
Síly a prostředky obce 

K řešení mimořádných událostí a krizových situací jsou síly a prostředky zcela nezbytné. 
Základem jsou složky integrovaného záchranného systému, které zabezpečují pohotovost 
svých sil nepřetržitě 24 hodin. Ale i další síly a prostředky, například právnických osob, 
orgánů státní správy, ale i občanů, jsou velmi důležité. Je to z důvodu, že k řešení 
mimořádných událostí a krizových situací musíme umět soustředit takové množství sil a 
prostředků, jejichž nasazení je nezbytné pro účinné řešení situace a kde se musíme snažit 
zajistit 100% ochranu životů a zdraví občanů. 

Zajištění připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací si vyžaduje 
provést revizi disponibilních zdrojů obce, které můžeme k zabezpečení komplexu úkolů a 
opatření ochrany obyvatel potřebovat.  

K tomu slouží zdroje využitelné k řešení mimořádných událostí a krizových situací: 

Složky IZS 

- drží nepřetržitou 24-hodinovou pohotovost a tedy jsou připraveny 
kdykoli na zavolání situaci řešit 
- jsou řízeny svými operačními středisky, které nasazují další síly a 
prostředky dle situace a potřeby   
• spojení na jednotlivé složky integrovaného záchranného 
systému 

Jednotka požární 
ochrany obce a sbor 
dobrovolných hasičů 

- je hlavní silou starosty k řešení mimořádných událostí a krizových 
situací, protože její členové jsou vycvičeni a vybaveni ochrannými 
prostředky. Jsou schopni hasit požáry, provádět záchranné a 
likvidační práce, plnit úkoly a opatření civilní ochrany 
• seznam členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 
kontakty na členy 
• seznam techniky a vybavení jednotky 
• kontakty na Sbor dobrovolných hasičů 

Právnické a 
podnikající fyzické 
osoby v obci 

- právnické a podnikající fyzické osoby působící (podnikající) v obci 
- vlastní techniku, prostředky, materiály, zásoby, nebo zabezpečují 
služby, které by byly využitelné i pro řešení rozsáhlých mimořádných 
událostí a krizových situací v obci a ve prospěch ohrožených, nebo 
postižených občanů obce 
• seznam právnických a podnikajících fyzických osob působících 
(podnikajících) v obci, které vlastní techniku a stroje využitelné 
na řešení mimořádných událostí a krizových situací, kontakty na 
ně 
(např. vozidla na dopravu osob, nakladače, sklápěčky, jeřáby, 
cisterny na vodu, traktory, kompresory, elektrocentrály, motorové 
pily, .....) 
• seznam právnických a podnikajících fyzických osob působících 
(podnikajících) v obci, které zabezpečují službu využitelnou na 
řešení mimořádných událostí a krizových situací, kontakty na ně 
(např. ubytování, stravování, prodej potravin, ordinace, lékaři, 
zdravotní sestry, .... )  

Dobrovolníci 
- dobrovolníci představují významnou pomoc při řešení 
 mimořádných událostí a krizových situací  



• seznam organizací působících v obci, jejichž členové by mohli 
pomoci při řešení mimořádné události, nebo krizové situace a 
kontakty na tyto organizace 
• seznam osob, které by mohli pomoci při řešení mimořádné 
události, nebo krizové situace a a kontakty na tyto osoby 

Materiál p řipravený 
v obci na řešení 
krizové situace 

 - pouze materiál, skladované zásoby, kde vlastníkem je obec 
• seznam skladovaného materiálu, zásob 

Drobné nářadí 

- je zřejmé, že dlouhodobé skladování drobného nářadí, které bychom 
mohli využít po vzniku  mimořádných událostí a krizových situací je 
neekonomické 
- situace lze řešit nákupem drobného nářadí pro jednotku sboru 
dobrovolných hasičů obce  

Materiál a technika 
Správy státních 
hmotných rezerv 

Vyžádat cestou krizového štábu ORP Jindřichův Hradec 
• seznam skladovaného materiálu, zásob 
• humanitární balíčky Správy státní hmotných rezerv 

Humanitární pomoc 

Od obcí, organizací, soukromníků, občanů: 
- určit místo příjmu humanitární pomoci 
- určit personální složení skupiny pro příjem a výdej humanitární 
pomoci 

Charitativní 
organizace 

• seznam charitativních organizací a kontakty na ně 

Pracovní povinnost a 
pracovní výpomoc 

Je-li nařízena jako krizové opatření: 
- možnost uložit pracovní povinnost a pracovní výpomoc (metodický 
postup, tiskopisy) 

   
Tuto tabulku a zpracování jednotlivých seznamů musí každá obec realizovat sama. Tabulka 
slouží jako možný vzor.  

 
 


