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pro zdolávání následků při poţáru velkého rozsahu. Práce je členěna na dvě části,  

z níţ první se zabývá především výčtem informací k vytvoření pohledu na fungování 

krizového štábu, problematiku a postup při samotné realizaci cvičení na území České 
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Úvod 

V poslední době došlo ke změně vnímání hrozeb způsobených především vojenskými 

střety k ohroţení obyvatel a majetku přírodními vlivy. Tato skutečnost vedla jednotlivé 

státy ke změně pohledu na zajišťování své bezpečnosti a vytvoření různých legislativních  

a metodických dokumentů zabývajícími se touto problematikou. V případě České 

republiky (dále ČR) to byly povodně velkého rozsahu z roku 1997, které poukázaly  

na chyby a nedostatečnou připravenost ČR na zvládání podobných událostí velkého  

rozsahu, coţ vedlo vládu k přijetí zákonů o krizovém řízení [7]  

a integrovaném záchranném systému [6]. Přijetím výše zmíněných zákonů bylo ustanovení 

orgánů krizového řízení (OKŘ), které se podílejí na zajišťování bezpečnosti ČR. Tyto 

orgány mají zákonnou povinnost zřídit pro podporu své činnosti při zvládání krizových 

situací, případně mimořádných situací krizové štáby (dále KŠ) [7]. Tyto štáby jsou 

zřizovány především jako pracovní orgány pro rozhodování svého zřizovatele (který má 

těmito zákony vytvořeny pravomoce
1
) a na podporu jednotlivých sloţek podílejících  

se na zvládání dané situace.  

Ke správnému a účinnému fungování KŠ je zapotřebí zavedení systematického školení 

pracovníků a provádění cvičení, které budou mít především za úkol zajištění větší 

připravenosti na řešené události. Cílem práce je návrh konceptu cvičení orgánu krizového 

řízení při zdolávání následků poţáru velkého rozsahu v území. 

 

                                                 

 

 

 

1
 zákon č. 240/2000, č. 239/2000 
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1 Rešerše literatury 

Problematikou cvičení v ČR se zabývá řada legislativních, metodických nebo publikačních 

dokumentů. Z těchto materiálů byly v diplomové práci vyuţity především: 

Zásady pro přípravu a provedení orgánu krizového řízení České republiky [3] -  

V této dokumentaci jsou uvedeny druhy cvičení, se kterými se můţeme na našem území 

setkat, jaké jsou cvičící orgány, obsahové zaměření prováděných cvičení, přiřazení 

odpovědnosti, zásad a postupu při přípravě cvičení. 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky [8] - 

Obsahem této publikace je seznámení s druhy a zaměřením cvičení. Je zde uvedeno kdo 

má oprávnění k nařízení cvičení a jeho organizaci, včetně příslušné dokumentace. Pokyn se 

týká především jednotek poţární ochrany. 

Krizové štáby veřejné správy [1] – Publikace podrobně mapuje organizaci, vyuţití  

a uspořádání krizových štábů včetně popisu dalších věcí, které jsou potřebné k jejich 

fungování.  

Směrnice Ministerstva vnitra ČR č. 4/2011, kterou se stanoví jednotná pravidla 

organizačního uspořádání krizového štábu [5] - Tato směrnice stanoví organizační 

uspořádání krizového štábu obce s rozšířenou působností. Vymezuje činnosti krizového 

štábu při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací, včetně vzdělávání členů 

krizových štábů.  

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb.,[4] které je prováděcím předpisem k zákonu o krizovém 

řízení a stanovuje obsah a sloţení bezpečnostních rad krizových štábů, dále náleţitosti  

a obsah krizových plánů či plánů krizové připravenosti a další podrobnosti. 

Zákon č. 240/2000 Sb. o Krizovém řízení [7] - Tento zákon stanovuje působnost  

a pravomoci státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, které nesouvisejí  

se zajišťováním obrany ČR před vnějším napadením a při jejich řešení. 

Zákon č.239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému [6] - Zabývající se 

uspořádáním sloţek IZS a vymezením jejich povinností, pravomocí a druhy cvičení 

Zpráva HZS Zlínského kraje o zásahu v areálu SVIT ev. číslo 7213000102 [19] 

Činnost krizového štábu obce s rozšířenou působností Zlín při požáru budovy č. 103 

v bývalém areálu Svit [18] 
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2 Cvičení v České republice 

Rostoucí intenzita mimořádných událostí zaznamenala v poslední době nejen v ČR,  

ale i ve světě dramatický nárůst. Mezi tyto události řadíme např. povodně, poţáry, sesuvy 

půdy, sněhové kalamity, epidemie, velké sucha atd., jde o události, které ve větším rozsahu 

mohou způsobovat více škodlivých jevů. Např. u poţárů chemických továren je primárním 

problémem poţár budov nebo skladů, na jehoţ likvidaci se budou podílet především 

bezpečnostní sbory. Jako sekundární problém se jeví přítomnost škodlivých látek v ovzduší 

a následné ovlivnění ţivotních podmínek obyvatel, díky nimţ můţe docházet např. 

k evakuacím a tedy potřebě dalších lidí zejména členů krizových štábů, jenţ jsou zřizovány 

podle zákona o krizovém řízení [7]. Je tedy logické tvrzení, ţe při událostech většího 

rozsahu se bude na minimalizaci nebo úplném zvládnutí situace podílet větší kolektiv 

kompetentních lidí. Z tohoto důvodu se v dnešní době jeví ochrana obyvatelstva jako 

problematika širšího rázu, která sebou nese zvýšení poţadavků na pracovníky jednotlivých 

bezpečnostních sloţek nebo orgánů. [11] 

Krom celé řady legislativních podmínek, postupů a vyspělé techniky je základním 

faktorem při jejich řešení člověk, na kterého musí být kladeny vysoké poţadavky s cílem 

zvládat přidělené úkoly s klidem a rozvahou. Jedním ze základních opatření ke zmírnění 

výše uvedených problémů je dobře proškolená a vycvičená státní správa, přesněji orgány 

krizového řízení (dále OKŘ) a zasahující jednotky integrovaného záchranného systému 

(dále IZS), které budou vystavovány pravidelným cvičením. [12] 

Cvičení je jednou z moţností zvyšování připravenosti jednotlivých OKŘ v bezpečnostním 

systému ČR. Důleţitost a význam prováděných cvičení se můţe později promítnout  

na počtu zachráněných ţivotů, materiálních, peněţitých nebo kulturních hodnot.  

2.1 Realizace cvičení 

Celkové cvičení se skládá z několika níţe uvedených kroků, z nichţ kaţdý má určitý vliv 

na konečnou podobu plánovaného cvičení. Při sestavování cvičení nejen pro OKŘ platí,  

ţe cvičení musí být důsledně připraveno a zorganizováno. Příprava cvičení by tedy měla 

být dána do kompetence zkušených lidí a odborníků na cvičenou problematiku. 
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Analýza 

Základem kaţdého cvičení je vymezení oblasti, které se bude cvičení týkat. Záleţí tedy  

na provedených analýzách rizik událostí, které mohou nastat v území a jejich kategorizaci 

podle moţných neţádoucích dopadů na:  

 Ţivoty a zdraví; 

 Majetkové hodnoty; 

 Ekonomické zájmy ČR; 

 Veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost ČR. [16] 

Tato analýza se tvoří především pro vytvoření plánu cvičení OKŘ [9].
 
 

Scénář 

Scénář neboli časoprostorový sled událostí je dokument, jenţ bude nejdůleţitější částí 

celého cvičení. Celkový scénář se bude skládat z několika dílčích scénářů podle počtu  

a druhu osob účastnících se cvičení. Zodpovědnost za přípravu cvičení bude dána týmu 

odborníků podle druhu cvičení. Velikost zpracovatelského týmu bude záleţet na velikosti  

a náročnosti připravovaného cvičení a bude velmi záleţet na věrohodnosti a nestranném 

postupu psaní scénáře. [16] 

Na obrázku č. 1 je uvedena obecná tabulka, která byla předlohou při tvorbě scénáře 

v kapitole č. 6.  

Tabulka č. 1 - Obecná tabulka pro tvorbu scénáře Zdroj: [22]. 

Pořadí Astronomický 
čas (hh:mm) 

Operační čas (min) Popis situace 
nebo činnosti 

Očekávaná 
činnost 
cvičících  

Metodická 
poznámka 

  

1.           

2.           
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Příprava a námět cvičení 

Příprava a provedení cvičení je dána do kompetence vedoucím pracovníkům jednotlivých 

organizací. 

 Za cvičení týkajících se nevojenských záleţitostí na ústřední úrovni zodpovídá 

ministr vnitra nebo vedoucí ústředního správního úřadu; 

 Za cvičení s vojenským zaměřením na ústřední úrovni zodpovídá ministr obrany; 

 Na úrovni krajů (hlavního města Prahy) je zodpovědnost dána hejtmanovi 

příslušného kraje (primátorovi). [9] 

Námět cvičení musí obsahovat popis mimořádné situace, na jejímţ základě dojde  

ke svolání členů KŠ. Jako moţný vzor námětu cvičení můţeme povaţovat: 

Na jaderné elektrárně Temelín došlo k mimořádné události, která postupně graduje. 

Havarijní štáb elektrárny v souladu s vnitřním havarijním plánem provádí v jednotlivých 

fázích mimořádné události vyrozumění příslušných orgánů veřejné správy, sloţek IZS  

a dalších určených subjektů. Jsou aktivovány havarijní a krizové systémy společnosti  

a na jednotlivých úrovních orgánů krizového řízení. V průběhu vývoje havarijní situace 

jsou realizovány nezbytné technické a technologické operace k zajištění bezpečného  

a spolehlivého provozu.  

Při přípravě cvičení na jakékoliv úrovni je velmi důleţitá zásada, ţe cvičení zůstává 

cvičením a nesmí v ţádném případě přejít ve skutečnou situaci nebo ve skutečný zásah 

[16]. Např. při cvičení jednotek poţární ochrany zaměřeného na hašení poţáru v budově 

musí být zabezpečeno, aby se poţár nešířil samovolně z ukázkové místnosti  

do jiné a nedošlo tak k nekontrolovanému hoření a skutečnému zásahu jednotek. 

 

Dokumentace cvičení 

Zpracovatele a rozsah dokumentace cvičení stanovuje osoba, která je oprávněna cvičení 

nařídit. Dokument by měl obsahovat všechny potřebné informace k bezpečnému  

a správnému provedení cvičení. [8] 
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Dokumenty musí obsahovat následující informace: 

 Cíl cvičení – určuje, k jakým závěrům bude cvičení směřovat. Při některých 

cvičeních je moţno stanovit i více dílčích cílů; 

 Místo a termín provedení cvičení – v případě provedení cvičení mimo místo, 

které není ve vlastnictví obce je nutno předem prokonzultovat s majitelem pozemku  

a stanovit případnou náhradu za vyuţití pozemků. Nezbytná je domluva v případě 

úpravy prostor nebo plochy k zajištění reálnosti připravovaného cvičení; 

 Přehled osob zodpovědných za cvičení – nutno uvést v případě jakýchkoliv 

dotazů v průběhu cvičení, vhodné je uvedení kde se budou osoby nacházet, 

případně uvedený kontakt; 

 Seznam zúčastněných orgánů/složek/lidí – Jako nejoptimálnější se jeví 

přítomnost všech lidí z cvičeného sektoru. Tato moţnost je ovšem 

nepravděpodobná z důvodu nutnosti zachování akceschopnosti nebo chodu úřadu, 

bezpečnostních sloţek; 

 Zabezpečení materiálních, technických a finančních prostředků – příkladem 

můţe být jakým způsobem bude zajištěna strava a pitný reţim pro účastníky 

cvičení nebo doprava osob a techniky na místo cvičení; 

 Časové schéma – důleţitý údaj z hlediska organizace cvičení. Můţe odkazovat, 

kdy mají být jednotlivé osoby připraveny k účasti na cvičení, kdy budou přímo 

zahrnuty ve scénáři atd. Vhodné bude zahrnutí času pro odpočinek a občerstvení 

všech účastníků cvičení; 

 Mapové podklady – k zakreslení vzniklé situace, zóny ohroţení, rozmístění 

jednotek, hustotě zalidnění atd. 

 Přípravu jednotek/osob účastnících se cvičení.  

 

Příprava účastníků 

Pravidelná příprava účastníků cvičení je základním stavebním kamenem při řešení 

nastalých mimořádných událostí. Dobrá a systematická příprava předurčuje jednotlivé 

osoby k lepšímu zvládnutí situace a k vytvoření moţných pracovních návyků, které budou 

v reálné situaci rozhodovat o uţitečnosti nebo efektivnosti přijatých opatření. Příprava 
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bude zajišťována především formou školení nebo seminářů, které zajišťují zákonem 

stanovené orgány.  

Základním předpokladem bude studium nebo ujasnění: 

 Legislativních předpisů; 

 Dokumentů týkajících se cvičení; 

 Vlastních postupů; 

 Místem cvičení. 

Vyhodnocení cvičení 

Vyhodnocení cvičení bude provedeno odborníky na daný typ cvičení nebo v rámci jednání 

bezpečnostní rady cvičeného orgánu. Hodnotit se budou veškeré materiály, které byly  

při cvičení pouţity audiovizuálních materiálů. Ihned po skončení cvičení bude moţnost 

pohovoření s účastníky k zachycení jejich pocitů a názorů. [9]  

Hodnotit se bude především: 

 Splnění cílů cvičení; 

 Činnosti cvičících v jednotlivých obdobích cvičení; 

 Připravenosti cvičících k plnění úkolu; 

 Přínos cvičení; 

 Přetrvávající nedostatky. [16] 

 

2.2 Shrnutí kapitoly 

V této kapitole je prezentována důleţitost potřeby zvyšování úrovně připravenosti orgánů 

krizového řízení na hrozící události zejména prováděnými cvičeními. Jsou popsány 

jednotlivé kroky při přípravě cvičení a kladené poţadavky, kterých by se mělo správně 

provedeným cvičením dosáhnout. Zvlášť velký důraz musí být kladen na systematickou  

a odbornou přípravu pracovníků/jednotek. Tyto zásady, zejména pak vytvoření scénáře 

cvičení pro orgán krizového řízení na úrovni ORP jsou vyuţity v kapitole č. 5 Návrh 

cvičení. 



16 

 

3 Cvičení orgánů krizového řízení 

Orgány krizového řízení jsou legislativně [7] zřízené orgány, jejichţ působnost spočívá 

k přípravě a řešení nastalých mimořádných nebo krizových situací. Za OKŘ s celostátní 

působností se povaţují: 

 Vláda ČR; 

 Ministerstva a ostatní správní úřady; 

 Česká národní banka. 

Orgány krizového řízení s krajskou působností tvoří zejména: 

 Hejtman; 

 Krajský úřad; 

 HZS kraje; 

 Policie ČR. 

Na úrovni obce s rozšířenou působností zejména: 

 Starosta ORP; 

 Obecní úřad. 

Obecní úroveň zejména: 

 Starosta; 

 Obecní úřad.  

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodní části, tyto orgány mají povinnost (kromě starosty obce) 

zřídit pro svoji činnost KŠ [7]. Zřízení KŠ u HZS a Policie ČR v jednotlivých krajích  

je dáno vnitřními nařízeními
2
. Pro jejich správné a účinné rozhodování bude nutno 

provádět pravidelná školení a cvičení[6] [7] [21] s cílem zdokonalit jejich funkčnost.  

                                                 

 

 

 

2
 Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 43/2012 a Krajského ředitelství JČK Č.193/2010. 
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Jak je zřejmé z rozdělení těchto orgánů, budou se připravovaná cvičení od sebe lišit 

zejména stupněm úrovně cvičené situace. Tématicky ovšem můţeme tato cvičení rozdělit 

podle několika druhů, jenţ jsou uvedeny na obrázku č. 2. Pod obrázkem jsou v tabulce  

č. 1 rozebrány cvičené krizové štáby jednotlivých  OKŘ.  

 

Obrázek č. 1 -  Cvičení orgánů krizového řízení Zdroj: upraveno podle [9]. 

Tabulka č. 2 - Orgány krizového řízení na území ČR Zdroj: upraveno podle [1]. 

Krizové štáby 

Na Ústřední úrovni Na Místní/Územní úrovni 

 Ústřední krizový štáb 

 Krizový štáb ministerstva a 

jiného správního úřadu 

 Krizový štáb České národní 

banky 

 

 

 

 Krizový štáb kraje 

 Krizový štáb ORP 

 Krizový štáb obce 

 Krizový štáb HZS 

 Krizový štáb PČR 

 

 

Cvičení 

Vnitrostátní 

Nevojenské 

Jednostupňové 

Obecní úroveň ORP úroveň Krajská úroveň 
Ústřední 
úroveň 

Vícestupňové 

Vojenské 

Mezinárodní 
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Realizace těchto cvičení je plánována v souladu se zpracovanými plány cvičení. Plán 

cvičení je dokument, který v období tří let stanovuje cvičení OKŘ připravovaných  

a řízených z úrovně ústředních orgánů státní správy a probíhajících na území ČR, nebo  

za účasti ČR. Je schvalován kaţdoročně bezpečnostní radou státu. Plán cvičení pro 

krajskou úroveň schvaluje hejtman příslušného kraje (primátor hlavního města Prahy). [9]  

K prováděných cvičení je vhodným doplňkem přítomnost nebo i účast ostatních subjektů, 

právnických a fyzických osob, které se mohou podílet na řešení krizových situací, jenţ má 

za cíl zvýšit součinnost mezi těmito účastníky. 

Cvičení KŠ můţeme rozdělit na dva základní typy, z nichţ kaţdý má za úkol prověřit jiné 

znalosti členů KŠ: 

 Zdokonalovací, cílem je zvýšení připravenosti členů KŠ k řešení konkrétní krizové 

situace nebo mimořádné události. 

 Prověřovací, slouţí k ověření zadaných postupů na konkrétní mimořádné události 

a vyuţitelnosti informačních a komunikačních systémů. [2] 

3.1  Metodiky cvičení 

Problematikou cvičení se zabývá řada odborných dokumentů, z nichţ nejdůleţitější jsou:   

Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení České republiky [9]  

- dokument slouţí jako obecný návod cvičení pro ústřední správní úřady a orgány s místní 

působností, který bude upraven podle potřeb konkrétních úřadů. Slouţí taky pro účast 

orgánů při přípravě na mezinárodní cvičení. 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne  

3. Února 2009 [8]- hlavní význam výše zmíněného dokumentu je sjednocení postupu  

při přípravě, provedení a vyhodnocení prověřovacích a taktických cvičení jednotek poţární 

ochrany a dalších sloţek IZS. Součástí pokynu je rozdělení cvičení podle druhu na: 

 Prověřovací – určeno k prověření a kontrole připravenosti a akceschopnosti 

jednotek PO, poţární dokumentaci a havarijních plánů. Součástí této úrovně  

je ověřování přípravy sloţek IZS k záchranným a likvidačním pracím. 

 Taktické -  cvičení se zaměřuje především na ověření znalostí velitelů jednotek. 

Taktické cvičení se dělí podle rozsahu na úroveň: 

 Taktickou – jedná se o nejniţší stupeň, který je směřován na velitele zásahu; 
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 Operační – cvičení je organizováno na krajské úrovni, především pro Operační 

a informační střediska (dále OPIS); 

 Strategickou – nejvyšší stupeň cvičení týkající se ORP, kraje, republikové  

nebo mezinárodní úrovně. 

Oba dokumenty v zásadě řeší druhy cvičení, oprávněnost a dokumentaci cvičení. Obsahem 

této dokumentace je především vytvoření organizační struktury a zásad při jejich 

zpracování. 

Směrnice ministerstva vnitra ČR č. 4/2011, která stanoví jednotná pravidla 

organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou 

působností a krizového štábu obce [5] - vymezuje uspořádání krizových štábů s územní 

působností. Je zde popsáno pouţití, svolání, sloţení, zasedání a pracoviště krizového štábu. 

Dále je popsána činnost stálé pracovní skupiny spolupráce, dokumentace a odborná 

příprava členů krizového štábu. 

3.2 Krizový štáb obce s rozšířenou působností 

V této kapitole je podrobně popsáno fungování krizového štábu obce s rozšířenou 

působností a to z důvodu navrţení cvičení pro tento orgán krizového řízení. Jde  

o pochopení všech souvislostí spojených s jeho fungováním. 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností je zřizován starostou ORP, který je jeho 

předsedou. Je zřizován jako pracovní orgán k řešení nastalých krizových situací,  

ke koordinaci záchranných a likvidačních a při provádění cvičení orgánů krizového řízení  

a sloţek IZS. [7] 

Z právního hlediska spočívá činnost KŠ v projednávání: 

 Opatření na zvládnutí nastalé mimořádné události nebo krizové situace; 

 Způsobu zabezpečení poţadavků nezbytných pro řešení mimořádné události  

nebo krizové situace; 

 Postupů pro zmírnění mimořádné události nebo krizové situace a jejich aplikaci; 

 Nasazení sil a prostředků; 

 Příprava dokumentů a informací pro předsedu krizového štábu a veřejnost. [5] 
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Sloţení  KŠ ORP musí být tvořeno v souladu s krizovým zákonem [6] a Nařízením vlády 

č. 462/2000 Sb.
 
[4] 

Příslušný KŠ ORP je tvořen: 

 Členy bezpečnostní rady ORP; 

 Členy stálé pracovní skupiny. 

Členové bezpečnostní rady zastávají v KŠ ORP poradní funkci pro svého zřizovatele  

tj. starosty ORP. Nařízením vlády [4] je stanoven počet členů KŠ ORP na max. 8 a je dáno 

i sloţení členů: 

 Místostarosta; 

 Tajemník úřadu; 

 Příslušník Policie ČR; 

 Příslušník HZS; 

 Další osoby, které jsou nezbytné k posouzení stavu zabezpečení a stavu 

připravenosti na krizové situace. [4] 

Členové bezpečnostní rady nejsou přítomni při svolání KŠ po celou dobu jeho svolání,  

ale schází se jen v určitý čas na projednání nezbytných záleţitostí. Z tohoto pohledu 

můţeme zasedání dělit na: 

 Úvodní – seznámení se s mimořádnou událostí; 

 Průběţné – vydávání průběţných rozhodnutí; 

 Závěrečné – zhodnocení přijatých opatření. [1] 

Stálá pracovní skupina (SPS) zastává v KŠ výkonnou funkci, která po dobu své aktivace 

shromaţďuje informace pro jednání bezpečnostní rady. Vnitřní členění skupiny je dáno 

metodikou ministerstva vnitra kde se uvádí následující sloţení, ovšem přesné sloţení členů 

SPS je ponecháno v kompetenci vedoucího KŠ z důvodu hrozících nebezpečí pro dané 

území a tedy nutností povolávat rozdílné odborníky na řešení nastalé situace: 

 Tajemník KŠ ORP;  

 Pracovníci úřadu ORP;  

 Zástupci základních sloţek IZS; 

 Odborníci na řešenou mimořádnou událost. [4] 
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Vhodným organizačním sloţením SPS se jeví tzv. model STANO neboli Součinnost  

a komunikace – Týlové zabezpečení – Analýza situace – Nasazení jednotek – Ochrana 

obyvatelstva. Jde o členy odborné skupiny, kteří zodpovídají za jednotlivé úseky přijatých 

úkolů, na které jsou nebo by měli být školeni. Kaţdý takto rozdělený úsek musí mít 

přiděleného vedoucího, který bude organizovat činnost svých podřízených.  Pro představu 

je uvedeno sloţení v tabulce č. 3. [2] [23] 

Tabulka č. 3 –  Odborné skupiny Zdroj: upraveno podle [23] 

Odborné skupiny 

Součinnosti a 

komunikace 

Vedoucí 

Pracovník 

Pracovník 

Týlového 

zabezpečení 

Vedoucí 

Pracovník 

Pracovník 

Analýzy a 

plánování 

Vedoucí 

Pracovník 

Pracovník 

Nasazení sil a 

prostředků 

Vedoucí 

Pracovník 

Pracovník 

Ochrany 

obyvatelstva 

Vedoucí 

Pracovník 

Pracovník 

 

Stálá pracovní skupina funguje po celou dobu svolání KŠ, coţ můţe mít za následek její 

fungování 24 hodin denně.. Za tohoto předpokladu je vhodné ustanovit jednotlivé vedoucí  

SPS pro zajištění jednotlivých směn. Vedoucí stálé pracovní skupiny (VSPS)  

má moţnost měnit během jednání členy SPS podle vývoje řešené situace, provedenou 

změnu ve sloţení skupiny musí ovšem nahlásit bez odkladu tajemníku KŠ. 
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Na obrázku číslo 2 je uvedeno schéma KŠ pro krajskou i ORP úroveň. 

 

Obrázek č. 2 - Schéma KŠ Zdroj: [2] 

Ve velkém (růţovém) rámečku je znázorněno sloţení tzv. stálých pracovníků KŠ, kteří  

se budou účastnit všech jednání této skupiny. Externí pracovníci, specialisté, poradci  

a zástupci organizací jsou povaţováni jako nestálí členové, kteří budou přizváni jako 

odborníci k řešení příslušných událostí. 

Z právního hlediska práce SPS spočívá zejména v: 

 Přípravě informací pro rozhodování předsedy KŠ; 

 Vedení přehledu a vyhodnocování informací o průběhu řešené situace, posuzování 

opatření přijímaných OKŘ a sloţkami IZS. 

 Evidování opatření přijatých k řešení nastalé situace a vedení přehledu  

o nasazených silách a prostředcích; 

 Podpoře starosty ORP při koordinaci záchranných a likvidačních prací; 

 Zabezpečení přijatých úkolů stanovených předsedou KŠ, 

 Spolupráci s ostatními orgány a subjekty které podílejí se na řešení mimořádné 

události nebo krizové situace, 
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 Zajištění informací k následnému informování obyvatelstva a veřejných 

informačních prostředků; 

 Vyhodnocení přijatých krizových opatření v případě vyhlášení jednoho z krizových 

stavů; 

 Evidování všech finančních nákladů v souvislosti s řešenou událostí k následnému 

vyhodnocení; 

 Moţnostech nejlepšího zabezpečení materiální, technické a informační podpory 

nasazeným silám a prostředkům. [5] 

4.2.1 Místnost pro cvičení krizového štábu 

Při plánování cvičení je nutné, aby pracovníci měli k dispozici, byli proškoleni  

a vyzkoušeli si techniku, kterou budou vyuţívat při řešení nastalé situace. Jde především  

o vytvoření pocitu jistoty se zacházením s touto technikou a minimalizaci nepříjemných 

událostí, které mohou výrazně zpomalovat chod KŠ. 

Správně připravená místnost by měla být vybavena počítači, dataprojektory, pevným 

telefonním připojením pro kaţdého pracovníka (jako optimální se jeví telefon  

se zobrazujícím se číslem volaného), dostatečným počtem zásuvek, tiskáren, psacích 

potřeb atd. [1] 

Součástí vybavení místnosti je taky dostupnost příslušné krizové a doplňující 

dokumentace, jenţ budou vyuţívány po celou dobu činnosti KŠ: 

 Mapové podklady (vhodné s různými měřítky pro detailnější i celkové 

nastínění situace), 

 Dokumenty potřebné pro činnost KŠ (k podávání hlášení, dokumentování 

činnosti), 

 Krizový plán kraje, 

 Havarijní plán kraje. [1] [16] 

3.3 Školení členů krizového štábu  

Kaţdému cvičení by měla předcházet systematická příprava pracovníků zařazených do KŠ 

a to zajišťováním pravidelných školení a seminářů. Za vzdělávání členů zodpovídá 

ministerstvo vnitra, které podle zákona č.240/2000 sb. [7] organizuje instruktáţe, školení  
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a taky se podílí na získání zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců[10] OKŘ. Zvláštní 

odborná způsobilost je nutnou podmínkou pro práci zaměstnance územního správního 

celku, který vykonává správní činnost v oblasti ochrany obyvatel a krizového řízení. 

Školení můţe provádět taky příslušný územně samosprávní celek, jemuţ byla vydána 

akreditace podle zákona č. 312/2002 sb. (např. Krajský úřad) a HZS příslušného kraje. [10] 

[17] 

Při realizaci samotných školení je nutno rozlišovat následující stupně: 

Základní školení seznamuje pracovníka se znalostmi práce KŠ, jeho chodu, organizačními 

a komunikačními vlastnostmi potřebným k pracovní pozici. Nově přiřazeným pracovníkům 

budou tedy předány následující informace o: 

 Krizovém řízení a související legislativě; 

 Uspořádání a fungování KŠ; 

 Komunikaci uvnitř  KŠ; 

 Zpohotovení pracoviště; 

 Informačním zabezpečení; 

 Poţadavcích nezbytných pro chod pracoviště KŠ; 

 Přesný popis jeho pozice. 

„Doporučuje se jednorázový základní kurz v rozsahu 16 hodin na získání základních 

znalostí a dovedností potřebných pro práci v KŠ.“ [1] 

Zdokonalovací školení je určeno pro členy, kteří jsou jiţ seznámeni s chodem KŠ. Můţe 

být zaměřeno na nově zavedené postupy, které mohou vyplynout z provedených cvičení, 

změnou legislativy nebo k prohloubení znalostí. Osnovoa tohoto školení můţe tedy 

zahrnovat: 

 Změny v krizové dokumentaci a legislativě; 

 Nové zásady ve fungování KŠ, 

 Pracovní dokumentace KŠ, 

 Řešení krizových situací na území ČR i zahraničí; 

 Ověření platných postupů; 

 Komunikace krizového štábu. [2] 
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3.4 Model cvičení 

Výše zmíněné informace poslouţily k vytvoření struktury a modelu cvičení. Důleţité  

si bude ujasnit, co přesně má být procvičeno, jakým způsobem a kdo bude zodpovídat  

za přípravu a vyhodnocení cvičení. Tyto informace musí být obsaţeny v dokumentaci 

cvičení, aby se předešlo různým nesrovnalostem před, během nebo při samotném 

vyhodnocování. 

Mezi hlavní prvky navrţeného cvičení patří vytvořený scénář (viz příloha), na který budou 

osoby, které jsou cílem cvičení reagovat. Celkový scénář se skládá z několika dílčích částí. 

Kaţdá dílčí část představuje situaci, která je směřována na jednotlivé členy KŠ. Jde tedy  

o dílčí scénář směřovaný na KŠ – především pracovníky úřadu, příslušníka HZS a PČR. 

Situace ve scénáři budou řízeny vedoucím simulace neboli reţisérem. Při řízení bude mít 

reţisér k dispozici členy, kteří budou zastupovat lidi/okolí ve scénáři (budou tedy mít 

přidělené funkce) a komunikovat podle uvedeného způsobu s členy KŠ. Zjednodušeně 

řečeno, tito lidé mají své role.  

Pro představu: ve scénáři je uvedena událost č. 2 – „Vzhledem k intenzitě poţáru vzniká 

hustý kouř vzdálen zhruba 3 km od okraje města“. Člen, který bude zastávat roli okolí 

(veřejnosti) stanoveným způsobem a k přesnému času naváţe spojení s cvičícími v tomto 

případě spojařem a podá mu zprávu, která bude obsahově podobná stanovené situaci,  

např. Dobrý den, jsem v blízkosti lesa a vidím, ţe se kouř přibliţuje k městu, jaké máte 

informace o pohybu směru větru. Naopak u některých událostí čísla chybí, ty budou 

vyvolány po kontrole, zda došlo k předcházejícímu úkonu viz událost 4 a 7. Grafické 

znázornění komunikace cvičení podle scénáře je zobrazeno na obrázku č. 6. 
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Obrázek č.3 – Komunikace ve scénáři Zdroj: upraveno podle [22]   

 

Ve scénáři je vytvořena hlavička, ve které jsou obsaženy hlavní body k řízení cvičení 

a to: 

 Pořadí – je číslováno od úvodního zasedání a slouţí především ke zlepšení 

orientace ve scénáři a zpětnému dohledání např. nějaké nedořešené situace. 

 Operační čas – slouţí k vyvolání určeného úkolu nebo situace pověřenou 

osobou. 

 Popis situace – důleţitá část ve scénáři, která nastiňuje situaci v okolním 

světě a ze které vycházejí úkoly pro KŠ. 

 Kdo vyvolá – sloupec určený k přehledu volajících do KŠ, slouţí 

k organizování členů, kteří tam budou volat. 

 Úkol/Požadavek – má návaznost na sloupec POPIS SITUACE, jde o přímou 

zprávu do KŠ, podle které by měli navrhovat řešení. 

 Způsob – jak dojde ke sdělení informace. 
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 Jak/očekávaná činnost – tento sloupec je určen pro reţiséra cvičení. Má 

především zpětně posuzovat jaké konkrétní opatření bylo pro danou situaci 

učiněno.  

 Poznámka – do této poloţky si bude reţisér nebo lidi podílející se na cvičení 

zapisovat různé podrobnosti např. ohledně přijatých postupů. 

Cvičení bude rozděleno do dvou časových období, z nichţ kaţdá část bude jinak tematicky 

zaměřena. V první části bude předmětem cvičení zajištění bezpečnosti a informovanosti 

obyvatel, druhá část se bude zabývat podporou zasahujících jednotek (více viz kapitola  

č. 5 Realizace cvičení). Začátek scénáře pro první část bude začínat od úvodního zasedání 

KŠ a končit průběţným zasedáním, po kterém začne druhá část cvičení. Takto navrţené 

části slouţí především ke kontrole přijímaných opatření a větší přehlednosti o práci 

cvičených osob. 

3.5 Shrnutí kapitoly 

Součástí této kapitoly je seznámení s OKŘ na území ČR a jejich rozdělení podle 

působnosti. Dále jsou uvedeny jednotlivé stupně a druhy cvičení, které mohou příslušné 

orgány provádět, včetně popisu jednotlivých metodik zabývajících se těmito cvičeními. 

Následně je podrobně popsán KŠ ORP zejména jeho fungování, jenţ je nutné k pochopení 

navrhovaného cvičení. Je zde taky zmíněno, jak by měla vypadat místnost při provádění 

cvičení a systém přípravy členů KŠ. 

V poslední části této kapitoly je popsáno, jakým způsobem bude navrţené cvičení 

realizováno. Bude se jednat o prověřovací cvičení, jehoţ součástí je ověření přípravy OKŘ 

na úrovni obce s rozšířenou působností ke zdolávání poţáru velkého rozsahu. 
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4 Analýza poznatků z požárů velkého rozsahu 

Následující kapitola je zaměřena na vytvoření komplexního pohledu na průběh prací  

při zdolávání poţáru velkého rozsahu k následnému návrhu scénáře cvičení. Jedná se tedy  

o priorizaci nejdůleţitějších prací, které budou zahrnuty do modelu cvičení. V první části 

je rozebrán poţár v městském prostředí – konkrétně v krajském městě Zlín. Druhá část této 

kapitoly popisuje postup jednotek IZS při zdolávání lesního poţáru v Bzenci. 

4.1 Požár areálu Svit a postup jednotek PO 

Ohlášení:    středa 9. 1. 2013 čas 01:16 

Specifikace zásahu:   poţár, skladovací prostor 

Vyhlášený stupeň poplachu.:   Zvláštní stupeň poplachu 

Adresa, místo události:  Zlín, ul. Třída Tomáše Bati (viz obrázek č. 4) 

Objekt:     skladovací hala. 4 podlaţí 

 

Obrázek č. 4 - Poloha areálu Zdroj:[maps.google.cz] 

Na likvidaci tohoto poţáru se podílelo celkem 54 profesionálních, dobrovolných  

a podnikových jednotek PO ze Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje 

včetně chemické laboratoře HZS z Frenštátu pod Radhoštěm konkrétně:  
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 HZS ze stanic Zlín, Uherské Hradiště, Otrokovice, Valašské Meziříčí, 

Kroměříţ (99 hasičů/ 37 ks techniky); 

 Mezikrajská výpomoc HZS: ZÚ Hlučín, Ostrava, Olomouc (40 hasičů/15 ks 

techniky); 

 Podnikoví hasiči: 3 jednotky (27 hasičů/5 ks techniky); 

 Dobrovolní hasiči: 42 jednotek (229 hasičů/57 ks techniky) 

Po příjezdu prvních jednotek k hořícímu objektu došlo nejprve k provedení průzkumu 

místa zásahu, následně jednotky vnikly do budovy za účelem detekce místa poţáru  

a vyvedení osob nacházejících se uvnitř budovy. Následovala spolupráce s příslušnou 

osobou zejména k popisu budovy, dodání stavební dokumentace a zjištění informací  

o uskladněném materiálu uvnitř budovy. 

V počáteční fázi poţáru byly na místě 4 jednotky PO, které zprvu prováděly hasební práce 

uvnitř objektu, ale po vyhodnocení nebezpečí a vyhlášení 2. a 3. stupně poplachu došlo  

ke stáhnutí těchto jednotek z budovy, rozdělení místa zásahu na sektory a zahájení hasících 

prací z vnější části budovy, coţ mělo za následek sníţení efektivity hašení poţáru. 

V průběhu akce byla zásadní komunikace s KOPIS Zlínského kraje, především za účelem 

poskytnutí dalších jednotek, lidí, techniky pro zvládnutí poţáru a zajištění průběţné 

informovanosti obyvatel města.  

Při vyhlášení zvláštního stupně poplachu si vyţádal velitel zásahu (VZ) přes KOPIS 

přítomnost velkokapacitního čerpadla Somatti z Moravskoslezského kraje, cisterny PHM 

pro zásobování jednotek pohonnými hmotami, zajištění osvětlovacích balonů pro noční 

hašení a povolání sil a prostředků Záchranného útvaru HZS ČR z Hlučína. 

Během zásahu docházelo k monitorování stavu ovzduší a informování VZ o přítomnosti 

škodlivých látek ve městě a analýze vypuštěné poţární vody z místa zásahu do městské 

kanalizace. Koncentrace škodlivých látek (dioxinů) vznikajících během poţáru  

se pohybovala okolo 3ppm. U odpadní vody se nezjistilo ţádné nebezpečí kontaminace. 

Během zásahu docházelo k postupnému vyhledávání zásobišť poţární vodou, byla zřízena 

celkem 3. Jako nejoptimálnější řešení se nabízela blízko protékající řeka Dřevnice, ze které 

bylo dodáno za pomocí čerpacích, kalových a velkokapacitního čerpadla celkem 6243 m
3
 

vody. Dopravu zajišťovaly přidělené poţární jednotky většinou sboru dobrovolných hasičů 
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obcí. Na základě provedených analýz po skončení hasebních prací se za největší problémy, 

komplikující hasičům práci povaţovaly: 

 Inverzí počasí; 

 Vysoký vývin škodlivých zplodin hoření; 

 Vícepodlaţní budova s velkým mnoţstvím uskladněného zboţí 

 Velmi obtíţná lokalizace místa hoření 

 Neuzavřené poţární stěny 

 Vysoká intenzita sálavého tepla. [19] [20] 

Při zásahu bylo spotřebováno 5 037 litrů nafty a 397 litrů benzinu Natural 95. K ukončení 

likvidace poţáru došlo v 9:52 11.9. 2013. 

Podrobnější popis prací je uveden v následující tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4 - Přehled prací Zdroj: upraveno podle [19] 

Čas Akce Osoba Poznámka 

9.1 - 

01:16 

Ohlášení poţáru Kopis Vyslání jednotek 

3:12 Vyhlášen 2. stupeň poplachu Velitel zásahu 1  

3:36 Vyhlášen 3. stupeň poplachu Velitel zásahu 1  

3:52 Přítomnost velícího důstojníka směny   

3:39 Předávání velení střídajícímu VZ Velitel zásahu 1 a 2 Poţadavek na info. 

obyvatelstvu 

4:15 Přebírání velení Velitel zásahu 1 a 2 postupný příjezd 

dalších jednotek 

4:17 Vznik prasklin v konstrukci Zasahující jednotky Hasební práce v 

bezpečné vzálenosti, 

zapáskování objektu 

PČR 

4:18 Vyţádání statika Velitel zásahu 2 Kopis vyrozumněl v 

5:21 
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4:19 Informování orgánů města Velitel zásahu 2  

4:19 Informování hygienické sluţby Velitel zásahu 2 Informace předána v 

4:37 

5:00 Zřízení plnícího stanoviště  Řeka Dřevnice 

5:19 Informace vodárenské síti na zvýšený 

odběr vody 

Velitel zásahu 2 Kopis 

5:48 Příjezd statika  Zákaz vstupu do 

budovy 

5:49 Informace o informování obyvatel  Zpráva od Kopis 

6:35 Předávání velení střídajícímu VZ Velitel zásahu 2 a 3  

6:40 Přebírání velení Velitel zásahu 3 Povolání denních 

příslušníků IZS, 

vytvoření štábu 

velitele zásahu 

7:40 Zasedání štábu VZ Velitel zásahu 3 Informace o situaci 

9:24 Vyhlášení zvláštního stupně poplachu Velitel zásahu 3 Vyţádání čerpadla 

Somatti 

10:16 Informování společnosti Vak Zlín Kopis Odtok vody z poţářiště 

do kanalizace 

11:00-

11:35 

Obhlídka místa poţáru Velitel zásahu 3 Vyţádání cisterny 

PHM 

12:30 Instalace čerpadla Somatti   

12:40 Zvýšení pozorovacích prací Velitel zásahu 3 Zintenzivnění 

plamenného hoření 

13:40 Spuštění čerpadla Somatti   

14:00 Zasedání štábu VZ Velitel zásahu 3 PČR, statik, zástupce 

města 

14:50 Odebírání vzorku poţární vody Chemická lab. MSK  Moţná kontaminace  
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15:40 Poţadavek na osvětlení Velitel zásahu 3 Moţnost hašení v noci 

16:00 Zasedání rozšířeného štábu VZ Velitel zásahu 3 a 4 Předávání informací 

16:20 Předání místa zásahu Velitel zásahu 4 Poţadavek na doplnění 

sil a prostředků 

20:00 Zrušení funkce člena štábu pro 

nasazení jednotek 

 Sloučena s funkcí 

náčelníka štábu 

22:00 Postupné sniţování jednotek Velitel zásahu 4  

10.1. 

3:06 

Zvětšení prasklin na schodišti Velitel zásahu 4 Rozšíření zákazu 

vstupu 

16:43- 

21:50 

Naměřena koncentrace amoniaku 3 a 

2ppm 

Chemická laboratoř 

Msk 

 

11.1 

8:19 

Předání funkce velitele zásahu Velitel zásahu 5 Předávání informací 

od 7:15 

7:45-

12:00 

Hašení pomocí výškové techniky  Hoření ve 4. podlaţí 

9:00 Zrušena dálková doprava vody Zasahující jednotky JSDHO Boršice, 

Tlumačov 

14:31 Příjezd vyšetřovatelů TÚPO Praha  

16:00 Utlumeno ohnisko poţáru  Sniţování jednotek 

17:00- 

17:46 

Střídání VZ Velitel zásahu 5 a 6 Zrušen štáb VZ 

18:00 Doplňování PHM   

19:30 Prohlídka poţářiště, bez plamenů, 

kouře 

Velitel zásahu 6 Zrušení poţárního 

úseku 2 

Do 

6:00 

Prováděny prohlídky poţářiště  Čerpání vody ze 

suterénu 

12.1. Střídání VZ Velitel zásahu 6 a 7 Předávání inf. od 7:30 
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9:52 Vyhlášena likvidace poţáru Velitel zásahu 7  

10:00 Jednání VZ  PČR, statik, zástupce 

města, majitel objektu 

12:33 Místo zásahu předáno majiteli a PČR   

7:30-

18:30 

Vyšetřovací tým na místě zásahu  PČR, HZS, TUPO, 

kynologové 

17:00 Předání prostor štábu Vz zástupci 

společnosti Mitas 

  

18:00 Odjezd VZ na základnu   

 

4.2 Činnost KŠ ORP Zlín 

Svolání krizového štábu nařídil svým rozhodnutím primátor města Zlín, podle krizového 

zákona [7] a na ţádost velitele zásahu. Krizový štáb ORP Zlín fungoval v čase od 9.1. 6:00 

do 8:00 10.1.2013. Počet nasazených lidí v průběhu činnosti KŠ dosáhl 28 osob. 

Ke svolávání KŠ docházelo od 5:30 hod. za pomocí mobilních telefonů z centrály městské 

policie Zlín. Od 6:00 se začalo s rozvinováním pracovní místnosti, která se nacházela 

v prostorách MP Zlín, vzhledem k brzké době obstarávala policie i zabezpečování 

místnosti pro chod KŠ. Po kontrole přítomnosti, kompetentnosti a stavu akceschopnosti KŠ 

bylo zahájeno úvodní zasedání, jehoţ cílem bylo především seznámit přítomné členy 

s nastalou událostí a navrţení postupů k řešení poţadavků velitele zásahu. Úvodní jednání 

probíhalo od 6:30 do 8:20. 

Při hodnocení situace na úvodním jednání se řešilo upřesnění zóny ohroţení kolem 

hořícího objektu a potřeba informovat přilehlé mateřské a základní školy, nacházející  

se v blízkosti objektu a jejich evakuaci. Po vydání rozhodnutí o evakuaci bylo evakuováno 

celkem 405 osob (343 dětí + 62 zaměstnanců). Evakuace byla provedena za pomocí 

autobusů městské hromadné dopravy města Zlín. 

 Na stránky města Zlín byla umístěna informace o situaci a proběhlo informování obyvatel 

pomocí systému VISO: „V areálu bývalého Svitu hoří sklad elektroniky, nedaří se najít 

ohnisko poţáru, zasahuje několik profesionálních i dobrovolných jednotek hasičů 
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statutárního města Zlín, ORP Zlín, Zlínského kraje i sousedních krajů“ [18]. Důleţitou 

částí jednání byla nutnost zahájit a v průběhu prací pokračovat se zajištěním stravy  

a pitného reţimu pro zasahující jednotky na místě poţáru. Tento problém byl dán do 

kompetence pracovníkovi týlového zabezpečení, který se svým týmem kontaktoval podle 

uzavřených smluv potravinářské subjekty. Logistické zabezpečení měl na starosti 

pracovník plánování. Z počátku docházelo zásobování samotnými potravinářskými 

subjekty, ale v pozdějších hodinách byly na tuto práci po domluvě s velitelem zásahu 

vyčleněny jednotky sboru dobrovolných hasičů.  

Jednotlivým členům KŠ byly dále vydány úkoly: 

Tajemníku a vedoucímu SPS KŠ : 

 V součinnosti s ředitelem MPZ zabezpečit svolání dalších členů KŠ; 

 Příprava, organizace a zabezpečení přemístění a odsunu dětí z ohroţených 

míst do náhradních prostorů; 

 Organizovat monitoring ovzduší s vyuţitím laboratoří HZS a krajské 

hygienické stanice, následné vyhodnocování a informování o stavu. 

Řediteli MPZ: 

 Zabezpečit svolání osob k doplnění KŠ – ředitele dopravní společnosti, 

technických sluţeb, vedoucího odboru školství a osobu pro zřízení 

kontaktního místa. 

 Podílet se s hlídkami MPZ na uzavření zóny ohroţení a být připraven 

k zabezpečení evakuace. 

Tajemnici MMZ: 

 Navázat součinnost se sloţkami IZS; 

Technikovi požární ochrany: 

 Zabezpečení přehledu o nasazených silách a prostředcích SMZ a ORP Zlín 

 V součinnosti s VZ organizovat a zabezpečit výdej stravy na místě zásahu; 

Tiskovému mluvčímu MMZ: 

 Připravit tiskovou zprávu o situaci pro městské stránky, novináře  

a pro varování a informování obyvatelstva 
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 Kontaktovat místní rádia a sdělovací prostředky a poţádat je o odvysílání 

schválené tiskové zprávy; 

Všem členům KŠ: 

 Podávání hlášení o provedených kontrolách, přijatých a odeslaných zprávách 

a jejich zaznamenání u zapisovatelek KŠ; 

 Upřesnění činnosti, chodu a způsobu práce KŠ; 

 Stanovení času na účast pro 1. průběţné jednání KŠ. 

Předmětem 1. průběţného jednání konaného od 16:30 do 17:00 bylo především 

informování o současném stavu a dalším vývoji situace. Byly probírány úkoly přijaté 

během úvodního zasedání  a provedena kontrola jejich splnění, případně jejich průběţného 

plnění. Projednávány byly také finanční prostředky a zdroje potřebné k vyřešení situace. 

V průběhu zasedání byly vydány úkoly jednotlivým členům do 2. průběţného zasedání 

stanoveného na  10.1.2013 7:00hod. Vzhledem k vývoji situace byly výše zmíněným 

pracovníkům přiděleny další úkoly: 

Tajemníku a vedoucímu SPS KŠ: 

 Udrţovat nepřetrţité spojení a součinnost s VZ a IZS; 

 Řešit průběţné poţadavky VZ.; 

 Zabezpečit v součinnosti v VZ a cestou vedoucího odborné skupiny pro 

týlové zabezpečení stravování a pitný reţim zasahujících a členů KŠ. 

Řediteli MPZ: 

 Po odsouhlasení zprávy vyhlásit prostřednictvím VISO informaci občanům  

o měření ovzduší 

Zástupcům složek IZS a MPZ: 

 Informovat o stavu tajemníka a vedoucího SPS KŠ vţdy ráno v 7:00 

Součástí jednání bylo stanovení o směnnosti KŠ o sníţených počtech od 18:00. 

Průběţné jednání číslo 2 konané od 7:00 do 7:45 dne 10. 1. 2013 mělo na programu 

informaci o úspěšné lokalizaci poţáru, počtu zasahujících jednotek a předpoklad ukončení 

zásahu během dalšího dne. Na doporučení VZ byla ukončena činnost KŠ v 8:00, případné 
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činnosti byly předány do gesce oddělení krizového řízení a obrany v součinnosti s MPZ  

a odborem vnitřní správy. [18] 

Celkové náklady ORP Zlín při činnosti KŠ dosáhly částky 260 960 Kč. V tabulce č. 5 jsou 

rozebrány jednotlivé poloţky výdajů a v tabulce č. 6 je znázorněno fungování KŠ. 

Tabulka č. 5 - Náklady ORP Zlín Zdroj: upraveno podle [18] 

Krizový štáb a zasahující jednotky 

Strava 97 950 KČ 

Technické zajištění 17 810 KČ 

Ostatní výdaje 

Měřící vůz ZÚ Ostrava 99 200 KČ 

Zajištění evakuace 17 500 KČ 

Mzdy hasičům 28 500 KČ 

Tabulka č. 6 -  Fungování krizového štábu Zdroj: [vlastní] 

Čas Akce Členové Poznámka 

9.1._ 

05:30 

Svolání členů Městská policie Zlín Pomocí mobilních 

telefonů 

6:00 Rozvinování pracoviště Městská policie Zlín  

6:30 - 

8:20 

Úvodní zasedání Krizový štáb Seznámení se se situací, 

vydání úkolů 

16:30-

17:00 

1. Průběţné zasedání Krizový štáb  

10.1._ 

7:00 - 

7:45 

2. Průběţné zasedání Krizový štáb  

8:00 Ukončení činnosti Krizový štáb Doporučení VZ 
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Činnost KŠ ORP Zlín se dá z celkového hlediska hodnotit jako velmi úspěšná, díky  

níţ došlo k výrazné podpoře nejen zasahujícím jednotkám PO ale i nezbytné pomoci 

obyvatelům města Zlín. Při této akci se ukázala nezbytnost provedených školení, cvičení  

a nácviků členů KŠ. Informace v této kapitole byly analyzovány z dokumentu [18]. 

4.3 Analýza požáru Bzenec 

Ohlášení:    24. 5. 2012 čas 15:59 hod. 

Specifikace zásahu:   Lesní poţár 

Vyhlášený stupeň poplachu.:   Zvláštní stupeň poplachu 

Místo události:    Jihomoravský kraj - Bzenec (viz obrázek č. 5) 

 

Obrázek č. 5 - Lesní požár Bzenec Zdroj:[14] 

 

Lesní poţár v okolí Bzence zasáhl plochu o velikosti 500 hektarů, coţ z něj dělá největší 

poţár v Jihomoravském kraji za posledních 15 let - hořel převáţně borový porost. Poţár, 

původně ohlášený jako hořící paseka o ploše 50 x 50 metrů, se v písčitém, velmi suchém 

terénu „Moravské Sahary“ a díky silnému a neustále se točícímu větru velmi rychle šířil  

do okolí, coţ vedlo k rychlému vyhlášení zvláštního stupně poplachu. Celková doba 

zásahu trvala 6 dní a bylo nasazeno celkem 208 jednotek z ČR i Slovenska (1500 hasičů, 

300 kusů techniky), včetně 200 příslušníků policie ČR, která zajišťovala především 
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průjezdnost silnic pro jednotky a odklánění dopravy od místa zásahu. Při hašení byly 

vyuţity 3 vrtulníky Policie ČR - 2 k hašení a další k provádění průzkumu místa poţáru. 

Dále zasahoval vrtulník armády ČR a 3 letouny Letecké hasičské sluţby – bylo provedeno 

celkem 525 shozů. Mezi těţkou techniku můţeme zařadit poţární tank, obrněný transportér 

v hasičské úpravě, automobilový bagr UDS Záchranného útvaru HZS ČR a speciální 

lesnický stroj Harvestor.  Na místě zásahu byl zřízený štáb VZ, jehoţ součástí bylo mobilní 

operační středisko HZS Jihomoravského kraje, které slouţilo především pro lepší reakci 

VZ na nově vzniklé situace.  

Zásobování poţární vodou bylo řešeno dálkovou dopravou z nadzemních hydrantů 

v Bzenci a velkoobjemových čerpadel z řeky Moravy. O zajištění jídla, stravy a odpočinku 

se postarala turistická chata Littner v Bzenci – Přívoze a neziskové organizace 

Jihomoravského kraje. K likvidaci poţáru hasiči spotřebovali přibliţně 21 tisíc m
3
 vody  

a téměř 6 tun pěnidla. V tabulce číslo 7 je podrobně popsána situace ve čtvrtek 24. a pátek 

25. 

Tabulka č. 7 - Schéma prací při požáru v Bzenci Zdroj:[vlastní] 

Čas Akce 

24.5.  

15.58 
Ohlášení poţáru 

16:22 Zasaţena plocha 500 m
2
 

16:24 Vyhlášen 2. stupeň poplachu 

16:36 Zasaţena plocha 0,5 Km
2
 

17:08 Vyhlášen 3. stupeň poplachu 

18:07 Vyhlášen 4. stupeň poplachu 

25. 5. 

02:07 
Nedaří se dostat pod kontrolu poţár, uhašené lokality se znovu vzněcují 

5:14 Zásah vrtulníku 

7:40 Střídání hasičů 

8:50 Zajištění plochy policií 
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10:10 Zasaţena plocha 600 hektarů 

10:20 Výjezd 10 cisteren  z Brna a okolí 

13:30 Příjezd dalších jednotek 

15:00 
Hašení pomocí vrtulníků, vznesen poţadavek na armádní vrtulník, podle 

operačního střediska je situace neměnná 

16:30 Vyslání cisteren ze Zbirohu a Hlučína včetně těţké techniky 

16:50 Přítomnost armádního vrtulníku Sokol 

16:59 Doba zásahu 25 hodin 

18:00 Střídání jednotek na místě zásahu 

18:50 Na místě 50 jednotek, nasazeno 200 kusů techniky 

20:30 Lokalizace poţáru 

 

Sobota 26.5. 

Docházelo k posilování jednotek z dalších krajů ČR včetně jednotek ze Slovenské 

republiky. Byl vyřešen problém se zásobováním pohonných hmot a zřízení čerpacího 

stanoviště u řeky Moravy za pomocí velkokapacitních čerpadel Somati. Ve 20:00 hod. bylo 

na zdolávání poţáru nasazeno 78 jednotek a 380 hasičů. Celkový počet jednotek a hasičů, 

kteří se vystřídali na likvidaci poţáru, byl 205 jednotek a 968 hasičů. Spotřebováno bylo 

28 tis. litrů nafty.  

Neděle 27.5. 

Situace v neděli byla obdobná jako v sobotu. Jednotky pokračovaly v monitorování  

a hašení ohnisek poţáru. Za pomocí leteckého průzkumu bylo zjištěno, ţe jiţ nedochází 

k plamennému hoření, coţ vedlo k rozhodnutí velitele zásahu o staţení nasazené letecké 

techniky. Celkový počet jednotek a hasičů, kteří se vystřídali při likvidaci poţáru, byl 

 ke 22,00 hodině více neţ 250 jednotek s více neţ 1500 hasiči. 
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Pondělí 28.5. 

Probíhá dohašování ohnisek poţáru a postupné stahování jednotek z místa zásahu. 

Velkokapacitní čerpadla jsou stále v provozu, na místě zasahují jednotky HZS ČR  

i dobrovolní hasiči. 

Úterý 29.5. 

Na místě zásahu je 40 hasičů. Na čtyřech úsecích zásahu hasiči stále vyhledávají a dohašují 

skrytá ohniska hoření. K vyhledávání těchto ohnisek pouţívají termokamery, k průzkumu  

a průběţnému monitoringu celého poţářiště byl opět nasazen policejní vrtulník. Došlo 

k předání místa zásahu pracovníkům Lesy ČR a následnému monitorování lesa po dobu 14 

dnů. [13, 14, 15]. 

4.4 Shrnutí kapitoly 

Hlavním cílem této kapitoly bylo vytvoření poznatků o průběhu hasebních prací  

při zdolávání poţárů velkého rozsahu. Zaprvé byl zanalyzován a popsán poţár  

ve městském prostředí a s ním spojené hasební práce. Jako druhý byl analyzován lesní 

poţár v Bzenci a to k vytvoření pohledu na průběh hasebních prací při tomto druhu poţáru. 

Je zde taky popsána funkčnost KŠ ORP Zlín, která vedla k porozumění vztahu mezi 

zasahujícími jednotkami a členy tohoto štábu. Při obou poţárech bylo nezbytné zajišťování 

zasahujícím jednotkám PHM, hasební vodu, zajištění místa zásahu, stravu, pitný reţim  

a odpočinek z důvodu náročnosti hasebních prací.  

Tyto poţadavky budou zahrnuty jako hlavní cíle pro vytvoření cvičení OKŘ  

ve spojení s: varováním obyvatelstva a zajištěním informovanosti o situaci, prováděním 

evakuace, zajištěním místa zásahu a veřejného pořádku, poţadavky na spojení se štábem 

VZ, zajištěním týlového zabezpečení. 
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5 Návrh cvičení – požár velkého rozsahu 

V této části jsou aplikovány informace z teoretické části práce, jenţ byly podkladem 

k navrţení scénáře pro cvičení orgánu krizového řízení na úrovni ORP  

se zaměřením na práci SPS pro poţár velkého rozsahu ve sloţení:  

 Vedoucí; 

 Pracovníci ORP a Měp (ve sloţení STANO); 

 Zástupce Policie ČR; 

 Zástupce HZS; 

Cvičení je naplánováno pro smyšlenou ORP Střelkov, ve které dojde ke vzniku velkého 

lesního poţáru a ke svolání KŠ. Cvičení bude nařízeno starostou podle § 12,  

odst. 1 písm. e [4] a řízeno reţisérem ve spolupráci s členy jeho týmu, kteří budou 

postupovat podle vytvořeného scénáře. Celkové cvičení se odehrává v legislativním rámci 

podle zákona o krizovém řízení. 

V následující kapitole je navrţena celková organizace cvičení s podrobnostmi 

k jednotlivým úkonům. 

5.1 Organizace cvičení 

Organizace cvičení bude zabezpečena příslušnou dokumentací, jejímţ zpracovatelem je 

pověřen vedoucí odboru krizového řízení ORP.  

Cíle cvičení 

Účelem nácviku je zvýšení připravenosti členů KŠ ORP na řešení krizových situací 

v rámci správního obvodu ORP. Mezi konkrétní cíle bude patřit: 

 Ověření zpracovaných plánů ke zvládání mimořádných událostí; 

 Získat poznatky k provedeným postupům; 

 Ověřit moţnosti součinnosti mezi jednotlivými sloţkami; 

 Procvičit činnost prováděných pracovníky SPS. 
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Téma cvičení 

Cvičení KŠ ORP  Střelkov na zvládnutí poţáru velkého rozsahu. 

Doba provedení nácviku 

Termín svolání a nácviku: dne 1. 7. 2015 

- zahájení cvičení dne 1. 7. 2015 

- ukončení cvičení dne 1. 7. 2015 

Řídící cvičení 

Předseda KŠ a starosta ORP Jaromír Levý tel: +420 777 666 555 

Vedoucí odboru krizového řízení a reţisér Bohuslav Matuš tel: +420 777 888 999 

Oba pracovníci budou mít k dispozici prováděcí dokumentaci cvičení. 

Místo provedení  

Městský úřad ORP Střelkov (adresa: Náměstí Komenského 10) 

Místnost č. 10 určená k jednání krizového štábu  

Osoby/technika ORP Střelkov účastnící se cvičení 

Jedná se o informativní přehled pro členy SPS pro plánování opatření ke zvládnutí poţáru. 

Tabulka č. 8 -  Přehled osob Zdroj: [vlastní] 

Jednotka/Pracoviště Místo Technika/Vybavení Počet osob 

Oddělení krizového 

řízení 

Městský úřad Počítače, dataprojektory, 

telefony, potřebná 

dokumentace 

20 

Městská policie Střelkov 5 automobilů, 3 

megafony, 

20 

JSDH Střelkov 6 hasících automobilů, 2 

osobní automobily 

35 

Technické sluţby Střelkov  3 nákladní automobily 40 



43 

 

 

ČSAD 

 

 

Střelkov 

 

 

4autobusy,   

dispečerské pracoviště 

 

6 

 

 

Časový harmonogram 

Zahájení cvičení v 10:00 hod. 

Ukončení cvičení do 20:00 hod. 

Vyhodnocení cvičení 8. 7. 2015 v 15:00 hod. 

Dokumenty pracovníkům 

Dokumentace ke cvičení bude obsahovat příslušnou krizovou dokumentaci: 

 Havarijní plán; 

 Krizový plán; 

 Právní předpisy (zákony, vyhlášky a metodiky). 

Pro vytvoření lepšího pohledu a následnému plánování budou k dispozici i mapové 

podklady v různých měřítcích: 

 Krajském; 

 Okresním; 

 Městském; 

 Lokálním (městská část Lesní čtvrť); 

 Mapa s vyznačením poloh jednotek IZS do svolání KŠ. 

Spojení a komunikace 

Spojení se všemi členy cvičení bude probíhat různými způsoby, mezi které budou patřit: 

 Telefony; 

 Vysílačky; 

 E-maily; 

 Písemná korespondence. 

Konkrétní způsob komunikace mezi osobami je zahrnut ve scénáři cvičení. 
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Ukončení cvičení 

Ukončení cvičení bude oznámeno řídícím cvičení členům KŠ, kteří informaci rozešlou 

jednotkám, členům do terénu za pomocí mobilních telefonů/vysílaček. 

Vyhodnocení cvičení 

Cvičení bude vyhodnoceno na následujícím zasedání bezpečnostní rady KŠ ORP.  

Za vyhodnocení bude zodpovídat ředitel HZS kraje a územního odboru obce Střelkov, 

vedoucí krizového řízení obce Střelkov a přizvaní odbornící, kteří vydají o cvičení 

podrobnou zprávu s názvem: „Cvičení Požár 2015“. 

5.2 Námět a postup cvičení 

V následku dlouho trvajícího sucha, zvýšených teplot a silného větru na území kraje došlo 

ke vzniku poţáru na územní části ORP. Vzhledem k rozsáhlosti a závaţnosti poţáru byl 

velitelem zásahu vyhlášen nejvyšší stupeň poplachu, na místě zasahuje přes 300 členů IZS. 

Je zasaţena plocha o velikosti 100 hektarů. Lze očekávat, ţe ke zvládnutí situace bude 

zapotřebí podporovat jednotky IZS v zařizování stravy, odpočinku, řešení konkrétních 

poţadavků a zajištění informovanosti obyvatelstva včetně případné evakuace. 

Podrobnosti k jednotlivým úkolům: 

Záchranné a likvidační práce – budou v případě potřeby organizovány starostou nebo 

jinou pověřenou osobou v koordinaci se štábem velitele zásahu. 

 Evakuaci a nouzové přeţití řešit podle zpracovaných plánů - plán evakuace  

a nouzového přeţití obyvatelstva. 

 Shromaţdiště pro zónu ohroţení a evakuační zónu zřídit s dostatečným 

bezpečnostním perimetrem. Pro vytvoření shromaţdiště bude vyčleněna jednotka 

JSDH obce. Bezpečnost na shromaţdišti bude zajištěna Městskou policií, 

evakuační trasu zajistí PČR. 

  Evakuační středisko bude zřízeno v budově Základní školy (tělocvična). Rozvinutí 

bude zajištěno JSDH, která si vyzvedne potřebný materiál na provoz v budově 

městského úřadu.  

Zodpovědnost: Vedoucí skupiny pro nasazení sil a prostředků, příslušník HZS 
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Varování, vyrozumění a informovanost obyvatel -  bude řešena za pomocí JSVV 

v ohroţené části obce. Budou vydány přesné instrukce, jak se mají lidi zachovat,  

aby nevznikla panika. V okrajových částech bude informování zajišťovat Městská policie 

za pouţití techniky. Součástí bude zveřejnění informace na internetových stránkách obce  

o průběhu situace a doporučení na chování lidí. 

Zodpovědnost: Vedoucí skupiny analýzy a plánování 

Součinnost s velitelem zásahu – předávání informací o stavu situace, upřesnění zóny 

ohroţení, moţnosti monitorování zóny ohroţení, technické údaje, moţnosti improvizované 

ochrany jednotlivce, zásady první pomoci při zasaţení. 

Zodpovědnost: Vedoucí skupiny analýzy a plánování, příslušník HZS 

Celkové zabezpečení sil a prostředků  

 Strava a pitný reţim bude zajištěna podle plánovaných dohod s jednotlivými 

subjekty. V případě zajištění teplé stravy bude záleţet na domluvách a moţnostech 

s jednotlivými restauračními zařízeními v obci. 

 Dopravní prostředky zajistit od dopravního podniku ČSAD včetně stanovení doby. 

Vozy označit nápisem Evakuace osob. 

 Pohonné hmoty čerpat na jednotlivých čerpacích stanicích- nutnost k následnému 

proplacení je doklad. 

 Materiál pro humanitární pomoc obyvatelstvu vyzvednout ve stanici HZS. 

Zodpovědnost: Vedoucí týlového zabezpečení 

Veřejný pořádek a bezpečnost zabezpečovat nepřetrţitě silami a prostředky Městské 

policie a PČR při: 

 Regulaci dopravy kolem místa hasebních prací a dodrţování stanovených 

objízdných tras; 

 Ochraně majetku; 

 Městská policie bude nápomocna PČR. 

Zodpovědnost:  Vedoucí skupiny analýzy a plánování, příslušník PČR. 
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Spojení se zasahujícími jednotkami a ostatními obcemi provádět v rádiových sítích 

HZS a krizového spojení obcí, zajištění kontaktů na krizové pracovníky. Zajištění 

doručovatelnosti vykonavatelům příslušných opatření. 

Zodpovědnost: Vedoucí skupiny pro součinnost a komunikaci 

5.3 Realizace cvičení 

Cvičení se bude odehrávat od Úvodního zasedání KŠ z čehoţ vyplývá, ţe jeho součástí 

nebude nácvik na zpohotovení jednotlivých členů a pracoviště, tito pracovníci jiţ budou 

s časovým předstihem přítomni v budově městského úřadu. Z tohoto důvodu je v tabulce  

č. 9 znázorněna časová osa situace od vzniku události po úvodní zasedání. 

Tabulka č. 9 -  Opatření do úvodního zasedání Zdroj: [vlastní] 

Pořadí Čas Popis situace Činnost 

1 T - 11 Vznik poţáru 
 

2 T - 10 Vyrozumění HZS Výjezd jednotek 

3 T - 9 
Informování starosty o 

situaci 
Provedeno varování obyvatel 

4 T - 8 Infomování policie Výjezd jednotek 

5 T - 7 Příjezd jednotek na místo 
Zahájení hasebních a 

zabezpečovacích prací 

6 T - 6 Informování starosty Na ţádost VZ svolat KŠ 

7 T - 5 Svolávání členů Kopis + Měp 

8 T - 4 Příprava pracoviště 
 

9 T - 3 Zpohotovení místnosti 
 

10 T - 2 Příjezd členů na zasedání 
 

11 T - 1 Kontrola přítomnosti Vyhodnocení svolání 
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Období č. 1 : 10:00 – 12:30 

Situace: Na ţádost velitele zásahu došlo ke svolání KŠ starostou ORP. Dne 30. 6. v 22:30 

hod. došlo ke vzniku poţáru v lese Hluboček, na místě v současné době zasahuje 350 členů 

IZS a 60 kusů techniky včetně leteckých shozů poţární vody. Policie zajišťuje příjezdové 

cesty k ohnisku poţáru a probíhají opatření k odklánění dopravy od místa zásahu. 

V současné době je zasaţeno přibliţně 105 hektarů lesa a podle meteorologických 

předpovědí se bude kouř otáčet směrem k městu a dojde k zintenzivnění hoření. 

Učební úkoly: 

 Navázání kontaktů s příslušnými osobami/orgány; 

 Vyhodnocení situace; 

 Ověření krizové dokumentace; 

 Provedení evakuace; 

 Zajištění dopravy evakuovaných; 

 Zajistit úplné informování obyvatel. 

 

Období č. 2 : 13:00 – 16:00 

Situace: Dochází ke zhoršování situace a stále se zasahujícím jednotkám nepodařilo 

lokalizovat zdroj poţáru. Proběhla celková evakuace městské části Lesní čtvrť v počtu 500 

obyvatel, kteří sebou mají jídlo pouze na jeden den. Se špatným zásobováním se potýkají 

taky jednotky IZS, které jiţ zasahují více neţ 12 hodin a bude zapotřebí zajistit místo pro 

odpočinek. Tato situace sebou přinesla i zhoršení dopravní situace, zvláště v centu města, 

kde se tvoří dlouhé kolony, které mohou komplikovat průjezd zasahujících jednotek a tím 

zpomalit průběh prací. 

Učební úkoly: 

 Plánování stravy, pitného reţimu a PHM; 

 Zajištění bezpečnosti majetku evakuovaných osob a okolí velitele štábu; 

 Zajištění zdroje vody pro hašení; 

 Vyřešení dopravní situace ve městě. 
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5.4 Shrnutí kapitoly 

Předmětem této kapitoly bylo navrţení konceptu cvičení  OKŘ na poţár velkého rozsahu. 

se zaměřením na práci členů SPS. Cvičení je naplánováno se všemi zásadami, které patří 

k jeho přípravě s vyuţitím situací, vycházejících z reálných zásahů, které byly analyzovány 

v kapitole č. 4 Analýza poznatků z požárů velkého rozsahu. Pro celkovou reálnost 

prováděných cvičení bude vhodné i vytvoření správné atmosféry. Ta se můţe provést např. 

vytvořením hlučného prostředí, zvýšenou/sníţenou teplotou v místnosti, výpadkem 

vyuţívaných zdrojů, popřípadě dalšími kroky, které budou mít zpracovatelé k dispozici. 

Hlavním cílem této umělé atmosféry budou poznatky, jak jednotliví členové zvládají práci 

pod stresem a taky navození dojmu řešení reálné situace. 
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Závěr 

V této práci je navrţeno cvičení pro orgán krizového řízení na úrovni ORP, zabývajícího  

se řešením poţáru velkého rozsahu. Jedná se o poměrně rozsáhlou problematiku, na které 

se podílí mnoho lidí a to příslušníků IZS, pracovníků příslušných úřadů nebo soukromých 

sektorů. Je velmi důleţité, aby při řešení těchto událostí, nejenom poţárů velkých rozsahů 

docházelo ke správné součinnosti zainteresovaných stran a tím zamezení neţádoucích 

situací, které by mohli narušit řešení těchto situací. Za tímto účelem se provádějí jednotlivá 

cvičení, ať uţ k ověření daných postupů nebo moţnosti nalézt vhodnější řešení. Příprava 

cvičení se skládá z několika různých kroků, jenţ jsou popsány především v teoretické části 

práce. Jsou zde i analyzovány dva různé poţáry velkého rozsahu v odlišném prostředí a to 

z důvodu vytvoření komplexního náhledu na průběh prací vedoucích k jejich eliminaci  

a poskytování vhodných podmínek zasahujícím jednotkám. Jako první je popsán poţár 

v městském prostředí ve městě Zlín a jako druhý lesní poţár v Bzenci. Z těchto poţárů 

byly vyformulovány závěry, které poslouţily jako podklady pro navrţený scénář cvičení. 

Jako poslední a nejdůleţitější část této práce je navrţení cvičení pro smyšlenou ORP. 

Cvičení je naplánováno se všemi jeho náleţitostmi, jenţ jsou popsány v teoretické části 

včetně navrţeného scénáře.  

Na závěr bych chtěl dodat, ţe se mi podařilo splnit stanovený cíl práce a ţe práce 

v budoucnu můţe poslouţit jako předloha pro plánování cvičení na téma poţáry velkého 

rozsahu. 
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Seznam zkratek 

 

ČR Česká republika 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JČK Jihočeský kraj 

Kopis Krajské operační informační středisko 

KŠ Krizový štáb 

MMZ Magistrát města Zlín 

MP Městská policie 

OPIS  Operační informační středisko 

OKŘ Orgán krizového řízení 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PČR Policie České republiky 

PHM Pohonné hmoty 

ppm pars per milion (koncentrace) 

Sb. Sbírka 

SMZ Statutární město Zlín 

SPS  Stálá pracovní skupina 

VISO Výstraţný informační systém obyvatelstva 

VSPS Vedoucí stálé pracovní skupiny 

ŠVZ Štáb velitele zásahu 

TÚPO Technický úřad poţární ochrany 

ZÚ Záchranný útvar 
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Pořadí 
Operační 

čas 
Popis situace Úkol/požadavek Kdo vyvolá Způsob 

Jak/očekávaná 

činnost 
Poznámka 

1 10:00 Úvodní zasedání 

Zajištění spojení se 

ŠVZ, upřesnění zóny 

ohrožení, zjistit síly a 

prostředky na místě 

zásahu 

 
Slovně 

Navázáním 

komunikace se ŠVZ 
Vyhlášen Stav 

nebezpečí 

2 10:15 

Vzhledem k 

intenzitě poţáru 

vzniká hustý kouř 

vzdálen zhruba 3 

Km od okraje města 

Zjištění směru větru 

kvůli ohroţení města 

hořícími zplodinami 
Okolí Telefon Spojení s ČHMÚ   

3 10:20 

Ve městě panuje 

neklid, lidi se 

začínají obávat 

situace vzhledem k 

nedostatku 

informací 

Lidi volají na městský 

úřad/ ţádají informace 
Okolí Telefon 

Vydáním výstraţné 

zprávy 
3x za sebou 

zavolat 

4   

  

Vítr se bude šířít směrem 

k městu rychlostí 5m/s-

Očekává se zasaţení 

městské části do 2 hodin 

ČHMÚ Mail 
Spočítat kdy bude 

zasaţeno město 
  

Příloha č. 1 
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5   

Došlo k výpadku 

koncového prvku 

určenému k 

informování 

obyvatel 

Lidi nezaznamenali 

celou výstraţnou zprávu-

oprava  
Okolí Telefon/e-mail 

Automobily s 

megafony, televize, 

rádia,Internetové 

stránky města 

  

6 10:25 

Kvůli pohybu větru 

k městu a intenzitě 

kouře je nebezpečí 

ohroţení 

obyvatelstva 

Začít plánovat evakuaci 

ohroţené městské části 
Starosta/okolí Telefon Podle plánu evakuace   

7 10:32 

Podle analytických 

odhadů bude 

zasaţena městská 

část Lesní čtvrť 

Informovat městskou 

část o moţné evakuaci 
Starosta/okolí e-mail 

Prvky 

vyrozumnění/Měp v 

terénu- ověření 

informací 

  

8   

Jednotky Měp 

potvrzují zprávu o 

zasaţení městské 

části 

  Měp Vysílačka 
Kontaktovat ředitele 

školy o přípravě 

místnosti pro evakuaci 
  

9 10:45 

Splodiny poţáru 

jednoznačně 

ohroţují zdraví lidí, 

starosta vyhlásil 

evakuaci 

Vyhlášení evakuace-

Zajištění informovanosti 

o krocích z důvodu 

schvalování 

Starosta 
Telefo/e-

mail/dokument 

Prvky 

vyrozumnění/Měp v 

terénu 
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10 10:55   
Vydání tiskové zprávy a 

připravit tiskovou 

konferenci 
Starosta Telefon 

Zveřejnění na 

internetových 

stránkách, zpráva do 

médií 

  

11     
ČSAD má k dispozici o 

2 autobusy méně neţ je 

zahrnuto v plánu 
ČSAD       

12 11:05 

Podle vývinu 

situace se nebude 

jednat o 

krátkodobou akci, 

bude zapotřebí 

zajistit stravování 

Plánovat stravu a pití pro 

evakuované-odhad 550 

lidí 
Starosta Telefon 

S jednotlivými 

dodavateli a 

pracovníky ve škole 
  

13 11:15 

Z důvodu rychlého 

vyhlášení evakuace 

začínají být lidi 

podráţděni 

Na zřízeném 

shromaţdišti dochází k 

nepokojům-Na 

shromaţdišti hlášen 

počet 500 lidí 

Okolí Telefon Vyslání jednotek Měp   

14 11:26 

Na příjezdové 

komunikaci je 

zvýšený provoz 

dopravních 

prostředků 

Zabezpečit plynulou 

cestu ke škole 
Starosta Telefon 

Za pomocí automobilů 

na trase 
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15 11:36 

Po přestavbě školy 

došlo k zmenšení 

dříve vhodného 

prostoru a tím k 

neaktuálnosti 

zpracované 

dokumentace 

Hlášení o nedostatku 

místa ve škole 
Pracovníci v 

budově 
Telefon 

Nutnost rozdělení 

počtu 

evakuovaných/nahlásit 

počet evakuovaných 

  

16 11:40 

Situace přestává být 

přehledná, bude 

zapotřebí zajistit 

vizuální přehled ve 

městě 

Vyřešit průběţné 

monitorování situace ve 

městě 
Starosta Telefon     

17 11:50   
Nabídka dronu od 

soukromé osoby 
okolí Telefon/e-mail   

Finanční odměna 

za poskytnutí 

5000 KČ/den 

18 12:00 

Po přestavbě školy 

došlo k zmenšení 

dříve vhodného 

prostoru a tím k 

neaktuálnosti 

zpracované 

dokumentace 

Hlášení o nedostatku 

místa ve škole 
Pracovníci v 

budově 
Telefon 

Nutnost rozdělení 

počtu 

evakuovaných/nahlásit 

počet evakuovaných 

  

19 12:08 

Lidi z odlehlých 

částí města si 

stěţují na zhoršené 

dýchací podmínky 

Vyţádat monitoring 

stavu ovzduší ve městě 
Starosta Telefon Laboratoře HZS   
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20 12:15   
Zajistit informovanost 

obyvatel  
Starosta E-mail 

Prvky 

vyrozumnění/Měp v 

terénu 

Prověřit opravený 

prvek 

vyrozumnění 

21 12:18 

Ve městě panují 

zhoršené dýchací 

podmínky 

především v 

blízkosti místa 

zásahu 

Vydání ochranných 

roušek pracovníkům v 

terénu 
Starosta Telefon 

Ze skladu civilní 

ochrany-Doporučené 

uţití 
  

22 12:30 
Starosta svolává 

průběţné zasedání 

na 13:00 

Zajistit informace na 

průběţné zasedání 
Starosta Telefon 

Uvést příjatá opatření, 

hotová, v realizaci 
  

23 13:00 Průběžné zasedání 
Zhodnocení přijatých 

opatření 
        

24 13:20 

Během náročného 

zásahu trvajícího 5 

hodin došlo k 

vyčerpání 

stravovacích zásob 

jednotek PO 

Velitel zásahu ţádá 

zajištění stravy a pitného 

reţimu pro cca 300 osob 

do 3 hodin-V blízkosti 

ŠVZ 

ŠVZ Telefon     
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25   

Dodavatel stravy se 

potýká s 

provozními 

problémy 

Schopen zajistit stravu 

při současném počtu 

osob na 24 hodin 

Dodavatelský 

subjekt 
Telefon/e-mail 

Prostředky 

Technických sluţeb-

Kontaktování 

náhradních subjektů/v 

krajním řešení poţádat 

o humanitární pomoc 

  

26 13:25 

Kvůli podezření, ţe 

se v okolí mohou 

nacházet osoby a 

lokalizaci místa 

poţáru je vhodná 

přítomnost 

vrtulníku PČR 

Ţádost o vrtulník policie 

s termokamerou 
ŠVZ Telefon SPS-PČR 

Spojení s 

krajským 

ředitelstvím 

27 13:30 

Přítomnost jednotek 

na sebe váţe 

zvědavost lidí, kteří 

chtějí vidět hasiče v 

akci-Lidi se sbíhají 

do blízkosti štábu 

Zabazpečit okolí ŠVZ ŠVZ Telefon 
Zvýšení počtu 

jednotek PČR 
  

28 13:34 

K zabezpečovacím 

pracím byly 

vyslány jednotky ze 

2 územních odborů, 

ovšem k rozsáhlým 

pracem je počet 

policistů 

nedostačující 

Ţádost o posily /potřeba 

cca 50 příslušníků 
PČR Telefon     
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29     
Přílet vrtulníku-Ţádost o 

instrukce 
Pilot PČR Vysílačka     

30 13:40 

Podle vývinu 

situace se nebude 

jednat o 

krátkodobou akci, 

bude zapotřebí 

zajistit stravování 

Plánovat stravu a pití pro 

evakuované-odhad 550 

lidí 
Starosta Telefon 

S jednotlivými 

dodavateli a 

pracovníky ve škole 
  

31 13:45   
Ţádost o posily 

schválena 
Ředitelství PČR E-mail     

32 13:56   

Příjezd první vlny posil 

PČR-Policisti přijeli na 

okraj města a ţádají 

instrukce 

Ředitelství PČR Vysílačka     

33 14:00   
Příjezd druhé vlny posil 

PČR-Ţádost o instrukce 
Ředitelství PČR       

34 14:08   

Subjekt nabízí 

nepřetrţité zásobováni 

pitnou vodou pro IZS i 

evakuované, nutná 

vlastní doprava 

Subjekt   
Dovoz technikou 

městských sluţeb 
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35 14:12 

Zasahujícím 

jednotkám jiţ 

nestačí  hlavní zdroj 

pro zásobování 

vodou 

ŠVZ ţádá o vyhledání 

dalšího zdroje pro 

čerpání vody 
ŠVZ Telefon 

Vyslání osob k 

monitoringu 
  

36 14:16 

Vzhledem k 

velkému počtu 

nasazené techniky a 

dojezdovým 

vzdálenostem 

dochází k velké 

spotřebě PHM 

Zřídit čerpací stanoviště 

pro zasahující jednotky 
Okolí/IZS Telefon Čerpací stanice ČSAD   

37 14:24 
Jednotky SDH 

dokončily průzkum 
Nalezeny 2 zdroje, 

informovat štáb 
JSDH Vysílačka     

38     

ŠVZ volí přístaviště- 

informovat o 

zprovoznění, zajistit 

zprovoznění 

ŠVZ Telefon 
Navázat spojení s 

majiteli lodí  
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39 14:32 

Náročnost prací si 

ţádá zřízení 

odpočinkového 

místa pro zasahující 

jednotky s 

poţadavkem na 

nocleh 

Ţádost velitele zásahu o 

zřízení místa pro 

odpočinek zasahujících 

hasičů v blízkosti místa 

zásahu 

ŠVZ Telefon 
Zajistit minimálně na 

2 dny 
  

40 14:40 

Dochází k dopravní 

špičce, dopravní 

prostředky zhoršují 

plynulost 

zásobování poţární 

vodou 

Ve městě dochází ke 

zhoršení dopravní 

situace 
Okolí Telefon 

Naplánovat odklonění 

tras přes okrajové části 
  

41 14:48 

Po městě dochází k 

monitorování 

situace ovzduší 

laboratoří HZS 

Monitoring ve městě 

ukazuje zvýšené 

koncentrace škodlivých 

látek 

Laboratoře HZS E-mail 
Vydání doporučení 

nevětrat, nevycházet 
  

42 14:56 

Řidiči ţádají o 

zveřejnění 

informace o situaci 

na komunikacích ve 

městě 

  Okolí Telefon 
  
  

Zavolat 3x za 

sebou v rozmezí 

5 minut 
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43 15:08 

Koncentrace 

škodlivých látek v 

evakuované části 

dosahují Co
2
 

1000ppm 

Zjistit počet ochranných 

pomůcek 
Laboratoře HZS E-mail Sklad civilní ochrany   

44 15:13 

Poţár se přiblíţil ke 

kolejím, na kterých 

projíţdí pouze 

osobní vlaky 

Ţádost ŠVZ o zastavení 

provozu na  vlakové trati  
ŠVZ Telefon     

45   

ČD souhlasí s 

dočasným 

omezením na 24 

hodin, ale ţádají o 

náhradní dopravu 

cestujícím 

Zajisit autobusovou 

dopravu mezi městy-

Kaţdou hodinu pro cca 

30 lidí/podle jízdních 

řádů 

Okolí E-mail Autobusy ČSAD   

46 15:18   
2 nabídky o plynulé 

zásobování stravou pro 

jednotky i evakuované 
Okolí E-mail 

Draţší s moţností 

dovozu/levnější nutný 

vlastní dovoz 
  

47 15:25 

Poţární voda z 

jedné části se 

nevsakuje do země, 

dochází k 

nekontrolovanému 

odtoku  

Zajištění odběru vzorku 

vody 
ŠVZ Telefon     
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48   

Rychlé rozbory 

vzorků vody 

neukazují ţádnou 

koncentraci 

škodlivých látek. 

Podrobná zpráva 

bude potvrzena v 

laboratoři 

Informovat  město  

Blatkov o moţné 

koncetraci 
Starosta Telefon     

49 15:30 
Starosta svolává 

průběţné zasedání 

na 16:00 

Zajistit informace na 

průběţné zasedání 
Starosta Telefon 

Uvést příjatá opatření, 

hotová, v realizaci 

  

50 16:00 Ukončení cvičení     

 


