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ABSTRAKT 

Článek se zabývá postavením krizového řízení v komplexním systému řízení organizační jednotky (území, obec, podnik). 
pro krizové řízení shrnuje cíle, základní principy, úkoly výzkumu, specifika rozhodování, specifické nástroje, zvláštnosti 
krizového plánování, zásady připravenosti na řešení kritických situací a systém řízení odezvy na kritické situace. řeší aktuální 
potřebu obcí s rozšířenou působností, a to jejich krizový plán. 
na základě vlastního výzkumu uvádí článek obsah akceschopného krizového plánu vybrané části obce s rozšířenou 
působností, který zajišťuje kvalifikovanou odezvu i ochranu obyvatelstva, a je předmětem výuky inženýrů na technických 
univerzitách. zpravování plánu bylo v praxi otestováno s tím, že jediným  zjištěným nedostatkem byla malá schopnost a 
ochota zpracovatelů shromažďovat spolehlivá a věrohodná data.  
Klíčová slova: řízení bezpečnosti; krizové řízení; nástroje, cíle a zásady; krizový plán pro akceschopnou odezvu v praxi; obec 
s rozšířenou působností 
 
ABSTRACT 

The article discusses the status of crisis management in a comprehensive management system organizational unit 
(territory, community, company). for crisis management it summarizes the objectives, principles, tasks of research, the 
specifics of the decision, specific tools, crisis planning particularities, preparedness principles for solution of critical 
situations and system of response management to critical situations. it solves relevant need of municipalities with enlarged 
authority. 
based on own research the paper shows the contents of competent crisis plan of the selected municipality with extended 
authority, which provides qualified response and protection of the population, and is the object of engineers lecture at 
technical universities. processing the plan was tested in practice with one traced defect connected with low capability and 
effort of processors to collect reliable and credible data. 
Key words: safety management, crisis management, tools, objectives and principles; crisis plan for competent response at 
practice; municipality with enlarged authority 
 
ÚVOD 
 

Hlavním cílem veškerého lidského snažení je zabezpečování lidského života, tj. všech lidských potřeb, zájmů a přání. 
Lidské potřeby, zájmy a přání se naplňují hmotnými i nehmotnými statky, které mají užitnou hodnotu. Bohužel na světě není 
jen lidská společnost, ale i další systémy, které nejsou lidské společnosti podřízeny. Proto dochází ke konfliktům:  

- člověk vs. životní prostředí, 
- technologie vs. životní prostředí, 
- člověk vs. technologie, 
- člověk vs. člověk atd.  

 
Protože si lidstvo zakládá na své vzdělanosti, tak i v daném případě si musí uvědomit, že za dané situace musí vycházet 

z poznání, které nahromadila věda i tisícileté zkušenosti a které ukazuje, že existuje mez, kterou nelze překročit, aby nedošlo 
k záhubě lidstva. Východiskem je připustit potřebu koexistence několika systémů a hledat podmínky a způsoby řízení 
lidského chování a lidských činností, které ji zajistí.  
Strategie udržitelného rozvoje je srovnatelná s jinými systémy hodnot, které nemají konečnou podobu (např. systém lidských 
práv a svobod). Směřuje k zajištění co nejvyšší dosažitelné kvality života pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů 
pro kvalitní život generací budoucích, a to i s vědomím, že představy budoucích generací o kvalitě života mohou být oproti 
našim, odlišné.  

Řízení je soubor rozhodnutí na základě znalostí, úsudků a zjištěných skutečností. Rozhodováním pak spouštíme různé 
činnosti, jejichž cílem je řešení problémů a dosažení požadovaného stavu. Koordinace je pak vyšší typ řízení, který se 
používá u složitých problémů a který předpokládá, že každý jeho účastník má snahu každý problém pochopit v existujících 
souvislostech a najít jeho efektivní řešení v daných podmínkách, přitom postupovat racionálně a také s ohledem na náklady a 
dostupné zdroje v příslušných oblastech [1,2].  

Řízení bezpečnosti zacílené na bezpečí a rozvoj lidí se pak skládá z řízení: prevence pohrom; přípravy na zvládnutí 
situací způsobených pohromami; odezvy na nouzovou či krizovou situaci; a obnovení přijatelného stavu po pohromě, který 
umožňuje nastartovat další rozvoj. Má tři základní formy: normální řízení, které je strategicky zacíleno na tvorbu bezpečné 
komunity s rozvojem;  nouzové řízení, které je zacílené na zvládnutí nežádoucích situací; a krizové řízení, které je zacílené na 
zvládnutí kritických situací, při kterých je ohrožena existence lidí, viz [1,2] a obrázek 1.  

Řízení bezpečnosti také musí zajistit ochranu lidí před organizačními haváriemi [3], jejichž příčina tkví v chybách při 
rozhodování, anebo v použití špatných podkladů, obrázek 2 (model na obrázku je sestavený na základě modelu v práci [4] a 
zkušeností z inspekcí a šetření havárií).  
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Z výše uvedených důvodů řízení bezpečnosti musí vycházet z kvalitních podkladů, tj. musí se hodnotit, zda v podkladech 
nejsou rizika, která dříve nebo později mohou vyvolat problém při konkrétní situaci, tj. způsobit organizační havárii. Velmi 
důležité je proto zabránit špatným rozhodnutím a opomenutím při řešení kritických situací [5].  
 

 
 

Obr. 1  Úrovně řízení bezpečnosti. 
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Obr. 2  Proces vzniku organizační havárie. 

 
Proto je nutné: připravit kvalifikované podklady o území a o možných scénářích nadprojektových pohrom; přidělit 

správně odpovědnosti; a procvičit koordinaci aplikace nutných opatření a činností. Aby jakékoliv řízení, tj. i krizové řízení, 
bylo kvalifikované, tak musí používat srozumitelný jazyk a nástroje spočívající na současné úrovni poznání a na získaných 
zkušenostech. 

Podle analýzy provedené v práci [6] vyspělé země řeší obvykle jen nouzové situace velkého rozsahu, protože mají 
vybudovány systémy ke zvládnutí nouzových situací, které používají standardní zdroje, síly a prostředky a v kritických 
situacích mohou použít připravené nadstandardní zdroje, síly a prostředky i bez vyhlášení krizového stavu. Podle české 
legislativy je k použití nadstandardních zdrojů, sil a prostředků potřeba vyhlásit některý ze čtyř krizových stavů (zákon č. 
240/2000 Sb.).  
 
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A JEHO CÍLE 
 

Protože svět se dynamicky mění, tak v každém objektu mohou být podmínky normální, abnormální a kritické. Řídící 
subjekt musí v každém případě zvolit správnou reakci, aby ztráty na veřejných i soukromých zájmech byly přijatelné, tj. aby 
nevedly do záhuby. Proto máme tři typy řízení, a to řízení s cílem: zajistit bezpečí a rozvoj; zvládnout běžné nouzové situace; 
a řízení zvládnout kritické až extrémní situace. Poslední typ označujeme jako krizové řízení a jeho cílem je za kritických 
podmínek zajistit přežití lidí a dalších chráněných aktiv s cílem stabilizovat situaci a nastartovat další rozvoj lidského rodu 
[1].   

Cílem nouzového a krizového řízení je zajistit, aby:   
1. Každá nouzová situace byla optimálně zvládnuta, a aby došlo k rychlé obnově (někdy se používá – k rychlé 

stabilizaci a k postupné obnově organizační jednotky / území). 
2. Žádná nouzová situace nepřerostla v kritickou situaci. 
3. Žádná kritická situace netrvala dlouho (nebyla vleklá) a aby se co nejdříve nastartovala obnova.   
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Krizové řízení na úrovni státu v  současném pojetí zajišťuje, že stát:  
- garantuje ochranu životů a zdraví občanů, majetku, životního prostředí a státu chápaného jako bezpečné území, které 

je potřebné pro život jeho občanů, 
- zvažuje všechny významné pohromy na území státu (tj. aplikuje přístup All Hazards Approach) a proti jejich výskytu 

a popřípadě dopadům zajišťuje prevenci a připravenost, odezvu a obnovu, 
- vytváří odborné zázemí, strukturu řízení, výkonné složky, prostředky a pomůcky k tomu, aby zabezpečil aktiva 

(chráněné zájmy) státu, tj. aby zajistil ochranu životů a zdraví občanů, majetku, životního prostředí a státu, 
- vytváří odborné zázemí, strukturu řízení, výkonné složky, prostředky a pomůcky k tomu, aby zajistil obnovu a rozvoj 

po každé pohromě.  
Prevence znamená systém ochrany před dopady pohrom, aktivní i pasivní. Připravenost znamená specifikaci a zajištění 

opatření a činností na zvládnutí pohrom, které se mohou vyskytnout, tj. na zmírnění jejich významných dopadů na veřejná 
aktiva (a v případě jiných subjektů i na aktiva subjektů). Odezva znamená zvládnutí dopadů pohrom s přiměřenými ztrátami 
a přiměřenými zdroji. Obnova znamená návrat do stabilizovaného stavu.  
Nejúčinnější proti nouzím a krizím jsou preventivní opatření, která dělíme na technická, organizační, regulační, právní a 
výchovná. Na základě analýzy materiálů z USA, Francie a Švédska [2]  se dopady pohrom a krizí zmírní takto: při použití 
technických opatření v oblasti územního plánování o 60 – 80%; při zajištění vzdělání obyvatelstva o 20 – 30%; při organizaci 
krizového řízení založené na strategickém plánování o 25 – 40%; a při instalaci varovných a poplachových systémů o 9 – 
40%. 

Krizové řízení jako takové se neprovádí jen v rámci státu, ale v rámci každé sofistikované organizační jednotky, kterou 
je kraj, obec, organizace, komunita či samotný lidský jedinec. Lapidárně řečeno, je to forma řízení, která se používá tehdy, 
když jde o holou existenci. Proto má jasně definovaný cíl, kterým je přežití lidí a vytvoření podmínek, které umožní 
stabilizaci situace, obnovu a nastartování rozvoje. To znamená, že krizové řízení se zaměřuje na zajištění základních funkcí 
sledované entity, což určuje jeho priority i používané nástroje. 

Ve výše uvedených souvislostech si je třeba uvědomit, že v právním státě každá organizační jednotka musí kromě cílů, 
ke kterým byla zřízena, respektovat cíle státu, morální a etická pravidla lidské společnosti v místě, ve kterém působí. To 
znamená, že vlastním chráněným aktivům organizační jednotky jsou předřazeny chráněná aktiva státu, reprezentující veřejný 
zájem.  

Pro krizové řízení je nutné, aby si každý, kdo rozhoduje v určitém postavení, uvědomil, že krize může vzniknout a že se 
ho v každém případě dotkne, když  okolí sféry, za kterou odpovídá, je zasaženo krizí. Proto je nutno se učit, jak rozpoznat 
příznaky blížící se krize; a soustavně se připravovat na zvládnutí možné krize.  
Základním pravidlem při rozhodování na úseku krizového řízení je, že při odezvě na kritickou situaci se postupuje podle 
základního (obecného) scénáře odezvy, aby nedošlo k časovému prodlení. Zároveň začne pracovat monitorovací skupina, 
která má za úkol získat co nejdříve přesná data, zajistit jejich interpretaci a predikci vývoje situace. Na základě předmětných 
údajů se zásah začne provádět podle specifického scénáře odezvy (který odpovídá místním podmínkám a současné situaci), 
který je předem připraven v rámci zajištění připravenosti na možné problémové situace. Varování v České republice se 
provádí sirénami, veřejným rozhlasem a jinými vhodnými prostředky.  
Cílem všech teoretických analýz i hodnocení cvičení na zvládnutí krizí je odhalit kritická místa, která mohou průběh krize 
dále zkomplikovat a přijmout příslušná opatření, aby se snížila tato zranitelnost. Na základě teoretických analýz se stále více 
v krizovém řízení prosazuje pojetí řízení, které se používá při konstrukci hybridních systémů (kombinace aktivních a 
pasivních elementů v jednom systému). Strategické scénáře jsou používány k identifikaci a vyhnutí se krizím a scénáře 
odezvy podobné těm, které se používají při hazardních hrách, jsou používány i pro přípravu scénářů zásahů [1].  
Do krizového řízení náleží dle odborné literatury, jejíž seznam je v pracích [2,7], především činnosti:  

- monitoring situace ve sledovaném systému (tj. situace v organizační jednotce z pohledu komplexní (tj. integrální) 
bezpečnosti), 

- podpora pro detekci kritické situace (metodologie hodnocení dat z monitoringu), 
- zajištění připravenosti na zvládnutí kritických situací, tj. alternativní scénáře založené na národních zvyklostech a na 

sestavení prováděcích plánů (kvalifikovaně připravené plány jsou dobrým nástrojem proti sporům, konfrontacím a 
konfliktům, které jsou při kritických situacích, kdy je nedostatek informací, běžné), 

- zvládnutí kritické situace a nastartování obnovy, tj. realizace způsobů stabilizace situace, které jsou založené na 
národních zvyklostech (v každé fázi či uzlovém bodě je třeba provádět hodnocení rizik a hodnocení [8] jejich 
možných dopadů, aby se zajistila prevence ztrát při odezvě a obnově [5]), 

- provedení obnovy a nastartování dalších účinných preventivních opatření na zodolnění organizační jednotky.  
 
Velmi důležitá je koordinace činností všech organizačních jednotek v daném území, což je hlavním úkolem veřejné správy 
[8]. Na základě analýzy odborných prací, provedené v práci [6], a zkušeností z praxe pro krizové řízení platí následující 
zásady:  

- řídící i ostatní pracovníci veřejné správy i každé jiné organizační jednotky si musí být vědomi, že kritické situace 
mohou zasáhnout celou oblast nebo část oblasti, která spadá do jejich odpovědnosti, a proto musí být vyškoleni, jak 
se mají chovat a co mají dělat, 

- pro očekávané kritické situace (způsobené přírodními pohromami, selháním technologií, selháním infrastruktur, 
válkou) je třeba zpracovat plán na zvládnutí vzniklých kritických situací v každé organizační jednotce, 

- vznik kritických situací nelze vyloučit, a proto každé řízení s nimi musí počítat. Z tohoto důvodu, jako u každého 
jiného těžkého úkolu řízení, se opatření odezvy přinejmenším plánují v tom smyslu, že se jisté postupy řízení předem 
připravují. Připravené postupy se pak realizují, když se kritická situace objeví. Krizové řízení je integrální část 
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odpovědnosti každého řídícího pracovníka. Každé ministerstvo, odvětví či jiná část organizační struktury má vlastní 
roli v krizovém řízení, 

- řídící pracovníci organizační jednotky v případě kritické situace v okolí si musí uvědomit, že nejde o to, zda 
libovolná organizační jednotka bude zasažena kritickou situací, ale o to, jak brzo a jak silně, 

- řídící pracovníci organizační jednotky musí vědět, že každá kritická situace eskaluje, když i po krátkou dobu dojde ke 
zmatku nebo ke ztrátě řízení organizační jednotky, 

- při zvládání kritických situací se odezva zaměřuje jen na priority a musí počítat s tím, že nemá dostatek informací, 
které jsou nejvíce potřebné, a že se vyskytují jevy přesahující odpovědnost organizačních jednotek; a dochází ke 
ztrátě kontroly, ohrožení důležitých aktiv a zájmů, intenzivnímu sledování z vnějšku, panice, narušení pravidelných 
rozhodovacích procesů, posunu zájmu řídících pracovníků ke krátkodobému plánování, rozhodování a činnostem, 

- účinnost krizového řízení závisí ve velkém měřítku na efektivní komunikaci, jak uvnitř organizační jednotky, tak 
s vnějšími zájmovými skupinami. Počáteční přístup často určuje, zda kritická situace trvá týdny nebo roky,     

- během kritické situace je třeba provést úkoly pro zachování klidu, jako jsou shromažďování faktů, vyhnutí se 
konfliktům, zajištění hodnocení od správných odborníků na zvládnutí dané situace, zvážení právních následků, 
ochrana profesního image, ochrana důležitých zájmů apod., 

- všeobecná doporučení pro komunikaci s veřejností zacílit na získání podpory veřejnosti a vyhnutí se zmatkům, 
zajištění provedení potřebných činností, poskytnutí správných instrukcí ve správném čase postiženým osobám o tom, 
co mají dělat,   

- kritická situace může být skutečně řízena jen tehdy, když organizační jednotka je připravena na nejhorší, 
- krizové řízení je jeden prvek celkového řízení, který zahrnuje řízení před krizí (pre-crisis management), tj. řízení 

během normálního stavu, řízení během krize (management during crisis) a řízení po krizi (return-to-normal 
management). 

 
Při řízení odezvy na kritickou situaci si každý řídící pracovník musí uvědomit, že existuje velký rozdíl mezi prosazováním 

politiky a krizovým řízením. Prosazování politiky je založeno na tom, že je třeba v každé situaci vědět, jaká je nejlepší 
politika v dané situaci. Proto se skládá ze tří fází: studium a výzkum; politikaření (vysvětlování a prosazování cílů); a 
realizace cílů, tj. čas nepředstavuje rozhodující faktor. Krizové řízení se liší od prosazování politiky tím, že se musí počítat 
s tím, že během krize není čas a že ke zvládnutí krize se musí realizovat i opatření nepopulární. Rozhodování se provádí na 
základě neúplných informací a pod tlakem okolností, což znásobuje neurčitosti, které existují při stanovení scénáře krize. To 
znamená, že výběr optimálního scénáře odezvy není jednoduchý. Navíc dalším nepřítelem je vznik paniky a chaosu. Proto je 
nutno mít v záloze scénář založený na dlouhodobém hodnocení situací, který se v první fázi aplikuje a podle konkrétní 
situace se zpřesňuje 
 
DATA A METODY 
 

Na základě znalostí a zkušeností ze světa, shrnutých v pracích [2,8], je krizový plán území základním dokumentem pro 
zajištění stability území a rozvoje. Jsou v něm shrnuty zásady a opatření, kterými se provádí ochrana chráněných aktiv státu. 
Plán vychází z ověřených dat o území, která jsou zpracována relevantními metodami.  
Na základě analýzy odborných publikací a konkrétních krizových plánů ve světě [2,3] autoři metodou analogie sestavili 
požadavky na krizové plány: 

- obsah krizového plánu ve tvaru: seznam použitých právních předpisů; charakteristika území; seznam specifických 
pohrom; scénáře specifických pohrom; scénáře odezvy na specifické pohromy; soubor nouzových (havarijních, 
povodňových a jim podobných) plánů pro dané území; seznam kritických pohrom; scénáře odezvy na kritické 
pohromy; a scénáře krizového řízení při kritické situaci, 

- naplnění kapitol jen nezbytným průvodním textem s odkazy na příslušné hierarchicky nižší dokumenty jako jsou: 
scénáře pohrom, scénáře odezvy na pohromy aj., 

- vyhotovení v písemné i elektronické formě s tím, že dvě zálohy jsou umístěny na geograficky odlišných místech, 
- pravidelná aktualizace založená na relevantních informacích. Do jejich vytváření je zapojena výzkumná sféra a pro 

jejich aktualizace se budují cíleně zaměřené databáze. Jestliže do tvorby plánů nejsou zapojeni odborníci, tak tito pak 
nemohou při kritické situaci poskytnout adekvátní odborné rady, protože neznají kontext daného plánu a jeho zázemí. 

 
Na základě krizových a nouzových plánů z vyspělých zemích světa, jejichž analýza je v práci [6]) autoři metodou 

analogie sestavili obsah krizového plánu, který je vhodný pro entity v České republice. Zpracovatelský postup i účinnost 
ověřili na více než 50 entitách státních i nestátních. Obsah se skládá z dále uvedených položek: stručný popis entity 
(místopis, chráněná aktiva, specifické zranitelnosti chráněných aktiv); seznam pohrom, které mohou entitu postihnout (při 
aplikaci přístupu All Hazards Approach v České republice to znamená výběr pohrom na základě historických dat pro dané 
území a celou střední Evropu ze seznamu pohrom, který je uveden v práci [2]) a vytvoření seznamu kritických pohrom; 
sestavení reprezentativních scénářů dopadů kritických pohrom (empirické izočáry, modely záplavového území, modely 
rozletu úlomků, modely šíření požáru, mapa seismických zón, mapa srážek, simulace provedené metodou What, If a jinými 
[9], ….); scénáře odezvy na kritické pohromy (postupy odezvy pro místní a okamžité podmínky, které používají standardní i 
nadstandardní zdroje, síly a prostředky (viz typové plány a místní nadstandardy, zálohy - finance); plány obnovy po 
pohromách většího rozsahu; a plány konkrétních činností, které jsou potřebné při odezvě. 
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AKCESCHOPNÝ KRIZOVÝ PLÁN PRO OBCE S ROZŠÍ ŘENOU PŮSOBNOSTÍ 
 

Novela krizového zákona ukládá od 1.1.2011 obcím s rozšířenou působností zpracovávat krizový plán, dosud však není 
příslušná metodologie a reálné plány jsou často eseje obsahující údaje typu „co by se mělo“ a ne údaje o tom, co se v daném 
konkrétním území reálně udělá. Proto autoři na základě analýzy znalostí, jejíž výsledky jsou v práci  [6] a na základě 
zkušenosti z praxe, a to vlastní i uvedené v odborné literatuře, které ukazují, že pro reálné odezvy je třeba mít dokument, 
který je stručný a obsahuje základní fakta, vytvořili jednoduchý dokument, který obsahuje všechny důležité údaje pro odezvu 
na krizovou situaci vyvolanou konkrétní kritickou pohromou, tabulka 1.  

Postup pro sestavení krizového plánu obce s rozšířenou působností  (entity) je následující: 
1. Entitu rozdělit na podobné celky dle typu osídlení a charakteru území (průmyslové, zemědělské, urbánní, ...):  U1, 

U2, ......Un. 
2. Pohromy, které mohou postihnout entitu rozdělit na relevantní, specifické a kritické. 
3. Pro každý územní celek a každou kritickou pohromu zpracovat akceschopný krizový plán ve formě dané v tabulce  1. 

 
Použitelnost a účinnost plánu v České republice byla ověřena na příkladech povodní v 53 obcích s rozšířenou působností 
v roce 2013 [10]. 
 

Tabulka 1 Akceschopný plán na krizovou situací vyvolaný kritickou pohromou 
Vybrané území obce xxxxx je na schématu, obrázek 1. Na obrázku jsou vyznačena veřejná aktiva: …..; a objekty, které mohou 
být příčinami domino efektů: ….. 
 
 
 
Scénář kritické pohromy X, získaný metodou What, If pro dané území je v tabulce 1.  
 

Aktiva Možné dopady na aktiva v území na obrázku 1 

životy a zdraví lidí   

bezpečí lidí   

majetek   

veřejné blaho   

životní prostředí   

infrastruktury a technologie, které se dále člení na: 
dodávky energií (elektřina, 
teplo, plyn) 

  

systém dodávky vody   

kanalizační systém   

přepravní síť   

kybernetickou 
infrastrukturu 
(komunikační a informační 
sítě) 

  

bankovní a finanční sektor   

nouzové služby (policie, 
hasiči, zdravotníci) 

  

základní služby v území 
(zásobování potravinami, 
likvidace odpadů, sociální 
služby, pohřební služby), 
průmysl a zemědělství 

  

státní správa a samospráva   
 

 

 
Odpovědnosti při odezvě na kritickou pohromu X jsou v matici  odpovědnosti - tabulka 2 
 

Resorty 
Činnosti 

Starosta X1 X2 ……….. Xn 

Identifikace pohromy     
Vyrozumění 
krizového štábu 

    

Nepřetržitý     

Obr. 1  
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monitoring situace 
Varování 
obyvatelstva 

    

Ukrytí obyvatelstva     
Evakuace 
obyvatelstva 

    

………     
Obnova     

 
Postup odezvy: Vyrozumění krizového štábu; orgánů a složek; Zahájení nepřetržitého monitoringu situace; Varování obyvatel 
(sirény, místní rozhlas, další prostředky) a specifické varování v rámci obce, provedené starostou (tj. jím pověřené osoby) u 
odpovědných osob za vedení budov s velkým počtem lidí a za vedení podniků, jež mohou být zdrojem domino efektů; Ukrytí 
obyvatel; Evakuace obyvatel a zvláště specifická evakuace budov s velkým počtem lidí; Podle potřeby aktivizace dalších 
organizací, které provedou činností podle připravených plánů [1]  – úklid odpadu, péče o domácí zvířata apod.  
 
Pro vyrozumění krizového štábu, příslušných orgánů a složek, které se budou podílet na odezvě, použije osoba pověřená 
starostou pro krizové řízení text: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - doplnit  
 
Pro varování občanů použije IZS sirény a veřejná správa rozhlas a další prostředky, ve kterých osoba pověřená starostou pro 
krizové řízení použije text: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - doplnit  
 
Pro evakuaci: občanů z míst  C1i   do míst EKI veřejná správa použije rozhlas a další prostředky, ve kterých osoba pověřená 
starostou pro krizové řízení použije text: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – doplnit 
 
 
 

Vyhodnocení 68 seminárních prací, uložených v r. 2013 na ČVUT, jejichž úkolem bylo sestavit krizový plán vybraného 
území obce dle vzoru v tabulce 1, ukázalo, že studenti pochopili logiku krizového řízení a získali schopnost aktivně se zapojit 
do odezvy na krizové situace a do její přípravy. Na základě uvedené skutečnosti se domníváme, že předmětný nástroj vede ke 
zkvalitnění krizového řízení, a kvůli své velké vypovídací schopnosti je vhodný pro úřady obcí. Test v praxi ukázal 
nedostatek dnešních studentů v práci s daty; byla malá schopnost a ochota zpracovatelů shromažďovat spolehlivá a 
věrohodná data, a soubory dat více než 40% studentům musely být poskytnuty buď odkazem na zdroje nebo dokonce 
zapůjčením katalogů příslušných pohrom. Je to způsobeno tím, že nejen studenti, ale i pracovníci na mnoha úrovních se 
domnívají, že to, co není na internetu, to neexistuje. 

 
Protože nebyly zjištěny vážné nedostatky ve zpracování, tak navrhujeme, aby každá obec s rozšířenou působností, popř. 

organizace, měla pro každou kritickou pohromu akceschopný krizový plán ve formě popsané v tabulce 1. Protože údaje musí 
být místně specifické a odborně správné, je třeba, aby stát zajistil odbornou podporu tak, jako ji zajišťují organizace TSO 
(Technical Support Organisations) v Evropské Unii [2,7]. Příslušný plán musí sestavovat odborný tým, který zná 
problematiku dané obce, její pohromy, její zranitelnosti a její možnosti. 
 
 
ZÁVĚR 
 

Praxe v oblasti krizového řízení potřebuje akceschopné plány, ne dokumenty o stovkách až několika tisících stran, které 
neumožňují rychlé rozhodování a řešení. Zpracování akceschopných krizových plánů je třeba naučit. V rámci vzdělávání a 
výuky na školách je třeba pokrýt tři cíle: poznat obecné pojetí krizového řízení a jeho cíle; poznat a pochopit aplikaci 
krizového řízení v ČR; naučit se zpracovat akceschopný plán odezvy na krizovou situaci v konkrétních podmínkách; a získat 
schopnost realizovat akceschopný plán odezvy na krizovou situaci v dané části obce. 
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