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Abstrakt

Název: Vývoj a současný stav obrany a ochrany obyvatelstva.

Cíle: Popsat historický vývoj a současný stav obrany a ochrany 

obyvatelstva.

Metody: Studium získaných pramenů, jejich utřídění v časových souvislostech.

Věcná analýza stavu obrany a ochrany obyvatelstva.

Výsledky: Popis historického vývoje a současného stavu obrany a ochrany 

obyvatelstva.

Klíčová slova: Legislativa, Civilní protiletecká ochrana, Civilní obrana, Civilní 

ochrana, Ochrana obyvatelstva, Koncepce ochrany obyvatelstva.



Abstract

Title: The development and current state of defense and protection of the 

population.

Objectives: To describe the historical development and current state of defense 

and protection of the population.

Methods: Consolidation of data from multiple sources and their organization in 

context of time period. Factual analysis of the defense and protection 

of the population.

Results:      Description of the historical development and current state of defense 

and protection of the population.

Keywords: Legislation, Civil anti-aircraft protection, Civil defense, Civil

protection, Protection of the population, Concept of protection of the 

population.
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Seznam použitých zkratek

AČR – Armáda České republiky

BBK – Bundesamtfür Bevölkerungsschutzund Katastrophenhilfe

CO – Civilní ochrana

CPO – Civilní protiletecká obrana

ČSN – Československá státní norma, později Československá norma

ČSR – Československá republika

ČSSR - Československá socialistická republika

ČR – Česká republika

EU – Evropská unie

FMZV – Federální ministerstvo zahraničních věcí

IPCHO – Individuální protichemická ochrana

IZS – Integrovaný záchranný systém

JRC – Joint research centre

MIC – Monitorovací informační centrum

MV – Ministerstvo vnitra

MZe – Ministerstvo zemědělství

MŽP – Ministerstvo životního prostředí

NATO - Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization)

OO – Ochrana obyvatelstva

OPJT – Ochranný prostor jednoduchého typu

OSN – Organizace spojených národů (United Nations Organization)

PIO – Prostor individuální ochrany

STOÚ – Stálé tlakově odolné úkryty

ZHN – Zbraně hromadného ničení
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1 Úvod

Naši planetu zasáhla celá řada katastrof - jak živelných, tak způsobených samotným 

člověkem. V této souvislosti se objevila otázka ochrany společnosti a zřízení orgánů, 

které by se zabývaly ochranou obyvatelstva proti těmto pohromám. 

Již odnepaměti se člověk bránil mimořádným událostem. S vývojem společnosti lidé 

zjistili, že pokud spojí své síly, stane se ochrana jednodušší. Již ve starém Římě 

likvidovali požáry a jiné mimořádné události otroci. Později byla vytvořena legie, která 

se na daný problém specializovala. 

Otázkou ochrany společnosti se začínaly postupně zabývat všechny země, ať už 

v menším či větším měřítku. Proto se v úvodu práce věnuji otázce obrany a ochrany 

obyvatelstva ve světě a ve vybraných zemích. Každý stát je v otázce obrany a ochrany 

obyvatelstva něčím výjimečný či specifický. V řadě zemí dochází ke změnám na úrovni 

úředních pevných a flexibilních struktur civilní obrany a ochrany před katastrofami, 

které se promítají do nižších úrovní řízení daných států.

Ochranu obyvatelstva můžeme chápat jako ochranu životů, zdraví a majetkových 

hodnot, které jsou spolu se zajištěním svrchovanosti, uzemní celistvosti a ochrany 

demokratických základů státu základní povinností, a tedy funkcí státu.

V práci je popsáno, jak se obrana a ochrana obyvatelstva vyvíjela v souvislosti 

s legislativní stránkou, která významně promluvila do vývoje obrany a ochrany 

obyvatelstva. Je zde charakterizován také vývoj a současný stav obrany a ochrany 

obyvatelstva na našem území.

Otázce organizování ochrany obyvatelstva jako samostatnému subjektu byla věnována 

pozornost již od vzniku České republiky. A nejinak je tomu i dnes. 
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2 Cíle práce, metody

Cílem této práce je popsat historický vývoj a současný stav obrany a ochrany 

obyvatelstva.

Studované prameny jsou utříděny do časových souvislostí a popisují vývoj a současný 

stav obrany a ochrany obyvatelstva.
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3 Teoretická část

3.1 Základní pojmy

Armáda České republiky (AČR) - Základ ozbrojených sil České republiky 

a organizačně se člení na vojenské útvary, vojenská zařízení a vojenské záchranné 

útvary, které se mohou slučovat do větších organizačních celků. Jejím úkolem je 

připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení a plnit 

úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluvních závazků České republiky o společné 

obraně proti napadení, jakož i další úkoly, které stanoví právní předpisy České 

republiky.

Bezpečnost státu - Atribut stavu státu charakterizovaný vnějšími a vnitřními 

podmínkami, které zajišťují jeho svrchovanost a územní celistvost, ochranu základů 

jeho politického uspořádání, vnitřního pořádku, životů a zdraví jeho občanů, 

majetkových hodnot a životního prostředí.

Bezpečnostní hrozba - Objektivní existence možnosti vzniku konkrétního jevu, který 

může narušit svrchovanost a územní celistvost státu, vyžadovat nasazení ozbrojených sil 

a jiných sil k plnění mezinárodních závazků v zahraničí nebo narušit demokratické 

základy státu, jeho právní principy a ve značném rozsahu vnitřní bezpečnost, veřejný 

pořádek, životy a zdraví obyvatel, majetkové hodnoty, životní prostředí nebo jiné 

chráněné zájmy státu.

Branná povinnost - Povinnost státního občana ČR plnit úkoly oz-brojených sil ČR. 

Zahrnuje povinnost podrobit se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou činnou službu a 

plnit další povinnosti stanovené zákonem.

(Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)).

Civilní nouzové plánování - Plánování opatření k zajištění ochrany obyvatelstva 

a ekonomiky, ochrany kritické infrastruktury včetně zabezpečení opatření pro případ 

radiační havárie, preventivních opatření proti použití ZHN včetně řešení odstraňování 
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následků jejich použití a sladění požadavků na civilní zdroje, které jsou nezbytné pro 

zajištění bezpečnosti České republiky.

Civilní ochrana - Souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších 

zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, prováděných s cílem 

minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací 

na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky.

Evropská unie - Mezinárodní ekonomicko-politické společenství nezávislých států, 

které má působnost jen v těch oblastech, které mu byly plně nebo částečně svěřeny 

v zakládajících smlouvách. Hlavní cíle Evropské unie je podpora míru a bezpečnosti 

v Evropě, hospodářská a sociální solidarita a prosperita členských zemí. V současnosti 

má Evropská unie 27 členů, Česká republika vstoupila do Evropské unie k 1. 5. 2004.

Krizová situace - Mimořádná událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, 

nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Jsou při ní ohroženy důležité 

hodnoty, zájmy či statky státu a jeho občanů a hrozící nebezpečí nelze odvrátit 

a způsobené škody odstranit běžnou činností orgánů veřejné moci, ozbrojených sil 

a ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních a jiných služeb 

a právnických a fyzických osob.

Mimořádná událost - Událost nebo situace vzniklá v určitém prostředí v důsledku 

živelní pohromy, havárie, nezákonnou činností, ohrožením kritické infrastruktury, 

nákazami, ohrožením vnitřní bezpečnosti a ekonomiky, která je řešena obvyklým 

způsobem orgány a složkami bezpečnostního systému podle zvláštních právních 

předpisů. Pod tímto pojmem je v současných právních předpisech ČR uváděna řada

pojmů, jako jsou např. mimořádná situace, nouzová situace, pohroma, katastrofa, 

havárie.

Nouzový stav – Stav vyhlašovaný vládou ČR, popř. předsedou vlády ČR v případě 

živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného 
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nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty 

anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Obrana státu - Souhrn opatření k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů 

demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším 

napadením. Zahrnuje výstavbu účinného systému obrany státu, přípravu a použití 

odpovídajících sil státu a prostředků a účast v kolektivním obranném systému.

Ohrožení - Aktivní, reálná hrozba, která svou další eskalací může vyvolat krizovou 

situaci.

Ochrana obyvatelstva - Plnění úkolů civilní ochrany při ozbrojeném konfliktu i mimo 

něj, zejména varování, vyrozumění, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva 

a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.

Výklad ochrany obyvatelstva není jednotný, v některých zemích, které nemají systém 

krizového řízení je termín ochrana obyvatelstva užíván v širším výkladu jako systém 

nevojenské ochrany – řeší např. i ochranu vnitřní bezpečnosti a ekonomiky.

Ukrytí obyvatelstva - Využití úkrytů a jiných vhodných prostorů k ochraně 

obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace 

radioaktivním prachem, chemickými nebo biologickými látkami a proti tlakovým 

účinkům zbraní hromadného ničení. K tomuto účelu se využívají improvizované a stálé 

úkryty.

Válečný stav - Stav vzniklý mezi znepřátelenými stranami vypuknutím ozbrojeného 

konfliktu, a to bez ohledu na to zda byla vypovězena válka. Ústava ČR jej definuje jako 

situaci, kdy je ČR napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky 

o společné obraně proti napadení. Válečný stav vyhlašuje Parlament České republiky. 

(URL8)
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3.2 Ochrana obyvatelstva ve světě

Již odpradávna se člověk bránil nejrůznějším mimořádným událostem. Z počátku spíše 

intuitivně. S vývojem společnosti lidé zjistili, že pokud spojí své síly, bude ochrana 

jednodušší. Již ve starém Římě likvidovali požáry a jiné mimořádné události otroci. 

Později byla vytvořena legie, která se na daný problém specializovala. 

Ve středověku tato povinnost připadala cechům. Ty se ještě v 1. polovině 20. století 

staraly o hašení požárů vytvořením tzv. zálohy z tovaryšů. Nařízení gubernia v Čechách 

stanovující, že k požáru se musí dostavit i fyzikus (lékař), felčar a porodní bába, bylo 

náznakem systémového přístupu.

Historicky první pojišťovnou byla Česká vzájemná pojišťovna, založená roku 1827.

První profesionální hasičský sbor vznikl v Praze roku 1853. Nejvýznamnější složkou 

požární ochrany se ke konci 19. století staly jednotky dobrovolných hasičů. 

Za počátek mezinárodního humanitního práva je považováno podepsání Ženevské 

úmluvy o zacházení s raněnými vojáky z roku 1864. Pomoc raněným dostala 

organizovanou podobu založením Mezinárodního výboru Červeného kříže v roce 1863 

pěti muži: Henry Dunantem, Gustave Moynierem, válečnými lékaři Louis Appianem

a Theodore Maunoirem a velitelem švýcarských jednotek generálem Henri Dufourem. 

Podnětem byly obrovské počty zraněných v bitvě u Solferina v roce 1859.

Počátky budování civilní protiletecké obrany spadají do 2. poloviny 20. let 

a 1. poloviny 30. let 20. století. Vznikají mnohé organizace a jsou přijímány zákony 

vymezující jejich činnost. Jejich práce spočívala především v prevenci před účinky 

leteckého napadení civilního obyvatelstva, a tak se obecně hovoří o civilní protiletecké 

obraně (dále jen CPO).

Bezprostředně po ukončení 2. světové války nastává dočasný útlum v rozvoji, avšak 

vznikem bipolárního světa došlo v řadě zemí k budování organizované CPO a jejího 

legislativního vymezení. Veškerá opatření směřovala výhradně pro případ války 
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konvenčními prostředky (do pol. 50. let) a v dalším období byla zaměřená na CPO před 

zbraněmi hromadného ničení (dále jen ZHN). V řadě států nastává masivní budování 

ochranné infrastruktury jakožto rozhodujícího způsobu obrany před vzdušným 

napadením. Příkladem může být Švýcarsko a skandinávské státy.

V 70. letech se uvolňuje mezinárodní napětí a začíná se prosazovat možnost využití 

organizované CPO (pevné i flexibilní struktury, síly a prostředky, materiál, finanční 

zdroje pro předurčený případ války) v míru, např. při likvidaci následků přírodních nebo 

antropogenních katastrof. Přizpůsobovala se tomu i legislativa.

Snahy z předchozího období dostávají v 90. letech konkrétní podobu po ministerské 

schůzce Evropské unie (dále jen EU) v roce 1986, kde byly položeny základy pro 

společnou politiku EU v oblasti civilní ochrany. Přijetím tzv. Římské smlouvy státy 

NATO v roce 1991 došly ke změně priorit, kdy se na první místo posunulo politické,

a ne vojenské řešení (změna strategické koncepce NATO). Řada států ruší drahé pevné

organizační a institucionální struktury určené především CPO v období války 

(organizace civilní obrany) a vznikají nové bezpečnostní systémy zaměřené na ochranu

obyvatelstva v období míru a využitelné i za války.

Poslání ochrany obyvatelstva je ve všech vyspělých zemích obdobné. Zpravidla se 

hovoří o ochraně obyvatelstva a jeho životních podmínek, o ochraně a záchraně osob při 

katastrofách a nouzových situacích, při zvláštních nebezpečích, za všech okolností, 

tj. v době míru i za války.

Odlišné názvy systémů - "ochrana obyvatelstva", "civilní ochrana", "civilní obrana" 

nebo "civilní bezpečnost", neznamenají, že se jedná o systémy zásadně rozdílné. 

Všechny země se zaměřují na prevenci a zvládnutí přírodních katastrof, technických 

katastrof a nouzových situací. Nově přibyla problematika terorizmu. Ve všech státech 

jsou opatření přijímána pro nevojenská i vojenská ohrožení na bázi prostředků určených 

k nasazení při každodenních událostech (hasiči, policie, zdravotníci, civilní ochrana). 

Objevuje se tendence, aby tytéž zejména pevné řídící, organizační i výkonné struktury 

zabezpečovaly úkoly jak při každodenních událostech, tak po náležitém posílení při 
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katastrofách a v nouzových situacích a eventuálně v případě války. Rovněž existuje 

tendence, která směřuje k co největší integraci jednotlivých záchranných subjektů již při 

každodenních událostech.

Rozdíly se objevují v prvé řadě při stanovování úkolů organizacím určeným k nasazení 

a ve zvláštnostech při opatřeních, která jednotlivé země provádějí k posílení prostředků 

určených k nasazení. Ve Švýcarsku, v Německu a ve Francii jsou k dispozici pro

nasazení při katastrofách druhoplánové prostředky. Armáda vykonává ve všech státech 

subsidiární podporu. Nečlenské země NATO (Finsko, Švédsko, Švýcarsko) činí 

dlouhodobě obsáhlá opatření pro případ války. Švédsko a Švýcarsko provádějí ve 

srovnání s ostatními zeměmi nejobsáhlejší opatření v oblasti ochrany obyvatelstva.

(URL1)

Systematicky se zabývá ochranou obyvatelstva a politickou bezpečností státu z pohledu 

institucionalizace Zalewski. Základem jeho přístupu je vnímání bezpečnosti člověka 

jako základního smyslu veškerého bezpečnostního snažení a zvlášť bezpečnosti státu. 

Teoreticky vyvozuje organizaci ochrany politických zájmů státu. Bezpečnost má dle něj

svůj mezinárodně uznávaný praktický obsah. Je pojmem k označení stavu relativního 

klidu, v němž nejsou ohrožována základní práva člověka, skupin lidí, států ani koalic, je 

současně souborem opatření, která tento stav umožňují. (Zalewski, 2010)

3.2.1 Ochrana obyvatelstva v Evropské unii

Počátek evropské spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva (dále jen OO) se datuje 

rokem 1985, kdy byla předložena tzv. Zelená kniha Evropské komise s názvem „Péče 

o naše životní prostředí - akce pro evropské životní prostředí“. Přestože členské státy 

Evropské unie (dále jen EU) mají OO vymezenou vlastní legislativou, projevuje se

rostoucí potřeba co největší standardizace. Návrhy obsažené v Zelené knize byly 

v různých usneseních Rady EU v letech 1987 - 1994 konkretizovány a týkají se opatření

v oblastech nástrojů a spolupráce, elektronických prostředků komunikace a výměny 

informací, výměny expertů, vzdělávání, simulačního cvičení, terminologie, jednotného 
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evropského nouzového telefonního čísla, informací a komunikace s veřejností, prevence 

a připravenosti a v neposlední řadě se zabývají zvláštními riziky.

Ochrana obyvatelstva je zahrnuta pod generální ředitelství Životního prostředí, oddělení 

civilní ochrany a ekologických havárií. EU používá pro oblast OO v České republice

historicky zavedený pojem civilní ochrana (dále jen CO).

V roce 1988 Evropská unie zřídila síť zařízení pro epidemiologické sledování a kontrolu 

přenosných nemocí. Mimo to byla vytvořena pracovní skupina pro koordinaci, podporu 

a reakci v této oblasti.

Prvním zásadním dokumentem OO v současné době je Akční program Společenství pro 

ochranu před katastrofami, který se zabývá podporou a doplňováním opatření členských 

států při katastrofách s cílem ochrany osob, životního prostředí a majetku. Druhým 

dokumentem je Mechanizmus Společenství na podporu spolupráce při nasazení 

k ochraně před katastrofami, mezi jehož základní funkce patří identifikace sil 

a prostředků, které jsou k dispozici v členských státech EU. Jejich účelem je 

s předstihem identifikovat využitelné zásahové týmy CO z členských zemí, které mohou 

být vyrozuměny v co nejkratším čase (zhruba v rozpětí dvou až 24 hodin po vypuknutí 

katastrofy). Následně jsou týmy (po schválení členského státu) mobilizovány 

a poskytnuty na pomoc zasažené oblasti. Jejich složení závisí na druhu 

a rozsahu neštěstí a na konkrétních opatřeních, která daná situace vyžaduje, dále na 

ustavení hodnotících a koordinačních týmů za účelem vytvoření kapacit pro mobilizaci 

malé hodnotící a koordinační skupiny. Tato skupina je okamžitě vyslána na místo

neštěstí s cílem zkvalitnit účinnost a koordinaci zásahu a posoudit nejvhodnější síly 

a prostředky, které mají být nasazeny na řešení situace. V případě potřeby jsou rovněž 

využity k navázání kontaktů s odpovědnými představiteli země, která pomoc vyžaduje. 

Realizace výcvikových programů na podporu zavedení Mechanizmu Společenství 

v členských státech představuje další část. Smyslem je zkvalitnění společné práce 

a rozvíjení optimální součinnosti a vzájemné podpory. Pod tyto programy spadají 

společné výcvikové kurzy i cvičení. Jejich cílem je vytvořit příležitosti pro krátkodobé 

zapojení týmů do výcviku jiné členské země. Dále dokument stanovuje monitorovací 
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a informační centrum (dále jen MIC), které je založeno v rámci Komise. MIC je 

k dispozici 24 hodin denně a poskytuje zemím postiženým větší katastrofou přístup 

k databázi prostředků CO nabídnutých třiceti zúčastněnými státy. Každá oblast zasažená 

větší katastrofou může požádat o pomoc prostřednictvím MIC, které okamžitě rozešle 

tuto zprávu na národní informační centra zúčastněných států. Potom už záleží na 

jednotlivých zemích, jestli poskytnou asistenci (síly a prostředky). Na základě 

shromážděných odpovědí informuje MIC postiženou oblast o veškeré nabídnuté 

pomoci. Kromě toho může MIC během několika hodin zaktivovat a vyslat na dané 

území malý tým odborníků pro zhodnocení potřeb. Tato skupina koordinuje asistenční 

operace a zajišťuje spojení s příslušnými orgány nebo mezinárodními organizacemi 

(OSN). 

MIC může též nabídnout technickou podporu pro usnadnění asistenčních zásahů - např. 

satelitní snímky nebo jiné prognostické nástroje (za pomoci JRC - Joint Research Centre 

- Společné výzkumné centrum) pomocí specializovaných skupin. Dále MIC pracuje 

jako informační centrum, které shromažďuje potvrzené zprávy během nouzové situace 

a rozesílá pravidelné aktualizace všem zúčastněným státům. Tato informační služba 

pomáhá postižené zemi s časově náročným úkolem při nevyhnutelném reagování na 

dotazy o stavu nouzové situace. Předposlední částí dokumentu je zahájení provozu 

základního komunikačního a informačního systému, který obsahuje informace 

o dosažitelných národních silách CO (týmy a odborníci), které jsou k dispozici pro 

asistenční zásahy v reálném čase. Poslední částí je zajištění dostupných zdravotnických

prostředků, a to hlavně zásob vakcín, sér, krevních zásob, antibiotik a dalších léčiv, 

které mohou být poskytnuty dané oblasti v případě katastrof nebo pandemií. (Fiala, 

Vilášek, 2010)

Dne 26. 2. 2007 zřídila Rada Evropské unie finanční nástroj pro civilní ochranu na 

období 2007 – 2013. Jeho úkolem je podpora a doplnění úsilí členských států chránit 

především obyvatelstvo, životní prostředí a majetek, včetně kulturního dědictví 

v případě živelných pohrom, teroristických útoků nebo havárií radiologického, 

ekologického nebo technologického typu.
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Finance jsou poskytovány pro akce v rámci „nového“ Mechanizmu Společenství na 

podporu zesílené spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany, opatření 

k předcházení nebo snížení účinků mimořádných událostí a akce určené k posílení 

připravenosti Společenství reagovat na mimořádné události včetně zvyšování 

informovanosti občanů EU.

Identifikace

Každá strana konfliktu se vynasnaží zajistit, aby její organizace civilní obrany, jejich 

personál, budovy a materiál byly identifikovatelné, jestliže jsou výlučně určeny k plnění 

úkolů civilní obrany. Každá strana v konfliktu se též vynasnaží přijmout a aplikovat 

způsoby a procedury, které umožní rozpoznání civilních úkrytů, personálu civilní 

obrany a budov materiálu, na kterých je umístěn mezinárodní rozeznávací znak civilní 

obrany. 

Mezinárodním rozeznávacím znakem civilní obrany je modrý rovnostranný trojúhelník 

na oranžovém pozadí. Pokud je modrý trojúhelník na vlajce, pásce nebo oděvu, pozadí 

trojúhelníku tvoří oranžová vlajka, páska nebo oděv. Jeden z úhlů trojúhelníku směřuje 

vzhůru a žádný z vrcholů trojúhelníku se nesmí dotýkat kraje oranžového pole (viz Obr.

č. 1).

Obr. č. 1 – Mezinárodní znak civilní obrany (Martínek, 2009)

Identifikaci zdravotnického a duchovního personálu civilní obrany, zdravotnických 

jednotek a zdravotnických přepravních prostředků představuje červený kříž nebo červený 

půlměsíc v bílém poli (viz Obr. č. 2 a 3). (Martínek, 2009)
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Obr. č. 2 a 3 – Identifikace zdravotního a duchovního personálu civilní obrany 

a zdravotních přepravních prostředků (Martínek, 2009)

3.2.2 Ochrana obyvatelstva v NATO

Pádem komunistických režimů ve střední a východní Evropě dochází k přeformování

bezpečnostně politické situace v Evropě. Ve světě proto nastávají zásadní změny ve 

strategické koncepci NATO v oblasti ochrany civilního obyvatelstva. Pravděpodobnost 

vzniku válečného konfliktu globálního charakteru se podstatně snížila. Ukázalo se však, 

že bezpečnostní zájmy NATO mohou být ohroženy jinými riziky, mezi která patří 

zejména šíření zbraní hromadného ničení, narušování zásobování pro životně důležité 

záležitosti, teroristické akce a sabotáže velkého rozsahu. Do popředí proto vystoupily 

otázky plánování opatření pro případy tzv. nevojenského ohrožení a s tím spojená 

ochrana obyvatelstva. 

V organizaci NATO je pojmu civilní ochrana nadřazen termín civilní nouzové 

plánování. V rámci Vyššího výboru pro civilní nouzové plánování existuje řada výborů, 

mezi nimiž je i Výbor pro civilní ochranu. Další výbory se zabývají např. 

zdravotnictvím, civilními telekomunikacemi, dopravou, zemědělskými produkty. Ve 

Vyšším výboru i ve všech dalších výborech je zastoupena i Česká republika.

Vrcholným plánovacím orgánem je Hlavní výbor pro civilní nouzové plánování, který 

je poradním orgánem Severoatlantické rady. Má celkem osm pracovních výborů, 
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z nichž jeden se zabývá civilní ochranou. Předsedu Hlavního výboru řídí generální 

sekretář NATO nebo jím přidělený předseda obranného plánování.  

3.2.3 Ochrana obyvatelstva ve Švýcarsku

Švýcarská konfederace zastává politiku neutrality již po několik staletí a její poloha ve 

středu Evropy k tomu přispívá. Sousedí s pěti státy, které jsou kromě Rakouska 

a Lichtenštejnska členy NATO; Lichtenštejnsko není členem EU.

Výchozím dokumentem bezpečnostní politiky Švýcarska je Bezpečnostně politická 

zpráva z roku 200, na jejímž základě byly souběžně zpracovány a schváleny koncepce 

armády a ochrany obyvatelstva s názvy „Armáda XXI“ a „Ochrana obyvatelstva 200X“, 

které vstoupily v platnost v roce 2004 se schválením nové legislativy v těchto oblastech. 

Jejich mottem je zvýšení bezpečnosti kooperací a dosažení úspor přijetím některých 

společných postupů a restriktivních opatření.

Švýcarsko usiluje pomocí stávajících mezinárodních mechanizmů o další rozvoj 

a o posílení boje především proti rozšiřování zbraní hromadného ničení, ilegálnímu 

obchodu s lehkými a těžkými zbraněmi a financování terorizmu. (Linhart, Šilhánek, 

2009)

Ochranu obyvatelstva ve Švýcarsku tvoří pět partnerských organizací, a to požárníci, 

policie, zdravotníci, technické služby a civilní ochrana.

Tyto organizace mají nadřízený sdružený orgán, který se nazývá „Spolkový úřad 

ochrany obyvatelstva“.

Švýcarsko je jednou z mála zemí, která disponuje velmi vysokým stupněm zabezpečení 

obyvatelstva ukrytím (téměř 100 %) v kvalitních, technicky velmi dobře vybavených, 

tlakově odolných úkrytech. Ty byly cíleně budovány především pro použití k OO 

v období války. Částečně je lze také využít v době míru při katastrofách a různých 

nouzových situacích. Udržování těchto staveb ve stavu, kdy mohou být ve velice krátké 
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době použity, však vyžaduje při jejich počtu obrovské provozní náklady. Vzhledem 

k tomu, že v současné době je vznik ozbrojeného konfliktu s přímými dopady na území 

Švýcarska velice nepravděpodobný a předvídatelný s předstihem v řádu roků, je 

udržování všech těchto úkrytů v trvalé připravenosti zbytečné. Rozhodující potenciál 

nosičů na bázi balistických raket se ZHN nebo bez nich je pod důslednou kontrolou, což 

také vylučuje nenadálé napadení švýcarského území. Z těchto důvodů bylo přijato 

rozhodnutí, že část úkrytů ze skupiny tzv. ochranných zařízení, mezi která patří 

velitelská stanoviště, chráněná zabezpečovací a technická zařízení, chráněná 

zdravotnická pracoviště a chráněné nemocnice, bude převedena do tzv. redukovaného 

provozu (redukované připravenosti). To znamená, že u nich nebudou prováděny veškeré 

předepsané činnosti s cílem dosažení připravenosti k provozu v co nejkratší době – lhůta 

na zprovoznění se tím prodlouží. (URL2)

Švýcarsko je prakticky jediným státem v Evropě, který má civilní ochranu v původním 

pojetí založenou na principu celostátní organizace budované na základnách výrobně 

ekonomické sféry a v obcích podle jednotné organizace. Služba v civilní ochraně je 

povinná a její výkon se uskutečňuje převážně na základě miličního principu 

stanoveného příslušnou legislativou.

Ve Švýcarsku je obvyklé, že koncepce ochrany obyvatelstva - tedy i civilní ochrany - se 

mění přibližně jednou za deset let. V této souvislosti dochází k novelizaci, ev. k přijetí 

nových zákonů na spolkové úrovni. V současné době se připravují změny některých 

zákonů s cílem odstranit jejich tvrdost zejména v povinnosti budování ochranných 

staveb pro obyvatelstvo. (Linhart, Šilhánek, 2009)

3.2.4 Ochrana obyvatelstva v Německu

Každá země pracuje a rozvíjí svůj systém OO. Snaha chránit obyvatelstvo jak při 

vojenském nebezpečí, tak v případě přírodních a antropogenních katastrof není vzdálena 

ani Německu.
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Civilní ochrana (Zivilschutz) je součástí civilní obrany (Zivile Verteidigung), jejíž 

úkoly jsou přibližně shodné s úkoly civilního nouzového plánování ve smyslu NATO. 

Patří mezi ně především: varování, ukrytí, ochrana proti katastrofám, sebeochrana 

a vzájemná pomoc, opatření k ochraně zdraví, zásady pobytu v různých situacích 

a ochrana kulturních hodnot. Vzhledem ke spolkovému uspořádání odpovídají za 

ochranu obyvatelstva v míru spolkové země a v období války spolkový stát. (URL3)

OO (Bevölkerungsschutz) v Německu můžeme rozdělit z hlediska opatření do tří částí: 

zábrana škod, která se týká zvládání každodenních událostí, ochrana proti katastrofám, 

což je ochrana obyvatelstva před katastrofami a nouzovými situacemi, a v neposlední 

řadě civilní ochrana, která se zabývá ochranou obyvatelstva v případě války (doplňková 

ochrana proti katastrofám).

Civilní ochrana (Zivilschutz) jako ochrana obyvatelstva v případě války je zároveň

součástí celkové obrany státu. Ta je chápána a v praxi realizována ve dvou rovinách: na 

úrovni koaliční obrany v rámci NATO a na úrovni národní (státní)obrany. Koaliční 

obranu v rámci NATO představuje vojenská obrana v rámci NATO a civilní obrana

v rámci NATO. Národní obrana je pak tvořena vojenskou obranou státu a civilní

obranou (viz Tabulka č. 1).

Tabulka č. 1 – Struktura celkové obrany (URL4)

CELKOVÁ OBRANA

KOALIČNÍ SPOLEČENSKÁ OBRANA

Vojenská 

obrana v rámci 

NATO

Civilní obrana 

v rámci NATO

(NÁRODNÍ) OBRANA STÁTU

Vojenská 

obrana státu
Civilní obrana
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Civilní obrana (Zivilverteidigung) je v kompetenci spolkového státu a zahrnuje oblasti 

činnosti zachování státní a vládní moci, civilní ochranu, zabezpečení surovinami, 

službami, výkony a komoditami všeho druhu a podporu bojujících sil.

Pojem civilní obrana v Německu odpovídá zhruba svým obsahem pojmu civilní

nouzové plánování v rámci NATO; v určitém období se dokonce v překladu používal

(Notfallplannung), ale nezdomácněl a byl zpětně nahrazen původním výrazem civilní 

obrana.

Úkolem civilní ochrany je realizace nevojenských opatření na ochranu obyvatelstva,

jeho obydlí a pracovišť, důležitých výrobních i nevýrobních subjektů, úřadů, institucí 

a kulturních památek před válečnými účinky a zmírnění nebo odstranění těchto účinků; 

tato opatření jsou doplňována svépomocí obyvatelstva. Patří sem především

sebeochrana, varování obyvatelstva, ochrana proti katastrofám, ochrana ukrytím, zásady 

pobytu, ochrana zdraví a ochrana kulturních hodnot.

Řídící pevnou strukturou ochrany obyvatelstva na spolkové úrovni je nově zřízený

Spolkový úřad pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách (Bundesamt für

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe – BBK) ve Spolkovém ministerstvu vnitra, 

který vznikl na základě dosavadní Centrály pro civilní ochranu ve Spolkovém správním 

úřadu se sídlem v Bonu – Bad Godesbergu. Jeho vznik je jedním z opatření v rámci

nové strategie ochrany obyvatelstva, přijaté po událostech v New Yorku v září roku 

2001. Jedná se o určitou restauraci Spolkového úřadu civilní ochrany zrušeného v roce 

1997 a o posílení role státu v oblasti ochrany obyvatelstva v míru. (URL4)

Německou ochranu obyvatelstva a její strukturální rozvržení znázorňuje nejlépe 

následující tabulka (viz Tabulka č. 2).
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Tabulka č. 2 – Struktura německé ochrany obyvatelstva (URL4)

Druh události Každodenní událost
Katastrofy 

a nouzové situace
Ozbrojený konflikt

Oblasti činnosti Zábrana škod

Ochrana proti 

katastrofám

(přírodní katastrofy, 

průmyslové 

a dopravní nehody)

Civilní ochrana

(ochrana 

obyvatelstva 

v případě války)

Kompetence Obce Spolkové země Stát

Záchranné 

subjekty

Požární pomocné služby

Technická pomocná služba

Spolková ochrana hranic

Armáda

Ochrana obyvatelstva je budována a řízena na federalistickém principu a v každé 

spolkové zemi se rozvíjí odlišně. Neexistuje ústřední řízení a jednotné požadavky na 

kvalitu a odpovědnost se dělí na řadu různých institucí. 

V průběhu devadesátých let minulého století se stát postupně zbavoval z důvodů 

restrikcí spolkového rozpočtu řady důležitých funkcí a převáděl je na spolkové země. 

Na začátku 21. století se vznikem nových hrozeb, spojených s rozsáhlými přírodními 

katastrofami a především s mezinárodním terorizmem, přestaly jednotlivé spolkové 

země samy úspěšně zvládat tato nebezpečí, a proto došlo v roce 2009 k převedení 

některých kompetencí na spolkový stát, aniž by přitom byla narušena ústavní práva 

jednotlivých spolkových zemí. 

Výkon služby v ochraně obyvatelstva je založen na principu dobrovolnosti, která je 

u vládních i nevládních organizací zabývajících se záchrannou činností prováděna 

z více než 80 % dobrovolníky. Jejich vysoký podíl je dán především tradicí, určitým 

uvědoměním a smyslem pro spolkovou a konfesní činnost, vyplývající mimo jiné 

i z dlouholeté historie především požárníků.
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Na základě studie z roku 2008 s názvem Katastrophenschutzauf dem Prüfstand se 

hledají způsoby a cesty, jak při zachování federalistického přístupu k ochraně 

obyvatelstva sjednotit požadavky na kvalitu a odpovědnost k realizaci této ochrany a jak 

změnit celkový přístup k vnímání a uvědomování si katastrof obyvatelstva. (Linhart, 

Šilhánek, 2009)

3.2.5 Ochrana obyvatelstva v Polsku

Polsko hraničí se sedmi státy, z nichž Německo, Česká republika, Slovensko a Litva 

jsou členy EU a NATO a tvoří východní hranici těchto uskupení. Ukrajina o přidružení 

k oběma aliancím usiluje za jeho vydatné podpory. Svým členstvím v EU a NATO 

představuje Polsko v současnosti politicky a bezpečnostně stabilní prostor.

Určitý vliv na jeho bezpečnostní situaci může mít především rozdělení společnosti na 

dvě antagonistické poloviny na Ukrajině, v poslední době poněkud slábnoucí, ale stále 

ještě autoritativní režim v Bělorusku a sousedství s ruskou kaliningradskou enklávou, 

kde se nachází značná kumulace vojenské techniky a výzbroje. Nepřímo může mít vliv 

na bezpečnost v Polsku také situace v Moldavsku, na západním Balkánu a východním 

Kavkaze. 

Výchozím dokumentem národní bezpečnosti je Strategie národní bezpečnosti Polska, 

přijatá v roce 2007. Je plně v souladu s Koncepcí strategie NATO a s Evropskou 

bezpečnostní strategií EU. Důležitým a stabilizačním faktorem a garantem celosvětové 

bezpečnosti jsou z jejího hlediska Spojené státy americké. Polsko s nimi úzce 

spolupracuje především ve vojenské oblasti. 

Území Polska je jak historicky, tak i v současné době tranzitním prostorem ve směru 

západ - východ a naopak. Přes jeho území probíhá tranzit ropy a plynu 

z ruských a asijských nalezišť do západní Evropy, což občas přináší problémy 

s plynulostí dodávek, které nemají příčinu na polském území. Není vyloučeno, že tyto 

produkty by se mohly stát potenciálním cílem mezinárodního terorizmu. 
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Strategie národní bezpečnosti se skládá z národních a strategických zájmů 

v bezpečnostní oblasti, podmínek národní bezpečnosti, koncepce národní bezpečnosti 

a systému národní bezpečnosti. 

V dokumentu jsou mimo jiné podrobně popsány nevojenské hrozby, které mohou 

ohrožovat polské území v současné době. Mezi nejzávažnější patří mezinárodní 

terorizmus, extremizmus, organizovaná kriminalita a ilegální migrace včetně pašování 

lidí. Určité nebezpečí také představují zastaralá jaderně energetická zařízení v zemích 

bývalého Sovětského svazu. 

Součástí systému vnitřní bezpečnosti je také budovaný systém ochrany obyvatelstva 

a jeho subsystémy, které se opírají po stránce institucionální především o Státní požární 

ochranu.

Přestože stále chybí zásadní legislativní vymezení ochrany obyvatelstva a její struktury, 

současné tendence směřují k přijetí všeobecného systému ochrany obyvatelstva, který se 

skládá ze dvou subsystémů, a to ze existujícího Státního záchranného a protipožárního 

systému a ze systému civilní obrany (ochrany). Jeho hlavním prvkem je a bude i nadále 

Státní záchranný a protipožární systém, jehož jádro tvoří Státní požární ochrana.

Stejně jako v České republice, na Slovensku a v dalších státech bývalého východního 

bloku, tak i v Polsku spočívá těžiště ochrany obyvatelstva včetně jejích výkonných 

složek na celostátní organizaci na všech stupních veřejné správy. 

Nestátní subjekty, které se opírají především o činnost dobrovolníků, tvoří pouze 

doplněk činnosti Státní požární ochrany především ve specifickém prostředí (záchrana 

v horách, jeskynních prostorech atd.). Významnější jsou pouze snahy Červeného kříže 

přispět k záchranářské činnosti. 

Expozitury Johanitského a Maltézského řádu sice v Polsku v omezené míře existují, 

mají však vyloženě charitativní zaměření a nedisponují prvoplánovými zásahovými 

jednotkami a prostředky. 
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Negativně působící specifikou je situace v legislativní oblasti, kdy stále ještě existují 

velice zastaralé právní normy (zákony), jejichž ustanovení v současné době již nelze 

naplňovat. (Linhart, Šilhánek, 2009)

3.2.6 Ochrana obyvatelstva ve Velké Británii

Velká Británie jako ostrovní stát měla téměř po celou dobu své minulosti specifické 

postavení z hlediska bezpečnosti, které je i dnes dáno neexistencí její suchozemské 

hranice. Jako jeden z rozhodujících pilířů NATO nevnímá v současnosti přímé ohrožení 

od žádného státu a také ozbrojené konflikty v její blízkosti nejsou v dohledné době 

reálné. 

Výchozím dokumentem pro zajištění bezpečnosti národa a jeho obyvatel je Národní 

bezpečnostní strategie Spojeného království, přijatá vládou v roce 2008. Historicky se 

jedná o první dokument tohoto typu. Dříve byly otázky bezpečnostní politiky státu 

řešeny tzv. Bílou knihou z roku 2000. Cílem této strategie je realizace managementu 

vzájemně propojeného aktuálním souborem bezpečnostních výzev tak, aby byla

zabezpečena trvalá prosperita státu a jeho obyvatel. Strategie také odráží snahu zaměřit 

se více na zásadní otázky bezpečí a nebezpečí než jen na okamžitá ohrožení a rizika. 

Akceptuje také změny klimatu a z nich vznikající extrémní meteorologické jevy 

přinášející rizika, která nebyla ve Velké Británii vnímána, protože jejímu území se 

následky těchto jevů v moderní historii vyhýbaly. 

Hrozba studené války byla vystřídána vzájemně propojeným komplexem ohrožení 

a rizik, která přímo postihují Velkou Británii a mají potenciál zničit širokou 

mezinárodní stabilitu. Zahrnuje mezinárodní terorizmus, zbraně hromadného ničení, 

konflikty nejrůznějšího charakteru, zkrachovalé státy, pandemie a mezinárodní zločin. 

Tyto i jiné hrozby a rizika jsou podmíněny odlišným a vzájemně propojeným souborem 

zásadních faktorů včetně klimatických změn, soutěžení o energii, chudoby, 

demografických změn a globalizace. 
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Národní bezpečnostní strategie se skládá ze základních principů, bezpečnostní výzvy, 

odezvy státu a společného úsilí. 

V návaznosti na bezpečnostní strategii byly provedeny změny v některých zákonech, 

které se týkají posílení pravomocí policie, soudů a dalších institucí, a stanoveny nové 

pravomoci centrální vlády a lokálních vlád pro koordinaci odezvy na vnitrostátní 

nouzové situace. Dále byl zpracován a všem občanům zpřístupněn tzv. národní registr 

potenciálních rizik, ohrožujících celé území Velké Británie.

Přestože pojem ochrana obyvatelstva není ve Velké Británii používaný, rozumí se jím 

civilní ochrana obyvatelstva a jeho majetku. Civilní ochrana je spolu s krizovým 

řízením a dalšími opatřeními součástí civilního nouzového plánování tak, jak je chápáno 

v rámci NATO. 

Vůdčím principem a základní zásadou civilního nouzového plánování a jeho reakce na 

vzniklou "nestandardní" událost je skutečnost, že hlavní odpovědnost včetně první 

reakce na jakoukoliv mimořádnou situaci spočívá na orgánech místní správy 

(samosprávy). Tato zásada vychází z obecně chápané premisy, že rozsáhlá mimořádná 

událost, která by vyžadovala centrální zásah, se vyskytuje ve Velké Británii velice 

zřídka (což ale dnes již tak docela neplatí). Proto není nutná existence pevné řídící 

struktury na celostátní úrovni, která by se zabývala mimo jiné i zpracováváním plánů na 

národní úrovni. To je ovlivněno také značnou autonomností jednotlivých zemí, přičemž 

nejvyšší míru samostatnosti i v těchto otázkách má Skotsko a Severní Irsko. 

Ve Velké Británii navíc platí, že úkoly civilního nouzového plánování se zabývá stát, 

ev. jednotlivé historické země, zatímco problematika ochrany obyvatelstva a jeho 

majetku (civilní ochrana) je řešena téměř výhradně nižšími stupni řízení - hrabstvími 

v Anglii a Walesu, oblastmi ve Skotsku a distrikty v Severním Irsku a především na 

rovině samospráv obcí. Místní úroveň nese základní odpovědnost za zvládnutí krizové 

situace a k tomu účelu zpracovávají obce všeobecné a specifické plány.
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Vzhledem ke svému správnímu uspořádání země, trvajícímu staletí, a k odpovědnosti za 

věci veřejné, a tedy i za ochranu obyvatelstva, spočívající v maximální míře na 

samosprávách, tvoří Velká Británie společně s některými státy severní a západní Evropy 

protipól vůči zemím tzv. východního bloku, v nichž odpovědnost za realizaci opatření 

ochrany obyvatelstva většinou přebírá stát. 

Do roku 2001, kdy došlo k teroristickým útokům na cíle v USA, neexistovaly ani na 

úrovni vlády Velké Británie pevné struktury, v jejichž kompetenci by byly úkoly 

spojené s řízením, organizací a koordinací činností v rámci ochrany obyvatelstva v míru 

proti nevojenským hrozbám ať už původu přírodního nebo antropogenního. 

Samostatnou kapitolou je legislativa v oblasti ochrany obyvatelstva, která vychází 

z tradičního doplnění a upřesňování původních zákonů, aniž by došlo k jejich rušení, 

což zdánlivě činí právní předpisy nejen v této oblasti nepřehlednými a vzhledem 

k neexistenci psané ústavy jsou některé zákonné podklady pro cizince jen těžko 

srozumitelné. (Linhart, Šilhánek, 2009)

3.3 Legislativní vývoj v oblasti ochrany obyvatelstva ČR

Zákon č. 82 Sb., ze dne 11. dubna 1935 o ochraně a obraně proti leteckým útokům;

Zákon č. 131 Sb., ze dne 13. května 1936 o obraně státu;

Zákon č. 184 Sb., ze dne 1. července 1937 o branné výchově;

Zákon č. 75 Sb., ze dne 8. dubna 1938, jímž bylo doplněno ustanovení § 5 odst. 1 

týkající se vybírání tzv. dávky na ochranu proti leteckým útokům obcemi;

Vládní nařízení č. 159 Sb., ze dne 13. července 1934, kterým se mění a doplňují některé

zákony týkající se bytové péče;

Vládní nařízení č. 83 Sb., ze dne 17. dubna 1935 o živnosti výroby, opravy a prodeje

plynových masek a jejich součástek, jakož i o jejich zkoušení, dovozu a vývozu;

Vládní nařízení č. 103 Sb., ze dne 29. dubna 1935 o daňových úlevách na opravy domů;

Vládní nařízení č. 199 Sb., ze dne 18. října 1935, jímž se vydávají některé předpisy 

o pořizování plynových masek a o některých povinnostech obcí podle zákona o ochraně 

a obraně proti leteckým útokům;
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Vládní nařízení č. 192 Sb., ze dne 9. července 1937, jímž se mění a doplňuje vládní 

nařízení ze dne 17. dubna 1935 č. 83 Sb., o živnosti výroby, opravy a prodeje plynových 

masek a jejich součástek, jakož i o jejich zkoušení, dovozu a vývozu, a jímž jsou 

vydávána ustanovení o některých dalších předmětech a zařízeních sloužících k ochraně 

proti leteckým útokům;

Vládní nařízení č. 127 Sb., ze dne 9. června 1938, jímž se vydávají další předpisy 

o opatřování souprav prostředků pro první pomoc při leteckých útocích. 

V okamžiku vzniku Protektorátu „Čechy a Morava“ u nás vstoupil v účinnost německý 

zákon č. 827 Sb., z roku 1935, který se do běžného života poprvé promítnul až po 

vypuknutí II. světové války v roce 1939. Tento zákon byl později doplňován, a to 

prostřednictvím pozměňovacích nařízení (3. nařízení ze dne 8. 9. 1939, 4. nařízení ze 

dne 25. 3. 1941). 

Začleněním složek civilní protiletecké ochrany do Luftschutzu roku 1941 vstoupila 

v platnost říšská nařízení Luftschutzu.

V červnu roku 1948 byla vydána Směrnice pro prozatímní organizaci protiletecké 

ochrany s odvoláním na původní legislativní normy, tj. na zákon č. 82/1935 Sb., na § 10 

vládního nařízení č. 51/1936 Sb., o organizaci policejní správy a služby a na § 2 odst. 7, 

§ 2a odst. 7, § 4 odst. 7 vládního nařízení o volbě pravomoci národních výborů ve znění 

vyhlášky č. 45/1945 Sb. Tato směrnice řešila organizační uspořádání protiletecké 

ochrany a podle ní byla na přechodnou dobu vytvořena pevná organizační struktura 

civilní ochrany.

Na podzim roku 1948 zpracovalo ministerstvo vnitra nástin osnovy zákona o civilní 

ochraně. Podle něj byla charakterizována jako ochrana života a statků před požáry, 

jinými mimořádnými ohroženími a před leteckými a podobnými útoky. Rovněž bylo 

přijato vládní usnesení o civilní obraně ze dne 13. července 1951, kdy přílohou tohoto 

usnesení bylo Nařízení o základních úkolech a povinnostech v civilní obraně na území 

republiky Československé. 
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Z důvodu postupného přechodu stávající ochrany na ochranu proti zbraním hromadného 

ničení bylo nutné přijmout změnu dosavadního Nařízení o základních úkolech 

a povinnostech civilní obrany na území ČSR z roku 1951. Na základě této skutečnosti 

se znovu dostala do popředí otázka potřeby samostatného zákona o civilní obraně, 

neboť její vymezení v tehdejší platné právní úpravě prakticky neexistovalo a stávající 

právní opatření z doby první republiky byla naprosto nedostatečná. Nakonec bylo 

odpovědnými orgány opět rozhodnuto nový zákon nepřipravovat, ale pouze novelizovat 

stávající vládní usnesení z roku 1951. Tento návrh, předložený ministerstvem vnitra, byl 

vládou projednán dne 15. ledna 1958 a následně bylo přijato Usnesení vlády Republiky 

československé č. 49 o civilní obraně Republiky československé a současně byla 

schválena Směrnice o civilní obraně Republiky československé jako příloha tohoto 

usnesení.

V počátku šedesátých let byl přijat 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. Přijetím tohoto zákona byla zrušena platnost dosavadního zákona č. 82 

Sb., z roku 1935 o ochraně a obraně proti leteckým útokům, ve znění zákona č. 75 Sb., 

z roku 1938. Rovněž byla zrušena platnost zákona č. 92 Sb., z roku 1951 o branné 

výchově a zákona č. 82 Sb., z roku 1952 o reorganizaci branné výchovy.

Vzhledem k tomu, že si tehdejší branný a bezpečnostní výbor parlamentu uvědomoval 

potřebu zapojení široké veřejnosti do příprav civilní obrany, doporučil na konci roku 

1969 ministru vnitra ČSSR uzákonění zákona o civilní obraně, na němž by se svými 

návrhy podílely všechny složky zúčastněné na zabezpečování obrany země. 

V souvislosti s nepředpokládanou časovou prodlevou byl z tohoto důvodu připravovaný 

návrh zákona o civilní obraně předložen k projednání v Radě obrany státu až v roce 

1974. Tento návrh zákona obsahoval mimo jiné např. povinnosti občanů při účasti 

v civilní obraně, pravidla pro školení a výcvik občanů v pracovní a mimopracovní době 

nebo povinnosti investorů na tomto úseku apod.

Návrh tohoto zákona byl ve své době velmi pokrokový a obsahoval ucelený systém práv 

a povinností jednotlivých subjektů v rámci obrany obyvatelstva. Část otázek spojených 
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s civilní obranou obyvatelstva byla řešena v zákoně č. 73 Sb., ze dne 27. června 1973 

o branné výchově. Následným převodem civilní obrany z federálního ministerstva 

vnitra do působnosti federálního ministerstva obrany byly definitivně ukončeny snahy 

o vymezení civilní obrany samostatným zákonem. Kromě nadále platných zákonů, 

přijatých do této doby, byly Radou obrany státu dne 9. prosince 1982 schváleny 

Směrnice o Civilní obraně Československé socialistické republiky a nabyly účinnosti 

dne 1. ledna 1983. (Ondrák, 2010)

Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů, přijatý v Ženevě dne 8. června 1977 

a publikovaný sdělením FMZV č. 168/1991 Sb.;

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Od roku 1990 byly základními legislativními listinami:

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

a novelizací;

Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlino-lékařské péči a změnách některých souvisejících

zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – upravuje 

využívání jaderné energie, systém ochrany osob, životního prostředí a bezpečnost při 

nakládání s těmito látkami a povinnosti odpovědných osob a orgánů;

Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických

zbraní, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky – vymezuje krizové stavy –

nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav a Bezpečnostní radu státu, ve znění 

zákona č. 300/2000 Sb.;
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Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších

předpisů;

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů;

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách - člení ozbrojené síly, vymezuje použití 

armády k záchranným pracím a úkolům civilní ochrany a stanovuje přípravu 

ozbrojených sil a specifikuje vojenský materiál;

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky - stanovuje povinnosti 

státních a samosprávných orgánů, právnických a fyzických osob při zajišťování obrany 

státu;

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných chemických havárií – vymezuje prevenci 

závažných havárií, zařazení objektu do příslušné bezpečnostní skupiny, bezpečnostní 

dokumentaci, účast veřejnosti  - novelizován jako zákon č. 59/2006

Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty

a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně

některých zákonů;

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

zákonů;

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů – novelizován 

zákonem č. 118/2011 sb.;

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně

některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů;

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů;

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů;

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů - stanovuje způsob 

nakládání s vodami a jejich stav a ochranu. Vymezuje vodní toky, díla, zabezpečující 

orgány, ochranu před povodněmi a úkoly, práva a povinnosti orgánů v této oblasti;
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Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou

pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých

souvisejících zákonů;

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon);

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky;

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů;

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. v posledním platném znění (k provedení zákona 

č. 239/2000 Sb. § 27, 28) – vymezuje vznik a činnost bezpečnostních rad a krizových

štábů a zpracování dokumentace krizového plánování;

Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních

záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů

vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu

obyvatelstva;

Nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu – vymezuje způsob zpracování 

Plánu obrany ČR;

Vyhláška 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové

stavy;

Vyhláška č. 75/2001 Sb., kterou se stanoví báňsko- technické podmínky pro zřizování,

využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro

uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol;

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

záchranného systému – stanovuje koordinaci složek IZS, způsob zpracování a obsah 

havarijního plánu a zásady krizové komunikace a spojení;

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva –

upřesňuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany, způsob informování 

právnických a fyzických osob, způsob provádění evakuace a ukrytí, požadavky na 

územní plán a stavební dokumentaci u staveb;

Vyhláška č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu

nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území

postiženému živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem
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zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu;

Směrnice MZe ze dne 20. 12. 2001, Věstník vlády č. 10/2001 – o zajištění nouzového 

zásobování obyvatelstva při mimořádných událostech za krizových stavů;

Směrnice MV č. 4/2004 – stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání 

krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace;

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP, Věstník MŽP č. 5/2003 – k zabezpečení 

hlásné a předpovědní povodňové služby.

3.4 Vývoj ochrany obyvatelstva v našich podmínkách

Poměrně dlouhé období organizované ochrany obyvatelstva v našich zemích je možné 

rozdělit do několika časových úseků, z nichž každý má své významné a charakteristické 

prvky, které nelze opomenout.

V období 1935 – 1938 představuje ochranu obyvatelstva civilní protiletecká ochrana, 

která skončila zánikem republiky a vznikem Protektorátu Čechy a Morava a Slovenské 

republiky.

Poválečné období 1945 – 1951 charakterizuje likvidace civilní protiletecké ochrany do 

roku 1948 a snaha o její opětovné vybudování po tomto datu.

Proti použití zbraní hromadného ničení v případě ozbrojeného konfliktu plnila civilní 

obrana úkoly a opatření spojené s ochranou obyvatelstva a národního hospodářství 

v letech 1958 – 1975. Do řízení civilní obrany se promítly změny ve státoprávním 

uspořádání země v roce 1968.

Delší časová etapa 1975 – 1989 je charakterizována přechodem civilní obrany z rezortu 

federálního ministerstva vnitra k rezortu federálního ministerstva obrany, novou 

koncepcí ochrany obyvatelstva a snahou právně legalizovat činnost civilní obrany při 

přírodních katastrofách a průmyslových haváriích v období míru.
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Poslední etapa se týká činnosti civilní obrany v podmínkách samostatné demokratické 

České republiky a odráží množství systémových, organizačních a legislativních změn; 

mimo jiné i změnu názvu – od roku 1993 se hovoří o civilní ochraně a po přijetí nové 

legislativy v roce 2000 o ochraně obyvatelstva.

3.4.1 Období 1935 – 1938

Ustavení organizace civilní protiletecké ochrany - CPO se datuje přijetím Zákona č. 82 

ze dne 11. dubna 1935 o ochraně a obraně proti leteckým útokům.

Zabezpečováním ochrany obyvatelstva bylo pověřeno ministerstvo vnitra, které 

delegovalo jednotlivé úkoly na ty orgány veřejné správy, které v rámci své činnosti 

vyřizovaly obdobnou agendu. Převážně se jednalo o obecní, policejní a okresní úřady, 

tj. takové, které dobře znaly místní poměry. Funkce orgánů spočívala nejen 

v řídící a kontrolní činnosti, ale především v metodickém usměrňování a v pomoci při 

plnění těchto úkolů. Obecní orgány, okresní úřady a státní policejní úřady využívaly 

nově zřízené poradní sbory civilní protiletecké ochrany při plnění vlastních úkolů 

v rámci civilní protiletecké ochrany zejména při tvorbě plánů a při zabezpečování 

potřebného materiálu k provedení nezbytných ochranných opatření. Obdobně i při 

ministerstvu vnitra byl zřízen poradní sbor, složený ze zástupců centrálních úřadů 

a z odborníků jednotlivých rezortů, který se zabýval otázkami ochrany z hlediska 

optimálního způsobu jejich realizace a byl oprávněn vydávat veřejné posudky (viz Obr. 

č. 4). 

Těžiště organizace civilní protiletecké ochrany spočívalo na obcích (městech) 

a z hlediska obrany státu na důležitých privátních i státních výrobně hospodářských 

subjektech (podnicích). Těm bylo za účelem ochrany před leteckými útoky nařízeno 

především zpracovat tzv. ochranný plán, ustavit a proškolit orgány protiletecké ochrany, 

pořídit věcné prostředky k ochraně, realizovat ji a provádět cvičení. 

Na úrovni obce byl za řádné provedení příprav k civilní protiletecké ochraně odpovědný 

starosta obce. Ten ustanovoval velitele místní protiletecké ochrany jako svého zástupce 
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pro otázky ochrany obyvatelstva. Vlastní činnost zabezpečovaly výkonné složky civilní 

protiletecké ochrany, které byly se svými veliteli povolávány k plnění jejích praktických 

úkolů. Veškeré otázky byly konzultovány s místním poradním sborem civilní 

protiletecké ochrany, který byl tvořen zástupci státních, privátních i veřejnoprávních 

složek a korporací na území obce (viz Příloha A). 

Ve městech nad 50 tisíc obyvatel byla organizace civilní protiletecké ochrany rozdělena 

na okrsky, každý z nich pak na několik obvodů, které obvykle odpovídaly policejním 

obvodům. U měst s počtem obyvatel 10 - 50 tisíc se organizace civilní protiletecké 

ochrany členila pouze na obvody. Každý okrsek a obvod měl vlastní výkonné složky

(viz Příloha B). (Šilhánek, Dvořák, 2003)

Obr. č. 4 – Organizace civilní protiletecké ochrany v ČSR po roce 1935 (Šilhánek, 

Dvořák, 2003)
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3.4.2 Protektorát Čechy a Morava

Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava u nás nabyl účinnosti obdobný německý zákon 

č. 827 z roku 1935. Do běžného života se poprvé prakticky promítl po vypuknutí války 

1. září 1939, kdy vstoupily v platnost předpisy o zatemnění. Zákon byl později 

doplňován prostřednictvím pozměňovacích nařízení (3. nařízení 8. 9. 1939, 4. nařízení 

25. 3. 1941). Dosavadní československá civilní protiletecká ochrana byla od roku 1941 

začleněna do říšské protiletecké ochrany Luftschutz, řízené Reichsanstalt für Luftschutz 

v gesci Reichsluftfahrt ministerium (Říšské ministerstvo letectví). V rámci velitelství 

protiletecké ochrany Praha byly postupně vybudovány Luftschutz zentral stellen 

(ústředny protiletecké ochrany) - Praha, Plzeň, Brno a České Budějovice. Souběžně byla 

na celém území Čech a Moravy zřízena také Warnungsnetz (síť výstrahy). K říšské 

Luftschutz na německém území byli často jako výpomoc nuceně nasazováni čeští 

středoškoláci.

Civilní protiletecká ochrana Luftschutz se sestávala z několika dílčích složek, a to 

varovné služby, jejímž úkolem byla aktivizace Luftschutz v případě nebezpečí náletu, 

sborů Luftschutz, jejichž součástí byly zvláštní oddíly (například zamlžovací), a vlastní 

Luftschutz, která se od března 1942 dělila podle důležitosti na 

I., II. a III. řád. Luftschutz I. řádu byla v Praze, Plzni, Olomouci, Brně a Ostravě, kde 

sídlily oddíly Luftschutz vojensky organizované, uniformované a speciálně vycvičené. 

Do II. řádu byla zařazena většina okresních českých měst a do III. řádu ostatní místa. 

Luftschutz také zaštiťovala stavbu protileteckých úkrytů a pozorovatelen, jež následně 

obsazovala několikačlennými posádkami:

Stráž Luftschutz, zřizovaná na venkově. Velitelem byl zpravidla starosta obce, stráže se

skládaly z pozorovatelů letecké situace a družstev civilní protiletecké ochrany.

Svépomoc, kterou tvořili obyvatelé jednotlivých domů. Jejich úkolem bylo upravit

domy pro případ leteckého útoku (zřízení krytu, vyprázdnění půdy, zatemnění apod.). 

V Praze bylo za války postaveno 16 354 družstev svépomoci se 133 356 členy, jejichž 
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výcvik prováděla policie. Na 90 % členů svépomoci protiletecké ochrany bylo 

vycvičeno.

Rozšířená svépomoc, která byla zaváděna v domech s velkým osazenstvem a frekvencí 

pohybu (banky, kina, divadla, hotely apod.), kde nestačila opatření pouze svépomocná. 

Pro výcvik vedoucích těchto podniků byla zřízena v Praze a Brně škola. 

V Praze bylo 2 071 podniků zahrnutých do rozšířené svépomoci.

Werkluftschutz (Závodní protiletecká ochrana), do níž patřily podniky uznané jako 

důležité pro válečné hospodářství. V mnoha z nich došlo k rozmístění jednoduchých 

mobilních pozorovatelen a pohotovostních úkrytů pro případ bombardování, tzv. 

Luftschutz - Splitterschutzelle.

Protiletecká ochrana zvláštních správ, týkající se armády a ministerstev.

Protiletecká ochrana na vodách a v přístavech.

Do systému Luftschutz přirozeně patřily i další složky jako hasičská, protiplynová 

a asanační služba (jež zabraňovala vzniku požárů při náletech, hasila, chránila osoby 

a zvířata proti zásahu bojových látek i při něm). V Praze byl v této službě zapojen celý 

hasičský sbor hlavního města Prahy, který fungoval jako velitelský a instruktorský kádr 

hasičské služby. Další složku protiletecké ochrany představovala obnovovací služba 

(ženijní složka Luftschutz, která odstraňovala stavební škody, vyprošťovala zasypané, 

spolupracovala při ničení nevybuchlých pum atp.), Luftschutz-Sanitätsdienst (sanitní 

služba, poskytující první pomoc zraněným) a veterinářská služba (ochrana a asanace 

zvířat). K protiletecké ochraně lze zařadit i technickou nouzovou pomoc 

(TechnischeNothilfe), polovojenskou organizaci, do níž byli v rámci totálního nasazení 

odváděni i mladí lidé z Českých zemí (převážně studenti středních škol).

Protiletecká ochrana vyžadovala s postupem času stále větší množství finančních 

prostředků. Jestliže v roce 1939 byly její skutečné výdaje 2 660 574,- korun, pak v roce 

1943 to bylo již 29 715 418,- korun a v roce 1944 dokonce 51 379 602,- korun. (URL5)
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3.4.3 Období 1945 – 1989

Zabezpečování opatření, která souvisela s ochranou obyvatelstva před vzdušným 

napadením v prvních poválečných letech, plně vycházelo z tehdejšího stavu a vývoje 

zahraničně politické situace a mezinárodního postavení Československa. Osvobozená 

Československá republika měla vyhlídky na dlouhodobý mírový vývoj v rámci 

demokratického zřízení (částečně omezené). Na základě výsledků druhé světové války

se změnilo strategické postavení Československa v jeho prospěch a zásadně se lišilo od 

stavu v roce 1938. Mezinárodní pozice Československa se vzhledem k poválečnému 

uspořádání Evropy a spojeneckým smlouvám se sousedními státy upevňovala. Po 

skončení války setrvávala představa dalšího pokračování poválečné spolupráce 

vítězných mocností, navazující na válečnou koalici. Existující rozpory se jevily jako 

útoky jednotlivých politických skupin a směrů, ale nikoli jako převládající trend 

budoucí zahraniční politiky některých států. Teprve v roce 1947 začaly vznikat 

podmínky pro rychlý rozvoj a prohloubení krize spojenecké koalice a pro vznik období 

tzv. studené války mezi východem a západem. 

Počátek poválečné historie protiletecké ochrany v Československu měl dvě období. 

V prvním - od května 1945 do března 1948 - fakticky probíhala likvidace všeho, co 

nějakým způsobem souviselo s protileteckou ochranou. V druhém - od dubna 1948 do 

července 1951 - byly pozastaveny všechny likvidační kroky v protiletecké ochraně 

a došlo k prvním opatřením k jejímu obnovení.

V souvislosti se změnami zahraničně politického postavení Československa a zostřující 

se studenou válkou doznala protiletecká ochrana obyvatelstva v Československu 

určitých změn. Hlavním mezníkem tohoto období byl 1. duben 1948, kdy splynutím 

agendy požární bezpečnosti bývalého oddělení III/3, agendy protiletecké ochrany 

bývalého oddělení III/S a agendy Stráže obrany státu bývalého oddělení III byla zřízena 

civilní ochrana (CO), kterou řídilo III/2 oddělení ministerstva vnitra (stále se ale 

používaly termíny protiletecká ochrana - PO a civilní protiletecká ochrana - CPO). 
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Dne 1. července 1948 byla v souladu se směrnicí s prozatímní organizací protiletecké 

ochrany zřízena stálá místní velitelství protiletecké ochrany v Českých Budějovicích, 

Hradci Králové, Kladně, Liberci, Mostě, Mladé Boleslavi, Pardubicích, Plzni, Teplicích, 

Ústí nad Labem, Brně, Olomouci, Prostějově, Zlíně a Ostravě. Tato velitelství se stala 

součástí místních národních výborů a byla organizována v rámci bezpečnostních 

referátů. Jejich úkolem se stalo zajišťování veškerých přípravných opatření směřujících 

k ochraně obyvatelstva proti leteckým útokům. 

Výše uvedená směrnice ukládala zřízení okresních a krajských velitelství protiletecké 

ochrany, kterým měl připadnout tento úkol v příslušném regionálním měřítku; do jejich 

vytvoření byl agendou protiletecké ochrany pověřen zvláštní úředník bezpečnostního 

referátu národního výboru. 

Ministerstvo vnitra doporučilo pověřenectvu vnitra v Bratislavě vydat obdobné 

směrnice o prozatímní organizaci protiletecké ochrany pro Slovensko a zřídit místní 

velitelství v Bratislavě a Košicích do 1. července 1948 a perspektivně krajská velitelství 

v Bratislavě, Ružomberoku, Zvolenu a Košicích. 

V novém návrhu budoucích zásad civilní protiletecké ochrany na přelomu let 

1950 - 1951, obsahujícím zkušenosti a principy ze Sovětského svazu, se uvažovalo

o nové formulaci obsahu CPO, jejího materiálně technického a personálního 

zabezpečení a zejména principů její výstavby. Nové úvahy předpokládaly budování 

civilní protiletecké ochrany jednak na bázi národních výborů (státní správy), jednak na 

bázi tehdejšího národního hospodářství (výrobní sféry) a v úzké součinnosti se 

společenskými organizacemi. Přijetí těchto tezí a jejich postupná realizace znamenaly 

vymezení základních prvků organizace civilní ochrany na dlouhá léta. Práce na

připravovaném návrhu zásad organizace civilní protiletecké ochrany v Československu 

byly ukončeny do poloviny roku 1951 a tyto zásady projednány v Nejvyšší radě obrany 

státu. Výsledkem bylo Vládní usnesení o civilní obraně ze dne 13. července 1951.



43

Přijetím vládního usnesení o civilní obraně ze dne 13. července 1951 byla legalizována 

postupná organizační, personální a materiální výstavba systému civilní obrany 

z hlediska institucionální struktury a úkolových oblastí.

K řízení úkolů civilní obrany byl v srpnu 1951 v ministerstvu vnitra ustaven Ústřední 

odbor civilní obrany, přímo podřízený ministrovi vnitra. Na Slovensku byl ustaven 

v pověřenectvu vnitra Odbor civilní obrany, podřízený pověřenci vnitra; do jeho 

působnosti spadalo řízení příprav a opatření na Slovensku. Po operativní a odborné 

stránce podléhal Odbor civilní obrany pověřenectva vnitra Ústřednímu odboru civilní 

obrany ministerstva vnitra a byl jím po této stránce také řízen. V roce 1953 v souvislosti 

s reorganizací ministerstva vnitra byl Ústřední odbor civilní obrany reorganizován na 

Správu civilní obrany ministerstva vnitra. (Šilhánek, Dvořák, 2003)

Dnem 1. ledna 1976 byla civilní obrana vyjmuta z působnosti ministerstva vnitra 

a převedena do působnosti ministerstva obrany. Tím byly vytvořeny podmínky pro plné 

zabezpečení úkolů v období branné pohotovosti státu a zhruba od poloviny osmdesátých 

let se začalo uvažovat také o úloze civilní obrany v době míru při prevenci a likvidaci 

přírodních a antropogenních katastrof. (URL6)

Civilní obrana byla definována jako součást obrany Československé socialistické 

republiky zahrnující opatření k zabezpečení ochrany a obrany obyvatelstva před 

následky nepřátelského napadení, k vytvoření podmínek pro plynulý chod 

hospodářského života při nepřátelském napadení a k odstraňování následků tohoto 

napadení.

Řízení civilní obrany v České socialistické republice a ve Slovenské socialistické 

republice vykonávali náčelníci civilních obran republik a zároveň místopředsedové 

národních vlád. 

Za toto řízení byli odpovědni radám obrany republik, vládám republik a ministru 

národní obrany ČSSR. 
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Náčelníci civilní obrany republik stanovovali úkoly civilní obrany ministrům 

a vedoucím ostatních ústředních orgánů republik, předsedům krajských národních 

výborů a primátorům hlavních měst v působnosti republik. Při plánování, koordinaci 

a kontrole opatření civilní obrany spolupracovali s veliteli vojenských okruhů. 

Výkonnými odbornými orgány náčelníků civilní obrany republik byly štáby civilní 

obrany republik. Tyto štáby byly v podřízenosti štábu civilní obrany ČSSR 

a nadřízenými a řídícími orgány štábů civilní obrany krajů, hlavních měst, okresů 

a měst. Štáby civilní obrany republik odborně a metodicky řídily přípravu civilní obrany 

v republikových ministerstvech a ostatních ústředních orgánech republik, organizovaly 

a zabezpečovaly součinnost s vojenskými okruhy (viz Obr. č. 5). (Šilhánek, Dvořák, 

2003)

Obr č. 5 – Rámcová struktura štábu CO republiky v první polovině osmdesátých let 

(Šilhánek, Dvořák, 2003)
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3.4.4 Od roku 1990 po současnost

V roce 1990 byla zahájena transformace civilní obrany s cílem vytvořit nový moderní 

systém ochrany obyvatelstva, který by odpovídal příslušným systémům v rozvinutých 

zemích. K tomu vláda České republiky dne 17. března 1993 přijala Usnesení č. 126, 

jehož obsahem byla Opatření civilní ochrany České republiky. Je zde mimo jiné 

deklarováno, že do doby přijetí právní úpravy civilní ochrany je nutno zachovat 

funkčnost systému civilní ochrany v souladu s čl. 61 Dodatkového protokolu 

k Ženevským úmluvám z 29. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených 

konfliktů, a to realizací vybraných opatření civilní ochrany. Ta jsou adekvátní původní 

činnosti civilní obrany. Pojem civilní ochrana (CO) byl zaveden v souvislosti 

s vyhlášením Zákona České národní rady č. 548/1992 Sb., ze dne 20. listopadu 1992.

Usnesením vlády České republiky ze dne 24. listopadu 1993 č. 660 byly ke dni 

31. prosince 1993 zrušeny štáby civilní ochrany okresů a statutárních měst a nově 

utvořené struktury již nezahrnovaly vojáky z povolání, čímž došlo ke snížení finančních 

nákladů a ke zcivilnění výkonu státní správy v civilní ochraně.

Zásadní změny v pojetí ochrany obyvatelstva byly učiněny v roce 1997 přijetím 

usnesení vlády České republiky č. 710 ke koncepci zabezpečení úkolů civilní ochrany. 

Toto usnesení předjímá kontinuitu odpovědnosti v míru, za mimořádných událostí nebo 

krizových situací a válečného stavu a výkon státní správy ve věcech civilní ochrany na 

republikové úrovni ministerstvem vnitra. (Fiala, Vilášek, 2010)

Výchozím dokumentem pro rozvíjení ochrany obyvatelstva v našich podmínkách 

v návaznosti na novou legislativu z roku 2000 byla „Koncepce ochrany obyvatelstva do 

roku 2006 s výhledem do roku 2015", schválená usnesením vlády České republiky 

č. 417 ze dne 22. dubna 2002. Ochrana obyvatelstva je v Koncepci 2006/2015 

charakterizována jako soubor činností a postupů, věcně příslušných orgánů, dalších

subjektů i jednotlivých občanů směřujících k minimalizaci dopadů mimořádných 

událostí na životy a zdraví obyvatelstva, majetek a životní prostředí. Zdůrazňuje 

zákonem stanovenou odpovědnost a úkoly ministerstev a jiných ústředních správních 
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úřadů, orgánů územních samosprávných celků včetně obcí, právnických osob 

a podnikajících fyzických osob. Tyto činnosti a postupy jsou pojímány komplexně jako 

součást havarijního, krizového a obranného plánování.

V průběhu roku 2007 zpracovalo Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR ve spolupráci s dotčenými ústředními orgány státní správy 

vyhodnocení Koncepce 2006/2015 a návrh Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 

2013 s výhledem do roku 2020 („Koncepce 2013/2020“). Tuto koncepci vláda České 

republiky na svém zasedání dne 25. února 2008 schválila usnesením č. 165/2008 (viz 

Příloha C).

Koncepce 2013/2020 je dokument, který zohledňuje přípravu a realizaci opatření 

k ochraně obyvatelstva v kontextu existujících, ale také předpokládaných 

bezpečnostních hrozeb. Koncepce řeší mimo jiné problematiku bezpečné společnosti 

(úkoly veřejné správy, podnikové sféry a občanů), oblast připravenosti pracovníků 

veřejné správy, právnických a fyzických osob včetně školní mládeže, základní 

organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva (varování; evakuace; ukrytí; 

nouzové přežití; ochrana osob před kontaminací; humanitární pomoc; spolupráce 

s neziskovými organizacemi; monitorování radiační, chemické a biologické situace; 

informování obyvatelstva) a otázky plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva 

pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace, včetně připravenosti sil 

a prostředků, materiálního a finančního zabezpečení.

Z analýz a komparací systémů ochrany obyvatelstva států západní, střední, ale 

i východní Evropy a některých mimoevropských států vyplývá, že hlavní směry vývoje 

ochrany obyvatelstva, stanovené v obou Koncepcích, jsou v souladu se současným 

trendem ve světě. (URL7)

3.5 Individuální ochrana

Individuální ochrana je souhrn organizačních, operačních, ekonomických, materiálních 

a dalších opatření, jejichž cílem je zabránit v nejvyšší možné míře účinkům
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radioaktivních a otravných látek i bakteriologických prostředků na nejdůležitější části

lidského organizmu, především na dýchací cesty a pokožku. (Fiala, Vilášek, 2010)

Individuální ochrana se realizuje pomocí prostředků individuální ochrany (PIO), které 

jsou umístěny ve skladech obcí, měst, škol, zdravotnických a sociálních zařízení nebo 

u státních orgánů a právnických osob. Vydávají se v případě potřeby podle 

zpracovaných plánů. V souladu se současně platnou „ Koncepcí ochrany obyvatelstva 

v ČR“ a legislativou se předpokládá, že stát bude zabezpečovat prostředky individuální 

ochrany pouze pro některé skupiny obyvatelstva. Byly jím děti a mládež do 18 let nebo 

do ukončení středoškolského studia, osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních 

zařízeních a osoby zařazené v základních i ostatních složkách Integrovaného systému.

Ostatní právnické a fyzické osoby si mohou prostředky individuální ochrany pro vlastní 

potřebu zakoupit.

Z hlediska vymezení použití je improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla 

určena k přesunu osob do stálých úkrytů, k úniku ze zamořeného území, k překonání 

zamořeného prostoru, k ochraně v ochranném prostoru jednoduchého typu (OPJT) 

a k evakuaci obyvatelstva.

Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, 

které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné chránit jak 

dýchací cesty, tak celý povrch těla. Při použití této ochrany je třeba dbát na to, aby celý 

povrch, který chceme chránit, byl zakryt, žádné místo nezůstalo odhalené, všechny 

ochranné prostředky byly co nejlépe utěsněny a k dosažení vyšších účinků bylo 

kombinováno více ochranných prostředků nebo použito oděvů v několika vrstvách.

Prostředky individuální ochrany zahrnují ochranné vaky a kazajky pro děti, ochranné 

masky pro děti a dospělé, ochranné filtry a dále ochranné oděvy. Dříve používaný název 

prostředky individuální protichemické ochrany (IPCHO) je synonymem pro prostředky 

individuální ochrany (viz Obr. č. 6 a 7). (Kroupa, 2003)
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Obr. č. 6 – Dětský ochranný vak DV-65     Obr. č. 7 – Civilní ochranná maska CM-4

      (Kroupa, 2003)           (Kroupa, 2003)

3.6 Kolektivní ochrana

Kolektivní ochrana obyvatelstva před leteckými útoky vycházela ze zákona, kde jí byla 

věnována zvláštní pozornost. Vlastníkům nemovitostí byla zákonem uložena povinnost 

postarat se o vhodné úkryty pro zaměstnance objektů nejrůznější právní povahy, 

nacházejících se v prostorech jejich nemovitostí. Stavebníkům nových budov, pokud se 

výstavba nacházela v kategorizovaném území, byla uložena povinnost vybudovat 

v rámci investice úkryty pro obyvatele těchto budov. Vlastníci, ev. stavebníci těchto 

nových objektů byli povinni zabezpečovat údržbu vybudovaných úkrytů.

Obce byly povinny postarat se na své náklady o dostatečný počet tzv. veřejných úkrytů. 

K jejich výstavbě mohly obce požadovat osobní úkony a dopravní prostředky. Pokud 

obec nesplnila tyto úkoly, zajistil nadřízený politický úřad jejich splnění jiným 

vhodným způsobem na náklady obce. (Fiala, Vilášek, 2010)

Organizování a poskytování úkrytů je jedním ze základních úkolů civilní ochrany 

vyplývající z Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 

o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů, přijatý v Ženevě dne 8. června 

1977 a publikovaný sdělením FMZV Č. 168/1991 Sb., kterým je Česká republika 

vázána. 
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Ukrytím obyvatelstva rozumíme opatření sloužící k jeho ochraně proti účinkům 

a následkům velkých provozních havárií a proti účinkům ZHN. Je zabezpečováno ve 

vytypovaných prostorech podzemních nebo nadzemních částí budov, dále v jiných 

vhodných prostorech upravovaných svépomocí obyvatelstva s využitím materiálů 

z místních zdrojů na improvizované úkryty a ve stálých úkrytech a ochranných 

systémech podzemních dopravních staveb. 

Jiná definice říká, že ukrytím obyvatelstva se rozumí využití úkrytů civilní ochrany 

a jiných vhodných prostorů, které se stavebními a jinými doplňkovými úpravami 

přizpůsobují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, 

pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem, chemickými nebo 

biologickými látkami a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení. K tomuto 

účelu se využívají stálé úkryty civilní ochrany a improvizované úkryty.

Současná koncepce ochrany obyvatelstva ukrytím

Současné pojetí a současný náhled na problematiku ukrytí obyvatelstva v ČR velmi 

dobře vystihuje Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 

2020. Jedná se o velmi důležitý dokument, který platí v současnosti pro oblast ochrany 

obyvate1stva a který mimo jiné řeší i základní organizační a technická opatření ochrany 

obyvatelstva v oblasti ukrytí. Tento dokument byl schválen usnesením vlády č. 165 dne 

25. února 2008.

V této souvislosti je potřeba pro úplnost připomenout, že pro oblast ukrytí obyvatelstva 

platí v současnosti celá řada dalších dokumentů, právních předpisů a technických 

norem. Z právních předpisů platí především zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů a vyhláška č. 380/2002 Sb.,

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Z technických norem platí 

především ČSN 73 9010 Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany a ČSN 73 9050 

Údržba stálých úkrytů civilní ochrany. Bližší informace k těmto právním předpisům 

a technickým normám jsou uvedeny v závěru této publikace.
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Stálé tlakově odolné úkryty

Stálé tlakově odolné úkryty jsou ochranné stavby trvalého charakteru budované 

investičním způsobem v době míru převážně jako dvouúčelově využívané prostory, 

vestavěné v podzemních podlažích stavebních objektů tj. pod budovami občanské, 

bytové, průmyslové a jiné výstavby, nebo jako samostatně stojící zapuštěné nebo zcela 

zasypané stavební objekty. 

STOÚ zajišťují ochranu ukrývaných osob proti účinkům zbraní hromadného ničení, 

tj. proti účinkům předpokládané tlakové vlny po jaderném výbuchu, pronikavé radiaci, 

kontaminaci radioaktivním prachem (radioaktivnímu zamoření), světelnému záření 

a tepelným účinkům při požárech a dále proti účinkům bojových otravných látek, 

biologických (bakteriologických) prostředků a částečně i proti účinkům průmyslových 

škodlivin. Některé STOÚ jsou projektovány tak, aby chránily i proti 

elektromagnetickému impulsu, tj. proti elektromagnetickému zářeni velké intenzity 

vyvolané např. jaderným výbuchem. Umožňují ukrytí obyvatelstva po dobu 72 hodin od 

obsazení STOÚ. (Pacinda, Pivovarník, 2010)

Základem STOÚ jsou tlakově plynotěsné dveře (viz Obr. č. 8).

Obr. č. 8 – Tlakově plynotěsné dveře využívané ve STOÚ (Pacinda, Pivovarník, 2010)
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4 Závěr

V úvodu práce jsou vysvětleny klíčové pojmy, které se vztahují k oblasti obrany 

a ochrany obyvatelstva. Práce se zabývá otázkou obrany a ochrany obyvatelstva ve 

světě, Evropské unii, NATO a ve vybraných státech, kterými jsou Švýcarsko, Německo, 

Polsko a Velká Británie. Právě tyto země byly zvoleny vzhledem k tomu, že každá 

z nich je něčím výjimečná nebo zajímavá. Ať už Švýcarsko, které má téměř 

stoprocentní pokrytí úkryty, nebo Velká Británie, která je specifická tím, že se jedná o 

ostrovní stát.

Další část práce se věnuje legislativnímu vývoji, neboť se jedná o nedílnou součást 

vývoje obrany a ochrany obyvatelstva.

Stěžejní část představuje vývoj a současný stav obrany a ochrany obyvatelstva na našem 

území. Jsou zde shrnuty podstatné mezníky, data a události, které se v oblasti vývoje 

odehrály, a popsán současný stav.

Závěr práce se věnuje prostředkům individuální a kolektivní ochrany jakožto 

nejdůležitějším aspektům obrany a ochrany obyvatelstva.

V příloze je uvedena současná koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem 

do roku 2020, která představuje základní dokument pro ochranu obyvatelstva.

V budoucnu by bylo zajímavé zabývat se také tzv. skrytými hrozbami, jako je ohrožení 

obyvatelstva z hlediska neschopnosti práce, kdy by na základě dané neschopnosti došlo 

ke světové ekonomické krizi, a lidé by se tak ocitli v ohrožení.
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Příloha C – Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020

1 Bezpečná společnost - úkoly veřejné správy, podnikové sféry a 

občanů

Bezpečnou společnost ve vztahu k mimořádným událostem a krizovým situacím lze 

charakterizovat jako společnost, která má přijatý soubor právních, technických, 

organizačních, finančních, vzdělávacích a dalších ochranných opatření k minimalizaci, 

resp. k překonání následků mimořádných událostí a krizových situací a v praxi ho 

úspěšně realizuje. Bude ji vytvářet veřejná správa, která zabezpečí podmínky pro 

přístup občanů k informacím o rizicích vzniku mimořádných událostí, možných 

následcích a zároveň o přijatých opatřeních k ochraně jejich životů a zdraví, majetku a 

životního prostředí.

Zejména obec za pomoci složek IZS musí více sehrávat rozhodující roli v 

informovanosti, resp. přípravě občanů k sebeochraně a vzájemné pomoci při 

mimořádných událostech a krizových situacích. Využívá k tomu hromadných 

komunikačních prostředků a všech dostupných prostředků propagace. Důležitou úlohu v 

této oblasti bude plnit podniková sféra a občané na základě budovaného systému 

ochrany obyvatelstva a v jeho rámci vymezených úkolů. Veřejná správa i podniková 

sféra musí motivovat a získat občany k aktivní účasti na zajišťování vlastní bezpečnosti, 

bezpečnosti svých zaměstnanců, spoluobčanů a blízkých.

To vše znamená řešit nedostatečnou připravenost obyvatelstva pro ochranu, obranu a 

zvládání krizových situací, koordinaci přípravy obyvatelstva, a to jak dospělých tak i 

dětí a mládeže, která by zahrnovala přípravu na možné situace (mimořádné události, 

vnitřní bezpečnost, obrana státu, zdravotnická připravenost v širším slova smyslu než 

jen zranění, ale např. i chování při epidemiích, narušení objektů kritické infrastruktury 

apod.). Bude řešeno hlubší i širší zapojení občanů a občanských sdružení do zajišťování 

bezpečnosti (ve standardních podmínkách, za krizových situací, při pomoci v zahraničí). 

Bude třeba zahrnout tento problém do vytvářených programů (s využitím 

odpovídajících programů EU, připravovaného Národního programu ochrany kritické 

infrastruktury) a do přípravy občanů k sebeochraně. Občané mají právo na pomoc státu, 

ale mají i povinnosti a spoluodpovědnost za svoji ochranu.
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2 Připravenost pracovníků veřejné správy, právnických a 

fyzických osob včetně školní mládeže

Připravenost pracovníků veřejné správy, právnických osob bude i nadále řešena v 

souladu s Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení).

Ke zkvalitnění připravenosti fyzických osob se jeví jako potřebné přijmout Program 

výchovy a vzdělávání obyvatelstva k jeho bezpečnosti a ochraně při mimořádných 

událostech a krizových situacích. Školní mládež vzdělávat v souladu s rámcovými 

vzdělávacími programy základních a středních škol. Ke zkvalitnění připravenosti 

budoucích učitelů bude nutné začlenit do studijních programů pedagogických fakult 

problematiku Ochrana člověka za mimořádných událostí.

3 Základní organizační a technická opatření ochrany 

obyvatelstva

3.1 Oblast varování

MV-generální ředitelství HZS ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) vytvoří organizačně-

technické podmínky pro koordinovanou výstavbu a provozování systému varování, 

který naplní potřeby státní správy, samosprávy, právnických osob, podnikajících

fyzických osob i jednotlivých občanů (bude třeba řešit i systém varování a informování 

občanů ČR v zahraničí, kteří poskytli údaje o svém pobytu dobrovolně k evidenci na 

zastupitelských úřadech za účelem včasného informování). K tomu budou stanoveny 

zásady pro modernizaci a výstavbu systému, přerozdělení odpovědnosti za jednotlivé 

části tohoto systému, zvláště za infrastrukturu a za koncové prvky varování, včetně 

finančního podílu.

MV-GŘ HZS ČR bude zajišťovat a provozovat infrastrukturu systému varování pro 

přenos povelů k aktivaci koncových prvků varování a vytvářet podmínky pro postupné 

nahrazování zařízení umožňující přenos povelů novými technologiemi, zejména

moderními komunikačními prostředky s využitím digitalizace v rámci území ČR, 

případně pro přechod na technologie využívající celoplošné vysílače nebo satelitní 

systémy.
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Obec bude zajišťovat a provozovat na vlastní náklady moderní koncové prvky varování, 

které jsou využívány orgány samosprávy k informování obyvatelstva o běžných 

záležitostech obce a zabezpečí vyslání varovného signálu a tísňové informace

obyvatelstvu na území obce před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí. Koncový 

prvek varování musí umožňovat ovládání z operačního a informačního střediska IZS 

všech úrovní a vstup pro poskytování tísňové informace velitelem zásahu.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující nebezpečná zařízení, jako jsou 

provozovatelé jaderných energetických zařízení a provozovatelé objektů nebo zařízení 

zařazených do skupiny B4, budou zajišťovat technické prostředky pro varování 

obyvatelstva v zóně havarijního plánování. Vlastníci vybraných vodních děl I., II. a III. 

kategorie zajišťují technické prostředky pro varování obyvatelstva na území ohroženém

zvláštními povodněmi.

Právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozující objekty a zařízení, ve 

kterých dochází dočasně nebo trvale ke shromažďování velkého počtu osob (nákupní 

centra, sportovní haly a stadiony, střediska zimních sportů, letiště, metro, velké

dopravní uzly, výstaviště, apod.), a které mohou být potenciálně ohroženy 

mimořádnými událostmi (např. požár, výbuch, zřícení budovy, únik nebezpečných 

látek, teroristický útok), budou na své náklady zajišťovat informační (místní) systémy,

které lze připojit na infrastrukturu systému varování tak, aby bylo možné státem, obcí 

nebo velitelem zásahu informovat obyvatelstvo, které se dočasně zdržuje v objektu a 

jeho blízkosti v případě ohrožení mimořádnou událostí.

Bude vybudován obousměrný systém se sběrem informací o stavu koncových prvků a s 

možností měření vybraných fyzikálních veličin (např. výška hladiny vodního díla nebo 

vodního toku) v místech ohrožení obyvatelstva zvláštními povodněmi, ve vybraných 

lokalitách (zónách), kde hrozí únik nebezpečných škodlivin a u subjektů, které tyto 

látky skladují nebo vyrábějí a v jejichž okolí je velká hustota osídlení.

Pro zjištění, zda koncový prvek varování aktivační povel provedl, případně je v 

provozuschopném stavu, je nutné, aby byl pod trvalým dohledem (monitorováním). 

Monitorování představuje rozšíření systému o diagnostické informace - stav koncových

prvků a o monitoring měřených veličin, které se přenášejí zpět na vyrozumívací 

centrum.

K předání tísňové informace obyvatelstvu bude umožněn vstup ze systému varování do 

hromadných sdělovacích prostředků (televize, kabelové televize, rozhlasu a dalších), 



60

informačních systémů (např. dopravních podniků), případně bude umožněno využití 

dalších systémů k přenosu informací v rádiových sítích (např. RDS-rádio data systém).

3.2 Oblast evakuace

Při přípravě evakuačních opatření reagovat na změněné podmínky s převládající 

samovolnou evakuací. Dále připravovat a zajišťovat přednostní evakuaci pro vybrané 

skupiny obyvatelstva do předem určených objektů. K tomu řešit systém registrace 

evakuovaných. Při evakuaci občanů ČR ze zahraničí se připravit na organizovanou 

evakuaci s předpokladem spolupráce na mezinárodní úrovni.

Evakuaci z míst předpokládané bojové činnosti a dalších zájmových prostorů Armády 

ČR plánovat až v případě příznaků aktuální hrozby válečného konfliktu (stav ohrožení 

státu) s využitím již připravených opatření. Samostatně bude řešeno dopravní a 

pořádkové zabezpečení ve vztahu k potřebám zajištění obrany státu.

3.3 Oblast ukrytí

K ukrytí při mimořádných událostech s rizikem kontaminace nebezpečnými látkami a 

účinky pronikavé radiace je občanům doporučováno využívat přirozené ochranné 

vlastnosti staveb s doporučením úprav zamezujících jejich proniknutí.

S využitím stálých úkrytů civilní ochrany, které byly vybudovány a jsou předurčeny k 

ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení (vojenské ohrožení), nelze 

při mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského charakteru počítat s 

ohledem na dobu potřebnou k jejich zpohotovení (zvláštní podmínky využití jsou 

stanoveny pro podzemní dopravní ochranné systémy) a nerovnoměrné rozmístění, a 

proto nebudou uváděny v havarijních plánech krajů (část C. Druhy plánů konkrétních 

činností – ukrytí obyvatelstva). HZS krajů se při vyřazování stálých úkrytů z evidence

budou dále řídit stanoveným metodickým postupem a v souladu se zákonem o IZS dále 

povedou evidenci a budou provádět kontrolu staveb civilní ochrany a staveb dotčených 

požadavky civilní ochrany.

Orgány obcí budou dále sehrávat rozhodující úlohu při organizování ukrytí obyvatelstva 

a budou tedy již v období mimo krizové stavy, ve spolupráci s HZS krajů, provádět 

vytipování objektů a prostorů (např. podzemní garáže, sklepy) vhodných pro 
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improvizované ukrytí obyvatelstva. Při realizaci nové výstavby, v rámci územního 

plánování a stavebního řízení, uplatňují HZS kraje, mimo jiné, i požadavky k zajištění 

ochrany obyvatelstva.

Při nárůstu hrozby válečného konfliktu by k ukrytí byly využity:

 funkční stálé tlakově odolné úkryty a ochranné systémy dopravních staveb, 

vyřazené stálé úkryty, vhodné pro zprovoznění k původnímu účelu (po doplnění 

chybějících technologií),

 vyřazené stálé úkryty nevhodné pro plné obnovení provozních režimů a další 

podzemní, suterénní a jiné části obytných domů, provozních a výrobních 

objektů, vytipované pro úpravu k improvizovanému ukrytí.

3.4. Oblast nouzového přežití

K zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva, zejména evakuovaných osob, budou 

využívána především stacionární zařízení umožňující nouzové ubytování a stravování. 

Opatření nouzového přežití jsou řešena v havarijních plánech krajů. Mobilní

kontejnerové soupravy pro nouzové přežití budou doplněny do stanoveného počtu 15 

ks. V působnosti Ministerstva obrany jsou připraveny materiální základny humanitární 

pomoci (dále jen „MZHP“) pro 2 250 osob a u HZS ČR pro 750 osob. V rámci

Transformace resortu Ministerstva obrany8) budou realizovány navržené změny. MZHP 

u HZS ČR budou doplňovány novým materiálem a technikou a dále budou vytvářeny a 

doplňovány soupravy pro různé typy (druhy) mimořádných událostí (velké havárie v 

dopravě – dálnice, migrační vlny, povodně, vichřice, požáry, sucha). Skladovaný 

materiál bude cestou pravidelných revizí, údržby a obměny udržován 

v provozuschopném stavu. Je důležité, aby soupravy nebo jejich části byly připraveny

i pro případný transport a použití pro občany ČR a EU v zahraničí.

Dále bude pozornost zaměřena zejména na oblast organizační, oblast analýzy, přípravy 

na novodobé typy mimořádných událostí a krizových situací (terorizmus, výpadky el. 

energie, selhání komunikačních zdrojů, hromadná migrace), na oblast modernizace 

používaného materiálu a techniky, na nouzové zásobování vodou a potravinami. V 

plánech zastupitelských úřadů ČR bude nutné řešit i přípravu opatření pro nouzové

přežití našich občanů aktuálně pobývajících v zahraničí.
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3.5. Ochrana osob před kontaminací

K ochraně dýchacích cest, očí a povrchu těla před radioaktivní kontaminací a účinky 

nebezpečných chemických látek je občanům doporučováno používat prostředky 

improvizované ochrany. Je třeba pokračovat v nákupu nových prostředků pro 

dekontaminaci osob a techniky, vytvořit podmínky pro zřizování víceúčelových zařízení 

za účelem dekontaminace, vypracovat zásady a postupy při dekontaminaci většího 

počtu osob a doplnit moderní mobilní prostředky pro zabezpečení tohoto úkolu.

Hromadná dekontaminace oděvů je nereálná, převážně se bude uvažovat likvidace 

oděvů např. ve spalovnách, než jejich dekontaminace.

3.6 Oblast humanitární pomoci

Poskytování humanitární pomoci do zahraničí bude realizováno ve spolupráci s 

Ministerstvem zahraničních věcí, Správou státních hmotných rezerv (dále jen „SSHR“), 

případně nevládními humanitárními organizacemi. Humanitární pomoc do zahraničí 

bude poskytována formou materiální a finanční pomoci, vysíláním záchranných týmů 

nebo specialistů, nebo kombinací uvedených možností. Přínosem k zabezpečování

úkolů v této oblasti bude plánované zřízení materiální základny humanitární pomoci, 

která bude začleněna do existující Základny logistiky MV-GŘ HZS ČR a připravované 

vybudování odpovídající infrastruktury – nové logistické základny s odpovídajícím

technologickým vybavením, které je však podmíněno zajištěním spolufinancování ze 

strukturálních fondů EU.

Ve spolupráci s nevládními organizacemi je třeba vytvořit systém poskytování adresné a 

efektivní humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu s využitím odpovídajícího 

informačního systému evidujícího nabídky, poptávky a jejich cílené aktuální využívání. 

Tuto problematiku bude potřebné řešit v rámci informačního systému pro podporu 

krizového řízení (dále jen „ISKŘ“).

3.7 Spolupráce s neziskovými organizacemi

Spolupráce bude zaměřena na přípravu k poskytování následné pomoci postiženému 

obyvatelstvu a pomoci občanům ČR a EU v zahraničí. Pro některé speciální a odborné 
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činnosti budou zpracovány registry odborníků, kteří budou využiti při řešení následků 

mimořádných událostí a krizových situací. Dále budou vytvářeny podmínky pro 

realizaci psychosociální a náboženské pomoci postiženému obyvatelstvu.

Ministerstvo vnitra bude nadále poskytovat dotace (granty) nevládním a 

dobrovolnickým organizacím na projekty k vytváření jejich druhosledové pomoci.

3.8 Monitorování radiační, chemické a biologické situace

Úkoly při zabezpečování zjišťování, předávání, vyhodnocování a využívání údajů o 

radiační, chemické a biologické situaci za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, 

při řešení krizových situací spojených s teroristickými útoky a pro řešení mimořádných 

událostí v zahraničí budou plněny v souladu s Harmonogramem CBRN, se stanovením 

odpovědnosti za plnění jednotlivých úkolů. Dále bude vedena databáze odborníků a 

prováděna jejich příprava.

Po vyhodnocení zkušebního provozu modernizovaných stacionárních hlásičů úrovně 

radiace řady DC-4 budou postupně zřízeny měřící body v síti těchto hlásičů u HZS ČR.

3.9 Informování obyvatelstva

Informování bude organizováno s cílem zvýšení připravenosti obyvatelstva všech 

věkových skupin pro obranu, ochranu a zvládání krizových situací. Základním prvkem 

systému ochrany obyvatelstva musí být informovaný a sebevzdělaný občan, který bude 

umět reagovat na přijímaná opatření, chránit sebe a poskytovat pomoc ostatním osobám.

Ve veřejnoprávních médiích je nutné vytvořit větší časový prostor k informování 

obyvatelstva o hrozících nebo vzniklých mimořádných událostech a jeho chování při 

jejich zvládání, ale i k preventivně výchovnému působení na obyvatelstvo.

Informovanost o mimořádných událostech a krizových situacích bude třeba řešit i vůči 

cizím státním příslušníkům, aktuálně pobývajícím na území ČR. Bude nutné také řešit

informovanost občanů ČR pobývajících v zahraničí cestou zastupitelských úřadů.

Na základě získaných informací a praktických zkušeností se očekává adekvátní reakce 

občana při mimořádných událostech a krizových situacích.
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4 Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro 

mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace

4.1 Oblast plánování, přípravy a prevence

4.1.1 Civilní nouzové plánování

Od počátku existence NATO se projevovaly mezi členskými zeměmi snahy o 

spolupráci a vzájemnou pomoc také v nevojenské oblasti. Přestože tyto aktivity byly 

původně zaměřeny na civilní podporu vojenských operací, postupně se rozšiřovaly

zejména na ochranu civilního obyvatelstva a pomoc při obnově společnosti po válečném 

konfliktu. Všechny tyto a následně další, se změnami bezpečnostního prostředí 

související aktivity, byly zahrnuty do systému civilního nouzového plánování (dále jen 

„CNP“) a vytvořily ucelenou oblast nevojenského plánování ochrany společností 

členských států NATO před následky mimořádných událostí a krizových situací.

Součástí bezpečnostního systému ČR se CNP stalo v období přípravy integrace státu do 

struktur NATO. Vlastní pojem byl převzat z anglické terminologie „Civil Emergency 

Planning“.

CNP v bezpečnostním systému ČR představuje především procesní nástroj k 

předcházení závažných mimořádných událostí a krizových situací a k zajištění 

připravenosti na jejich zvládání. Základní zaměření a působnost CNP se realizuje 

zejména v oblastech ochrany obyvatelstva, udržení přijatelné formy společenského a 

hospodářského života se schopností zajišťovat nezbytné civilní zdroje za krizových 

stavů, fungování kritické infrastruktury, bezpečnostního výzkumu, opatření proti použití 

zbraní hromadného ničení vůči civilnímu obyvatelstvu i vzdělávání odborníků a 

veřejnosti.

CNP bude na národní úrovni metodickým nástrojem k usměrňování havarijního a 

krizového plánování, kde zabezpečí soulad a bude zabraňovat duplicitě s obranným 

plánováním. Základní zaměření a působnost CNP se bude realizovat zejména v 

následujících oblastech:

 plnění úkolů ochrany obyvatelstva,

 nepřetržité fungování orgánů státní správy a orgánů územní samosprávy,

 přijatelná forma společenského a hospodářského života,
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 fungování kritické (životně důležité) infrastruktury,

 spolupráce veřejného a soukromého sektoru,

 civilní zdroje nezbytné pro zajištění bezpečnosti,

 civilně vojenská spolupráce,

 civilní podpora činnosti ozbrojených sil a bezpečnostních zdrojů pro případ 

jejich použití, včetně koordinace požadavků na ozbrojené síly.

CNP jako procesní nástroj musí vést k zajištění připravenosti ministerstev a ostatních 

ústředních správních úřadů, orgánů samosprávy, právnických a podnikajících fyzických 

osob řešit jakékoliv mimořádné události a krizové situace (vojenské, vnitřně 

bezpečnostní i nevojenské) nebo se na jejich řešení podílet.

K dosažení civilní nouzové připravenosti je třeba v dalším období:

 stanovit opatření na odvrácení nebo zmírnění dopadů mimořádné události, 

technologických havárií, narušení kritické infrastruktury, narušení veřejného 

pořádku a bezpečnosti, narušení fungování veřejné správy, včetně dopadů na 

obyvatelstvo, opatření spojené s podporou činnosti vojsk nebo s válečným 

konfliktem,

 zpracovat scénáře možných situací,

 zpracovat odezvy na další možné situace (nové typové plány),

 řídit odezvy na vzniklé situace,

 připravit síly a prostředky.

4.1.2 Krizové řízení

Podle tzv. kompetenčního zákona je Ministerstvo vnitra ústředním orgánem státní 

správy pro vnitřní věci, zejména pro krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu 

obyvatelstva a IZS.

Krizové řízení v ČR je kodifikováno zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 

změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Problematiku 

oblasti krizového řízení, včetně krizového a havarijního plánování, vymezuje řada 

dalších právních a prováděcích předpisů. Ministerstvo vnitra zabezpečuje koordinaci 

přípravy na krizové stavy a jejich řešení cestou sjednocování postupů ústředních 

správních úřadů, krajských a obecních úřadů, právnických a podnikajících fyzických 

osob, organizování instruktáží, školení a další přípravy k získání zvláštní odborné 

způsobilosti pracovníků orgánů krizového řízení, a provádění kontroly krizových plánů
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ministerstev a krizových plánů krajů.

Plnění úkolů ve vazbě na návrh aktualizace optimalizace současného bezpečnostního 

systému ČR je třeba považovat v dalším období za prioritní.

V rámci vytvářeného ISKŘ, jehož garantem je MV-GŘ HZS ČR, budou vytvořeny 

sofistikované nástroje k informačnímu zabezpečení úkolů v oblasti ochrany životů a 

zdraví obyvatel a majetkových hodnot na všech stupních krizového řízení.

4.1.3 Kritická infrastruktura

Zajištění bezpečnosti státu, fungování ekonomiky, to je výrobních i nevýrobních 

systémů a služeb, fungování veřejné správy a zabezpečení základních životních potřeb 

obyvatelstva je závislé na konkrétních infrastrukturách, které označujeme, vzhledem k 

jejich významu, jako kritické (životně důležité) infrastruktury. Jejich narušení má 

negativní dopad na několik úrovní - na národní úrovni ovlivňuje zajištění základních 

funkcí státu a na krajské a místní úrovni má vliv na zajištění základních funkcí území.

Poškození, narušení nebo zničení kritické infrastruktury může být způsobeno přírodními 

katastrofami a vlivem činnosti lidského faktoru, která se váže na selhání techniky a 

technologických postupů a na úmyslné akce zahrnující terorismus a organizovaný

zločin, a to jak jednotlivců, tak skupin.

Ochrana kritické infrastruktury je proces, který je zaměřen na takové zajištění 

fungování subjektů kritické infrastruktury a objektů, které vlastní nebo provozují, tak 

aby nedocházelo k jejich selhání při zohlednění všech možných rizik a hrozeb. Smyslem 

ochrany kritické infrastruktury musí být proto minimalizace dopadů výpadku činnosti 

těchto infrastruktur tak, aby narušení funkcí, činností nebo služeb bylo krátkodobé,

málo četné, zvladatelné přinejmenším provizorním nebo alternativním způsobem a 

územně omezené tak, aby postihlo co nejmenší počet obyvatelstva.

V důsledku existence provázanosti národní kritické infrastruktury s obdobnými 

infrastrukturami v mezinárodním měřítku, jak v jednotlivých oblastech (sektorech, 

odvětvích) kritické infrastruktury, tak i z pohledu průřezových vzájemných vazeb mezi 

jednotlivými oblastmi (sektory, odvětvími), nelze vyloučit skutečnost, že narušení 

kritické infrastruktury jedné oblasti může ovlivnit další včetně mezinárodního dopadu. 

Jako nejčastější příklad lze uvést narušení dodávek elektřiny a plynu, nedostatek 

pohonných hmot nebo výpadky telekomunikačních sítí. Vzhledem k tomu, že převážná 

část kritických infrastruktur je vlastněna a provozována soukromými subjekty, je nutné 
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v rámci její ochrany stanovit sdílení odpovědností veřejné správy a privátního sektoru a 

výměnu informací mezi veřejnou správou a dalšími relevantními organizacemi včetně 

mezinárodní spolupráce.

Cílem ochrany kritické infrastruktury je zabezpečit ochranu nejen strategických, ale 

především životních zájmů dotýkajících se životů a zdraví lidí, majetku, životního 

prostředí a existence lidské společnosti jako takové. Stát pro plnění své funkce musí za 

všech okolností a situací zabezpečit provozuschopnost základních prvků, vazeb a toků 

zabezpečujících chod státu a které jsou základem schopnosti státu udržet za každé 

situace jeho stabilitu a zabezpečit další rozvoj.

Prostředkem pro splnění výše uvedených funkcí a povinností s výhledem do 

budoucnosti je strategie, jejíž podstatou je dlouhodobý záměr činnosti k dosažení 

určitého cíle. Pro její vytvoření je nutné vzít v úvahu především komplexní charakter

problematiky kritické infrastruktury a její ochrany, a to s ohledem na specifické 

vlastnosti jednotlivých oblastí (sektorů, odvětví) kritické infrastruktury a dále na 

vzájemné vazby mezi nimi. Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky 

ochrany kritické infrastruktury by měla představovat konsensuální rámec pro 

zpracování dalších koncepčních materiálů, které by ji rozvrhly do konkrétních kroků a 

následných opatření. Jedním z těchto komplexních kroků by se stal Národní program 

ochrany kritické infrastruktury založený na zpracování dílčích strategií, koncepcí a 

analýz určených pro jednotlivé oblasti (sektory, odvětví) kritické infrastruktury a z nich 

vycházejících stanovení konkrétních úkolů, jejich nositelů a termínů plnění.

4.1.4 Požární ochrana

V oblasti preventivní požární ochrany je ústředním orgánem státní správy Ministerstvo 

vnitra. Úkoly na tomto úseku zabezpečují na příslušných úrovních také HZS krajů a 

v přenesené působnosti orgány krajů a obcí. Organizace a řízení výkonu státní správy 

přísluší MV-GŘ HZS ČR. Základními právními předpisy pro tuto činnost jsou 

především zákon o požární ochraně, zákon o IZS a prováděcí předpisy k nim. K této 

činnosti se rovněž vztahuje další legislativa z oblasti stavebního práva, prevence před 

závažnými haváriemi, způsobenými vybranými nebezpečnými látkami nebo přepravy 

nebezpečných látek.
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V roce 2003 vydalo MV-GŘ HZS ČR Koncepci požární prevence v České republice, 

která řeší otázky řízení a výkonu státní správy na úseku požární prevence a spolupráci s 

dalšími orgány státní správy a územní samosprávy.

Součástí činnosti v oblasti preventivní požární ochrany jsou i opatření týkající se 

ochrany obyvatelstva, zejména tyto okruhy činnosti:

 posuzování dokumentace staveb veřejného charakteru (ubytovací zařízení, 

velkokapacitní multifunkční budovy, společenská, kulturní a sportovní zařízení, 

obchodní domy a nákupní střediska, podzemní stavby, zdravotnická zařízení, 

správní budovy a správní střediska, stavby civilní ochrany a stavby dotčené 

požadavky civilní ochrany) z hlediska ochrany obyvatelstva,

 schvalování posouzení požárního nebezpečí ve veřejných a průmyslových 

objektech,

 kontrolní činnost ve veřejných a průmyslových objektech,

 sjednocování postupů a koordinace územních správních úřadů při zabezpečování 

úkolů souvisejících s objekty určenými k ochraně obyvatelstva,

 posuzování bezpečnostní dokumentace, vyplývající ze zákona o prevenci 

závažných havárií, včetně součinnosti při stanovování zón havarijního plánování 

a zpracovávání vnějších havarijních plánů pro tyto zóny,

 preventivně výchovná činnost na úseku požární ochrany, včetně činnosti 

propagační a ediční,

 podíl na zabezpečení nezbytných změn stávajících a návrhů nových 

normativních předpisů, souvisejících se stavbou, rekonstrukcí a provozem 

veřejných budov a průmyslových objektů,

 analýza zjištěných příčin vzniku požárů ve veřejných a průmyslových objektech 

a přijímaná bezpečnostní opatření.

Na základě prováděné činnosti a v souvislosti se současnou situací budou v oblasti 

požární prevence řešeny následující základní úkoly:

 vydání vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb a její 

následné uvádění do praxe,

 součinnost na přípravě novel zákonů a prováděcích předpisů vztahujících se k 

požární ochraně a IZS,

 úpravy právních předpisů a norem, souvisejících s požární ochranou veřejných 

staveb,
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 nepřetržité plnění úkolů preventivně výchovné a propagační činnosti podle 

stanoveného zaměření,

 zabezpečování metodických, řídících, součinnostních a koordinačních úkolů v 

souladu s koncepčními dokumenty na úseku požární prevence,

 plnění závěrů a navržených opatření z provedených analýz příčin vzniku požárů.

4.1.5 Ochrana zdraví osob

V souvislosti se zajišťováním bezpečnosti ČR je oprávněně očekávána připravenost 

zdravotnictví k poskytování zdravotní péče při událostech, které kromě jiných aspektů 

narušení bezpečnosti přinášejí situace s hromadným postižením osob na zdraví. Musí 

být vytvořen systém zajištění zdravotní péče o obyvatelstvo postižené na zdraví 

jakýmkoliv typem mimořádné události jako součást uceleného systému reakce státu k 

ochraně jeho zájmů. Zásadní význam v připravenosti zdravotnictví má posilování 

odolnosti společnosti před současnou nejvýraznější hrozbou – terorismem. Je povinností 

státu a celé veřejné správy zajistit záchranu života a zabránit vzniku těžké újmy na 

zdraví obyvatelstva při různých typech mimořádných událostí s akcentem na 

připravenost ke zvládání následků teroristických útoků s použitím CBRN prostředků. 

Tato povinnost se dotýká i současné role zdravotnictví při zajištění bezpečnosti, a to od 

poskytování první pomoci až po zdravotní rehabilitaci postižených osob, včetně péče o 

duševní zdraví.

Zajištění zdravotní péče v rámci ochrany obyvatelstva se dá rozdělit na dvě základní 

oblasti, a to na zajišťování ochrany veřejného zdraví a na záchranu života občana podle 

zvláštního právního předpisu.

4.1.5.1 Ochrana veřejného zdraví

Priority orgánů ochrany veřejného zdraví (dále jen „orgány OVZ“) vycházejí ze 

současných poznatků a koncepce oboru hygieny a epidemiologie a zároveň zohledňují 

koncepci krizové připravenosti zdravotnictví ČR. Orgány OVZ svými postupy

zabezpečují podporu a ochranu v oblasti veřejného zdraví, zamezují šíření infekčních 

chorob a dohlížejí na pracovní podmínky. Mezi priority orgánů OVZ patří:

 zřízení krizového operačního centra, resp. kontaktního bodu podle požadavků 

EC, ECDC, WHO a dalších orgánů. Agen du krizového operačního centra z 
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pohledu orgánů OVZ budou tvořit především úkoly spojené se zajišťováním 

komunikace s ohlašovacími systémy EC a WHO (například RAS-BICHAT, 

EWRS, IHR, INFOSAN a další). Krizové operační centrum bude úzce 

spolupracovat s OPIS MV-GŘ HZS ČR, které zajistí trvalou dostupnost pro 

příjem a předávání zpráv,

 zajištění trvalé dostupnosti orgánů OVZ na regionální úrovni, tj. na úrovni 

krajských hygienických stanic k plnění úkolů složek IZS. Orgány OVZ (krajské 

hygienické stanice) jako ostatní složka IZS budou úzce spolupracovat s HZS 

krajů při řešení mimořádných událostí či zvládání vysoce nebezpečných nákaz. 

K tomu Ministerstvo zdravotnictví zabezpečí závaznost vybraných typových 

činností složek IZS pro orgány OVZ,

 rozvíjení informačního systému „PANDEMIE“ a posilování schopnosti reakce 

ČR na zvládání případné pandemie chřipky či výskyt jiné vysoce nebezpečné 

nákazy. Zabezpečení přípravy na ochranu obyvatelstva v případě vzniku 

pandemie chřipky bude zajištěno pravidelnou aktualizací pandemických plánů 

na národní i regionální úrovni a jejich prověřováním v rámci připravovaných 

cvičení,

 zajištění vzdělávání populace i odborníků z jiných oblastí v problematice 

ochrany veřejného zdraví a další rozvoj komunikace s veřejností a sdělovacími 

prostředky s cílem zvládání výskytu infekčních onemocnění,

 analýza možných nových hrozeb a rizik v oblasti veřejného zdraví spojených s 

globálními změnami klimatu (např. výskyt nových, dříve v ČR vzácných 

infekcí, jako jsou malárie, hemoragické horečky, změna a rozšíření výskytu 

některých vektorových nákaz jako klíšťová encefalitida, borelioza), nebo řešení 

rizik spojených s možným nedostatkem pitné vody jako následku globálního 

oteplování,

 kontrola a dohled nad hygienickými podmínkami evakuovaného či ukrytého 

obyvatelstva, zajištění očkovacích látek pro případné epidemie a pandemii (např. 

žloutenka, chřipka), zabezpečení dovozu speciálních postřikových prostředků 

(např. proti komárům při jejich přemnožení po povodních) a plnění dalších 

úkolů spojených s ochranou veřejného zdraví.
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4.1.5.2 Záchrana života a zdraví

Při záchraně života a zdraví je důležitá schopnost jednotlivých prvků zdravotnického 

systému efektivně reagovat v rámci inter operability celého systému při provádění 

záchranných a likvidačních prací a odstraňování následků mimořádné události na zdraví 

jednotlivých občanů i celých komunit. Do této oblasti bude třeba zahrnout i medicínské 

zajištění zdravotní péče a ochrany zdraví příslušníků a pracovníků složek integrovaného

záchranného systému podílejících se na řešení události a odstraňování následků, a to 

včetně duševního zdraví.

Při vzniku mimořádné události nebo krizové situace bude resort zdravotnictví řešit v 

rámci svých kompetencí zejména tyto úkoly:

 zajištění přednemocniční neodkladné péče zdravotnickou a leteckou záchranou 

službou. K zabezpečení tohoto úkolu bude vydán nový zákon o zdravotnické 

záchranné službě a zákon o letecké záchranné službě, v nichž budou taxativně 

stanoveny kompetence jednotlivých subjektů, podílejících se na zajištění 

zdravotnické záchranné služby a letecké záchranné služby v ČR a současně 

budou vymezena jejich práva a povinnosti. Tato péče musí být zajištěna i při

hromadném postižení osob s velkým počtem zraněných,

 zajištění ambulantní péče, která je dělena na preventivní, akutní, dispenzární a 

screeningovou primární a specializovanou péči, kterou zabezpečují praktičtí 

lékaři a ambulantní specialisté. Do této části spadá např. péče o ukryté a 

evakuované obyvatelstvo, zajištění psychologické pomoci a krizové intervence, 

péče o pacienty v izolaci a karanténě,

 zajištění lůžkové péče pro postižené pacienty v lůžkových zdravotnických 

zařízení různého typu i specializace, jako jsou fakultní nemocnice se spádovými 

traumacentry, urgentní příjmy v nemocnicích či speciální lůžka pro pacienty 

ozářené ionizujícím zářením. Součástí přípravy zdravotnických zařízení na 

mimořádné události je i péče o pacienty kontaminované nebezpečnými látkami. 

Tato zdravotnická zařízení musí být připravena na hromadný urgentní příjem 

zraněných a na poskytnutí odpovídající péče.

Při plnění uvedených úkolů nelze opomenout ani zajištění transfuzních přípravků a 

krevních derivátů, dodávek profylaktik a vakcín, dodávek léků, zdravotnického 

materiálu, osobních ochranných prostředků pro zdravotnický personál a pacienty, ale 

také poskytování zdravotnické humanitární pomoci – dodávky léků a zdravotnického 
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materiálu, vybavení nemocnic, ambulancí, mobilních lůžkových bází, vyslání

zdravotnického týmu do postižených oblastí, ale také zajištění zdravotní péče 

obyvatelstvu při krizové situaci vojenského charakteru.

4.1.6 Veterinární ochrana před nebezpečnými nákazami zvířat a jejich 

přenosem

Za běžného stavu (v období mimo krizové stavy) budou mimořádné události 

veterinárního charakteru řešeny formou mimořádných veterinárních opatření a nikoliv 

jako zásahy složek IZS. Tomu odpovídá nastavení pohotovostních veterinárních plánů, 

které jsou součástí plánů konkrétních činností havarijních plánů krajů. Tyto operační 

plány vycházejí z typového plánu, zpracovaného na podporu řešení krizové situace typu 

„epizootie-hromadné nákazy zvířat“ a vzorového „Plánu mimořádných veterinárních 

opatření“.

Veterinární správy při zajišťovaní svých úkolů a opatření disponují vlastními silami a 

prostředky. Dále jsou ve státních hmotných rezervách uloženy prostředky pro likvidaci 

nakažených zvířat. Provádění samotných veterinárních opatření je závislé především na 

právnických a podnikajících fyzických osobách, působících v oboru (kafilérie, soukromí 

veterinární lékaři). Jejich využívání je legislativně dostatečně ošetřeno. V případech,

kdy tyto síly a prostředky nebudou ke zvládání situace postačovat (epidemie slintavky a 

kulhavky, výskyt BSE nebo ptačí chřipky), je nutné využít mechanismy, dokumentaci, 

síly a prostředky IZS.

4.1.7 Věda a výzkum

Organizace výzkumu a vývoje v oblasti ochrany obyvatelstva bude i nadále řešena 

prostřednictvím jednoho centrálního pracoviště v působnosti MV-GŘ HZS ČR, 

odpovědného za analytické, syntetické a koncepční práce v této oblasti, získávání

informací o nové technice a nových technologiích ve světě, vlastní doplňkový a 

aplikační výzkum a transfer těchto poznatků do praxe. Tímto pracovištěm je Institut 

ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

Výzkumně vývojová podpora zabezpečení realizace stanovených věcných cílů rozvoje 

ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 bude orientována, jako 
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součást Bezpečnostního výzkumu ČR, zejména na problémové okruhy, zvýrazněné 

touto koncepcí.

Věcné priority výzkumně vývojové podpory činností spojených s řešením ochrany 

obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových situacích vyžadují orientaci 

konkrétních prací v oblasti výzkumu a vývoje zejména na návrhy:

 souboru organizačních, řídících, plánovacích, kontrolních, technických, 

technologických, koordinačních a dalších o patření,

 opatření pro optimalizaci a rozvoj specifických metod, laboratorních technik, 

diagnostických testů a metodik pro zvýšení úrovně relevantních prostředků a 

služeb zabezpečujících:

 ochranu obyvatelstva, majetku a životního prostředí při krizových 

situacích se zaměřením zejména na hodnocení radiační, chemické a 

biologické situace při použití CBRN látek,

 detekci, charakterizaci, identifikaci a stanovení bojových chemických, 

biologických a jiných nebezpečných látek s využitím přístrojové techniky 

jak laboratoří HZS ČR, tak univerzitních a výzkumných pracovišť,

 dekontaminaci osob a techniky po zásazích v kontaminovaných

prostorech,

 varování, vyrozumění a tísňové informování obyvatelstva,

 zvýšení účinnosti civilní podpory činnosti ozbrojených sil a bezpečnostních 

sborů pro případy jejich použití a zvýšení účinnosti vojenské podpory na 

vyžádání při řešení negativních důsledků závažných mimořádných událostí a 

krizových situací nevojenského charakteru,

 souboru organizačních, řídících, plánovacích, kontrolních, technických, 

technologických a dalších opatření pro řešení vybraných specifických problémů 

komunikace s obyvatelstvem, 

 věcných záměrů opatření legislativního charakteru tak, aby byla v právním řádu 

vymezena problematika civilního nouzového plánování, jeho pracovní nástroje a 

systém součinnostních a koordinačních vazeb, dále aby optimalizované procesy 

civilního nouzového plánování umožnily plné využití civilních zdrojů v rámci 

vojenských opatření i při řešení následků mírových krizových situací.

Uvedené rozvojové směry a stanovené priority výzkumně vývojové podpory procesů 

ochrany obyvatelstva podmiňující zabezpečení a realizaci stanovených cílů jednotlivých 

segmentů věcné části Koncepce 2013/2020 budou uplatněny v rámci přípravy a 
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realizace komplexně řešených výzkumných programů, projektů a záměrů 

Bezpečnostního výzkumu ČR.

V oblasti vědy a výzkumu je významná podpora NATO v rámci činnosti výboru 

„Vědou pro mír a bezpečnost“. Z finančních prostředků NATO jsou podporovány 

výzkumné projekty v oblasti environmentální bezpečnosti, CBRN látek, boje proti 

terorismu, řešení dopadů migrace obyvatelstva a informační bezpečnosti. Dále bude 

zajišťována podpora uspořádání odborných seminářů a stáží pro mladé pracovníky 

v oblasti vědy a výzkumu.

4.1.8 Hospodářská opatření pro krizové stavy

SSHR vykonává činnost s působností stanovenou zvláštním zákonem a dále podle 

zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

HOPKS“).

V oblasti plánování je třeba dokončit realizaci dokumentu nazvaného Plán vytváření 

civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti České republiky na léta 2007–2008 a zajistit 

implementaci vytvořených civilních zdrojů do krizové dokumentace. Na základě 

podkladů dotčených ústředních správních úřadů zpracovat Plán vytváření civilních 

zdrojů k zajištění bezpečnosti České republiky na léta 2009–2010.

Zajistit vyšší součinnost při zpracování plánu nezbytných dodávek na úrovni ústředních 

správních úřadů a krajských úřadů. Důsledně dodržovat ustanovení § 10 zákona o 

HOPKS.

V oblasti posuzování tvorby pohotovostních zásob zvýšit jejich efektivnost a účelnost.

V oblasti hospodářské mobilizace klást důraz zejména na organizační opatření a 

plánování. Vytváření mobilizačních rezerv a úhradu uchování výrobních schopností 

považovat pouze za opatření, které lze přijmout výjimečně ve zvlášť zdůvodněných

případech.

V oblasti přípravy na řešení krizových situací pokračovat v další přípravě a realizaci 

opatření, vyplývajících ze zákona o HOPKS a prováděcích předpisů k tomuto zákonu v 

podmínkách jednotlivých ústředních správních úřadů, včetně další realizace opatření v 

oblasti HOPKS, vyplývajících ze závěrů z vyhodnocení činnosti v době povodní v roce 

2002 a v roce 2006.
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Trvale udržovat v majetku státu zejména ty druhy materiálů, které jsou nezbytné pro 

řešení krizových situací, jejichž vznik je náhlý a neočekávaný. Tím naplňovat sílící 

trend krizových orgánů EU a NATO, které po vyhodnocení reakcí na různé typy 

krizových situací doporučují udržovat určitou část těchto prostředků v majetku státu a 

mít je tak v kteroukoliv dobu k dispozici pro řešení krizových situací.

V oblasti ochrany obyvatelstva zajistit:

 pohotovostní prostředky na řešení krizových situací (mimořádných událostí),

 zásoby pro humanitární pomoc (nová skladba humanitárního balíčku),

 pořizování dalších prostředků v souladu s požadavky a specifikací MV-GŘ HZS 

ČR.

4.1.9 Mezinárodní spolupráce (EU, NATO, OSN)

V rámci EU je nadále reflektováno na vývoj spolupráce v rámci Mechanismu 

Společenství v oblasti civilní ochrany, který byl přepracován z hlediska zlepšení 

komplementarity s Nástrojem pro financování civilní ochrany. Využití Mechanismu

Společenství bylo a i nadále bude testováno při mezinárodních cvičeních, kterých se ČR 

bude i nadále účastnit. Součástí Mechanismu Společenství je zavedení společného 

nouzového komunikačního a informačního systému civilní ochrany EU (projekt 

CECIS). MV-GŘ HZS ČR je zapojeno v provozu tohoto systému v podmínkách ČR. 

OPIS MV-GŘ HZS ČR funguje jako jednotný kontaktní bod pro Monitorovací a 

informační centrum Evropské Komise (dále jen „MIC“) jak v rámci Mechanismu, tak v 

systému koordinačních opatření EU pro mimořádné situace a krize. Česká jednotka 

USAR (Urban Search and Rescue Team) byla zařazena do databáze sil a prostředků EU 

a lze předpokládat rozšíření nahlášených sil a prostředků v této databázi. V EU je hlavní 

blízkou prioritou příprava na předsednictví ČR v Radě EU v 1. pololetí roku 2009 

v pracovní skupině pro civilní ochranu (PROCIV E21). Priority ČR v této pracovní 

skupině jsou:

 Evropský program na ochranu kritické infrastruktury, který je již v současné 

době v této pracovní skupině řešen, ale nepředpokládá se, že by do konce roku 

2008 získal návrh „Směrnice Rady o určování a označování evropské kritické 

infrastruktury a o posouzení potřeby zvýšit její ochranu“ svou konečnou podobu,

 zlepšení práce MIC a jeho spolupráce s ostatními mezinárodními organizacemi. 

MIC je jedním z rychlých varovných systémů Evropské komise, který podává 
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informace o aktuálních mimořádných událostech ve světě a v případě žádosti

koordinuje vysílání pomoci v oblasti civilní ochrany,

 vnitřní koordinace civilní ochrany v rámci EU,

 aktualizace Manuálu nouzové a krizové koordinace EU.

V oblasti spolupráce v rámci NATO bude nadále podporován vývoj v souvislosti s 

Ministerskou směrnicí NATO, a to hlavně v oblasti aktualizací Akčního plánu civilní 

nouzové připravenosti, ochrany kritické infrastruktury, schémat pojištění válečných 

rizik, spolupráce s partnerskými státy a ostatními mezinárodními organizacemi a 

civilně-vojenské spolupráce. Prostřednictvím vyslaného styčného důstojníka ČR 

v Euroatlantickém koordinačním středisku odezvy na krizové situace bude i nadále 

zajišťována koordinační vazba mezi ČR a NATO v operační oblasti. Ostatní úkoly na 

úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva zajišťuje v NATO i v EU stálý delegát při 

NATO vyslaný MV-GŘ HZS ČR.

Výbor pro civilní ochranu (dále jen „CPC“), který se zabývá veškerými aspekty na 

podporu ochrany obyvatelstva, bude novelizovat koncepční dokument ohledně kritické 

infrastruktury a koordinovat postup řešení této problematiky v ostatních plánovacích 

výborech. CPC vypracuje nástroj pro ohodnocení rizik pro různé druhy ohrožení CBRN 

látkami k využití pro státy na dobrovolné bázi a ve spolupráci s Výborem pro plánování

civilní komunikace (CCPC) rozšíří směrnice pro informování veřejnosti (Budapešťské 

směrnice) o technické aspekty krizové komunikace a varování veřejnosti.

Na základě dosavadního vývoje v oblasti zahraniční spolupráce lze předpokládat, že 

prioritou bude vedle spolupráce s mezinárodními organizacemi i spolupráce se 

sousedními zeměmi a dalšími vybranými zeměmi, jako např. s Finskem, Francií,

Maďarskem a Slovinskem. Další významnou oblastí bude nadále regionální spolupráce 

v příhraničních oblastech a lze předpokládat, že četnost vzájemných aktivit, především 

společných cvičení, dále vzroste. Povede k tomu i snaha Evropské komise pořádání 

těchto cvičení finančně podporovat prostřednictvím různých programů, hlavně pomocí 

Nástroje pro financování civilní ochrany.
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4.2 Řešení ochrany obyvatelstva v případě

nevojenských krizových situací

4.2.1 Ochrana před povodněmi

Ochrana před povodněmi je ošetřena zvláštním zákonem a prováděcími předpisy k 

tomuto zákonu. Vodní zákon stanovuje povodňovým orgánům povinnost zabezpečit 

řízení ochrany před povodněmi podle povodňových plánů včetně zabezpečení přípravy 

záchranných prací. Centrální řízení ochrany před povodněmi a výkon dozoru nad ní 

přísluší Ministerstvu životního prostředí s výjimkou řízení povodňových záchranných 

prací, které přísluší Ministerstvu vnitra.

Stávající systém byl definován Strategií ochrany před povodněmi pro území České 

republiky (dále jen „Strategie“), kterou vláda schválila jako základní politický 

dokument v oblasti povodňové ochrany, který vycházel z právních předpisů, 

organizačních, technických a ekonomických hledisek, formuloval další možná nezbytná 

opatření a dále vytvořil rámec pro definování konkrétních programů prevence před 

povodněmi. Strategie současně definovala i rozsah práv a povinností subjektů v linii stát 

- orgány samosprávy - občanská a podnikatelská veřejnost. Jejím cílem bylo rovněž 

vytvořit základ pro rozhodování veřejné správy jak při výběru konkrétní realizace

opatření pro ochranu před povodněmi, tak i pro usměrňování rozvoje území. V 

návaznosti na Strategii vzala vláda v roce 2000 na vědomí předložený materiál Záměry 

tvorby programů prevence před povodněmi, který definoval programy prevence před 

povodněmi v gesci jednotlivých odpovědných rezortů. Tyto programy jsou v různých 

modifikacích realizovány doposud.

Problematice ochrany před povodněmi je dlouhodobě věnována soustavná pozornost, 

která je promítnuta do koncepcí jednotlivých resortů, např. do Koncepce 

vodohospodářské politiky na léta 2004-2010, do dokumentu Státní politika životního 

prostředí (dále jen „SPŽP“) a především se stala součástí procesu plánování v oblasti 

vod. Plán hlavních povodí České republiky17) již vláda schválila a 8 plánů oblastí 

povodí bude předloženo příslušným orgánům krajů ke schválení do konce roku 2009. 

Také v souvislosti s přijetím nové evropské Směrnice o vyhodnocování a zvládání 

povodňových rizik bude v roce 2008 připravována novela vodního zákona a

předpokládá se zavedení čtvrtého stupně povodňové aktivity pro inicializaci vyhlášení 

krizového stavu při povodni velkého rozsahu.
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V dalším období bude pozornost věnována důkladnému rozpracování opatření k 

ochraně obyvatelstva před povodněmi v havarijních plánech krajů, zejména nouzovému

přežití postiženého obyvatelstva (evakuace, vytypování dostatečných kapacit pro 

nouzové ubytování a stravování, poskytování prostředků pro nouzové přežití, stejně tak, 

jako nezbytných služeb a spolupráce s neziskovými organizacemi v této oblasti) a 

prostředkům pro zabezpečení a usnadnění návratu do postižených míst. Také je třeba 

pokračovat v pravidelném procvičování připravenosti orgánů krizového řízení k řešení

ochrany před povodněmi.

4.2.2 Ochrana životního prostředí (environmentální bezpečnost) a vliv změn

na ochranu obyvatelstva

Návrhy opatření na zmenšování hrozeb a snižování rizik jsou obsaženy v dokumentu 

SPŽP, v krizovém plánu Ministerstva životního prostředí a v příslušné legislativě. 

Přehled právních předpisů v oblasti životního prostředí relevantních pro oblast ochrany 

obyvatelstva je zahrnut v příloze krizového plánu Ministerstva životního prostředí a v 

příslušných typových plánech.

Jde zejména o následujících okruhy problémů v oblasti environmentální bezpečnosti:

 ohrožení složek životního prostředí v důsledku antropogenní činnosti:

 ochrana půdy, vody a ovzduší před znečištěním,

 chemická bezpečnost (zákon o chemických látkách a přípravcích, zákon o 

prevenci závažných havárií, zákon o integrované prevenci znečištění),

 ohrožení životního prostředí v důsledku živelních pohrom a katastrof:

 extrémní výkyvy počasí (extrémní sucho, horko, zima, záplavy, vichřice),

 změny klimatu (globální oteplování),

 ochrana přírody a krajiny,

 předpovědní, varovná a hlásná služba,

 ohrožení životního prostředí v důsledku poruch kritické infrastruktury:

 ochrana životního prostředí před důsledky poruch kritické infrastruktury.

Prioritou pro další období bude příprava koncepce 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).
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4.2.3 Ochrana před účinky havárií na jaderných zařízeních

Na území ČR se nacházejí dvě jaderné elektrárny (Jaderná elektrárna Dukovany, 

Jaderná elektrárna Temelín), které mají zpracován a schválen vnitřní havarijní plán pro 

případ závažných technologických havárií. Zásahové postupy a zásahové instrukce pro 

případ vzniku mimořádné události prvního nebo druhého stupně se procvičují 

minimálně jedenkrát ročně a pro případ vzniku mimořádné události třetího stupně 

minimálně jedenkrát za dva roky.

Krajský úřad, respektive HZS kraje, na jehož území se jaderná elektrárna nachází, 

zpracovává ve spolupráci s dotčenými obecními úřady obcí s rozšířenou působností 

vnější havarijní plán pro zónu havarijního plánování, který se ověřuje minimálně

jedenkrát za tři roky cvičením.

Držitel povolení (ČEZ, a.s.) se podílí na zajištění činnosti celostátní radiační 

monitorovací sítě, vybavuje obyvatelstvo v zóně havarijního plánování prostředky ke 

snížení ozáření z vnitřní kontaminace radioaktivními látkami (antidoty), zajišťuje 

tiskovou a informační kampaň k přípravě obyvatelstva v zóně havarijního plánování na 

případy radiačních havárií, zabezpečuje účast svých odborníků na školení představitelů

orgánů samosprávy v zóně havarijního plánování, zajišťuje souhrn technických a 

organizačních opatření zabezpečujících neprodlené předání informace o vzniku nebo 

podezření na vznik radiační havárie dotčeným orgánům a souhrn technických a 

organizačních opatření zabezpečujících včasné varování obyvatelstva při vzniku 

radiační havárie.

4.2.4 Ochrana před účinky závažných havárií v dopravě

Vládou schválená Dopravní politika České republiky pro léta 2005–2013 (dále jen 

„dopravní politika), která je základním strategickým dokumentem pro sektor dopravy, 

deklaruje, co stát a jeho exekutiva v oblasti dopravy musí provést na základě

mezinárodních závazků, co chce udělat z pohledu společenských potřeb a může učinit s 

ohledem na finanční možnosti.

V současné době probíhá vyhodnocení účinnosti platné dopravní politiky, které bude 

předloženo vládě a na základě rozhodnutí vlády bude aktualizována, resp. zpracována
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nová dopravní politika. Navrhuje se specifikovat „cíle a kroky“ v oblasti ochrany 

obyvatelstva při přepravě nebezpečných věcí a před účinky závažných havárií v dopravě 

v nové dopravní politice ČR.

4.2.5 Ochrana před účinky závažných havárií způsobených nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky

Účinná ochrana životního prostředí musí být postavena na vědeckých poznatcích, ale 

tam, kde tyto poznatky chybí nebo jsou zatíženy vysokou nejistotou, musí být uplatněn 

princip předběžné opatrnosti. Principem předběžné opatrnosti se bude řídit také odhad 

schopnosti životního prostředí absorbovat znečištění.

Tam, kde není možno dostatečně přesně rizika kvantifikovat nebo vynutit v praxi jejich 

řízené snížení, bude nutné přijímat cílená opatření (jako například zákaz rizikových 

technologií, úplné vyloučení nebezpečných látek, anebo náhrada). Preventivní opatření, 

uplatnění zásady prevence, je účinnější a ekonomicky efektivnější než náprava škod v 

případě nevratně znečištěných složek životního prostředí, vyčerpaných zdrojů,

narušených ekosystémů a poškození zdraví. Uplatnění zásady prevence má velký 

význam rovněž v případech živelních katastrof.

Koncepčně je ochrana před účinky závažných havárií způsobených nebezpečnými 

chemickými látkami nebo přípravky zakotvena v dokumentu SPŽP.

Tato oblast je právně upravena zvláštním zákonem, který zahrnuje zejména povinnosti 

provozovatelů zařízení, ve kterých jsou přítomny nebezpečné chemické látky a 

přípravky, při zajištění jejich bezpečnosti. Dále jsou stanoveny náležitosti pro 

zpracování vnitřních a vnějších havarijních plánů a povinnosti provozovatelů a 

krajských úřadů v oblasti informování veřejnosti o žádoucím chování v případě vzniku 

závažné havárie.

Důležitým nástrojem k omezování průmyslových vlivů a rizik je integrovaná prevence. 

Jejím hlavním cílem je dosáhnout vyššího stupně ochrany životního prostředí jako celku 

před znečištěním z průmyslu. Do českého právního systému byl tento přístup 

implementován dalším zvláštním zákonem a prováděcími předpisy k němu.

Rovněž oblast chemické bezpečnosti je ošetřena samostatným zákonem a uplatňují se 

také přímo účinné právní předpisy (nařízení) Evropského společenství.
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V rámci období vymezeného Koncepcí 2013/2020, se předpokládá novelizovat předpisy 

vztahující se k problematice prevence závažných havárií, zejména ve vazbě na úpravy 

směrnice 96/82/ES tzv. SEVESO II. Tyto úpravy zpravidla reagují na zkušenosti 

získané při řešení konkrétních mimořádných událostí spojených s únikem nebezpečné 

chemické látky nebo přípravku.

4.2.6 Ochrana před terorismem a organizovaným zločinem

Komplexním dokumentem stanovujícím koncepci boje s terorismem v ČR je Národní 

akční plán boje proti terorismu, který ukládá konkrétní termínované úkoly jednotlivým 

orgánům a ve svém II. pilíři se zabývá ochranou obyvatelstva a kritické infrastruktury.

Základním dokumentem na úseku boje s organizovaným zločinem je Koncepce boje s 

organizovaným zločinem, která ukládá konkrétní termínované úkoly. Pro oblast trestné 

činnosti páchané na životním prostředí byla dále přijata specifická Koncepce boje s 

kriminalitou páchanou na životním prostředí v působnosti rezortu vnitra.

Boj s organizovaným zločinem je v kompetenci Policie ČR a dalších bezpečnostních 

složek, nejedná se tedy o činnost v rámci IZS. V případě, že by v souvislosti s pácháním 

organizovaného zločinu nastala mimořádná událost podle zákona o IZS a nastal prostor 

pro ochranu obyvatelstva, bylo by postupováno stejně, jako při jakékoliv jiné 

mimořádné události a není tedy zapotřebí nových postupů pro tyto situace.

4.2.7 Ochrana před negativními důsledky spojenými s migrací

Migrační politika státu vychází důsledně z platných právních předpisů souvisejících s 

touto problematikou.

ČR transponuje do „cizineckého a azylového“ práva veškeré směrnice Rady ES a

zohledňuje celou řadu dalších právních předpisů ES. Z nejdůležitějších je třeba uvést 

nařízení Rady ES č. 343/2003 z 18. února 2003 stanovující kritéria a postupy pro určení 

členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním občanem třetí 

země v některém z členských států, tzv. Dublin II.

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

předpisy EU a současně se podílí na tvorbě migrační politiky v rámci unie (např. tzv. 

Haagský program). Vláda však přijala Akční plán boje s nelegální migrací. O účinnosti 
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přijatých opatření svědčí skutečnost, že počty zjištěných nelegálních migrantů se 

každoročně snižují. Jedním z důležitých momentů v boji proti nelegální migraci je i 

takzvaný systém včasného varování. Jde především o včasný přenos informací z oblasti 

ohniska vypuknutí krize vedoucí k migrační vlně. Ze strany Ministerstva zahraničních 

věcí je kladen důraz zejména na to, aby přenos informací týkajících se pokračuje ve 

zlepšování informačních toků mezi zastupitelskými úřady a ústředím, které spočívá jak 

v modernizaci informačních a spojovacích technologií, tak i v úpravě interních

informačních toků dle momentální potřeby. Prohlubuje se rovněž spolupráce s 

ministerstvy zahraničních věcí členských států EU a zejména s jejich krizovými centry.

Za účelem efektivnějšího boje s nelegální migrací bylo na Ministerstvu vnitra zřízeno 

Analytické centrum pro ochranu státních hranic a migraci (dále jen „analytické 

centrum“). Nad jeho činností bude mít dohled koordinační orgán složený z náměstků 

ministrů dotčených ministerstev (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti,

Ministerstvo dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu). Na jedné straně bude tento 

orgán zajišťovat implementaci koncepčních opatření doporučených analytickým 

centrem a současně může analytickému centru ukládat konkrétní úkoly vyplývající z 

aktuálních potřeb. Koordinační orgán zajistí maximální efektivitu činnosti všech orgánů 

zapojených do ochrany hranic včetně vzájemné spolupráce a výměny informací na 

nejvyšší úrovni řízení.

ČR usiluje o sjednání readmisních smluv. Ministerstvo vnitra věnuje jejich sjednávání 

stálou pozornost, neboť jsou jedním z předpokladů úspěšného boje s nelegální migrací. 

Readmisní smlouvy stanoví pravidla pro předávání/přebírání osob, zejména pokud jde o 

lhůty a důkazní prostředky, kterými se státní občanství států smluvních stran dokazuje. 

Kromě toho readmisní smlouvy řeší i podmínky vracení občanů třetích států (tj. osob, 

které nejsou státními občany smluvních stran), kteří na území smluvního státu vstoupili 

neoprávněně z území druhého smluvního státu. V případě vlastních občanů a smluvně

určeného okruhu občanů třetích států se readmisní smlouvy vztahují i na případy, kdy 

tyto osoby vstoupily oprávněně na území druhého smluvního státu, avšak přestaly 

splňovat pobytové podmínky (zanikla platnost oprávnění k pobytu). Většina 

readmisních smluv pak řeší i otázky policejních průvozů. Cílem readmisních smluv je 

tedy zjednodušení a urychlení procesu ověřování totožnosti osob, popř. podmínek pro 

předání občanů třetích států a jejich následné předávání.
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ČR vyvíjí aktivity dvěma směry. Jednak nadále usiluje o sjednání dvoustranných

readmisních smluv, jednak se spolupodílí na práci Komise EU při sjednávání 

readmisních dohod s vybranými třetími státy. Nedílnou součástí je i politika návratů

nelegálních migrantů do zemí jejich původu, která představuje jak pro ČR, tak pro EU 

jeden z prvořadých zájmů. Řešení problematiky nelegální migrace a vracení nelegálních 

migrantů je vždy jedním z bodů, které si předsednické země EU zařazují do svých 

programů.

ČR je otevřena všem cizincům, kteří chtějí na jejím území pobývat legálně a bude 

přijímat veškerá možná opatření k zamezení nelegální, resp. nekontrolovatelné 

imigrace.

ČR se dlouhodobě potýká se stárnutím obyvatelstva, což je zapříčiněno zejména velmi 

nízkou natalitou, ale zejména ze strany mladé generace často využívanou možností 

práce v jiných státech EU. Proto je nezbytně nutné tento deficit „nahradit“ jiným 

způsobem, např. legální imigrací cizinců do ČR. Vláda proto přijala Zásady politiky 

vlády v oblasti migrace cizinců, které jsou základním dokumentem pro budování 

moderní a cílené Koncepce migrační politiky ČR. V zásadě č. 4 je zcela jednoznačně 

uvedeno, že migrační politika státu neklade překážky legální migraci a podporuje 

imigraci (pokud nepřesáhne únosnou míru), která je pro stát a společnost v dlouhodobé

perspektivě přínosná vzhledem k poklesu aktivně činného obyvatelstva.

S ohledem na vstup ČR do EU a následně i začlenění do schengenského prostoru se dá 

očekávat, že počty legálně pobývajících cizinců (zejména pak s povolením k trvalému či 

dlouhodobému pobytu) nadále porostou. Odhadovat však početní vývoj je velmi 

nesnadné. Pokud by současný trend trval i nadále, je možno se důvodně domnívat, že v 

letech 2013, resp. 2020 jich bude na našem území legálně pobývat více jak půl miliónu.

S ohledem na postupné odbourávání překážek volného pohybu osob a věcí mezi 

jednotlivými členskými státy EU, které tkví v samotné podstatě evropské integrace, se 

zvyšují i bezpečnostní rizika, kterým je nutné čelit nikoliv separátními kroky

individuálních členských států, ale efektivní mezinárodní spoluprací v oblasti azylové a 

migrační politiky, ochrany hranic, boje proti mezinárodní trestné činnosti a terorismu, 

civilní ochrany atd.

Pro případ krizové situace typu „migrační vlna velkého rozsahu“ byl zpracován typový 

plán, který popisuje tuto krizovou situaci, uvádí její příčiny, přijímá opatření, řeší její 

následky a stanovuje odpovědnost za její řešení. Tento plán se neustále pravidelně 

upravuje, jsou oslovováni hejtmani jednotlivých krajů s žádostmi o spolupráci při 
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vytipování možných ubytovacích kapacit, zajištění stravování, lékařské péče či školní

docházky. Řada úkolů spadá zejména do působnosti Ministerstva vnitra a Policie ČR, 

např. evidence cizinců, lustrace v bezpečnostních evidencích, spolupráce se 

zpravodajskými službami, zajištění přepravy imigrantů do přijímacích středisek, jejich 

ostraha, zajištění karantény, prvotní lékařské prohlídky, stravování atd. V řadě případů 

pak ve spolupráci s Armádou ČR, a to na základě nařízení vlády o povolání vojáků 

Armády ČR k plnění úkolů Policie ČR (vláda svým nařízením stanovuje na kalendářní 

rok).

Opatření ochrany obyvatelstva, včetně cizích státních příslušníků aktuálně pobývajících 

na území ČR, před negativními důsledky spojenými se zvýšenou (nekontrolovanou) 

imigrací budou zaměřena:

 na přípravu sil a prostředků pro všestranné zabezpečení nouzového přežití 

přílivu nelegálních migrantů,

 na opatření ochrany veřejného zdraví k eliminaci transferu nakažlivých chorob, 

hrozby již známých chorob, nových a starých infekčních nemocí, rychlého šíření 

epidemií vlivem nárůstu letecké dopravy,

 k eliminaci zátěže pro sociální systém, společenských konfliktů s nelegálními 

imigranty, dopadu na kritickou infrastrukturu nebo její jednotlivé prvky a 

činnosti členů z řad imigrantů získaných teroristickými organizacemi nebo

organizovaným zločinem působícím v zemích EU.

Všichni cizinci budou muset být v případě nebezpečí zabezpečeni i chráněni stejně jako 

občané ČR. Zvýšené nároky si vyžádá zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti 

(možnost kulturních, náboženských nebo etnických střetů, projevů nesnášenlivosti a 

netolerance), navýšení zdravotnických kapacit a léčiv (např. dostatečné zásoby vakcín a 

léků nebo připravenost mikrobiologických laboratoří, včetně mobilních, ochrana 

příslušníků záchranných a bezpečnostních složek) a poskytování potřebných informací 

(jazykové bariéry, nedůvěra, jiný způsob komunikace ve vyspělém a rozvojovém světě).

Bude třeba se také připravit na mezinárodní dopady, např. negativní reakce dalších států 

při nekontrolovatelné (tranzitní) emigraci z ČR.
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4.2.8 Ochrana občanů a majetku České republiky při mimořádných 

událostech v zahraničí

Nutnost definovat vztahy diplomatické a konzulární ochrany s ostatními oblastmi 

pomoci občanům (civilní ochrana, pomoc v krizích, humanitární pomoc) byla hlavní 

myšlenkou zprávy, kterou 9. května 2006 předložil Michel Barnier Evropské jednotce 

civilní ochrany.

Konzulární pomoc je poskytována konzulární službou zastupitelských úřadů průběžně a 

je rutinně zvládána prostřednictvím konzulární služby příslušného zastupitelského úřadu 

a nebezpečí z prodlení zde nehrozí.

Ministerstvo zahraničních věcí rozpracovalo principy a zkušenosti konzulární služby na 

oblast přípravy a provádění pomoci občanům ČR při mimořádných událostech v 

zahraničí, které mají rozsáhlý dopad na občany ČR. V některých případech nelze ani 

vyloučit i vyřazení konzulárního úseku zastupitelského úřadu z činnosti (destrukcí 

zastupitelského úřadu) a nastává tak nutnost jeho rychlého nahrazení z jiného 

zastupitelského úřadu, případně zastupitelského úřadu členského státu EU nebo 

vysláním konzulárního týmu z ČR (ve státech EU tzv. Rapid Deployment Team).

Zvládnutí pomoci státu při dopadu mimořádné události velkého rozsahu na občany ČR 

v zahraničí přesahuje rámec samostatné činnosti Ministerstva zahraničních věcí a 

vyžaduje důkladnou a koordinovanou přípravu organizační, personální, materiální a 

finanční na spolupracujících ministerstvech a jiných správních úřadech. K této přípravě 

je třeba zcela nové právní zajištění srovnatelné s právním postavením orgánů státní 

správy a samosprávy pro řešení mimořádných událostí a krizových situací v ČR. 

Ministerstvo zahraničních věcí vyvíjí velké úsilí o zapracování návrhů na novou právní 

úpravu do připravované novelizace zákonů.

Ochrana majetku se týká pouze majetku státu za mimořádných událostí. Jedná se o 

ochranu právní a o ochranu objektů s použitím technických i personálních opatření. 

Majetek ČR v zahraničí, který je zejména v péči Ministerstva zahraničních věcí, je 

chráněn podle stávající zákonné úpravy na náklady rozpočtu ministerstva. Při vzniku 

mimořádné události v zahraničí, která může zvýšenou měrou ohrozit majetek ČR v 

zahraničí, je zapotřebí tuto základní ochranu po nezbytnou dobu zvýšit, a to jak 

opatřeními technickými, tak i personálními.
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Zvýšení ochranných opatření musí být provedeno rychle bez administrativních průtahů 

a musí opět vycházet z koordinované přípravy spolupracujících ministerstev a jiných 

správních úřadů. K této přípravě a následné realizaci ochrany majetku je potřebné 

vytvořit odpovídající právní zajištění.

4.3 Řešení ochrany obyvatelstva v případě stavu ohrožení státu a 

válečného stavu

Opatření spojená s přípravami pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu budou 

plánována a zabezpečena v souladu se zpracovaným a vládou schváleným Plánem 

obrany České republiky (dále jen „plán obrany“). Při tvorbě plánu obrany byla 

uplatněna ustanovení stávajících právních norem z oblasti bezpečnosti ČR, zajišťování 

obrany ČR, krizového řízení a principy obranné politiky obsažené ve strategických

dokumentech přijatých vládou ČR.

Plán obrany představuje realizaci uvedených norem a principů v krizových situacích, 

určuje základní směry přípravy a použití potřebných zdrojů státu pro obranu za stavu 

ohrožení státu a válečného stavu. Jednotlivá opatření pro řešení ochrany obyvatelstva 

uvedená v plánu obrany je nutné zahrnout jednotlivými zpracovateli do připravovaných 

dílčích plánů obrany, včetně aktualizace již zpracovaných dokumentů.

5 Připravenost sil a prostředků

Akceschopnost IZS je závislá na kvalitě koordinační práce HZS ČR ve vztahu k dalším 

složkám IZS a na akceschopnosti jednotlivých složek IZS, která zahrnuje personál 

těchto složek s jeho odbornou úrovní a vybavením pro záchranné a likvidační práce.

Z pohledu koordinace složek IZS bude rozvíjena oblast tvorby a procvičování 

modelových postupů složek IZS v dokumentech nazývaných typové činnosti složek IZS 

při společném zásahu, které bude nadále vydávat MV-GŘ HZS ČR. Jednotlivé typové

postupy jsou nejlépe ověřeným zdrojem pro odbornou přípravu personálu složek IZS na 

centrální, krajské i obecní úrovni.

Pro oblast samotného řízení společných zásahů se bude postup ně budovat přijatelná 

informační podpora velitele zásahu se zaměřením na řízení velkých a složitých zásahů 

ve vazbě na moderní informační metody, např. geografický informační systém. Ty by 
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měly ulehčit rozhodování velitele zásahu. Současně bude dán důraz na přípravu 

krizových štábů i štábů velitele zásahu.

Bude nutné se také zaměřit na řadu neformálních způsobů spolupráce zejména 

základních složek IZS vytvořením a procvičováním typových činností a prováděním 

pravidelných porad. U ostatních složek IZS, především z řad sdružení občanů, bude 

třeba provádět cílenou dotační politiku zaměřenou na spolupráci v IZS a na využitelnost 

a nasazení zdrojů těchto občanských sdružení.

Významným prvkem pro rozvoj připravenosti IZS bude připravované vybudování tzv. 

Národního výzkumného a vzdělávacího centra (souvisí s oblastí 4.1.7 Věda a výzkum), 

jehož cílem je také zásadní kvalitativní posun při realizaci systému vzdělávání a 

vybudování odpovídající infrastruktury pro jednotný a efektivní výcvik složek IZS. 

Realizace záměru je však podmíněna zajištěním spolufinancování ze strukturálních 

fondů EU.

Součástí budování IZS je výstavba a provozování informačního systému HZS ČR. Jeho 

cílem bude poskytnout nezbytnou informační a komunikační podporu všem složkám 

HZS ČR a spolupracujícím základním a vybraným ostatním složkám IZS. V 

komplexním pojetí informačních systémů veřejné správy bude tato činnost zastřešena 

ISKŘ.

Pozornost bude třeba i nadále věnovat personálu složek IZS, který je složen z 

dobrovolníků. Zde panuje i bude panovat, stejně jako v jiných zemích, určité napětí z 

pohledu možnosti, ale i četnosti uvolňování zaměstnanců k činnosti v dobrovolnických

organizacích. Je jasné, že postavení podnikatele na trhu může být diskvalifikováno tím, 

že zaměstnává občany, kteří mohou odejít z pracovního procesu v případě vzniku 

mimořádné události do dobrovolnických složek IZS. Řešením není pozitivní 

diskriminace těchto zaměstnanců na pracovním trhu úpravou pracovně právních vztahů, 

protože to by mohlo vyústit ve snahu uvedené zaměstnance nezaměstnávat a zhoršilo by 

to jejich postavení na trhu práce. Řešením je možnost daňových odpisů zaměstnavatelů 

za ztráty způsobené odchodem zaměstnance k provádění záchranných nebo likvidačních 

prací v dobrovolnické složce IZS a také především citlivé povolávání uvedených složek 

IZS v případě mimořádných událostí a to především jako složky doplňkové 

(druhosledové) na podporu činnosti složek základních.
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5.1 Jednotky požární ochrany a zařízení civilní ochrany

Zabezpečování úkolů na úseku ochrany obyvatelstva, které je nutné plnit zejména v 

rámci obce, správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo kraje 

při vzniku mimořádné události a následně doplnit činnosti základních složek IZS při 

zajišťování úkolů záchranných a likvidačních prací, je cílem jednotek požární ochrany, 

zařízení CO a odřadů vytvářených k plnění úkolů a opatření ochrany obyvatelstva. K 

jednotkám požární ochrany a do odřadů mohou být zařazováni členové občanských 

sdružení nebo další osoby poskytující osobní a věcnou pomoc. Z materiálových zdrojů 

musejí být pro úkoly ochrany obyvatelstva využity také objekty a zařízení zřizovaná

obcemi a kraji (školy, kulturní domy, sportovní stadiony apod.), a to s jejich personálem 

posíleným o předurčené jednotky SDH obcí, plnící specifické úkoly ochrany 

obyvatelstva.

Pro činnosti jednotek požární ochrany, zařízení CO a vytvářených odřadů k zabezpečení 

plnění úkolů ochrany obyvatelstva na daném teritoriu bude určující zejména havarijní 

plán kraje a plošné rozmístění jednotek požární ochrany kraje a z toho vyplývající:

 zdroje možných rizik vzniku mimořádné události a stupně nebezpečí 

katastrálních území obcí podle plošného pokrytí území kraje jednotkami požární 

ochrany,

 rozsah a obsah úkolů k zabezpečení ochrany obyvatelstva vyplývající z 

havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu,

 seznam jednotek požární ochrany zabezpečujících plošné pokrytí, jejich 

dislokace a předurčení podle základní tabulky plošného pokrytí pro jednotlivá 

katastrální území obcí, množství a druh věcných prostředků využitelných pro 

plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

5.2 Síly a prostředky za válečného stavu

Základním postulátem je, že ochranu obyvatelstva za válečného stavu musí 

zabezpečovat složky, které tuto činnost provádějí v době mimo vojenského ohrožení. Je 

nutné zabezpečit, aby si složky IZS v období válečného stavu zachovaly svůj personál a 

vybavení (síly a prostředky). Pro období válečného stavu bude třeba vytvořit uspokojivý 

systém tak, aby personál zejména základních složek IZS byl posílen o předurčené síly z 
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řad stávajících dobrovolníků. V případě HZS ČR by to měl být zejména personál 

jednotek SDH vybraných obcí (kategorie JPO II a JPO III), který by se měl začlenit do 

jednotek HZS krajů. K tomuto záměru je třeba přizpůsobit systémy hospodářské

mobilizace a branné povinnosti občanů.

Pro případy vojenských krizových situací (plánování obrany státu) obec zvýší počet 

předurčených osob pro plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva v souladu s 

krizovým plánem kraje a dílčím plánem obrany a zajistí zproštění předurčených osob z 

povinnosti vykonat mimořádnou vojenskou službu podle zvláštního právního předpisu.

V ostatních složkách IZS sehrávají svou úlohu rovněž záchranné prapory Armády ČR. 

V rámci realizace Transformace rezortu Ministerstva obrany dojde ke změnám ve 

vyčleňování sil a prostředků Armády ČR pro IZS. Tyto úkoly budou přehodnoceny a v 

návaznosti na to bude upravena dokumentace IZS a aktualizovány krizové plány krajů, 

havarijní plány krajů a vnější havarijní plány pro zóny havarijního plánování jaderných 

elektráren a objektů a zařízení s nebezpečnými chemickými látkami.

5.3 Operační řízení

Podle současného vývoje je vytvořen v oblasti operačního řízení předpoklad, že 

cílovým stavem bude existence jednoho celostátního operačního a informačního 

střediska (OPIS MVGŘ HZS ČR), 14 krajských a stanovený počet tzv. sektorových

operačních a informačních středisek.

V rámci dalšího rozvoje v této oblasti se předpokládá vybudování jednotné informační 

technologické platformy operačního řízení pro všechny základní složky IZS. Realizace 

záměru je však podmíněna zajištěním spolufinancování ze strukturálních fondů EU.

Vybudování informačního systému operačních středisek bude řešeno tak, aby byl 

zajištěn provoz informačních a komunikačních sítí a služeb IZS a aby byla zajištěna 

nepřetržitá obsluha telefonní linky jednotného evropského čísla tísňového volání (112) a 

srovnatelná dostupnost ze všech míst ČR. HZS ČR bude zabezpečovat provoz 14 

telefonních center tísňového volání 112 na krajských operačních a informačních 

střediscích u HZS krajů a HZS hl. města Prahy.
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6 Materiální a finanční zabezpečení

Nevojenská ohrožení a vzrůstající rozsah jejich možných dopadů vyžaduje adekvátní 

navýšení finančních prostředků na ochranu obyvatelstva.

Výdaje na ochranu obyvatelstva jsou součástí výdajů státního rozpočtu, rozpočtů 

rezortů, ostatních ústředních správních úřadů, územních samosprávných celků a výdajů 

právnických osob a podnikajících fyzických osob. Z rozpočtové kapitoly Ministerstva 

vnitra budou hrazeny výdaje na výstavbu, modernizaci a provozování infrastruktury 

jednotného systému varování a vyrozumění a jeho propojování s hromadnými

informačními prostředky, výstavbu a provoz ISKŘ, vybavování HZS ČR speciální 

technikou a přístroji pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací, vytváření zásob

pro nouzové přežití obyvatelstva postiženého mimořádnou událostí, přípravu 

obyvatelstva, dotace obcím, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám na 

výstavbu koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění, granty 

občanským sdružením, náhrady výdajů vynakládaných právnickými osobami a 

podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva (zřizovatelům zařízení CO) a 

na zajištění provozu infrastruktury HZS ČR ve vztahu k úkolům ochrany obyvatelstva.

7 Závěr

Ústředním správním úřadem ve věcech ochrany obyvatelstva je Ministerstvo vnitra a 

garantem za přípravu a plnění základních opatření v oblasti ochrany obyvatelstva je 

HZS ČR.

V této koncepci je opět zvýrazněna potřeba informovanosti a vzdělání v oblasti ochrany 

obyvatelstva, posílení a materiální zabezpečení složek IZS, odpovědnost ministerstev, 

ústředních správních úřadů, obcí, právnických a fyzických osob za ochranu 

obyvatelstva.

Na základě vyhodnocení předchozí koncepce ochrany obyvatelstva lze konstatovat, že 

systém ochrany obyvatelstva je funkční. V dalším období budou připravována opatření 

legislativní i nelegislativní povahy, obsažená zejména v Návrhu optimalizace 

současného bezpečnostního systému ČR. Jedním z limitujících faktorů dalšího 

zvyšování úrovně připravenosti opatření k ochraně obyvatelstva zejména v oblasti

materiálního zabezpečení je výše rozpočtovaných finančních prostředků.
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Postup, odpovědnost a termíny plnění úkolů stanovených pro zvýšení připravenosti 

opatření k ochraně obyvatelstva jsou uvedeny v „Harmonogramu realizace opatření

ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020“.

Harmonogram realizace opatření ochrany obyvatelstva do 

roku 2013 s výhledem do roku 2020

Harmonogram opatření vycházející z návrhu Koncepce 2013/2020. Obsahuje opatření 

termínovaná nejdéle do roku 2013, respektive opatření označená jako výhled do roku 

2020. Harmonogram zdůrazňuje odpovědnost jednotlivých resortů za jejich plnění nebo 

za součinnost při přípravě jejich realizace. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo vnitra je 

ústředním orgánem státní správy pro krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu 

obyvatelstva a integrovaný záchranný systém, je odpovědnost za plnění většiny opatření 

stanovena ministru vnitra. Koordinační úloha Ministerstva vnitra, vyplývající z 

ustanovení § 7 odst. 2 zákona o IZS, respektive z ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 

240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, je v harmonogramu vyjádřena opatřením č. 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.

Obsah harmonogramu do roku 2013 a termín splnění

1. V návaznosti na stavební zákon stanovit základní technické požadavky na stavby 

civilní ochrany a stavby dotčené požadavky civilní ochrany – 2009

2. Vytvořit legislativní podmínky pro HZS krajů k účinnějšímu prosazování 

požadavků ochrany obyvatelstva již ve fázi územního a stavebního řízení – 2009

3. Realizovat v plném rozsahu opatření k delimitaci a předání 157. záchranného 

praporu Hlučín Hasičskému záchrannému sboru ČR – 2008

4. Analyzovat možnosti a stanovit základní požadavky na projektování staveb, ve 

kterých dochází ke shromažďování velkého počtu osob a které mohou být 
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potenciálně ohroženy mimořádnými událostmi vyplývajícími z bezpečnostních 

hrozeb a rizik – 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 – 2010

6. Zpřístupnit povodňový informační systém veřejnosti (digitální povodňový plán, 

atlas záplavových území) – 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) – 2010

8. Vytvořit Program výchovy a vzdělávání obyvatelstva k jeho bezpečnosti a ochraně 

při mimořádných událostech a krizových situacích – 2010

9. Na základě výsledků pilotního projektu navrhnout začlenění tématiky „Ochrana 

člověka za mimořádných událostí“ do studijních programů pedagogických fakult –

2010

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 – 2010

11. Dokončit kontrolu funkčnosti majetku zaúčtovaného podle opatření Ministerstva 

financí č.j. 221/84067/2001 a provádět vytřídění a likvidaci nefunkčního materiálu 

– 2011

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 – 2013

13. Zabezpečit realizaci ministerských směrnic pro civilní nouzové plánování 

Severoatlantické aliance na příslušná období v oblasti ochrany obyvatelstva České 

republiky – podle platnosti směrnic

14. Zapojit se do projektů spojených s ochranou obyvatelstva a zajišťovat finanční 

prostředky z fondů Evropské unie k jejich realizaci – 2013

15. Vytvořit podmínky pro zřizování víceúčelových zařízení za účelem dekontaminace, 

vypracovat zásady a postupy při dekontaminaci většího počtu osob a pro 
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dekontaminaci zraněných a doplnit moderní mobilní prostředky pro zabezpečení 

tohoto úkolu – 2013

16. Stanovit postupy pro distribuci vytvořených zásob nouzového přežití fyzickým 

osobám v postižených oblastech – 2013

17. Zajistit věcné prostředky pro ochranu obyvatelstva a prostředky individuální 

ochrany pro určené kategorie osob systémem hospodářských opatření pro krizové 

stavy – 2013

18. K provádění dekontaminace osob a techniky vybavit předurčené jednotky HZS ČR 

(opěrné body) mobilními prostředky – 2013

Výhled do roku 2020

1. Pokračovat ve vybavování a přípravě složek integrovaného záchranného 

systému, včetně zařízení civilní ochrany, k plnění úkolů ochrany obyvatelstva při 

mimořádných událostech a krizových situacích.

2. 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.

3. Vybudovat selektivní obousměrný systém ovládání a monitorování stavu 

koncových prvků varování, který 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.

4. Navrhnout opatření ke zvýšení bezpečnosti osob, majetku a životního prostředí při 

přepravách vysoce rizikových nebezpečných věcí.
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