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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá možnostmi zapojení fyzických a právnických osob při záchran-

ných a likvidačních prací během mimořádných událostech. Práce je rozdělena na teoretickou 

a praktickou část. V teoretické části byla vymezena daná problematika a v praktické části 

byli analyzovány možnosti zapojení FO a PO a systémy k tomu využívány. Výsledkem jsou 

zhodnocení aktuálního stavu a návrhy na zlepšení. 

Klíčová slova: integrovaný záchranný systém, fyzické osoby, právnické osoby, záchranné a 

likvidační práce, dobrovolnictví

 

 

 

ABSTRACT 

Bachelor thesis deals with options in involving of Legal Entity and Natural Person in Emer-

gency and Disposal Works during exceptional occurrence. Thesis is divided into the theo-

retical and the practical part. The theoretical part defines given issue and in the practical part 

are analyzed options of involving of Legal Entity and Natural Person and systems used for 

dealing with this issue. The analysis results in evaluation of actual state and in improvement 

suggestions. 

 

Keywords: Integrated Rescue System, Legal Entity, Natural Person, Emergency and Dis-

posal Works, Volunteering
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ÚVOD 

Bakalářská práce Zapojení právnických a fyzických osob do záchranných a likvidačních 

prací se bude zabývat problematikou možností a aktuálního stavu zapojení těchto osob ve 

spolupráci s integrovaným záchranným systémem při mimořádných událostech. 

Mimořádné události a krizové situace, vyžadující zásah složek integrovaného záchranného 

systému, se vyskytují každý den na celém území České republiky. U většiny takových mi-

mořádných událostí jsou hlavní složky IZS schopny zasáhnout a situaci vyřešit bez jiné po-

moci. Není však vyloučeno, že nedojde k události, na níž nebudou mít dostatečné množství 

sil a prostředků na její zvládnutí. V takovém případě je nutné učinit opatření k zabezpečení 

takový sil a prostředků u ostatních složek IZS nebo právě u fyzických a právnických osob. 

V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy s tématem související a uvedené 

v ostatních kapitolách. Uvedu nejdůležitější právní normy, kterými se tato problematika 

musí řídit. Další kapitoly jsou pak zasvěceny hlavním i vedlejším složkám IZS, jaké to jsou 

a pro jaký účel byli založeny. Následuje objasnění koordinace těchto složek na místě mimo-

řádné události, tedy kdo a za jakých okolností řídí koordinaci. Na závěr teoretické části pak 

objasním, jak je možné se do záchranných a likvidačních prací zapojit, pokud nejsme členy 

složek IZS. 

V praktické se budu zabývat aktuální situací problematiky, jaké systémy jsou v praxi zave-

deny pro přehled a řízení nabízené pomoci. Zaměřím se také na dobrovolnou pomoc nejen 

v souvislosti s humanitárními organizacemi. Ve Zlínském kraji poukáži, na již smluvené or-

ganizace v různých oblastech působnosti svého podnikání, které jsou schopny poskytnout 

určité síly a prostředky pro pomoc na vyžádání. Na závěr se pokusím aktuální stav vyhod-

notit a navrhnout možné změny, které by mohli vedli ke zlepšení. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 SEZNAM POJMŮ 

 

Bezpečnostní rada – je poradním orgánem pro přípravu na krizové situace. Předsedou bez-

pečnostní rady je, podle druhu samosprávného celku, starosta obce, hejtman kraje nebo Praze 

primátor hlavního města Prahy. Předseda jmenuje členy bezpečnostní rady kraje. [1] 

Mimořádná událost – MU stanovuje zákon č.239/2000 Sb., jako 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.  

Havárie – člověkem způsobená mimořádná událost, nehoda či katastrofa, která vedla ke 

zničení či poškození nějakého stroje, přístroje, budovy apod. a došlo tak ke škodám na okol-

ním prostředí. [2] 

Záchranné práce – činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

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

životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. [3] 

Likvidační práce – činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. [3] 

Ochrana obyvatelstva – plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí 

a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví 

a majetku. [3] 

Věcný prostředek – movitá nebo nemovitá věc nebo poskytovaná služba, pokud tuto věc 

nebo službu lze využít při řešení krizové situace. [4] 

Věcná pomoc – poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních 

prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; věcnou po-

mocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědo-

mím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. [3] 

Osobní pomoc – činnosti nebo služba při provádění záchranných a likvidačních prací a při 

cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; osobní pomocí se ro-

zumí i pomoc poskytnutá dobrovolně. [3] 

Dobrovolná pomoc – věcná nebo dobrovolná pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale 

se souhlasem velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. [3] 
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Dobrovolnická služba – činnost, kterou poskytuje dobrovolník za podmínek stanovených 

zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Krizové řízení – souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu 

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

prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením nebo ochranou 

kritické infrastruktury. [4] 

Krizová situace – mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, 

narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, 

nouzový stav nebo stav ohrožení státu (krizový stav). [4] 

Krizový štáb – pracovní orgán k řešení krizových situací, který zřizuje starosta obce, hej-

tman kraje, ministerstva a jiné správní úřady. 

Havarijní plán – Havarijní plán je dokument, ve kterém jsou popsány činnosti a opatření, 

které vedou ke zmírnění nebo odstranění následků mimořádné události nebo případné havá-

rie. Rozlišujeme: 

• Havarijní plán kraje – zpracovává se pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují 

vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu, dle poplachového plánu. 

• Vnější havarijní plán – zpracovává se pro jaderné zařízení nebo pracoviště a pro ob-

jekty a zařízení, u kterých je možnost vzniku závažné havárie způsobené nebezpeč-

nými chemickými látkami a přípravky. 

• Vnitřní havarijní plán – zpracovávají ti provozovatelé objektu a zařízení, u kterých 

je možnost vzniku závažné havárie. [5] 

Poplachový plán – územně příslušný poplachový plán je uložen na územně příslušném ope-

račním a informačním středisku IZS, kterým je operační a informační středisko HZS kraje 

a obsahuje spojení na základní a ostatní složky IZS, přehled sil a prostředků ostatních složek 

IZS, způsob povolávání a vyrozumívání vedoucích složek IZS a dalších funkcí a orgánů. [6] 
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2 LEGISLATIVA 

Klíčovými zákony této problematiky je zákon upravující činnosti integrovaného záchran-

ného systému č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pod tuto problematiku však spadají i jiné 

zákony a právní předpisy. Jako jsou: 

• Vyhláška č. 328/2001 Sb. – Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení inte-

grovaného záchranného systému 

• Zákon č. 320/2015 Sb. – Zákon o hasičském záchranném sboru 

• Zákon č. 374/2011 Sb. - Zákon o zdravotnické záchranné službě 

• Zákon č. 273/2008 Sb. – Zákon o Policii České republiky 

• Vyhláška č. 380/2002 Sb. – Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyva-

telstva 

• Zákon č. 198/2002 Sb. – Zákon o dobrovolnické službě 

 

 

. 
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3 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM  

Integrovaný záchranný systém („IZS“) je státem garantovaný systém vazeb, pravidel spolu-

práce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samo-

správy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních 

prací a přípravě na mimořádné události. [7]  

Zákon č. 239/2000 Sb., IZS definuje jako koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.  

IZS tedy není samostatnou institucí, sborem či právnickou osobou, s výjimkou operačních 

a informačních středisek, které jsou jistou institucí IZS. Jsou to dispečersky organizovaná 

zařízení s vlastní výbavou a odborným personálem pro příjem a distribuci tísňových volání 

na jednotné evropské tísňové číslo 112.  

 

3.1 Vznik IZS 

Integrovaný záchranný systém vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravot-

níků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí. Když bylo nutné spolupra-

covat při řešení větší události, vždy byl o spolupráci zájem spolupracovat, aby bylo dosaženo 

co nejrychlejší a nejúčinnější záchrany nebo likvidace mimořádné události. Takováto spolu-

práce na místě zásahu uvedených složek v nějaké formě existovala vždy. Avšak odlišná pra-

covní náplň i pravomoci jednotlivých složek zakládaly a zakládají nutnost určité koordinace 

postupů. [7] 

Přesto, že IZS definuje zákon č. 239/2000 Sb., začalo se rozvíjet již dříve a prvním doku-

mentem zmiňujícím IZS bylo usnesení vlády ze dne 29. května 1993 č. 246, k návrhu zásad 

o integrovaném záchranném systému. V roce 1997 nastal velký zlom formování systému 

IZS, který způsobily velké povodně na Moravě. Po této události bylo zřejmé, že stávající 

opatření zdaleka nestačí a značně se urychlil postup vzniku principů IZS. Konečně tedy 

v roce 2000 vznikl zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 1. ledna 2001. [8] 
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3.2 Základní složky IZS 

Základními složkami systému IZS jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky 

požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskyto-

vatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky. Tyto složky musí být neu-

stále připraveny k příjmu hlášení o nastalé mimořádné události, výjezdu k ní a k provedení 

zásahu. [1] 

3.2.1 Hasičský záchranný sbor České republiky 

Základním úkolem HZS je chránit životy a zdravý obyvatel, životní prostředí, zvířata a ma-

jetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. Jak uvádí zákon 

č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zá-

konů, ve znění pozdějších předpisů.  

Od roku 2001, kdy došlo ke sloučení HZS ČR s Hlavním úřadem civilní ochrany, má HZS 

ČR ve své působnosti i ochranu obyvatelstva, nesporně tedy patří mezi základní složky in-

tegrovaného záchranného systému. Při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními složkami 

IZS i se správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fy-

zickými osobami, neziskovými organizacemi a sdruženími občanů. 

HZS má významnou úlohu při řešení mimořádných událostí, jelikož je hlavním koordináto-

rem složek IZS při přípravě na mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních 

prací, ale také protože disponuje potřebným vybavením, technikou, záchrannými prostředky 

a vycvičenými příslušníky na zvládání takových událostí. [9] 

 

Obrázek 1 – Znak HZS ČR [10] 
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3.2.2 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje 

Jednotkou požární ochrany se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými 

osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany. 

[11] 

Vzhledem k tomu, že požár či mimořádná událost může vzniknout kdekoli na území České 

republiky, je potřeba mít vybudovaný určitý systém jednotek požární ochrany, který plošně 

zabezpečí účinnou pomoc do určitého časového limitu. Principem tohoto systému je, aby 

ochrana zdravý a životů občanů, majetku a životního prostředí před požáry a jinými mimo-

řádnými událostmi nebyla limitována jen možnostmi obce a ochotou ostatních osob poskyt-

nout dobrovolnou pomoc. [12] 

 

3.2.3 Zdravotnická záchranná služba 

Jak stanový zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších 

předpisů, poskytovatelem zdravotnické záchranné služby je příspěvková organizace zřízená 

krajem, která má oprávnění k poskytování zdravotnické záchranné služby. Kraje tedy také 

zajišťují jejich financování a neustálý provoz. 

ZZS zabezpečuje neustálou pohotovost pro bezodkladný příjem tísňového volání, jeho vy-

hodnocení a zásah na místě události. Zdravotnická operační střediska organizují výjezdy 

k událostem tak, aby výjezdová jednotka byla schopna poskytnout přednemocniční pomoc 

pacientovi do 15 minut od přijetí oznámení. Také řídí činnost výjezdových skupin při mi-

mořádných událostech a organizuje rychlý výjezd potřebných sil a prostředků. [9] 

Výjezdové skupiny, které jsou vysílány k poskytnutí bezodkladné přednemocniční péči pa-

cientovi jsou:  

• rychlá zdravotnická pomoc, tvořená dvěma členy posádky – řidičem a zdravotnic-

kým záchranářem, zasahují u lehčích případů, 

• rychlá lékařská pomoc, tvořená třemi členy posádky – řidičem, zdravotní sestrou 

a lékařem, zasahují u život ohrožujících stavů,  

• letecká záchranná služba, která se skládá z pilota, zdravotní sestry, lékaře, zasahují 

u nejtěžších případů s potřebou co nejrychlejšího transportu 

• rychlá lékařská pomoc v setkávacím systému – řidič a lékař zasahující v malém 

voze s možností přivolat dodatečně druhý velký vůz (systém rendez-vous) [9] 
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Obrázek 2  - Znak ZZS [13] 

 

3.2.4 Policie České republiky 

Policie České republiky (dále jen „PČR“ nebo „Policie“) je poslední ze základních složek 

integrovaného záchranného systému a je jedinou ozbrojenou základní složkou.  

Zákon o Policii České republiky č. 273/2008 stanovuje Policii jako jednotný ozbrojený bez-

pečnostní sbor, sloužící veřejnosti. Jejímž úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a ve-

řejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na 

úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Ev-

ropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. [14] 

Organizačně je Policie rozdělena na: 

• Policejní prezidium České republiky 

• útvary s celorepublikovou působností 

• útvary s územně vymezenou působností 

Policie je podřízena Ministerstvu vnitra, které zřizuje její útvary na návrh policejního prezi-

denta. Policejní prezident stojí v čele Policejního prezidia ČR, jež řídí činnosti policie podle 

zákona o integrovaném záchranném systému č. 239/2000 Sb.  

Při řešení mimořádných událostí, se policie nepodílí přímo na záchranných a likvidačních 

pracích, ale zajišťuje podmínky pro vykonávání těchto prací, které jsou prováděny ostatními 

složkami IZS.V případě vzniku velkých živelných pohrom a katastrof, je ovšem možné vy-

užít některé z jednotek policie, jako jsou například jednotky pořádkové policie, letecká 

služba, potápěčské a kynologické jednotky. [9] 
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Obrázek 3 – Znak PČR [15] 

 

 

3.3 Ostatní složky IZS 

Dalšími složkami, které se zapojují do záchranných a likvidačních prací po mimořádných 

událostech pouze na vyžádání, jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní oz-

brojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, ha-

varijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany. Také neziskové orga-

nizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Tyto složky 

mohou být vyžádány například pokud nastane rozsáhlá mimořádná událost a nebude možné 

ji řešit v plném rozsahu, tedy dojde k nedostatku potřebné techniky či osob. Také v přípa-

dech, kdy je potřeba kompetentních a odborně způsobilých pracovníků k odstranění mimo-

řádné události. [3] 

3.3.1 Armáda České republiky  

Využití zapojení Armády ČR do integrovaného systému závisí na součinnosti s Minister-

stvem obrany ČR, jemuž je Armády ČR podřízena. Ministerstvo vnitra a Ministerstvo ob-

rany uzavřely součinnostní dohodu o spolupráci, na kterou navazuje dohoda mezi Minister-

stvem vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a Generálním 

štábem Armády ČR. [9] 

Armáda tedy poskytne pomoc na vyžádání, pokud se jedná o mimořádnou událost, na kterou 

nemá IZS dostatek sil a prostředků nebo pokud nemá speciální prostředky ke zvládnutí dané 
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situace. Může se tedy zapojit do záchranných a likvidačních pracích následků pohromy, pod-

pořit zabezpečení letecké zdravotnické dopravy, monitorování radiační a chemické situaci 

po následcích havárie či útoku a podobné. 

 

Obrázek 4 – Znak AČR [16] 

 

3.3.2 Český červený kříž 

Společnost Český červený kříž je humanitární společností působící na celém území České 

republiky, jehož činnosti a postavení stanovuje zákon č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a ná-

zvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, ve znění pozdějších předpisů. Je 

státem uznanou národní společností Červeného kříže a je součástí Mezinárodního Červeného 

kříže. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Na-

plňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností. [17] 

ČK podle uvedeného zákona plní zejména tyto úkoly: 

• působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v přípa-

dech katastrof a jiných mimořádných událostí; 

• poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby; 

• působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby; 

• šíří znalost Ženevských úmluv; 

• působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče. 

[17] 
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Obrázek 5 – Znak ČČK [18] 

3.3.3 Horská služba 

Horská služba ČR, o.p.s. je obecně prospěšnou společností fungující od roku 2005. Byla 

založena na základě rozhodnutí vlády Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. V horských ob-

lastech na území ČR působí spolu se zapsaným sdružením Horskou službou ČR, která sdru-

žuje dobrovolné členy. Tyt organizace spolu navzájem spolupracují. [19, 20] 

Horská služba jako součást ostatních složek IZS plní především tyto úkoly:  

• organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu, 

• poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných, 

• vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor, 

• informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách, 

• provádí hlídkovou činnost. [9] 

 

 

Obrázek 6 – Znak HS [21] 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 20 

Již jmenované a další ostatní složky IZS jsou vyžadovány a nasazovány, jak již bylo řečeno, 

během mimořádných událostech, na které základní složky nemají potřebné síly a prostředky. 

Tyto složky byli založeny převážně jako dobrovolné spolky či sdružení občanů za účelem 

pomoci při takových událostech.  

Speleologická služba například zajišťuje poskytnutí neprodlené a kvalifikovanou pomoci 

v případě nehody v jeskyních nebo jiných extrémních podmínkách. Svaz záchranných brigád 

kynologů je připraven k poskytnutí speciálně cvičených psů na vyhledávání osob v nepří-

stupných terénech, závalech nebo například utonulých pod vodní hladinou. Dále Báňská zá-

chranná služba je připravována na rychlou záchranu v dolech. V neposlední řadě havarijní 

služby, které zajišťují okamžité odstranění veškerých poruch, ať už to jsou opravy vodovod-

ního potrubí, elektrických sítí, plynových rozvodů, teplovodů nebo pokrývačské práce. 
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4 KOORDINACE SLOŽEK PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

A ÚROVNĚ ŘÍZENÍ 

Pokud se na místě mimořádné události sejdou dvě a více složek integrovaného záchranného 

systému, je potřeba efektivně koordinovat jejich činnost, aby se zajistil efektivní a rychlý 

průběh záchranných a likvidačních prací. V závislosti na rozsahu události se pak využívá 

třech úrovní operačního řízení, tedy taktické, operační a strategické úrovně. [22] 

Složky IZS musí v rámci přípravy na mimořádné události procvičovat komunikaci, spolu-

práci a koordinaci mezi sebou. Pokud by taková spolupráce nebyla zvládnuta v reálné situ-

aci, mohlo by dojít k nedorozuměním a nezvládnutí události. Takové selhání by pak mohlo 

vést k většímu ohrožení životů, majetku a životního prostředí. 

 

Taktická úroveň řízení 

Taktické řízení je prováděno velitelem zásahů v místě, kde se projevuje mimořádná událost, 

nebo kde se její projevy předpokládají. Velitel zásahu vyhlásí stupeň poplachu odpovídající 

závažnosti MU. Velitelem zásahu se stává velitel jednotky požární ochrany, která se dostala 

jako první na místo události, pokud není využito právo přednostního velení. [23] 

Během jednoduššího zásahu může velitel zásahu zabezpečit koordinaci záchranných a likvi-

dačních prací bez povolání štábu. Při složitějších a časově náročnějších případech, je velitel 

zásahu oprávněn ke svolání štábu velitele zásahu, jako svůj poradní orgán. [22] 

Při vzniku mimořádné události, jejíž zvládnutí není v silách IZS, může velitel zásahu využít 

svoji pravomoc garantovanou zákonem o IZS k: [22] 

• regulaci pohybu v místě zásahu 

• nařízení evakuace osob 

• nařízení bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, terénních úprav za úče-

lem zmírnění nebo odvrácení rizik 

• vyzvat právnické nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci 

Operační úroveň řízení 

Operační řízení probíhá na úrovni operačních a informačních středisek (OPIS) složek IZS. 

Operační střediska jsou umístěna u HZS kraje a centrální operační středisko pak na Gene-



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 22 

rálním ředitelství HZS ČR. Tato střediska ovládají systémy varování a vyrozumění obyva-

telstva, zajišťují příjem na linky tísňového volání 150, 155, 158 a linku 112, určenou pro 

ohlašování tísně všemi obyvateli i příslušníky jiných zemí na území ČR, díky možnosti se 

domluvit jedním ze světových jazyků. OPIS také mohou požadovat uveřejnění informací 

o mimořádných událostech do médií. Především jsou však hlavním spojovacím bodem mezi 

místem zásahu a nevyšší úrovní řízení a na vyžádání velitelů zásahu povolávají ostatní 

složky IZS podle daného stupně poplachového plánu. [22] 

Strategická úroveň řízení 

Nakonec strategická úroveň řízení spočívá v přímém zapojení starosty obecního úřadu s roz-

šířenou působností, hejtmana kraje nebo ministra vnitra do koordinačních činností při pro-

vádění záchranných a likvidačních prací v případě, že velitel zásahu požádá o tuto spolupráci 

nebo mimořádná událost přesáhne hranice státu či jednoho kraje a velitel zásahu vyhlásí 

nejvyšší stupeň poplachu. 

Pro takové plánování je zpracován havarijní plán kraje, který se zhotovuje pro oblast každé 

obce a pro zařízení, která mohou představovat nebezpečí pro své okolí v případě havárií se 

pak vypracovávají vnější havarijní plány těchto zařízení. [22] 
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5 PRÁVNICKÉ, PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ A FYZICKÉ OSOBY 

Kromě hlavních složek integrovaného záchranného systému se mohou zapojit do záchran-

ných a likvidačních prací ostatní fyzické a právnické osoby, ať už jsou zařazeny mezi ostatní 

složky IZS nebo nejsou. Během záchranných a likvidačních prací se především využívají 

fyzické osoby, podnikající fyzické osoby či právnické osoby zahrnuté v poplachových plá-

nech pro dané území, a to především z důvodu, že vlastní potřebné prostředky či odbornou 

znalost pro zvládání nastalé MU nebo proto, že mohou být s událostí nějak spojení, jako 

například při havárii v podniku je podnik povinen být vybaven ke zvládání krizových stavů. 

Neznamená to však, že je to jediná možnost zapojení a pomoci. Pokud jde například o udá-

lost, kdy nehrozí zasahujícím osobám riziko ohrožení zdraví a života, a pokud dojde k ne-

dostatku sil pro rychlé zvládnutí záchranných a likvidačních prací, je velitel zásahu, jak již 

bylo zmíněno, oprávněn povolat na pomoc osoby uvedené v havarijních plánech a přijmout 

dobrovolnou pomoc.  

5.1 Osoby zahrnuté v havarijním plánu 

Právnické a podnikající fyzické osoby, které byli krajským úřadem neboli HZS kraje, zahr-

nuté do havarijního plánu kraje nebo do vnějšího havarijního plánu musí plnit určité povin-

nosti. Mezi tyto povinnosti patří: [23] 

• bezplatně aktualizovat požadované informace a umožnit k nim přístup, 

• zajistit opatření pro své zaměstnance, kteří by mohli být dotčeni předpokládanou mi-

mořádnou událostí, jako jsou informace o hrozících MU, varování, evakuaci nebo 

ukrytí, organizování záchranných prací, organizování přípravy k sebeochraně. 

Dále pak poskytnout osobní nebo věcnou pomoc na přímou výzvu velitele zásahu, starosty 

obce nebo operačního a informačního střediska IZS. Pokud se MU vyskytla přímo u těchto 

osob, musí se zapojit do záchranných a likvidačních prací a spolupracovat s IZS. [23] 

 

5.2 Dobrovolníci 

Za dobrovolníky se považují jednotlivci, skupiny, firemní dobrovolníci i dobrovolníci pod-

porovaní firmami, úřady nebo jinými organizacemi. Všichni podléhají jednotné koordinaci 

v rámci mimořádné události. [24] 
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Dobrovolníkem je pak každý, kdo ze své vůle, ve svém vlastním volném čase a bez nároku 

na finanční odměnu vykonává dobrovolnickou činnost ve prospěch jiných lidí nebo organi-

zací. Věkově se pak doporučuje, aby dobrovolník byl starší 15 let, optimálně 18 let a více. 

[24] 

Práva a povinnosti dobrovolníka 

I k dobrovolnické činnosti se vážou určitá pravidla. Dobrovolníci mají samozřejmě svá 

práva, ale i určité povinnosti, aby byl zachován určitý stupeň bezpečnosti při práci a zacho-

vána práva ostatních. Každý dobrovolník by měl znát svá práva a myslet na ně. Jsou to práva 

na:  

• aktuální informace, 

• požádání o pomoc, 

• odpočinek, 

• možnost říct „ne“, 

• ochranné a pracovní pomůcky, 

• označení (viditelnou identifikaci), 

• pojištění po dobu výkonu dobrovolnické činnosti, 

• ochranu osobních údajů a informací v souladu s platnou legislativou. [24] 

Zmíněné povinnosti dobrovolníku jsou:  

• dbát na svou bezpečnosti i bezpečnost druhých, 

• dbát pokynů koordinátora a zasahujících složek, 

• plnit úkoly, ke kterým se zavázal, 

• zachovávat mlčenlivost, 

• dodržovat pravidla týmové spolupráce, 

• nezneužívat projevy důvěry, 

• znát a brát na vědomí své limity, 

• respektovat zadané úkoly a oznámit jejich ukončení (odchod z oblasti), 

• poskytnout osobní údaje k evidenci a pojištění. [24] 

Jednou z možností, jak se zapojit do pomoci řešení MU, může být také poskytnutí materiální 

či finanční pomoci prostřednictvím charitativních akcí, či podpora charit, které se touto pro-

blematikou zabývají. 
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6 CÍLE PRÁCE A POUŽITÉ METODY 

Cílem bakalářské práce je vymezit problematiku zapojení fyzických a právnických osob do 

záchranných a likvidačních prací na základě zjištěných informací. Dále analyzovat možnosti 

zapojení FO a PO v této oblasti a na základě této analýzy navrhnout případné změny. 

V teoretické části bylo využito studování odborné literatury, internetových zdrojů, materiálů 

a informací poskytnutých od konzultantů a také vědomostí získaných během studia. 

Pro zpracování praktické části pak byli využity materiály a informace poskytnuté pracovní-

kem krizového řízení na Městském úřadě v Uherském Hradišti. Dále bylo využito analýzy 

aktuálních možností zapojení do ZaLP, přehledu oblastí působnosti podle krizového plánu, 

pro které je domluvena ve Zlínském kraji pomoc FO a PO na vyžádání a navrhnuta případná 

doporučení na změny. Praktickou část tedy zaměřím především na oblast Zlínského kraje. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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7 ZAPOJENÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB PŘI 

MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH 

Praktická část se bude zabývat možnostmi zapojení fyzických, podnikajících fyzických 

a právnických osob do záchranných a likvidačních prací při vzniklé mimořádné události. 

Tedy jak je možné se zapojit, a s kterými osobami je při určitých druzích událostí počítáno. 

Důvodem, proč se danou problematikou zabývat, je široká škála možností zapojení těchto 

osob při pomoc hlavním složkám IZS ve zvládání záchranných a likvidačních prací, ale i při 

poskytování jiných druhů pomoci, jako je vyrozumívání a šíření důležitých informací mezi 

obyvatele, které by mohly MU a krizové stavy zasáhnout, stejně tak jako zapojení do huma-

nitární pomoci těmto obyvatelům. 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 28 

8 ANALÝZA ZAPOJENÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 

 

Dříve, když nebylo technické vybavení na dostatečné úrovni, aby se jakákoli událost ohro-

žující okolí dala vyřešit pouze nasazením požárních jednotek, byla pomoc občanů v podstatě 

nezbytná i pro zvládání každodenních událostí. V dnešní době je však technika na zcela jiné 

úrovni, stejně tak i vybavení jednotlivých složek.  

Události, které se vyskytují každý den, což jsou především dopravní nehody, ale také menší 

požáry nebo úniky nebezpečných látek, jsou složky IZS schopny vyřešit s nasazením mini-

málního počtu jednotek. V takových situacích tedy není zapojení jiných osob potřebné. 

Nastávají však situace, kdy dojde k výskytu větší mimořádné události, například k jakkoli 

rozsáhlým povodním, dlouhodobým výpadkům elektrického proudu, výpadku dodávek 

pitné vody, velkým dopravním komplikacím a podobným rozsáhlým a dlouhodobým situa-

cím, kdy je pomoc zmíněných osob vítána, či dokonce požadována. 

Složky krizového systému, neboli systému, zabývajícího se krizovými situacemi, mají do-

předu připraveno několik možností, jak se dostat k potřebným silám a prostředkům pro ře-

šení nastalých situací. Těmito možnostmi jsou především informační systém Argis a „kri-

zová spojení“ jakožto součást krizového plánu. 

8.1 Informační systém Argis 

„Správa státních hmotných rezerv vyvíjí a provozuje Informační systém plánování civilních 

zdrojů – IS Argis jako hlavní nástroj informační podpory hospodářských opatření pro kri-

zové stavy v oblasti zajišťování věcných zdrojů“ [25] 

Tento systém umožňuje práci s daty prostřednictvím internetu, kdy je vše prováděno skrze 

webový prohlížeč, tedy bez nutnosti instalace jakéhokoli softwarového programu. Jedná se 

o lehce přístupný a uživatelsky nenáročný systém. 

Jeho uživatelé na úrovních HZS krajů osloví podnikatelské subjekty, které by mohli vlastnit 

věcné zdroje nebo by mohli být schopny zajistit nezbytné dodávky potřebné pro řešení kri-

zových situací a žádají je o vyplnění údajů o svém podnikání a informací o tom, zda jsou 

takové zdroje a dodávky schopny zajistit. [26] 

Systém tedy podporuje zpracování přehledů Plánu nezbytných dodávek zhotovovaných ob-

cemi, které jsou nedílnou součástí Krizových plánů. [25] 
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8.2 Krizová spojení 

Ve chvíli, kdy je potřeba povolat subjekty zahrnuté v krizovém plánu pro případ výpomoci 

při krizové situaci, mají určení pracovníci obcí a jednotky HZS k dispozici spojení právě na 

tyto subjekty pro případ okamžitého vyrozumění o potřebě poskytnout smluvené síly, pro-

středky nebo dodávky. Tato spojení jsou vypisována a aktualizována v krizovém plánu jed-

notlivých krajů. [27] 

Jedná se tedy o kontakty na podnikající FO a PO, s kterými mají kraje uzavřenou smlouvu 

o pomoci v krizové situaci, ale také na skupiny pracovníků, jež se krizovými situacemi za-

bývají. 

Kontakty mají krizový pracovníci uloženy v telefonech se sim kartou speciálně určenou 

ke krizové komunikaci s přednostním spojením v telefonní síti a jsou seřazeny do skupin pro 

snadnější orientaci. Tyto skupiny jsou např.: 

• bezpečnostní rada, 

• krizový štáb, 

• povodňová a nákazová komise, 

• pracovníci KŘ, 

• složky IZS, 

• armáda, 

• krajská hygienická stanice, 

• sociální zařízení, 

• energie, 

• sdělovací prostředky, 

• školství, 

• doprava, 

• skládky, 

• nouzové zásobování vodou. [28] 
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8.3 Projekt humanitární pomoci ve Zlínském kraji 

Tímto projektem je webová aplikace dostupná na webové stránce http://www.humanitarni-

pomoc.cz/. Jedná se o projekt vytvořený HZS Zlínského kraje na podkladě zákona o inte-

grovaném záchranném systému. Aplikace je založena na systému nabídek a poptávek huma-

nitární pomoci „s cílem zlepšení koordinace a rychlého zajištění a zlepšení životních podmí-

nek postiženému obyvatelstvu a zmírnění jejich utrpení na území postiženém mimořádnou 

událostí.“ [29] 

Tento projekt je sice organizován a koordinován HZS Zlínského kraje, ale vztahuje se však 

na celé území ČR a v žádném případě nenahrazuje činnost humanitárních organizací. 

Aplikace je určena pro všechny fyzické i právnické osoby, které potřebují, či naopak chtějí 

nabídnout pomoc. Aby nedocházelo k obyčejným obchodům, směnám zboží a předešlo se 

tedy zneužití a v podstatě ke znehodnocení takové služby, je přístup do služby rozdělen do 

3 uživatelských úrovní s různým omezením pravomocí. 

Běžná FO nebo PO spadá do první úrovně, kdy se může podívat jen na všechny poptávky, 

nikoli nabídky, ostatních uživatelů, bez osobních údajů, a může na ně reagovat vložením své 

nabídky. Pracovníci krizového řízení pak na druhé úrovni, kterou mohou získat pouze se 

svolením HZS kraje, mohou přidávat své záznamy a sledovat nabídky a poptávky ostatních. 

Kontakty jsou však zobrazeny až správcům kraje, tedy HZS kraje. Tím pádem pracovníci 

krizového řízení mohou reagovat na pomoc pouze s odsouhlasením HZS kraje, které má na 

starost celkovou koordinaci a přerozdělování veškeré pomoci. [30] 

Tato služba se mi zdá velmi užitečná a usnadňující rozdělení pomoci tam, kde je potřeba, za 

uchování jak nabízejících, tak poptávajících v anonymitě. Bohužel se mi zdá, že je tato apli-

kace málo zviditelněna. Přístup k ní se dá najít jen na stránkách HZS Zlínského kraje a na 

stránkách některých obcí s rozšířenou působností. 
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9 ANALÝZA SYSTÉMU DOBROVOLNICTVÍ 

Dobrovolnická či humanitární pomoc. Pokud se o těchto pojmech někdo zmíní, většině li-

dem se vybaví humanitární nebo charitativní organizace. Je pravdou, že takové organizace 

se na takové pomoci podílí nejvíce, ale proč tomu tak je?  

Lidé mnohdy nevědí, jak jinak ostatním pomoci, nevědí, zda by pomoci mohli a byl o pomoc 

zájem nebo událost složky IZS jsou schopny bez problémů zvládnout. Skrze tyto organizace 

je to nejjednodušší varianta pomoci, kdy je můžeme podpořit buď finančně, anebo poskyt-

nout jakoukoli materiální pomoc a ony ji poté předají dál tam, kde je to potřeba a kdy je 

potřeba.  

Dobrovolnické organizace nejsou aktivní jen během krizových událostí. Pomáhají každý den 

ať už se jedná o pomoc ve zdravotnictví, domovech důchodců, obětem katastrof či jiným 

lidem v nouzi potřebujícím pomoc psychickou, materiální, fyzickou či finanční. Lidé, kteří 

chtějí pomoci druhým ve svém okolí nemusí být však členy těchto organizací. 

Nejčastěji je potřeba větší množství dobrovolníků při rozsáhlých a dlouhodobých krizových 

událostech, což jsou většinou přírodní katastrofy, jako například povodně. V takových pří-

padech se nejen sjíždějí dobročinné organice, ale pomáhají si obyvatelé postižených oblastí 

navzájem. Problém však nastává ve chvíli, kdy se na místě sejde velké množství pomocníků. 

Pravidla dobrovolnické činnosti jsou zmíněna v teoretické části. Pomoc v místě události je 

potřeba též koordinovat, aby každý věděl, co má dělat a neprováděli se zbytečné činnosti na 

místo těch, které jsou v tu chvíli potřeba. Také je důležité, aby byl přehled o tom, kdo co 

a kde dělá. Pro takovou úlohu slouží pracovní skupiny krizových štábů obcí, které jsou stálé 

nebo utvářené až ve chvíli, kdy jsou potřebné. Tyto pracovní skupiny se skládají z vybra-

ných pracovníků úřadů nebo humanitárních organizací na místě události, aby zajistili ply-

nulý chod prací.  
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10 PŘÍKLAD KRIZOVÉ SITUACE A ZAPOJENÍ OSOB 

Na povodních v roce 2010, jež se staly na Uherskohradišťsku, bych chtěl stručně ukázat, jak 

se dají zapojit fyzické a právnické osoby v praxi, i když se nejedná o rozsáhlou katastrofu, 

jako tomu bylo při těchto povodních. V tomto případě nedošlo k rozsáhlému a ohrožují-

címu vylití koryta řeky Moravy, ale došlo k poškození majetku především obcí v důsledku 

zvednutí hladiny spodních vod, a také některých firem nedaleko řeky Moravy, z důvodu pře-

tížení a vylití kanalizačního systému na dešťovou vodu. [31] 

Po vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity, byl svolán starostou obce krizový štáb. Za-

sedání krizového štábu probíhalo pravidelně každý den, kdy se vyhodnotil současný stav 

a určily se úkoly na další den. 

Z počátku se pouze kontroloval stav zvedání hladiny řeky, začal se kontrolovat stav sil a pro-

středků složek IZS, stavy materiálu a věcných prostředků potřebných pro překonání a zmír-

nění následků možných povodní. Začali přípravy pro případ nutnosti evakuace obyvatel, 

tedy rezervace lůžek v nemocnici, příprava lůžek pro evakuaci v tělocvičnách škol. [31]  

V dalších dnech, kdy ještě nedocházelo k rozlití vody, se začali plnit pytle s pískem smluve-

nou firmou, která má k takové úloze dostatečné prostředky. Pytle firma nejen plnila, ale 

i skladovala. Zajistilo se s hlídkováním kritických úseků hlídkami Městské policie a PČR. 

Dále byla požádána soukromá osoba vlastnící letecké prostředky a plochu k jejich užívání, 

aby pomocí nich zmonitorovala situaci ze vzduchu. Pro zajištění bezproblémové komuni-

kace krizových pracovníků a složek, byl požádán operátor telefonní sítě o aktivování „re-

žimu krize“. S informací obyvatelstvu pak byla pověřena regionální radiová stanice. Toto 

vyrozumění probíhalo každý den s aktuálními informacemi poskytnutými krizovým štábem 

o aktuální situaci, taktéž jako informování pomocí letáčků, roznášených dobrovolníky cha-

ritativní organizace. Se zvedající se hladinou, se zvyšovala i pravděpodobnost evakuace ně-

kterých částí obcí. Z tohoto důvodu byla zajištěna autobusová doprava nejbližší dopravní 

firmou tohoto druhu. Zapojeny byli i jednotky sboru dobrovolných hasičů, jež pomáhali 

s odklízením naplavenin. [31] 

I když se jednalo o relativně málo rozsáhlou povodeň, u které nedošlo k velkému vylití koryt 

a ohrožení obyvatel poblíž řeky, bylo zapojeno nějaké množství FO i PO, aby se hlavním 

složkám IZS, v tomto případě především HZS, usnadnila práce s přípravami.  
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11 SÍLY A PROSTŘEDKY PFO A PO ZLÍNSKÉHO KRAJE 

V této kapitole uvedeme PFO a PO Zlínského kraje, se jimiž má kraj uzavřené smlouvy 

o věcné nebo osobní pomoci na vyžádání. Firmy nebudou jmenovány, ale bude rozepsáno, 

v jaké oblasti jsou schopny pomoci, popřípadě jakými prostředky. 

Smlouvy podepsané s PFO a PO jsou v krizovém plánu rozděleny do skupin podle oblasti 

působnosti. 

1. Dohody MV GŘ HZS ČR 

Tyto dohody by se dali zařadit i do ostatních následujících skupin, jsou však uzavřeny s or-

ganizacemi působícími na celém území ČR. Mezi těmito dohodami jsou ostatní složky IZS 

poskytující: 

• Armáda ČR – Provádění ZaLP, vzdušný průzkum, dokumentování MU, přeprava 

jednotek HZS ČR, odborníků a specialistů na místo zásahu, poskytování specializo-

vané i běžné techniky, dopravních prostředků, soupravy pro chemickou a biologic-

kou analýzu a dekontaminaci, či poskytování zdravotnické péče. 

• Český červený kříž – Poskytnutí součinnosti při výstavbě a provozu materiální zá-

kladny humanitární pomoci, obsluha polní kuchyně a zajištění první zdravotní a psy-

chosociální pomoci postiženému obyvatelstvu. 

• Správa státních hmotných rezerv – Zajištění vzájemné spolupráce v oblasti systému 

hospodářských opatření pro krizové stavy a stanovení postupů použití státních hmot-

ných rezerv při řešení krizových situací. 

• Celní správa – Nasazení sil a prostředků k provádění ZaLP. Poskytnutí motorových 

silničních i vodních dopravních prostředků, specializovaných prostředků v jejich vý-

bavě. 

Ostatní organizace a podniky poskytující pomoc při: 

• ZaLP v leteckém provozu, 

• poskytování tel. konzultace, pomoci, vyproštění, odchyt, zraněných volně žijícím ži-

vočichům, 

• poskytnutí pomoci na výzvu KOPIS při ekologické havárii formou telefonické kon-

zultace, vysláním specialisty, provedením jednoduchých laboratorních rozborů a ulo-

žení kontaminovaných materiálů, 

• vyslání pracovníků k poskytování potřebných informací z oblasti životního prostředí, 
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• podání telefonické informace o látce hromadného ničení a manipulace s ní, vyslání 

specialistů Ústavu na místo MU, detekce těchto látek, provedení odběru vzorků 

a předání výsledků provedených laboratorních analýz, 

• zajištění přerušení toku plynu v plynovodních přípojkách, neprodlené vyslání potřeb-

ných, poskytování telefonických konzultací, vyslání specialisty do štábu velitele zá-

sahu, popř. krizového štábu, 

• odvysílání tísňových informací, odvysílání varovného hlášení o vzniku radiační ha-

várie v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín, 

• poskytování tísňových informací při hrozbě nebo vzniku mimořádné události, re-

spektive krizové situace, skrze televizní vysílání a vzájemné spolupráci ve výchovně-

vzdělávacích programech, 

• provádění povodňových záchranných a povodňových zabezpečovacích prací a likvi-

dačních prací při mimořádných událostech na ochranných hrázích významných vod-

ních toků a vybraných vodních dílech, 

• poskytnutí sil a prostředků v souvislosti s prováděním potápěčských činností, 

• zajištění nasazování bezpilotních systémů při požárech, při přípravě na řešení a při 

řešení mimořádných událostí a při cvičeních. [28] 

 

2. Jednotky HZS a sbory dobrovolných hasičů 

Jedná se o smlouvy uzavřené mezi Zlínským krajem a profesionálními jednotkami HZS sou-

sedících krajů, to je Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Tyto dohody zajiš-

ťují vzájemnou spolupráci mezi těmito kraji v krizových situacích i v přípravě na ně. Zlínský 

kraj sousedí také se Slovenskou republikou, konkrétně se Žilinským a Trenčínským krajem. 

S těmito kraji jsou taktéž uzavřeny smlouvy o vzájemné spolupráci. V poslední řadě jsou 

zde zahrnuty smlouvy o vzájemné spolupráci s profesionálními i dobrovolnými hasičskými 

jednotkami podniků.  

Všechny zmíněné jednotky jsou schopny na vyžádání poskytnou určité síly a prostředky, 

jimiž disponují. Vedle hasičů samotných se jedná převážně o osobní automobily, cisternové 

automobilové stříkačky (hasičské vozy) a další speciální techniku. Tím můžou být elektro-

centrály, norné stěny, motorové pily, vyprošťovací hydraulická technika, čerpadla na vodu 

i na ropné látky, přenosné stříkačky nebo pěnidla. [28] 
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3. Záchranné složky 

Do této skupiny jsou zařazeny dva druhy složek. Složky zasahující v horském prostředí, jako 

Horská služba ČR, o.p.s. a další podobné složky. Tyto služby se specializují na záchranu 

osob v horském terénu a mají tedy ve výbavě techniku pro pohyb v něm. Mezi jimi posky-

tované prostředky k pomoci jsou čtyřkolky, sněžné skútry, terénní vozidla, ale také zdravot-

nické vybavení pro předlékařské ošetření nejběžnějších úrazů při pobytu v horském pro-

středí, vybavení pro převoz zde raněných a samozřejmě osoby s odborným školením a praxí 

pro zvládání záchranářské činnosti a pohyb v těchto prostředích. 

Druhými složkami v této skupině jsou jednotky Městské policie měst Zlínského kraje. Stráž-

níci Městské policie plní úkoly na úseku vnitřní bezpečnosti, disponují kompletním vybavení 

pro odchyt zvířat a osobami k tomu vyškolenými. Jednotky mají ve výbavě širokou škálu 

motorových dopravních prostředků. Od osobních automobilů různých velikostí, přes silniční 

skútry a motocykly až k vodním člunům. [28] 

 

4. Těžké stroje a technika 

Zde jsou zahrnuty PO vlastnící především těžkou techniku pro demoliční, trhací a vyproš-

ťovací práce, ale také dopravní techniku pro odtahové a jeřábnické práce. Tyto firmy vlastní 

a poskytují k pomoci na vyžádání především tyto vozidla: 

• osobní automobily, 

• odtahová vozidla s hydraulickou rukou i bez ní, 

• vyprošťovací vozidla, 

• traktory s vlekem, 

• bagry, buldozery, 

• terénní vysokozdvižné vozíky, 

• vibrační válce 

• vozidla přizpůsobená k zametání a kropení povrchů, 

• jeřáby. [28] 
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5. Likvidace nebezpečných látek 

V případech, kdy při haváriích uniknou nebezpečné látky, ať už se jedná o dopravní havárie, 

při kterých dojde k úniku provozních kapalin vozidla, či poškození a následnému úniku ne-

bezpečných látek z cisterny nebo o havárie v podnicích, které s nebezpečnými látkami pra-

cují a skladují, se přivolávají na místo havárie specializované firmy právě na úklid a bezpeč-

nou likvidaci těchto látek.  

Tyto prostředky pro zásah a likvidaci jsou například: 

• terénní automobily, 

• motorové čluny, 

• přenosné laboratoře, 

• kalová, ponorná a plovoucí čerpadla, 

• čerpadla pro odsávání hořlavý kapalin, ropných látek, 

• sorpční prostředky, 

• norné stěny, 

• prostředky pro označení a osvětlení místa zásahu, 

• elektrocentrály, dieselagregáty, 

• hasičské stříkačky, 

• dýchací přístroje a protichemické obleky. 

Jinými slovy se jedná o kompletní vybavení pro zásah, odstranění a likvidaci nebezpečných 

látek, bez nutnosti zásahu, tedy i možnému ohrožení, ostatních odborně nevyškolených osob. 

[28] 

 

6. Letištní plochy 

Pracovní letecké plochy určené k poskytování věcné pomoci jsou smluveny s majiteli men-

ších leteckých ploch na území Zlínského kraje, které jsou využívány především k rekreač-

ním účelům a nejsou tedy velmi frekventovány nebo v případě potřeby využití složkami IZS 

není velká potíž v zastavení využívání plochy jinými osobami.  

PO vlastnící tyto letecké plochy ve většině případů vlastní také letecké prostředky. Je tedy 

možné se s majiteli domluvit na jejich využití, jako tomu bylo například u povodních popsa-

ných v předchozí kapitole. [28] 

7. Autobusová doprava 
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Autobusová doprava je využívána převážně v případě nutnosti evakuovat obyvatele oblastí 

zasažených MU. Ne v každé stanici HZS jsou k dispozici prostředky pro transport většího 

množství osob a tam kde autobusy mají, jich není dostatek k potřebám evakuace. Tyto vozy 

byli využity například při hromadné havárii na dálnici D1. Kvůli několika hodinovému 

„uvěznění“ v kolonách způsobených touto nehodou, byli využity jako dočasný úkryt pro za-

hřátí a občerstvení, jelikož se nehoda stala v zimním období. 

Jelikož je pořízení a starost o takovou techniku finančně náročně a autobusy by se ani ve 

velké míře nepoužívaly. Zajišťuje se tato doprava u dopravních firem k tomuto vybavených. 

Dopravci jsou schopni kterýkoli den i hodinu poskytnout do 2 hodin autobusy pro stovky, a 

do 4 hodiny pro tisíce obyvatel. [28] 

8. Nouzové zásobování 

Do oblasti nouzového zásobování jsou zařazeny především ty PO, které mají možnost zajistit 

přísun komodit pro nouzové přežití obyvatelstva.  

• Nouzové zásobování pitnou vodou – pitná voda je asi tou nejdůležitější surovinou 

pro nouzové přežití, proto je důležité zajistit její přísun v dostatečném množství i pro 

větší skupinu lidí, u nichž došlo k výpadku běžné dodávky do obydlí nebo jež byli 

nuceni z jakéhokoli důvodu obydlí opustit. K tomuto účelu je nasmlouváno až pět 

možných dodavatelů pitné vody. U těchto firem není však zajištěn pouze dovoz pitné 

vody pomocí velkého množství cisteren různých objemů a materiálů, kterými tyto 

firmy disponují, ale také čerpání a nakládání s odpaní vodou.  

• Poskytnutí základní humanitární pomoci – tu zajišťují v největším zastoupení hu-

manitární organizace. V předešlých kapitolách jsou mnohokrát zmíněny ve spojení 

se záchrannými a likvidačními pracemi. S těmi členové humanitárních organizací sa-

mozřejmě taktéž pomáhají, pokud je potřeba. Avšak to není jediná oblasti pomoci, 

na kterou se zaměřují. Nejenom Český červený kříž, ale i ostatní charity nejen ve 

Zlínském kraji, mají mnoho dalších prostředků k zajištění určitého komfortu obyva-

telům v tísni. Ten mohou zajistit poskytnutím základních materiálních potřeb, jako 

jsou stany, lehátka, nafukovací matrace, přikrývky, jednorázové oděvy, hygienické 

potřeby, polní kuchyně, naftová kamna, várnice, hrnky a plastové nádobí.  

Humanitární organizace mají také mnoho školených osob pro poskytnutí osobní po-

moci, ve smyslu zdravotní, psychologické pomoci, duchovní podpory nebo sociál-

ního šetření. [28] 
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9. Zdravotnická zařízení 

Smlouvy jsou s nimi sepsány a kontakty na ně v krizovém plánu uvedeny z důvodu vyrozu-

mění o nastalé MU, v souvislosti s nimi jsou požádány o zajištění lůžek pro případ potřeby. 

Následně pak zajišťují neodkladnou zdravotnickou péči a zdravotní pomoc obyvatelstvu po-

stiženému MU nebo osobám provádějícím ZaLP, pokud byly v souvislosti s MU zdravotně 

postiženy. [28] 

 

10. Územní správní úřady 

Správní úřady zde zahrnuté, Český báňský úřad, Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, 

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj a Celní úřad, jsou také zařazeny mezi ostatní 

složky IZS, ne ale všechny. Úřady při MU zajišťují: 

• poskytnutí a nasazení sil a prostředků, kontrola a usměrňování pohybu osob a vozi-

del, zajišťování pořádku, doprovod zásilek zboží s humanitární pomocí, 

• zabezpečení výkonu státní správy v oblasti ochrany spotřebitelů před případnými 

zdravotně závadnými produkty živočišného původu, monitorování a udržování příz-

nivé nákazové situace zvířat, veterinární ochrana státního území ČR, ochrana pohody 

zvířat a ochrana před jejich týráním, 

• usměrnění ochrany veřejného zdraví, což je souhrnem činností a opatření k vytváření 

a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních 

a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonáva-

nou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví, 

• poskytování statistických informací, 

• zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách, kterými se rozumí dávky 

nemocenského pojištění, důchodového pojištění, důchodového zabezpečení, státní 

sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče. [28] 

 

11. Ostatní 

Do poslední skupiny jsou zahrnuty smlouvy s osobami, které poskytují pomoc v oblasti: 

• dodávky horké vody k potřebám dezinfekce, 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 39 

• posuzování vybraných staveb (například statici) 

• poskytování prostoru pro konání odborné přípravy 

• celoplošné spolupráce při evidenci rekreačních akcí ve Zlínském kraji. [28] 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 40 

12 VYHODNOCENÍ A NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

V praktické části této práce bylo rozepsáno, jak se mohou fyzické osoby, podnikající fyzické 

osoby a právnické osoby zapojit do záchranných a likvidačních prací, ale i jak mohou po-

moci celkově a jaký je současný stav. Byli uvedeny FPO a PO, s nimiž je již předem uza-

vřena smlouva o pomoci na vyžádání. 

Dle mého názoru je oblast provádění záchranných a likvidačních prací, pomoci obyvatelstvu 

v tísni a celkově krizové řízení na území ČR ve velmi dobrém stavu. Nejen na krajských 

úřadech, ale i na úřadech obcí s rozšířenou působností, dokonce i v některých obecních úřa-

dech jsou přítomní krizový pracovníci, kteří se situací v jejich správní oblasti zabývají, při-

pravují a neustále aktualizují plány pro případ vzniku MU. Prostředky, kterými disponují 

složky IZS jsou v dnešní době po technické stránce také na dobré úrovni a jejich vývoj jde 

neustále dopředu. Pokud i přes to nestačí jejich vybavení na vypořádání s některými udá-

lostmi, mají mnoho možností, jak rychle zapojit ostatní složky či osoby do spolupráce a MU 

efektivně zvládnout.  

Při studiu této problematiky a zpracovávání práce jsem si však všiml některých záležitostí, 

jež by možná bylo možné rozvinout, doplnit či lépe zpracovat. 

První, z mého pohledu nedostatek, se týká projektu HZS Zlínského kraje. Jde o velmi dobrý 

a hezky realizovaný nápad. Je to uživatelsky velmi nenáročný systém, velmi užitečná apli-

kace. Přijde mi však, že je velmi málo zviditelněná, dostupné odkazy jsou k nalezení jen na 

stránkách HZS Zlínského kraje a na stránkách některých obcí. Ačkoli jsem se touto proble-

matikou podrobně zabýval, trvalo mi dlouhou dobu tuto stránku najít. Navrhoval bych ji tedy 

rozšířit na více webových stránek a upravit „proklik“ k aplikaci tak, aby byl lépe viditelný. 

V souvislosti s poskytováním pomoci, by také mohl vzniknout, třeba zrovna v této aplikaci, 

nějaký přehled aktuálního stavu potřebné pomoci při MU. Je totiž mnohem snazší nabídnout 

pomoc, když víte, co je zrovna v danou chvíli potřeba, a to i v případě osobní pomoci při 

MU, nejen finanční či materiální. 

Informací o tom, jak se zachovat a jak postupovat v krizové situaci, je dostatek. Jsou do-

stupné na stránkách většiny obcí. O informacích, jak pomoci při takových situacích, to platí 

opačně. Na některých úřadech, mají zpracované letáčky se základními informacemi o dob-

rovolnické pomoci, rozdávané v případě potřebné pomoci. Toto vidím jako pozitivní krok, 

jde ale o to, že lidé, kteří jsou ochotni pomoci, by měli mít tu možnost si takové informace 

na studovat na stránkách své obce, bez zdlouhavého prohledávání internetu. Měli by tak čas 
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si vše dopředu promyslet a je i možné, že by díky tomuto mohl přibýt počet dobrovolníku 

pro tyto náhlé události. 

Poslední záležitost, kterou bych podotkl, se týká nouzového zásobování obyvatelstva při 

MU. Konkrétně je to pak nouzové zásobování základními potravinami. V předchozí kapitole 

je zmíněna dohoda se Správou státních hmotných rezerv o spolupráci během MU a také se 

společností Český červený kříž a dalšími humanitárními organizacemi, u kterých je uveden 

seznam hmotných prostředků, vyčleněných k poskytnutí, zahrnující pouze prostředky ke 

zpracování potravin. I v případě, že tyto organizace poskytnou nějaké potraviny si myslím, 

že by bylo vhodné zajistit možnosti zásobování potravinami pro případ rozsáhlých MU s vel-

kým počtem zasažených obyvatel, kteří k takovým potravinám nemají přístup.  
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ZÁVĚR 

Množství mimořádných událostí neustále přibývá a orgány, které mají na starost jejich řešení 

se neustále snaží nalézat nové a vyvíjet stávající způsoby, jak jejich množství omezit, jak je 

zmírnit nebo když už MU nastane, jak zmírnit a co nejrychleji odstranit její následky. Z 

tohoto důvodu je možnost zapojení nejen ostatních složek IZS, ale také fyzických a právnic-

kých osob do spolupráce s hlavními složkami, v zájmu zmírnění následků a rychlého odstra-

nění MU, důležitým tématem. 

Cílem této práce bylo tedy především zjistit stav dané problematiky a její analýza s násled-

nými návrhy na změny, či doporučeními na zlepšení funkce systémů používaných v oblasti 

poskytování pomoci občany či firmami. Studiem informací získaných v průběhu zpracování 

a provedenými analýzami jsem došel k závěru, že tato tématika je v praxi velmi dobře zpra-

cována. Kraje si pro svoji oblast působnosti zajišťují smlouvy o pomoci na vyžádání s pod-

nikateli a firmami, jejichž vlastněné vybavení by mohlo být potřebné pro zvládání MU, ale 

nespoléhají se pouze na ně. IZS také spolupracuje s charitami. Humanitární organizace mají 

totiž mnohé zkušenosti s pomocí při MU a mezi svými členy mají mnoho odborníků na 

zvládání různých situací. Nezapomíná se ani na fyzické osoby, které nepatří mezi členy hu-

manitárních organizací ani mezi členy IZS. Zapojit se do pomoci se záchrannými a likvidač-

ními pracemi může opravdu každý. Je proto také vytvořeno mnoho nástrojů v práci uvede-

ných. Odhalil jsem pouze malé nedostatky, jako je nedostatečné zviditelnění stávajících sys-

témů. To je možné snadno napravit.  

Na závěr jsem také uvedl návrhy na zlepšení do budoucna. Prvním je vytvoření přehledu 

potřebné pomoci při MU, která je zapotřebí poskytnout v co nejkratším čase, aby po tom, co 

se lidé o události dozvědí, mohli co nejdříve pomoc nabídnout. A dalším návrhem je snaha 

úřadů dostat do povědomí obyvatel možnosti, jakým způsobem se mohou na pomoci podílet. 

Mohu tedy konstatovat, že se v práci podařilo naplnit stanovené cíle. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

ZaLP  Záchranné a likvidační práce 

GŘ   Generální ředitelství 

OPIS  Operační a informační středisko 

KOPIS  Krajské operační a informační středisko 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

ZZS  Zdravotnická záchranná služba 

PČR  Policie České republiky 

ČČK  Český červený kříž 

HS  Horská služba 

MU  Mimořádná událost 

KŘ  Krizové řízení 

FO  Fyzická osoba 

PO  Právnická osoba 

MV  Ministerstvo vnitra 
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