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Seznam používaných zkratek 

 HZS – Hasičský záchranný sbor 

 IZS – Integrovaný záchranný systém 

 ORP – Obec s rozšířenou působností 

 MU – mimořádná událost 

 KS – krizová situace, krizový stav 

 ZaLP – záchranné a likvidační práce 

 HP – Havarijní plán 



Krizové řízení 

 

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností 

orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a 

vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, 

organizování, realizaci a kontrolu činností 

prováděných v souvislosti s: 

 

 přípravou na krizové situace a jejich řešením 



Krizové řízení  

Aby mohl stát plnit zákonem stanovené základní 

povinnosti za krizové situace, využívá se systém 

krizového řízení, který je aplikován jak v oblasti 

krizové připravenosti, tak i při řešení vzniklých 

krizových situací. 

 

  Na fungování systému krizového řízení se podílejí 

tzv. orgány krizového řízení, ale i právnické a 

fyzické osoby. 



Orgány krizového řízení 

 vláda, 

 ministerstva a jiné ústřední správní úřady, 

 Česká národní banka, 

 orgány kraje a další orgány s působností na území kraje, 

 orgány obce s rozšířenou působnosti (dále jen „ORP“), 

 orgány obce. 

Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů je 
koordinačním orgánem v přípravě na krizové stavy 
Ministerstvo vnitra. 

 



Krizové situace 

 V některých případech může mimořádná událost („dále 
jen MU“) nabýt takových rozměrů, že běžná činnost 
správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek IZS nevede 
k odvrácení vzniklého ohrožení.  

 Získání dalších zdrojů je možné pouze na úkor omezení 
běžných funkcí (příp. práv a svobod občanů), popř. 
vyžádáním zdrojů z území, jež nejsou MU postiženy. 
Toho lze dosáhnout pouze vyhlášením 

krizového stavu.  



Krizové situace 

 

 V roce 2002 projednala Bezpečnostní rada státu 

(„dále jen BRS“) 

 

23 typů možných krizových situací,  

identifikovaných pro území ČR 



Přehled typů krizových situací  

 Povodně velkého rozsahu 



Přehled typů krizových situací  

 Živelní pohromy velkého rozsahu (rozsáhlé lesní 

požáry, sněhové kalamity) 

 



Přehled typů krizových situací  

 Radiační havárie 

Jaderná elektrárna Temelín Jaderná elektrárna Dukovany 



Přehled typů krizových situací  

 Narušení hrází významných vodohospodářských děl 

se vznikem zvláštní povodně,  

 



Přehled typů krizových situací  

 Narušení dodávek ropy, elektrické energie, plynu 

 



Přehled typů krizových situací  

 Narušení dodávek pitné vody, potravin velkého 

rozsahu 

 



Řešení krizových situací 

 

 Problematiku přípravy na krizové situace a jejich 

řešení upravuje zákon o krizovém řízení. 

 

 Zákon (č. 240/2000 Sb.) definuje krizovou situaci 

jako MU nebo jiné nebezpečí, při nich je vyhlášení  

některý z krizových stavů. 



Krizové stavy 

Právní řád České republiky rozlišuje 4 krizové stavy: 

 

 Stav nebezpečí (hejtman) 

 Nouzový stav (vláda) 

 Stav ohrožení státu (Parlament ČR) 

 Válečný stav (Parlament ČR) 



Úkoly v krizovém řízení 

Obec (ORP) plní úkoly v krizovém řízení ve dvou 

rozdílných režimech: 

 

 Příprava na řešení krizové situace 

 

 Řešení krizové situace 



Krizové plánování 

 

 

 Krizový plán kraje 

 Krizový plán ORP 

 Krizový plán obce (Dokumentace obce) 

 



Krizový plán kraje 

 Zásadní plánovací dokument 

 Zpracovává HZS kraje v součinnosti s Krajským 

úřadem a obecními úřady 

 Obsahuje krizová opatření a postupy k řešení 

krizových situací. 

 Má vytvořit podmínky k připravenosti a řešení 

krizových situací. 

 



Krizový plán ORP/obce 

 Zásadní plánovací dokument 

 Zpracovává HZS – OÚ poskytují součinnost 

 Krizová opatření a postupy k řešení KS 

 Vytváří podmínky k připravenosti a řešení KS 

 členění: 

 základní – operativní – pomocná část 

 KP ORP rozpracovává úkoly z KP kraje, vztahuje 
se k území ORP 

 schvaluje primátor/starosta, projednává se v BR 
ORP  

 



Havarijní plánování 

Za účelem havarijní připravenosti jsou zpracovávány 

plánovací dokumenty, kterými se rozumí soubor 

plánovaných opatření k likvidaci mimořádné události, 

radiační nehody nebo radiační havárie a k omezení 

jejich následků: 

 

 Havarijní plán kraje 

 Vnější havarijní plán 

 Vnitřní havarijní plán 



Havarijní plán 

 Havarijní plán je dokument, ve kterém jsou popsány 

činnosti a opatření, které vedou ke zmírnění nebo 

odstranění následků mimořádné události nebo 

případné havárie. 

 

 havarijní plán kraje - zpracovává se pro řešení 

mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení 

třetího nebo zvláštního stupně poplachu, dle 

poplachového plánu. 

 

 



Havarijní plán kraje 

Zpracovatelem je HZS kraje, který při jeho     

zpracování vychází z: 

 analýzy vzniku MU a z toho vyplývajících ohrožení 

území kraje, 

 podkladů poskytnutých PaPFO, 

 podkladů poskytnutých dotčenými správními úřady, 

obecními úřady, jednotlivými složkami IZS a ve 

spolupráci s nimi. 

 



Havarijní plán kraje 

 

 Na zpracování tohoto dokumentu a jeho 

jednotlivých částí se podílí i další složky IZS a 

subjekty. 

 Schvaluje hejtman kraje, po předchozím projednání 

v bezpečnostní radě kraje.  

 Zpracovává se minimálně ve dvou vyhotoveních. 



Obsah Havarijního plánu kraje 

 Obsahem HP kraje je zejména popis území kraje, 

analýza rizik vzniku MU, informace o silách a 

prostředcích využitelných při provádění ZaLP a 

způsob zabezpečení ochrany obyvatelstva v kraji.  

 

  HPK kraje se člení na informační část, operativní 

část a plány konkrétních činností. 



Mapa účinku NL  

Budějovický Budvar, n.p. 



Vnější havarijní plán 

 

 

 Podle Zákona o prevenci závažných haváriích  

   (č. 224/2015 Sb.) 

 

  Podle Atomového zákona (č. 263/2016 Sb.) 

 



Vnější havarijní plán dle zák. č. 

224/2015 Sb, 

 

 Zpracovávají provozovatelé zařazení do skupiny 

B.  

 

 Pouze ti provozovatelé objektu a zařízení, u 

kterých je možnost vzniku závažné havárie, a 

kteří jsou zařazeni do skupiny B, dle zákona o 

prevenci závažných havárií. 

    





Vnitřní havarijní plán 

 Je zpracován v součinnosti se zaměstnanci 

provozovatele a stanovuje opatření uvnitř objektu 

při vzniku závažné havárie, která vedou ke zmírnění 

jejích dopadů. 

 

 Zpracovávají provozovatelé zařazení do skupiny 

B.  

 

 



Vnější havarijní plán dle zák. č. 

263/2016 Sb. 

 

 Je dokument Jihočeského kraje pro strategickou úroveň 
řízení 

 Obsahuje návrhy opatření k omezování následků 
radiační havárie na JE Temelín a základní úkoly pro 
jejich provedení 

  Dokument slouží složkám IZS, orgánům veřejné správy 
a dotčeným subjektům ke zpracování vlastní prováděcí 
dokumentace a k přípravě ZaLP prováděné v důsledku 
radiační havárie na JE Temelín 



Členění  Zóny havarijního plánování 

 

 

 Členění zóny HP na pásma a výseče je prováděno z 

důvodu přípravy a realizace neodkladných 

opatření v zóně HP v prvotní fázi po úniku 

radioaktivních látek, kdy není známo množství 

radioaktivních látek a místo spadu. 



Zóna havarijního plánování v okolí 

jaderné elektrárny 

 

 

 ZHP Jaderné elektrárny Temelín je rozdělena do 

dvou pásem představujících kružnice o poloměrech 

5 km a 13 km od JE 

     -  dále jsou členěny na 16 kruhových výsečí 



Zóna havarijního plánování 



Ochranná opatření pro ochranu 

obyvatelstva 

 Slouží k omezování ozáření osob a životního 

prostředí při radiační MU. 

 

 Varování 

 Ukrytí 

 Jodová profylaxe 

 Příprava na evakuaci 



Ochranná opatření 

 Související opatření: 

 Provozovatel jaderného zařízení má povinnost 

poskytovat obyvatelstvu v zóně HP základní 

informace pro případ radiační havárie a 

pravidelně je aktualizovat. 

Kalendář „Základní informace pro případ RH na JE 

Temelín“ 

 Je vydáván a distribuován ve dvouletých cyklech 

(2018-2019) 





Cvičení orgánů krizového řízení 

 

 ZÓNA 

 Dekontaminace techniky a osob 

 Blackout 

 Stavba protipovodňových hrází 



Kontroly 

 Hasičský záchranný sbor ČR vykonává kontroly v 

souladu s ustanoveními  § 33 zákona č. 240/2000 

Sb., o krizovém řízení - kontroluje tedy plnění 

povinností vyplývajících z tohoto zákona. 

 

 HZS ČR vykonává kontroly dodržování krizového 

zákona u obcí a obcí s rozšířenou působností. 

 


