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ABSTRAKT 

 

Název práce: 

 

Vývoj a současný stav ochrany obyvatelstva na území České republiky  

 

Cíle práce: 

 

Cílem práce je vytvořit přehled o vývoji a současném stavu ochrany obyvatelstva na 

našem území, popsat její historii a výsledky práce.  

 

 

Metody práce: 

 

V práci je použita metoda sběru dat z dostupné literatury a informačních zdrojů. 

 

Výsledky práce: 

 

Výsledkem práce je zmapování historie a současného stavu ochrany obyvatelstva na 

našem území. 
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ABSTRACT 

 

Name of the essay: 

 

The Progress and present condition of civil protection in the region of Czech 

republic 

 

Aim of the essay: 

 

The objective of this essay is to describe the progress and present condition of civil 

protection in our region, to describe it‘s history and results. 

 

Metod: 

 

There is a method of collecting data from accesible literature and information sources. 

 

Results: 

 

The result of this essay is an overall description of history and present condition of civil 

protection in our region. 

 

Key words: 

 

Civil defence, Civil protection 
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1. Úvod 
 
Vážná autonehoda, povodně, požáry, atd. To všechno jsou situace, ve kterých může jít o 

život nebo majetek kohokoliv z nás. Záleží pak na pohotovosti, duchapřítomnosti 

našeho jednání a možnostech pomoci ze strany společnosti, v níž žijeme, jak velké 

následky to vše může mít. Nejen následkům, ale i řešení podobných situací a hlavně 

jejich účinnému předcházení, se věnuje oblast souhrnně zastřešená pojmem ochrana 

obyvatelstva (dále již jen „OO“). 

Ochrana obyvatelstva. Jednoduchý pojem, pod kterým se skrývá mnohé a přesto těžko 

popsatelné. Když se kohokoliv zeptáte, co si pod tímto pojmem představuje, odpoví 

vám, že určitou představu má, ale s konkrétními slovy, vyjmenováním základních 

pojmů a úkolů, se u něj nesetkáte. Nikdo moc netuší, kolik práce a úsilí se skrývá za 

tím, že se my, běžní občané nejen tohoto státu, nemusíme toliko strachovat o své životy. 

Kdekdo se lekne v poledne každé první středy v měsíci, kdy jim nad hlavami začnou 

houkat poplašné sirény. Nikdo moc netuší, co má dělat v případech, kdy mu hrozí 

akutní nebezpečí nebo jak jej může vůbec rozpoznat. Neví, kam se při takových 

případech schovat, co má zajistit při opuštění místa, co má mít sebou, jak se při které 

hrozbě chránit…  Je neuvěřitelné, že se tak dlouho pohybujeme v prostředí, kde OO 

odvádí denně svou práci a my o ní moc nevíme. Ovšem OO sama o sobě by nic 

nezmohla bez práce tisíců příslušníků záchranných sborů, policistů, specialistů a 

úředníků, kteří se starají o to, aby svět byl bezpečnější. Snaží se zlepšovat možnosti 

zásahu a vypořádání se s hrozbami, stojí u vzniku postupů prací, jak co nejrychleji a 

nejefektivněji vrátit stav věcí do původního stavu, sepisují normy a pravidla, podle 

kterých by se dalo hrozbám předcházet. Je toho mnoho, co zůstává skryté, čehož 

důsledky mohou být obrovské a pro nás o to důležitější.  

Sofistikovanější popis OO bychom mohli najít v některých odborných publikacích. Na 

ukázku: 

„ Pojem ochrana obyvatelstva je často používán pro označení určitého sdruženého 

(integrovaného) systému vztahů, vazeb a konkrétních opatření k ochraně obyvatelstva a 

jeho majetku v nejrůznějších situacích, kdy může dojít k jejich ohrožení, počínaje 

„každodenními“ negativními událostmi, přes nejrůznější katastrofy a nouzové situace až 

po ozbrojený konflikt.“ (KROUPA 2006) 
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„ Ochrana obyvatelstva - plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, 

ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho 

života, zdraví a majetku.“ (MARTÍNEK 2003) Toto je i podle §2e zákona 239/2000 

vymezená definice pro OO. 

Laicky řečeno, OO přesně vystihuje svoji podstatu. Nejedná se o instituci ani 

společenství odborníků, ale o komplex služeb a úkonů, které mají za cíl chránit 

obyvatelstvo. A to před hrozbami v jakékoliv podobě. Ať již na lidském životě, zdraví 

či majetku.  

 

Informovanost a prevence 

 

Dostupná literatura se OO v České republice dotýká pouze okrajově. Hlavní témata 

těchto publikací se zabývají něčím jiným. Například Civilní obrana Hans-Peter Gassera 

zabývající se civilní obranou a mezinárodním humanitárním právem a právními styky. 

Nebo pak Civilní Obrana ČSSR z roku 1983, která popisuje jednotlivé druhy 

ozbrojených sil, výzbroj a vojenskou techniku civilní obrany. Existují také knihy, které 

se zaměřují na OO z pohledu možných činností člověka, při nepředvídatelných 

situacích. Jsou tak jakousi příručkou, jak se o sebe mohou lidé postarat v případě 

nebezpečí (SAS příručka, Jak přežít, apod.). Ovšem hrozeb na nás číhá mnohem více, 

a tak některé orgány vydávají informační letáky a brožury, kde ke konkrétním hrozbám 

je přidán návod, jak postupovat v souladu s ochranou našeho zdraví. Ačkoliv se nám 

může zdát dlouhé vyjmenování všech hrozeb za nezajímavé, informace, které jejich 

prostřednictvím získáme, nám mohou nejednou zachránit život. A právě předávání 

těchto informací běžným lidem je jedním ze základních poslání OO. 

Komplexnější pohled na OO lze nalézt pouze v odborných publikacích, článcích 

v odborných časopisech nebo jako zajímavost v některých měsíčních periodikách. A 

právě z nich bude tato práce také čerpat. 

Ochranou obyvatelstva se line „trojkombinace prvků“: jak hrozbu rozpoznat, jak jí čelit 

a jak jí předcházet. A také prevence je nedílnou, ne-li tou nejhlavnější částí působnosti 

OO. Říká se, že „ Štěstí přeje připraveným “. Proto se připravují různá opatření, 

předpisy, nařízení, podle kterých se nejen člověk, ale i například běh průmyslového 

zařízení musí řídit, a tím tak mít možnost zamezit vzniku různých problémů. 

Minimalizace rizik se tak stává jednou ze zásadní náplně takovýchto opatření a OO jako 

takové. Z pohledu financí, by kdekdo mohl namítnout, že to všechno stojí zbytečně moc 
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peněz, ze kterých obyčejný občan nepociťuje žádný užitek. Ovšem právě on ho pocítí 

velmi jasně v případech, kdy se mu něco vážného stane. Těžko si ve chvíli klidu a 

bezpečí uvědomí, jaké následky ho mohou postihnout, do jakých výšin by se mohla 

vyšplhat suma nutná k vypořádání se s hrozbami. Samozřejmě i z hlediska finančního je 

jednodušší nebezpečím předcházet. Vynaložené náklady na OO jsou vysoké, ovšem 

zaručeně se nejedná o vyhozené peníze.  

Bohužel nejen náklady na platy pracovníků OO, kteří tyto předpisy a nařízení vypisují a 

analyzují jejich účinnost vůči možným hrozbám, ale i vybavení záchranářů a nákup 

pomocné techniky. To vše stojí nemalé peníze, a proto se finanční stránka stává 

kamenem úrazu, který brzdí rozvoj ochrany obyvatelstva. Pokračování započatých 

plánů, dovybavování příslušných pracovníků technikou a technologiemi, budování 

bezpečnostních opatření, to vše závisí na rozpočtu, který OO dostává. Zájem o 

bezpečnost občanů dnes nabývá stále více na důležitosti a tak i osoby v zodpovědných 

pozicích si uvědomují, o jak důležitou oblast se jedná. Proto se vyvíjí snaha o stálý 

přísun nebo o případné navýšení přidělených financí do OO. Ochrana obyvatelstva stojí 

mnoho, to ano. Ale poskytuje daleko více. Vždyť: „ Lidský život nelze penězi vyčíslit.“  

 

Cílem této práce je seznámit s vývojem a současným stavem OO na území České 

republiky a s jejími základními prvky, které vycházejí z historických událostí. Měla by 

se tak stát určitým podnětem k tomu, abychom se o tuto oblast zajímali více, a věděli, 

co všechno stojí za tím, že můžeme žít způsobem života, jakým žijeme. 
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2. Teoretická část 
 
2.1. Historie ochrany obyvatelstva na území České republiky 

 
2.1.1. Období 1935-1938  
 
Historie ochrany obyvatelstva u nás v České republice zasahuje až do hluboké 

minulosti, ovšem i díky lepšímu informačnímu zmapování minulého století si vezmeme 

za počátek rok 1929. Tehdy se objevily první náznaky snahy o vytvoření zákona, který 

by ustanovil způsob obrany naší republiky s ohledem na bezpečnost občanů během 

neválečného období. Po hospodářské krizi se svět opět probouzí a u nás začaly panovat 

jisté obavy kvůli dění v sousedním Německu, kde po vzestupující moci nacistů bylo 

zřejmé, že hodlají svoji zahraniční politiku prosazovat i vojenskou silou. Hlavně tento 

impuls zavdal příčinu vzniku zákona č. 82 o ochraně a obraně proti leteckým útokům ze 

dne 11. dubna 1935. Jednalo se o zákon o tzv. "pasivní obraně". Podobné zákony 

vznikaly v téže době i v jiných okolních státech (např. Francie, Itálie, Polsku, atd.). Ze 

začátku měly tuto iniciativu v rukách soukromé organizace, které měli zájem o možnost 

individuální ochrany. Ovšem z důvodu, že takovýto stav vedení směřoval k nutnosti 

vytvořit určitý celoplošný systém, začaly se objevovat hlasy o předání řízení státní 

správě. 

Roku 1929 v ČSR vzniklo Ústředí obrany obyvatelstva, které mělo za cíl studium a 

možné realizace protiletecké obrany obyvatel. Oproti jiným zemím se u nás, vzhledem k 

mentalitě našich občanů, zvolil pro tento plán princip dobrovolnosti. (např. se u nás 

nedal praktikovat podobný systém, jako měli v Německu, který byl založený na 

disciplinovanosti občanů a jejich militaristické zařazení.) Na organizaci ochrany 

obyvatel se tak proti leteckým útokům v ČSR podílely i soukromé a tělovýchovné 

organizace, které zahrnovaly prvky brannosti.  

V zákoně č. 82 z roku 1935 je základním stupněm obec či obecní úřady, které 

zodpovídají za plnění všech úkolů a vytvářely podmínky pro kooperaci s dobrovolnými 

organizacemi. Bylo zřejmé, že otázka pasivní obrany, kterou jsme typově převzali z 

Francie (tzv. Lavalova instrukce pro pasivní obranu), je otázkou nejen technickou, ale 

hlavně organizační. Zákon proto také posiloval spoluúčast na organizaci pro soukromé 

organizace a jednotlivce (§ 4,6 a 13) a to i v mírových přípravách. Program pasivní 

obrany se týkal hlavně doby míru a mělo ho na starosti ministerstvo vnitra. Jeho 

aktivace v době branné pohotovosti ztrácela smysl pro svůj princip dobrovolnosti. 
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Zákon řešil například: 

• praktickou část, kdy byl založen Poradní sbor při ministerstvu vnitra, který 

centrálně řešil konkrétní otázky, týkající se protiletecké ochrany. V obcích 

vznikaly tzv. Místní poradní sbory (CPO - poradní sbory civilní protiletecké 

ochrany), které řešily organizaci pasivní obrany pro danou oblast 

• počítalo se i se zohledněním funkce infrastruktury a významných 

průmyslových podniků, které měly za povinnost mít i vlastní plán aktivní 

ochrany 

• kategorizaci území, o kterých rozhodla vojenská správa ve spolupráci s 

okresními úřady. Týkala se rozdílného způsobu příprav protiletecké ochrany 

• uložení povinnosti stavebníkům pro budování úkrytů v novostavbách či 

majitelům obytných či hospodářských staveb pro dovybudování těchto 

úkrytů a to z hlediska principu kolektivní ochrany (úkryt pro určitý počet a 

okruh osob)    

• vybavení úkrytů maskami (měly na starosti obce). Státní správa tak měla 

možnost ovlivnit kvalitu ochranných pomůcek (která i proto byla na vysoké 

úrovni) 

Centrální organizaci protiletecké ochrany mělo v popisu práce ministerstvo vnitra, které 

se o ni částečně dělilo s ministerstvem národní obrany, neboť nebyly zcela přesně 

stanoveny kompetence resortů. Vydání některých zákonů, např. o branné výchově z 

roku 1937, posunovaly rozhodování spíše do resortu zabývající se obranou státu. 

Organizaci v krajských celcích měly na starosti obecní, policejní či krajské úřady, které 

již měly s podobnou prací zkušenosti a znaly dobře místní poměry. Nejen obce, ale i 

významné výrobně-hospodářské subjekty měly určené povinnosti v kooperaci při 

ochraně před leteckými útoky (např. mít zpracovaný ochranný plán, ustavit a proškolit 

orgány protiletecké ochrany, pořídit prostředky na ochranu, provádět cvičení 

protiletecké ochrany).  

Vlastní činnost civilní protiletecké ochrany prováděly tzv. výkonné složky, kam patřily:   

• svépomocná služba - samotní obyvatelé postižené oblasti, kteří měli 

pomáhat při odstraňování místních a menších účinků leteckých útoků 

(domovní družstvo, domovní hlídka) 
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• veřejná služba - pořádková a bezpečnostní služba, poplachová služba, 

požární služba, samaritánská služba, asanační služba, spojovací a 

zpravodajská služba, zastírací služba, zvláštní služba 

Zákon č. 184 Sb. ze dne 1. července 1937 o branné výchově navazoval na zákon č. 82 

Sb. z roku 1935 o obraně proti leteckým útokům. Dle jeho znění pak docházelo 

pravidelně a uvědoměle k šíření povědomí o ochraně při leteckých útocích. Toto měli 

na starosti cvičitelé branné výchovy za pomoci dalších organizací hlavně hasičů, dále 

pak Červeného kříže či samaritánských organizací. Během přednášek a cvičení se 

obyvatelstvo dovídalo, jak se chovat v mírové době (účast na přednáškách, pořízení 

plynové masky, příprava domácího zatemnění, vlastnění lékárničky), při vyhlášení 

leteckého poplachu (zatemnění, příprava zásob pitné vody a potravin, nevycházení 

ven,…) a po ukončení leteckého poplachu (na znamení opustit úkryt, hlásit 

nevybuchlou munici, prohlédnout byt a výsledek hlásit domovní hlídce).  

Velká snaha byla také vyvinuta na ochranu obyvatelstva před chemickými zbraněmi. 

Vláda vyžadovala a vedla patřičné kroky k tomu, aby každý vlastnil plynovou masku.  

Z hlediska ukrytí při náletech se využívaly různé druhy úkrytů (přírodní, zákopové, 

štolové, ocelové). Jejich případná výstavba či začlenění do již vzniklých budov byla 

ošetřena paragrafy v zákoně č. 82 Sb. z roku 1935. Obce měly za povinnost vybudovat 

dostatečný počet veřejných úkrytů, stavebníci měli při stavbách začleňovat místa pro 

úkryt, vlastníci nemovitostí měli vytvořit vhodná místa pro schování před náletem. Toto 

nařízení však bylo často ignorováno z důvodu nedostatku financí či snahy stavebníků 

minimalizovat své náklady. 
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2.1.2. Období 1938-1945 
 

V období druhé světové války se v rámci ochrany obyvatelstva jednalo veskrze o 

vojenské akce a ne o OO z pohledu činnosti v mírovém období. Navíc i z důvodu 

nadvlády jiného státu si z tohoto období vybereme jen pár zajímavostí.  

 

Ochranná opatření si vyžádala nemalou finanční podporu, a tak v únoru roku 1938 

vláda navrhla Národnímu shromáždění zákon, který zaváděl mimořádné „ dávky na 

ochranu proti leteckým útokům “. Obce pak měly právo použít kromě již dříve 

schválených dotací i tyto peníze při budování civilní obrany. Každý občan se měl 

podílet na civilní obraně formou zvláštního poplatku, který byl vyměřen podle počtu 

obývaných místností nebo výše nájemného.  

Do podzimu 1938 docházelo ke zdokonalování obranných opatření. Vznikla tak i řada 

úředních směrnic o vyhlašování poplachů, o vybavení a budování krytů, o zatemnění, o 

ochraně proti bojovým látkám, o vybavení lékárniček. Vybudovaný systém civilní 

ochrany ovšem nebyl nikdy použit, neboť po Mnichovské dohodě dočasně ustala hrozba 

náletů na naše území. Systém byl převzat německou okupační a protektorátní správou. 

Posloužil tak až například koncem roku 1944 při náletech Spojenců na Prahu. Ke konci 

války byl kryt požární policie v Bartolomějské ulici, během Pražského květnového 

povstání roku 1945 sídlem vojenského velitelství povstání a v posledních dnech bojů i 

sídlem České národní rady.      

 
2.1.3. Období 1945-1951 
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Po druhé světové válce si Československo vydobylo své místo v Evropě a mělo také 

vyhlídky dlouhodobějšího mírového vývoje. V oblasti protiletecké obrany, která pod 

svá křídla přibrala i ochranu civilistů proti náletům, nastala dvě období. V prvním, v 

letech 1945-48, se likvidovalo vše, co nějakým způsobem souviselo s protileteckou 

ochranou a v druhém, v letech 1948-51, byly tyto akce pozastaveny a došlo ke snaze o 

jejich obnovu.  

V následujících třech letech po konci války nebyla v dosahu žádná hrozba konfliktu. 

Výsledkem se tak stala minimalizace opatření týkající se ochrany obyvatelstva před 

vzdušným napadením. Ministerstvo vnitra tak zodpovídalo například. za odstranění 

ochranných staveb, zbytků původní organizační struktury či zajištění nebo dokončení 

rozdělaných ochranných staveb. Je zajímavé, že po válce došlo k budování silnější 

armády, než kterou mělo Československo roku 1938. Přesto se minimalizovaly náklady 

na protileteckou obranu. Toto vše bylo následkem odlišností koncepcí a nejednotnosti 

opatření ze strany ministerstva národní obrany a ministerstva vnitra. Teprve až koncem 

roku 1947 se objevily první kroky ze strany ministerstva vnitra, které vytvořilo oddělení 

požární a civilní ochrany (MV BP-13), a dále pak zamezilo rušení dalších zařízení 

civilní protiletecké ochrany a začalo s jejich obnovou.  

V červnu 1948 byla vydána Směrnice pro prozatímní organizaci protiletecké ochrany, 

která se odvolávala na zákon č. 82 Sb. z roku 1935. Toto však bylo pouze prozatímní 

řešení a hledal se nový pořádek. Na podzim roku 1948 byl již vytvořen hrubý nástin 

zákona o civilní ochraně, jakožto i protiletecké ochraně. Charakter tohoto zákona již 

zašel hlouběji do možnosti ochrany civilistů během mírového období. Hlavní myšlenka 

zákona by se dala vystihnout jako ochrana života a statků před požáry a jinými 

mimořádnými ohroženími, jakožto před leteckými a jinými podobnými útoky. Řídícím 

orgánem bylo ustanoveno ministerstvo vnitra. Důležitým krokem také byla snaha 

sjednotit všechny již existující legislativní normy, které se týkaly této oblasti. Z nástinu 

zákona se vytvořila jeho předběžná osnova, která ovšem narazila na nesouhlas ze strany 

ministerstva národní obrany, které nepovažovalo za dobré, například i s ohledem na 

technický pokrok, aby nový zákon vycházel z předválečného a aby ministerstvo vnitra 

rozhodovalo v otázce protiletecké ochrany. Jejich připomínky však nebyly v konečné 

osnově brány v potaz. 

Osnova zákona o civilní ochraně obsahoval tři části. První se týkala civilní ochrany, 

která v této osnově byla charakterizována jako organizovaná, státem řízená činnost 
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směřující k zamezení, zdolávání a odstraňování příčin, následků a škod způsobených 

požárem, živelnými pohromami a jinými ohroženími, za války pak leteckými a jinými 

podobnými útoky. Druhá část se týkala problematiky požární bezpečnosti a třetí 

upřesňovala ochranu před leteckými útoky. Zákon v takto předložené podobě osnovy 

zákona o civilní ochraně, jakožto i protiletecké ochraně, však nikdy nebyl odsouhlasen 

tehdejším Národním shromážděním. Důvodem byly odborné nejasnosti, doznívající 

psychologický dopad války na obyvatelstvo a také určitá neochota politických špiček o 

vytvoření takto specifického dokumentu, který vyžadoval řadu navazujících 

legislativních opatření. Teprve až za rok a půl, 17. května 1950 byl přijat zákon č. 62 

Sb. o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami. V prosinci téhož roku bylo 

vydáno vládní nařízení týkající se organizace ochrany před požáry a jinými živelnými 

pohromami. Tímto způsobem byla na dlouhé roky legislativně zapečetěna snaha o 

legální začlenění civilní ochrany na řešení událostí s negativním dopadem na okolí.  

Organizačně byla sloučením agend požární bezpečnosti III/3, protiletecké ochrany III/5 

a Stráže obrany státu III zřízena civilní ochrana, která spadala pod ministerstvo vnitra. 

(nadále používané pod pojmem CPO - civilní protiletecká ochrana). Počet jejích 

pracovníků byl koncem čtyřicátých let kolem 240 000. Na podzim roku 1948 byla 

doplněna výzkumnou oblastí - Technickým a výzkumným ústavem protiletecké 

ochrany, který měl za úkol výzkum v oblasti požární bezpečnosti a ochrany před 

leteckými útoky. V jednotlivých krajích byly zřizovány výcviková střediska civilní 

ochrany. Na případnou pomoc bylo vyčleněno také 5 výcvikových praporů (každý o 

200-300 členech), které byly vyškoleny spolu s 500 příslušníky Státní národní 

bezpečnosti a Finanční stráží v oblasti civilní ochrany. K jejich práci se tak podle plánů 

mohli přidat řádní i dobrovolní hasiči (cca 800 000 mužů), vojáci (cca 48 000 mužů), 

příslušníci závodní, železniční a poštovní protiletecké ochrany. Z celkových odhadů 

vycházelo, že téměř každý desátý občan Československa byl prakticky zapojen do 

protiletecké ochrany (tj. asi 1 500 000 osob). Existovaly určité snahy, obzvláště ze 

strany tehdejší KSČ, o pojmutí civilní ochrany jako militarizované součásti aparátu 

Státní národní bezpečnosti, které se nakonec neuvedly v praxi. 

V letech 1949-53 se na civilní ochranu podařilo prosadit 2,1 mld. Kčs, přestože tyto 

finance měly jít původně jinam. Peníze byly použity jako stavební investice nebo na 

nákup zdravotnických potřeb (zdravotnické brašny, domovní lékárničky, zajištění 

výroby nového civilního filtru). Ministerstvo vnitra se také snažilo pro civilní ochranu 
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získat zpět materiál, který byl předtím předán jiným rezortům při likvidačních opatření z 

let 1945-47 (jednalo se především o motorová vozidla a jiné stroje). 

 
2.1.4. Období 1951-1957 
 
V letech 1950-51 hledalo Československo novou podobu protiletecké ochrany. 

Inspirovalo se zkušenostmi a principy ze Sovětského svazu, které se týkaly organizace, 

materiálně-technického a personálního zabezpečení. Civilní protiletecká ochrana měla 

být postavena na orgánech státní správy, výrobních podnicích a součinnou prací 

společenských organizací. Výsledkem bylo „Vládní usnesení o civilní obraně“ ze dne 

13. července 1951. Toto usnesení zřizovalo civilní obranu. Definovalo její úkoly, 

organizaci, řízení nebo také pravomoci. Oproti civilní ochraně zahrnovalo kromě 

pasivních ochranných opatření také ty aktivní, tzn. obranné. Stále se tedy jednalo spíše 

o vojenskou oblast, neboť všechny akce měly být uskutečněny před, při či po útoku ze 

vzduchu. Už zde byl ale zřejmý určitý důraz na prevenci, která je důležitou součástí 

OO. Jednalo se například o zajištění ochranných prostředků, připravenost obyvatel měst 

podílet se na civilní obraně, zajištění obranné pohotovosti ve městech, atd. Toto 

usnesení z roku 1951 ovšem podléhalo určitému stupni utajení a tak se s jeho obsahem 

mohl seznámit jen úzký okruh osob, ačkoliv měl být podkladem pro práci všech složek, 

orgánu a organizací. Lidé tak pořádně nevěděli, na základě čeho je od nich vyžadováno 

plnění určitých úkolů.     

Civilní obrana (dále již jen "CO") spadala pod správu ministerstva vnitra. Její opatření 

byla zaměřena jen na velká města a nejdůležitější závody a zařízení. Řízení CO bylo 

lokálně decentralizováno a jednotlivá místa tak měla být schopná se případnému 

útočníkovi postavit sama. Územně byla CO organizována štáby civilní obrany měst a 

závodů. V těchto štábech byly zejména vedoucí funkce svěřeny do rukou vojáků z 

povolání.  

Jako pomocná síla byly ustanoveny vojenské útvary CO pod názvem kádrové vojenské 

jednotky civilní obrany, řídící se vojenskými řády a předpisy. Jejími členy byli vojáci z 

povolání a vojáci základní služby. Náplní této jednotky bylo provádění záchranných a 

likvidačních prací v městech, kam byli přiřazeni. Tomu odpovídal jejich výcvik a mělo 

vypovídat i vybavení, které ovšem nebylo příliš kvalitní. Při školení a výcviku byl 

zpočátku nedostatek předpisů, pomůcek a učebnic. Postupně se to zlepšovalo za 

přispění odborníků z ministerstva vnitra. Způsob systému, kdy se nejprve vyškolí 
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vedoucí pracovníci a ti posléze předají tyto znalosti svým podřízeným, moc nevyšel. 

Vybraní důstojníci CO byly vysláni na stáž do Leningradu, neboť sovětská koncepce 

CO byla podobná té naší. Tito důstojníci pak věděli již jak proškolovat ostatní a staly se 

hlavním šiřitelem znalostí o CO. I tato činnost se však děla pomalu, tudíž roku 1955 

bylo zřízeno učiliště CO. Učili se hlavně teoreticky a důležitá praktická část zůstávala 

opomenuta. S postupujícím časem se vnášel pomocí směrnic a programů určitý systém 

do výuky CO. Kvalita znalostí pracovníků řídících orgánů rostla, ovšem školení 

ostatních jednotek a útvarů služeb CO byla stále na nízké úrovni. Nebylo totiž úplně 

jasné, jestli jsou školení povinná (což nakonec bylo potvrzeno, protože podle dalšího 

usnesení se školení mělo provádět mimo pracovní dobu). 

Civilní obrana měla ze začátku svého působení za úkol např. evidovat stav a umístění 

již existujících úkrytů, provozuschopnost poplachových sirén či stav inženýrských sítí 

ve městě. Při těchto kontrolách byly zaznamenány nedostatky, funkčnost a připravenost 

jednotlivých zařízení a jejich možné využití. V pozdějších letech začala se 

zpracováváním organizačních plánů týkající se obrany před zbraněmi hromadného 

ničení. Poloha naší republiky, na hranici "nepřátelského" západu a východu, byla 

kritickým místem.   

Protiletecká obrana se v té době týkala hlavně měst a závodů. Zástupci z ministerstev 

národní obrany, vnitra a dalších úřadů se snažili tyto objekty roztřídit do kategorií, 

podle prioritní nutnosti obrany. Ovšem toto rozdělení často podléhalo subjektivním 

názorům a zájmům o dotace (ty objekty či města, která byla v kategorii více 

chráněných, dostávaly více financí). Nakonec bylo 66 měst a 1 486 objektů rozděleno 

do 3 kategorií. Snahou bylo, aby každý z nich byl v případě napadení soběstačný v 

oblasti civilní obrany (tudíž i záchranných a likvidačních prací). Ve městech dále byly 

zřízeny služby civilní obrany (např. zdravotnická, protipožární, komunální, krytová, 

obnovovací, silniční a mostní, spojovací, energetická, pořádková a bezpečnostní, 

zatemňovací). S postupujícími požadavky bylo do civilní obrany zapojováno stále více 

osob. ( s postupem času více jak 2 000 000 osob).  

Civilní obrana měla plnit svou funkci i během válečného konfliktu. Tu měly na starosti 

štáby CO měst a týkala se např. výstavby velitelských stanovišť, budování 

pozorovatelen, zabezpečení spojení a příslušných operačních plánů. Práce CO měla být 

pohotová a postavena na tom, že je třeba učinit vše pro lidskou záchranu. Proto při 

záchranných pracích se mělo vždy začínat s vyproštěním osob, poskytnutí první pomoci 

a přesunem zraněných do zdravotnických zařízení. Požární služba jim měla být 
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nápomocna v tom, že jim umožní přístup k zraněným (odklidí trosky, uhasí malé 

požáry). Vojenské složky CO měly být nasazovány v těch místech, kde se vyžadovala 

vyšší fyzická zdatnost, kázeň a odborné znalosti (např. pyrotechnici měli pomáhat při 

usnadnění průchodu k zraněným). Ovšem materiálně-technická základna vojenských 

složek CO byla na velmi nízké úrovni a tato skutečnost se podepsala na nemožnosti 

dosáhnout dobrých výsledků při cvičení, i když snaha a nasazení vojáků CO bylo 

vysoké. Dále v jejich řadách byl problém se školeními důstojníků a předávání 

zkušeností a znalostí nižším poddůstojníkům a vojákům.  

Při rozmístění vojenských jednotek CO se začaly brát v potaz kromě konvenčních 

zbraní i zbraně jaderné. Tudíž umístění jejich posádek bylo takové, aby případný 

jaderný útok na vytipovaná města na ně nedosáhl a přesto byli schopni občanům co 

nejrychleji pomoci.      

 

Nejnižší článek civilní obrany tvořily veřejné útvary CO. Patřili sem zdravotnické 

hlídky, požární hlídky a skupiny svépomoci. Jejich úkol byl provádět některá 

preventivní opatření a být první v akci po případném napadení. Jejich počet se řídil v 

souvislosti s počtem osob v dané oblasti. Ovšem z důvodu nejasností dík utajování 

skutečností o CO byly tyto hlídky na některých místech pouze papírově, nikoliv reálně. 

S budováním civilní obrany byla budována i první opatření zabývající se ochranou 

obyvatelstva. Jednalo se stále o vojenský pohled (stále pod hlavičkou protiletecké 

obrany), přesto již s větším zájmem o civilisty. Týkalo se to oblasti vyrozumění a 

varování, individuální protichemické ochrany a kolektivní ochrany.  
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Vyrozumění a varování měl na starost znovuvybudovaný poplachový systém, který 

tvořila síť sirén. Tento systém již existoval předtím, ale nebyl centrálně ovládán. Dbalo 

se také na funkčnost veškerého zařízení. Civilní obrana počítala i s použitím městských 

rozhlasů. O vyhlášení "Vzdušného poplachu" rozhodoval orgán protiletecké obrany 

státního území, na základě vyhodnocení vzdušné situace, na jehož podkladě územní 

velitelé CO vyhlásili vlastní varování v jim přidělených oblastech (tyto pokyny se šířili 

pomocí veřejných telefonních linek). Existovalo několik druhů poplachů, které mohli 

územní velitelé CO vyhlásit: příprava, letecký poplach, nenadálý letecký poplach, 

chemický poplach, požární poplach.         

Individuální protichemická ochrana spočívala v možnosti přidělit obyvatelstvu ochranné 

masky. Jelikož jich byl nedostatek a ty které byly k dispozici, byly již zastaralé, 

rozhodlo se velení urychlit dokončení vývoje nových ochranných masek. Následovalo 

jejich předání a uskladnění na patřičných místech (bylo tak vyrobeno obrovské 

množství např. ochranných vaků pro děti do 18 měsíců (230 000 kusů DV-52), 

ochranných kazajek pro děti (257 000 kusů DK-52), masek pro obyvatelstvo a 

osazenstvo závodů (3 200 000 kusů CO-1)). Byl také vyroben "protichemický balíček" 

pro příslušníky řídících orgánů a jednotek. Předpoklad byl ten, že výdej masek a 

kazajek obyvatelstvu by následoval po vyhlášení "Situace ohrožení". 

Systém kolektivní ochrany se jevil jako nejvhodnější způsob ochrany v případě 

napadení. Znamenalo to ukrýt obyvatelstvo, osazenstvo závodů či žáků do úkrytu. S 

postupem času se obnovovaly stávající úkryty z doby druhé světové války. Dále se 

přestavovaly sklepy a půdy. Ovšem kvalita budovaných úkrytů klesala, rozpočty na 

jejich stavbu byly překračovány, nedocházelo k jejich vybavení technikou (např. 

vzduchotechnikou), některé úkryty nebyly ani dokončeny. Z ministerstva vnitra tak 

přišla snaha o vypracování směrnic pro výstavbu krytů. Snažili se prosadit nestavění 

samostatných budov jako úkrytů, ale jejich začlenění do stojících či budovaných 

obytných a průmyslových výstaveb, aby tak zkrátili "doběhovou vzdálenost". Přes 

veškerou snahu bylo možno koncem roku 1956 ukrýt velmi nízké procento obyvatel ve 

městech či objektech (cca. 3% celkového počtu osob). 

Z důvodu nedostatku výzkumných kapacit v oblasti vývoje v CO byl roku 1955 zřízen v 

Praze Výzkumný ústav civilní obrany, který měl kapacitu v této oblasti posílit. Ústav 

však začal plně pracovat až v roce 1958, kdy byl přesunut do Strašnic z původních 

nevyhovujících podmínek na Žižkově. Jejich výzkum se zabýval širokým spektrem v 

oblastech stavebnictví, komunikace, chemie, atd. Jejich inovace se týkaly např. tlakově 
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odolných dveří a poklopů zvláštních staveb CO, vzduchotechniky, způsobu zatemnění, 

ochranných masek, radiotechniky. Na této práci se ovšem podílely také výzkumné 

instituty jiných rezortů (ministerstva národní obrany, kádrových chemických laboratoří 

civilní ochrany, atd.).    

Celkově byla v CO vyvinuta snaha o možný plynulý přechod CO z mírového stavu do 

stavu po vyhlášení "Situace ohrožení", která vyústila v dokument "Plán rozvinutí sil a 

prostředků civilní ochrany".  

 
2.1.5. Období 1958-1975 
 
15. ledna 1958 vyšla novela zákona z roku 1951 týkající se civilní obrany. Důvodem 

byla rostoucí hrozba použití zbraní hromadného ničení. Novela tak obsahovala úkoly a 

povinnosti CO ohledně obrany proti této hrozbě. Součástí byla i Směrnice o civilní 

obraně Republiky československé, která mimo jiné přiřazovala CO úkoly týkající se 

příprav evakuací, seznámení obyvatelstva se způsoby ochrany proti nepřátelským 

vzdušným útokům, včasného vyrozumívání obyvatelstva o hrozícím nebezpečí, 

poskytování pomoci obyvatelstvo postiženým útoky, účasti na poskytování pomoci 

národnímu hospodářství při živelních pohromách. Jednalo se opět o vnesení lepší 

systematičnosti a organizační provázanosti do již existujícího stavu CO. Opět se ovšem 

neřešila účast a povinnosti občanů v CO. Stupeň utajení, kterému tento dokument opět 

podléhal, opakoval situaci z roku 1951, kdy potřebné informace nebyly dodány až ke 

koncovým uživatelům a ti tak dostávali polovičaté podklady.  

Podle Usnesení vlády Republiky československé ze dne 15. ledna 1958 č. 49 o civilní 

obraně Republiky československé měla CO za úkol také poskytovat pomoc národnímu 

hospodářství při živelných pohromách i v období míru (při povodních, rozsáhlých 

požárech, provozních haváriích, atd.). CO se měla podílet také na řadě preventivních 

opatření.  

Se změnou správního členění republiky a změnou jejího názvu byl vydán zákon č. 40 

Sb. ze dne 18. dubna 1961 o obraně Československé socialistické republiky, který 

nahrazoval zákon č. 131 Sb. z roku 1936 o obraně státu. Tento zákon poprvé popisoval 

zapojení a přípravu obyvatelstva pro práci CO. Tento popis byl však pouhým 

imaginárním cílovým stavem, který nikdy nedošel svého naplnění. I když definice 

činnosti CO v tomto zákoně byla popsána detailněji než v předešlých zákonech a 

usneseních, došlo se k poznatkům, že CO zasahuje do společenských sfér a nelze ji 
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realizovat pouze na usnesení a zákony o obraně. Existovalo široké spektrum činností, 

které počítalo s aktivním zapojením občanů do CO. Ty ovšem nebyly právně 

legalizovány. Koncem roku 1969 byl vydán návrh zásad zákona o civilní obraně, který 

tyto nedostatky měl řešit. Konečný návrh však byl předán k projednání Radě obrany 

státu až v roce 1974. Tento návrh popisoval, že účast občanů v CO je povinná, určoval 

vymezení dob pro školení výcvik v rámci CO, povinnosti investorů plnit při výstavbě 

požadavky CO,… Z politických a společenských důvodů bylo ovšem rozhodnuto v 

projednávání a přípravě tohoto zákona nepokračovat.  

Některých otázek CO se dotýkal i zákon č. 73 Sb. ze dne 27. června 1973 o branné 

výchově. Tento zákon opět nedefinoval, kdo z občanů je povinen se účastnit práce v CO 

a tudíž ani tento zákon nemohl suplovat v té době připravovaný zákon o civilní obraně. 

Vyplývaly z něj požadavky a cíle přípravy obyvatelstva v CO. Snahou bylo, aby občané 

pocítili plnou zodpovědnost za svoji osobní připravenost k civilní obraně, dát jim 

možnost si osvojit znalosti a dovednosti nezbytné k CO, připravit je podle jejich 

schopností na výpomoc při likvidaci následků napadení i živelních pohrom, požárů a 

velkých provozních havárií.   

Jednou ze zásadních událostí tohoto období byla skutečnost, že k 1. lednu 1976 se 

převedla civilní obrana z podřízenosti federálního ministerstva vnitra do podřízenosti 

ministerstva národní obrany. Tento převod tak definitivně ukončil snahy o vymezení 

civilní obrany samostatným zákonem, na kterém se v předchozích letech tolik 

pracovalo.   

Dalším významným krokem bylo vytvoření koncepce ochrany obyvatelstva a národního 

hospodářství ze dne 3. března 1962, která vycházela z vojenského hlediska a pro CO z 

ní vyplývaly především tyto zásady: 

• úplná ochrana obyvatelstva není možná. Ovšem lze snížit oběti na životech a 

zdraví, a to hlavně evakuací obyvatelstva z prostorů, jež mohou být terčem 

útoku. Dále pak zřizováním úkrytů a vybavením všech obyvatel prostředky 

protichemické ochrany. 

• je podstatné zachovat provoz důležitých průmyslových závodů a zařízení.  

V důsledku toho se opět přistoupilo k nové kategorizaci měst a objektů. Dřívější 

zpracování počítalo pouze s bodovým bombardováním konvenčními zbraněmi. Zbraně 

hromadného ničení přišly s úplně jinými typy hrozeb. Města tak byla rozdělena do 2 

kategorií, podle kterých se například rozhodovalo o úplné či částečné evakuaci. Tato 
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koncepce brala evakuaci jako stěžejní možnost ochrany obyvatelstva. Stanovovala 

zásady pro evakuaci (kdy evakuovat jen děti, kdy dospělé, kam a jak je přemístit, kde je 

ubytovat, apod.), a ačkoliv se jednalo o organizačně a materiálně složitou operaci, 

koncem šedesátých let byla situace hodnocena, že v případě potřeby ji lze bez větších 

obtíží uskutečnit.  

Jako další způsob ochrany 

obyvatelstva sloužilo jeho přemístění 

do úkrytů. Nové směrnice 

definovaly, kde a jaký typ úkrytu se 

bude využívat (jednalo se buď o již 

existující úkryty, případně jejich 

přestavbu nebo budování nových 

úkrytů). V tomto ohledu se již brala 

v potaz dvojúčelnost úkrytů, aby 

tomu nebylo jako dříve, kdy se 

stavěly budovy jen pro účel ukrytí 

(Dvojúčelné kryty sloužily v době 

míru jako kina, garáže nebo 

společenské místnosti, které se v 

případě potřeby změnily v úkryty). 

Na konci šedesátých let počet a 

kvalita úkrytů nebyla vysoká. K 

ukrytí velkého počtu obyvatel se již 

během druhé světové války využívaly také tunely podpovrchových drah. Při 

odsouhlasení výstavby pražského metra roku 1967 nebyly jeho součástí úvahy o 

možnosti jeho přizpůsobení účelům ochrany obyvatelstva. To se napravilo až o rok 

později. Výzkum možností využití tunelu skončil až v roce 1971, kdy byly vydány 

požadavky na stavitele, aby začlenily prvky, umožňující použít tunely pro ochranu 

obyvatelstva. To vše si vyžádalo další výzkum a vývoj příslušných technických 

zařízení, které splnily tyto požadavky (např. protitlakové uzávěry, vzduchovody, 

zabezpečení proti vodě, kouři či bojovým otravným látkám). Tunel pražského metra by 

v případě potřeby poskytl úkryt až několik set tisíc osob. Sloužil by také jako 

podpovrchová evakuační trasa, kterou by se lidé mohli dostat z centra do okrajových 

částí města. Proto se kladl důraz na jeho zapracování do systému ochrany obyvatelstva.  
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K tématu metra jako prostředku kolektivní obrany lze doplnit, že v současnosti dokáže 

pojmout 40% obyvatelstva Prahy. Systém je schopen v ochranných prostorách do 15 

minut vytvořit vzduchotěsné komory.  

„ První trasa – úsek IC – byla otevřena 9. května 1974. Jak známo mezi stanicemi 

Florenc – Kačerov, ale ochranný systém ještě neměla: ten se začal budovat až na 

ostatních trasách. První trasa s ochranným systémem byla otevřena v roce 1978, mezi 

stanicemi Dejvická – Náměstí Míru. Dnes je situace taková, že trasy A a B mají 

ochranný systém po celé délce (výjimku tvoří pouze úsek VB ze Zličína do Nových 

Butovic), zatímco trasa C má ochranný systém pouze v úseku Roztyly – Háje a u 

stanice Vltavská.“ (RYJÁČEK 2001) 

S vývojem otravných látek se dbalo také na vývoj ochrany proti nim. Inovovaly se 

protichemické masky. Vyvíjely se naimpregnované obleky, které chránily povrch těla. 

Plynové masky jakožto prostředky individuální protichemické ochrany (IPCHO) se 

staly dalším z důležitých a možných způsobů ochrany obyvatelstva. Jisté potíže byly 

opět s jejich uskladněním a distribucí mezi občany. Například nebylo jasné, kde je 

skladovat, jakým způsobem je rozdělit mezi občany či zda za ně mají platit nebo je 

obdržet zdarma. 

V oblasti protichemické a protiradiační se dospělo k závěrům, že místa zasažená ať 

jadernou či chemickou zbraní, budou delší dobu neobyvatelná. Proto se vytvořili 

skupiny, které měly tuto situaci monitorovat (SAZ - skupiny analytického zjišťování). 

Rukou k dílu měly přispět i chemické laboratoře. Existovaly tak mobilní vojenské 

jednotky, které v rámci CO byly jedinými složkami, které mohli provést současně 

radiační i chemický průzkum, odběr vzorků a jeho částečnou analýzu již v polních 

podmínkách.  

Již dříve bylo vynaloženo velké úsilí a finance při školení a výcviku v CO. Velmi 

chyběla možnost praktického cvičení a přísnější vedení cvičitelů. Jediný, kdo měl zažitý 

systém školení, který přiměřeně fungoval, bylo Učební a výcvikové středisko civilní 

obrany vzniklé v roce 1963. Ministerstvo vnitra se proto snažilo pomoci vydáním zásad 

školské základny civilní obrany, které spatřily světlo světa roku 1973. K jejich realizaci 

však došlo po potřebných přípravách až po roce 1975. V této koncepci školské základny 

CO se vyžadovalo od důstojníků v územních štábech mít minimálně středoškolské 

vzdělání. Spíše se ale počítalo s vysokoškolským. K tomu jim mohla dopomoci Vysoká 

škola Sboru národní bezpečnosti - fakulta vojsk ministerstva vnitra, kde měla vzniknout 

katedra civilní obrany. Vybraní důstojníci pokračovali ve studiu v důstojnickém kurzu 
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CO v SSSR. Odborné vzdělání měla poskytnout také Ústřední škola civilní obrany 

federálního ministerstva vnitra, vzniklá z již zmíněného Učebního a výcvikového 

střediska CO. Dále pak do osnov vybraných odborných středních škol měla být 

zařazena tématika CO, pro následnou možnost snadnějšího zapojení studentů při plnění 

úkolů CO. Z počátku narážela realizace zásad školské základny CO na problémy. Na 

Vysoké škole SNB nebyla zřízena katedra CO. Nezřídila se ani Ústřední škola civilní 

obrany federálního ministerstva vnitra a svou funkci i nadále plnilo Učební a výcvikové 

středisko civilní obrany, které kapacitně ani kvalitativně nevyhovovalo.  

V letech 1955-69 docházelo v několika vlnách k hromadné osvětě obyvatel v oblasti 

CO: 

• 1955-57 - došlo k tzv. masové přípravě obyvatelstva k civilní obraně. Jejím 

cílem bylo zajistit, aby obyvatelstvo v obytných čtvrtích, osazenstvo závodů, 

úřadů, zemědělských objektů a dalších zařízení získalo znalosti týkající se 

individuální protichemické ochrany, poskytování první pomoci, činnosti CO.  

• 1960-63 - proběhly dvě etapy tzv. všenárodní přípravy obyvatelstva k civilní 

ochraně. První etapy se údajně zúčastnilo 5,7 mil. občanů. Ti byli v průběhu 18 

hodin seznámeni s účinky zbraní hromadného ničení a základy ochrany proti 

nim. Druhou etapu (1962-63) absolvovalo 4,5 mil. obyvatel. Cílem této etapy 

bylo, aby občané získali praktické znalosti ochrany před účinky zbraní 

hromadného ničení, co dělat při vyhlášení "Situace ohrožení", jak se chovat v 

zamořeném území, jak pomáhat při záchranných a vyprošťovacích pracích. 

Náplň tohoto programu proběhla v 24 hodinových lekcích. Účast na obou 

etapách ovšem mohla být vyšší, pokud by se do propagace a popularizace 

zapojili více masmedia. 

• 1966-67 - zkušenosti z minulých let začlenily přípravu obyvatelstva jako součást 

civilní obrany. Školení se skládalo jak z teoretické, tak i praktické části, kde se 

občané věnovali základům ochrany před účinky zbraní hromadného ničení, 

kolektivní ochraně, způsobům záchranných prací. 

• 1968-69 - probíhalo obdobné školení obyvatelstva. Tentokrát se již po teoretické 

přednášce aplikovaly dvě praktické akce.  

Veškeré přípravy směřovaly k obeznámení obyvatelstva se způsoby vyrozumění a 

varování, činností při jednotlivých situacích ohrožení, užití prostředků individuální a 
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kolektivní ochrany, znalostí pohybu v zamořených územích. Za tuto přípravu mělo 

zodpovědnost federální ministerstvo národní obrany.  

Jak jsme se již zmínili, počítalo se se zapojením složek civilní obrany i v případech 

odstraňování následků živelních pohrom, požárů a velkých provozních havárií. Tuto 

činnost si tak mohli vyzkoušet při vážnějších nehodách, jako byly např. 26. května 1965 

protržení hráze nádrže s popelem a odpadem karbidového vápna v Zemianských 

Kostolanech nebo 15. června téhož roku, kdy se protrhla vodní hráz v Patinicích na 

Dunaji. Při obou událostech byla situace vyhodnocena jako natolik vážná, že byly 

povolány i jednotky CO. Jejich práce pak prokázala jejich užitečnost a poukázala na 

nutnost dovybavit jednotky CO, aby měli ke své práci potřebné vybavení. Jednotky CO 

ovšem zasahovaly v mírové době i u řady dalších akcí: např. při likvidaci výskytu 

hlodavců na východě Slovenska (1971-74), slintavky a kulhavky na jižní Moravě 

(1975-73), likvidaci cholery ve východním Slovensku (1970-71). 

27. října 1968 byl vydán Ústavní zákon o Československé federaci, který mimo jiné 

upravoval řízení v CO. Skončila činnost územních komisí obrany a byly ustaveny Rady 

obrany státu, Rady obrany republik a Rady obrany krajských a okresních národních 

výborů. Ministři vnitra České a Slovenské socialistické republiky se stali veliteli civilní 

obrany obou národních republik a ministr vnitra ČSSR zůstal velitelem civilní obrany 

Československé republiky. U obou ministerstev vnitra národních republik byly ustaveny 

štáby civilní obrany republik. Štáb MV ČSSR zpracovával koncepci výstavby a rozvoje 

CO. Realizace a řízení podle této koncepce pak měly na starosti štáby MV ČSR a MV 

SSR. Toto rozdělení práce tak přineslo více prostoru pro řešení nahromaděných 

koncepčních problémů, aniž by utrpěl význam federálních orgánů v CO. 

2. června 1969 došlo znovu k nové kategorizaci měst a objektů. Tentokrát se bralo v 

úvahu hledisko vojenských i nevojenských cílů (podle předpokladu, na která místa by se 

v případě konfliktu zaútočilo jako na první.). Toto rozčlenění do 4 kategorií (zvláštní, 

1., 2. a 3.) měl na starosti Generální štáb a ne územní a rezortní orgány jako doposud a 

činil tak na základě priorit útoku případného nepřítele. Podobná kategorizace se 

následně týkala i významných vodních děl. V souvislosti s rozčlenění strategických míst 

do skupin dostali ministři vnitra ČSR a SSR za úkol vypracovat analýzu 

předpokládaných útoků jaderných zbraní na jejich území. I z jejich podkladů pak měl 

ministr vnitra ČSSR za úkol zpracovat návrh koncepce ochrany obyvatelstva (hlavně v 

oblasti jeho ukrytí, evakuaci, vybavení prostředky individuální ochrany, apod.). Tyto 

analýzy měly také přispět ke stabilizaci příprav CO. Do této práce při analýze 
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nenadálého a očekávaného napadení jadernou zbraní se zapojila již výpočetní technika, 

která modelovala situace a implementovala do nich poznatky o převládajících 

meteorologických podmínkách apod. Po získání informací o stavu CO v daných 

oblastech bylo možno si představit, co by mohlo v tom kterém místě nastat po 

nepřátelském útoku. I z tohoto získaného obrazu o případném dění se vycházelo spolu 

se způsoby ochrany, jejich technickými a ekonomickými stránkami a mírami rizik pro 

obyvatelstvo, při tvorbě nové koncepce ochrany obyvatelstva a národního hospodářství. 

Byly vytvořeny dokonce tři koncepce. Po ukončení průzkumu vyšlo najevo např., že ve 

většině míst je evakuace nemožná, proto se v těchto oblastech za hlavní způsob ochrany 

mělo prosazovat ukrytí. Dalším poznatkem také bylo, že celková částka potřebná na 

nákup materiálu a stavby úkrytů schopných poskytnout ochranu alespoň před 

radioaktivním spadem, by byla kolem 20 miliard, které by musely být hrazeny ze 

státního rozpočtu. Nakonec byla nová koncepce odsouhlasena až v osmdesátých letech, 

ovšem již v nových podmínkách CO v rezortu ministerstva národní obrany.    

Dále se zkoušel nový systém CO na objektech. Byly vytipovány objekty, které by v 

případě války musely zastavit provoz. U nich proto nebylo zapotřebí vynakládat větší 

úsilí ze strany CO. Volné síly a finance z těchto objektů pak byly k dispozici na 

místech, kde je bylo zapotřebí více.  

Ani oblast vědecká nijak nezahálela. Opět v ní došlo k inovacím individuálních 

prostředků protichemické ochrany, ventilace, tlakově odolných prvků. Byly provedeny 

komplexní výpočty ohledně odolnosti staveb CO. Změna organizačního uspořádání 

koncem 60. let celkově prospěla výzkumu, který se tak mohl rozrůst, aniž by bylo nutné 

navýšení finančních dotací. V ústavu se tak mohli zaměřit na své další projekty. Vědci 

si také vytipovaly dvacet zásadních projektů, na které se mohli zaměřit více (tzv. úkoly 

"Z" kam např. patřily: IPCHO, technické otázky ukrytí, zajištění nezávadnosti pitné 

vody, zajištění ochrany potravin, speciální přístroje k měření radioaktivity, prevence, 

diagnostika a léčba nemoci z ozáření, automatizovaný hlásný a varovací systém, atd.) 

 
2.1.6. Období 1976-1989 
 
Civilní obrana se nadále v tomto období řídila Usnesením vlády Republiky 

československé č. 49 ze dne 15. ledna 1958 o civilní obraně Republiky československé 

a jeho přílohou – Směrnicí o civilní obraně československé. Postupem času a zároveň i 

s předešlou změnou ve federativní republiku, došlo k řadě opatření v oblasti civilní 
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obrany, obzvláště v organizační struktuře a k právním úpravám zákona č. 40 ze dne 18. 

dubna 1961 o obraně Československé republiky. Úpravy se týkaly organizace, řízení, 

správy, pracovních povinností vzhledem k civilní obraně, převodu CO z podřízenosti 

Federálního ministerstva vnitra ČSSR do podřízenosti Federálního ministerstva národní 

obrany ČSSR. Z důvodu zastaralosti legislativních norem týkajících se CO bylo štábu 

CO ČSSR uloženo vypracovat nové směrnice. Směrnice o Civilní obraně 

Československé socialistické republiky tak byla schválena Radou obrany státu dne 9. 

prosince 1982. Tímto usnesením se rušilo usnesení vlády Republiky československé č. 

49 ze dne 15. ledna 1958. 

Nová směrnice obsahovala 94 článků a dělila se na obecnou a zvláštní část. Obecná část 

zahrnovala poslání CO ČSSR, rozsah a povahu opatřená CO, hlavní úkoly CO v době 

míru a za branné povinnosti, zásady řízení CO ČSSR, orgány CO ČSSR, štáby CO 

ČSSR. Zvláštní část se týkala úkolů orgánů a organizací v CO (např. náčelníka CO 

ČSSR, náčelníků CO republik, velitelů vojenských okruhů, národní výbory, společenské 

organizace, atd.).  

Převod CO pod Federální ministerstvo národní obrany ČSSR v předešlém období ji 

zařadil k Československé lidové armádě a stala se určitým způsobem její součástí. 

Z pohledu na ochranu obyvatelstva bylo i nadále považováno za nejlepší možnou 

ochranu ukrytí a evakuace z ohrožených míst. Pokračovalo se v podpoře výstavby 

dvouúčelových úkrytů, snaze zvyšovat odolnost národního hospodářství, budování 

moderní systém včasného vyrozuměná a varování.      

Opatření CO v době míru zahrnovala např. tyto úkoly: seznámení a proškolení 

obyvatelstva se způsoby ochrany proti účinkům soudobých prostředků nepřátelského 

napadení, zabezpečení včasného varování obyvatelstva, příprava ukrytí a evakuace, 

přípravu protiradiační a protichemické ochrany, poskytování pomoci obyvatelstvu a 

národnímu hospodářství při živelních pohromách a velkých provozních haváriích, 

vzájemná pomoc a spolupráce při ochraně obyvatelstva a národního hospodářství 

sousedních států socialistického společenství. 

Opatření CO za branné pohotovosti státu zahrnovala např. tyto úkoly: provádění 

záchranných a prvořadých likvidačních prací v prostorech napadeného nepřáteli, 

poskytování pomoci vojsku v prostorech napadení, organizování a zabezpečování 

účinnosti se Sborem národní bezpečnosti při udržování pořádku v oblasti napadeného 

nepřáteli. 
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Vrcholným státním 

orgánem pro řízení 

obrany ČSSR, kam 

spadala i CO, byla Rada 

obrany státu. CO byla 

řízena federálním 

ministerstvem národní 

obrany, tudíž ji měl na 

starosti ministr národní 

obrany (od roku 1976 na 

základě zákona č. 

40/1961 Sb., ve znění 

zákonného opatření č. 

17/1976 ). Jemu byl podřízen náčelník CO ČSSR, který vykonával bezprostřední 

odborně-technické řízení a přípravu v CO. Jeho výkonným orgánem byl štáb CO ČSSR. 

Ten měl na starosti např.: zpracování plánů CO, plánování a řízení všech druhů příprav, 

stanovení zásad velení a řízení, rozpracování bojového použití vojenských i 

nevojenských sil CO, rozvoj mezinárodní spolupráce. 

 

Jako předloha pro řízení a plnění úkolů v CO byly vytvářeny plány. Obsahovaly 

stanovené úkoly, způsob řízení, termíny plnění, odpovědné osoby a také rozpočtové 

prostředky. Plány byly schvalovány nejvyššími státními orgány a počítaly výhledově do 

následujících 10-15 let. Na nižších stupních pak existovaly rozpracované plány 
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krátkodobějšího charakteru: jedno či pětileté. Plnění ročních plánů bylo hlavním 

kriteriem hodnocení práce v CO. 

Pro potřeby CO byly i nadále cvičeny a proškolovány jak vojenské tak i nevojenské 

části CO. Např. ve Vyškově na Vysoké škole pozemního vojska byl zřízen obor civilní 

obrany, ze kterého během let 1984-1990 vyšlo 143 důstojníků civilní obrany. Dalším 

centrem pro školení budoucích důstojníků CO se stala Kutná Hora, kde bylo zřízeno 

Učebně-výcvikové středisko civilní obrany. Školení probíhalo formou kurzů, jehož 

podmínky pro absolvování byly např. 2 roky praxe v CO či účast na dvouměsíčním 

kurzu pro důstojníky. Dalšími středisky pro předávání nových poznatků a informací 

byla krajská výcviková střediska. Ta se věnovala již náčelníkům CO objektů a služeb, 

funkcionářům národních výborů, apod. Ovšem problémy v učebním procesu se 

objevily. Zejména jako nedostatek učebních pomůcek.  

Stálý nedostatek financí se projevoval např. ve vybavenosti jednotek CO objektů, které 

se pohybovalo v republice na 20-50% (podle druhu materiálu). U objektů, které za 

branné pohotovosti státu zůstávaly v provozu, byly zřizovány záchranné útvary CO, 

které měly zahájit záchranné práce v oblastech předpokládaného napadení jadernými 

zbraněmi. Objekty byly podle organizace činností stále rozděleny do tří skupin (první 

počítala s ochranou osazenstva objektu před zbraněmi hromadného ničení a 

záchrannými a likvidačními pracemi po útoku, druhá se týkala objektů v mírových 

dislokacích, kde byly řídící prvky jako např. státní správa federace i republik a třetí se 

týkala objektů, ve kterých byly síly schopné zabezpečit úkoly CO po vyhlášení stupňů 

bojové pohotovosti a záchranné práce). Během 70. let bylo upuštěno od myšlenky, kdy 

všechny objekty budou mít jednotné záchranné útvary CO (např. objekty chemického 

průmyslu měly jednotky předurčené k zásahu při úniku látek při havárii nebo při 

napadení objektu). U malých objektů, s nízkým počtem zařazených osob se vytvářely 

záchranná družstva, kde každý z příslušníků byl schopen plnit úkol v příslušné 

odbornosti (zdravotnické, požární, krytové, vyprošťovací). Při větším počtu zařazených 

osob na objekt se vytvářelo záchranné družstvo, které se skládalo z více družstev 

s různými specializacemi. V 80. letech dále existovaly tzv. teritoriální záchranné útvary 

CO. Jednalo se o nevojenské mobilní jednotky se základnami v rámci okresů, které 

mohly být použity k pohotovému zásahu při záchranných a likvidačních pracích 

v prostorech napadení, při živelních pohromách a velkých provozních haváriích. Tyto 

jednotky měly cca 400 osob a dělily se na několik čet (vyprošťovací, strojní, požární, 

technická, zdravotnická, atd.)  
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Jak již bylo naznačeno, existovaly i nevojenské jednotky CO, tzv. služby civilní obrany. 

Jednalo se o útvary, jež byly určeny k provádění speciálních záchranných a prvořadých 

likvidačních prací pro vytvoření podmínek pro činnost národního hospodářství i v době 

branné pohotovosti státu či za války. Jednalo se o přiřazení činností CO službám 

fungujícím i v mírové době. Například zdravotnické orgány a organizace měly na 

starosti zdravotnickou službu CO. Jejich působnost se rozkládala vždy v příslušném 

okrese. Do služeb civilní obrany tak patřily jednotky stavebně-technické služby CO, 

zdravotnické služby CO, komunální služby CO, zemědělské služby CO, požární služby 

CO, vodotechnické služby CO, energetické a plynárenské služby CO, zásobovací služby 

CO, služby ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti, atd. 

Ve smyslu přípravy občanů pro CO se 

pokračovalo podle zákona č. 73 Sb. z roku 

1973 o branné výchově. Občané měly být 

proškoleni v tématech vojensko-politických a 

odborně-technických. Byly vydány tematické 

bloky určené pro participující společenské 

organizace, jako byl např. Československý 

červený kříž nebo Svaz požární ochrany. Dále 

mělo být veškeré obyvatelstvo školeno 2x 

dvěma hodinami přímé výuky ročně (byla 

požadována 100% účast neaktivních občanů, 

kam patřili např. důchodci nebo ženy 

v domácnosti). Reálně se ovšem nedosahovalo znatelných výsledků. Účast byla nízká 

kvůli opětovné nejasnosti, zda je účast na těchto besedách povinná a kvůli jejímu 

vynucování ze strany objektů výrobní a nevýrobní sféry. Místo konkrétních informací, 

např. kde se v případě potřeby ukrýt, dostávali účastníci informace v obecné podobě, 

týkajících se celého státu a ne té které dané oblasti a také praktická část školení 

ustupovala do pozadí. Kvalita lektorů byla na nízké úrovni. Jednalo se většinou o 

důchodce, kteří neměli didaktické schopnosti. Celkově tato školení vrhala negativní 

světlo na CO jako takovou. 

 

Vyrozumění a varování stále patřilo mezi základní úkoly CO. V této oblasti v průběhu 

70. a 80. let došlo k zapojení dalších přístrojů včasného varování. Všechny sirény 

instalované na území republiky do roku 1990 jsou sirény elektrické rotační, což 
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znamená, že jsou schopny vysílat jen tón, nikoliv slovní informaci. S časem přicházelo 

zlepšování v oblasti „Automatizovaného systému varování a vyrozumění obyvatelstva“. 

Zkracovaly se intervaly mezi spuštěním a výsledkem vyhlašování signálů, varovací a 

vyrozumívací procesy se zautomatizovaly, varování mohlo probíhat centralizovaně i 

decentralizovaně z jednotlivých stupňů řízení. Instalace nových sirén však byla 

zbrzděna kvůli ekonomickým důvodům. 

 

Evakuace stále patřila do hlavních nejúčinnějších možností ochrany obyvatelstva. Její 

vyhlášení měla v kompetenci Rada obrany státu. Ovšem předtím udělil ministr národní 

obrany rozkaz k evakuační pohotovosti. Evakuace podléhala několika hlediskům: 

časovému faktoru, hustotě osídlení, geografické polohy státu či stupni zranitelnosti 

státu. Dělila se pak na všeobecnou a částečnou. Všeobecné podléhalo veškeré 

obyvatelstvo. Částečná se týkala určitých skupin obyvatelstva např. dětí do 6 let 

s matkami, nemocných, posluchačů některých středních škol. Evakuace měla probíhat 

podle předem definovaných plánů, které počítaly výhledově s nárůstem počtu 

obyvatelstva. Tyto plány pak byly uloženy na místních národních výborech u 

příslušných územních komisí a výpisy z nich i u územních štábů civilní obrany.  

 

Roku 1981 byl vydán dokument „Komplexní zdokonalování Civilní obrany ČSSR“. 

Ten mimo jiné pokládal ukrytí obyvatelstva jako hlavní způsob jeho ochrany. Úkryty 

byly diferencovány podle rozmístění, odolnosti a dalších technických faktorů (účel, 

plánovaná doba ukrytí, nebezpečnost polohy krytu, atd.). Snahou bylo využít již vzniklé 

úkryty, budovat nové, stálé, dvojúčelové kryty nebo dále pak přírodní či umělé úkryty 

(jeskyně, tunely dopravní sítě – např. Strahovský tunel. „Ten je s metrem propojen 

štolou a z metra získává elektrickou energii a pitnou vodu. Může sloužit k ukrytí 

nákladních automobilů s potravinami a zdravotnickým materiálem, dále pro 

vyprošťovací techniku a pro ukrytí 15 000 osob, nejméně na 3 dny. Také umožňuje 

evakuaci lidí mezi dvěma městskými částmi.“ (RYJÁČEK 2001)). Do roku 1990 se 

počítalo, že by kryty měly ochránit všechno obyvatelstvo. Při plánování jejich výstavby 

se brala v potaz i tzv. doběhová vzdálenost (300m). Ta měla zaručit, že všichni ohrožení 

se stihnou dostat do krytů do 15 minut od vydání zvláštního nařízení. 

 

Inovace ve vědním oboru se týkala i prostředků individuální protichemické ochrany 

IPCHO (prostředků ochrany dýchacích cest a povrchu těla, zdravotnických prostředků 
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jednotlivců, osobních diagnostických dozimetrů). V 70. a 80. letech se pokračovalo 

podle koncepce jejího rozvoje z poloviny let šedesátých. I na základě „Směrnice o 

zabezpečení obyvatelstva prostředky IPCHO“ z roku 1982 bylo obyvatelstvo postupně 

vybavováno prostředky IPCHO a to podle finančních možností CO. Postupně se tyto 

prostředky předávaly v pořadí: nejdříve příslušníkům jednotek CO, dále pak osazenstvu 

objektů výrobní sféry, dětem do 15 let, neaktivnímu obyvatelstvu (důchodci, ženy v 

domácnosti) a ostatním. Prostředky IPCHO byly hromadně skladovány v objektech 

výrobní a nevýrobní sféry, národních výborech, apod. Hlavní problémy, kterými se 

IPCHO musela zabývat, byla: kvalita prostředků IPCHO; množství těchto prostředků; 

skladování, údržba, obměna; výdej. Plán byl, aby do roku 1990 bylo 100% zabezpečeno 

veškeré obyvatelstvo. V 70. letech byli 100% vybaveni zaměstnanci pracovní sféry a 

děti do 15 let. Pracovně neaktivní obyvatelstvo bylo vybaveno z 30% maskami typu 

CO-1, ovšem vyrobenými v 50. letech. Tudíž již plně nesplňovaly požadavky na 

ochranu proti novodobým otravným látkám. Pro zbytek obyvatelstva byly připraveny 

ochranné roušky, jako náhradní prostředek. V 80. letech docházelo k přerozdělování 

přebytků prostředků individuální ochrany z výrobní sféry. Během 4 let se zvýšila 

vybavenost pracovně neaktivního obyvatelstva o 40%. Dále vybavení nevojenských sil 

CO dozimetry bylo velmi nízké.  

 

Do protichemického zabezpečení patřila 

další řada opatření. Například provádění 

protiradiačního a protichemického 

zabezpečení; zjišťování, vyhodnocování 

a řešení radiační a chemické situace 

v rozsahu plnění úkolů CO; 

zabezpečování speciální očisty 

s využitím prostředků vojenských a 

nevojenských sil civilní obrany a zařízení 

národního hospodářství; řízení ochrany a činnosti obyvatelstva při kontaminaci. Jako 

hlavní jednotky při těchto pracích byly připraveny mobilní skupiny analytického 

zjišťování, jednotky dozimetrické kontroly či krajské chemické laboratoře.  

 

V úvahu se v 70. letech bralo i to, že pokud chceme ve válce uspět, resp. přežít, je 

zapotřebí mít zabezpečenou válečnou výrobu, funkční infrastruktury státu a komplexní 
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OO během i po skončení válečného konfliktu. Proto byla snaha posilovat odolnost 

ekonomiky (výrobní objekty, odvětví, národního hospodářství) tzn. Hlavně zabezpečení 

pracovní síly (obyvatelstva) a odolnosti odvětví typu: energetika, doprava, spoje, 

strojírenská výroba, zemědělství a potravinářství. Tyto úkoly se měly řešit celoplošně na 

území ČSSR (vydání dokumentů a směrnic, zhodnocení stavu zranitelnosti a produkční 

odolnosti, rekonstrukce a modernizace objektů výrobní sféry). Ovšem ve skutečnost se 

proměnilo jen málo z plánovaných činností.   

 

V tomto období stojí za zmínku účast CO při výbuchu koksárenského plynu v Ostravě 

(1976), havárii jaderně-energetického zařízení Jaslovských Bohunicích (1976,1977), 

odstraňování následků výbuchu VCHZ Pardubice (1984). V období 1981-85 se CO 

podílelo na likvidaci následků u 45 živelních pohrom, průmyslových havárií či 

železničních nehod.  

 
 

2.1.7. Období 1989-2000 
 
Pro zabezpečení základních funkcí CO v období těsně po přechodu na demokratickou 

formu státního zřízení byly vydány „Směrnice pro činnost nevojenské části Civilní 

Obrany ČSFR“v přechodném období“ platné od 1. srpna 1990. Ty se týkaly zajištění 

úkolů v oblastech: varování a vyrozumění; protiradiačního a protichemického 

zabezpečení; kolektivní OO; ochrany hospodářství; organizační struktury CO; přípravy 

štábů, jednotek a zařízení přípravy obyvatelstva; řídících a organizátorských prací; 

materiálního, technického a finančního zabezpečení. 

Od poloviny 70. let bylo zřetelné, že naší republice nehrozí v blízké době ozbrojený 

konflikt, tudíž se role CO stále více přesouvala do oblasti ochrany obyvatelstva a 

materiálních hodnot před následky přírodních a antropogenních katastrof. Na 5. schůzce 

Rady obrany státu ze dne 25. června 1991 byla schválena Koncepce Civilní obrany 

České a Slovenské Federativní Republiky, jakožto příloha k usnesení Harmonogramu 

nejdůležitějších opatření pro roky 1991-92. Na této schůzce byla CO definována jako 

součást obrany státu, zahrnující komplex organizačních, odborných, materiálních a 

technických opatření směřujících k ochraně obyvatelstva a materiálních hodnot 

společnosti proti následkům vojenského napadení území prostředky nepřítele za války, a 

proti následkům katastrof v době míru. V souladu s touto koncepcí a Dodatkovými 

protokoly Ženevských úmluv z roku 1977 bylo cílem CO chránit civilní obyvatelstvo 
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před nebezpečím, pomoci mu odstranit bezprostřední účinky mimořádných událostí 

nebo pohrom a také vytvořit nezbytné podmínky pro jeho přežití. Koncepce z roku 1991 

tak poprvé formulovala úlohu CO v mírové době. Stanovovala hranici mezi činností CO 

v mírové době a za branné pohotovosti státu.   

Rozdělením federace na dvě samostatné republiky 1. ledna 1993 došlo ke změnám pro 

fungování CO. Činnost civilní obrany po vzniku České republiky se zaměřovala hlavně 

na: 

• Udržování provozuschopnosti a pohotovosti varovacích a vyrozumívacích 
systémů 

• Udržování vybudovaného úkrytového fondu a novelizaci plánů ukrytí 

• Vytvoření regionálních a místních sil a prostředků s přihlédnutím k potřebám a 
možnostem, včetně jejich přípravy 

• Vytvoření spolupráce CO se sousedními státy 

• Řádné skladování a ošetřování materiálu CO a jeho evidenci 

• Efektivní využívání přidělených finančních prostředků 

 

Dalším z důležitých momentů byl podnět k založení integrovaného záchranného 

systému (IZS), kterým se stalo Usnesení vlády České republiky č. 246 ze dne 29. května 

1993. CO je jedním ze subjektů IZS. O tomto systému je více řečeno v 2.3 kapitole.  

V březnu 1994 byla vládě předložena koncepce civilní ochrany (její přepracovaná 

verze). Na jejím základě byl ministru obrany uložen úkol vypracovat novou koncepci 

ochrany obyvatelstva (jednalo se o jedno z prvních použití pojmu OO). Měl na ní 

spolupracovat s ministry hospodářství, vnitra, zahraničních věcí, zdravotnictví a 

životního prostředí. Toto rozhodnutí vlády bylo klíčové a tvoří významný mezník ve 

vývoji ochrany obyvatelstva. Koncepce měla navrhnout postup v již 

zavedených oblastech varování a vyrozumění, kolektivní ochrany, individuální ochrany 

a vzdělávání.  

• Varování a vyrozumění: varování obyvatelstva před následky vzniklých 

krizových situací; vyrozumění státních, hospodářských a jiných orgánů a 

subjektů; svolání předurčených osob; informování občanů a vydání příslušných 

pokynů; předávání informací pro rozhodovací proces příslušných orgánů 

• Kolektivní ochrana: zaměření pozornosti na udržení a zlepšení kvality 

současného úkrytového fondu plus jeho dovybavení 
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• Individuální ochrana: snaha o zabezpečení prostředků individuální ochrany pro 

děti do 15 let, osob ve zdravotnických a sociálních zařízení, personálu CO, 

personálu IZS. U ostatních občanů, právnických osob apod. by byla snaha o 

možnost vytvoření podmínek k pořízení prostředků individuální ochrany na 

vlastní náklady 

• Vzdělávání: Centrálním vzdělávacím zařízením CO se stal Institut civilní 

ochrany ČR Lázně Bohdaneč a jemu podřízená pracoviště v Kamenici, 

Třemošné, Tišnově a Olomouci. Z pokusného zavedení tématu Ochrany člověka 

za mimořádných událostí na některých základních a středních školách bylo 

zjištěno, že je zapotřebí ho pevně ukotvit ve výuce a i touto cestou informovat 

obyvatelstvo o tom, co dělat při té které mimořádné situaci 

Dalším mezníkem v tomto období bylo přijetí České republiky do NATO v březnu 

1999. Tímto se CO začlenila do struktur Severoatlantické aliance. S blížícím se přijetím 

i do Evropské unie začalo CO podnikat kroky také na svém úseku, aby splňovala 

evropské normy (např. GR-XI – životní prostředí, jaderná bezpečnost, radiační ochrana 

a civilní ochrana). 

Počínaje rokem 1994 se obnovovaly a i nadále obnovují smlouvy mezi CO, Českým 

červeným křížem, Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Svazem civilní obrany a 

Svazem záchranných brigád kynologů ČR pro zvýšení účinnosti a zlepšení spolupráce 

v rámci IZS.   

Během let 1997 a 1998 se po dlouhé době na našem území vyskytly prudké přívalové 

deště, které způsobily rozsáhlé povodně. Na odstraňování jejích následků a poskytování 

pomoci postiženým oblastem se vedle Armády ČR, hasičů, zdravotnické záchranné 

služby a policie, velkou měrou podílely i útvary CO. A to i v letech následujících (např. 

při velkých povodních v roce 2002). 

12. listopadu 1997 bylo vydáno usnesení vlády ČR č. 710 ke koncepci zabezpečení 

úkolů civilní ochrany definovaných Dodatkovým protokolem I k Ženevským úmluvám 

o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů z 12.srpnaa 1949. To definovalo 

civilní ochranu jako součást civilního nouzového plánování a vymezilo přesnou definici 

pro oba tyto pojmy.  

Další důležitým zákonem byl ústavní zákon č. 110 ze dne 22. dubna 1998 o bezpečnosti 

České republiky. Ten vymezuje základní povinnosti státu při různých mimořádných 

situacích. Z počátku roku 1999 se objevují dokumenty Bezpečnostní strategie České 
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republiky a z ní vycházející Vojenská strategie České republiky. Ty definují postoje, 

zájmy a opatření České republiky, jejichž cílem je mírový vývoj a hospodářská 

prosperita České republiky, k čemuž je zapotřebí i působení v oblasti ochrany 

obyvatelstva.  

Důležitými mezníky v oblasti civilní ochrany se staly tři zákony ze dne 28. června 2000: 

zákon č. 238 o Hasičském záchranném sboru České republiky, zákon č. 239 o 

integrovaném záchranném systému a zákon č. 240 o krizovém řízení. Tyto zákony tak 

nově, legislativně vymezily civilní ochranu. V zákoně č. 239 o integrovaném 

záchranném systému se poprvé právně zavádí pojem ochrana obyvatelstva, kterou se 

rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové 

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

majetku. K počátku platnosti těchto zákonů, tj. k 1. lednu 2001, bylo v rezortu 

Ministerstva vnitra vytvořeno generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. 

Do jeho struktur byla integrována i civilní ochrana a tudíž její zpětný přesun pod správu 

Ministerstva vnitra byl po dvou letech splněn.  
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2.2. Současný stav ochrany obyvatelstva na území České republiky 
 
Na současný stav OO v naší republice lze pohlížet z mnoha směrů. Plánově a 

výsledkově nejprokazatelnějším je pohled skrze poslední koncepci OO z roku 2002. Ta 

jasně předkládá, co je splněno, na čem se pracuje a pracovat ještě bude. 

 

Dne 25. února 2008 bylo Vládou České republiky vydáno usnesení č. 165. Jeho 

obsahem bylo vyhodnocení harmonogramu a stavu realizace Koncepce ochrany 

obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 vydané 22. dubna 2002. Dále pak 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 a její 

harmonogram.  

 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 je rozdělena do 

čtyř tematických kapitol: 

1. Bezpečná společnost - úkoly veřejné správy, podnikové sféry a občanů 

2. Připravenost pracovníků veřejné správy, právnických a fyzických osob včetně 

školní mládeže 

3. Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva 

4. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, 

nevojenské a vojenské krizové situace 

 

1. Bezpečná společnost - úkoly veřejné správy, podnikové sféry a občanů 

V této kapitole je popsán důvod toho, proč se koncepce tvoří. Je zájmem nás všech 

vědět, co dělat při mimořádných událostech (dále jen "MU")a krizových situacích (dále 

jen "KS") a byli připraveni na ně správně reagovat. Koncepce tedy obsahuje soubor 

právních, technických, organizačních, finančních, vzdělávacích a dalších ochranných 

opatření k minimalizaci, resp. k překonávání následků mimořádných událostí a 

krizových situací. 

 

Je zde také upozorněno na potřebu větší angažovanosti obcí na realizaci ochrany 

obyvatelstva, a to hlavně v oblasti jeho informovanosti. Vyzývá taktéž k aktivní účasti 

obyvatelstva na své ochraně vlastní bezpečnosti, bezpečnosti svých zaměstnanců, 

spoluobčanů. 
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Dále pak je cílem snížit nedostatečnou připravenost obyvatelstva pro svoji ochranu při 

MU a KS či zapojit občanská sdružení do zajišťování bezpečnosti. Je zde uveden 

důležitý fakt, že "Občané mají právo na pomoc státu, ale mají také povinnosti a 

spoluodpovědnost za svoji ochranu". 

 

2. Připravenost pracovníků veřejné správy, právnických a fyzických osob včetně 

školní mládeže 

Připravenost pracovníků veřejné správy a právnických osob je prováděna na základě 

Koncepce vzdělání v oblasti krizového řízení. Pro zkvalitnění připravenosti fyzických 

osob je třeba přijmout Program výchovy a vzdělávání obyvatelstva k jeho bezpečnosti a 

ochraně při mimořádných událostech a krizových situacích. Školní mládež by měla být 

vzdělávána v tomto směru při výuce na základních a středních školách. Je proto nutné 

pro budoucí pedagogy zařadit „Ochranu člověka za mimořádných událostí“ do 

studijních programů pedagogických škol.  

 

3. Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva 

Oblast varování 

MV-GŘ HZS ČR má na starosti vytvořit informační infrastrukturu pomocí níž bude 

možné v případě vzniku MU či KS informovat občany o vzniklé situaci. Obce budou na 

vlastní náklady provozovat koncové prvky varování. Dále pak právnické či fyzické 

osoby provozující nebezpečná zařízení jako jsou např. provozovatelé jaderných 

energetických zařízení, budou zajišťovat technické prostředky pro varování 

obyvatelstva v rámci havarijního plánování. Právnické či podnikající fyzické osoby 

provozující objekty či zařízení, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob 

(nákupní centra, sportovní haly, metro, výstaviště) na své náklady zajistí infrastrukturu 

systému varování, aby velitel zásahu mohl informovat obyvatelstvo o vzniklých MU či 

KS. Dále má být zajištěno trvalé monitorování koncových prvků varování z důvodu 

jejich provozuschopnosti. Pro předání informací týkajících se MU či KS bude možno 

využít sdělovací prostředky (televize, rozhlas,…), informační systémy (např. 

dopravních podniků), případně dalších systémů k přenosu informací v rádiových sítích 

(např. RDS-radio data systém). 
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Oblast evakuace 

Měla by převládat samovolná evakuace. Přednostní evakuace bude pro vybrané skupiny 

obyvatel do předem stanovených objektů. Všichni evakuovaní by měli být zaznamenáni 

v evidenci. Evakuace z míst předpokládané bojové činnosti a dalších zájmových 

prostorů Armády ČR se budou plánovat až v případě příznaků aktuální hrozby 

válečného konfliktu (stav ohrožení státu). 

 

Oblast ukrytí 

Pro ukrytí při MU s rizikem kontaminace nebezpečnými látkami a účinky pronikavé 

radiace je občanům doporučováno využívat přirozené vlastnosti staveb. Stálé úkryty 

civilní ochrany jsou určeny přednostně pro ochranu obyvatelstva před zbraněmi 

hromadného ničení (a to i z důvodu doby potřebné pro jejich zpohotovění). Orgány obcí 

budou mít na starosti organizaci ukrytí obyvatelstva, a proto provádět případné 

vytipování objektů, vhodných k ukrytí (garáže, sklepy). Při realizaci nové výstavby by 

měly být brány v potaz požadavky k zajištění ochrany obyvatelstva. 

 

Oblast nouzového přežití 

Opatření nouzového přežití jsou řešena v havarijních plánech krajů. K dispozici by mělo 

být 15 mobilních kontejnerových souprav pro nouzové přežití. Ministerstvo obrany má 

ve svých skladech materiální humanitární pomoc pro 2 250 osob a u HZS ČR je další 

pro 750 osob. Zásoby budou pravidelně revidovány a doplňovány. Dále se bude věnovat 
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pozornost na oblast organizační, analýzu, přípravu na novodobé typy MU a KS 

(terorizmus, výpadky elektrické energie, selhání komunikačních zdrojů, atd.). To vše 

musí být k dispozici i pro občany aktuálně pobývající v zahraničí. 

 

Ochrana osob před kontaminací 

Před kontaminací (radioaktivní či nebezpečnou látkou) je občanům doporučováno 

používat prostředky improvizované ochrany (na ochranu dýchacích cest, očí a povrchu 

těla). Je potřeba doplnit prostředky pro případnou dekontaminaci osob a techniky. 

Hromadná dekontaminace, například oděvů, je nereálná. Proto se v tomto případě bude 

uvažovat spíše o jejich likvidaci, například ve spalovnách. 

 

Oblast humanitární pomoci 

Humanitární pomoc bude realizována ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, 

Správou státních hmotných rezerv (dále jen "SSHR"), případně nevládními 

humanitárními organizacemi, a to ve formě materiální a finanční, vysíláním 

záchranných týmů nebo specialistů nebo jejich kombinací. Plánuje se zřídit materiální 

základnu humanitární pomoci, která bude začleněna do existující logistiky MV-GŘ 

HZS ČR.  

 

Spolupráce s neziskovými organizacemi 

Jedná se o spolupráci na poskytování následné pomoci postiženému obyvatelstvu a 

pomoci občanům ČR a EU v zahraničí. Má se také zřídit registr odborníků a speciálních 

pracovníků, kteří budou využiti při řešení následků MU a KS. Je v plánu vytvořit 

podmínky pro práci odborníků v oblasti psychosociální a náboženské pomoci 

postiženému obyvatelstvu.  

 

Monitorování radiační, chemické a biologické situace 

Postupně se budou zřizovat měřící body v síti HZS ČR s využitím stacionárních hlásičů 

radiace řady DC-4. 

 

Informování obyvatelstva 

Informování bude prováděno s cílem zvýšit připravenost všech věkových skupin 

obyvatelstva. Bude snahou vytvořit více prostoru ve veřejnoprávních médiích pro 

informování obyvatelstva o hrozících nebezpečích a jak na ně správně reagovat.  
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4. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, 

nevojenské a vojenské krizové situace 

 

Oblast plánování, přípravy a prevence 

 

Civilní nouzové plánování (dále jen "CNP") 

Jedná se o oblast nevojenského plánování ochrany společnosti členských států NATO 

před následky MU a KS. Cílem je MU a KS předcházet a v případě, že MU či KS 

nastane, být schopen na jejich zvládnutí. Jedná se hlavně o oblasti ochrany obyvatel, 

zajištění civilních zdrojů při krizových stavech, fungování kritické infrastruktury, 

bezpečnostní výzkum, opatření proti použití zbraní CBRN. Dále pak o zajištění 

připravenosti ministerstev, orgánů samosprávy, právnických a podnikajících fyzických 

osob řešit MU a KS. Proto je třeba stanovit opatření předcházející MU či zmírňující 

jejich dopad, zpracovat scénáře možných situací a jak na ně reagovat, zajistit síly a 

prostředky pro jejich řešení. 

 

Krizové řízení 

Je součástí zákona č.240/2000 Sb. a řídí ho Ministerstvo vnitra. Týká se koordinace 

přípravy na KS (na úrovních správních úřadů, krajských a obecních úřadů), 

organizování instruktáží či školení. 

 

Kritická infrastruktura 

Do ní jsou zařazeny subjekty, které se podílejí na zajištění bezpečnosti státu, fungování 

ekonomiky, fungování veřejné správy, zabezpečení základních životních potřeb 

obyvatelstva. Její narušení může být způsobeno přírodními katastrofami nebo vlivem 

lidské činnosti. Ochrana kritické infrastruktury znamená, že je snahou v případě jejího 

narušení, udržet v provozu subjekty kritické infrastruktury nebo minimalizovat dopad 

MU či KS na ně. Existuje jistá provázanost kritických infrastruktur mezi oblastmi 

(státy), a tudíž narušení jedné oblasti má vliv na oblasti další (např. přerušení dodávek 

elektřiny či plynu, nedostatek paliv, přerušení telekomunikačních sítí). Proto je důvod 

ke spolupráci provozovatelů těchto infrastruktur. Bude vytvořen rámec Komplexní 

strategie České republiky k řešení problematiky ochrany kritické infrastruktury pro 

tvorbu dalších koncepcí konkrétních kroků a následných opatření (bude se týkat i 
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provázanosti mezi oblastmi). Její součástí bude i Národní program ochrany kritické 

infrastruktury (konkrétně pro Českou republiku). 

 

Požární ochrana 

V této oblasti byla vydána Koncepce požární prevence v České republice. Součástí 

prevence požární ochrany jsou také opatření týkající se ochrany obyvatelstva (např. 

schvalování posoužení požárního nebezpečí ve veřejných a průmyslových objektech, 

kontrolní činnost ve veřejných a průmyslových objektech, preventivně výchovná 

činnost na úseku požární ochrany, včetně činnosti propagační a ediční)  

 

Ochrana zdraví osob 

Zasazení se o vytvoření systému zajištění zdravotní péče o obyvatelstvo postižené na 

zdraví při jakémkoliv typu MU jako systém reakce státu k ochraně jeho zájmů. A to 

před současnou nejvýraznější hrozbou - terorizmem.  

 

Ochrana veřejného zdraví 

Snaží se o podporu a ochranu v oblasti veřejného zdraví, zamezení šíření infekčních 

chorob a dohled na pracovní podmínky. Vychází ze současných poznatků a koncepce 

oboru hygieny a epidemiologie. Mezi její priority patří  např. rozvíjení informačního 

systému "PANDEMIE" jakožto posilování schopnosti reakce ČR reagovat na případné 

pandemie, zajištění vzdělání odborníků, kontrola a dohled nad hygienickými 

podmínkami evakuovaného či ukrytého obyvatelstva. 

 

Záchrana života a zdraví 

Důraz je kladen na to, aby jednotlivé prvky zdravotnického systému byly schopné 

reagovat v rámci operativního řízení celého systému při provádění záchranných a 

likvidačních prací při MU či KS. Jedná se hlavně o medicínské zajištění zdravotní péče 

a ochrany příslušníků složek IZS. Mezi další priority zde pak patří: zajištění lůžkové 

péče pro postižené pacienty; schopnost záchranných stanic být připraven pro příjem 

pacientů kontaminovaných nebezpečnými látkami; zajištění transfůzních přípravků; 

dodávky léků; péče o ukryté a evakuované obyvatelstvo; atd. 
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Veterinární ochrana před nebezpečnými nákazami zvířat a jejich přenosem 

Za běžného stavu, kdy nehrozí MU veterinárního charakteru, budou tyto situace řešeny 

vydáním mimořádných veterinárních opatření a ne jako zásah IZS. Proto existují typové 

plány na popis situace, ve kterých případech je riziko ohrožení takové, že jednotky IZS 

musí zakročit. Na svůj výkon má veterinární správa finance a zdroje své. Ve státních 

hmotných rezervách jsou však také další finance na likvidaci nakažených zvířat apod. 

(např. na likvidaci nakažených zvířat je smluvně ujednána pomoc s kafilériemi, 

soukromými veterináři.) Pokud by se situace přehoupla přes určitou kritickou hranici, 

využijí se všechny mechanismy, síly a prostředky IZS. 

 

Věda a výzkum 

Hlavním pracovištěm vědy a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva je Institut 

ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč. Jeho program je jedním z pilířů nové 

Koncepce 2013/2020 a jedná se například o vytvoření souboru organizačních, řídících, 

plánovacích, kontrolních, technických, technologických a dalších opatření pro řešení 

specifických problémů komunikace s obyvatelstvem; zvýšení účinnosti civilní podpory 

činnosti ozbrojených sil pro případy jejich použití na vyžádání při pomoci při MU či 

KS; rozvoj metod, laboratorních technik, diagnostických testů (např. při CBRN látkách, 

dekontaminaci osob, techniky a materiálu). To vše se zpracovává i na úrovní EU, která 

přiděluje finance na výzkumné projekty v oblasti environmentální bezpečnosti, CBRN 

látky, boje proti terorizmu, atd.  

 

Hospodářská opatření pro krizové stavy 

Jedná se o realizaci „Plánu vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti České 

republiky na léta 2007/2008“ a o zpracování „Plánu vytváření civilních zdrojů k 

zajištění bezpečnosti České republiky na léta 2009/2010“. V hospodářské oblasti je 

třeba dbát na organizační opatření a plánování. Vytvoření mobilizačních rezerv a 

úhradu uchování výrobních schopností je možné použít jen výjimečně ve zvlášť 

zdůvodněných případech. V majetku státu by se měly trvale udržovat ty druhy 

materiálu, které jsou nezbytné pro řešení krizových situací, jejichž vznik je náhlý a 

neočekávaný. V oblasti ochrany obyvatelstva je třeba zajistit: pohotovostní prostředky 

na řešení MU a KS; zásoby pro humanitární pomoc; pořízení dalších prostředků v 

souladu s požadavky a specifikací MV-GŘ HZS ČR. 
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Mezinárodní spolupráce 

OPIS MV-GŘ HZS ČR je kontaktním bodem pro Monitorovací a informační centrum 

Evropské komise. Česká jednotka USAR (Urban search and rescue team) je na seznamu 

organizací pro výpomoc v rámci EU. V plánu je prosazení Evropského programu na 

ochranu kritické infrastruktury, zlepšení práce Monitorovacího a informačního centra 

Evropské komise, vnitřní koordinace civilní ochrany v rámci EU, aktualizace Manuálu 

nouzové a krizové koordinace v rámci EU. Předpokládá se současný trend spolupráce s 

okolními a vybranými zeměmi jako jsou Finsko, Francie, Maďarsko, Slovinsko a další. 

 

Řešení ochrany obyvatelstva v případě nevojenských krizových situací 

 

Ochrana před povodněmi 

Ochrana před povodněmi je ošetřena zvláštním zákonem (tzv. „Vodním zákonem“) 

Stávající systém je definován „Strategií ochrany před povodněmi pro území České 

republiky“. Definuje tak rozsah práv a povinností subjektů v linii stát-orgány 

samosprávy-občanská a podnikatelská veřejnost. V přípravě jsou také Programy 

prevence před povodněmi. Přijala se i nová směrnice EU Směrnice o vyhodnocování a 

zvládání povodňových rizik. Dále je v plánu rozpracovat havarijní plány krajů v 

možných, vodou postižených oblastech (např. evakuace, nouzové ubytování a 

stravování, poskytování prostředků pro nouzové přežití.) Také je třeba pokračovat v 

pravidelných cvičeních připravenosti orgánů krizového řízení při řešení ochrany před 

povodněmi. 

 

Ochrana životního prostředí (environmentální bezpečnost) a vliv změn na ochranu 

obyvatelstva  

Souhrn právních předpisů týkajících se jak životního prostředí a tak i zároveň i oblasti 

ochrany obyvatelstva je obsažen v příloze krizového plánu Ministerstva životního 

prostředí. Jedná se zejména o: ohrožení složek životního prostředí v důsledku 

antropogenní činnosti (např. ochrana půdy, vody a ovzduší před znečištěním); ohrožení 

životního prostředí v důsledku živelních pohrom a katastrof (např. změny klimatu, 

extrémní výkyvy počasí); ohrožení životního prostředí v důsledku poruch kritické 

infrastruktury (ochrana životního prostředí před důsledky poruch kritické 

infrastruktury). Prioritou pro další práci je příprava koncepce environmentální 

bezpečnosti před působením zdrojů rizik antropogenního a přírodního původu, které by 
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mohly způsobit rozsáhlé poškození životního prostředí (např. závažné havárie, živelní 

pohromy). 

 

Ochrana před účinky havárií na jaderných zařízeních 

Minimálně jedenkrát ročně probíhá cvičení postupů havarijního plánu v případě vzniku 

mimořádné události prvního nebo druhého stupně a pro stupeň třetí je cvičení 

minimálně jednou za dva roky. Držitel povolení provozovat jaderné elektrárny předává 

informace do celostátní radiační monitorovací sítě, vybavuje obyvatelstvo v zóně 

havarijního plánování prostředky ke snížení ozáření (antidoty), zajišťuje informační a 

tiskovou kampaň v případech radiační havárie, zabezpečuje odborníky pro školení 

orgánů samosprávy ohledně informací jaká opatření v jakém případě použít. 

 

Ochrana před účinky závažných havárií v dopravě 

Základním dokumentem je vládou schválená „Dopravní politika České republiky pro 

léta 2005-2013“. Nyní probíhá jeho vyhodnocení a následná aktualizace. 

 

Ochrana před účinky závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými přípravky 

Prevence je ekonomicky efektivnější než následná náprava škody. Proto tam, kde 

nemáme dostatek poznatků a informací budeme dávat přednost preventivním opatřením. 

Pro provozovatele zařízení, ve kterých jsou přítomny nebezpečné chemické látky a 

přípravky, plyne ze zákona povinnost pro zajištění jejich bezpečnosti. Dalšími 

povinnostmi jsou zpracování vnějších a vnitřních havarijních plánů (a to i v oblasti 

informování veřejnosti apod.). Důležitým hlediskem k omezování průmyslových vlivů a 

rizik je prevence v oblasti přikládání důležitosti v ochraně životního prostředí. I toto je 

ošetřeno zákony stejně jako oblast chemické bezpečnosti. Je v plánu pokračovat v 

současném trendu i v letech 2013/2020 pomocí novel předpisů. 

 

Ochrana před terorismem a organizovaným zločinem 

Koncepce boje proti terorismu v České republice je popsána v dokumentu „Národní 

akční plán boje proti terorismu“. Boj s organizovaným zločinem je v kompetenci Policie 

ČR a dalších bezpečnostních složek. Nejedná se tedy o činnost v rámci IZS. Činnost 

IZS vznikne v případě, kdy v souvislosti s pácháním organizovaného zločinu, dojde k 

mimořádné události a postup bude stejný jako při jakékoliv jiné MU. 
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Ochrana před negativními důsledky spojenými s migrací 

Koncepce migrační politiky nebyla do současné doby zpracována. ČR je vázána 

předpisy EU. Přesto vláda přijala „Akční plán boje s nelegální migrací“, o jehož 

účinnosti hovoří klesající počet zjištěných nelegálních migrantů. Důležitým bodem v 

boji proti ilegální migraci je i systém včasného varování například z ohniska vypuknutí 

krize. Tento systém má na starosti Ministerstvo zahraničí, které se ho snaží co 

nejpružnější pro možnost včasného přijetí opatření. Zvyšuje se také průchodnost a 

rychlost přenosu informací mezi zastupitelskými úřady a ústředím, jakožto i mezi 

členskými státy EU. Pro zefektivnění boje s nelegální migrací bylo na Ministerstvu 

vnitra zřízeno Analytické centrum pro ochranu státních hranic a migraci v čele s 

náměstky ministrů z dotčených ministerstev. Česká republika usiluje o sjednání 

readmisních smluv, týkajících se předávání/přebírání osob z ostatních států a to nejen  

v rámci EU. Cílem readmisních smluv je také urychlení procesu ověřování totožnosti 

osob. Česká republika se dlouhodobě potýká se stárnutím obyvatelstva, protože řada 

mladých hojně využívá možnost pracovat v zahraničí. Tento úbytek v dané věkové 

kategorii se dá řešit například pomocí legální migrace cizinců do ČR. Základním 

dokumentem umožňujícím tuto skutečnost jsou Zásady politiky vlády v oblasti migrace 

cizinců, které jsou součástí Koncepce migrační politiky ČR. Odhady hovoří, že po 

zavedení Schengenského prostoru lze očekávat nárůst počtu legálně pobývajících 

cizinců. V letech 2013/2020 se hovoří o více jak půl milionu. V případě krizové situace 

typu migrační vlny velkého rozsahu, byl již zpracován typový plán, uvádějící příčiny, 

opatření a způsoby řešení takové situace (včetně zajištění stravování, ubytování, 

lékařské péče). 

Opatření ze strany ochrany obyvatelstva se týkají hlavně: přípravy sil a prostředků pro 

všestranné zabezpečení nouzového přežití přílivu nelegálních migrantů; opatření k 

eliminaci transferu nakažlivých chorob, infekcí a onemocnění; eliminace zátěže pro 

sociální systém, společenských konfliktů mezi nelegálními migranty.  

Zvýšené nároky může vyžadovat udržování veřejného pořádku mezi etniky, kulturními 

či náboženskými skupinami, dále navýšení zdravotnických kapacit a poskytování 

potřebných informací. 
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Ochrana občanů a majetku České republiky při mimořádných událostech v zahraničí 

V současné době probíhá veškerá pomoc přes konzulární oblast, kterou má na starosti 

Ministerstvo zahraničí. Ochrana majetku v zahraničí se týká pouze majetku státu.  

V období MU je zapotřebí tuto základní ochranu po nezbytnou dobu zvýšit, a to jak 

opatřeními technickými, tak personálními, a to vše bez administrativních průtahů. 

 

Řešení ochrany obyvatelstva v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu 

Opatření spojená s přípravami pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu budou 

zpracována v souladu s vládou schváleným „Plánem obrany České republiky“, který 

obsahuje normy a principy postupů při KS. Tyto opatření je pak nutno zahrnout 

jednotlivými zpracovateli i do připravovaných dílčích plánů obrany. 

 

PŘIPRAVENOST SIL A PROSTŘEDKŮ 

Připravenost IZS se bude kontrolovat procvičováním modelových postupů složek IZS 

podle dokumentu typových činností složek IZS při společném zásahu, který bude 

vydávat MV-GŘ HZS ČR. A to jak na centrální, krajské, tak i obecní úrovni. Snahou 

bude zařazení procvičení velkých zásahů s použitím moderních informačních metod, 

které by měly usnadnit práci nejen velitele zásahu. Bude zapotřebí zaměřit spolupráci i 

na řadu neformálních způsobů spolupráce, zejména provádění pravidelných porad 

složek IZS. Na rozvoj připravenosti IZS bude mít vliv vybudování Národního 

výzkumného a vzdělávacího centra, pro které je zapotřebí zajistit spolufinancování ze 

strukturálních fondů EU. Pozornost se bude věnovat i personálu IZS, který je složen z 

řad dobrovolníků. A to hlavně z pohledu zaměstnavatelů, kterým může kdykoliv odejít 

zaměstnanec plnit svou povinnost při vzniku MU. Tuto skutečnost neřeší pozitivní 

diskriminace těchto pracovníků, které by pak případně nechtěli podnikatelé zaměstnat, 

ale daňové úlevy pro zaměstnavatele takových pracovníků.   

 

Jednotky požární ochrany a zařízení civilní ochrany 

Jednotky požární ochrany mají na starosti zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva při 

vzniku MU a následně doplňují činnost základních složek IZS. K jednotce požární 

ochrany mohou být zařazováni členové občanských sdružení nebo další osoby 

poskytující osobní a věcnou pomoc. Materiálním zdrojem se také pak rozumí objekty a 

zařízení zřizovaná obcemi a kraji (školy, kulturní domy, sportovní stadiony). Pro práci 

jednotek požární ochrany jsou důležité havarijní plány krajů, které obsahují například 



  

42 
 

zdroje možných rizik vzniku MU a jejího stupně nebezpečí; rozmístění jednotek požární 

ochrany, množství a druh prostředků využitelných pro naplnění úkolů ochrany 

obyvatelstva, apod. 

 

Síly a prostředky za válečného stavu 

Ochranu obyvatelstva za válečného stavu zabezpečují stejné složky, které ji zabezpečují 

i mimo vojenské ohrožení. Z toho vyplývá, že složky IZS musí mít neustále k dispozici 

jak vybavení tak personál. Při vojenském ohrožení počet pracovníků naroste o 

pracovníky z řad stávajících dobrovolníků. Svoji úlohu sehrají samozřejmě i záchranné 

prapory Armády ČR. Během realizace transformace rezortu Ministerstva obrany dojde 

ke změnám ve vyčleňování sil a prostředků Armády ČR pro IZS. I to se musí následně 

zohlednit v aktualizacích krizových plánů krajů, zón havarijního plánování jaderných 

elektráren a objektů a zařízení s nebezpečnými chemickými látkami. 

 

Operační řízení 

Je zde předpoklad existence jednoho celostátního operačního a informačního střediska 

(OPIS MV-GŘ HZS ČR), 14 krajských a stanovený počet tzv. sektorových operačních a 

informačních středisek, na jejichž vybudování se bude finančně spolupodílet EU. Vše 

bude směřovat k volání na jednotné evropské číslo tísňového volání: 112. 

 

MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ 

Výdaje na ochranu obyvatelstva jsou součástí výdajů státního rozpočtu, potažmo 

rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra, ze kterého se hradí výstavba, modernizace a 

provoz infrastruktury jednotného systému varování, výstavba ISKŘ, vybavení HZS ČR, 

informační propagaci ochrany obyvatelstva, atd. 

 

SHRNUTO OHLEDNĚ KONCEPCE: 

 

Koncepce poukazuje na potřebu informovanosti a vzdělanosti lidí v oblasti ochrany 

obyvatelstva, posílení vybavenosti složek IZS, odpovědnosti ministerstev, ústředních 

správních úřadů, obcí právnických i fyzických osob za ochranu obyvatelstva. 

Ze závěrů v hodnocení předchozí koncepce ochrany obyvatelstva je zřejmé, že systém 

ochrany obyvatelstva je funkční. Limitujícím faktorem ve zvyšování úrovně 

připravenosti opatření k ochraně obyvatelstva je finanční zajištění.  
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HARMONOGRAM REALIZACE OPATŘENÍ OCHRANY OBYVATELSTVA 

DO ROKU 2013 S VÝHLEDEM DO ROKU 2020 

 

Jedná se o řadu opatření již probíhajících nebo se začátkem realizace v blízké 

budoucnosti. Za většinu z nich má zodpovědnost ministerstvo vnitra, ovšem na práci se 

podílí i ostatní ministerstva: ministerstvo obrany, ministerstvo pro místní rozvoj, 

ministerstvo školství, ministerstvo životního prostředí nebo ministerstvo zdravotnictví.  

Zde je stručný přehled plánovaných opatření OO:   

1. V návaznosti na stavební zákon stanovit základní technické požadavky na stavby 

civilní ochrany a stavby dotčené požadavky civilní ochrany. (termín: 2009) 

2. Vytvořit legislativní podmínky pro HZS krajů k účinnějšímu prosazování 

požadavků ochrany obyvatelstva již ve fázi územního a stavebního řízení. (termín: 

2009) 

3. Realizovat v plném rozsahu opatření k delimitaci a předání 157. záchranného 

praporu Hlučín Hasičskému záchrannému sboru ČR. (termín: 2008) 

4. Analyzovat možnosti a stanovit základní požadavky na projektování staveb, ve 

kterých dochází ke shromažďování velkého počtu osob a které mohou být 

potenciálně ohroženy mimořádnými událostmi vyplývajícími z bezpečnostních 

hrozeb a rizik. (termín: 2010) 

5. Aktualizovat opatření ochrany obyvatelstva a další opatření související s ochranou 

života, zdraví, majetku a životního prostředí, zapracovaná do typových plánů pro 

řešení krizových situací. (termín: 2010) 

6. Zpřístupnit povodňový informační systém veřejnosti (digitální povodňový plán, 

atlas záplavových území). (termín: 2010)  

7. Připravit koncepci environmentální bezpečnosti před působením zdrojů rizik 

antropogenního a přírodního původu, které by mohly způsobit rozsáhlé poškození 

životního prostředí (závažné havárie, poruchy kritické infrastruktury, živelní 

pohromy). (termín: 2010) 

8. Vytvořit Program výchovy a vzdělávání obyvatelstva k jeho bezpečnosti a ochraně 

při mimořádných událostech a krizových situacích. (termín: 2010) 

9. Na základě výsledků pilotního projektu navrhnout začlenění tématiky „Ochrana 

člověka za mimořádných událostí“ do studijních programů pedagogických fakult. 

(termín: 2010) 
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10. Průběžně sledovat a koordinovat vývoj a plnění úkolu u zainteresovaných 

ministerstev v oblasti ochrany obyvatelstva v případě nevojenských krizových 

situací a vyhodnotit plnění Harmonogramu realizace opatření ochrany obyvatelstva 

do roku 2013 s výhledem do roku 2020. (termín: 2010) 

11. Dokončit kontrolu funkčnosti majetku zaúčtovaného podle opatření Ministerstva 

financí č.j. 221/84067/2001 a provádět vytřídění a likvidaci nefunkčního materiálu. 

(termín: 2012) 

12. Stanovit a realizovat zásady pro modernizaci a výstavbu systému varování a 

informování obyvatelstva, vyrozumění orgánů krizového řízení a složek IZS v ČR a 

přerozdělení odpovědnosti za jednotlivé části tohoto systému, zvláště za 

infrastrukturu a za koncové prvky varování, včetně finančního podílu. (termín: 

2013) 

13. Zabezpečit realizaci ministerských směrnic pro civilní nouzové plánování 

Severoatlantické aliance na příslušná období v oblasti ochrany obyvatelstva České 

republiky. (termín: podle platnosti směrnic) 

14. Zapojit se do projektů spojených s ochranou obyvatelstva a zajišťovat finanční 

prostředky z fondů Evropské unie k jejich realizaci. (termín: 2013) 

15. Vytvořit podmínky pro zřizování víceúčelových zařízení za účelem dekontaminace, 

vypracovat zásady a postupy při dekontaminaci většího počtu osob a pro 

dekontaminaci zraněných a doplnit moderní mobilní prostředky pro zabezpečení 

tohoto úkolu. (termín: 2013) 

16. Stanovit postupy pro distribuci vytvořených zásob nouzového přežití fyzickým 

osobám v postižených oblastech. (termín: 2013) 

17. Zajistit věcné prostředky pro ochranu obyvatelstva a prostředky individuální 

ochrany pro určené kategorie osob systémem hospodářských opatření pro krizové 

stavy. (termín: 2013) 

18. K provádění dekontaminace osob a techniky vybavit předurčené jednotky HZS ČR 

(opěrné body) mobilními prostředky. (termín: 2013) 
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Výhled do roku 2020 

• Pokračovat ve vybavování a přípravě složek integrovaného záchranného systému, 

včetně zařízení civilní ochrany, k plnění úkolů ochrany obyvatelstva při 

mimořádných událostech a krizových situacích. 

• Dokončit obměnu elektrických rotačních sirén za moderní koncové prvky 

varování, které umožní vyslání varovného signálu, po kterém bude vyslána 

tísňová informace, v zónách vnějšího havarijního plánování a na územích 

ohrožených povodněmi. V těchto lokalitách umístit detektory pro měření 

fyzikálních a chemických veličin. 

• Vybudovat selektivní obousměrný systém ovládání a monitorování stavu 

koncových prvků varování, které současně zajistí přenos informací z detektorů 

měření výšky hladiny vodních toků ve vybraných lokalitách a úniku 

nebezpečných látek u vybraných subjektů, které tyto látky skladují nebo 

vyrábějí. 

• Navrhnout opatření ke zvýšení bezpečnosti osob, majetku a životního prostředí 

při přepravách vysoce rizikových nebezpečných věcí. 
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3. Závěr 
 
Z dostupných zdrojů, týkajících se historických událostí v oblasti OO v naší zemi, je 

patrné, že byla vyvinuta velká snaha o snížení možnosti újmy na zdraví, životech a 

majetku. S technickým pokrokem a možnostmi lidstva se získávaly vědomosti a 

znalosti, díky kterým byl člověk schopen lépe a snadněji čelit hrozbám všeho druhu. 

Z počátku, kdy byla OO novým polem působnosti, sršeli pověření pracovníci nápady. 

Veškerá práce byla hektická, šitá horkou jehlou. Bylo zapotřebí zařídit příliš mnoho 

důležitých věcí a tak není divu, že bylo započato velké množství úkolů, žádné však 

kvalitně a dotáhnuta až do svého konce. Překážky byly jak v celkovém nedostatku 

financí pro OO, tak i v organizaci práce či její legislativní opoře. S postupem času se 

však začal tvořit určitý systém řízení OO, který fungoval a jevil se jako cesta správným 

směrem. Postupně se tak mohly začít plnit předem vytyčené cíle. Byly určeny prvky, na 

které je zapotřebí se zaměřit, a kterým věnovat větší pozornost. V současné době se 

pokračuje v již započatých plánech a výsledky jsou vidět (např. i v takovém 

„diamantu“, jakým fungující systém IZS zaručeně je). Ochrana obyvatelstva se tak stává 

trvalou, i když nenápadnou, součástí našich životů.        

 
Tématem této práce je „ Současný stav a vývoj ochrany obyvatelstva v České 

republice“. A kde jinde hledat počátky budování bezpečnějšího prostředí našeho státu 

než právě v historii. Vše, co je nyní, na čem se pracuje a na čem se ještě pracovat bude, 

má své kořeny právě v minulosti. Do oblasti ochrany obyvatelstva patří samozřejmě 

složky jako hasičský záchranný sbor, policie, záchranná zdravotnická služba a mnoho 

dalších. Ty všechny mají také svou historii. My se ovšem soustředíme na historickou 

linii vedoucí z civilní obrany, která spíše vypovídá o organizaci a řízení OO.  

 

Práce je rozdělena do dvou kapitol: 

1. Vývoj ochrany obyvatelstva v České republice 

2. Současný stav ochrany obyvatelstva v České republice 

 

První kapitola – Vývoj ochrany obyvatelstva v České republice 

Ta se opravdu týká historie. Všechno má svůj začátek a bez něj by nebylo ničeho.  

Soustředíme se na události, které se staly důvodem toho, že se člověk začal mnohem 

více zajímat o svoji bezpečnost. Nejedná se o exkurzi až do hluboké prehistorie,           
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ve které se ovšem starost o bezpečnost lidí také vyskytovala. Přeci jen na ní záviselo 

přežití člověka. Podíváme se spíše na zrození té modernější podoby ochrany 

obyvatelstva. 20. století se tak stane naším odrazovým můstkem na cestě historií.  

 

Druhá kapitola – Současný stav ochrany obyvatelstva v České republice 

Klasický koloběh událostí. Věci začínají, dějí se a budou se opakovat i nadále. 

V minulosti byly položeny základy k dnešní práci v oblasti ochrany obyvatelstva. Byly 

sepsány programy a plány, které se v současné době snaží pracovníci v oblasti OO plnit. 

O tom, jak se jim to daří a nakolik jsou úspěšní, je právě tato kapitola. 
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