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1. Úvod 

Ve světě se dnes a denně dozvídáme o mimořádných událostech velkého rozsahu, 

které ovlivňují životy a zdraví mnoha lidí, zvířat a zanechávají značné škody na majetku  

a životním prostředí. Přicházejí z nenadání, a proto jsme mnohdy  v souboji proti nim stále 

slabí a bezbranní. Často jsme sami strůjci těchto událostí a to především svou lidskou 

činností, ale také mnohdy i nečinností.  

Mimořádné události typizujeme jako události antropogenní - tedy vyvolané 

činností člověka a události přírodní, které jsou vyvolány projevy přírody.  

Antropogenní události jsou rozděleny do kategorie technogenní, sociální  

a ekonomické. Přírodní události mají svůj zdroj v atmosféře, hydrosféře a v pedosféře. 

Jejich nástup je většinou mimořádně rychlý, v některých případech i velice pomalý. 

V našich podmínkách jsou nejčastějšími přírodními událostmi povodně nebo větrné smrště. 

 Lidské pokolení se po dlouhá léta snaží minimalizovat následky těchto přírodních 

katastrof, kterým nemohou zcela jednoznačně zabránit. A tak se ve snaze v boji s přírodou 

snaží vynalézat patřičná bezpečnostní opatření, která dokáží alespoň tyto následky zmírnit.  

Cílem bakalářské práce je řešení jedné z přírodních katastrof a to dlouhodobé sucho 

a vedro. Úkolem je navrhnout operační plán, který se bude zabývat nedostatkem srážkové 

vody, podzemní vody a situace, kdy teploty budou dosahovat vysokých hodnot. Práce bude 

obsahovat předpokládaný návrh postupu pro řešení konkrétní krizové situace na území 

ORP Bruntál. Bude navrhovat cíle a úkoly řešení krizové situace. Stanoví krizové postupy 

a zásady, druhy přijímaných krizových opatření, způsob nasazení sil a prostředků a jejich 

zabezpečení. Určí úkoly a záměry dotčených orgánů a další důležité údaje vztahující  

se k řešení krizové situace. 

Výchozí předlohou pro zpracování tohoto operačního plánu „Dlouhotrvající vedro 

a sucho“ je metodika zpravovaná Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského 

kraje.   
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2. Rešerše literatury 

Článek KRATOCHVÍLOVÁ, D., HENDRYCH, T., KRÖMER, A.: Operační 

plány jako součást krizového plánu Moravskoslezského kraje. Časopis 112, číslo 10/2007. 

Článek se zabývá problematikou tvorby operačních plánů. Lze v něm nalézt metodiku 

zpracování OP, strukturu OP, výčet právních norem souvisejících s OP, a úlohu OP  

v krizovém plánu. 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona  

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády  

č. 36/2003 Sb. 

Obsahuje podrobnosti o písemnostech obsahujících zvláštní skutečnosti, činnost a složení 

bezpečnostní rady a krizového štábu a náležitosti ke zpracování krizového plánu a plánu 

krizové připravenosti. 

Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon) 

Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě  

na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším  

napadením. 

Publikace ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V.: Právní rámec krizového 

managementu.1. vydání. SPBI Ostrava, 2005. ISBN: 80-86634-55-8. 

Publikace řeší problematiku zdolávání mimořádných událostí a krizových situací. Dále  

je zde vypracován systém organizace krizového řízení v ČR, přehled úkolů jednotlivých 

subjektů a problematika krizového plánování. Dále řeší úlohu krizového plánu kraje  

a začlenění operačního plánu do jeho struktury. 
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3.  Základní pojmy 

Přírodní katastrofa 

je rychlým přírodním procesem mimořádných rozměrů, který má na svědomí lidské 

oběti a velké materiální škody. Tento proces je způsoben účinky gravitace, zemské rotace 

či rozdílů teplot. [16] 

Vedro a sucho 

je klimatický jev vyskytující se převážně v letních měsících při klimatických 

procesech. Jsou důsledkem dlouhodobého setrvávání tlakových výší nad určitým teritoriem 

při dlouhodobých vysokých hodnotách atmosférické teploty. V tomto období dochází 

k vysychání vodních zdrojů (studny, přehrady a nádrže), snižování průtoku vody v řekách 

a potocích. [15] 

Povrchová voda  

jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, 

protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem 

nebo v nadzemních vedeních. [3] 

Podzemní voda  

jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení  

v přímém styku s horninami; za podzemní vody se považují též vody protékající 

drenážními systémy a vody ve studních. [3] 

Krizové řízení  

souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu  

a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností 

prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. [1] 

Operační plán  

je plán, který pro konkrétní druh krizové situace na daném území stanoví postupy, 

zásady, opatření, síly a prostředky pro její řešení. [2] 
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Mimořádná událost  

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. [4] 

Krizová situace  

mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav 

ohrožení státu (dále jen "krizové stavy"). [1]  

Hospodářská opatření pro krizové stavy  

jsou organizační, materiální nebo finanční opatření přijímané správním úřadem  

v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž 

nelze zajistit překonání krizových stavů, (dále jen "nezbytná dodávka"). [5] 

Kritická infrastruktura 

jsou fyzické, kybernetické a organizační (obslužné) systémy, které jsou nutné pro 

zajištění ochrany životů a zdraví lidí a majetku, minimálního chodu ekonomiky a správy 

státu. [16] 
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4. Struktura krizového řízení 

Celosvětová expanze výrobních procesů, technologií a služeb nese spolu  

s jejich vývojem možné bezpečnostní hrozby. Bylo zapotřebí vytvořit odvětví, které by  

se zabývalo problematikou rychle rozvíjející se společnosti a potažmo i jejich 

bezpečnostních hrozeb. Vzniklé odvětví se nazývá krizové řízení. 

V roce 2000 přišel dlouho očekávaný legislativní balíček obsahující zákony: 

Zákon č. 238/2000 Sb., o hasičském záchranném sboru ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon). 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy ve znění pozdějších 

předpisů. 

Krizové řízení podle krizového zákona je definováno jako souhrn řídících činností 

věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, 

plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením 

krizové situace.[1] 
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Obr. 1 [14] Schéma systému krizového řízení v ČR 
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4.1. Orgány krizového řízení 

Podle zákona o krizovém řízení dělíme orgány krizového řízení do čtyř skupin: 

1) Vláda  

- jako nejvyšší orgán státní správy, ukládá úkoly při zajišťování krizové 

připravenosti České republiky na krizové situace ostatním orgánům krizového 

řízení, řídí a kontroluje jejich činnost 

- určí ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad pro koordinaci přípravy  

na řešení konkrétní krizové situace. [1] 

2) Ministerstva a jiné správní úřady  

- k zajištění připravenosti na řešení krizové situace v oboru své působnosti zřizují 

pracoviště krizového řízení, která zpracovávají plán obsahující postupy  

a opatření. Zpracovaným plánem je krizový plán. 

- hlavním koordinátorem přípravy na řešení krizové situace je ministerstvo vnitra. 

Plní úkoly stanovené vládou a řeší rozpory v oblasti krizového řízení. [1] 

3) Kraje a ostatní orgány s územní působností  

- orgány kraje zajišťují připravenost kraje na řešení krizové situace. 

- Hejtman řídí a kontroluje přípravná opatření a činnosti vedoucí k řešení  

a zmírnění následků krizové situace územními správními úřady s krajskou 

působností, obcemi, právnickými a fyzickými osobami. 

HZS kraje plní úkoly kraje při přípravě na řešení krizové situace, které nesouvisejí 

s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem. 

- plní úkoly stanovené vládou, ministerstvem a jiným správním úřadem 

- organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji 

- zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje 

- určeným obcím, které jsou povinny rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu 

kraje poskytuje na vyžádání nezbytné informace k dalšímu rozpracování. [1] 
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4) Obce 

- zajišťují připravenost obce na řešení krizové situace 

- rozpracovávají úkoly zadané HZS kraje a další úkoly zadané krajským úřadem 

při přípravě a řešení na krizové situace. [1] 

Všechny orgány zabývající se krizovým řízením zřizují krizový štáb jako svůj 

pracovní orgán. 
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5. Struktura krizového plánu 

Abychom se mohli připravovat a řešit krizové situace, je zapotřebí nejprve 

plánovat. Výstupem plánování je krizový plán orgánu krizového řízení. 

První zmínka o krizovém plánu je v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  

ve znění pozdějších předpisů. V něm je definováno kdo zpracovává krizový plán,  

viz. výše. Obsah a rozsah krizového plánu je dán nařízením vlády č. 462/2000 Sb., 

k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  

a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. (dále jen  

NV č. 462/2000 Sb.). 

Krizový plán je dokument ucelený souborem informací a dokumentů zabývající  

se činnosti v krizové situaci. Struktura krizového plánu je rozdělena do základní  

a přílohové části. 

Obr. 2 [2] Struktura krizového plánu  
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V základní části jsou informace týkající se působnosti, odpovědnosti a úkolů 

správních úřadů s ohledem na charakter daného území. Dále je zde uvedena charakteristika 

organizace krizového řízení, výčet a hodnocení možných krizových rizik, jejich dopad  

na území a činnost orgánů podílejících se na zajištění krizových opatření v rámci 

krizového plánování. 

Přílohovou část tvoří dokumenty, které jsou nezbytné pro zvládání krizových 

situací. Mezi dokumenty patří zejména přehled sil a prostředků, typové plány, plán 

nezbytných dodávek, plán hospodářské mobilizace, plán akceschopnosti, plán spojení. 

Nedílnou součástí přílohové části je také povodňový plán, havarijní plán a operační plány. 

Operační plány jsou zde jasně definovány, jako plány zaměřující se na konkrétní druh 

krizové situace pro dané území, kde stanoví postupy, zásady, opatření, síly a prostředky 

pro její řešení. Operační plány jsou nedílnou součástí přílohové části krizového plánu. 

Úkolem operačních plánů je zaměřit se na konkrétní modelovou situaci, která  

z  analýzy rizik je vyhodnocena jako nejvíce nebezpečná s největším možným dopadem  

na obyvatelstvo. Je ovšem možné se zaměřit na více variant ohrožení, ale s důrazem  

na nejhorší možnou variantu. 

Obsahem operačního plánu budou stanoveny reálné možnosti opatření, zásady 

činnosti orgánů krizového řízení a příslušné nasazení lidských a věcných zdrojů. 

Cílem operačního plánu je vyhotovení metodiky pro zvýšení účinnosti ochranných 

opatření vůči obyvatelstvu. 

Zpracování krizového plánu kraje je určeno § 16 NV č. 462/2000 Sb.. 

Rozpracování krizového plánu kraje obecním úřadem určené obce je stanoveno  

v § 15 odst. 4 NV č. 462/2000 Sb..  
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6.  Seznámení se s krizovou situací 

Období, ve kterém nedochází k dostatečně vydatným srážkám a teploty dosahují 

vysokých hodnot, lze charakterizovat jako vedro a sucho. Vedro a sucho je klimaticky 

podmíněným jevem, spojeným s celkovým oteplováním klimatu Země. Extrémní vedro  

a sucho vznikají a vyskytují se převážně v letních měsících při klimatických procesech. 

Jsou důsledkem dlouhodobého setrvávání tlakových výší nad určitým teritoriem při 

dlouhodobých vysokých hodnotách atmosférické teploty. V tomto období dochází 

k vysychání vodních zdrojů (studny, přehrady a nádrže), snižování průtoku vody v řekách 

a potocích.  

Sucho je pojem, znamenající v zásadě nedostatek vody v půdě, rostlinách, nebo  

i v atmosféře. Neexistují jednotná kriteria pro vymezení sucha s ohledem na rozmanitá 

hlediska meteorologická, hydrologická, zemědělská, lesnická, bioklimatologická a celou 

řadu dalších i s ohledem na škody v různých oblastech národního hospodářství. Sucho  

je způsobováno většinou přirozenými procesy v atmosféře (vzniká dlouhodobým  úbytkem 

srážek při současně vysokém vypařování vody), může být způsobeno i zásahem člověka,  

a to buď lokálně (vysušení jezera, odklonění řeky), nebo i globálně vlivem skleníkového 

efektu.  

Tropické dny – dny, kdy denní teploty  dosahují hodnot přes 30°C. 

Tropické dny v  souvislém průběhu - vlna veder (denní teploty se blíží nebo 

přesahují 35°C ve stínu).  

Tepelný index – meteorologicko-klinický termín, který vyjadřuje pocit horka 

vyjádřený ve stupních. Závisí na rychlosti proudění vzduchu, nasycenosti vzduchu vodní 

párou a na množství na tělo dopadajících paprsků slunce (i odražených).  

Klimadiagram  - diagram  průběhu průměrných teplot vzduchu a srážek sledovaný 

v meteorologických stanicích. [15]  
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Největší katastrofy ve světě způsobené suchem jsou [23]: 

V 18. a 19. století došlo k rozsáhlému suchu v africkém státě Kapverdy, které mělo 

za následek přibližně 100 000 mrtvých vlivem strádání. Sucho mělo za následek obrovskou 

vlnu migrace, která se usídlila v oblasti Nové Anglie. 

V roce 1900 postihlo sucho oblasti v Indii, kde si vyžádalo okolo 250 000 až  

3 250 000 obětí. 

Mezi lety 1928 až 1930 postihlo sucho Čínu; přibližně 3 milióny mrtvých. 

Mezi lety 1930–1931 byla zasažena Ukrajina a následnou neúrodou zemřelo mezi 

250 000 až 5 000 000 lidmi. 

V dnešní době nejvíce trpí suchem obyvatelé Afriky, kde hlavní příčinou  

je rozšiřování Saharské pouště. 
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7. Charakteristika území 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Bruntál se nachází v západní části 

Moravskoslezského kraje. Je obklopen správními obvody Krnova, Opavy, Vítkova  

a Rýmařova. Na severozápadě a jihu hraničí s Olomouckým krajem. Ve správním území  

se nachází celkem 31 obcí. Rozloha správního obvodu zaujímá 12,7 % z rozlohy celého 

kraje, což je největší plocha správního obvodu v kraji. Velká část plochy je vyplněna 

pahorkatinou Nízkého Jeseníku. Na severozápadě zasahuje do území hlavní hřeben 

Hrubého Jeseníku, jenž je součásti CHKO Jeseníky. Mimořádnou roli představuje lesní 

porost, který zaujímá 45 % rozlohy správního obvodu. Lesní porost je důležitý nejen pro 

produkci dřeva, ale i pro funkci vodohospodářskou. Zemědělská půda zaujímá  

46 % rozlohy správního obvodu a tudíž charakter průmyslu v této oblasti je dán 

zemědělstvím. V příloze je znázorněn správní obvod ORP Bruntál (příloha č. 3 

a příloha č. 4) 

7.1. Obyvatelstvo 

Celkem je v obvodu ORP Bruntál 38 895 obyvatel (stav k 31.12.2008). 

V produktivním věku je 28 329 obyvatel, děti a mladiství do 15 let je 5 928  

a 4 638 obyvatel nad 65 let (stav k 31.12.2008).  



 14

7.2. Doprava 

Dopravní infrastrukturu tvoří silniční sítě, ale i železniční doprava zde má 

významné zastoupení. Hlavními silničními uzly jsou silnice 1. třídy 1/11 a 1/45. Silnice 

1/11 propojuje region Ostravska se Šumperkem a východními Čechami a silnice 1/45 

propojuje Bruntálsko s Olomouckem. Dalším důležitým silničním uzlem je silnice  

2. třídy 2/452, která prochází napříč celým územím ORP Bruntál a je důležitým prvkem ve 

spojení mezi Bruntálskem a Jesenickem. 

Železniční dopravu tvoří především trať č. 310 Olomouc - Opava, která spojuje 

region Olomoucka, Bruntálska, Krnovska a Opavska. Dalšími lokálními tratěmi jsou tratě 

č. 312 Bruntál – Malá Morávka a č. 313 Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem. 

7.3. Vodohospodářství 

Na území ORP Bruntál jsou dva významné vodní toky, řeka Opava a řeka 

Moravice. Další významný vodní tok je Černý potok, který zásobuje spolu s řekou 

Moravicí vodní nádrž Slezská Harta. Vodní nádrž Slezská Harta je největší vodní plochou 

na území správního obvodu a slouží k rekreaci a zásobování pitnou vodou.  

Převážnou část výroby pitné vody zabezpečují dvě úpravny povrchové vody,  

a to Karlov pod Pradědem a Leskovec nad Moravicí. Tyto dva zdroje zabezpečují  

93 % celkové výroby pitné vody ve společnosti. Jako doplňující zdroje pitné vody pro 

menší obce je využíváno 9 pramenišť a zdroje podzemní vody. Tyto místní zdroje 

zabezpečují 7 % z celkové výroby pitné vody ve společnosti. [18] 
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7.4. Ohrožené subjekty 

Rozdělení podle druhu zařízení: 

a) Školství - 24 mateřských škol 

 17 základních škol 

 9 středních škol 

b) Zdravotnictví - Podhorská nemocnice, a.s. 

 Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s.p. 

c) Sociální služby - 2 domovy pro seniory 

 2 domovy pro osoby se zdravotním postižením 

 6 domů s pečovatelskou službou 

d) Lesní hospodářství - Lesy ČR 

e) Zemědělství - Spolagra, spol. s r.o. 

 Jantar, spol. s r.o. 

 Agroforest, a.s. 

 Agropodnik Dvorce, a.s. 

f) Doprava - České dráhy, a.s. 

 Správa a údržba silnic Moravskoslezského kraje 

g) CHKO - Správa CHKO Jeseníky 

h) Potravinářství - Jesenické Mlékárny, a.s. 

 Jesenické prameny Nová Pláň, a.s. 

 Rýmařovská pekárna, s.r.o. 

 Penam, a.s. 

 Jantar, spol. s r.o. 

ch) Průmysl - Crystalex, a.s. 

 Sklárna Jakub 

 MACCO Organiques, s.r.o. 
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8. Rozbor zpracování operačního plánu 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK) vytvořil 

metodiku ke zpracování operačního plánu, která mi byla poskytnuta a podle které jsem 

provedl rozbor jednotlivých kapitol operačního plánu. 

Struktura OP podle metodiky HZS MSK [17] má tři části: 

A) Informační část 

 A-1 Identifikační údaje zpracovatelů 

 A-2 Charakteristika krizové situace 

 A-3 Rozsah krizové situace 

 A-4 Předpokládané dopady krizové situace 

 A-5 Organizační schéma systému řízení 

B) Realizační část 

 B-1 Opatření a jejich realizace 

 B-2 Síly a prostředky 

 B-3 Přehled spojení 

C) Přílohová část 

 C-1 Přehled právních norem 

 C-2 Seznam osob, které se podílely na zpracování OP 

 C-3 Další přílohy 

 C-4 Přehled zkratek 
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8.1. Informační část 

Informační část nám poskytuje potřebné informace pro bližší seznámení  

se s krizovou situací. V úvodní části se dozvíme o tom, kdo zpracoval a s kým byl vzniklý 

operační plán konzultován. Tyto informace jsou shodné s přílohovou částí, kde je uveden 

opět zpracovatel. 

Abychom se mohli připravit a vytvořit opatření na zadanou krizovou situaci,  

je třeba znát její charakteristiku. Ta by měla obsahovat veškeré informace o možném 

vzniku krizové situace, o jejím průběhu a také o jejich závislostech na sekundárních 

rizicích. 

Dalším bodem je rozsah krizové situace. Ten nám vyhodnotí působnost krizové 

situace na ohrožené území, na ohrožené objekty, na obyvatelstvo a na životní prostředí. 

Výše zmíněné ohrožené skupiny jsou dále v předpokládaných dopadech krizové 

situace rozpracovány podrobněji. Metodika uvádí hned sedm podrobnějších oblastí,  

na které bude mít výrazný vliv vzniklá krizová situace. 

Jedná se o oblasti:  

- zdraví a životy osob (zde se uvedou prvotní nebezpečí, která budou 

ohrožovat obyvatelstvo a sekundární dopad krizové situace na jejich 

zdraví a životy), 

- zničení nebo poškození majetku (koho postihnou největší ztráty  

na daném území),  

- životní prostředí (jaké bude mít krizová situace vliv na chod ekosystému 

v postiženém území a na jaké oblasti by měla být směrována prioritní 

ochrana), 

- ekonomika (dopad na ekonomiku bude vždy velmi rozsáhlý z důvodu 

provázanosti mezi všemi oblastmi, které jsou zde jmenovány), 

- sociální oblast, 

- kritická infrastruktura (nutnost vyjmenovat oblasti kritické 

infrastruktury, které budou přednostně zásobeny důležitými komoditami 

a bude tak zajištěn chod důležitých subjektů) a 

- jiné atributy společnosti (v této oblasti se mohou projevit informace 

psychologického charakteru nebo třeba hledisko bezpečnosti  

a dodržování nastolených opatření 
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K těmto bodům není co vytknout, protože jsou dobrým východiskem do další části 

operačního plánu. 

Jako poslední kapitolou v informační části je znázornění struktury řízení při vzniku 

krizové situace. Tato kapitola by měla obsahovat velice jednoduché a přitom výstižné 

schéma, které bude adekvátně rozsáhlé podle druhu úrovně řízení. Tzn., že krajská úroveň 

řízení je obsáhlejší než úroveň řízení ORP.    

Jak již bylo řečeno, kapitola nás má informovat o důležitých atributech, které nám 

přiblíží vzniklou krizovou situaci a napomůže nám stanovit krizová opatření. 

Z tohoto důvod v této kapitole postrádám důležitost informace, kterou  

je zpracovatel a konzultant. Osobně bych v informační části měl data týkající  

se demografického rozdělení území, pro které je operační plán zpracováván. Především 

informace týkající se počtu obyvatelstva a jeho dělení. Tzn. kolik je osob v produktivním 

věku, kolik je osob v důchodovém a mladistvém věku, kolik je dětí apod. Tyto informace 

by měly být tvořeny s ohledem na zpracovávané území. Na základě těchto informací mohu 

transparentněji rozložit síly a prostředky na postižené území a tím i efektivněji využít 

nouzové zásobování důležitými komoditami. 
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8.2. Realizační část 

V kapitole realizační části, jak již sám název napovídá, se dozvíme o reálných 

opatřeních, která povedou ke snížení dopadu vzniklé krizové situace. Dalšími atributy 

kapitoly je stanovení sil a prostředků, které budou realizovat nastolená opatření. Síly  

a prostředky musí mezi sebou nějakým způsobem komunikovat a právě pro tyto účely je 

nezbytné uvést v realizační části potřebné spojení na jednotlivé složky zapojené do sil  

a prostředků. 

Obsahem podkapitoly „Opatření a jejich realizace“ jsou v první řadě stanovena 

preventivní opatření v době předpokládané hrozby krizové situace. Na základě toho je 

podkapitola koncipována na opatření před vyhlášením jednoho z krizových stavů  

a na opatření, která je nutné provést v době po vyhlášení nějakého krizového stavu. 

Pokud stanovíme opatření je nutné k nim přidat informaci týkající se zodpovědnosti 

realizace opatření. Tzn. kdo nebo jaké složky budou zabezpečovat realizaci nastolených 

opatření a případně jaké jsou uvedeny dokumenty, z kterých je možno čerpat bližší 

informace. 

Podkapitola „Síly a prostředky“ nám poskytne ucelený přehled o možnostech 

nasazení sil a prostředků. Jsou zde zahrnuty základní složky integrovaného záchranného 

systému, kterými jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky, 

Zdravotnická záchranná služba a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí. 

Jako další složky jsou uvedeny ostatní složky integrovaného záchranného systému, kterými 

mohou být Městská policie, Armáda České republiky, různé úřady (např. úřad práce, 

sociální úřad, atd.), instituce jako jsou veterinární správa nebo hygienická stanice dále pak 

to mohou být podniky zabezpečující energie (elektrárny, plynárny, vodárny), hromadné 

informační prostředky, humanitární organizace, technické složky a spousta dalších 

subjektů. Rozsah sil a prostředků by se měl odvíjet od předpokládané krizové situaci. 

Třetí část této kapitoly je věnovaná spojení. V ní by měla být uvedena aktuální 

telefonní čísla nebo jiný způsob vyrozumění. Seznam by měl být přehledný a seřazen podle 

abecedy, aby se dalo dobře a rychle hledat.  
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8.3. Přílohová část 

Poslední kapitolou operačního plánu jsou přílohy, které můžeme rozdělit  

na tzv. základní a ostatní přílohy. 

Mezi základní přílohy řadíme „Přehled právních a dalších norem“, „Seznam osob 

podílejících se na zpracování a aktualizaci operačního plánu“ a na „Přehled zkratek 

použitých v operačním plánu“. Výše zmíněné přílohy by měly být pokaždé součástí 

závěrečné části a jejich obsah by měl zachovávat určitá pravidla.  

Přehled právních a dalších norem by měl být koncipován do různých oblastí, 

kterými jsou: 

- oblast státní správy a územní správy 

- oblast krizového managementu 

- oblast hospodářských opatření 

- oblast konkrétních opatření 

V seznamu osob podílejících se na zpracování a aktualizaci OP je třeba nejen 

stanovit konkrétní osoby, které zpracovaly OP, ale také organizaci ve které působí. 

Identifikační údaje by měly být zakončeny rokem případně celým datem zpracování 

operačního plánu.Stejnou strukturu bude mít i položka „aktualizace plánu“. 

V celém plánu se setkáváme s různými zkratkami a někdy lze jen těžko odhadovat 

co která zkratka znamená. Proto je poslední základní přílohou „přehled zkratek“. I tato 

jednoduchá příloha by měla mít určitý systém zpracování. Hlavním kritériem  

je přehlednost a srozumitelnost jednotlivých zkratek. Přehlednost docílíme seřazením 

zkratek podle abecedy. Srozumitelnost je závislá na zpracovateli operačního plánu. 

Mezi ostatní přílohy budeme řadit dokumenty, které jsou nějakým způsobem 

důležité pro realizaci opatření. Může se jednat o různé mapy, situační nákresy apod.. 

V informační části jsem napadl důležitost identifikačních údajů zpracovatele OP. 

Řešení mého napadení je následující. Tuto položku bych přesunul právě do této části, 

přesněji pak do „Seznamu osob podílejících se na zpracování a aktualizaci OP“. 

K identifikačnímu údaji zpracovatele bych přidal spojení na zpracovatele a pod ním 

bych uvedl vizitku konzultanta celého operačního plánu. Položka „aktualizace plánu“ bude 

následovat ve stejném formátu jako zpracovatel a konzultant. 
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9.  Závěr 

Legislativa v České republice nám nařizuje vytvářet a přijímat taková opatření, 

která povedou ke zdolání vzniklé krizové situace a která minimalizují ztráty na životech  

a zdraví obyvatel, zvířat, majetku a životního prostředí.  

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit operační plán „Dlouhotrvající vedro  

a sucho pro ORP Bruntál“, který jsem splnil. Pozornost jsem soustředil na metodiku 

zpracovanou HZS MSK, která mi byla poskytnuta k vytvoření zadaného operačního plánu. 

Provedl jsem rozbor dané metodiky a v bodě A-1 „Identifikační údaje zpracovatelů“ jsem 

navrhl jiné řešení. Můj návrh počítá s přesunem výše zmíněné položky do části přílohové, 

přesněji pak do „Seznamu osob podílejících se na zpracování OP“. Důvodem mého 

rozhodnutí je fakt, že postrádám důležitost bodu A-1 v informační části. Informační část  

je totiž zdrojem informací pro stanovení opatření a řešení krizové situace. Místo bodu  

A-1 jsem začlenil do informační části bod, který nazývám „Demografické dělení území“. 

Hlavní důraz jsem v novém bodě kladl na informace týkající se obyvatelstva. 

Bakalářská práce mi byla přínosem v prohloubení znalostí zpracování operačního 

plánu a na základě rozboru metodiky byl splněn zadaný cíl. Vypracovaný operační plán 

Dlouhotrvající vedro a sucho pro ORP Bruntál je přiložen v příloze č.1. Plán byl zpracován 

na základě rozboru metodiky zpracování a je tedy ve formě, kterou jsem navrhl. 

Vypracovaný operační plán je přínosem a zkvalitněním připravenosti ORB Bruntál 

na vznik mimořádné události a může poskytnou potřebné informace osobám, které jsou 

začleněny pro řešení krizové situace. 
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11. Použité zkratky 

Zkratka Význam zkratky 

AČR Armáda České republiky 

BR Bezpečnostní rada 

ČD České dráhy 

ČEZ České energetické závody 

ČHMU Český hydrometeorologický ústav 

ČR Česká republika 

HZS Hasičský záchranný sbor 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JPO Jednotka požární ochrany 

JSDHO Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

KHS Krajská hygienická stanice 

KI Kritická infrastruktura 

KOPIS Krajské informační a operační středisko 

KS Krizový štáb 

KVS Krajská veterinární stanice 

MěÚ Městský úřad 

MSK Moravskoslezský kraj 

NV Nařízení vlády 

OP Operační plán 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PČR Policie České republiky 

SIVS Systém integrované výstražné služby 

VaK Vodovody a kanalizace 

SNZV Služba nouzového zásobování vodou 

SSMSK Správa silnic Moravskoslezského kraje 

ZU Zdravotní ústav 
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