupňové a vícestupňové. 

Jednostupňového cvičení se účastní OKŘ pouze na jedné úrovni řízení, naproti tomu 

vícestupňového cvičení se účastní OKŘ na více úrovních, zároveň s možností účasti 

výkonných prvků jako např. Policie ČR, Armáda ČR, HZS ČR a dalších. 

Předposledním stupněm členění cvičení je segmentace podle jednotlivých úrovní orgánů 

krizového řízení. Tedy na cvičení pro OKŘ na ústřední úrovni, pro OKŘ na krajské 

úrovni, pro OKŘ na úrovni ORP a v poslední řadě pro OKŘ na obecní úrovni. 

Mezi OKŘ na ústřední úrovni řadíme Vládu ČR a její poradní a pracovní orgány,  

tzn. Bezpečnostní radu státu a Ústřední krizový štáb. Dále ministerstva, ústřední správní 

úřady, úřady (orgány) s celostátní působností a jejich krizové štáby, Českou národní banku  

a její krizový štáb. V neposlední řadě také ostatní orgány na ústřední úrovni, jako je Kancelář 

prezidenta republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu Parlamentu ČR, 

Stálá delegace ČR při NATO a Stálé zastoupení ČR při EU a mnohé další. 

Do orgánů na krajské úrovni řadíme: hejtmana kraje, pokud se však jedná o hl. město Prahu, 

funkci hejtmana zastává primátor hl. města Prahy a jeho poradní a pracovní orgány,  

tzn. bezpečnostní radu kraje a krizový štáb kraje. Dále zde zahrnujeme krajský úřad a jiné 

správní úřady, orgány s územní působností a jejich krizové štáby. 

Mezi orgány na úrovni ORP řadíme: starostu ORP a jeho poradní a pracovní orgány,  

tzn. bezpečnostní radu ORP a krizový štáb ORP a dále obecní (městský) úřad ORP. 

Na obecní úrovni jsou to: starosta obce a jeho krizový štáb (pokud byl zřízen) a dále obecní 

úřad dané obce. 
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2.1 Cvičení orgánů krizového řízení na úrovni obce s rozšířenou působností 

Jak bylo výše uvedeno, OKŘ na úrovni ORP se rozumí: 

• starosta ORP a jeho poradní a pracovní orgány: 

o bezpečnostní rada ORP a  

o krizový štáb ORP, 

• obecní (městský) úřad ORP. 

Cvičení na této úrovni řízení se zaměřují převážně na činnost krizového štábu ORP. Cvičení 

OKŘ na úrovni ORP budeme nazývat cvičením krizového štábu ORP. 

Tato cvičení musí být podle čl. 11 Směrnice Ministerstva vnitra [8] nařízena, jestliže během 

uplynulých dvanácti kalendářních měsíců nebyl svolán krizový štáb při cvičení (a to jak IZS, 

tak OKŘ) nebo při řešení MU či KS. 

2.1.1 Cíl cvičení 

Cílem cvičení krizového štábu ORP je připravovat jeho členy na řešení MU nebo KS  

a za tímto účelem je potřeba: 

• rozšiřovat a prohlubovat znalosti, dovednosti a schopnosti členů, 

• zdokonalovat, ověřovat a vyhodnocovat jejich připravenost, 

• zvyšovat jejich psychickou a fyzickou připravenost v zátěžových situacích, 

• zkoumat metodiky a postupy jejich práce, 

• koordinovat a ověřovat komunikační a informační vazby mezi nimi atd.[24]. 

Cvičení mají zkrátka a dobře ověřovat účastníky cvičení, používané postupy, prostředky  

a pomůcky a vést k odhalení zásadních chyb a nedostatků, které je třeba odstranit,  

protože by mohly vést k neefektivnímu nebo nesprávnému rozhodnutí [30]. 

2.1.2 Účastníci cvičení 

Za účastníky cvičení krizového štábu ORP považujeme členy daného krizového štábu ORP. 

Jejich počet a přesné rozložení se mění s ohledem na místní uspořádání krizových štábů a také 

podle potřeb konaného cvičení. Obecně je však žádoucí zapojit do cvičení co nejvíce členů 

těchto štábů. 
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Cvičení se také mohou účastnit složky IZS a dále přizvané osoby z řad odborníků, které jsou 

potřeba k řešení daného problému.[29] 

Výcviku se taktéž mohou účastnit právnické a fyzické osoby pro zachování autenticity,  

jako figuranti, znázorňující zraněné či otřesené osoby, které vyžadují pomoc nebo jako 

subjekty, nabízející síly a prostředky k řešení MU. 

V rámci rozsáhlejšího cvičení, při němž je vyhlášen jeden z krizových stavů, se dále cvičení 

mohou účastnit taktéž subjekty hospodářské mobilizace, které by se v případě, že by nešlo  

o cvičení, podílely na jeho řešení. Mezi tyto subjekty lze řadit např. jaderné a chemické 

provozy, správce povodí a jiné.[24] 

V neposlední řadě se cvičení účastní osoby, jenž dohlížejí na průběh a provedení cvičení,  

dále personál, zajišťující obsluhu krizového štábu a pokud je to nutné i ostraha [29]. 

Krizový štáb ORP se podle zákona o krizovém řízení [13] zřizuje jako pracovní orgán  

pro řešení MU nebo KS, jež mohou nastat nebo již nastaly, ve správním obvodu ORP. 

Jeho zřizovatelem je starosta ORP, který zde zastává i post předsedy. Do jeho působnosti  

dále náleží jmenování jednotlivých členů tohoto štábu, skládající se většinou z členů příslušné 

bezpečnostní rady ORP, která je poradním orgánem starosty ve věcech krizového řízení  

a dále ze členů stálé pracovní skupiny, jenž v době aktivace krizového štábu ORP pracuje 

nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání krizového štábu ORP. 

Aktivací krizového štábu ORP se rozumí jeho svolání a uvedení do pracovního stavu. Svolání 

se uskutečňuje operativně na pokyn starosty ORP a je realizováno zpravidla pomocí 

operačního a informačního střediska IZS nebo vnitřním systémem svolání, zejména v případě, 

že: 

• je vyhlášen jeden z krizových stavů2, pro území patřící do působnosti ORP, 

• je potřeba jej využít ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

• jde o cvičnou aktivaci v rámci cvičení OKŘ nebo složek IZS, 

• je to nezbytné pro řešení nastalé MU. 

Pokyn ke svolání obvykle obsahuje pouze určení času a místa úvodního zasedání krizového 

štábu ORP, přičemž místem zasedání se rozumí předem připravený prostor. 

                                                 
2 Tzn. stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav. 
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Tento prostor bývá situován ve vymezených místnostech obecního (městského) úřadu ORP 

nebo příslušného HZS kraje. Může být však umístěn i jinde, jestliže to vyžaduje nastalá 

situace, ale musí být adekvátně technicky a materiálně vybaven, umožňovat pořízení 

zvukového záznamu, mít záložní zdroj elektrické energie a být zajištěn proti vstupu cizích  

a nepovolaných osob.[7][8] 

Na úvodním zasedání je krizový štáb ORP seznámen tajemníkem krizového štábu ORP  

nebo členem štábu velitele zásahu se základními informacemi o vývoji situace a prognózách 

dalšího možného vývoje. Dále se projednává zejména: 

• návrh řešení této situace, 

• stav připravenosti sil a prostředků k řešení situace, 

• stav připravenosti finančních zdrojů, 

• návrh nezbytných opatření a příprava úkolů k jejich realizaci, 

• příprava potřebných dokumentů, 

• návrh na vyhlášení stavu nebezpečí, 

• povolání odborných specialistů, 

• návrh rozhodnutí vedoucího krizového štábu ORP. 

Po úvodním zasedání se krizový štáb ORP schází podle potřeby, převážně na periodicky se 

opakujících zasedáních, a to až do doby ukončení jeho činnosti. Při těchto zasedáních řeší to, 

co je potřebné na základě podkladů, které pro jednotlivá zasedání zpracovává stálá pracovní 

skupina ORP a rad od bezpečnostní rady ORP.[25] 

Bezpečnostní rada ORP je, jak již bylo výše definováno, součástí krizového štábu ORP  

a slouží k poskytování odborných rad v rámci řešení MU nebo KS. V rámci své působnosti 

projednává a posuzuje především možné zdroje rizik, jež se vyskytují nebo mohou vyskytnout 

na území ORP, dále připravenost správního obvodu ORP a všech jeho složek, včetně složek 

IZS, krizový plán ORP, vnější havarijní plán a další významné dokumenty a záležitosti, 

týkající se připravenosti správního obvodu ORP. 

Skládá se maximálně z 8 členů, jimiž jsou: starosta ORP, místostarosta ORP, tajemník 

obecního (městského) úřadu ORP, člen Policie ČR, člen HZS ČR, vybraný zaměstnanec 

obecního (městského) úřadu ORP, který povětšinou zastává post pracovníka krizového řízení 

a dále přizvaní odborníci s ohledem na druh řešené MU nebo KS.[7] 
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Za výkonnou složku krizového štábu ORP považujeme stálou pracovní skupinu ORP,  

která jak již bylo výše uvedeno, jedná nepřetržitě. 

Složení této skupiny je dáno její organizací, přičemž toto uspořádání náleží do kompetence 

jednotlivých ORP. V minulosti bylo upřednostňováno jednotné uspořádání, které stálou 

pracovní skupinu ORP členilo do pěti odborných skupin, tzv. „S-T-A-N-O“3, avšak v dnešní 

době se upřednostňuje členění „ad hoc“ v návaznosti na charakter MU či KS. Za její členy 

obvykle považujeme: tajemníka krizového štábu ORP, který je rovněž tajemníkem příslušné 

bezpečnostní rady ORP, následně pracovníky obecního (městského) úřadu ORP a dále také 

zástupce základních složek IZS i další přizvané odborníky s ohledem na druh řešené MU  

nebo KS.[7][25] 

Mezi její hlavní úkoly patří převážně příprava podkladů pro rozhodování krizového štábu, 

zvláště jeho předsedy a dále pořizování, vedení a zpracovávání dokumentace krizového štábu 

ORP. Touto dokumentací se rozumí písemnosti zpracované po dobu aktivace krizového štábu 

ORP, zejména pak: 

• záznam o činnosti stálé pracovní skupiny ORP, 

• záznam o průběhu a řešení MU nebo KS spolu se záznamem o přijatých opatřeních, 

• přehled o situaci včetně prognóz možného budoucího vývoje, 

• přehled nasazených a dosud volných sil a prostředků, 

• přehled pohotovostních zásob, které jsou k dispozici a mohou být použity při řešení 

MU nebo KS, 

• výčet nákladů na přijatá krizová opatření, 

• návrhy tiskových prohlášení o situaci pro veřejnost, 

• přehled nabídek humanitární, osobní či věcné pomoci, 

• přehled odeslaných a doručených písemností atd.[8] 

Obecným účelem této činnosti je zaznamenávat jednání a rozhodování členů krizového štábu 

a to jednak z důvodu pozdějšího poučení se z těchto jednání a rozhodování a jednak z důvodu, 

že tato dokumentace slouží členům krizového štábu ORP jako doklad toho, že jejich jednání  

a rozhodování bylo v souladu s platnou legislativou [2]. 

                                                 
3 Jednotlivá písmena zkratky zastupují názvy jednotlivých odborných skupin, které pak následně charakterizují 

náplň jejich činnosti, přičemž těmito skupinami se rozumí skupiny: Součinnosti a komunikace, Týlového 

zabezpečení, Analýzy situace a plánování, Nasazení sila a prostředků a Ochrany obyvatelstva. 
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2.1.3 Členění cvičení 

Cvičení v rámci krizového štábu ORP můžeme členit podle: 

• organizátora cvičení – cvičení krizového štábu ORP jsou podle [8] organizována na 

pokyn oprávněné osoby, která je podle zákona o krizovém řízení [13] oprávněna 

cvičení nařídit. Tato osoba rovněž odpovídá za celkovou přípravu a provedení 

cvičení a rozumí se jí: 

o starosta ORP – jedlá-li se o cvičení krizového štábu ORP, jehož je 

zřizovatelem. Tato cvičení se zpravidla zaměřují na zvládnutí povinností 

starosty ORP a obecního (městského) úřadu ORP při řešení MU nebo KS. 

Těmito povinnostmi se rozumí převážně varování osob nacházejících se  

na území ORP před hrozícím nebezpečím a zajišťování jejich případné 

evakuace z místa ohrožení, do předem připravených prostor (budov). 

Organizování nouzového přežití obyvatel ORP, zajišťování veřejného pořádku 

a další v souvislosti s řešením MU nebo KS,[1] 

o hejtman kraje – jedná-li se o cvičení krizového štábu ORP na území tohoto 

příslušného kraje. Tato cvičení můžou probíhat samostatně nebo v součinnosti 

s cvičením krizového štábu kraje, tzn. na krajské úrovni.[8] Obvykle se jedná o 

cvičení, která se zaměřují na získání znalostí při koordinaci záchranných  

a likvidačních prací, tzn., že jde o taktická cvičení složek IZS na strategické 

úrovni. 

Cvičení krizového štábu ORP může být organizováno i z vyšší úrovně (tzn. resortní 

či celorepublikové). Zde by byl organizátorem ministr vnitra (resp. ministr obrany), 

podle druhu vzniklé situace, avšak cvičení tohoto durhu, jehož by se účastnil celý 

krizový štáb ORP či jeho část není běžné. Většinou se takového cvičení účastní 

jeden či dva vybraní členové krizového štábu ORP, a proto ho zde nebudeme  

dále rozebírat, neboť by to bylo naprosto bezpředmětné a další podrobnosti  

by přesáhly rámec této práce. 

• Podle formy a typu cvičení: 

o teoretické (tzv. štábní): 

 základní cvičení – je určeno převážně pro nové členy v rámci krizového 

štábu ORP a slouží jednak k pochopení účelu a funkce krizového štábu 

ORP, dále k pochopení organizace, řízení a rozhodování v rámci tohoto 
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štábu a také k osvojení si základních znalostí, schopností a dovedností, 

které jsou potřeba pro výkon těchto členů v rámci jejich povinností 

ve štábu. Tomuto typu cvičení vždy předchází základní školení, 

 zdokonalovací cvičení – slouží ke zdokonalení a celkovému rozšíření 

znalostí, schopností a dovedností členů krizového štábu ORP, 

o praktické: 

 odborná příprava vedoucích – zaměřuje se na přípravu vedoucích 

pracovníků krizového štábu ORP4 a jejich zvládání tzv. vůdčí pozice 

uvnitř tohoto štábu, 

 nácvik – je orientován na přípravu vytipovaných jednotlivců či skupin 

z krizového štábu ORP a je zaměřen převážně na řešení vzniklé situace 

z jejich pohledu, spolu se zdokonalením součinnosti a komunikace mezi 

nimi, 

 celkové cvičení – při tomto cvičení cvičí celý krizový štáb ORP a bývá 

uzpůsobeno ke zvýšení úrovně připravenosti, prověření akceschopnosti  

či součinnosti a komunikace mezi cvičícími. Celkové cvičení může 

probíhat jednak na úrovni štábu (tzn., že cvičí pouze krizový štáb ORP)  

a jednak v součinnosti s dalšími složkami které se podílejí na zajištění 

bezpečnosti (tzn. se složkami IZS), 

o kombinované.[19] 

• Podle metody cvičení: metod cvičení je celá řada, např. metoda semináře, metoda 

stolní desky a jiné, více o těchto metodách naleznete v případě zájmu zde [29]. 

2.1.4 Fáze cvičení 

Cvičení krizového štábu ORP obvykle obsahuje 4 fáze. Těmito fázemi rozumíme 

PLÁNOVÁNÍ, PŘÍPRAVU, PROVEDENÍ a VYHODNOCENÍ. 

Tyto fáze budou podrobněji rozebrány dále, v rámci zpracování konceptu dokumentace na 

provedení cvičení, neboť tento navrhovaný koncept bude z jednotlivých fází cvičení vycházet. 

                                                 
4 Tzn. vedoucího krizového štábu ORP a jednotlivé vedoucí odborných skupin stálé pracovní skupiny krizového 

štábu ORP, pokud tyto skupiny existují. 
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3 DOKUMENTACE KE CVIČENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU ORP 

 

Cvičení krizového štábu ORP je pro krizový štáb důležitou podmínkou jeho celkové 

akceschopnosti. Aby bylo cvičení efektivní a vedlo k vytčenému cíli, tedy k lepší 

připravenosti členů krizového štábu ORP při řešení MU nebo KS, musí k němu být 

zpracována adekvátní dokumentace. Kvalitní dokumentace tvoří základ úspěchu a má 

významný vliv na celé cvičení. 

Promyšlená a řádně zpracovaná dokumentace vede k efektivnímu cvičení, které končí 

úspěšně, protože prohlubuje znalosti a dovednosti cvičících. Pokud je dokumentace neúplná, 

nejasná či nemá správnou vypovídající hodnotu, tzn. je špatně zpracovaná, cvičení můžeme 

označit jako neefektivní a lze o něm zpravidla prohlásit, že skončilo neúspěchem. 

Samozřejmě někdo by mohl namítnout, že někdy se špatně zpracovaná dokumentace  

při cvičení nemusí nijak projevit. Zvláště pokud jsou cvičící dostatečně zkušení, neboť ti  

by jistě svými vědomostmi dokázali vykompenzovat mnoho nedostatků, pokud by se  

i v průběhu cvičení vyskytly. Ovšem z poznatků z praxe vyplývá, že vědomosti členů 

krizových štábů ORP nejsou na tak vysoké úrovni, a proto by ve většině případů špatně 

zpracovaná dokumentace byla záhubou pro celé toto cvičení [32]. 

3.1 Obecné vymezení 

Účelem dokumentace ke cvičení krizového štábu ORP se stává zabezpečit přípravu  

a provedení cvičení ve všech směrech, tzn. zajistit jeho organizační, materiální i finanční 

náplň. Je značně specifická a ovlivňuje ji celá řada faktorů. Těmi nejdůležitějšími jsou: 

• místní podmínky (geologické, hydrologické, povětrnostní), 

• rizika daného území, 

• mimořádná událost (druh, vznik), 

• zkušenosti tvůrce a organizátora cvičení, jakožto i samotných účastníků, 

• materiální a finanční možnosti atd. 

Dokumentaci ke cvičení krizového štábu ORP zpracovávají orgány, kterých se cvičení týká. 

Pokud se cvičení účastní orgány na více úrovních najednou (tzn., že se jedná o vícestupňové 

cvičení) dokumentaci zpracovává nadřízený orgán a podřízené orgány se na tomto 

zpracovávání podle potřeby podílejí, nebo si zpracují vlastní dílčí prováděcí dokumentaci. 
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Dokumentace ke cvičení je zpracovávána pověřenou osobou či osobami a to zpravidla 

v podobě písemné přípravy. Písemná příprava částečně vychází z materiálů, které má 

zpracovatel k dispozici, mezi tyto materiály řadíme krizové plány, havarijní plány, typové 

plány, pány krizové připravenosti cvičícího subjektu aj. A dále ze závěrů proběhnutých 

cvičení v minulosti, jež byly vyhodnoceny. Obecně se dělí na vlastní a převzaté. 

Příprava dokumentace je zdlouhavý a náročný proces, v rámci něhož se pořádají  

tzv. plánovací porady. Počet těchto porad je přímo úměrný rozsahu a náročnosti cvičení. 

Porady slouží ke sjednocení představ jednotlivých účastníků cvičení a tím k návrhu 

dokumentace, jejímu upřesnění, a také k zapracování nových poznatků do této dokumentace. 

Dokumentaci schvaluje a odpovědnost za ní nese oprávněná osoba, touto osobou  

se rozumí osoba, na jejíž pokyn je cvičení organizováno (viz výše). 

Dokumentace se vždy (s výjimkou hodnocení cvičení) zpracovává a připravuje před 

uskutečněním cvičení. Po provedení cvičení následuje fáze hodnocení, z níž vyplynulé závěry 

a poznatky jsou posléze doplněny do předchozí dokumentace ke cvičení. 

Kompletní dokumentace ke cvičení je zpracovatelem archivována minimálně po dobu 

5 let.[6] Po uplynutí této doby dochází k její skartaci, není-li pro její další uchovávání nějaký 

zvláštní důvod. Praxe ukazuje, že je výhodnější si dokumentaci ponechat déle – 10 až 12 let 

[32]. 

Obsahuje-li dokumentace ke cvičení utajované informace nebo zvláštní skutečnosti5, podléhá 

utajení a její zpracování a manipulace s ní se řídí zvláštními právními předpisy6 [8]. 

Dokumentace ke cvičení musí splňovat spoustu požadavků: 

• být identifikovatelná, 

• být hodnověrná, 

• být uzpůsobená místním podmínkám, 

• být věcná (tzn. nesmí obsahovat přemíru detailů), 

                                                 
5 Zvláštními skutečnostmi se podle zákona o krizovém řízení [13] rozumí údaje z oblasti krizového řízení,  

které by v případě zneužití mohly vést k znemožnění nebo omezení činnosti OKŘ, ohrožení života a zdraví osob, 

majetku nebo podnikatelského zájmu PO nebo FO vykonávající podnikatelskou či jinou odbornou činnost. 

6 Např.: zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů aj. 
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• být logicky členěná, 

• být srozumitelná, 

• být úplná a pravdivá, 

• odpovídat platným právním předpisům, 

• být zpracována a schvalována oprávněnými osobami, 

• být dostupná příslušným osobám podílejícím se na cvičení a to v rozsahu, který 

odpovídá jejich pravomocem a povinnostem v rámci cvičení, 

• být včas vyřazována a správně archivována. 

Ale 

• nesmí být příliš svazující a omezující.[1][2] 

3.2 Současný stav v ČR 

Z předchozího víme, že cvičení krizového štábu ORP můžeme členit podle organizátora 

cvičení. Těmito organizátory se rozumí starosta daného ORP a hejtman příslušného kraje. 

Každé toto cvičení slouží k procvičení jiné tématiky, a proto každé z nich má svůj postup pro 

přípravu a provedení cvičení, jakožto i pro přípravu dokumentace k tomuto cvičení. V rámci 

něj se liší i dokumentace zpracovaná ke cvičení krizového štábu ORP, jež je předmětem 

zkoumání této práce a z tohoto důvodu si ji zde dále rozebereme, tak jak ji zpracovávají 

jednotliví organizátoři cvičení. 

3.2.1 Organizátorem cvičení je starosta obce s rozšířenou působností 

Jestliže je organizátorem cvičení krizového štábu ORP starosta daného ORP, pověřuje 

přípravou a provedením cvičení v přenesené působnosti většinou vedoucího pracoviště 

krizového řízení. Opodstatnění spočívá v tom, že i když je starosta ORP organizátorem tohoto 

cvičení, nedisponuje dostatečnými znalostmi v tomto směru, neboť při své funkci musí plnit 

mnoho dalších důležitých věcí. 

Otázkou zůstává, zda je to v tomto případě vhodné nebo ne. Vezmeme-li v úvahu jeho 

rozhodující postavení v rámci krizového řízení. Bohužel tato otázka přesahuje rámec  

této práce, proto se jí dále nebudeme zabývat. 

Vedoucí pracoviště krizového řízení, který vzhledem ke krizovému štábu ORP zastává pozici 

tajemníka tohoto štábu, v rámci přenesené působnosti starosty ORP zpracovává dokumentaci 
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na provedení cvičení. Zároveň v rámci této působnosti zpravidla řídí i celý průběh cvičení, 

avšak právní odpovědnost za něj nenese. 

Při tomto počínání spolupracuje s dalšími členy, např. se svými podřízenými, kteří pracují  

na pracovišti krizového řízení, odborníky na řešenou problematiku, dobrovolníky aj., kteří se 

podle potřeby na zpracování této dokumentace podílejí.[32] 

Nejdůležitějším dokumentem z pohledu OKŘ, který se věnuje přípravě a provedení cvičení, 

jakožto i dokumentaci k němu jsou Zásady pro přípravu a provedení cvičení OKŘ České 

republiky [24] (dále jen zásady). Tyto zásady však přímo neupravují problematiku cvičení  

a dokumentace k němu na úrovni ORP, ovšem věnují se jí na úrovni vyšší, která je do jisté 

míry směrodatná i pro úroveň ORP. Z tohoto důvodu se zohledňují pří přípravě dokumentace 

na provedení cvičení krizového štábu ORP a proto je budeme považovat za výchozí dokument 

při přípravě dokumentace. 

Dále se hojně využívají metodické pomůcky vydávané v rámci krajů, které částečně vzešly 

z tohoto výchozího dokumentu, a které slouží jako obecný návod pro přípravu a provedení 

cvičení krizových štábů, zvláště pak na úrovni ORP a určených obcí7. Těmito metodickými 

pomůckami jsou např. Metodika pro přípravu členů krizových štábů [19] a Metodická 

pomůcka pro organizaci cvičení krizových štábů určených obcí [25]. 

V souladu s výše uvedeným se ke cvičení krizového štábu ORP zpracovává především  

tato dokumentace: 

1) plán přípravy cvičení (záměr), 

2) harmonogram přípravy cvičení, 

3) organizační nařízení/ pokyn k přípravě cvičení, 

4) plán provedení cvičení. 

Nutno však dodat, že název ani podoba těchto dokumentů nemusí přesně odpovídat 

skutečnosti, i když jsou srovnány s dokumenty k přípravě a provedení cvičení krizového štábu 

ORP [33][34], jež jsem měla k dispozici a které byly reálně v praxi využity. 

                                                 
7 Určenou obcí se rozumí obec určená HZS kraje k rozpracování vybraných úkolů krizového plánu kraje. Tato 

obec zpracovává tzv. plán krizové připravenosti určené obce a její starosta zřizuje bezpečnostní radu obce a 

krizový štáb obce. V podmínkách ČR jsou určenými obcemi, kromě zvlášť určených obcí, všechny ORP, 

stanovené zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí 

s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů. 
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Je to dáno tím, že výše uvedený předpis ani jednotlivé metodiky striktně nevymezují, jak by 

měla daná dokumentace vypadat a co přesně by měla obsahovat, jen spíše poskytují jakýsi 

podklad, jak by to mohlo být. Proto také, jak nakonec tato dokumentace ke cvičení krizových 

štábů ORP reálně vypadá, závisí na dalších aspektech, např.: 

• na zkušenostech, znalostech a schopnostech jednotlivých organizátorů, 

• na podstatě a potřebách cvičení, 

• na časových a finančních možnostech aj. 

Plán přípravy cvičení neboli záměr považujeme za základní výchozí dokument cvičení 

krizového štábu ORP. Obsahuje výchozí údaje potřebné pro přípravu a provedení cvičení. 

Těmito údaji se rozumí především: 

• název cvičení, 

• druh cvičení – vypovídá o formě, typu a metodě cvičení (viz členění cvičení), 

• téma cvičení – je základním kamenem cvičení. Jeho výběr většinou vychází 

z možných hrozeb, jež se nacházejí na území ORP a jejich rizik. Při jeho výběru se 

vyplatí zohlednit především místo provedení a reálnost vzniku předpokládané situace 

včetně zapojení jednotlivých úrovní OKŘ a složek IZS, 

• cíl cvičení – určuje, čeho by se cvičením mělo dosáhnout. Obvyklou skutečností se 

stává, že cvičení má více než jeden cíl, většinou však pouze jeden z nich je definován 

jako hlavní a ty další ho pouze doplňují. Hlavní cíl by měl být dosažitelný, ale měl  

by podněcovat i určitou dávku soutěživosti, 

• námět cvičení resp. výchozí situace – je druhým nejdůležitějším stavebním kamenem 

cvičení. Odvíjí se od zvoleného tématu a jeho úkolem je uvést účastníky cvičení  

do situace. Musí z něj být již přesně patrné, kdo se cvičení bude účastnit a také  

by měl obsahovat základní činnosti k řešení. Z praxe je patrné, že není vhodné 

v námětu uvádět všechny úkoly k procvičení, ale ponechat prostor i pro improvizaci 

cvičících. Ve většině případů má námět písemnou podobu, přičemž pro lepší 

znázornění situace bývá doplněn grafickými podklady, např. mapou znázorňující 

místo vzniku situace aj. V námětu se vyjadřuje jak všeobecná, tak i zvláštní situace  

a většinou obsahuje i doplňující údaje, jako počasí, roční dobu atd., 

• odpovědnou osobu za přípravu a provedení cvičení – zde se rozumí reálně,  

ne jen politicky, odpovědná osoba. Touto osobou se rozumí, jak již bylo výše 

uvedeno, většinou vedoucí pracoviště krizového řízení,  
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• místo/místa a termín konání cvičení – místo/místa, termín i délku konání cvičení je 

nutné předem velmi pečlivě naplánovat, tak aby vše, pokud možná co nejvíce, 

odpovídalo realitě. Je však velmi důležité brát ohled i na to, zda je např. místo/místa 

případného konání cvičení ve vlastnictví obce (města) či soukromé osoby, neboť 

s tímto přímo souvisejí poplatky, které bude potřeba uhradit. Dále zda je místo/místa 

náležitě vybaveno pro potřeby konaného cvičení, případně zda je možné jej upravit, 

aby tyto potřeby splňovalo atd., 

• zúčastněné osoby – musí odpovídat druhu a tématu zvoleného cvičení. Většinou je 

vhodné, aby se cvičení účastnilo co nejvíce lidí z řad zaměstnanců obecního 

(městského) úřadu, kteří jsou členy krizového štábu ORP, nesmí to však ohrozit 

běžný chod tohoto úřadu. Účelným se také stává zapojení dobrovolníků do cvičení, 

aby věděli, že je jejich práce důležitá a že si dané ORP jejich práce váží a počítá 

s jejich pomocí v době výskytu MU a KS. 

Plán přípravy cvičení se zpracovává na daný kalendářní rok dopředu a projednává se 

v příslušné bezpečnostní radě ORP, pokud se jedná o rozsáhlejší cvičení nebo se starostou 

ORP a tajemníkem obecního (městského) úřadu ORP, jde-li o cvičení menší. Na základě něj 

je následně sestaven Harmonogram přípravy cvičení, podle něhož se zpracovává další 

potřebná dokumentace. 

Harmonogram přípravy cvičení představuje posloupnost uskutečnění jednotlivých úkolů 

v rámci přípravy cvičení v čase, spolu s jednoznačným vymezením lhůt a odpovědností  

za jejich provedení [17]. Toto zabezpečuje včasnou a úplnou přípravu cvičení, která je velmi 

důležitá, vzhledem k časové tísni8 a množství úkolů, které je potřeba splnit. 

Organizační nařízení/ pokyn k přípravě cvičení slouží k zajištění přípravy cvičení, zejména 

pak po organizační, materiální a technické stránce. Zahrnuje: 

• téma cvičení, 

• cíl cvičení, 

• místo/místa a termín konání cvičení, 

• účastníky cvičení, 

• finanční prostředky k pokrytí nákladů na zabezpečení cvičení, 

                                                 
8 Dokumentaci ke cvičení krizového štábu ORP, jež je organizováno OKŘ na úrovni ORP zpravidla vytváří 

jeden či dva pracovníci v průběhu cca 3 měsíců, v rámci nichž musí plnit i své ostatní povinnosti [32]. 
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• další organizační pokyny sloužící zejména k: 

o přípravě cvičících – v rámci tohoto pokynu se cvičící před provedením cvičení 

obeznamují zejména se zásadami bezpečnosti práce při cvičení, s námětem 

cvičení, s místem cvičení a jeho vybavením a dále pokud je to nutné se zákony, 

předpisy a nařízeními aj, jež se vztahují k tématu cvičení, 

o přípravě místa/místům cvičení – tento pokyn se věnuje zabezpečení místa 

cvičení a to jak po stránce materiální, tak i technické. Toto zabezpečení se 

provádí v přiměřeném rozsahu, tak aby byly co nejlépe uspokojeny potřeby 

cvičení, samozřejmě s ohledem na ekonomické možnosti organizátora. 

Zejména se jedná o zabezpečení výpočetní a telekomunikační technikou,  

dále topografickým a dalším potřebným materiálem, 

o zabezpečení dopravy – doprava se zabezpečuje převážně vzhledem  

k  technickému a jinému vybavení, jímž je místo cvičení nutné dopředu 

vybavit. Dále však může být zabezpečena i ke svozu účastníků cvičení  

na místo cvičení, zvláště pokud je toto místo špatně přístupné, 

o zabezpečení občerstvení – tento pokyn stanovuje druh a počet potravin,  

včetně nápojů, které je potřeba pro cvičení zajistit. Jejich množství se odvíjí od 

počtu účastníků cvičení a musí být přímo úměrné délce trvání cvičení, 

o ochraně utajovaných informací – určuje způsob označování, evidence, 

manipulace a ukládání písemností a jiných materiálů obsahujících utajované 

informace v rámci přípravy a provedení cvičení, 

o formě mediálního zabezpečení – tento pokyn určuje, jaká forma mediálního 

zabezpečení bude použita pro informování veřejnosti a kdy bude veřejnost 

informována, 

o stanovení pracovní doby – pracovní doba cvičení musí byt vhodně zvolená,  

tak aby odpovídala potřebám cvičení, ovšem musí dbát také na potřeby 

cvičících, tzn., že by měla respektovat přestávky na odpočinek, jídlo aj., 

o vyhodnocení cvičení – v tomto pokynu se objevují informace typu, kdo bude 

hodnotit a podle jakých kritérií. Prvotní vyhodnocení cvičení následuje téměř 

okamžitě po ukončení cvičení, většinou se jedná o ústní hodnocení ze strany 

organizátora cvičení. Na toto prvotní vyhodnocení navazuje písemné, které je 

zpracováváno účastníky cvičení a které hodnotí cvičení z jejich pohledu. 

Z těchto poznatků se nakonec zpracovává souhrnné hodnocení cvičení. 
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Plán provedení cvičení lze považovat za hlavní dokument k řízení cvičení. Jeho hlavní účel 

spočívá ve vytvoření podmínek pro plynulý a organizovaný průběh cvičení, přičemž jeho 

obsah zpravidla zohledňuje celkový předpokládaný průběh tohoto cvičení. 

Zpracovává se tak, aby průběh cvičení byl reálný co do času, prostoru tak i materiálních 

podmínek a aby umožňoval pružně reagovat na rozhodnutí cvičících ale také, pokud je to 

nutné, reguluje a usměrňuje cvičení, tak aby se neodklonilo od vytčeného cíle. 

Tento dokument obsahuje: 

• složení ředitelství cvičení a pokyny pro jeho činnost – ředitelstvím cvičení se rozumí 

vedoucí cvičení a jeho tým, který se na přípravě a provedení cvičení podílí. Pokyny 

vymezují pravomoci jednotlivých řídících cvičení a jejich roli v rámci řízení cvičení, 

• název cvičení, 

• druh cvičení, 

• téma cvičení, 

• cíl cvičení, 

• místo/místa a termín konání cvičení, 

• námět cvičení, 

• časový a řídící plán cvičení – představuje časovou posloupnost průběhu cvičení 

včetně znázornění činností a povinností vedoucího cvičení, cvičících i figurantů, 

• plán rozehry – slouží k zahájení cvičení, a pokud je to nutné, k přesměrování vývoje 

cvičení. Kromě námětu tedy obsahuje informace pro účastníky cvičení, které je mají 

seznámit se vzniklou fiktivní situací. Tato situace se účastníkům předává v papírové 

či elektronické podobě ve formě tabulky, která obsahuje základní informace [26], 

• plán spojení – obsahuje kontakty na osoby, které jsou důležité pro potřeby cvičení, 

slouží ke komunikaci pomocí komunikační techniky (mobilní telefony, vysílačky, 

internetová síť) v rámci cvičících, 

• ostatní dokumentaci, např. doplňující údaje aj. 

Všechny tyto dokumenty a jejich části jsou popsány na základě výše zmíněných materiálů 

[19][24][25] a dále na základě zkušeností z cvičení krizových štábů v Olomouckém kraji [15]. 

Také však vycházejí z mých praktických a teoretických zkušeností, které jsem načerpala 

v průběhu studia a při psaní mé bakalářské práce [29], která se zabývala podobným tématem. 
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3.2.2 Organizátorem cvičení je hejtman příslušného kraje 

Pokud je organizátorem cvičení krizového štábu ORP hejtman příslušného kraje jedná se 

většinou o cvičení, které je určeno ke koordinaci záchranných a likvidačních prací. 

Samotná koordinace záchranných a likvidačních prací se může odehrávat na třech úrovních  

a to taktické, operační a strategické. 

Taktickou úrovní rozumíme koordinaci záchranných a likvidačních prací, která je prováděna 

přímo na místě zásahu. Zde za záchranné a likvidační práce odpovídá velitel zásahu, kterým 

je, není-li stanoveno jinak, velitel jednotky HZS. 

Operační úrovní koordinace rozumíme řízení těchto prací pomocí operačního  

a informačního střediska (dále jen OPIS). 

Strategická úroveň představuje přímé zapojení starosty ORP, hejtmana kraje  

nebo Ministerstva vnitra do koordinace záchranných a likvidačních prací. 

K tomuto zapojení dochází v situacích, kdy velitel zásahu o jejich koordinaci požádá. 

V případě hejtmana kraje a Ministerstva vnitra stačí, když je MU podle poplachového plánu 

IZS ohodnocena nejvyšším 4. stupněm poplachu (tzn. zvláštním). 

To, zda tuto koordinaci převezmou nebo ne, záleží na jejich uvážení, stejně tak jako  

i rozhodnutí, jak ji budou vykonávat. Je možné, aby jí vykonávali přímo na místě zásahu 

prostřednictvím velitele zásahu a jeho štábu nebo mohou využít cesty koordinace přes OPIS 

IZS anebo mohou řídit koordinaci pomocí svého krizového štábu.[1][5] 

Účelem strategické úrovně koordinace záchranných a likvidačních prací je: 

• zapojit, v souladu s jejich potřebami, další síly a prostředky, jež se vyskytují 

v působnosti jednotlivých Ministerstev, Ústředních správních úřadů, hejtmanů  

a starostů ORP, 

• stanovit priority při jejich provádění, zvláště pokud je MU velkého rozsahu nebo se 

vyskytuje na více místech zároveň, 

• zabezpečit materiální a technické podmínky pro činnost složek, jež tyto práce 

provádějí nebo se na nich podílejí, 

• zajistit návaznost těchto prací s opatřeními pro krizové stavy.[11] 

Pro lepší pochopení je na následující stránce přiložen obrázek znázorňující jednotlivé úrovně 

koordinace v průběhu MU. 
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Obrázek č. 2: Úrovně koordinace v průběhu mimořádné události 

Zdroj: Vlastní úprava podle [4][5][12][31] 



 

 32 

Na základě uvedených úrovní koordinace můžeme říci, že v rámci cvičení krizového štábu 

ORP, půjde vždy o strategickou úroveň koordinace. K procvičení této úrovně je určeno 

především taktické cvičení na strategické úrovni, které slouží k procvičení součinnosti mezi 

složkami IZS a dalšími orgány, jež se podílejí na provedení záchranných a likvidačních 

pracích. 

Na tyto druhy cvičení musí být starosta ORP a tím i jeho krizový štáb připravován,  

neboť existuje možnost, že se ocitne v roli koordinátora záchranných a likvidačních prací. 

Avšak v rozsahu jeho kompetencí není možné tato cvičení nařídit, neboť mohou být nařízena 

pouze z vyšší úrovně, tzn. pro úroveň ORP se touto vyšší úrovní rozumí kraj - organizátorem 

cvičení je hejtman kraje. „Proč je tomu tak?“ Příčinu můžeme spatřovat v tom, že IZS byl 

budován jako systém okresní. S reformou státní správy však došlo ke zrušení okresů  

a jejich povinností byly přerozděleny mezi ORP a kraje. Rozhodující část však přešla  

na kraje, a proto starosta ORP nemá takové pravomoci, znalosti ani možnosti,  

a tudíž organizování, usměrňování a sjednocování IZS je v působnosti jednotlivých krajů. 

Z tohoto důvodu závisí na hejtmanovi daného kraje, aby tato cvičení organizoval. 

Servis pro jednotlivé úkoly, které souvisejí s IZS obvykle zabezpečuje HZS příslušného kraje, 

tudíž i příprava a provedení těchto cvičení je v jejich gesci. Krajský úřad však na tento proces 

dohlíží prostřednictvím příslušného oddělení krajského úřadu.[1] 

Dokumentace ke cvičení, zde popsaná, vychází z Pokynu generálního ředitele HZS ČR [23], 

kterým se stanoví postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení. 

V rámci něho se k přípravě a provedení taktického cvičení na strategické úrovni zpracovává 

dokumentace v tomto doporučeném rozsahu: 

1) záměr taktického cvičení, 

2) organizační pokyn, 

3) plán provedení taktického cvičení, 

4) hodnocení taktického cvičení. 

Na jeho základě a také na základě [27][28] jsou dále u dokumentů uvedeny a rozpracovány 

jejich části. Od rozpracování některých částí však bylo záměrně upuštěno a to vzhledem 

k jejich shodě s výše uvedenými. 

Záměr taktického cvičení je základním výchozím dokumentem a slouží jako podklad  

pro zpracování následně potřebné dokumentace k přípravě a provedení cvičení.  
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Závazným obsahem záměru taktického cvičení je: 

• cíl cvičení, 

• námět cvičení včetně jeho rozsahu, 

• jméno a příjmení osoby odpovědné za organizaci cvičení – zde se opět myslí osoby 

reálně odpovědné za přípravu a provedení cvičení, 

• místo a termín (datum a čas) provedení cvičení, 

• seznam zúčastněných složek IZS a dalších orgánů zařazených do cvičení, 

• úkoly pro složky IZS a orgány zařazené do cvičení a další potřebné údaje,  

které schválí oprávněná osoba. 

Organizační pokyn vymezuje pravidla pro přípravu a organizaci cvičení. Je to pracovní 

dokument, který obsahuje: 

• přehled osob či skupin, jež jsou odpovědné za přípravu cvičení spolu s přehledem 

plánovacích porad k přípravě cvičení – opět jde o vedoucího cvičení a tým jeho lidí, 

jež jsou odpovědní, za přípravu a povedení cvičení. Vedoucím se v tomto případě 

stává určený pracovník HZS příslušného kraje, v jehož kompetenci, jak již bylo výše 

uvedeno, je příprava a provedení cvičení tohoto typu, přičemž tým jeho lidí se 

většinou skládá ze zástupců jednotlivých účastníků cvičení. Přehled plánovacích 

porad obsahuje datum a čas jednotlivých porad, včetně místa uskutečnění a osob 

přizvaných na tyto porady. Porady slouží, jak již jsme si uvedli, k řešení podrobností 

v rámci cvičení, přičemž by měly být přímo úměrné rozsahu a náročnosti cvičení. 

Domnívám se, že můžeme tvrdit, že v rámci tohoto typu cvičení bude nutné těchto 

porad zorganizovat více, protože tato cvičení jsou svým rozsahem větší než cvičení, 

jejichž organizátorem je starosta ORP, 

• harmonogram přípravy taktického cvičení – harmonogram stejně jako v předchozím 

případě vymezuje posloupnost uskutečnění jednotlivých úkolů přípravy cvičení 

v čase, včetně osob, které jsou za tyto úkoly zodpovědné a lhůt jejich provedení. 

V tomto případě však harmonogram přípravy cvičení není samostatným 

dokumentem, ale vyskytuje se v rámci organizačního pokynu, jak lze vidět, 

• přípravu materiálního, technického a finančního zabezpečení cviční včetně přípravy 

místa cvičení a cvičících, 

• přípravu řízení cvičení – v rámci cvičení musí být jasné, kdo cvičení řídí,  

zda jen jedna osoba, nebo je jich více. Zpravidla je určen vrchní řídící cvičení  
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(tzn. vedoucí cvičení), který odpovídá za celkové řízení cvičení a jeho pomocníci, 

kteří řídí své určené skupiny cvičících. Tyto osoby by měly být od cvičících vhodně 

odlišeny, 

• způsob vyhodnocení cvičení, 

• způsob mediálního zabezpečení cvičení. 

Plán provedení taktického cvičení je dokument, který vytváří podmínky pro celkový 

plynulý chod cvičení, obzvláště pak pro splnění stanovených cílů. Považujeme ho za 

prováděcí předpis k cvičení a obsahuje: 

• účel cvičení – obsahuje vymezení důvodu, kvůli kterému je dané cvičení 

organizováno, tzn. „proč se koná?“ a jaký je jeho smysl,  

• cíl cvičení, 

• místo a termín provedení taktického cvičení, 

• seznam zúčastněných složek IZS, 

• námět cvičení, 

• etapy cvičení – rozdělují cvičení na jednotlivé úseky a obsahují základní informace  

o tom, čemu se daný úsek věnuje a jak dlouho v rámci celého cvičení bude probíhat, 

• učební úkoly cvičení, 

• časovou osu průběhu taktického cvičení – obsahuje totožné informace jako časový  

a řídící plán cvičení, 

• grafickou část cvičení, která obsahuje mapové podklady k provedení cvičení  

(např. schéma prostoru cvičení, schéma rozmístěných sil a prostředků atd.), 

• plán spojení, 

• bezpečnostní opatření a další potřebné údaje a informace, které jsou podle potřeb 

cvičení potřeba (např. rozehry – scénáře, které působí jako impulsy v jednotlivých 

fázích cvičení, úkoly figurantů, přehled výchozích dokumentů pro přípravu  

a provedení cvičení, způsob zabezpečení ochrany utajovaných a zvláštních 

skutečností). 

Hodnocení taktického cvičení je dokument, který je zpracováván až následně po provedení 

cvičení a slouží k vyhodnocení cílů cvičení, k vyhodnocení připravenosti a akceschopnosti 

složek IZS a dalších orgánů, které se cvičení účastnili. Dále obsahuje zjištěné nedostatky  

a návrhy na opatření k odstranění těchto nedostatků. 
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Je však nutné dodat, že veškerá dokumentace k tomuto typu cvičení slouží převážně  

pro potřeby IZS, a proto řádně neupravuje problematiku cvičení krizového štábu ORP.  

Ten si na základě obdrženého výpisu z prvotní plánovací dokumentace ke cvičení, která 

obsahuje námět, záměr a scénář a na základě svých potřeb, zpracovává vlastní dokumentaci 

(viz výše), která je s ní kompatibilní, ale nemusí být zpracovávána v plném rozsahu. 

Tato dokumentace podléhá stejnému zpracování, tzn. je připravována oprávněnou osobou 

nebo osobami a projednává se v příslušné bezpečnostní radě ORP či se starostou ORP  

a tajemníkem obecního (městského) úřadu ORP. Následuje její zasílání ke schválení 

organizátorovi cvičení, tedy hejtmanovi příslušného kraje. 

3.3 Současný stav v zahraničí 

Pro srovnání bylo vybráno Německo, neboť zde prosazují řízení bezpečnosti na všech 

úrovních, tzn. připravenost a zdolávání katastrof je chápáno a bráno jako úloha celé 

společnosti [14]. Této komplexní úrovně se snaží dosáhnout i ČR, avšak ještě nelze říci,  

že by se jí to úplně podařilo. Řešení bezpečnosti je stále spíše otázkou vedení státu než všech 

občanů. 

Německo je nezávislý, federativní, demokratický stát nacházející se ve střední Evropě. Tvoří 

ho šestnáct spolkových zemí a hlavou státu je prezident, který spolu s vládou a spolkovým 

kancléřem (předsedou vlády) je představitelem výkonné moci. Zákonodárnou moc zastupuje  

a vykonává parlament, který je dvoukomorový a tvoří ho členové Spolkového sněmu  

a Spolkové rady.[26] 

V době ozbrojeného konfliktu se ochrana při katastrofách stává úkolem spolkové vlády, která 

ručí za bezpečnost všech občanů jednotlivých spolkových zemí. Naopak v období míru je tato 

ochrana úkolem jednotlivých spolkových zemí, kde za její vykonávání odpovídají podle 

územního rozložení úřady pro ochranu při katastrofách. Těmito úřady se rozumí místní úřady 

ve velkých městech (v rámci práce uzpůsobeno po vzoru ČR na úřady ORP), krajské správní 

úřady, zemská vláda a spolkové ministerstvo vnitra. Tyto se již přímo podílejí  

na řešení katastrof a mezi jejich úkoly patří řídit nasazení sil a prostředků, zpracovávat plány 

ochrany při katastrofách aj.[20] Avšak spolková vláda je gestorem právního rámce v oblasti 

krizového řízení a díky tomu zabezpečuje stejné výchozí podmínky pro jednotlivé spolkové země. 

K tomuto účelu využívá jak Spolkovou radu, tak i Spolkový sněm.[26] 
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Připravenost na katastrofy se v Německu stejně jako v ČR prověřuje cvičeními. Cílem těchto 

cvičení se stává zajištění nejen průřezové spolupráce, ale i spolupráce s odborníky z teorie  

a praxe. Tito lidé se snaží porozumět cvičení ještě před jeho provedením a tím dát za vznik 

scénáři, který by byl reálný a rozložený mezi zúčastněné osoby a organizace tak, aby se 

podporovaly, jak by tomu mělo být i za MU nebo KS.[14] 

Nejdůležitějším dokumentem pro přípravu a provedení cvičení na strategické úrovni  

(tzn. na úrovni krizových štábů) je Leitfaden für strategische Krisenmanagement-Übungen 

[14]. 

Tento průvodce byl vydán Spolkovým úřadem pro ochranu obyvatelstva a pomoc  

při katastrofách (BBK). Jeho účelem je formulace zásad pro přípravu a provedení cvičení  

na federální či státní úrovni, avšak přibližně slouží i pro úroveň jednotlivých ORP a obcí. 

Podle tohoto průvodce považujeme za základní dokument jakéhokoliv strategického cvičení 

rámec cvičení. Tento rámec cvičení je tvořen, tak jako i dokumentace ke cvičení v ČR, 

v rámci fáze plánování cvičení a poskytuje nezbytné pokyny pro celý cyklus cvičení,  

tzn., zaznamenávají se do něj základy, standardy i specifikace v rámci jednotlivých cvičení. 

Dále jsou podle potřeb jednotlivých skupin účastníků vytvářeny dílčí plány. Tyto dílčí plány 

nemají předem danou strukturu, neboť jsou pro každé cvičení vytvářeny zvlášť podle 

požadavků, které cvičení na tyto účastníky klade. Samozřejmostí však je, že obsahují základní 

informace o cvičení z rámce cvičení. 

Rámec cvičení tvoří velení cvičení, což je skupina osob, jež jsou odpovědné za přípravu  

a provedení cvičení, spolu s pracovní skupinou. Tato pracovní skupina bývá meziresortní  

a její složení závisí na problematice cvičení a na účasti v něm, povětšinou se však skládá  

ze zástupců hlavních zúčastněných. Ti se schází v přípravném období cvičení v pravidelných 

intervalech, obvykle na dvou denních setkáních, v rámci nichž řeší praktické a technické 

aspekty cvičení, tak aby cvičení bylo co nejrealističtější. 

V průběhu přípravy se rámec předkládá k průběžnému schválení řídícímu výboru, a to až do 

doby než je tímto výborem prohlášen za plně připravený. Řídící výbor se k průběžnému 

schválení schází podle potřeby a dohlíží, koordinuje a řídí přípravu cvičení. Následně 

vypracovává zprávy, které se týkají stavu přípravy cvičení. Skládá se ze zkušených manažerů, 

osob odpovědných za strategickou úroveň rozhodování (tzn. starostů obcí či ORP, hejtmanů 

krajů aj., podle toho na které úrovni je cvičení organizováno) a dále z příslušných zástupců 

orgánů, jež se na cvičení podílejí. 
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Rámec cvičení zpravidla obsahuje: 

• téma cvičení – se volí na základě komplexního posouzení rizik. K jeho výběru je 

využívána především analýza rizik, kterou provádí orgány civilní ochrany. Dále pak 

k jeho výběru mohou přispět také stanoviska z již proběhnutých cvičení, zprávy  

o řízení reálných krizových situací, zprávy z cizích států, které poukazují na nově 

hrozící nebezpeční a další, 

• cíl cvičení – cíl nebo cíle cvičení stanovuje organizátor cvičení, případně se stanovují 

na základě diskuze s možnými budoucími účastníky cvičení. Jsou stanovovány již 

v počátcích plánování cvičení a musí vycházet ze zvoleného tématu, být realistické  

a dosažitelné. V závislosti na celkových cílech (tzv. obecných) může mít cvičení  

i dílčí cíle (specifické vzdělávací cíle např. pro různé skupiny, různé úrovně 

účastníků aj.). Obecnými cíli se rozumí hodnocení a optimalizace celkové spolupráce 

mezi postiženými subjekty, prověření praxe a optimalizace koordinovaného postupu 

aj. Mezi specifické cíle lze zařadit např. hodnocení a zlepšení psychosociálních 

aspektů cvičících, identifikaci slabých míst v oblasti komunikace s médii atd., 

• vedení cvičení spolu s pracovní skupinou, jež se podílí na přípravě cvičení – tyto 

osoby a jejich úkoly byly identifikovány již výše, proto zde nebudou dále rozebírány, 

ovšem je třeba zmínit ještě jeden detail. Tímto detailem máme na mysli to, že velícím 

cvičení je organizátor daného cvičení, přičemž touto osobou nemusí být starosta 

ORP, hejtman apod., jak tomu můžeme vidět v rámci ČR. Důvodem tohoto je to,  

že ani v reálné situaci se v Německu netrvá na tom, aby tyto osoby tuto důležitou roli 

zastávaly, neboť cílem je zajistit profesionální řešení MU nebo KS, 

• účastníky cvičení – lze rozlišovat podle jejich funkce v rámci cvičení. Nalezneme 

zde, kromě osob uvedených výše (tzn. velení cvičení spolu s pracovní skupinou), 

osoby odpovědné za decentralizovanou úroveň řízení cvičení, které jsou zařazené  

v rámcových vedoucích skupinách. Dále pak osoby/orgány aktivně cvičící, jejichž 

složení by mělo odpovídat předpokládané struktuře, která by byla reálně použita  

při řešení MU nebo KS. A v neposlední řadě také osoby, jež se v rámci cvičení 

vyskytují v roli pozorovatelů, kteří mají za úkol cvičení vyhodnotit, 

• zásady pro praktickou organizaci – zásady obsahují organizaci projektu a časový 

harmonogram přípravy cvičení. Je zde uveden např. počet plánovacích porad velení 

cvičení spolu a pracovní skupinou a také porady řídícího výboru, který dohlíží, řídí  

a koordinuje přípravu cvičení aj., 
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• scénář včetně fiktivních situací – scénář cvičení obvykle zasahuje široký společenský 

rámec, obvykle se vykazuje zásahem do základních oblastí společenského života, 

např. přerušením dodavatelského řetězce nebo úplným či částečným selháním 

některých odvětví vlivem simulované situace. Vytváří se na základě interaktivního 

procesu a diskuzí a velký vliv je kladen především na jeho reálnost. Měl by 

obsahovat a zohledňovat všeobecné pozadí (politické, hospodářské a sociální 

podmínky), fiktivní situace včetně jejich možného vývoje a další (např. počasí, 

chování obyvatelstva aj). Úkolem fiktivních situací je uvést účastníky cvičení  

do vzniklé fiktivní situace a poskytnout jim tak potřebné informace, pro jejich 

případné jednání. Tyto informace by měly odpovídat informacím, které by obdrželi  

i v případě dané reálné situace, a proto by jejich jednání mělo odpovídat realitě. 

Fiktivní situace mohou mít různé formy, ale převážně se vyskytují ve formě 

mediálních vkladů, protože tyto vklady působí na cvičící nejrealističtěji a vedou tak 

k jejich nejlepším výkonům, 

• zásady smyšlených médií a styku s veřejností – zásady smyšlených médií obsahují 

způsob zapojení fiktivních mediálních vložek (vkladů) do cvičení. Tyto vklady musí 

být co nejrealističtější, aby ve cvičících vyvolaly „mediální tlak“. Jsou připravovány 

dopředu na různé situace a do cvičení jsou vkládány průběžně tak aby zajistily,  

co možná nejúčelnější, podporu cvičení. V rámci nich se simuluje dokonce i reakce 

obyvatel či jeho jednotlivých skupin (tzn. etnických či náboženských menšin), 

• principy řízení cvičení – cvičení je řízeno v rámci dvou úrovní a to centrální 

(skupinou velení) a decentralizované (rámcovými vedoucími skupinami). Ovšem toto 

řízení cvičení je myšleno spíše ve smyslu dohlížení. Řídící skupiny určují začátek  

a konec cvičení, nařizují přestávky či zapojení fiktivní situace nebo mediálního 

vkladu aj., ovšem neovlivňují samotný průběh cvičení. Zde platí zásada volně 

probíhajícího cvičení, která zabezpečuje, že opravy rozhodnutí cvičících nejsou 

v rámci řízení cvičení prováděny a proto průběh cvičení řídí účastníci cvičení. Jen ti 

mají vliv na to, kam se cvičení bude ubírat. Vyvstává možnost namítnutí, že průběh 

cvičení by se dal ovlivnit fiktivními situacemi či mediálními vklady,  

avšak v Německu nejsou tyto situace či vklady používány k umělému přesměrování 

cvičení, slouží pouze k jeho podpoře a jsou používány pouze tehdy, je-li to vhodné 

k rozvoji vzniklé situace, 
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• hodnocení cvičení – hodnocení cvičení provádí pozorovatelé, kteří jsou součástí 

vedení cvičení. Tito pozorovatelé musí mít znalosti z oblasti krizového řízení a musí 

být seznámeni s funkcemi a pravomoci jednotlivých účastníků cvičení, aby byli 

schopni relevantně posoudit jejich činnost. Dále by měli mít přístup na všechna 

důležitá zasedání, která ovlivňují průběh cvičení, a musí být nezávislí, aby jejich 

hodnocení nepostrádalo smysl. Pro korektnost hodnocení cvičení musí být všichni 

účastníci cvičení předem seznámeni se stylem hodnocení cvičení, včetně z něj 

odvozených hodnotících kritérií, 

• prohlášení o skutečných médiích a styk s veřejností – obsahuje informace  

o mediálním zabezpečení cvičení. Jak v rámci reálného řešení MU nebo KS,  

tak i v rámci cvičení jsou média využívána co nejvíce a vyžaduje se jejich úzká 

spolupráce. Důvodem je to, že pouze je-li obyvatelstvo rychle informováno o situaci 

pomocí médií, může vzniknout důvěra v OKŘ, 

• náklady na přípravu a provedení cvičení, 

• začátek a konec provedení cvičení (tzn. trvání cvičení). 

Rámec může obsahovat i více informací, pokud jsou potřebné pro pochopení, přípravu, 

realizaci či vyhodnocení cvičení. Těmito informacemi se např. rozumí: 

• grafické shrnutí, jež znázorňuje kupříkladu pracovní vztahy mezi cvičícími, 

vizualizaci místa cvičení, rozložení sil a prostředků aj., 

• letáky (např. pro zacházení s informacemi a údaji, pro komunikaci s veřejností aj.), 

• projektová dokumentace (např.: adresář neboli cvičný plán spojení, plán milníků  

a vsuvek atd.).[14] 
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4 VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH POZNATKŮ 

 

Z prostudované literatury, na jejímž základě byla popsána teoretická část této práce, vyplývá, 

že současný stav dokumentace ke cvičení krizového štábu ORP v ČR je nevyhovující. Tento 

stav je dán převážně tím, že tato dokumentace je nejednoznačná, protože není řádně 

vymezená, neboť neexistuje jednotný předpis pro přípravu a vedení této dokumentace. 

Největší zásluhu na tom má to, že v současnosti lze rozlišovat v rámci ORP dva organizátory 

cvičení a to starostu daného ORP a hejtmana příslušného kraje. Důležité pro toto vyhodnocení 

je pouze to, že každý z nich, v zastoupení pověřené osoby vytváří potřebnou dokumentaci  

ke cvičení, přičemž tato dokumentace nevychází z jednoho předpisu, ale z předpisů 

rozdílných. Tyto předpisy si jsou velmi podobné, co se týká obsahu dokumentace ke cvičení, 

avšak nepatrné rozdíly zde existují. A právě tyto rozdíly způsobují to, že i když tato 

dokumentace vypadá stejně, stejná není. 

Rozdíly můžeme spatřovat převážně ve struktuře dokumentace ke cvičení. Většinou  

je tvořena rozdílnými dokumenty, jejichž jednotlivé části se také liší, což lze považovat  

za nevyhovující. 

Další rozdíly se vyskytují v názvech jednotlivých dokumentů, které se mnohdy liší  

(tzn., že jsou rozdílné), ale ve výsledku obsahují to samé, což může působit zmatečně. 

Největší rozdíly nalezneme v dokumentaci ke cvičení, jejímž organizátorem je starosta ORP. 

Tato dokumentace se pro každé ORP, ne-li rovnou pro každé cvičení svou strukturou liší.  

Je to způsobeno tím, že zde existuje hned několik předpisů – zásady [24] a jiné,  

např. [19][25], které upravují podobu této dokumentace, ale žádný nestanovuje přesně,  

jak by daná dokumentace ke cvičení měla vypadat. 

Na jednu stranu lze říci, že je to dobře, protože dokumentace by neměla být příliš svazující, 

ale na druhou stranu můžeme tuto dokumentaci považovat za zbytečnou. Těžko se v ní 

orientuje, mnohdy nelze najít to, co člověk hledá a navíc pokud organizátor cvičení nemá 

dostatek zkušeností, snadno může něco zásadního přehlédnout. Toto přehlednutí se může 

následně projevit až v průběhu cvičení, kdy už je bohužel většinou pozdě něco řešit. 

Pokud je organizátorem cvičení krizového štábu ORP hejtman příslušného kraje, 

dokumentace ke cvičení se zpracovávána podle jednotného předpisu, tzn. Pokynu [23], který 

sice udává pouze doporučený rozsah dokumentace ke cvičení, ale prakticky každé cvičení 

tento doporučený rozsah respektuje. 
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Dále je také tímto pokynem, což lze považovat za rozumné, určen závazný obsah jednotlivých 

doporučených dokumentů. Výhoda tohoto závazného obsahu spočívá v tom, že lze rychle  

a snadno vyhledat požadované informace o cvičení a díky tomu se tento způsob jeví jako 

optimálnější. Je však určen převážně pro potřeby IZS, a proto také není zcela vyhovující. 

Z porovnání české a německé dokumentace ke cvičení krizového štábu ORP vychází, že v ČR 

se na strukturu přípravy dokumentace klade větší důraz. Je poměrně detailně rozepsáno, 

především v rámci Zásad [24] a Pokynu [23], co a kde by mělo být a jak by daná 

dokumentace měla vypadat. 

Na jedné straně je to dobře, neboť tyto body poskytují návod pro osoby odpovědné  

za přípravu a provedení cvičení, ale na druhou stranu jim to upírá možnost kreativního 

přístupu při přípravě cvičení. Nehledě na to, že dokumentace ke cvičení vzešlá z těchto 

materiálů není zcela totožná, jak již bylo zmíněno výše. 

V Německu se struktuře přípravy dokumentace tolik nevěnují, spíše kladou důraz na reálnost 

cvičení, a proto se dokumentace pro každé cvičení liší (tedy alespoň její dílčí části - plány). 

Obecně platí, že je vytvářen rámec cvičení, který obsahuje vše důležité a slouží pro centrální 

úroveň řízení a dále jsou podle potřeb jednotlivých skupin účastníků vytvářeny dílčí plány, 

které jsou šité přesně na míru jejich potřebám a které slouží pro decentralizovanou úroveň 

řízení. 

Dále lze říci, že německá dokumentace je oproti české méně striktní, zvláště ve vztahu 

k řízení cvičení. V ČR je cvičení řízeno vedoucím na základě časového a řídícího plánu 

cvičení, kdežto v Německu kladou velký důraz na samotný způsob řízení. Tento způsob 

znamená, že cvičící nejsou tak jako v ČR naváděni jedním směrem, spíše naopak, na jejich 

rozhodnutí totiž závisí, kam bude cvičení směrovat. 

Ke směrování cvičení slouží v ČR fiktivní situace. Princip těchto situací spočívá v tom,  

že pokud se cvičení či cvičící ubírají „špatným“ směrem, vedoucí cvičení do cvičení zasáhne 

právě touto fiktivní situací, která by cvičící měla navrátit k předem vytýčenému směru cvičení 

a k dosažení cíle cvičení. 

V Německu jsou fiktivní situace používány také, ovšem k úplně jinému účelu. V rámci jejich 

cvičení se vyskytují převážně ve formě mediálních vkladů. Tyto vklady jsou tvořeny ve více 

variantách, přičemž jejich použití není přesně dané, použijí se v případě, kdy k nim vývoj 

situace směřuje a slouží, spíše než k přesměrování cvičení, k jeho podpoře. 
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Další rozdíl mezi českou a německou dokumentací spočívá v tom, že v Německu je využívána 

v rámci přípravy této dokumentace také komunikace s médii, zvláště pak při vytváření 

fiktivních situací včetně „reálného“ zpravodajství. V některých případech se dokonce zachází 

tak daleko, že jsou vytvářeny celé rozhlasové a televizní pořady. Tímto je zajištěna maximální 

reálnost cvičení. 

V ČR se komunikace s médii při vytváření dokumentace nevyužívá. Média jsou většinou 

informována pouze o tom, že cvičení proběhne nebo v některých případech již proběhlo, 

přičemž tato komunikace slouží pouze k tomu, aby se cvičení zviditelnilo a občané věděli,  

že se dělá vše pro jejich bezpečnost. 

Poslední významný rozdíl mezi českou a německou dokumentací, který zde bude zmíněn, 

spočívá v době její přípravy. Příprava cvičení a tím i dokumentace k němu v Německu trvá 

většinou více než 1 rok. Důvodem je to, že cvičení v Německu jsou organizována vzhledem 

k ČR v masivním stylu za účasti značného počtu účastníků.[14] 

V ČR jsou cvičení OKŘ v praxi uskutečňována zejména jako cvičení krizových štábů  

na jednotlivých úrovních, potažmo ještě v součinnosti se složkami IZS a dobrovolníky 

(ADRA, ČČK aj.). V rámci ORP musí být příprava cvičení a tím i dokumentace k němu 

hotova v rozmezí cca 3 měsíců.[26][32] 

4.1 Návrh výchozí situace 

Z vyhodnocení získaných výsledků vyplývá, že by bylo vhodné dokumentaci ke cvičení 

krizového štábu ORP sjednotit a vytvořit tak koncept pro její budoucí vypracovávání.  

Při návrhu tohoto konceptu se vychází z posouzení současného stavu v ČR a v zahraničí, 

přičemž bude zachováno to, co by zachováno mělo zůstat a odstraněno to, co působí 

problémy. 

Nejprve je nutné si uvědomit, jak by takový koncept měl vypadat a co musí obsahovat.  

Jistě by měl obsahovat dostatek informací pro bezproblémový průběh cvičení, avšak důležitou 

roli zde hraje kontrola, jenž zajišťuje, aby neobsahoval přemíru detailů. 

Jako nejvhodnější variantou se proto jeví, vytvořit tento koncept podle jednotlivých fází 

cvičení, tak aby nemohlo dojít k opomenutí něčeho zásadního. Z toho důvodu zde nyní budou 

tyto jednotlivé fáze cvičení přiblíženy, za účelem navržení daného konceptu. 

První fází cvičení je PLÁNOVÁNÍ. Zde dochází k uvědomění si potřeby naplánovat  

a provést cvičení. Toto uvědomění si dále přerůstá v utváření prvotního povědomí o cvičení – 
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o tom, jak by mělo dané cviční vypadat, kdo by měl cvičit a co by mělo být cílem tohoto 

cvičení. Na začátku je vhodné si připravit seznam otázek typu: „Co je potřeba procvičit – 

nové postupy, metodiky?“, „Jaké dovednosti má cvičení rozvíjet?“, „Kolik času a prostředků 

jsme ochotni vynaložit?“, „Kdo s kým bude cvičit?“ atd. 

Není důležité, aby tyto informace byly příliš detailní, protože jde spíše o vytvoření jakési naší 

vize o cvičení. Již první fáze vyžaduje požadavek zamyšlenosti se, nad reálným provedením 

daného cvičení. Mělo by být bráno v úvahu, zda tato situace může nastat a ohrozit nás,  

zda toto cvičení budeme moci provést vzhledem k našim možnostem atd. 

Druhou fází cvičení je PŘÍPRAVA. Považujeme ji za nejdůležitější fázi cvičení, neboť zde 

jsou prvotní představy přetvářeny v konkrétní dokumentaci ke cvičení. Velký důraz se klade 

na proveditelnost a reálnost daného cvičení. 

V rámci této fáze dochází nejprve k určení vedoucího cvičení, který nese reálnou,  

ne jen politickou, zodpovědnost za přípravu a provedení cvičení. Poté je sestaven tým lidí, 

který se bude na přípravě a provedení cvičení podílet. 

Jejich společný úkol spočívá v zabezpečení přípravy a provedení cvičení po technické, 

materiální, organizační i finanční stránce, včetně jeho následného vyhodnocení. Následuje 

další důležitý krok, a to jednoznačné stanovení cíle a námětu cvičení, termínu a místa 

provedení, seznamu účastníků, způsobu provedení (tzn. formy, typu a metody cvičení), plánu 

provedení cvičení a způsobu zabezpečení místa cvičení a dalších pomůcek včetně způsobu 

přípravy cvičících. Vše je potřeba sladit s harmonogramem přípravy cvičení. 

Třetí fází cvičení označujeme jako PROVEDENÍ. V této fázi je cvičení reálně 

uskutečňováno, přičemž se v rámci tohoto uskutečňování dále dělí na zahájení a rozehru, 

rozdělení úkolů, plnění úkolů (cvičení), ukončení a zhodnocení, poučení. 

Zahájení a rozehra slouží k uvedení účastníků do cvičení. Zde se kolektiv cvičících seznamuje 

se smyslem a námětem cvičení. Po rozehře následuje rozdělení úkolů, které slouží,  

jak již název napovídá, k rozdělení úkolů mezi kolektiv cvičících. Tyto úkoly rozděluje řídící 

cvičení a jeho tým a bezprostředně po něm následuje plnění úkolů. 

Plnění úkolů je třetí částí provedení cvičení. Jednotliví cvičící zde plní své zadané úkoly, nebo 

ty které se v průběhu cvičení vyskytnou a to až do doby, než jsou tyto splněny nebo je cvičení 

ukončeno vedoucím cvičení. 
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Po ukončení cvičení následuje formální ukončení a zhodnocení cvičení, které slouží k tomu, 

aby cvičící viděli výsledek svého snažení a aby se cvičení zviditelnilo ve sdělovacích 

prostředcích. Ve většině případů se jedná o prohlášení starosty ORP, za účasti cvičících  

a tisku. Starosta zde shrne podstatu a výsledky cvičení, tzn., proč se cvičilo, co bylo cílem 

cvičení a jak bylo tohoto cíle dosaženo, přičemž nakonec prohlásí cíle cvičení za splněné  

a cvičení za ukončené. Zpravidla se vydává i oficiální tisková zpráva. 

Na závěr provedení cvičení se uskutečňuje ještě poučení, které slouží k zhodnocení cvičení, 

ale již na pracovní úrovni bez účasti veřejnosti. Účelem toho zhodnocení je poučení se z chyb, 

jež se v průběhu cvičení vyskytly a to jak ze strany cvičících, tak i ze strany vedoucího 

cvičení. 

Poslední (čtvrtou) fázi nazýváme VYHODNOCENÍ. Zde se na základě poučení z předchozí 

fáze cvičení hodnotí cvičení komplexně a na základě tohoto hodnocení jsou pak aplikovány 

nové poznatky, které by měly vést k odstranění zjištěných nedostatků. Také je zde 

vypracováno písemné hodnocení pro potřebu příštího zasedání bezpečnostní rady.[29] 

 

Obrázek č. 3: Fáze cvičení 

Zdroj: Vlastní úprava podle [26][29] 
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4. 2 Koncept dokumentace na provedení cvičení 

Navržený koncept dokumentace na provedení cvičení by měl být ucelený a komplexní, 

z tohoto důvodu půjde o jednotný dokument, tzv. rámec cvičení. Tento rámec bude po vzoru 

cvičení rozdělen na čtyři stěžejní části, které budou obsahovat potřebnou dokumentaci  

k té fázi cvičení, které se dotýkají. Tyto části jsou: 

• PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, 

• PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE, 

• PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE, 

• VYHODNOCOVACÍ DOKUMENTACE. 

Z důvodu zjednodušení bude tento koncept na provedení cvičení krizového štábu ORP 

navržen při řešení vybrané MU. Touto MU se rozumí únik nebezpečné látky (dále jen NL), 

protože únik NL je jednou z nejuniverzálnějších MU. Tato situace může nastat jednak v místě 

skladování nebo zpracování NL, ale také při její přepravě a to ať silniční či železniční. Díky 

tomu lze říci, že téměř neexistuje místo, kde by k ní nemohlo dojít, a proto na ni musí být 

krizový štáb ORP v čele se starostou připravován. 

Konkrétní druh uniklé látky nebude uvažován, neboť nebude mít na návrh dokumentace vliv, 

a proto je bezpředmětný. Obecně však lze říci, že půjde o tak závažnou situaci, při níž bude 

vyhlášen 4. stupeň poplachu a velitel zásahu požádá starostu ORP o koordinaci záchranných  

a likvidačních prací, přičemž starosta ORP k této koordinaci využije svůj krizový štáb. 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE by měla po vzoru první fáze cvičení obsahovat předběžné 

informace o cvičení a to: 

• název cvičení – název by měl být výstižný a zároveň by neměl být příliš zdlouhavý. 

Většinou se upřednostňují jednoslovné názvy cvičení, případně se používají vhodně 

zvolené zkratky. Pro zvýšení přehlednosti se doporučuje uvést rok uskutečnění 

cvičení, 

• druh cvičení – v rámci tohoto cvičení by měl cvičit celý krizový štáb ORP a z tohoto 

důvodu by se mělo jednat, jak již je v těchto případech zvykem, o taktické cvičení  

na strategické úrovni (tzn. krizový štáb v čele se starostou, bude zastávat roli 

koordinátora záchranných a likvidačních prací), 

• téma cvičení – téma by mělo poukazovat na situaci, o níž ve cvičení půjde - únik NL. 

Případně by mohlo obsahovat i další podrobnosti, např. druh NL, zdroj úniku aj., 
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• hrubý námět – by měl nastiňovat vzniklou situaci. Jelikož by se však mělo jednat 

pouze o hrubý námět, není zde potřeba rozvádět žádné bližší podrobnosti, 

• cíle cvičení – plánovací dokumentace by měla obsahovat pouze obecné cíle, které by 

měly být posléze, v rámci přípravné dokumentace rozvedeny v cílech specifických. 

Obecnými cíli se rozumí např. procvičit svolání a činnost krizového štábu ORP v čele 

se starostou při koordinaci záchranných a likvidačních prací, procvičit systém 

evakuace atd., 

• organizátora cvičení a osobu odpovědnou za přípravu a provedení cvičení 

v přenesené působnosti tohoto organizátora (tzn. vedoucího cvičení), 

• prvotní seznam účastníků cvičení, 

• termín a místo provedení cvičení včetně dalších možných variant – by mělo být 

vhodně zvoleno, protože v rámci cvičení bude zapotřebí většího zásahu do okolí. 

Převážně z důvodu uzavření místa úniku NL, což může způsobit značné problémy, 

obzvláště v místech s vysokou hustotou osídlení, 

• hrubý odhad nákladů na cvičení. 

Důležitou zmínkou je, že tyto informace nemusí přesně odpovídat informacím v dalších 

částech dokumentace, protože v průběhu přípravné dokumentace bude docházet k jejich 

průběžnému zpřesnění. To může zapříčinit, že mohou působit jinak, nebo nemusí vůbec 

odpovídat, neboť v případě potřeby může dojít i k jejich úplné změně. Důvodem je to,  

že plánovací fáze cvičení slouží pouze k utvoření prvotního povědomí o cvičení, a proto se 

často stává, že realita nakonec vypadá úplně jinak. 

Plánovací dokumentace by se měla zpracovávat a projednávat, tak jako Plán přípravy cvičení 

(tzn. na daný kalendářní rok dopředu, v příslušné bezpečnostní radě ORP, pokud se jedná  

o rozsáhlejší cvičení nebo se starostou ORP a tajemníkem obecního (městského) úřadu ORP, 

jde-li o cvičení menšího rozsahu). 

Dále by se také měla zasloužit o získání politické podpory ve vedení ORP (města),  

např. v radě nebo v zastupitelstvu. Neboť tato podpora vede nejen pracovníky krizového štábu 

k vnímání přípravy a provedení cvičení jako součásti jejich povinností, ale také se jeví velmi 

užitečná při schvalování finančních prostředků ke cvičení. 

Tyto informace by mohly být po vzoru Plánu cvičení orgánů krizového řízení členěny do 

tabulky, protože tento způsob je přehlednější. Pro názornost je na následující straně uveden 

vzor plánovací dokumentace, který ukazuje, jak by tato dokumentace mohla vypadat. 
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Obrázek č. 4: Vzor Plánovací dokumentace 

Zdroj: Vlastní úprava podle [21][22][27] 
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PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE by měla po vzoru druhé fáze obsahovat již rozpracované  

a konkretizované informace týkající se zejména přípravy cvičení a to: 

• jména vedoucího cvičení a osob zařazených v jeho týmu, včetně potřebných kontaktů 

na tyto osoby, 

• harmonogram přípravy cvičení – měl by být totožný se svým jmenovcem uvedeným 

výše. Slouží tedy ke stanovení lhůt provedení jednotlivých úkonů v rámci přípravy 

cvičení v čase včetně jmen odpovědných osob, jež jsou odpovědné za dodržení těchto 

lhůt. Je potřeba vše vhodně naplánovat, aby úkony byly v rámci těchto lhůt 

splnitelné. V rámci harmonogramu se jeví jako účelné vytvořit si časovou rezervu pro 

případ neočekávaných okolností, které by přípravu cvičení mohly zkomplikovat, 

• druh a téma cvičení, 

• námět cvičení – obsah a význam námětu se v rámci tohoto konceptu také nezměnil. 

Stále je považován za druhou nejdůležitější část cvičení a měl by sloužit k uvedení 

účastníků do vzniklé situace. Musí z něj být patrné, kdo se cvičení bude účastnit  

a také by měl obsahovat všeobecnou a zvláštní situaci včetně doplňujících údajů.  

Zde platí zásada, že všeobecná situace by se měla dotýkat působnosti orgánů vyšší 

úrovně a zvláštní situace by se měla bezprostředně týkat cvičících a rámcově  

i necvičících orgánů a organizací [19]. V rámci cvičení s únikem NL by měl námět 

klást důraz především na reálnost daného ohrožení, tzn., zda se může uniklá NL 

rozšířit takovým stylem, aby způsobila tak závažnou situaci, při níž velitel zásahu 

požádá starostu ORP o koordinaci záchranných a likvidačních prací. Proto je nutné 

velmi pečlivě zvážit druh uniklé látky, způsob jejího úniku a dalšího šíření, počasí – 

hlavně tedy vzhledem k rychlosti a směru větru atd. Aby vše dokázali naplánovat,  

je nutné, aby byli seznámeni s charakteristickými fyzikálně-chemickými vlastnosti 

NL, příznaky, následky a případnou první pomocí při zasažení lidského organismu, 

• specifické cíle cvičení – by měly rozvádět cíle obecné, jak již bylo uvedeno výše  

a měly by být rozlišovány, podle toho, zda se jedná o cíle určené pro celé cvičení  

či jednotlivou skupinu cvičících. Lze mezi ně řadit např. provedení ohraničení místa 

cvičení podle míry ohrožení, zbudování dekontaminačního pracoviště, uzavření silnic 

a přesměrování dopravy včetně stanovení vhodných objízdných tras pro nákladní  

i osobní dopravu, varování a informování obyvatelstva vzhledem k vzniklé situaci, 

evakuace zasažených osob z místa přímého ohrožení a zajištění jejich nouzového 

přežití aj., 
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• účastníky cvičení – zde už by měl být přesně stanovený a známý jejich celkový 

počet, včetně jejich rozložení v rámci jednotlivých skupin, tak aby bylo možné 

naplánovat cvičení do detailů, 

• místo a konečný termín provedení cvičení, 

• způsob zabezpečení cvičení – by měl obsahovat vše, co se týká materiálního, 

technického, finančního i organizačního zabezpečení cvičení. Zvláště seznam všech 

položek, které je nutné zajistit pro cvičení a způsob jejich zajištění (např. zapůjčení, 

koupě), a to včetně osob odpovědných za toto zajištění, případně navrácení a způsobu 

finančního krytí. Dále by měl obsahovat schválené finanční náklady na cvičení  

a způsob jejich případného navýšení, neboť rozpočet se připravuje vždy na rok 

nadcházející, proto náklady lze jen těžko odhadnout. V neposlední řadě by měl také 

obsahovat pokyn k zabezpečení a přípravě místa cvičení a cvičících. 

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE bude obsahovat dokumentaci týkající se samotného 

provedení cvičení, zejména pak: 

• identifikační údaje týkající se cvičení – název, druh (tzn. formu, typ a metodu 

cvičení), cíle, místo a termín konání, 

• harmonogram provedení cvičení – který by měl stanovovat lhůty provedení 

jednotlivých úkonů v rámci provedení cvičení včetně odpovědných osob či skupin, 

kterým náleží tyto úkoly splnit, 

• řídící plán cvičení – by měl zobrazovat odpovědné osoby a jejich pravomoci  

i povinnosti v rámci řízení cvičení. Všem účastníkům cvičení by měla být známa 

hierarchie v rámci řízení cvičení [18]. Pro tuto příležitost je vhodné vytvořit názorné 

schéma řízení a obeznámit s ním jednotlivé účastníky cvičení, 

• plán rozehry – by měl být v rámci tohoto konceptu totožný s jeho jmenovcem 

uvedeným výše. Měl by tedy obsahovat námět, jehož úkolem by bylo uvést účastníky 

cvičení do vzniklé situace a kromě něj by měl obsahovat ještě další fiktivní situace, 

které by měly sloužit k přesměrování vývoje cvičení nebo k jeho případné podpoře, 

• plán úkolů – by měl obsahovat, jak již jeho název napovídá seznam úkolů, které by 

měly být v průběhu cvičení splněny. V rámci tohoto cvičení by bylo vhodné plán 

úkolů rozdělit podle jednotlivých účastníků cvičení. Pro každou skupinu by měly být 

vymezeny rámcové úkoly, se kterými budou seznámeni a které by měli v průběhu 

cvičení splnit, 
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• plán spojení – by měl obsahovat informace, pomocí nichž se při cvičení v rámci 

jakékoliv komunikační techniky, dá navázat spojení s kterýmkoliv účastníkem 

cvičení. I zde by však měla platit jistá hierarchie, a proto by bylo vhodné,  

aby k tomuto plánu bylo navrhnuto a přiloženo schéma toku informací. Toto schéma 

by mělo upravovat kdo, komu a jak může předávat informace. V rámci tohoto cvičení 

by bylo více než vhodné zamyslet se nad určením funkce fiktivního spojovatele, 

jehož úkolem by bylo odbavovat určitě hovory. Důvod proč by měla být tato osoba 

zvolena je ten, že při vzniku jakékoliv MU nebo KS a obzvláště při úniku NL je 

potřeba zjistit mnoho informací. Jenže v rámci cvičení je mnohdy z různých důvodů 

zbytečné či přímo nemožné potřebné osoby kontaktovat a proto v rámci zachování 

reálnosti je vhodné využívat role fiktivního spojovatele,[15] 

• způsob mediálního zviditelnění cvičení případně i mediálního zapojení do cvičení – 

v rámci tohoto způsobu by měl být navrhnut postup jak cvičení medializovat  

či dokonce média do cvičení zapojit, což se jeví jako vhodné vzhledem k tomu,  

že mediální tlak vhodně působí na celkovou reálnost cvičení. S médii se dá velmi 

vhodně spolupracovat, jak to ukazují příklady z Německa. Za určitý poplatek  

a zajištění exkluzivních zpráv ze cvičení by mohly být ochotny se na cvičení podílet, 

z čehož by vytěžily obě strany. Mohly by např. natočit fiktivní situaci, která by 

sloužila, místo plánu rozehry, k seznámení se vzniklou situací. Dále natočit záznam 

ze cvičení, který by následně mohl být určen k vyhodnocení cvičení nebo jako 

cvičební pomůcka aj., 

• pokyn k vyhodnocení cvičení – by měl obsahovat jména osob, které jsou odpovědné 

za vyhodnocení cvičení a to jak v jeho průběhu, tak i po jeho skončení. Také by měl 

obsahovat způsob jejich označení – zda budou označeny, nebo se budou pohybovat 

neoznačeny. Mohlo být zajímavé využít obě varianty zároveň a v rámci nich 

porovnat, jak se cvičící chovají, když si myslí, že jsou hodnoceni a když o tom netuší. 

Dále by měl pokyn obsahovat, co a podle jakých kritérií bude hodnoceno, aby se 

získané poznatky daly porovnat, neboť bez řádného porovnání by hodnocení téměř 

postrádalo smysl a celkový užitek ze cvičení by byl minimální. V tomto typu cvičení 

by bylo vhodné zvolit osoby odpovědné za vyhodnocení cvičení z řad zástupců 

jednotlivých účastníků, neboť ti se nejlépe vyznají ve své profesi a svých interních 

předpisech. Ovšem pro dodržení nezaujatého hodnocení je vhodné stanovit vrchního 

kontrolního hodnotitele, který by byl nezávislý, 
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• finanční bilanci – tato bilance by měla udávat celkový přehled finančních nákladů 

vynaložených na přípravu a provedení cvičení, včetně odchylek od schváleného 

rozpočtu a důvodů těchto odchylek, 

• dotazník k průběhu cvičení – by měl obsahovat otázky typu: „Jak byste hodnotili 

průběh cvičení?“, „Vyskytla se nějaká situace, s níž jste si nevěděli rady?“, „Vytkli 

byste něco nebo naopak něco pochválili?“, „Jaký druh či téma cvičení byste přivítali 

do budoucna?“ atd. Tento dotazník by měl být cvičícím i organizátorům předložen  

k vyplnění bezprostředně po ukončení cvičení, dokud jsou jejich poznatky a dojmy  

ze cvičení „čerstvé“. A následně by jim měl být předložen po určitě době, protože 

s odstupem času jsou některé věci vidět v jiném světle. 

VYHODNOCOVACÍ DOKUMENTACE bude obsahovat komplexní hodnocení cvičení  

a bude vypracovávána až po provedení a ukončení cvičení. 

Jako podklad pro toto hodnocení budou využity materiály získané od osob hodnotících 

cvičení, které hodnotili průběh cvičení (reálnost nastalé situace, organizační, materiální aj. 

připravenost cvičení atd.) a také profesionalitu a odbornost jednotlivých skupin či dokonce 

samotných cvičících v rámci cvičení. 

Dále budou využity připomínky jednotlivých účastníků, kteří se k průběhu cvičení vyjádří  

na základě dotazníku a také na základě dosažených výsledků cvičení. 

Toto hodnocení bude ve výsledku předloženo bezpečnostní radě ORP k prostudování,  

na základě něhož by mělo dojít k rozhodnutí, co se bude dít dále. 

Ve většině případů je přistoupeno k identifikaci chyb, které vedly k problémům v rámci 

cvičení a následně k jejich bezodkladnému řešení, které by mělo vést k jejich částečnému  

či úplnému odstranění. 

Na závěr návrhu tohoto konceptu je nutné dodat, že jednotlivé části v rámci jednotlivé 

dokumentace jsou závazné, neboť jde o tak základní a obecně platné věci, že by se měly 

vyskytovat ve všech druzích cvičeních a to bez rozdílu. Samozřejmostí zůstává, že v rámci 

potřeby cvičení, kdy je nutné dokumentaci o další podrobnosti rozšířit se rozšíření meze 

nekladou, avšak stále by měl být zachován původní ráz této dokumentace. 
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4.3 Zdůvodnění zvoleného řešení 

Jak je patrné z navrhnutého konceptu dokumentace na provedení cvičení, bylo zvoleno  

po vzoru ČR strukturovanější vymezení této dokumentace. 

Je to dáno tím, že tuzemští organizátoři cvičení jsou na toto strukturovanější vymezení zvyklí 

a nelze úplně přesně odhadnout, jak by reagovali, kdyby měli „volné ruce“ při přípravě 

cvičení. Zvláště s ohledem na to, kolik času na přípravu cvičení mají, tedy hlavně v rámci 

ORP. Jak již bylo zmíněno, tato doba není příliš dlouhá, a proto by to nebylo právě vhodné. 

Dalším důvodem proč nebyla zvolena tzv. „volná struktura“ přípravy dokumentace po vzoru 

Německa je ten, že Německo se prozatím nachází na vyšší úrovni a to, jak v přípravě,  

tak i provedení cvičení. 

Je to způsobeno převážně tím, že Německo od 80. let minulého století buduje a soustavně 

vylepšuje systém přípravy na krizové situace, kdežto v ČR byl tento systém ze začátku 

zaměřen zcela jiným směrem, tzn. spíše než na řešení MU nebo KS se zaměřoval na řešení 

válečných událostí. Prvotním impulzem k přesměrování tohoto vývoje byly povodně v roce 

1997, které odstartovaly přezkoumání podstaty krizového řízení, což následně vedlo 

k budování systému krizového řízení v ČR, tak jak jej známe dnes. Tento systém je  

však oproti tomu německému mladší, což se na něm samozřejmě projevilo.[26] 

Také je nutné zmínit, že zásah do územního rozložení ČR v době budování systému krizového 

řízení, který sebou přinesl zrušení okresů, toto budování narušil a přinesl sebou řadu otázek 

k řešení. To zda to byl vhodný krok, však není předmětem zkoumání ani posouzení této práce. 

Bylo to zde zmíněno pouze jako další poznatek, proč systém krizového řízení v ČR ještě není 

zcela připraven na „volnou strukturu“ dokumentace po vzoru Německa. 

Německo má v dnešní době již plně připravený a funkční systém přípravy na krizové situace, 

kdežto ČR ho stále ještě buduje. Také má výborně zvládnuté teoretické i praktické aspekty 

přípravy a zdolávání MU nebo KS a navíc je tato příprava a zdolávání chápána a brána jako 

úloha všech (celé společnosti). Každý je strůjcem vlastního bezpečnostního prostředí  

a proto se také angažuje v řízení bezpečnosti. 

Lze říci, že Němci jsou v tomto směru velmi uvědomělý národ, což do jisté míry můžeme 

připsat jejich národní mentalitě. Ovšem je zde třeba přiznat i velký díl odpovědnosti 

schopným lidem, jež se na budování systému přípravy na krizové situace podíleli. 
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Obecně lze o Němcích prohlásit, že jsou velmi hrdý, vlastenecký a disciplinovaný národ, 

který chce vždy dosáhnout až na pomyslný vrchol a právě díky tomu jsou v dnešní době 

jedním z nejlépe prosperujících států a řadí se mezi špičky v oblasti řízení bezpečnosti. 

Výše uvedené skutečnosti bohužel o českém národě prohlásit nelze. Čechům sice nelze upřít 

jistou vynalézavost a zvídavost, avšak celkově jsme národ nedisciplinovaný, který se rychle 

nadchne pro věc, avšak bez delšího trvání. Jsme sice pracovití, avšak tato pracovitost pramení, 

více než z potřeby pomoci druhým, z  potřeby finančně se zabezpečit, v některých momentech 

dokonce se obohatit, někdy bohužel i na úkor ostatních atd.[16] 

V oblasti krizového řízení se tato mentalita českého národa projevuje nejvíce 

nedisciplinovaností, nezájmem či dokonce zločinným jednáním (např. rabování po povodních 

aj.) v době řešení MU nebo KS, které může vést až ke ztrátám na životech. 

Proto je třeba se prozatím nepouštět do „neprobádané půdy“ a dělat dobře to co známe a tím  

si vytvořit návyky pro další budoucí jednání, které jistě přijde, toho se nemusíme obávat. 

Nejprve se musí pozměnit mentalita a smýšlení českého národa a až poté se může změnit 

struktura cvičení krizového štábu ORP.[29] 
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ZÁVĚR 

 

Každý život považujeme za dar, a proto by měl být chráněn. Jelikož však nelze vyloučit vznik 

MU nebo KS, které ho ohrožují, je vhodné se na tyto situace náležitě připravit. 

V rámci této přípravy jsou organizována cvičení orgánů krizového řízení, jež vykonávají 

státní správu v přenesené působnosti. Jejich úkol spočívá v zajišťování bezpečnosti na jim 

vymezeném území. Toto území lze členit na stát, kraj, ORP a obec a právě úrovní ORP  

se zabývala tato práce. 

Cvičení, která se vyskytují na této úrovni, jsou většinou prováděna krizovým štábem ORP  

a lze o nich tedy mluvit jako o cvičeních krizového štábu ORP. Tato cvičení se provádějí  

na základě předem zpracované dokumentace na provedení cvičení. 

Právě této dokumentaci se věnovala tato diplomová práce, jejímž cílem bylo navrhnout 

dokumentaci na provedení cvičení krizového štábu ORP. 

Naplňování tohoto cíle probíhalo postupně v rámci čtyř kapitol. První kapitola byla věnována 

rešerši nejdůležitějších literárních zdrojů, na jejichž základě byla popsána teoretická část této 

práce a také k vytyčení cíle diplomové práce, včetně objektu a předmětů zkoumání. 

Druhá kapitola sloužila jako úvod do problematiky dokumentace na provedení cvičení 

krizového štábu ORP, a proto byla zaměřena na cvičení. Nejprve zde bylo přistoupeno  

k obecnému vymezení jednotlivých druhů cvičení OKŘ, přičemž toto vymezení následně 

přešlo k detailnějšímu rozboru jednoho z nich, a to právě cvičení krizového štábu ORP. 

V rámci tohoto rozboru byl uveden cíl cvičení, účastníci cvičení a jeho další členění. 

Třetí kapitola se přímo věnovala dané dokumentaci ke cvičení krizového štábu ORP. Nejprve 

zde také dochází k jejímu obecnému vymezení, tzn., bylo zde určeno, k čemu slouží, kdo  

ji zpracovává a schvaluje, co musí splňovat aj. Poté byl shrnut její současný stav v ČR  

a v zahraničí, přičemž v ČR se tento současný stav popisuje v rámci dvou rozdílných 

organizátorů cvičení a to starosty daného ORP a hejtmana příslušného kraje. 

Čtvrtá kapitola se zabývá srovnáním současného stavu. Na základě tohoto srovnání  

a navržené výchozí situace byl vytvořen koncept dokumentace na provedení cvičení. Tento 

koncept se podle jednotlivých fází cvičení dělil na plánovací, přípravnou, prováděcí  

a vyhodnocovací dokumentaci, které zde byly popsány. Celou tuto kapitolu uzavírá 

zhodnocení, jehož účel spočívá ve vysvětlení, proč byl daný koncept navrhnut právě takhle. 
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V rámci této diplomové práce se vyskytly otázky, jež nebyly předmětem zkoumání této práce, 

avšak lze je považovat za velmi důležité, a proto jsou zde zmíněny. 

První z nich je otázka organizátora cvičení. V rámci ČR se touto osobou rozumí starosta, 

hejtman apod. Naproti tomu v Německu se netrvá na tom, aby tímto organizátorem byly právě 

tyto osoby, neboť cíl spočívá v zajištění profesionálních řešení MU nebo KS. Což můžeme do 

jisté míry považovat za krok logický, neboť jak již zde bylo zmíněno starosta, hejtman apod. 

se v této problematice nemusí úplně orientovat, protože má spoustu jiných povinností. 

Vyvstává zde otázka, který přístup je lepší, zda německý nebo ten český? 

V rámci této práce se toto adekvátní posouzení jeví jako velmi složité, neboť oba státy mají 

jinou zákonnou úpravu. Tuto polemiku necháme spíše otevřenou a nebudeme přistupovat 

k žádnému závaznému hodnocení, avšak nebylo by od věci se nad tím do budoucna řádně 

zamyslet. Zákony se dají změnit, pokud by to bylo ku prospěchu věci. 

Druhou a neméně důležitou otázkou je, proč se kontrola odborné způsobilosti provádí pouze  

u vedoucího pracovníka krizového řízení a ne u všech osob zařazených do krizového štábu? 

Vedoucí tam není sám, a proto nemůže zvládat vše. I ostatní členové zařazení do krizového 

štábu ORP by měli být odborně způsobilí, což však ve většině případů bohužel nejsou, neboť 

cvičení ani školení toto v plném rozsahu zajistit nemůže, zvláště jestliže cvičící to berou  

na lehkou váhu. 

Z praxe vyplývá, že osoby zařazené do krizových štábů tuto svou roli spíše nevítají, dokonce 

ji mnohdy považují za něco, co je navíc k jejich povinnostem, co je obtěžuje a zdržuje  

od jejich práce. Možná kdyby byla jejich odborná způsobilost prověřována i z vyšší úrovně, 

nejen cvičeními, kde jim nehrozí postih, uvědomili by si vážnost situace a více by se zajímali 

a snažili.[32] 

Je však zřejmé, že by to znamenalo další prostředky vložené do této oblasti, ale myslím si,  

že efekt by byl větší nežli tyto prostředky, a proto bych prověřování odborné způsobilosti 

doporučila provádět u všech zainteresovaných osob. 

Co říci na úplný závěr? Troufám si tvrdit, že jsem v celém rozsahu splnila stanovený cíl 

práce. Tím bylo, navrhnout dokumentaci na provedení cvičení krizového štábu ORP. Doufám, 

že tato diplomová práce dostatečně vystihla důležitost vhodně a účelně zpracované 

dokumentace ke cvičení, a tedy mnou navržený koncept dokumentace na provedení cvičení 

splní svůj účel a povede ke sjednocení této dokumentace, jejíž stav v dnešní době není zcela 

uspokojivý. 
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Příloha 1 (1/2) 

Základní pojmy v oblasti krizového řízení 

Integrovaný záchranný systém: je podle [12] „koordinovaný postup jeho složek při přípravě 

na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací“. 

Krizová situace: je „mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému 

[12], narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav 

nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu“. Jsou při ní ohroženy důležité hodnoty, 

zájmy či statky státu a jeho občanů a hrozící nebezpečí nelze odvrátit běžnou. 

Krizové řízení: je souhrn řídících činností věcně příslušných „orgánů krizového řízení 

zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, 

realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich 

řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury“.[13] 

Krizový stav: je právní kategorie vyhlašovaná v případě vzniku krizové situace. Hlavním 

důvodem jeho vyhlášení „je legalizace změn kompetencí jednotlivých orgánů krizového 

řízení, jakožto i rozsahu, způsobu a forem získávání zdrojů, potřebných k překonání dané 

krizové situace“. 

 

Obrázek č. 5: Základní informace o krizových stavech 

Zdroj: Vlastní úprava podle [3][5][9][10][13] 



 

 64 

Příloha 1 (2/2) 

Likvidační práce: jsou činnosti prováděné „k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí“. 

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“. 

Záchranné práce: jsou činnosti určené „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“.[12] 


