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Krizová komunikace jako součást krizového řízení v rámci Středočeského kraje 

 
Anotace 
 
Krizová komunikace je v dnešní době již nedílnou součástí krizového řízení a její význam 
neustále roste. Na zodpovědně vedené komunikaci v průběhu krizového řízení či řešení 
mimořádných událostí závisí úspěšnost zásahu složek integrovaného záchranného systému, 
neboť včasné předání informací může zachránit životy lidí či jejich majetky. Tato studie se 
zabývá nastavením zákonného i praktického rámce oblasti krizové komunikace u subjektů 
krizového řízení ve Středočeském kraji. Při tvorbě tohoto tématu bylo vycházeno převážně  
z interních materiálů, rozhodnutí a směrnic vydaných řídícími orgány Krajského úřadu 
Středočeského kraje. V této diplomové práci je naznačen jak komunikační tok informací po 
linii řízení, tak i v oblasti krizové komunikace směrem k veřejnosti. V praktické části jsou 
nastíněna základní doporučení pro dobré zvládnutí komunikace s médii a veřejností. 
 
Klíčová slova 
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záchranný systém;  operační středisko; informační systém; varování obyvatelstva. 
 
Summary 
 
Crisis communication is currently already an integral part of crisis management and its 
importance is increasing. Proper communication in course of crisis management or solution 
of extraordinary events is essential for proper intervention on the part of the units of the 
integrated rescue system because timely transfer of information may save human lives or 
property. This study deals with the set-up of the legal and practical framework of crisis 
communication in the subjects of crisis; management in the Central Bohemian Region. This 
work was compiled mainly using internal materials, decisions and guidelines issued by the 
regulatory authorities of the Central Bohemian Regional Office. This thesis outlines both the 
communication flows between the concerned crisis management subjects as well as in the 
area of crisis communication toward the public. The practical part outlines the basic 
recommendations for coping with communication with the media and the public. 
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spokesperson; Integrated rescue system;  operations centre; information system; public 
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Seznam zkratek 
 
AMDS: automated message delivery system (automatického doručování hlasových zpráv) 
HZS: Hasičský záchranný sbor (Středočeského kraje se sídlem v Kladně) 
IZS: integrovaný záchranný systém 
KÚ: Krajský úřad Středočeského kraje 
KVS: Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj 
MPLS: Multiprotocol Label Switching 
OOŘKS: oddělení obrany a pro řešení krizových situací 
ORP: obec s rozšířenou působností 
OÚ: obecní úřad 
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Úvod 
 
Předkládaná studie se věnuje problematice krizové komunikace a jejího fungování v průběhu 
krizového řízení ve Středočeském kraji. Hlavním smyslem bylo zmapovat funkčnost systému 
krizové komunikace a krizového řízení, popsat komunikační toky na jednotlivých úrovních 
řízení, tj. nejenom způsob varování a vyrozumívání obyvatel, ale také předávání informací 
směrem k veřejnosti a médiím.  
 
Vedle definování některých stěžejních pojmů chce autorka také zmapovat základní zákonnou 
a vnitřní normativní úpravu přístupu kompetentních osob a orgánů krizového řízení kraje  
k povinnosti informovat veřejnost, a dále předat některé praktické zkušenosti, které autorka 
získala během svého působení ve funkci tiskové mluvčí Středočeského kraje. Jde zejména  
o praktickou část, ve které se snaží dát základní doporučení pro práci s novináři, návod, jak 
s nimi komunikovat, jak připravit tiskové zprávy, či na co si dát pozor při vystupování na 
kameru. Samostatná část je věnována také rozboru konkrétních událostí, na nichž se autorka 
snažila prakticky ukázat, jak komunikační toky v praxi opravdu fungují. 
 
Poskytování včasných informací v případě nebezpečí či mimořádných událostí je základním 
předpokladem k eliminaci ztrát obětí na životech, ale také k co největšímu snížení ztrát  
a škod na majetku. V posledních letech postihla Středočeský kraj celá řada mimořádných 
událostí, které výrazně zasáhly do života občanů. Ať jde o lokální povodně či větrné smršti, 
při kterých sice nebyl vyhlášen žádný z krizových stavů, přesto i v těchto případech lidé citlivě 
vnímají práci záchranářů a způsob, jakým s nimi úřady komunikují. Tuto oblast nazýváme 
řešení mimořádných událostí, což je rozdíl oproti krizové komunikaci při vyhlášení některého  
z krizových stavů. Diplomová práce však obsáhne oba tyto krizové prostory, protože mají 
mnoho společného právě v oblasti krizové komunikace. 
  
Cílem studie je zpracovat ucelený materiál, který umožní udělat si obrázek o nastavení 
krizové komunikace ve Středočeském kraji, neboť tento pojem je velice široký a doposud 
neexistuje ucelený materiál, který by souhrnně zpracoval krizovou komunikaci na úrovni 
kraje. Dalším cílem bylo předat některé konkrétní poznatky z praxe a navrhnout konkrétní 
doporučení, jak správně komunikovat. 
  
Co se týče literatury a dalších zdrojů, využitých v rámci studie, je třeba konstatovat, že tato 
problematika není ve větší míře pokryta existujícími sekundárními zdroji. Z tohoto důvodu 
text vychází převážně z interních materiálů, vytvářených a využívaných „uvnitř“ struktury 
Krajského úřadu Středočeského kraje. Autorka tedy vycházela ze směrnic krajského úřadu, 
z usnesení Rady kraje, usnesení Bezpečnostní rady kraje, z podkladů komisí a dalších orgánů 
kraje, ale také z osobních zkušeností úředníků Krajského úřadu Středočeského kraje. 
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1.  Krizová komunikace 
 
Krizová komunikace jako pojem a koncept 
 
Krizová komunikace není jen komunikování v době krize, ale i před takovouto událostí. Je to 
specifická forma sociální komunikace a současně nástrojem krizového řízení. Může mít 
formu verbální i neverbální. Svým charakterem jde především o interpersonální, jedno  
i dvousměrnou, veřejnou, skupinovou a masovou komunikaci. Dle mého názoru, nelze však 
pojem krizová komunikace striktně oddělit také od pojmu krizové řízení, neboť obě tyto 
činnosti jsou provázané a jedno bez druhého by nemohlo řádně fungovat. 
 
Komunikace obecně je základní prostředek pro předávání signálů, dat, zpráv a informací při 
jakékoli koexistenci biologického nebo sociálního útvaru a při řídícím procesu zvlášť. Je to 
způsob navazování kontaktu, vysílání signálu, zprávy a informace, ale následně i její potvrzení 
pomocí zpětné vazby. Je to vzájemná výměna ucelených informací.1 
 
Krize je „událost“, jejíž důsledky bezprostředně ohrožují existenci subjektu, který se ocitá 
uprostřed děje. Taková událost přitahuje zájmy sdělovacích prostředků, veřejnosti, 
zainteresovaných i nezainteresovaných orgánů, lovců senzací a skandálů, ale i prostých 
„čumilů“. Nikdo, žádný subjekt si nepřeje, aby ho krize postihla. Avšak skoro žádná krize se 
neobjeví jako blesk z čistého nebe. S krizemi je nutno počítat, předvídat je a připravit se na 
ně. Součástí takovéto přípravy je i připravenost vést krizovou komunikaci. 
 
Krizová komunikace je tedy předem nebo operativně připravený dialog řídích pracovníků, 
kde si předávají informace pro potřeby řízení a rozhodování, nebo pro komunikaci  
s „okolím”, ve které se veřejnosti a médiím sdělují potřebné, předem domluvené informace, 
při zvládání krize.  
 
Předmětem krizové komunikace je předávání informací: 
 

1. mezi orgány a prvky systému krizového řízení2 a uvnitř tohoto systému; 
2. veřejnosti, médiím, odborníkům, soudním znalcům a orgánům činným v trestním 

řízení, vyšetřujícím předmětné mimořádné události, katastrofy, nehody a hromadná 
neštěstí;  

3. podřízeným, zaměstnancům, rodinným příslušníkům a jiným zainteresovaným 
právnickým a fyzickým osobám – o potencionální, blížící se, či již reálně existující 
hrozbě mimořádné události, nebo již probíhající krizové situace a o opatřeních, 
konaných orgány a prvky systému krizového řízení k tomu, aby dopady krizové 
události byly eliminovány, zmírněny nebo odstraněny.  

                                                 
1
 VEVERKA, Ivan. Vybrané kapitoly krizového řízení pro záchranářství. Praha, Policejní akademie České republiky 

v Praze, 2003. ISBN 80-7251-126-2. 
2
 Prvky systému krizového řízení se rozumí síly a prostředky Integrovaného záchranného systému, věcné 

prostředky systému hospodářských opatření pro krizové stavy a další prostředky právnických a fyzických osob, 
předurčené krizovými plány ve prospěch řešení krizových situací. 
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Cílem krizové komunikace je uvolnit správné, včasné, hodnotné, důvěryhodné a přesvědčivé 
informace ve správný čas a na správném místě a tím dosáhnout: 
 

 včasné a odborně plnohodnotné připravenosti orgánů a prvků krizového řízení  
k následným činnostem; 

 redukovat nejistotu, přispět k zajištění efektivního chování, zabránit vzniku paniky  
a posilovat víru v budoucnost; 

 zabránit nebo alespoň zmírnit rozsah negativní publicity poškozující integritu a dobré 
jméno dotčeného orgánu či prvku systému krizového řízení. 

 
Právní řád České republiky na pojem „krizová komunikace“ odkazuje v následujících 
normách: 
 

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

 Zákon č. 240/2008 Sb., změna nařízení, kterým se stanoví seznam utajovaných 
informací. 

 Zákon č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 

 Zákon č. 259/2010 Sb., úplné znění zákona o elektronických komunikacích. 

 Zákon č. 153/2010 Sb., změna zákona o elektronických komunikacích a změna dalších 
zákonů. 

 Zákon č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací. 

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 429/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 328/2001 
Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému. 

 Prováděcí vyhláška 167/2002 Sb., o získávání způsobilosti k řízení motorových 
vozidel. 

 Vyhláška č. 328/2001 Sb., o podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného 
systému. 

 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 70/2006 Sb. m. s., úmluva o poskytování 
telekomunikačních zdrojů pro zmírnění následků katastrof. 

 Usnesení vlády č. 383/2006 ke Zprávě o plnění programů prevence před povodněmi. 

 Usnesení vlády č. 1026/2001, o poskytování služeb komunikační infrastruktury 
systémů veřejné správy. 

 Směrnice Ministerstva vnitra PO-365/IZS-2004, pravidla organizačního uspořádání 
krizového štábu kraje a obce. 

 
Krizová komunikace v podmínkách Středočeského kraje 
 
Problematika krizového řízení je dotčena ve velkém množství právních předpisů, které 
upravují působnost a úkoly složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového 
řízení při vzniku mimořádných událostí a krizových situací. Mezi stěžejní zákony z pohledu 
krizového řízení patří bezesporu zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro 
krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon č.239/2000Sb.,  
o integrovaném záchranném systému. 
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Činnost krajského úřadu při krizovém řízení vyplývá kromě výše zmíněných zákonů také ze 
Směrnice č. 4 Ministerstva vnitra ze dne 8. října 20043, kterou se stanoví jednotná pravidla 
organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení do pohotovosti, vedení 
dokumentace a některé další podrobnosti. Dále z Metodické pomůcky Ministerstva vnitra4 ze 
30. června 2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení 
preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených  
s předcházením, řešením a odstraňování následků mimořádných událostí. 
 
Historický vývoj právního rámce krizového řízení ve Středočeském kraji 
 
Kraje vznikly a přenesenou působnost státní správy získaly 1. ledna 2000, ale větší část 
zákona o krajích vstoupila v účinnost až 12. listopadu 2000, dnem voleb do krajských 
zastupitelstev. Vytvoření a schválení základních bezpečnostních pravidel pro krizové řízení 
bylo nejen ve Středočeském kraji zdlouhavým a několikaletým procesem. První kroky byly 
zahájeny počátkem roku 2001 a definitivní dotvoření a schválení Krizových a Havarijních 
plánů, jako základních dokumentů krizového řízení, bylo ukončeno koncem roku 2004. 
 
Chronologický přehled historie vzniku legislativy a interních předpisů krizového řízení 
v kraji je zhruba následující: 
 
Rok 2001: Krizová komunikace je nedílnou součástí krizového řízení. Prvním krokem 
k vytvoření funkčního systému krizového řízení bylo zřízení Bezpečnostní rady Středočeského 
kraje, jako koordinační orgán pro přípravu na krizové situace, a to Nařízením hejtmana 
Středočeského kraje č. 001/01 ze dne 6. března 2001. 
 
Bezpečnostní radu kraje tvoří hejtman a další členové, které jmenuje hejtman.5 Složení 
Bezpečnostní rady kraje Středočeského kraje je konkrétně následující: 
 

 zástupce hejtmana; 
 ředitel Krajského úřadu; 
 ředitel Krajského ředitelství Policie České republiky Středočeského kraje; 
 ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje; 
 velitel Velitelství územní obrany; 
 ředitel Střediska územní záchranné služby Středočeského kraje; 
 krajský hygienik Středočeského kraje; 
 tajemník bezpečnostní rady kraje – vedoucí oddělení pro řešení mimořádných situací 

krajského úřadu. 
 
Nařízením hejtmana Středočeského kraje č. 002/01 ze dne 6. března 2001 byl zřízen Krizový 
štáb Středočeského kraje jako hejtmanův pracovní orgán k řešení krizových situací. 
 

                                                 
3
 Vedena na Ministerstvu vnitra pod č. j.: PO-365/IZS-2004. 

4
 Vedena na Ministerstvu vnitra pod č. j.: PO-1590/IZS-2003. 

5
 Viz §7 podle Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení §28 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení  

a o změně některých zákonů. 
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Rok 2002: V březnu 2002 však vyvstala potřeba reorganizace krizových štábů a sjednocení 
jejich podoby ve všech krajích, zejména k zajištění krizové komunikace a k propojení 
jednotlivých operačních a informačních středisek.6 Ministerstvo vnitra tak ke sjednocení 
organizačního uspořádání a vedení dokumentace krizových štábů vydalo 12. prosince 2001 
Směrnici číslo 9. Současně Ministerstvo vnitra vydalo metodický pokyn7 k zajištění efektivity 
a hospodárnosti aplikace Směrnice, ke sjednocení upořádání a činnosti krizových štábů při 
řešení mimořádných událostí a krizových situací v různých podmínkách územních orgánů 
krizového řízení.  
 
Směrnice spolu s metodickým pokynem Ministerstva vnitra respektují prioritní potřebu 
propojení operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému, obecně 
střediska tísňového volání a krizového štábu. V podmínkách kraje je tato potřeba realizována 
přípravou lokace do jediného objektu Hasičského záchranného sboru kraje v Kladně.  
 
V návaznosti na vydání Směrnice ministerstva vnitra8 pro orgány krajů, okresní úřady  
a orgány obcí bylo vydáno Nařízení hejtmana Středočeského kraje č. 004/02 ze dne 2. dubna 
2002, které zřídilo Krizový štáb Středočeského kraje.9 Složení Krizového štábu Středočeského 
kraje bylo v této době následující:  
 

 Vedoucí: hejtman Středočeského kraje. 
 Členové Bezpečnostní rady kraje: ředitel Krajského úřadu; ředitel Policie České 

republiky Správy Středočeského kraje; ředitel Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje; velitel Velitelství územní obrany; ředitel Střediska územní 
záchranné služby Středočeského kraje; krajský hygienik Středočeského kraje. 

 Tajemník vedoucí oddělení pro řešení mimořádných situací krajského úřadu. 
 Vedoucí směn a odborných pracovních skupin: určení zástupci Hasičského 

záchranného sboru České republiky, Policie České republiky, Armády České republiky 
a krajského úřadu (KÚ). 

 Specialisté – pomocníci. 
 Vedoucích odborných skupin: odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné 

události nebo krizové situace. 
 
Z hlediska vývoje krizového řízení ve Středočeském kraji byla zásadní také reforma veřejné 
správy, díky které od 1. ledna 2003 přecházely na krajské úřady další kompetence.10 
V přenesené působnosti došlo plně nebo k nárůstu objemu prací v oblastech: obrany, 
hospodářských opatření pro krizové stavy, ochrany utajovaných skutečností a prevence 
kriminality a protidrogové závislosti. 
 

                                                 
6
 Stávající organizační členění krizového štábu Středočeského kraje je v souladu s nařízením vlády č. 462/2000 

Sb. a bylo uveřejněno v nařízení hejtmana č. 002/2001. 
7
 Č. j.: PO-4537/IZS-2001. 

8
 Č. j. PO-4536/IZS-2001 uveřejněnou v částce 9 Věstníku vlády. 

9
 Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 2. dubna 2002, týmž dnem pozbylo platnosti Nařízení hejtmana 

Středočeského kraje č. 002/01 ze dne 6. března 2001. 
10

 Tato změna vycházela ze zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti  
s ukončením činnosti okresních úřadu. 
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Dne 4. června 2002 se Bezpečnostní rada kraje seznámila s dokumentem Informace o stavu 
připravenosti krizového štábu kraje, který připravilo oddělení krizového řízení Krajského 
úřadu. Materiál11 určuje, že jsou pro případ aktivace krizového štábu Středočeského kraje 
vyčleněni odborní pracovníci z jednotlivých orgánů a organizací s krajskou působností do 
pracovní skupiny krizového štábu (STANO)12 k operativnímu poskytování nepřetržitého 
informačního servisu vedoucímu krizového štábu a jeho členům. Právě pod písmenem „S“ ve 
zkratce STANO se skrývá skupina nazvaná „Součinnost a komunikace“. Jejím hlavním úkolem 
je vyrozumívání orgánů veřejné správy a složek integrovaného záchranného systému o 
vzniklé situaci, organizace krizové komunikace pro danou situaci, či komunikační podpora 
všech členů Krizového štábu při jejich činnosti. 
 
Pro zabezpečení podpory činnosti vedoucích pracovních skupin krizového štábu připravují 
podklady vybraní pracovníci krajského úřadu, kteří se stávají pomocníky vedoucích 
odborných skupin krizového štábu s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo 
krizové situace.13 
 
K zabezpečení této podpůrné činnosti krizového štábu kraje byl krajským úřadem zpracován 
dokument „Činnost krajského úřadu při řešení krizových situací“. Dokument je zpracován 
v souladu s výše uvedenou Směrnicí Ministerstva vnitra České republiky a schválen ředitelem 
krajského úřadu.14 Dokument člení odborné pracovníky krajského úřadu do pracovních 
skupin, které budou v době krizové situace dle své působnosti zpracovávat podklady jak pro 
dokladovou činnost ředitele krajského úřadu v krizovém štábu kraje, tak i pro zajišťování 
podkladových materiálů pro činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu. Směrnice 
upravuje také část oblasti krizové komunikace. Podle ní může u krajského úřadu být pro 
zajištění aktuální informovanosti veřejnosti o závažné mimořádné události nebo krizové 
situaci (v případě aktivace krizových orgánů) zřízeno a aktivováno telefonické středisko (tzv. 
call centrum), které bude složeno z vybraných zástupců jednotlivých odborů. 
  
Rok 2003: V lednu 2003 v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů byly některé 
jejich kompetence přeneseny zákonem č. 320/2002 Sb., na krajské úřady a na obce 
s rozšířenou působností.  
 
Dne 29. října 2003 byl v rámci Bezpečnostní rady kraje schválen dokument, který určoval 
Způsob zpracování krizového plánu kraje. Ten upravoval rozsah a zaměření krizového plánu 
kraje, určil osoby odpovědné za koordinaci zpracování krizového plánu kraje, jeho dílčích 
částí včetně harmonogramu jeho zpracování, zároveň také pravidla manipulace s krizovým 
plánem při jeho zpracování či rozsah spolupráce s dalšími subjekty, které se na zpracování 
krizového plánu kraje podílejí. 
 

                                                 
11

 V souladu se Směrnicí Ministerstva vnitra České republiky čj.: PO – 4536/ IZS – 2001 a Statutem Krizového 
štábu Středočeského kraje. 
12

 Jedná se o odborné skupiny: součinnosti a komunikace, týlového zabezpečení, analýzy situace a plánování, 
nasazení sil a prostředků, ochrany obyvatelstva. 
13

 Podle § 13 odst. 2, písm. c) nařízení vlády České republiky č. 462/2000 Sb. 
14

 Nyní v platnosti jako směrnice Krajského úřadu Středočeského kraje č. 62. 
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Součástí koncepce „Způsob zpracování krizového plánu kraje“ byla i příloha „Harmonogram 
zpracování Krizového plánu Středočeského kraje“, který počítal s vypracováním dílčích úkolů 
v roce 2004, respektive 2005. Realizační tým pro přípravu krizového plánu se sešel čtyřikrát. 
V listopadu 2003, prosinci 2003, lednu 2004 a v únoru 2004. Během této doby se seznámil  
s „Metodikou zpracování krizových plánů“.  
 
Od listopadu 2003 do ledna 2005 byly zpracovány jednotlivé body programu dle 
Harmonogramu zpracování Krizového plánu, včetně jednotlivých operačních plánů. Oblast 
komunikace řeší mj. „Plán spojení“, který uvádí způsob komunikace mezi krizovým štábem 
daného stupně a mezi ostatními subjekty podílejícími se v součinnosti na řešení krizové 
situace, stanoví náhradní způsoby spojení a komunikace v případě výpadku energií nebo 
telekomunikačních sítí, zpracovává spojení na orgány krizového řízení a složky podílející se na 
řešení krizové situace s uvedením řídících a koordinačních vztahů. Dne 27. září 2004 
odsouhlasila Bezpečnostní rada kraje „Plán k provádění záchranných a likvidačních prací na 
území Středočeského kraje“ (Havarijní plán kraje).15 Pravidla krizové komunikace v době 
mimořádných událostí či krizovém stavu jsou nedílnou součástí Havarijního plánu a budou 
více rozebrány v samostatné kapitole této práce.  
 
Nařízení vlády České republiky č. 462/2000 Sb., stanovilo krajům termín zpracování krizových 
plánů do 31. prosince 2004. Tento termín se zástupcům Středočeského kraje podařilo 
dodržet a plán byl v termínu zpracován. Dokument byl předložen k připomínkovému řízení 
všem dotčeným správním úřadů, členům Bezpečnostní rady kraje a následně předložen 
hejtmanovi ke schválení. K dovršení tohoto několikaletého procesu došlo dne 
29. prosince 2004, kdy byl krizový plán hejtmanem schválen. 
 
Současný stav plánovací dokumentace a zvláštní orgány kraje související s problematikou 
krizové komunikace 
 
Dokumentace krizového řízení je velice rozsáhlá, proto jsou v následující kapitole zmíněny 
jen ty dokumenty, které se zásadněji dotýkají problematiky krizové komunikace. 
 
Krizový plán kraje zpracovává Středočeský kraj ke zvládnutí krizové situace, při níž je 
vyhlášen krizový stav. Krizový plán projednává Bezpečnostní rada kraje a schvaluje hejtman 
Středočeského kraje.16 Součástí Krizového plánu kraje je několik příloh, a téměř všechny tyto 
přílohové části se nějakým způsobem dotýkají problematiky alespoň dílčího segmentu 
krizové komunikace. Za zmínku určitě stojí např. Havarijní plán, Povodňový plán, Pandemický 
plán, Pohotovostní plán (v případě výskytu nebezpečné nákazy zvířat), Plán nezbytných 
dodávek, či Plán spojení. 
 
Havarijní plán kraje je zpracován ke zvládnutí mimořádných událostí, které však už vyžadují 
vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu integrovaného záchranného systému.17 
Součástí Havarijního plánu jsou kromě informační a operativní části také Plány konkrétních 

                                                 
15

 Zpracovaný podle novelizované vyhlášky Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb. 
16

 Náležitosti krizového plánu stanovuje § 15 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 
odst. 4 krizového zákona. 
17

 Náležitosti Havarijního plánu stanovuje § 25 odst. 4 vyhlášky č. 328/2001 Sb. 
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činností, které upravují krizovou komunikaci. Jedná se o plány vyrozumění, traumatologický, 
varování obyvatelstva, ukrytí obyvatelstva, individuální ochrany obyvatelstva, evakuace 
obyvatelstva, nouzového přežití obyvatelstva, monitorování, pohotovostní plán veterinár-
ních opatření, veřejného pořádku a bezpečnosti, hygienických a protiepidemických opatření 
a je zde zpracována i problematika komunikace s veřejností a hromadnými informačními 
prostředky. 
 
Typové činnosti složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu – tento 
v praxi velice důležitý dokument stanovuje postup složek integrovaného záchranného 
systému při záchranných a likvidačních pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné 
události. Jedná se o metodickou normu, na kterou navazují závazné interní předpisy 
jednotlivých složek integrovaného záchranného systému.18 
 
Poplachový plán integrovaného záchranného systému je důležitý dokument pro koordinaci 
záchranných a likvidačních prací na krajské úrovni, prováděnou Hasičským záchranným 
sborem Středočeského kraje nebo hejtmanem. Zpracovává jej Hasičský záchranný sbor 
Středočeského kraje, schvaluje hejtman a vydává Rada Středočeského kraje svým nařízením. 
Poplachový plán je uložen na operačních střediscích základních složek integrovaného 
záchranného systému. 
 
Povodňový plán kraje (PPK) zajišťuje včasné a spolehlivé informace o vývoji povodně, 
možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, 
aktivizaci povodňových orgánů. Jeho zpracování zabezpečuje Odbor životního prostředí  
a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje ve spolupráci se správci povodí a dalšími 
účastníky ochrany před povodněmi. Povodňový plán kraje schvaluje hejtman Středočeského 
kraje, který je předsedou Povodňové komise Středočeského kraje. Povodňový plán kraje 
obsahuje jak věcnou část, která zahrnuje údaje potřebné pro zajištění ochrany před 
povodněmi určitého objektu, obce, povodí nebo jiného územního celku, směrodatné limity 
pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity, tak organizační část, která obsahuje jmenné 
seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi, úkoly pro jednotlivé 
účastníky ochrany před povodněmi včetně organizace hlásné a hlídkové služby, dále mapy, 
které označují evakuační trasy a místa soustředění, hlásné profily, informační místa.19 
 
Pandemický plán kraje slouží k zajištění řízení ochrany veřejného zdraví a akceschopnosti 
subjektů v regionu v případě výskytu závažných infekčních onemocnění, včetně výskytu 
chřipky způsobené novou variantou chřipkového viru. Zpracovává jej Krajská hygienická 
stanice (KHS) Středočeského kraje ve spolupráci s ostatními odbornými složkami 
Středočeského kraje. Schvaluje jej ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje  
a předkládá k projednání Bezpečnostní radě kraje. Samostatnou částí je pandemického plánu 
je kapitola věnované komunikaci mezi subjekty krizového řízení navzájem, s veřejností, ale 
také s médii. Ta je zpracovávána mimo jiné také v součinnosti s Odborem styku s médii  
a veřejností Krajského úřadu Středočeského kraje. 

                                                 
18

 Přehled zpracovaných typových činností je uveden na webových stránkách Ministerstva vnitra: 
http://www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx. 
19

 Povodňový plán Středočeského kraje je přístupný na webových stránkách:  
http://mapy.kr-stredocesky.cz/pov_plan/plan/html/index.html. 
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Pohotovostní plány slouží k zajištění řízení veterinární situace ve Středočeském kraji  
a k přijetí mimořádných veterinárních opatření v případě výskytu nebezpečné nákazy. 
Upravují včasnou informovanost občanů, včetně preventivních doporučení. Jsou zpracovány 
Krajskou veterinární správou (KVS) pro Středočeský kraj. Tyto plány schvaluje ředitel Krajské 
veterinární správy a předkládá k projednání Bezpečnostní radě kraje. 
 
Organizační pokrytí dalších orgánů Středočeského kraje 
 
Základní schéma organizace krizového řízení ve Středočeském kraji je následující: Vedle 
Bezpečnostní rady a Krizového štábu Středočeského kraje jako základních orgánů krizového 
řízení, má Středočeský kraj několik zvláštních orgánů a komisí, které upravují oblast krizové 
komunikace podle druhu a specifičnosti krizových situací. 
 
Povodňová komise Středočeského kraje jako povodňový orgán kraje slouží k zajištění řízení 
ochrany před povodněmi, koordinuje krizovou komunikaci v době povodní, ale hlavně také 
v době příprav na povodně.  
 
Krajská epidemiologická komise je poradním orgánem ředitele Krajské hygienické stanice 
Středočeského kraje, který řídí a komunikuje v případech ochrany veřejného zdraví v případě 
výskytu závažných infekčních onemocnění včetně výskytu chřipky způsobené novou 
variantou chřipkového viru. 
 
Nákazová komise pro Středočeský kraj byla zřízena jako poradní orgán ředitele Krajské 
veterinární správy pro Středočeský kraj k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení 
veterinární situace v kraji a k přijetí mimořádných veterinárních opatření v případě výskytu 
nebezpečné nákazy.  
 
Komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém Středočeského kraje byla zřízena 
Radou kraje jako iniciativní a poradní orgán Rady kraje. 
 
Operační středisko Hasičský záchranný sbor jako „mozek“ krizové komunikace  
 
Jedním z nejdůležitějších míst, při řešení mimořádných událostí a při svolání krizového štábu 
kraje, je Krajské operační a informační středisko (KOPIS) v Kladně. V plném provozu je od 
roku 2002. Zde se také schází krizový štáb kraje. Středočeský kraj je jediný ze všech dalších 
13 krajů, kdy krizový štáb kraje se schází u Hasičského záchranného sboru a nikoli na 
krajském úřadu.  
 
Nespornou výhodou je, že díky této „centralizaci“ Krizového štábu a operačního střediska má 
hejtman i ostatní pracovníci štábu k dispozici aktuální informace o dění. Tato „anomálie“ je 
dána tím, že Středočeský kraj je jediným krajem, kdy sídlo krajského úřadu není na území 
kraje, ale v tomto případě v Praze. Další specifičností kraje je jeho poloha, neboť jako 
„prstenec“ obklopuje hlavní město, které je samostatným samosprávným celkem.  
 
Přesto, že je operační středisko staré jen několik let, stále se pracuje na zvyšování jeho 
technické úrovně. Vzhledem k rychlému rozvoji nových technologií jsou některé jeho části již 
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zastaralé a je potřeba je modernizovat – a to zejména v oblasti telefonie a oblasti získávání 
aktuálních dat potřebných pro řešení mimořádných událostí. Na základě získaných 
zkušeností z plného vytížení Krajského operačního a informačního střediska při řešení 
velkých mimořádných událostí byly připravovány další moderní komunikační technologie pro 
potřeby operačního a krizového řízení, a to jak z centrální, tak krajské úrovně. 
 
Systém svolání členů krizového štábu 
 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje využívá ke svolávání členů krizového štábu 
systém automatického doručování hlasových zpráv (AMDS – automated message delivery 
system) integrovaný do speciálního modulu „Spojař“, který slouží k řízení jednotek požární 
ochrany a dalších složek integrovaného záchranného systému při mimořádných událostech. 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje má od firmy Alcatel zakoupeno 12 kanálů pro 
AMDS vysílání, to znamená, že je možné uskutečnit 12 telefonátů současně. 
 
Odesílání SMS zpráv je podobným způsobem integrováno do modulu Spojař. Program tak 
ovládá 5 SMS bran, které odesílají SMS do sítě GSM. Rychlost odesílám SMS je cca 1 až 2 
SMS/s. 
 
Jednou z výhod integrace je vytváření společných kontaktů a skupin kontaktů v informačním 
systému Výjezd pro obě formy vyrozumívání (AMDS i SMS). 
 
Svolání krizového štábu Středočeského kraje se provádí na pokyn vedoucího krizového štábu 
nebo v nebezpečí z prodlení na pokyn řídícího důstojníka Hasičského záchranného sboru 
kraje.20 V praxi je po rozhodnutí o svolání krizového štábu využit přednastavený text 
„svolávací zprávy“ nebo je v případě specifických podmínek vytvořena zpráva nová. Ta je 
následně odeslána pomocí SMS zpráv a systémem AMDS převedena na hlas a odeslána jako 
telefonický hovor se všemi výhodami (nutnost potvrzení, report o výsledku vysílání, atp.) 
popsanými v manuálu pro AMDS. Podle výsledku doručení jsou podnikány další kroky.  
 
Systém AMDS využívá Hasičský záchranný sbor v Kladně od roku 2007. Před tím, než začal 
být využíván tento systém, tak se členové krizového štábu vyrozumívali pomocí SMS, na 
kterou musel každý odpovědět. Na Krajské operační a informační středisko měly 1 – 2 
operátorky seznam všech členů krizového štábu a v programu Spojař kontrolovaly doručené 
SMS a označovaly členy, kteří takto odpověděli. V případě, že v požadovaném čase neozvali 
všichni členové krizového štábu, bylo zahájeno telefonické vyrozumívání.  
 
V současné době se pro svolání krizového štábu obvykle používá obou dostupných systémů – 
AMDS i SMS. Ze systému AMDS je jedním příslušníkem velmi jednoduše a rychle vytvořen 
tzv. protokol o vysílání, z kterého jsou patrné všechny podrobnosti o jednotlivých 
telefonátech tohoto systému. Při výše popsané „propustnosti“ obou systémů je možné cca 
75 členů krizového štábu vyrozumět formou SMS za cca 1 minutu a formou hlasového 
hovoru (AMDS) za cca 7 minut. Celkový čas potřebný pro ověřené informování  

                                                 
20

 Směrnice Ministerstva vnitra č. 4/2004, čl. 5. 
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o skutečnostech souvisejících se svoláním krizového štábu závisí na dalších okolnostech, ale 
pohybuje se kolem 30 minut.  
 
Nespornou výhodou těchto programů je bezesporu jejich rychlost. Pracovníkům operačního 
střediska se tak práce urychluje a zjednodušuje. To co dříve zabralo několik desítek minut lze 
nyní zvládnout v podstatě během několika kliknutí myší na monitoru. Všechny tyto technické 
vymoženosti jsou ale závislé na elektrické energii, funkčních telefonních linkách, a podobně. 
Co by se stalo, kdyby ale došlo k plošné odstávce elektrické energie, či přerušení telefonního 
spojení? „Pracoviště Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného 
sboru Středočeského kraje je vybaveno sofistikovaným systémem několika UPS a dvou 
výkonných dieselových záložních zdrojů, který umožňuje nepřetržité napájení elektrickou 
energií při výpadku dodávek z distribuční sítě a to po dobu několika dní. Elektrický výpadek by 
na činnost Krajského operačního a informačního střediska neměl vliv,“ říká mjr. Radek 
Zobina, vedoucí oddělení Krajského operačního a informačního střediska krajského střediska 
Hasičského záchranného sboru Kladno. V případě, že by došlo k výpadku všech telefonních 
sítí (Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje využívá 3 sítě – mobilní GSM od Telefónica 
O2, která je zajištěna smlouvou pro využití při vyhlášení krizového stavu, vnitřní pevné linky 
MPLS a veřejné pevné linky od Telefónica O2) by bylo nutné zvolit jiný způsob vyrozumění. 
Tato situace ale není moc pravděpodobná. 
 
Tok informací dle Havarijního plánu kraje 
 
Oblast krizové komunikace jako součásti krizového řízení ve Středočeském kraji nejzásadněji 
řeší dokument „Havarijní plán kraje“. Odpovědnost za komunikaci s veřejností a hromadnými 
sdělovacími prostředky je zde rozdělena mezi Hasičský záchranný sbor a krajský úřad. 
Poskytovat informace a odpovědnost za komunikaci má v rámci Hasičského záchranného 
sboru Středočeského kraje jeho ředitel a tiskový mluvčí. V rámci Středočeského kraje  
– krajského úřadu je komunikace na hejtmanovi a tiskovém mluvčím Středočeského kraje.  
 
Vyrozumění hejtmana a krizového štábu 
 
V případě mimořádné události je na pokyn řídícího důstojníka Hasičského záchranného sboru 
kraje cestou Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru 
informován hejtman kraje, starostové dotčených obcí s rozšířenou působností a starostové 
dotčených obcí. Podle vývoje situace nařídí řídící důstojník Hasičského záchranného sboru 
kraje vyrozumění (svolání) krizového štábu Hasičského záchranného sboru kraje. Na pokyn 
vedoucího krizového štábu, tedy hejtmana, se aktivuje krizový štáb kraje. Vedoucí krizového 
štábu současně stanoví čas a místo úvodního zasedání krizového štábu. Ústní, písemný nebo 
zpětným voláním ověřený telefonický pokyn hejtmana kraje k aktivaci krizového štábu kraje 
realizuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru. Postup 
Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru při aktivaci 
krizového štábu je zpravidla následující: 
 

 neprodleně povolá vedoucího směny krizového štábu, popřípadě podle pokynů 
vedoucího krizového štábu další členy stálé pracovní skupiny krizového štábu; 
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 informuje členy příslušné bezpečnostní rady o aktivaci krizového štábu, čase a místě 
jeho úvodního zasedání a je-li vedoucím krizového štábu vyžadována jejich osobní 
účast na úvodním zasedání krizového štábu; 

 oznámí nadřízenému operačnímu a informačnímu středisku integrovaného 
záchranného systému vznik mimořádné události a aktivaci krizového štábu, přičemž 
za okamžik aktivace se považuje zahájení úvodního zasedání krizového štábu.  

 
V případě, že mimořádná událost svým rozsahem zasahuje na území sousedních krajů nebo 
je bezprostředně ohrožuje, informuje Krajské operační a informační středisko sousední kraje 
prostřednictvím krajských operačních středisek Hasičského záchranného sboru ohrožených 
krajů.  
 
Podávání informací o mimořádné události krajskému úřadu i ostatním správním úřadům se 
uskutečňuje podle následujícího modelu: Krajské, obecní, správní úřady a také případně 
svolané krizové štáby pro řešení mimořádné události, spolupracují a udržují spojení. 
Kooperačním nástrojem jsou schválená standardizovaná hlášení. K jejich předávání jsou 
využívána operační a informační střediska integrovaného záchranného systému. Za obsah 
hlášení a informací vedoucího krizového štábu odpovídá vedoucí stálé pracovní skupiny. 
Vedoucí krizového štábu může písemně pověřit některého člena krizového štábu ke 
schvalování těchto hlášení v zastoupení. Vedoucí krizového štábu vyšší úrovně územní 
veřejné správy stanoví podle potřeby intervaly, ve kterých vyžaduje od vedoucích krizových 
štábů nižších úrovní územní veřejné správy informace a hlášení. Pokud vedoucí krizového 
štábu vyšší úrovně územní veřejné správy nestanoví intervaly zasílání hlášení, odesílají se 
tato hlášení vedoucímu krizového štábu na vyšší úrovni územní veřejné správy se stavem  
v 6.00 hodin a v 18.00 hodin, a to do jedné hodiny od těchto termínů.  
 
Varování obyvatelstva a způsob předání tísňových informací 
 
Zabezpečit včasné varování obyvatel před potencionálním nebezpečím je jedním ze 
základních úkolů ochrany obyvatelstva. Včasná informovanost umožní lidem na ohrožených 
místech včas přijmout opatření k záchraně lidských životů, zdraví a majetku. 
 
Tísňové informování obyvatelstva lze chápat jako souhrn organizačních, technických  
a provozních opatření, která povedou k předání informací bezodkladně po zaznění 
varovného signálu, o zdroji povaze a rozsahu nebezpečí a nutných opatření k ochraně života, 
zdraví a majetku. Dostupné způsoby předání tísňové informace jsou zejména následující: 
 

 elektronické sirény s navolenou hlasovou smyčkou, nebo přímým hlasovým vstupem 
z Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru nebo 
z radiostanice velitele zásahu; 

 telefonické informace předané cestou orgánů státní správy a samosprávy; 
 internetové stránky orgánů státní správy a samosprávy; 
 městské, obecní a objektové rozhlasy; 
 cestou pokynů zasahujících složek integrovaného záchranného systému v místě 

mimořádné události; 
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 elektronické sirény vysíláním verbálních informací prostřednictvím vstupu 
hromadných sdělovacích prostředků; 

 sdělovací prostředky a tisk celostátního významu (Česká tisková kancelář, Česká 
televize atd.) či lokálního významu (kabelové/regionální televize). 

 
Podrobný přehled spojení na hromadné sdělovací prostředky využívané pro předávání 
tísňové informace, texty nebo nahrávky televizních a rozhlasových tísňových informací, 
odpovědnost za komunikaci s veřejností a další konkrétní údaje obsahuje „Plán komunikace s 
veřejností a hromadnými informačními prostředky“. 
 
Varovný signál 
 
Varovný signál je stanovený způsob akustické aktivace koncových prvků varování 
obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí. Signál je následně doplněn 
verbální informací obyvatelstvu o rozsahu mimořádné události, ohroženém teritoriu, 
přijatých opatřeních a další činnosti. 
 

Význam signálu Vyhlášeno tónem Opatření 

Všeobecná výstraha (na celém 
území republiky jeden varovný 
signál)°. 

Kolísavý tón – 140 sekund (může 
být vysílán třikrát po sobě,  
s tříminutovým intervalem). 

Ukrytí obyvatel v budovách; 
poslech masmédií; informace 
obyvatelstvu  všemi způsoby. 

 
Tab. 1 Význam a způsob vyhlášení varovného signálu  
 
V místech, která nejsou pokryta varovným signálem, zabezpečuje obecní úřad náhradní 
způsob varování například těmito způsoby: 
 

 telefonicky s využitím krizových mobilních telefonů podle zpracovaného plánu 
vyrozumění; 

 využitím veřejných sdělovacích prostředků lokálního významu (regionální rozhlas  
a televize); 

 využitím městských, obecních a objektových rozhlasů nebo mobilních prostředků 
varování Policie České republiky, Městské policie nebo Hasičský záchranný sbor kraje. 

 
Informace o vzniku mimořádné situace nebo havárie jsou předávány volnou formou. Na 
všech stupních je potřebné si předávané sdělení podrobně zapsat a v nezměněné formě 
předávat dalším organizacím podle zpracovaného schématu varování a vyrozumění.  
 
Pominou-li důvody ohrožení, bude veřejnost o této skutečnosti informována v zásadě 
stejnými způsoby, jako při vyhlášení varování: 
 

 elektronickými sirénami spuštěním verbální informace „Konec poplachu“ v případě 
ukončení vyhlášeného poplachu;  

 hromadnými sdělovacími prostředky (regionální rozhlasové stanice, rozhlas, televize);  
 městskými, obecními a objektovými rozhlasy;  
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 na internetových stránkách orgánů státní správy a samosprávy; 
 cestou zasahujících složek integrovaného záchranného systému v místě mimořádné 

události; 
 náhradními prostředky.  

 
Mezi náhradní způsoby pro informování veřejnosti se i zde může použít telefonické spojení 
(pevné a mobilní sítě), SMS, faxy, radiové spojení v sítích složek integrovaného záchranného 
systému a dalších zúčastněných organizací, elektronické pošty, informační kanály kabelových 
televizí, rozhlasu aj. 
 
Hlavním účelem vyrozumění je co nejrychleji zaktivovat činnost obyvatelstva k danému stavu 
nebezpečí. Významným atributem informování obyvatelstva jsou elektronické sirény a místní 
informační systémy, které jsou schopny nejen vyslat varovný signál, ale následně i sdělit 
verbální informace. Spuštění informace z paměti elektronického koncového prvku a připojení 
externího zdroje lze ovládat pomocí příkazů z vyrozumívacích center všech úrovní. 
 
Při informování obyvatelstva je nutno přihlížet ke specifickým cílovým skupinám 
obyvatelstva v mimořádně ohrožených místech, v místech s vysokou koncentrací osídlení, ve 
zdravotnických zařízeních, školách apod. 
 
Činnost krajského úřadu v oblasti prevence 
 
Stejně jako ve všech oblastech tak i v oblasti krizového řízení a mimořádných událostí je 
prevence důležitá. Možná dokonce důležitější, neboť v takovýchto situacích dochází 
k ohrožení zdraví, života i majetků občanů. Oddělení krizového řízení Krajského úřadu 
Středočeského kraje proto na webových stránkách kraje zveřejňuje v sekci „Krizové řízení“ – 
„Rady a zásady chování obyvatelstva“ praktická doporučení jak se chovat při různých typech 
mimořádných událostí. Zároveň také další odbory Krajského úřadu připravují preventivní 
informační letáky či brožury. 
 
Vedení kraje nechalo také zřídit u středočeské záchranné služby, novou službu tzv. call 
centrum, které vzniklo jako poradenská služba při lince 155. Operátoři na této lince pomáhají 
lidem v tíživých nikoliv však život ohrožujících situacích, a není přitom blokována linka 155 
pro akutnější případy. Že je linka potřebná, se ukázalo v praxi (za rok svého fungování na ni 
již zavolalo téměř pět tisíc lidí).  
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2.  Praktické aspekty krizové komunikace 
 
Role médií a tiskového mluvčího v krizové situaci 
 
Nejzávažnějším problémem při řešení krizové komunikace je špatné podání důležité 
informace. Špatnou interpretací může dojít k nedorozumění řídících osob a k celkovému 
chaosu. Nepochopení příkazu či pokynu může mít za následek špatný výkon záchranné 
činnosti, která může vyvolat panické reakce nejen zachránců, ale také zachraňovaných. To ve 
svém konečném důsledku může znamenat prohloubení intenzity vlastní krizové situace, 
prodloužení trvání krize, čímž dochází ke ztrátám sil a prostředků, což může vést ke 
zbytečným ztrátám na životech a materiálních hodnotách. Vyloučit vznik nejrůznějších krizí 
nelze nikdy, ale obecně platí, že daleko méně průšvihů postihuje ty, kteří vyznávají aktivní 
komunikační politiku. 
 
Zapojení médií při řešení mimořádné události je v praxi poměrně běžné. Média jsou 
využívána zejména při potřebě rozšířit zásadní informaci pro občany, kterým hrozí nějaké 
nebezpečí. V našich klimatických podmínkách jsou to nejčastěji varování před lokální 
povodní a blížící se vichřicí. 
 
Povinnost spolupracovat s orgány integrovaného záchranného systému ale vyplývá také pro 
provozovatele hromadných sdělovacích prostředků, ti jsou ze zákona povinni odvysílat 
tísňové informace bez náhrady nákladů a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejněné informace 
o mimořádné události a vyhlášení krizových stavů a nařízených krizových opatřeních.21 
 
Vždy je dobré si pečlivě připravit, jaké informace budeme zveřejňovat, neboť nevhodná 
informace, nebo i nevhodně sdělená informace může u lidí vyvolat strach a paniku. Důležité 
také je, aby v případě, že je více lidí v týmu oprávněno hovořit s médii, nedocházelo  
k vydávání protichůdných vyjádření. Opět to veřejnost spíše zmátne a vyvolá pocit nedůvěry, 
než aby to situaci více uklidnilo. 
 
Základním komunikačním útvarem pro komunikaci s veřejností a médii na Krajském úřadu 
Středočeského kraje je odbor styku s médii a veřejností. S médii vždy hovoří výhradně 
hejtman nebo tiskový mluvčí! 
 
Odbor styku s médii a veřejností v době mimořádné události vykonává zejména následující 
činnosti: 
 

 podílí se na přípravě informací pro veřejnost v součinnosti s krizovým štábem;  
 spolupracuje se všemi sdělovacími prostředky a médii; 
 zabezpečuje informování veřejnosti o činnosti Krajského úřadu; 
 připravuje, organizuje a zajišťuje tiskové konference krajského úřadu 
 zabezpečuje pravidelný monitoring zpravodajství, tisku pro potřeby krajského úřadu; 
 zabezpečuje zveřejňování nabídek a poptávek humanitární pomoci; 

                                                 
21

 V souladu se zákony 239/2000 Sb. – § 32 a 240/2000 Sb. – § 30. 
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 na webových stránkách kraje zabezpečuje aktuální praktické informace pro dotčené 
občany. 

 
Co se týče praktických zásad pro výkon funkce tiskového mluvčího při řešení krizových 
situací, je možné je shrnout do následujících pouček: 
 

 Informovat vedení o mediálním zájmu. Řada situací a skandálů začínala právě 
v regionech jako „nevýznamné a nedůležité výkřiky“ místních stěžovatelů. Proto je 
potřeba všechny tyto drobnosti analyzovat a na pravidelných poradách informovat 
vedení, neboť i tyto maličkosti mohou přerůst v závažný problém, zejména pokud se 
jim začnou věnovat celoplošná média. 

 Vhodně nastavit komunikační kanály, a to nejen pro potřeby interní komunikace, ale 
také na nastavení přenosu informací směrem k veřejnosti. 

 Tiskový mluvčí musí vždy být součástí krizového týmu, který řeší propuknuvší krizi. 
 Dbát na jednotu ve výpovědích vedení kraje i tiskového mluvčího. 
 Rychle přenášet informace – všechny informace musí být k dispozici v reálném čase. 
 Mluvit pravdu. Držet se faktů, žádné spekulace či dohady. 
 Nesvalovat vinu na jiné. 
 Nepoužívat výraz „bez komentáře“, v krizové situaci může tato reakce působit jako 

přiznání viny. 
 Na spekulativní otázky novinářů vždy odpovídat opatrně, například říci „nechceme 

spekulovat.“ 
 Nemluvit o věcech, kterým tiskový mluvčí nerozumí. 
 Být věcný, neslibovat nic, co není jisté. 
 Přednostně hovořit o pozitivních stránkách věci – vyhnout se negativnímu. 
 Být sebevědomý – nikoli však arogantní. 

 
Praktická doporučení pro tvorbu tiskových zpráv 
 
Tiskové zprávy se píší v okamžiku, kdy je zcela jasný obsah a přínos sdělení. V krizové 
komunikaci se musí zpráva co nejrychleji dostat k obyvatelům. Varovné hlášení z krizového 
štábu se proto doručí osvědčeným způsobem komunikačními kanály do rozhlasu, televize, 
novin, atd. Výhodou tiskového mluvčího Středočeského kraje je osobní známost 
s regionálními novináři. Přednostně je tak schopen předat informaci žurnalistovi například 
z daného okresu, kde k mimořádné události došlo, a u něhož je předpoklad, že informaci 
bezodkladně předá svým čtenářům, divákům či posluchačům. Nestane se tak, že by tisková 
zpráva „ležela“ někde na dispečinku či v redakci na univerzálním mailu, které bývají zpravidla 
uváděny i v Havarijních plánech jako kontaktní údaje do médií. 
 
Co se týče základních pravidel „jak psát tiskové zprávy“, ty je možné formulovat 
následujícím způsobem: 
 

 Při psaní se řídit pravidlem tzv. „obrácené pyramidy“, tzn. hned v prvním odstavci je 
třeba odpovědět na pět nejdůležitějších otázek: „Kdo?“, „Co?“, „Kdy?“, „Kde?“  
a případně „Jak a proč?“. 
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 V prvním odstavci musí být vše podstatné, ve zbytku zprávy jsou pak tyto fakta 
rozepsána. 

 Fakta řadit od nejvíce důležitých po méně podstatná. Nejlépe psát v krátkých, 
srozumitelných větách. Nepsané pravidlo říká, že by souvětí nemělo být delší než tři 
řádky počítačové obrazovky, spíše ale kratší. 

 Každému faktu je třeba věnovat samostatný odstavec. 
 Zpráva by měla být doplněna o citaci někoho odpovědného, či z řad odborníků. 
 Zpráva by neměla přesáhnout jednu stránku A4. 
 Použít krátký titulek, nejlépe jednoduchou a faktickou větu. 
 Kvůli případným dotazům uvést kontaktní osobu a spojení na ni. 

 
Praktická doporučení pro pořádání tiskových konferencí  
 
V případě velkého množství informací, či velkého zájmu médií je jednodušší připravit 
tiskovou konferenci, než jednotlivě odpovídat na dotazy zástupců médií. Každou tiskovou 
konferenci je nutné pečlivě připravit. Zvažuje se výběr informací, stanoví se jasný cíl 
konference, je nutné se také připravit na problematické okruhy. Tisková konference by měla 
být na klidném místě, rozhodně tedy ne v místnosti krizového štábu. Nejprve mluvčí přivítá 
účastníky, představí všechny řečníky a sdělí téma konference. Je vhodné mít také připravené 
písemné, přehledné tiskové zprávy, které se rozdají na začátku konference. Zpravidla po 
skončení tiskové konference si redaktoři berou řečníky ještě tzv. „stranou“, kde dělají 
individuální rozhovory před zajímavým pozadím jako například před mapou, či před 
budovou. 
 
Při poskytování rozhovoru na kameru či do rozhlasu je dobré dát si pozor zejména na tyto 
problematické aspekty: 
 

 Odpovídat stručně a jasně – eliminuje se tím možnost „sestříhání“ vaší odpovědi. 
 V hlučném prostředí nezvyšovat hlas, mikrofon je citlivý. 
 Nepoužívat různá „eeee“, „hmmm“, opakování slov („prostě“, „přece“, „jako“). 
 Dělat jasnou tečku za větou klesnutím hlasu. 
 Mluvit jednoduše, nepoužívat příliš odborných slov, kterým by nemuseli všichni 

rozumět. 
 Nedívat do kamery, ale na redaktora. 
 Oblékat se úměrně situaci – při povodni v terénu působí oblek s bílou košilí směšně. 

 
Při poskytování rozhovoru na kameru je třeba si také uvědomit, že redaktor má na 
zpracování televizní či rozhlasové reportáže 60 až 90 vteřin. Za tu dobu musí diváka uvést do 
děje, dát prostor vyjádřit se dvěma stranám, případně ještě nezávislému zdroji, a ještě se 
sám odprezentovat, udělat tzv.“stand up“. Takže reálný prostor na odpověď je max. sedm až 
deset vteřin, což jsou tři až čtyři věty. Je dobré se také vyvarovat neverbálním projevům, jako 
je těkání očima, krčení čela, mávnutí rukou, neboť divák toto vnímá mnohdy více, než 
samotné prohlášení. Při tom všem je třeba nezapomínat na „zlaté pravidlo tří“, tedy 
informaci nejlépe třikrát, byť v trochu rozdílné formě, zopakovat. Pak je i větší šance, že se 
informace aspoň jednou skutečně dostane do médií. 
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Pravidla krizové komunikace 
 
Pro snadné zvládnutí krizové komunikace, tak aby důležitá informace byla jasně předána, 
pochopena, ale zároveň aby se také dostala k příjemcům, je dobré dodržovat následující 
základní pravidla, která z počátku pomohou každému, kdo nemá s krizovou komunikací 
žádné zkušenosti. Zároveň při dodržení těchto základních zásad se sníží riziko vytržení zprávy 
z kontextu, což je redaktory médií běžně praktikováno.  
 
Základní pravidla krizové komunikace jsou následující: 
 

 Je doporučováno poskytovat omezené množství co nejjasněji formulovaných 
informací; maximálně tři klíčová sdělení, každé z nich podpořit 2 až 4 fakty. Při 
přípravě sdělení se doporučuje tzv. layered model, pravidlo pro rozvržení informací, 
podle kterého se začíná s nejjednoduššími informacemi a směřuje se ke složitějším. 

 Jednotlivá sdělení udržet krátká (10s nebo 3-12 slov). 
 Sdělení opakovat; opakování sdělení se týká tzv. triple T model (z angl. „tell“, tedy 

„říci“, „sdělit“). 
 

o Řekneme, co se chystáme sdělit. 
o Vlastní sdělení. 
o Řekneme, co jsme sdělili. 

 
 Využití vizuální podpory (grafika, obrázky). 
 K vyvážení jedné negativní informace je třeba využít tři pozitivní. 
 Vyhnout se záporům (ne, nikdy, nic, nikdo), používat pozitivní formulace. 
 Kontrolovat neverbální komunikaci, která tvoří 50 až 70 % obsahu sdělení. 

 
TTT i layered model se týkají verbálních sdělení, odpovědí na otázky i psaných materiálů  
v krizové komunikaci (např. přehledy základních skutečností, tisková prohlášení) 
 
Mýty spojené s krizovou komunikací22 
 
Mýtus Realita 

Sdělování špatných zpráv bude zvyšovat strach a 
paniku 

Říci pravdu zvyšuje důvěryhodnost, působí proti 
panice. Masová panika je jev výjimečný! 

Dokud nejsou k dispozici všechny informace, je lepší 
mlčet 

Uznání nejistoty veřejnost stabilizuje 

Je lepší nevystupovat na veřejnosti, dokud není 
známo řešení situace. 

Informace veřejnosti o postupu složek zvyšují důvěru 
a podporují pořádek 

Veřejnost tomu nebude rozumět. Je úkolem krizové komunikace pomoci veřejnosti, aby 
rozuměla. 

Komunikace není důležitá, dokud se řeší krize. Špatná komunikace může krizovou situaci naopak 
ještě vyhrotit, případně způsobit další krizi. 

Krizová komunikace je věcí velitele zásahu  
a tiskového mluvčího. 

Krizová komunikace je záležitostí každého, kdo 
pracuje s lidmi během mimořádné události. 

 

                                                 
22

 VYMĚTAL, Štěpán. Krizová komunikace a komunikace rizika, Grada, 2009. 
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3. Případové studie 
 
V následující kapitole jsou na dvou konkrétních příkladech nastíněny postupy krizové 
komunikace a to jak po linii řízení, tak po linii informování veřejnosti. Jsou vybrány dva zcela 
odlišné příklady, na kterých je jasně patrné, jak široký záběr má pojem krizová komunikace. 
 
3.1 Povodně v roce 2006 
 
Středočeský kraj má krizovou komunikaci i systém krizového řízení, v celém spektru od 
ústředních správních orgánů až po samosprávné orgány, dobře nastavenou. Neopomíjí ani 
včasné a dostatečné informování veřejnosti. Středočeský kraj má zřízeno u telefonního 
operátora krizové telefonní číslo, a k němu ještě pět linek, které jsou neaktivní a aktivují se 
pouze v případě potřeby, tedy mimořádných událostí či krizových stavů. Linka byla zřízena  
a poprvé vyzkoušena při povodních v roce 2006. 
 
Průběh krizové komunikace  
 
Na jaře roku 2006 postihly nejen Středočeský kraj, ale větší část území České republiky, 
rozsáhlé povodně. Orgány kraje, povodňové orgány a další účastníci povodňové ochrany již 
od chvíle, kdy byly vydány výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu o povodňových 
jevech, plnily stanovené úkoly v souladu s vlastními povodňovými plány. Dne 26. března 
2006 odbor Životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu zaslal všem povodňovým 
orgánům obcí s rozšířenou působností (ORP) ve správním obvodu Středočeského kraje 
upozornění23 na možnost vzniku povodní se stanovenými úkoly. Byl zajištěn tok aktuálních 
informací poskytující přehled o stávající hydrologické situaci v zájmovém území a o jejím 
předpokládaném vývoji.  
 
Vzhledem k prognóze hydrometeorologů a stoupající hladiny některých řek, které už 
dosahovaly II. a místy i III. stupně povodňové aktivity svolal hejtman jednání povodňové 
komise Středočeského kraje (Povodňová komise Středočeského kraje) dne 28. března 2006  
v 12:30 hodin u Krajského úřadu Středočeského kraje.24 Povodňová komise Středočeského 
kraje rozhodla o těchto opatřeních: 
 

 V důsledku hydrometeorologické situace vyhlásit k 13:00 hod. II. stupeň povodňové 
aktivity na celém území kraje. 

 Aktivovat pracovní štáb Povodňové komise Středočeského kraje, v 24 hodinovém 
pracovním režimu k zajištění monitorování povodňové situace v kraji. 

 S okamžitou platností zřídit telefonní povodňovou a informační linku č. 257 280 182 
s 24 hodinovou službou.  

 všech opatřeních informovat povodňové komise obcí s rozšířenou působností, 
Ministerstvo životního prostředí a Povodňovou komisi hlavního města Prahy. 

 
Na základě vývoje povodňové situace a prognózy dne 1. dubna 2006 hejtman svolal Krizový 
štáb Středočeského kraje. Vzhledem k ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení 
                                                 
23

 Dopis Krajského úřadu vedený pod č. j. 2347-2255/06OŽP/V-Mál. 
24

 Rozhodnutím hejtmana č. 1/2006. 
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majetku, vydal hejtman rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí na dotčeném území 
Středočeského kraje na dobu od 17.00 hod. dne 1. dubna 2006 do 17.00 hod. dne 30. dubna 
2006. O vyhlášení stavu nebezpečí byl téhož dne informován předseda Vlády České republiky 
a sousedící kraje.25 Předseda Povodňové komise Středočeského kraje informoval ministra 
životního prostředí České republiky o vyhlášení II. stupně povodňové aktivity ve správním 
území Středočeského kraje26 a současně o vyhlášení II. stupně povodňové aktivity informoval 
povodňové komise obcí s rozšířenou působností Středočeského kraje, povodňovou komisi 
Ústeckého kraje, Hlavního města Prahy a Český hydrometeorologický ústav Praha. 
 
Vláda České republiky dne 2. dubna 2006 vyhlásila z důvodu vzniklé krizové situace nouzový 
stav pro území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Ústeckého kraje, Pardubického kraje, 
Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a Zlínského kraje na dobu od 23.00 hod. dne  
2. dubna 2006 do 24.00 hod. dne 10. dubna 2006. Vláda České republiky poté nouzový stav 
prodloužila dne 5. dubna 2006 od 12.00 hod. do 24.00 hod dne 19. dubna 2006.27 Stav 
nebezpečí byl hejtmanem zrušen k 19. dubnu. 200628. Všechna rozhodnutí byla v souladu se 
zákonem vyvěšena na úřední desce a zaslána všem obcím s rozšířenou působností a obcím 
ve správním území Středočeského kraje. Zároveň byla zveřejněna ve „Věstníku 
Středočeského kraje“. 
 
Shrnutí komunikačních toků 
 
Komunikace mezi krizovými štáby různých úrovní: Komunikace s Ústředním krizovým 
štábem prostřednictvím Situačního informačního centra Ministerstva vnitra a Operační  
a informační středisko generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru byla 
zabezpečena nepřetržitě pomocí telefonního (pevné linky a mobilní „krizové“ telefony), 
faxového a e-mailového spojení. Všechny uplatňované požadavky kraje byly předány 
kompetentním orgánům a řešeny v rámci jednání Ústředního krizového štábu. Podobně byla 
vedena komunikace se Sekcí pro obrannou a bezpečnostní politiku Úřadu vlády České 
republiky a povodňovou službou Ministerstva životního prostředí, která nadále požadovala 
předávání informací.  
 
Komunikace s krizovými štáby obcí s rozšířenou působností byla zabezpečena nepřetržitě 
prostřednictvím spojení se starosty obcí s rozšířenou působností a cestou tajemníků 
krizových štábů s pomocí výše uvedených technických spojovacích prostředků. Byla 
nastavena komunikace po linii krizových štábů z hlediska akutní potřeby ze strany starostů 
obcí. Jejich požadavky vznesené na krizový štáb kraje byly řešeny přímým kontaktem cestou 
stálé pracovní skupiny krizového štábu. Komunikace probíhala také prostřednictví 
operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru kraje. 
 

                                                 
25

 V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu bylo vydáno dne 3. dubna 2006, č. j. 65/2006-OOŘKS rozhodnutí 
hejtmana č. 2/2006, kde byla rozpracována krizová opatření stanovená vládou České republiky. Krizová 
opatření stanovená v rozhodnutí hejtmana č. 1/2006 byla ponechána nadále v platnosti. 
26

 Č. j. 62/2006/OOŘKS ze dne 28. března 2006. 
27

 V této souvislosti hejtman kraje vydal rozhodnutí č. 3/2006, ve kterém prodloužil platnost svého rozhodnutí 
č. 2/0006 do 24.00 hod dne 19. dubna 2006. 
28

 Rozhodnutím hejtmana č. 4/2006. 
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Komunikace krizového štábu kraje s Policií České republiky správy Středočeského kraje 
a s krajským úřadem byla od prvopočátku zajištěna na velmi dobré úrovni.  
 
Komunikace s veřejností: Důležité informace pro veřejnost a další správní úřady byly ihned 
předávány na zřízené call centrum. Call centrum bylo ustavené z pracovníků odborů 
Krajského úřadu, kteří zejména zajišťovali nepřetržitou komunikaci mezi krajským úřadem  
a veřejností prostřednictvím zřízených informačních linek Středočeského kraje. 
 
Call centrum fungovalo 24 hodin denně a na směnách se střídali pracovníci Krajského úřadu, 
kteří zajišťovali nepřetržitou komunikaci s veřejností na několika informačních linkách. 
K dispozici měli každou minutu aktualizovaný přehled o stavu hladiny řek či informace od 
Policie České republiky o aktuálních uzavírkách silnic. Dle potřeby tak sloužilo 3 až 6 
zaměstnanců, kteří odpovídali veřejnosti na otázky všeho druhu. Nejčastěji se lidé obraceli 
na call centrum s následujícími dotazy: 
 

 Žádost o informaci o stavu, kulminaci vodního toku v okolí bydliště 

 Žádost o informaci o průjezdnosti a uzavírkách silnic 

 Na koho se obrátit se žádostí o materiální pomoc 

 Zda už opustit místo, kde hrozila evakuace, či ještě vyčkat 
 
Bohužel neexistují záznamy či statistiky o využití této linky, ale dle zaměstnanců Krajského 
úřadu, kteří se zapojili do služby na call centrum šlo, o stovky dotazů denně, v denní i noční 
dobu. 
 
Povodně v roce 2006 ukázaly, že systém krizového řízení ve Středočeském kraji je funkční,  
a krizová komunikace dobře nastavena, v celém spektru od ústředních správních orgánů až 
po samosprávné orgány.  
 
Na základě zkušeností z povodní došlo k upřesnění návrhu protipovodňových opatření.  
V této věci bylo vydáno po konzultaci se zástupci obcí stanovisko Středočeského kraje29, 
které bylo odesláno na Ministerstvo zemědělství České republiky. Středočeský kraj 
konstatoval, že návrh protipovodňových opatření připravených Ministerstvem zemědělství 
na zasedání vlády je neúplný a kraj jej doplnil o návrhy protipovodňových opatření.  
 
3.2 Pandemie „prasečí chřipky“ 
 
Příklad, který je na následujících stránkách nastíněn, asi není tím klasickým případem 
krizového řízení a krizové komunikace, které si automaticky pod tímto pojmem většina lidí 
vybaví. Přesto se domnívám, že sem také patří. Jde o průběh očkování proti pandemii 
mexické chřipky, která postihla celou Evropu. Celý průběh očkování se nakonec v České 
republice, potažmo Středočeském kraji, stal mimořádnou událostí jen proto, že ji (z mého 
pohledu) mimořádnou udělalo ministerstvo zdravotnictví. 
 

                                                 
29

 Pod evidenčním číslem 176/2006/NVZ, ze dne 20. dubna 2006. 
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Také Středočeský kraj musel v roce 2009 řešit očkování proti pandemii tzv.“prasečí chřipky“. 
Na úvod je nutné říci, že hlavním orgánem, který měl mít celý proces na starosti, je 
ministerstvo zdravotnictví. To ale pouze nakoupilo vakcíny a veškerou odpovědnost doslova 
„hodilo“ na kraje. V následujících řádcích nastíním průběh komunikace mezi základními 
dotčenými subjekty, tedy krajským úřadem a ministerstvem zdravotnictví.  
 
Role krizového managera připadla na zdravotní radovou.30 Zejména díky jejímu aktivnímu 
přístupu bylo ministerstvo donuceno k činnosti a zároveň také ke komunikaci, která i přesto 
bohužel po celou dobu trvání pandemie ze strany ministerstva velice vázla.  
 
Od počátku pandemie na jaře 2009, plnil Odbor zdravotnictví krajského úřadu úkoly zadané 
Ministerstvem zdravotnictví České republiky, spolupracoval s Krajskou hygienickou stanicí, 
Hasičským záchranným sborem, oddělením integrovaného záchranného systému a obrany 
Krajského úřadu a zdravotnickými zařízeními na území kraje. Za tímto účelem svolala 
zdravotní radová tři schůzky na Krajském úřadě. Několik jednání proběhlo také na půdě 
Ministerstva zdravotnictví. Přes velké úsilí zdravotní radové, ale nebyla jednání vždy 
úspěšná. Do jednání se nakonec musel zapojit i hejtman Středočeského kraje, který se 
dopisem obrátil o pomoc při řešení neúnosné situace na premiéra České republiky. 
Neschopnost komunikace ze strany Ministerstva zdravotnictví se dostala také na jednání 
pléna Poslanecké sněmovny. O sporech Středočeského kraje (ale následně i ostatních krajů) 
s Ministerstvem zdravotnictví a korespondence hejtmana s premiérem vlády České republiky 
v té době pravidelně informovala i celostátní média. 
 
Díky aktivnímu přístupu zdravotní radové právě ze Středočeského kraje ale nakonec ve 
Středočeském kraji proběhlo očkování bez komplikací, ale také za obrovského nezájmu  
o očkování z řad veřejnosti. O důvodech nezájmu lidí lze jen polemizovat, to však není ani 
předmětem a otázkou této práce. 
 
3.2.1 Průběh krizové komunikace 
 
V souvislosti s vývojem nákazy tzv.“prasečí chřipkou“ A(H1N1) ve světě, a vzhledem 
k epidemiologické situaci v celé České republice rozhodlo ministerstvo zdravotnictví svým 
rozhodnutím31 o mimořádném opatření ze dne 25. listopadu 2009, které nařizovalo 
provozovatelům zdravotnických zařízení provést nejpozději do 31. května 2010 očkování 
proti pandemické chřipce očkovací látkou Pandremix. A již tímto prvním rozhodnutím došlo 
dle právního názoru zástupců Středočeského kraje k nezákonnému rozhodnutí.32 
 
Původní strategie počítala s očkováním vybraných zaměstnanců tzv. kritické infrastruktury 
nutné k zajištění chodu kraje, s chronicky nemocnými pacienty a gravidními ženami v prvním 
trimestru. 
 

                                                 
30

 Zdravotní rada je vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu. 
31

 Č. j. MZDR 54680/2009/KHH. 
32

 Ministerstvo zde nařizuje kraji provést očkování proti pandemii, avšak tuto povinnost nařídit nemohlo, neboť 
nebyl vyhlášen krizový stav.  
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Odbor zdravotnictví krajského úřadu proto vyzval všechna zdravotnická zařízení a zařízení 
sociální péče na území kraje k zaslání seznamů zaměstnanců, kteří splnili kritéria pro 
očkování a s očkováním souhlasili, na vakcinační centra. Zaměstnavatele kritické 
infrastruktury oslovoval Hasičský záchranný sbor. Ministryně zdravotnictví dopisem 
informovala ředitele dotčených zdravotnických zařízení o zahájení očkování. Samotné 
očkování zajišťovaly ve Středočeském kraji očkovací centra zřízená při ambulancích Lékařské 
služby první pomoci provozovaných Územním střediskem záchranné služby Středočeského 
kraje. Ta zahájila očkování 4. prosince 2009, současně zahájili vakcinace také někteří praktičtí 
lékaři. Očkování bylo ale od počátku provázeno velkým nezájmem ze strany vytipovaných 
osob. Dle informací Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje k němu ke dni 
31. prosince 2009 dostavilo pouze 978 lidí. Pro nezájem veřejnosti o očkování vydalo 
Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí33 o mimořádném opatření, kterým ukládalo rozšířit 
očkování o chronicky nemocné děti ve věku 10 až 17 let. Přesto se však do konce března 
2010 nechalo očkovat jen přibližně 1 500 lidí. 
 
Dne 19. února 2010 se sešla Ústřední epidemiologická komise, po tomto jednání bylo 
rozhodnuto34 o uvolnění vakcinace i ostatním skupinám obyvatel, než jen výše zmíněným. 
Očkování tak bylo rozšířeno i na všechny dospělé osoby, děti a mladistvé ve věku 13 až 18 
let. Ani tento krok však zájem veřejnosti nezvýšil, za celé období se proočkovalo pouze 1 578 
osob, přičemž původní odhad byl až deset tisíc lidí. 
 
Ukázky chyb v komunikaci ze strany Ministerstva zdravotnictví České republiky 
 

 pozvánky na jednání ze strany ministerstva přicházely pozdě, v jednom případě nebyl 
nastíněn ani program jednání; 

 ministerstvo nereagovalo na většinu dopisů, které od krajů obdrželo;  
 připomínky ze strany kraje nebyly ministerstvem respektovány; 
 komunikace mezi Hasičským záchranným sborem, Krajskou hygienickou stanicí, 

Středočeským krajem a praktickými lékaři v kraji nemohla být efektivní, neboť každá 
ze stran byla jinak informována, nebo nebyla informována vůbec; 

 informace si zástupci krajského úřadu museli získávat sami od ostatních subjektů; 
 mnohé informace se zástupci Středočeského kraje dozvídali z médií; 
 občané byli během očkování zbytečně zastrašováni počtem úmrtí a nikdy 

jednoznačně nezaznělo, že mortalita je nízká a zemřelé osoby vykazovaly většinou 
zároveň jiné zdravotní problémy. 

 
Nastavení komunikace ze strany krajského úřadu směrem k veřejnosti 
 
Z počátku byly v souvislosti s očkováním velké počty telefonických dotazů ze stran veřejnosti, 
na jejichž vyřizování nebyly na Krajském úřadě personální kapacity. Proto Středočeský kraj na 
svých webových stránkách zřídil speciální sekci věnovanou právě prasečí chřipce, kde byly 
všechny základní informace, včetně odkazů na stránky Ministerstva zdravotnictví 
a středočeské záchranné služby. Zejména Územní středisko záchranné služby, které je 

                                                 
33

 Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky, č. j. 56376/2009/OVZ. 
34

 Vládním Usnesením č. 164 ze dne 22. února 2010 a rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví č. j. 
12141/2010/OVZ. 
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příspěvkovou organizací Středočeského kraje, bylo tím hlavním komunikátorem směrem 
k veřejnosti. Byla zřízena i speciální telefonní linka, kde byly podávány základní informace  
o možnostech a místech očkování, či další související informace. 
 
Vzhledem k již výše zmíněnému nezájmu občanů o možnost vakcinace lze považovat 
informovanost ze strany Středočeského kraje, potažmo záchranné služby, za dostatečnou  
i s přihlédnutím na fakt, že tato povinnost měla být na straně Ministerstva zdravotnictví 
České republiky. 
 
Shrnutí komunikačních toků 
 
Organizace řešení pandemie, včetně samotného očkování, byla od počátku provázena řadou 
problémů. Panovaly značné nejasnosti při stanovování úkolů a kompetencí ze strany 
Ministerstva zdravotnictví České republiky, s nímž byla obtížná komunikace. Bohužel 
ministerstvo tuto situaci dle autorky nezvládlo, jednalo chaoticky, nekoncepčně, a dalo by se 
říci, že i nezodpovědně. Dlouho nebyly vyřešeny ani základní body jako finanční zajištění 
očkování a odpovědnosti za případné nežádoucí účinky očkovací látky. 
 
S problémem obtížné komunikace s Ministerstvem zdravotnictví České republiky se však 
nepotýkal jen Středočeský ale také ostatní kraje. Ty se prostřednictvím Asociace krajů České 
republiky (AKČR) snažily získat odpovědi na množství sporných otázek. Na většinu z nich však 
téměř nikdy nepřišla uspokojující odpověď.  
 
Středočeský kraj se na ministerstvo obrátil zejména s těmito náměty a připomínkami: 
 

 Vakcinační strategie nebyla předem konzultována se zástupci krajů, byla připravena 
na Ministerstvu zdravotnictví České republiky a krajům předložena jako definitivní 
a neměnná.  

 Nebyli osloveni hejtmani ani ředitelé krajských úřadů s požadavkem o spolupráci ani 
s případným požadavkem o finanční spoluúčast. 

 Pokud Ministerstvo zdravotnictví České republiky nemělo zkušenosti a dostatek 
erudovaných odborníků pro analýzu a přípravu takové akce, mohlo v předstihu 
požádat kraje o součinnost.  

 Odbor zdravotnictví Krajského úřadu oslovil všechna lůžková zařízení v kraji s žádostí 
o zjištění počtu lůžek, která by v případě potřeby mohla být uvolněna pro reprofilizaci 
a zjištění počtu ventilátorů. Bylo zjištěno, že je k dispozici 950 lůžek a 271 ventilátorů 
– ty by ale vzhledem k rozloze Středočeského kraje nebyly stejně dostačující 

 
Bohužel však ani v tomto případě na tato konkrétní upozornění, ministerstvo již neposkytlo 
žádnou odpověď.  
 
Ředitel Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje MUDr. Martin Houdek 
zhodnotil celou akci jako velice finančně i personálně náročnou a vyčerpávající a v případě 
skutečné pandemie velkého rozsahu by tento systém zkolaboval. Jako optimální by viděl, aby 
očkování probíhalo u registrujících praktických lékařů a nikoli ve vakcinačních centrech, které 
Středočeský kraj nemá a musel je uměle vytvořit.  



Ochrana & Bezpečnost – 2012/2013, ročník I., č. 4 (zima) 
Mgr. Berill Mascheková, Krizová komunikace jako součást krizového řízení v rámci Středočeského kraje 

(2012_D_13), ISSN 1805-5656 
 

 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 
27 

 
To, že situace opravdu nebyla dobře zvládnuta lze doložit nejen korespondencí, která mezi 
subjekty probíhala, ale také právními kroky, které učinilo Územní středisko záchranné služby 
Středočeského kraje. To podalo rozklad proti Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České 
republiky a uvažovalo se též o společném podání rozkladu všech krajů proti poslednímu 
rozhodnutí ministerstva, jako výraz nesouhlasu s navrhnutou strategií. V zákonné lhůtě 
ministerstvo na rozklad nijak nereagovalo. 
 
Tato událost upozornila také na fakt, že stávající pandemický plán není zcela optimální a při 
přípravě nového, by měla být stanovena vakcinační centra, která by sloužila pro případy 
mimořádného nebo zvláštního očkování.  
 
4. Perspektivy vývoje do budoucna  
 
4.1  Zapojení krajských složek integrovaného záchranného systému do Národního 
 informačního  systému 
 
Společnost se stále a rychleji vyvíjí, tím se také zvyšují nároky občanů a to ve všech oblastech 
života, tedy i v otázce jejich bezpečnosti a případné pomoci v krizové situaci. Rozvoj techniky 
je neuvěřitelný a v současné době pracují složky integrovaného záchranného systému  
s desítkami rozmanitých digitálních technologií. Nyní ale vyvstává potřeba na sjednocení  
a hlavně propojení jednotlivých informačních systému složek integrovaného záchranného 
systému, které mají ve svém důsledku právě pomoci lidem v tíživých situacích. 
 
Středočeský kraj se proto zapojil do projektu Národního informačního systému 
integrovaného záchranného systému (NIS integrovaného záchranného systému, NIS IZS). 
Jeho součástí je také Krajský standardizovaný projekt, ten je zaměřen na využití nové 
společné infrastruktury integrovaného záchranného systému. Má být funkční do roku 2013  
a má zefektivnit výměnu a sdílení dat a informací mezi základními složkami integrovaného 
záchranného systému, zlepšit koordinaci a vybudovat unifikované technologie pro příjem 
tísňového volání, tedy opět zdokonalit úroveň krizové komunikace. 
 
Současný stav operačního řízení je zhruba následující: Procesy operačního řízení  
v jednotlivých krajích vykazují celou řadu odlišností, které způsobují nejednotnost úrovně 
poskytované veřejné služby. Tyto odchylky pak navíc způsobují obtížnou součinnost jak při 
mezikrajských aktivitách, tak v rámci spolupráce s ostatními základními složkami 
integrovaného záchranného systému. Nekompatibility se výrazně projevují zejména při 
rozsáhlých mimořádných událostech, kdy způsobují pomalejší nastartování potřebné 
součinnosti a nepřehlednost operační situace na místě společného zásahu. Zlepšit současný 
stav má standardizace celého systému operačního řízení. Pro zajištění jednotné úrovně 
poskytované veřejné služby a vzájemné interoperability základních složek integrovaného 
záchranného systému byly definovány společné standardy, které vytvoří sdílenou technologii 
tam, kde jsou procesy všech složek shodné, komunikační platformu tam, kde jsou vzájemně 
provázané a shodnou úroveň infrastruktury pro klíčové procesy operačního řízení. 
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Přínosy projektu informačního systému integrovaného záchranného systému 
 
Z pohledu základních složek integrovaného záchranného systému spočívá hlavní přínos 
projektu především v možnosti efektivní výměny a sdílení dat a informací, možnosti lepší 
koordinace a vybudování unifikovaného zázemí pro příjem tísňového volání. Pomocí 
nasazení moderních informačních a komunikačních technologií bude zajištěna vyšší úroveň 
interoperability základních složek integrovaného záchranného systému a bude dosaženo 
jednotné úrovně informačních systémů operačního řízení. 
 
„Klíčovým přínosem projektu je zrychlení a zefektivnění spolupráce operačních středisek 
základních složek integrovaného záchranného systému, což se projeví především zrychlením 
zásahu při mimořádných událostech a rychlejším poskytováním pomoci občanům a dalším 
cílovým skupinám,“ vysvětluje klady systému mjr. Mgr. Radek Zobina, vedoucí Krajského 
operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Kladno (8. února 2011). 
 
Jeho slova doplňuje i Patrik Merhaut, vedoucí řešitelského týmu tohoto projektu za 
záchrannou službu Středočeského kraje. „Cílem projektu je zvýšit kvalitu služeb 
poskytovaných občanovi na úseku tísňového volání při mimořádných událostech, zkrátit čas 
mezi tísňovým voláním a zásahem na místě při mimořádné události, sjednotit úroveň 
informačních systémů operačních středisek základních složek integrovaného záchranného 
systému či nasadit velmi moderní technologie a nově využívat informace.“ (23. února 2011) 
 
A jak by to tedy nově mohlo fungovat v praxi? Díky moderním navigačním systémům  
a jednotným GIS datům uvidí operátoři na tísňových linkách přesnou vizualizaci pozice  
a pohybu vozidel, rychleji a přesněji určí místo mimořádné události a tím dojde ke snížení 
průměrných dojezdových času SaP na místo mimořádné události.35 Podívejme se na 
funkčnost nového systému na následujících praktických příkladech, ve kterých může 
budovaný systém výrazně urychlit a zefektivnit společný zásah více složek.  
 
Rozbor situace: Dopravní nehoda 
 
Dnes. Jste svědkem dopravní nehody, kde je vážně raněný řidič, navíc zaklíněn  
v havarovaném voze. Voláte proto linku 155. Dispečer tísňové linky Vám telefonicky poradí 
při neodkladné resuscitaci, událost zaznamenává a vysílá na místo vozidlo. Posádka 
záchranky po příjezdu zjišťuje, že nemůže zraněného vyprostit a přivolává přes operační 
řízení Zdravotnické záchranné služby výjezdovou skupinu hasičů. Ti vyprošťují zraněného  
a současně volají přes operační řízení Hasičského záchranného sboru policii, aby zajistila 
místo dopravní nehody a umožnila přistání vrtulníku Letecké záchranné služby. 
 
Po dokončení projektu. Voláte linku 155. Dispečer tísňové linky telefonicky radí při 
neodkladné resuscitaci, automaticky je událost lokalizována a okamžitě zobrazena na 
mapách u všech tří složek integrovaného záchranného systému, které na místo vyjíždějí 
současně a současně také u nehody zasahují. 
 
                                                 
35

 Podmínkou dosažení tohoto ukazatele je instalace koncových zařízení GPS, která bude součástí separátních 
projektů. 
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Rozbor situace: Přepadená osoba v bytě 
 
Dnes. Na tísňovou linku 158 volá starší žena, že byla napadena ve svém bytě. Operační 
důstojník lokalizuje byt a vysílá na místo nejbližší hlídku. Ta se nemůže do bytu dostat, 
protože je byt chráněný bezpečnostními dveřmi. Proto přes operační středisko přivolává 
hasiče. Ti po příjezdu otvírají dveře a v bytě nachází těžce zraněnou ženu. Proto přes 
operační středisko přivolávají záchranku a do jejího příjezdu poskytují neodkladnou péči. 
Hlídka následně přivolává kriminalisty. 
 
Po dokončení projektu. Napadená žena volá na linku 158. Byt je automaticky lokalizován  
a událost zobrazena na operačních střediscích všech složek integrovaného záchranného 
systému. Ty vysílají na místo současně příslušné síly a prostředky a provádí společný zásah. 
 
Rozbor situace: Požár průmyslového objektu 
 
Dnes. Na tísňovou linku 150 je nahlášen požár v továrně. Hasiči po příjezdu na místo zjišťují, 
že v objektu jsou osoby, evakují je a povolávají záchranku a policii. Jejich vozidla se k místu 
mimořádné události dostávají obtížně a na místě musí jejich činnost pracně koordinovat 
velitel zásahu. 
 
Po dokončení projektu. Po nahlášení požáru systém automaticky vybírá adekvátní síly  
a prostředky a operační důstojník je vysílá na místo. Současně je událost sdílena s ostatními 
složkami, které ve stejném čase vysílají své prostředky. Policie na místě řídí dopravu a uzavírá 
okolí, vedoucí lékař řídí transport zraněných, hasiči provádí záchranu osob a likvidují požár. 
Situace na místě (zóny, poloha jednotlivých sil a prostředků, kontaminace) je trvale 
vizualizována a operační řízení jednotlivých složek ji využívá pro vysílání a navigování dalších 
potřebných sil. 
 
V případě, že by nedošlo k realizaci krajského standardizovaného projektu, nebylo by možné 
využít sdílené technologie budované v rámci projektu NIS integrovaného záchranného 
systému, především jednotného systému příjmu tísňového volání, jednotného systému GIS  
a jednotného systému sdílení a vizualizace mimořádných událostí a operační situace.  
 
To povede ke dvěma kritickým celospolečenským důsledkům, které nebude možné  
v budoucnosti eliminovat bez extrémně vysokých nákladů: 
 

 Dojde k narušení jednotné a zaručené úrovně veřejné služby pro občana, a to jak 
v příjmu tísňového volání, tak při přímém zásahu sil a prostředků na místě 
mimořádné události. 

 Dojde k narušení interoperability při společných zásazích více složek integrovaného 
záchranného systému. 
 

Vedlejšími důsledky jsou pak ztráta možnosti komunikace po spolehlivé a beznákladové 
infrastruktuře a omezená možnost využití digitální radiové komunikace (zůstanou tak 
zachovány náklady na telekomunikační poplatky). Neuskutečnění projektu tak v konečném 
důsledku může znamenat přímé ohrožení úrovně poskytované veřejné služby a výrazné 
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zvýšení provozních nákladů. Velkým negativem projektu je také extrémně velká pořizovací 
cena a velká časová náročnost pro přípravu realizace projektu. Protože k pokrytí systémem 
v celé České republice je potřeba přes dvě miliardy korun, bude projekt spolufinancován 
z prostředků Evropské unie.36 Žádosti mají být hotovy a poslány k posouzení do června 
tohoto roku. V současné době se projekty za jednotlivé složky integrovaného záchranného 
systému dodělávají.  
 
Závěr 
 
Pokud bychom si položili otázku, jak zlepšit komunikaci mezi jednotlivými složkami 
integrovaného záchranného systému, pak tou správnou cestou je, bezpochyby investice do 
moderních technologií, propojení informačních systémů jednotlivých složek integrovaného 
záchranného systému, které v krizových situacích zrychlí a zefektivní informovanost 
operačních důstojníků, jejich rozhodování a předávání informací. V druhé polovině roku 2010 
byl vypsán dotační titul z Integrovaného operačního programu Evropské unie, který umožní 
čerpat peníze právě na modernizaci operačních středisek a jejich propojení. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o finančně velice náročnou investici, Středočeský kraj, resp. složky jeho 
integrovaného záchranného systému, se samozřejmě do projektu přihlásily, neboť z vlastních 
rozpočtů by takovouto investici rozhodně nebyly schopny samy financovat. 
 
Systém krizové komunikace je ve Středočeském kraji dobře nastaven. V následujících dvou 
letech po dokončení projektu „Informačního systému integrovaného záchranného systému“ 
dojde k dalšímu zefektivnění krizové komunikace, neboť moderní technologie urychlí tok 
informací, které ve svém konečném důsledku pomohou stovkám lidí, kteří se budou potýkat 
s mimořádnou událostí či se dostanou do krizové situace. Stále je potřeba mít na paměti 
fakt, že člověku postiženému nějakou katastrofou, se zdají být i vteřiny a minuty čekání na 
pomoc nekonečně dlouhé. Realizací projektu dojde ke zlepšení spolupráce složek 
integrovaného záchranného systému ke zkrácení času pro poskytnutí pomoci občanům při 
společných zásazích složek integrovaného záchranného systému a tím ke snížení následků 
těchto mimořádných událostí. Měřitelně dojde ke snížení následků u dvou typových 
společných zásahů složek integrovaného záchranného systému – u požárů a dopravních 
nehod. 
 
V úvodní části je popsán proces vzniku vytváření základních dokumentů v oblasti krizového 
řízení a krizové komunikace. Zde bylo vycházeno výhradně z interních a neveřejných 
materiálů. Autorku překvapilo jak složitý a hlavně dlouhý proces to byl. Byť kraje musely při 
jejich přípravě vycházet ze zákona a vyhlášek zejména ministerstva vnitra, tak proces byl 
v každém kraji velice individuální a specifický. V této kapitole je dobře vidět, jak dochází  
k aplikaci zákonů a jejich realizace v praxi. 

                                                 
36

 Tento projekt bude předložen v rámci výzvy z Integrovaného operního programu, konkrétně oblast podpory 
3.4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Celková alokace projektu činí: 2.054.000 000,- Kč. Ve 
struktuře je až 85 % podpora ze strukturálních fondů Evropské unie a min. 15 % kofinanční podíl žadatelů 
(národní spolufinancování). Rozdělení prostředků: Národní informační systém 527,65 milionů Kč; Policie České 
republiky 530 milionů Kč; Hasičský záchranný sbor České republiky 500 milionů Kč; zdravotní záchranné služby 
krajů 494 milionů Kč z celkové alokace na projekt. 
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Rozbor konkrétních událostí ukázal, že – přestože je systém funkční – vždy mohou vyvstat 
problémy, se kterými se nepočítalo a které je potřeba operativně řešit. Zejména u příkladu 
krizové komunikace v případě tzv.“prasečí chřipky“ se ukázalo, že přestože jasně daný 
postup je upraven i legislativně, došlo zde k potlačení zájmu skutečně se věcí zabývat  
a nalézt konstruktivní a rychlé řešení nastalé situace. Hlavním hybným motorem byly 
v tomto případě politické boje vrcholných představitelů státu. Dle názoru autorky by v takto 
vážných věcech mělo jít politické přesvědčení stranou a měla by zde být snaha 
spolupracovat. Bohužel se dle jejího názoru tento nastolený „trend“ v blízké době celkově 
v naší společnosti nezmění.  
 
Praktická část studie se zaměřuje zejména na doporučení při komunikaci s veřejností a médii. 
Jde o kombinaci teorie ale také osvědčených rad, které vycházejí ze zkušeností skutečných 
lidí, kteří krizovou komunikaci v rámci Středočeského kraje vedli. Přestože některé rady či 
doporučení mohou působit až triviálně jednoduše a samozřejmě a to i člověku, který 
například postrádá zkušenosti s psaním tiskových zpráv či vystupováním na kameru, žádné 
zkušenosti, tak z vlastní několikaleté zkušenosti autorky s prací s médii, může říci, že v praxi 
se tyto zásady dost často porušují a bez problémů je zvládne jen opravdu člověk, který má 
dobrou mediální praxi. 
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Příloha: Organizační struktura krizového štábu kraje 
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Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně – krajské ředitelství 

Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno 

 
  
 
Č. j.: HSKL 4955/KL-2003     V Kladně dne 10. října 2003  

Počet listů: 7 
Počet příloh: 1/7   
 

P O D K L A D Y 
 
pro jednání Bezpečnostní rady Středočeského kraje  dne 29. října 2003 

 
(bod 4. programu jednání) 

 
Věc: Způsob zpracování Krizového plánu Středočeského kraje 
 
OBSAH:  
 

 I. Návrh usnesení 
 
 II. Způsob zpracování Krizového plánu Středočeského kraje 
 
 
 
Přílohy:  
Harmonogram zpracování Krizového plánu Středočeského kraje 
 
Zpracoval:  
pplk. Ing. Ivan Koleňák 
ředitel odboru ochrany obyvatelstva a plánování 
 
 

   
  

Předkládá:    plk. Jan Ž i ž k a  
 krajský ředitel 
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N á v r h 
 

U S N E S E N Í 
 

Bezpečnostní rady Středočeského kraje 
 

ze dne 29. října 2003 
 

Způsob zpracování krizového plánu středočeského kraje 
 

B e z p e č n o s t n í r a d a p o p r o j e d n á n í 
 

I. s o u h l a s í  se způsobem zpracování Krizového plánu Středočeského 
 kraje podle předloženého materiálu. 
 
II. s c h v a l u j e  Harmonogram zpracování Krizového plánu 
 Středočeského kraje. 
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I. Způsob zpracování Krizového plánu Středočeského kraje 
 
Podle ustanovení § 16 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 (krizový zákon), ve 
znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. (dále jen „nařízení vlády“) předkládá Hasičský záchranný 
sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně (HZS kraje) před zpracováním Krizového plánu 
Středočeského kraje (dále jen „krizový plán kraje“) k projednání v Bezpečnostní radě 
Středočeského kraje (dále jen „bezpečnostní rada kraje“) způsob zpracování krizového 
plánu kraje v tomto rozsahu: 
 

 zaměření a rozsah krizového plánu kraje, 

 určení osoby odpovědné za koordinaci zpracování krizového plánu kraje, 

 rozdělení odpovědnosti za zpracování dílčích částí krizového plánu kraje mezi členy 
bezpečnostní rady kraje a harmonogram jeho zpracování, 

 rozsah spolupráce s dalšími subjekty, které se na zpracování krizového plánu kraje 
podílejí, 

 termín projednání krizového plánu kraje v bezpečnostní radě kraje, 

 pravidla manipulace s krizovým plánem kraje při jeho zpracování, 

 termíny průběžných kontrol a termín zpracování krizového plánu kraje. 
 
1. Zaměření a rozsah krizového plánu kraje 
 
Zaměření krizového plánu kraje 
 
Krizový plán kraje je souhrnný plánovací dokument, kterým orgány krizového řízení 
Středočeského kraje plánují ve své věcné a územní působnosti opatření a postupy pro případ 
vzniku krizových situací na území kraje, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České 
republiky. Krizovou situací se rozumí mimořádná událost, při níž je vyhlášen některý 
z krizových stavů, a to stav nebezpečí, nouzový stav, nebo stav ohrožení státu. Přehled 
možných krizových situací (druhů ohrožení) byl jako součást materiálu „Harmonogram 
přípravy a zpracování krizových plánů“ projednán Bezpečnostní radou státu a schválen 
usnesením rady ze dne 14. května 2002 č. 295. 
 
Rozsah krizového plánu kraje 
 
Krizový plán kraje obsahuje souhrn opatření a postupů k řešení krizových situací, tedy souhrn 
plánovacích, metodických a informačních dokumentů, používaných při rozhodovací, řídící  
a koordinační činnosti orgánů krizového řízení Středočeského kraje v krizové situaci. Podle 
ustanovení § 15 nařízení vlády se krizový plán kraje skládá ze základní části a přílohové části. 
Obsah obou částí dále upřesňuje „Metodika zpracování krizových plánů“, která v době 
přípravy tohoto materiálu procházela procesem schvalování na Ministerstvu vnitra. 
 

A. Základní část krizového plánu kraje obsahuje: 
 

 A.1. Vymezení působnosti, odpovědnosti a úkolů zpracovatele krizového plánu kraje 
s ohledem na charakteristiku území; 
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 A.2. Charakteristiku organizace krizového řízení; 
 A.3. Výčet a hodnocení možných krizových rizik, jejich dopad na území kraje a činnost  

subjektů krizového plánování; 
 A.4. Další podklady a zásady potřebné pro používání přílohové části krizového plánu 

kraje. 
 

B. Přílohová část krizového plánu kraje je tvořena dokumenty nezbytnými ke zvládnutí  
 krizové situace, kterými jsou: 
 

 B.1. Přehled sil a prostředků; 
 B.2. Katalog krizových opatření; 
 B.3. Typové plány; 
 B.4. Operační plány; 
 B.4.1. Havarijní plán kraje; 
 B.4.2. Povodňové plány ucelených povodí; 
 B.4.3. Vnější havarijní plány; 
 B.4.4. Krajské pohotovostní plány; 

 
1. zpracují ústřední správní úřady podle své působnosti pro jednotlivé druhy 

krizových situací a předají zpracovateli krizového plánu kraje; 
2. přehled operačních plánů bude obsahovat nově zpracované operační plány na 

jednotlivé typy krizových situací a již zpracované, respektive průběžně 
zpracovávané plány (podle zvláštních právních předpisů), které jsou součástí 
havarijního plánu kraje; 

3. po nabytí účinnosti novely vyhlášky Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb. bude 
stávající havarijní plán kraje uveden do souladu s touto novelou; 

4. Povodňový plán Uceleného povodí dolní Vltavy, Povodňový plán Uceleného 
povodí Labe; 

5. vnější havarijní plány provozovatelů rizikových činností podle zákona č. 353/1999 
Sb., o prevenci závažných havárií, zařazených do kategorie „B“; 

6. pohotovostní plány pro případ vzniku velmi nebezpečných nákaz zvířat. 
 
 B.4.5. Plán zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku (nebo jiný dokument 

zpracovávaný Policií České republiky); 
 B.4.6. Traumatologický plán; 
 B.4.7. Plán mimořádných hygienických opatření (nebo jiný dokument zpracovávaný 

Krajskou hygienickou stanicí); 
 B.5. Plán nezbytných dodávek; 
 B.6. Plán akceschopnosti Krajského úřadu Středočeského kraje; 
 B.7. Plán spojení; 
 B.8. Plán materiálně technického zabezpečení; 
 B. IX. Plán zdravotnického zabezpečení; 
 B.10. Topografické mapy s vyznačenými riziky a řešením ohrožení. 

 
Rozsah krizového plánu kraje, zejména přílohové části, může být v průběhu zpracování 
upřesňován. Krizový plán kraje se zpracovává v písemné a elektronické podobě, přičemž obě 
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podoby jsou si rovnocenné (s výjimkou těch topografických map a podkladů, které do 
elektronické podoby převést). 
 
2. Určení osoby odpovědné za koordinaci zpracování krizového plánu kraje 
 
Zpracovatelem krizového plánu kraje jsou příslušné orgány Středočeského kraje, zpracování 
krizového plánu kraje zabezpečuje Hasičský záchranný sbor kraje. Krizový plán kraje 
schvaluje po projednání v bezpečnostní radě kraje hejtman kraje. Za koordinaci zpracování 
krizového plánu kraje odpovídá vedoucí oddělení obrany a pro řešení krizových situací 
Krajského úřadu Středočeského kraje a současně tajemník bezpečnostní rady kraje Ing. 
Luboš Navrátil. 
 
Vybrané úkoly krizového plánu kraje rozpracovávají obce určené Hasičským záchranným 
sborem kraje podle ustanovení § 15 odst. 4 písm. a) krizového zákona. V podmínkách 
Středočeského kraje jsou to všechny obce s rozšířenou působností na území kraje. 
Zpracovaný dokument nese název „Rozpracování vybraných úkolů krizového plánu kraje pro 
správní obvod obce s rozšířenou působností …“. Za rozpracování vybraných úkolů krizového 
plánu kraje zodpovídají starostové obcí s rozšířenou působností nebo jimi pověření 
zaměstnanci obecních úřadů (tajemníci bezpečnostních rad obcí). 
 

3. Rozdělení odpovědnosti za zpracování dílčích částí krizového plánu kraje mezi členy 
bezpečnostní rady kraje a harmonogram jeho zpracování 

 
Rozdělení odpovědnosti za zpracování dílčích částí krizového plánu kraje mezi členy 
bezpečnostní rady kraje, případně vedoucí organizačních složek státu a správních úřadů na 
úrovni Středočeského kraje, je uvedeno v Harmonogramu zpracování krizového plánu 
Středočeského kraje (dále jen „harmonogram“), který je přílohou tohoto materiálu. 
Harmonogram byl zpracován v období probíhajícího legislativního procesu některých 
právních předpisů, např. novelizace vyhlášky Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých 
podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, nebo novelizace zákona 
č. 353/1999 Sb., zákon o prevenci závažných havárií. Schvalovacím řízením na Ministerstvu 
vnitra procházela již zmiňovaná Metodika zpracování krizových plánů, podle které bude 
zpřesněn rozsah (obsah) krizového plánu kraje uvedený v ustanovení § 15 nařízení vlády. 
 
Postup zpracování krizového plánu kraje bude do značné míry závislý na zpracování a dodání 
typových plánů, kterými ústřední správní úřady podle své působnosti stanoví pro jednotlivé 
druhy krizových situací doporučené typové postupy, zásady a opatření pro jejich řešení. 
Harmonogram bude proto mít i po jeho schválení charakter pracovního dokumentu, který 
bude možné, případně nezbytné, na dalších jednáních bezpečnostní rady kraje upřesňovat. 
 
Harmonogram obsahuje rovněž základní úkoly a opatření, odpovědnost a termíny pro 
rozpracování vybraných úkolů krizového plánu kraje určenými obcemi pro zpracování plánů 
krizové připravenosti vybraných právnických a podnikajících fyzických osob. 
 
Harmonogram bude sloužit jako podklad pro zpracování pracovních plánů bezpečnostní rady 
kraje na rok 2004, respektive na rok 2005. 
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4. Rozsah spolupráce s dalšími subjekty, které se na zpracování krizového plánu kraje 
podílejí 

 
Kromě členů bezpečnostní rady kraje, kteří současně zastupují složky integrovaného 
záchranného systému kraje, se na zpracování krizového plánu kraje podílejí další subjekty – 
organizační složky státu, správní úřady a podle působnosti některé odbory krajského úřadu. 
Ze zástupců těchto složek a subjektů bude vytvořen zpracovatelský tým, jehož úkolem bude 
koordinace činností při plnění úkolů a opatření podle harmonogramu a příprava podkladů 
pro jednání bezpečnostní rady kraje. Zpracovatelský tým se bude scházet na pravidelných 
pracovních jednáních (nejméně jedenkrát za měsíc). Jednání bude svolávat a řídit 
koordinátor zpracování krizového plánu kraje Ing. Navrátil, budou probíhat na krajském 
úřadu nebo na krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru. Členové 
zpracovatelského týmu budou v souladu se svým pracovním zařazením průběžně informovat 
členy bezpečnostní rady kraje, respektive vedoucí dalších zpracovatelských subjektů o stavu 
plnění úkolů podle harmonogramu. 
 
Složení zpracovatelského týmu: 
 

 Ing. Luboš Navrátil, Krajský úřad Středočeského kraje, 

 ………..………….., Krajský úřad Středočeského kraje, 

 ……………………., Krajský úřad středočeského kraje, 

 pplk. Ing. Ivan Koleňák, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, 

 mjr. PhDr. Leo Herman, Policie České republiky – Správa Středočeského kraje, 

 MUDr. Dana Hlaváčková, Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, 

 mjr. Ing. Bedřich Koubek, 12. Krajské vojenské velitelství, 

 ……………………, Krajská hygienická stanice, 

 MVDr. Stanislav Vidlák, Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj. 
 
Složení zpracovatelského týmu doplní při přípravě podkladů tajemník Bezpečnostní rady 
kraje. 
 
5. Termín projednání krizového plánu kraje v bezpečnostní radě kraje 
 
Rámcové termíny (kalendářní měsíc) průběžného i závěrečného projednávání jsou stanoveny 
v harmonogramu. Konkrétní termíny v daném měsíci budou upřesněny v pracovních plánech 
bezpečnostní rady kraje na rok 2004, respektive na rok 2005. 
 
6. Pravidla manipulace s krizovým plánem kraje při jeho zpracování 
 
Zpracovaný krizový plán kraje jako celek bude mít ve smyslu ustanovení § 27 odst.  
1 krizového zákona charakter „zvláštní skutečnosti“ (ZS). Dílčí části krizového plánu kraje, 
zejména již dříve zpracované dokumenty (plány), které neobsahují zvláštní skutečnosti ve 
smyslu ustanovení § 1 odst. 1 nařízení vlády, charakter „zvláštní skutečnosti“ mít nebudou. 
Pokud bude některá nově zpracovávaná dílčí část krizového plánu kraje obsahovat 
informace, které lze označit za zvláštní skutečnosti podle § 1 odst. 1 nařízení vlády, bude 
i tato dílčí část krizového plánu kraje mít charakter „zvláštní skutečnosti“. 
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Označování, evidence a manipulace s krizovým plánem kraje jako celkem (v elektronické 
podobě), respektive s jeho dílčími částmi, které budou obsahovat zvláštní skutečnosti, se 
plně řídí ustanovením § 27 krizového zákona a ustanoveními § 2 – 4 nařízení vlády. Určování 
osob ke styku se zvláštními skutečnostmi se provádí postupem uvedeným v ustanovení § 5 
nařízení vlády. 
 
7. Termíny průběžných kontrol a termín zpracování krizového plánu kraje 
 
Termíny průběžných kontrol a termín zpracování krizového plánu kraje (je dán ustanovením 
§ 19 odst. 1 nařízení vlády) jsou uvedeny v harmonogramu. 
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Bezpečnostní rada Středočeského kraje 
 
Příloha k č. j. HSKL 4955 /KL-2003  

 
N Á V R H   H A R M O N O G R A M U  zpracování Krizového plánu Středočeského kraje 

 
Zpracoval: pplk. Ing. Ivan Koleňák, ředitel odboru ochrany obyvatelstva a plánování, Kladno 2003 

 
P. č. Úkol – opatření Plní Zodpovídá Součinnost Termín 

splnění 
Legislativa Poznámka 

1. Upřesnění obsahu Krizového plánu kraje – rozpracování 
jednotlivých částí podle Metodiky zpracování krizových plánů. 

zpracovatel-
ský tým 

vedoucí 
zpracovatel-
ského týmu 

složky 
integrova-

ného 
záchranného 

systému 

listopad 
2003 

§ 15 nařízení vlády 
 

na jednání zpracovatelského 
týmu 

2. Stanovení rozsahu rozpracování vybraných úkolů Krizového 
plánu kraje obecními úřady určených obcí. 

Hasičský 
záchranný 

sbor 

ředitel 
Hasičského 

záchranného 
sboru kraje 

Krajský úřad listopad 
2003 

§ 15 odst. 4 nařízení 
vlády 

 
 

dopis ředitele Hasičského 
záchranného sboru, porada 

tajemníků bezpečnostních rad 
určených obcí 

3. Část A.1. Krizový plán kraje: Vymezení působnosti, 
odpovědnosti a úkolů zpracovatele Krizového plánu kraje 
s ohledem na charakteristiku území. 

zpracovatel-
ský tým 

vedoucí 
zpracovatel-
ského týmu 

obce 
s rozšířenou 
působností, 
jiné správní 

úřady 

do 31. XII. 
2003 

§ 15 odst. 2 písm. a) 
nařízení vlády 

 

jednání zpracovatelského 
týmu 

4. Část A.2. Krizový plán kraje: Charakteristika organizace 
krizového řízení. 

zpracovatel-
ský tým 

vedoucí 
zpracovatel-
ského týmu 

složky 
integrova-

ného 
záchranného 

systému 

do  
31. I. 2004 

§ 15 odst. 2 písm. b) 
nařízení vlády 

 

podkladem již zpracované 
dokumenty 

5. Stanovení přehledu (seznamu) nezbytných dodávek (komodit) 
a jeho předání Hasičskému záchrannému sboru kraje. 

Krajský úřad vedoucí  
oddělení 

obrany a pro 
řešení 

krizových 
situací  

obce 
s rozšířenou 
působností 

do 31. I. 
2004 

§ 1 odst. 1 vyhl. 
č. 498/2000 Sb. 

podklad pro sběr informací 
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6. Projednání způsobu rozpracování vybraných úkolů Krizového 
plánu kraje určenými obcemi včetně harmonogramu 
rozpracování – předloží obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností do příslušných bezpečnostních rad určených obcí. 

bezpečnostní 
rady 

určených 
obcí 

předsedové 
bezpeč-

nostních rad 
určených 

obcí 

obecní úřady 
obcí 

s rozšířenou 
působností 

do 28. II. 
2004 

§ 16 nařízení vlády zařadit do plánu práce 
bezpečnostních rad určených 

obcí pro rok 2004 
1 výtisk harmonogramu zaslat 

Krajskému úřadu, oddělení 
obrany a pro řešení krizových 

situací 

7. Část A.3. Krizový plán kraje: Výčet a hodnocení možných 
krizových rizik, jejich dopad na území kraje a činnost subjektů 
krizového plánování (analýza rizik na základě již zpracovaných 
analýz a typových plánů ústředních správních úřadů. 

zpracovatel-
ský tým 

vedoucí 
zpracovatel-
ského týmu 

ústřední 
správní 
úřady, 

subjekty 
krizového 
plánování 

do 28. II. 
2004 

§ 15 odst. 2 písm. c) 
nařízení vlády 

 
 

podklad pro jednání 
Bezpečnostní rady kraje 

8. Oslovení potenciálních dodavatelů do plánu nezbytných 
dodávek. 

Hasičský 
záchranný 

sbor 

ředitel 
Hasičského 

záchranného 
sboru kraje 

vybrané 
subjekty 

do 30. IV. 
2004 

§ 15 odst. 3 zák. 
č. 240/2000 Sb. 

sběr informací 

9. Posouzení možných rizik vzniku krizové situace v kraji 
bezpečnostní radou kraje – předkládá vedoucí 
zpracovatelského týmu. 

Bezpečnostní 
rada kraje 

předseda 
Bezpečnostní 

rady kraje 

zpracovatel-
ský tým 

duben 
2004 

§ 6 odst. 2 písm. a) 
nařízení vlády 

zařadit do plánu práce 
Bezpečnostní rady kraje 2004 

10. Projednání informace o stavu zpracování Krizového plánu 
kraje (průběžná kontrola) – předkládá ředitel Hasičského 
záchranného sboru. 

Bezpečnostní 
rada kraje 

předseda 
Bezpečnostní 

rady kraje 

zpracovatel-
ský tým 

duben 
2004 

§ 16 písm. g) nařízení 
vlády 

zařadit do plánu práce 
Bezpečnostní rady kraje 2004 

11. Projednání způsobu zpracování havarijního plánu kraje podle 
novelizované vyhlášky Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb. 
(samostatný harmonogram): předkládá Hasičský záchranný 
sbor. 

Bezpečnostní 
rada kraje 

předseda 
Bezpečnostní 

rady kraje 

složky 
integrova-

ného 
záchranného 

systému 

duben 
2004

37
 

§ 6 odst. 1 písm. c) 
nařízení vlády 

zařadit do plánu práce 
Bezpečnostní rady kraje 2004 

12. Projednání návrhu na určení (výzvu) právnických osob  
a podnikajících fyzických osob, které zajišťují plnění opatření 
vyplývajících z Krizového plánu kraje na úrovni kraje – 
předkládá vedoucí zpracovatelského týmu. 

Bezpečnostní 
rada kraje 

předseda 
Bezpečnostní 

rady kraje 

zpracovatel-
ský tým 

duben 
2004 

§ 29 odst. 1 zák. 
č. 240/2000 Sb. 

zařadit do plánu práce 
Bezpečnostní rady kraje 2004 

                                                 
37

 Za předpokladu nabytí účinnosti novelizované vyhlášky Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb. nejpozději k 1. lednu 2004. 
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13. Porada s tajemníky bezpečnostních rad určených obcí (obcí 
s rozšířenou působností) k rozpracování vybraných úkolů 
Krizového plánu kraje určenými obcemi – Hasičský záchranný 
sbor poskytne podklady nutné pro rozpracování. 

Krajský úřad vedoucí 
oddělení 

obrany a pro 
řešení 

krizových 
situací 

Hasičský 
záchranný 

sbor 

duben – 
květen 
2004 

§ 15 odst. 4 písm. b) 
zákona č. 240/2000 

Sb. 

Roučmídův mlýn, zařadit do 
plánu využití 

14. Rozpracování vybraných úkolů Krizového plánu kraje 
v rozsahu stanoveném Hasičským záchranným sborem na 
podmínky správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 

obecní úřady 
obcí 

s rozšířenou 
působností 

starosta obce 
s rozšířenou 
působností 

obce v 
obvodu obce 
s rozšířenou 
působností 

průběžně 
do 30. XI. 

2004 

§ 21 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 240/2000 

Sb. 

dle harmonogramu 
zpracovaného obcí 

s rozšířenou působností 

15. Zpracování Krizového plánu kraje (Plánu krizové připravenosti 
kraje) určenými (vyzvanými) právnickými osobami a 
podnikajícími fyzickými osobami v rozsahu dle § 17 nařízení 
vlády. 

právnické 
osoby a 

podnikající 
fyzické osoby 

statutární 
orgány 

právnických 
osob, 

podnikající 
fyzické osoby 

zpracovatel-
ský tým 

do 31. XII. 
2004 

§ 29 odst. 1 zák. č. 
240/2000 Sb., 

§ 19 odst. 1 nařízení 
vlády 

1 výtisk Krizového plánu kraje 
(Plánu krizové připravenosti 

kraje) zaslat Krajskému úřadu, 
oddělení obrany a pro řešení 

krizových situací 

16. Část A.4. Krizový plán kraje: Další podklady a zásady 
potřebné pro používání přílohové části Krizového plánu kraje. 

zpracovatel-
ský tým 

vedoucí 
zpracovatels
kého týmu 

složky 
integrova-

ného 
záchranného 

systému 

do 30. IV. 
2004 

§ 15 odst. 1 písm. d) 
nařízení vlády 

 

rozsah bude upřesněn 
(viz bod 1) 

17. Část B.1. Krizový plán kraje: Přehled sil a prostředků. zpracovatel-
ský tým 

vedoucí 
zpracovatel-
ského týmu 

složky 
integrova-

ného 
záchranného 

systému 

do 31. V. 
2004 

§ 15 odst. 2 písm. a) 
nařízení vlády 

 

určit konkrétní odpovědnost 
za složky integrovaného 
záchranného systému 

18. Část B.2. Krizový plán kraje: Katalog krizových opatření. zpracovatel-
ský tým 

vedoucí 
zpracovatel-
ského týmu 

Ministerstvo 
vnitra, 

Ministerstvo 
obrany, 
ústřední 

správní úřady 

do 30. VI. 
2004 

§ 15 odst. 2 písm. b) 
nařízení vlády 

 

podklad tvoří katalogové listy 
vydané Ministerstvem vnitra 

a Ministerstvem obrany 

19. Část B.3. Krizový plán kraje: Typové plány. ústřední 
správní úřady 

vedoucí 
ústředních 
správních 

úřadů 

 harmono-
gram 

Bezpeč-
nostní rady 

státu 

§ 15 odst. 2 písm. c) 
nařízení vlády 

 

zpracují ústřední správní úřady 
podle působnosti  

a předají zpracovateli 
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20. Projednání informace o stavu zpracování Krizového plánu 
kraje (průběžná kontrola) – předkládá ředitel Hasičského 
záchranného sboru. 

Bezpečnostní 
rada kraje 

předseda 
Bezpečnostní 

rady kraje 

zpracovatel-
ský tým 

červen 
2004 

§ 16 písm. g) nařízení 
vlády 

zařadit do plánu práce 
Bezpečnostní rady kraje 2004 

21. Část B.4. Krizový plán kraje: Operační plány.
38

 zpracovatel-
ský tým 

vedoucí 
zpracovatel-
ského týmu 

složky 
integrova-

ného 
záchranného 

systému, 
zpracovatel. 

subjekty 

průběžně 
do 30. IX. 

2004 

§ 15 odst. 2 písm. d) 
nařízení vlády 

 

na jednotlivé typy krizových 
situací 

B.4.1. Havarijní plán kraje.
39

 Hasičský 
záchranný 

sbor 

ředitel 
Hasičského 

záchranného 
sboru kraje 

zpracovatel-
ský tým 

do 30. IX. 
2004 

§ 10 zákona č. 
239/2000 Sb. 

obsah dle novelizované 
vyhlášky Ministerstva vnitra 

č. 328/2001 Sb. 

B.4.2. Povodňové plány ucelených povodí.
40

  předseda 
Povodňové 

komise 

Povodňové 
komise obcí 
s rozšířenou 
působností 

do 30. IX. 
2004 

§ 71 zákona č. 
254/2001 Sb. 

vyžádat aktualizaci 
Povodňového plánu 

Uceleného povodí Labe 

B.4.3. Vnější havarijní plány.
41

 Hasičský 
záchranný 

sbor, 
pracovní 
skupiny 

ředitel 
Hasičského 

záchranného 
sboru kraje 

dotčené 
obce 

s rozšířenou 
působností 

průběžně § 10, 12 zákona č. 
239/2000 Sb., 
§ 12 zákona č. 
353/1999 Sb. 

příloha č. 2 k vyhlášce 
Ministerstva vnitra 

č. 328/2001 Sb., 
příloha č. 2 k vyhlášce 
Ministerstva životního 
prostředí č. 383/2000 

B.4.4. Krajské pohotovostní plány.
 

 
 

Krajská 
veterinární 

správa 

ředitel 
Krajské 

veterinární 
správy 

Krajská 
nákazová 

komise 

průběžně 
do 30. IX. 

2004 

§ 49 odst. 1 písm. a) 
zákona 

č. 166/1999 Sb. 

podkladem jsou současné 
„okresní“ plány 

                                                 
38

 Přehled operačních plánů bude dále upřesňován a doplňován, zahrnuje i plány, které jsou součástí havarijního plánu kraje. 
39

 Pokud k 1. lednu 2004 nenabude účinnosti novela vyhlášky Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., nebudou realizovány body 11. a 23. harmonogramu, provede se 
aktualizace stávajícího Havarijního plánu kraje se stavem k 30. září 2004 (tato aktualizace se v Bezpečnostní radě kraje samostatně nebude projednávat). 
40

 Provede se aktualizace zpracovaných povodňových plánů ucelených povodí (dolní Vltava, Labe) se stavem k 30. září 2004. 
41

 Vnější havarijní plány provozovatelů rizikových činností podle zákona č. 353/1999 Sb., zařazených do kategorie „B“ – tyto Vnější havarijní plány budou zpracovávány, 
projednávány v Bezpečnostní radě kraje a následně zařazovány do Krizového plánu kraje postupně, v závislosti na procesu předkládání, projednávání a schvalování 
stanovené bezpečnostní dokumentace těchto provozovatelů (zpracování Vnějších havarijních plánů řeší samostatná pracovní skupina na úrovni kraje). 
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B.4.5. Plán zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného 
pořádku. 

Policie České 
republiky 

ředitel 
Policie České 

republiky 

 průběžně 
do 30. IX. 

2004 
 

§ 16 odst. 1 zákona 
č. 240/2000 Sb. 

pracovní název dokumentu 
zpracovávaného Policií České 

republiky 

B.4.6. Traumatologický plán. Územní 
středisko 

záchranné 
služby 

ředitel 
Územního 
střediska 

záchranné 
služby 

Krajský úřad 
– odbor 

zdravotnictví 

do 30. IX. 
2004 

 aktualizace zpracovaného 
plánu k 30. IX. 2004 

B.4.7. Plán mimořádných hygienických opatření. Krajská 
hygienická 

stanice 

ředitel 
Krajské 

hygienické 
stanice 

územní 
pracoviště 

do 30. IX. 
2004 

 pracovní název dokumentu 
Krajské hygienické stanice 

22. Projednání informace o stavu zpracování Krizového plánu 
kraje (průběžná kontrola) – předkládá ředitel Hasičského 
záchranného sboru kraje. 

Bezpečnostní 
rada kraje 

předseda 
Bezpečnostní 

rady kraje 

zpracovatel-
ský tým 

říjen 2004 § 16 písm. g) nařízení 
vlády 

zařadit do plánu práce 
Bezpečnostní rady kraje 2004 

23. Projednání havarijního plánu kraje zpracovaného podle 
novelizované vyhlášky Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb. – 
předkládá ředitel Hasičského záchranného sboru kraje. 

Bezpečnostní 
rada kraje 

předseda 
Bezpečnostní 

rady kraje 

složky 
integrova-

ného 
záchranného 

systému 

říjen 2004 § 6 odst. 1 písm. c) 
nařízení vlády 

zařadit do plánu práce 
Bezpečnostní rady kraje 2004 

24. Projednání zpracovaných vnějších havarijních plánů. Bezpečnostní 
rada kraje 

předseda 
Bezpečnostní 

rady kraje 

Hasičský 
záchranný 

sbor, 
pracovní 

skupina ke 
zpracování 

vnějších 
havarijních 

plánů 

říjen 2004 § 6 odst. 1 písm. d) 
nařízení vlády 

zařadit operativně do 
programu Bezpečnostní rady 

kraje 

25. Část B.5. Krizový plán kraje:Plán nezbytných dodávek. Krajský úřad vedoucí 
oddělení 

obrany a pro 
řešení 

krizových 
situací 

Hasičský 
záchranný 

sbor 

do 30. XI. 
2004 

§ 15 odst. 2 písm. e) 
nařízení vlády 

obsah dle § 2 vyhlášky 
č. 498/2000 Sb. 
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26. Část B.6. Krizový plán kraje: Plán akceschopnosti krajského 
úřadu. 

Krajský úřad vedoucí 
oddělení 

obrany a pro 
řešení 

krizových 
situací 

Hasičský 
záchranný 

sbor 

do 30. XI. 
2004 

§ 15 odst. 2 písm. g) 
nařízení vlády 

obsah dle Metodiky 
zpracování krizových plánů 

27. Část B.7. Krizový plán kraje: Plán spojení. zpracovatel-
ský tým 

vedoucí 
zpracovatel-
ského týmu 

složky 
integrova-

ného 
záchranného 

systému 

do 30. XI. 
2004 

§ 15 odst. 2 písm. h) 
nařízení vlády 

souhrn dílčích plánů spojení 

28. Část B.8. Krizový plán kraje: Plán materiálně technického 
zabezpečení. 

Hasičský 
záchranný 

sbor 

ředitel 
Hasičského 

záchranného 
sboru kraje 

složky 
integrova-

ného 
záchranného 

systému 

do 30. XI. 
2004 

§ 15 odst. 2 písm. h) 
nařízení vlády 

obsah dle Metodiky 
zpracování krizových plánů 

29. Část B. IX. Krizový plán kraje: Plán zdravotnického 
zabezpečení. 

zpracovatel-
ský tým 

vedoucí 
zpracovatel-
ského týmu 

složky 
integrova-

ného 
záchranného 

systému 

do 30. XI. 
2004 

§ 15 odst. 2 písm. h) 
nařízení vlády 

obsah dle Metodiky 
zpracování krizových plánů 

30. Část B.10. Krizový plán kraje: Topografické mapy 
s vyznačenými riziky a řešením ohrožení. 

zpracovatel-
ský tým 

vedoucí 
zpracovatel-
ského týmu 

Krajský úřad do 30. XI. 
2004 

§ 15 odst. 2 písm. h) 
nařízení vlády 

obsah dle Metodiky 
zpracování krizových plánů 

31. Kompletace Krizového plánu kraje v písemné i elektronické 
podobě, předložení k projednání v Bezpečnostní radě kraje 
(verze 1.0.). 

Hasičský 
záchranný 

sbor 

ředitel 
Hasičského 

záchranného 
sboru kraje 

zpracovatel-
ský tým 

prosinec 
2004 

 počet potřebných výtisků 
stanoví zpracovatelský tým 

32. Projednání Krizového plánu kraje v Bezpečnostní radě kraje – 
předkládá vedoucí zpracovatelského týmu. 

Bezpečnostní 
rada kraje 

předseda 
Bezpečnostní 

rady kraje 

zpracovatel-
ský tým 

prosinec 
2004 

§ 6 odst. 1 písm. b) 
nařízení vlády 

zařadit do plánu práce 
Bezpečnostní rady kraje 2004 

33. Schválení Krizového plánu kraje hejtmanem kraje. hejtman 
kraje 

 do 31. XII. 
2004 

§ 15 odst. 2 
písm. b) 
zákona 

č. 
240/2000 

Sb. 

po zapracování 
připomínek 
z projednání 

v Bezpečnostní radě 
kraje 
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34. Projednání návrhu způsobu (formy) seznámení obcí, 
právnických osob a podnikajících fyzických osob 
s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými 
opatřeními a se způsobem jejich provedení – předkládá 
Hasičský záchranný sbor kraje. 

Bezpečnostní 
rada kraje 

předseda 
Bezpečnostní 

rady kraje 

Hasičský 
záchranný 

sbor 

prosinec 
2004 

§ 6 odst. 1 písm. l) 
nařízení vlády 

zařadit do plánu práce 
Bezpečnostní rady kraje 2004 

35. Projednání rozpracovaných vybraných úkolů Krizového plánu 
kraje v bezpečnostních radách obcí s rozšířenou působností – 
předkládají obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 

bezpečnostní
rady 

určených 
obcí 

starostové 
obcí 

s rozšířenou 
působností 

obecní úřady 
obcí 

s rozšířenou 
působností 

prosinec 
2004 

§ 8 písm. b) nařízení 
vlády 

zařadit do plánu práce 
bezpečnostních rad určených 

obcí pro rok 2004 

36. Projednání rozpracovaných vybraných úkolů Krizového plánu 
kraje se starosty dotčených obcí. 

obecní úřady 
obcí 

s rozšířenou 
působností 

starostové 
obcí 

s rozšířenou 
působností 

starostové 
obcí 

prosinec 
2004 

 porady se starosty obcí ve 
správních obvodech obcí 
s rozšířenou působností 

37. Předložení rozpracovaných vybraných úkolů Krizového plánu 
kraje k posouzení v Bezpečnostní radě kraje. 

obecní úřady 
obcí 

s rozšířenou 
působností 

starostové 
obcí 

s rozšířenou 
působností 

 leden 
2005 

§ 6 odst. 2 písm. b) 
nařízení vlády 

1 výtisk dokumentu 
v elektronické podobě 

38. Seznámení obcí, právnických osob a fyzických osob 
s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými 
opatřeními a se způsobem jejich provedení. 

Hasičský 
záchranný 

sbor 

ředitel 
Hasičského 

záchranného 
sboru kraje 

obecní úřady 
obcí 

s rozšířenou 
působností 

průběžně 
od ledna 

2005 

§ 15 odst. 4 písm. c) 
zákona č. 240/2000 

Sb. 

způsob 
seznamování projednán 

v Bezpečnostní radě kraje 

39. Příprava podkladů pro posouzení rozpracovaných vybraných 
úkolů Krizového plánu kraje v Bezpečnostní radě kraje. 

zpracovatel-
ský tým 

vedoucí 
zpracovatels
kého týmu 

obecní úřady 
obcí 

s rozšířenou 
působností 

do 31. 
března 
2005 

 materiál pro jednání 
Bezpečnostní rady kraje 

40. Posouzení rozpracovaných vybraných úkolů Krizového plánu 
kraje v Bezpečnostní radě kraje – předkládá vedoucí 
zpracovatelského týmu. 

Bezpečnostní 
rada kraje 

předseda 
Bezpečnostní 

rady kraje 

zpracovatel-
ský tým 

duben 
2005 

§ 6 odst. 2 písm. b) 
nařízení vlády 

zařadit do plánu práce 
Bezpečnostní rady kraje 2005 

41. Zapracování připomínek z posouzení v Bezpečnostní radě 
kraje, schválení dokumentu „rozpracování“ starostou obce.

42
 

obecní úřady 
obcí 

s rozšířenou 
působností 

starostové 
obcí 

s rozšířenou 
působností 

 květen 
2005 

 o schválení informovat 
Krajský úřad, oddělení obrany 
a pro řešení krizových situací  

 

                                                 
42

 Ustanovení § 19 odst. 1 nařízení vlády stanovuje konečný termín pro zpracování krizových plánů a plánů krizové připravenosti (do 1. ledna 2005), tento termín se 
nevztahuje na rozpracování vybraných úkolů Krizového plánu kraje určenými obcemi. 
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Uvedené právní předpisy: 
 

 zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění 
pozdějších předpisů; 

 zákon č. 239/2000 Sb., o integhrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.; 

 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.; 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

 vyhláška Ministerstva vnitra č. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějších havarijních plánů pro havárie 
způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky; 

 vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému; 

 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 (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 
36/2003 Sb.; 

 vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění vyhlášky SSHR č. 542/2002 Sb. 
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Plán komunikace 
Krajského pandemického plánu 

 
Stěžejní část komunikace navenek, ale i uvnitř, se bude odehrávat mezi Krajskou hygienickou 
stanicí a Krajským úřadem. Pro vytvoření jednotného postupu a souladu mezi oběmi 
organizacemi je nutné se vzájemně informovat o poskytnutých informací, zvláštní důraz je 
nutné klást na informace poskytované veřejnosti, neboť v případě pandemie hrozí vznik 
paniky a nedůvěra obyvatelstva vůči postupu jednotlivých orgánů může mít negativní vliv na 
zvládnutí řešení situace.  
 
Na krajském úřadě bude komunikace probíhat především prostřednictvím odboru 
zdravotnictví, příp. tiskového odboru, některé informace může poskytovat odbor 
integrovaného záchranného systému a obrany. Všechny tyto informace budou poskytnuty 
Krajskou hygienickou stanicí, konkrétně prostřednictvím krizového managera Krajské 
hygienické stanice, který zajistí jejich předání dál v rámci Krajské hygienické stanice. 
 
Za Krajskou hygienickou stanici je poskytováním informací pověřen ředitel Krajské hygienické 
stanice, příp. krizový manager, dále vedoucí protiepidemického odboru. Krizový manager 
Krajské hygienické stanice bude informován o poskytnutých informací pracovníky Krajské 
hygienické stanice, aby mohl tuto informaci předat krajskému úřadu a byl tak neustále 
umožněn přehled o počtu, četnosti, ale i obsahu zveřejňovaných informacích.  
 
Pokud je to možné, bude písemná podoba předané (zveřejněné) informace předána  
i krizovému manageru Krajské hygienické stanice pro archivaci a následné vyhodnocení 
způsobu komunikace v průběhu řešení situace. 
 

I. Členové Krajské epidemiologické komise Středočeského kraje a Pracovního 
štábu Krajské epidemiologické komise (provádí Krajská hygienická stanice) 

 
Zacílení na příjmovou skupinu: členové Krajské epidemiologické komise Středočeského kraje 
a Pracovního štábu Krajské epidemiologické komise. 
 
Cílem je: 
 

 informovat tyto členy o vydaných rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České 
republiky, 

 informovat o vydaných doporučení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu 
chorob (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDPC). 

 předat další informace z Ministerstva zdravotnictví České republiky předané řediteli 
Krajské hygienické stanice na poradách, 

 informovat členy Krajské epidemiologické komise o epidemiologické situaci v kraji 
(mimo jiné zasílá protiepidemický odbor zdravotnickému odboru Krajského úřadu, 
v kopii krizovému manageru Krajské hygienické stanice, který v případě potřeby 
informuje předsedu a členy Krajské epidemiologické komise), 

 vzájemné informování členů Krajské epidemiologické komise o přijatých opatřeních  
a postupech. 
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Způsob komunikace: elektronická, příp. osobní účastí na zasedání. 
 
Pověřené osoby: předseda a místopředseda Krajské epidemiologické komise, krizový 
manager Krajské hygienické stanice. 
 
Finanční náročnost: žádná. 

 
II. Správní úřady (provádí Krajská hygienická stanice a Krajský úřad) 

 
Zacílení na příjmovou skupinu: Ministerstvo zdravotnictví České republiky (odbor Krizové 
připravenosti, sekce Hlavního hygienika). 
 
Cílem je: poskytovat vyžádané informace a další skutečnosti dle Krajského pandemického 
plánu a Národního pandemického plánu (v potřebné podobě a formě, ve stanovené 
periodicitě). 
 
Způsob komunikace: elektronická, případně osobní účastí na poradách Ministerstva 
zdravotnictví České republiky. 
 
Pověřené osoby: ředitel Krajské hygienické stanice, krajský epidemiolog, krizový manager 
Krajské hygienické stanice, hejtman kraje, vedoucí zdravotnického odboru Krajského úřadu. 
 
Finanční náročnost: žádná. 

 
III. Odborná veřejnost (provádí Krajská hygienická stanice a Krajský úřad) 

 
Zacílení na příjmovou skupinu: praktičtí lékaři, nemocnice, Zdravotnická záchranná služba, 
případně další zdravotnická a jiná zařízení. 
 
Cílem je: informovat o vydaných rozhodnutích a doporučeních, metodických postupech atd. 
 
Prostředky komunikace: 
 

 semináře, 

 zveřejňování odborných článků na webu Krajské hygienické stanice, 

 zveřejňování výsledků epidemiologické situace v kraji, 

 zveřejňování/zasílání rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky, 

 doporučení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu chorob (European Centre 
for Disease Prevention and Control, ECDPC). 

 
Způsob komunikace: různá, dle potřeby i poštou a telefonicky. 
 
Pověřené osoby: zodpovědná osoba za Krajskou hygienickou stanici a zodpovědná osoba za 
Krajský úřad. 
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Finanční náročnost: nestanovena, semináře a poštovní náklady a náklady za 
telekomunikační služby zvyšují náklady na řešení vzniklé situace u jejich organizátora/ 
zadavatele (Krajská hygienická stanice, Krajský úřad). 

 
IV. Široká veřejnost (provádí Krajská hygienická stanice a Krajský úřad) 

 
Zacílení na příjmovou skupinu: široká veřejnost, možnost většího zaměření na konkrétní 
rizikové skupiny. 
 
Cílem je:  
 

 informovat o vydaných rozhodnutí a doporučení,  

 upozornit obyvatelstvo na rizika ohrožení zdraví a života,  

 informovat je pravdivě o vývoji nemocnosti a o tom, kam se obrátit o radu,  

 provádět zdravotnickou výchovu učitelů, popř. ošetřovatelů ve školách, domovech 
apod., vést k prevenci. 

 
Prostředky komunikace: 
 

 zveřejňování odborných článků na webu Krajské hygienické stanice a Krajského úřadu 
(hygiena rukou a základní hygienické návyky, informace pro cestovatele do rizikových 
oblastí, předcházení onemocnění pandemickým virem a informace o onemocnění 
způsobených pandemickým virem), 

 letáky v čekárnách u praktických lékařů, v nemocnicích a jiných zdravotnických 
zařízení,  

 zřízení bezplatné telefonické linky (v případě potřeby v režimu 24/7), případně 
i emailu pro dotazy veřejnosti. 

 
Další možnosti: využít spolupráce s dobrovolnickými organizacemi. 

 
Způsob komunikace: různá, dle potřeby i poštou a telefonicky, prostřednictvím médií. 
 
Pověřené osoby: zodpovědná osoba za Krajskou hygienickou stanici a zodpovědná osoba za 
Krajský úřad.  
 
Finanční náročnost: nestanovena (u tištěných materiálů je nutné brát v potaz nejen náklady 
na tisk, ale i distribuci), zřízení telefonních linek i tištěné materiály zvyšují náklady na řešení 
vzniklé situace u jejich zřizovatele/ zadavatele (Krajská hygienická stanice, Krajský úřad) 
 
Náklad:  360 000 osob nemocných (30 % obyvatelstva kraje); 

  460 000 domácností v kraji (lze využít např. Středočeský magazín); 
  Lze zvolit i užší zaměření pro konkrétní zacílení.  
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V. Média (provádí Krajská hygienická stanice a Krajský úřad) 
 
Zacílení na příjmovou skupinu: celostátní i regionální média, odborná média. 
 
Cílem je: informovat je pravdivě o vývoji nemocnosti, o přijímaných opařeních, vést s médii 
od začátku konstruktivní dialog a nevyvolat paniku mezi obyvateli 
 
Prostředky komunikace: 
 

 tiskové zprávy; 
 tiskové konference a brífinky; 
 telefonické rozhovory. 

 
Způsob komunikace: různá, dle potřeby i osobní či telefonická. 
 
Pověřené osoby: zodpovědná osoba za Krajskou hygienickou stanici a zodpovědná osoba za 
Krajský úřad. 
 
Finanční náročnost: nestanovena, odvíjí se od počtu uspořádaných tiskových konferencí, 
brífinků apod. a zvyšují náklady organizátora na řešení vzniklé situace (vydání tiskových 
zpráv, stejně tak poskytování telefonických rozhovorů je bez přímých nákladů, nanejvýš 
s ohledem na zvýšené náklady na telefonické poplatky). 

 
Obecná pravidla komunikace a poskytování informací 

 
1. Články zveřejňované na internetových stránkách budou datovány pro snadnou 

orientaci v případě aktualizace. 
2. Zvážit nahrávání telefonických hovorů pro případnou potřebu jejich zřizovatele, 

rovněž budou vyhodnocovány z pohledu efektivnosti (počet a délka příchozích 
respektive odchozích hovorů, nejčastější typy dotazů apod.). 

3. Veškeré vytvořené komunikační prostředky (telefonní linky, emaily) musí být 
personálně obsazené.  

4. Všechny zveřejněné články (web, tisk) i vydané letáky budou archivovány.  
5. Monitoring tisku si provádí každá organizace sama na své náklady průběžně. Pro 

hodnocení způsobu řešení pandemie je důležitý monitoring tisku Krajského úřadu  
a Krajské hygienické stanice. 

6. Poskytnuté rozhovory pro rozhlas a televizi je nutné zaznamenat alespoň v podobě 
informace o tom, čeho se rozhovor týkal, komu byl poskytnut, v jakém čase byl 
odvysílán, a tuto informaci zaslat krizovému manageru Krajské hygienické stanice. 

 
Odpovědnost za komunikaci 
 

Odpovědnost za komunikaci s veřejností a hromadnými informačními prostředky nese: 
v rámci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje jeho ředitel a jím stanovený zástupce 
Krajské hygienické stanice; v době vyhlášení krizového stavu je na hejtmanovi kraje  
a tiskovém mluvčím Středočeského kraje. 
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Schéma organizace krizového řízení v kraji 
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Příloha: Operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v Kladně  

(foto autorka). 
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Schéma komunikace orgánů krizového řízení ve Středočeském kraji. 
 

 
 LEGENDA: 
  
  Vzájemná komunikace mezi orgány krizového řízení  
  varování, vyrozumění 
  žádost o pomoc, hlášení z krizových štábů 
   operační komunikace mezi velitelem zásahu a operačním  
  a informačním střediskem 

Hejtman 
Středočeského 

kraje 
 

Krizový štáb kraj 

 

Krajské ředitelství 
HZS Kladno 

 
 
 

Krajské operační 
a informační středisko 

 
 (KOPIS) 

Obec s rozšířenou 
působností (ORP) 

Starosta 
ORP 

Krizový štáb 
obce 

Obec 
 

 
Starosta 

Krizový štáb 
obce 

Místo zásahu 

 
Štáb 

velitele 

zásahu 

Velitel 
zásahu 

Síly a prostředky 
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Varování obyvatelstva a Jednotný systém varování a vyrozumění ve Středočeském kraji 
 
Zabezpečit včasné varování obyvatel před potencionálním nebezpečím je jedním ze 
základních úkolů ochrany obyvatelstva. Včasná informovanost umožní lidem na ohrožených 
místech včas přijmout opatření k záchraně lidských životů, zdraví a majetku.  
 
Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV) ve Středočeském kraji tvoří souhrn 
organizačních, technických, provozních opatření a vazeb mezi nimi. Jednotný systém 
varování a vyrozumění je tvořen systémem selektivního rádiového návěštění, kterým je 
z vyrozumívacích center zabezpečováno ovládání koncových prvků vyrozumění a varování. 
Vyrozumívací centra ve Středočeském kraji jsou součástí operačních a informačních středisek 
integrovaného záchranného systému a dělí se do 4 úrovní:  
 

 úroveň ústřední (úroveň 1 – operační a informační středisko generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky); 

 krajská (úroveň 2 – Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného 
sboru kraje);  

 okresní (úroveň 3 – operační a informační střediska územního odboru Hasičského 
záchranného sboru kraje); 

 místní (úroveň 4 – koncové prvky). 
 
Vyrozumívací centrum úrovně 2 je zřízeno na Krajském operačním a informačním středisku 
Hasičského záchranného sboru v Kladně, operační a informační středisko Hasičského 
záchranného sboru Kolín (pro obce s rozšířenou působností Kolín, Český Brod a Říčany)  
a operační a informační středisko Mladá Boleslav (pro obce s rozšířenou působností Mladá 
Boleslav, Mnichovo Hradiště a Brandýs n. L., Mělník, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, 
Nymburk, Poděbrady, Lysá n. L.). 
 
Telekomunikační sítě tvoří ve Středočeském kraji linkové a rádiové sítě zabezpečující přenos 
signálu z vyrozumívacích center k aktivaci koncových prvků varování a vyrozumění. Koncové 
prvky varování jsou technická zařízení schopná vysílat varovný signál. Podle principu činnosti 
jsou zpravidla děleny na: 
 

 rotační sirény 

 elektronické sirény 

 místní informační systémy (místní rozhlasy) 
 
Hasičský záchranný sbor kraje umísťuje koncové prvky varování na území obcí s počtem nad 
500 obyvatel, v zónách havarijního plánování a v dalších místech možného vzniku 
mimořádné události. Na území Středočeského kraje je do Jednotného systému varování  
a vyrozumění zapojeno celkem 759 prvků varování a vyrozumění, z toho 672 elektrických 
sirén, 40 elektronických sirén a 47 obecních rozhlasů. Systém Jednotného systému varování 
a vyrozumění umožňuje spouštět buď všechny napojené sirény v rámci kraje, nebo 
selektivně pouze sirény v oblastech ohrožení (skupinové adresy). Na operačním  
a informačním středisku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje je v současné 
době naprogramováno celkem 78 skupinových adres sirén a událostí pro různé typy 
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konkrétního ohrožení (havárie na vodních dílech, povodně, únik nebezpečných látek  
z ohrožujících objektů). 
  

Územní odbor 
Zadávací 
terminál Úroveň 

Vyrozumívané správní obvody 
obcí s rozšířenou působností 

 Kladno CENTRUM 2 
lze spustit všechny sirény v 
rámci Středočeského kraje 

 Kolín ALARM 2 Kolín, Český Brod, Říčany 

 Mladá Boleslav ALARM 2 
Mladá Boleslav, Mnichovo 
Hradiště, Brandys n. L. 

 
Tab.: Přehled vyrozumívacích center a koncových prvků varování a vyrozumění zapojených do 
Jednotného systému varování a vyrozumění na území Středočeského kraje. 
 
Varování je jednou ze základních podmínek úspěšné realizace opatření na ochranu 
obyvatelstva a zahájení komunikace orgánů krizového řízení s obyvatelstvem v ohrožení. 
Signály o vzniku mimořádné události nebo krizového stavu se ve správních obvodech obcí 
s rozšířenou působností Středočeského kraje vyhlašují prostřednictvím krajského operačního 
a informačního střediska Hasičského záchranného sboru v Kladně nebo místně příslušným 
operačním a informačním střediskem územního odboru Hasičského záchranného sboru Kolín 
nebo Mladá Boleslav v případě lokální mimořádné události. Bezprostředně po vyhlášení 
varovného signálu operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru 
kraje následuje verbální informace, která poskytuje doplňující slovní informace o povaze  
a rozsahu nebezpečí a nutných opatření k ochraně života, zdraví a majetku.  
 
Pro varování obyvatelstva při vzniku mimořádné události nebo po vyhlášení krizového stavu 
kromě použití základního prostředku, tj. sirén začleněných do Jednotného systému varování 
a vyrozumění, je možné využívat další prostředky: 
 

 koncové prvky nezařazené do Jednotného systému varování a vyrozumění (sirény, 
obecní rozhlasy); 

 místní kabelové televize; 

 sdělovací prostředky veřejnoprávní i soukromé (rozhlas a televize); 

 mobilní varovací prostředky složek integrovaného záchranného systému (Policie 
České republiky, Hasičský záchranný sbor kraje, městská policie); 

 krizové mobilní telefony, pagery; 

 pověřený pracovník obce na základě „nařízení“ vydaného starostou. 
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Standard obsahu verbálních informací v paměti elektronických sirén sloužící jako součást 
tísňového informování obyvatelstva reprodukovaných po zaznění varovného signálu  
nebo samostatně: 
 
ZKOUŠKA SIRÉN: Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén.  
 
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA: Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. 
Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize, regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, 
všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. 
 
NEBEZPEČÍ ZÁTOPOVÉ VLNY: Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny, ohrožení 
zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize, regionálních rozhlasů. 
Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. 
 
CHEMICKÁ HAVARIE: Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení 
únikem škodlivin. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize, regionálních rozhlasů. 
Chemická havárie, chemická havárie, chemické havárie. 
 
RADIAČNÍ HAVÁRIE: Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem 
radioaktivních látek. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize, regionálních rozhlasů. 
Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. 
 
KONEC POPLACHU: Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání 
Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec 
poplachu. 
 

Reakce obyvatelstva: Obecné zásady jak reagovat v případě nebezpečí. 
 

Každý se může dostat do situace, kdy se ocitne v nebezpečí. V takovém případě je důležité 
zachovat chladnou hlavu a postupovat podle těchto několika základních zásad a pravidel: 
 

 sledovat informace sdělovacích prostředků; 

 respektovat a získávat informace z oficiálních zdrojů; 

 varovat ostatní ohrožené osoby, pomáhat sousedům, nemocným a nemohoucím 
lidem; 

 reagovat na varovný signál ,,Všeobecná výstraha“; 

 zachovat klid a jednat s rozmyslem;  

 opustit ohrožený prostor; 

 dbát pokynů pracovníků záchranných složek a orgánů veřejné správy; 

 nepodceňovat vzniklou situaci; 

 nerozšiřovat neověřené zprávy; 

 zbytečně netelefonovat a nepřetěžovat telefonní síť. 
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Praktická doporučení jak se chovat při různých typech mimořádných událostí zveřejňuje 
Středočeský kraj na svých internetových stránkách. 

 
Na hlavní stránce http://www.kr-stredocesky.cz je přímo věnovaná sekce krizovému řízení. 

 

 
 

Rady a zásady chování obyvatelstva na webu Středočeského kraje. 
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Příloha: Leták vydaný Středočeským krajem informující o vzniku nového Call centra 

zřízeného při záchranné službě. 
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Příloha: Samolepky s důležitými čísly linek tísňového volání vyrobil Středočeský kraj  
v roce 2010. 
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Příloha: Kampaň pro děti nazvaná „Bezpečně do školy“ proběhla v roce 2005. 
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Příloha: Středočeská záchranná služba pravidelně pořádá kurzy první pomoci  

pro děti i dospělé. 
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