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Úvodní slovo 

 
Konference „Krizový management 2011“ byla již jedenáctým ro"níkem po ádaným pod tímto 

názvem. Tradi"n! byla po ádána Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice 

ve spolupráci s Generálním  editelstvím Hasi"ského záchranného sboru #R Praha a Institutem 

ochrany obyvatelstva MV G$ HZS #R, Lázn! Bohdane". Záštitu nad konferencí p evzal 

brigádní generál Ing. Miloš Svoboda, nám!stek generálního  editele HZS #R pro prevenci 

a plánování. Zárove% se konference konala v jubilejním 10. roce platnosti tzv. Krizových 

zákon&. 

 Smyslem t!chto konferencí byla a je prezentace teoretických a praktických otázek ochrany 

spole"nosti za ú"asti odborník& z praxe (nám!stci krajských  editel& HZS pro prevenci 

a plánování), akademické sféry a dalších odborník&. Na prezentaci jednotlivých p ísp!vk& 

navazovala diskuze k jednotlivým problém&m a významné je i neformální setkání praktik&, 

pedagog& a teoretik&. 

Do programu konference nebylo možno z "asových d&vod& za adit všechny p ihlášené 

p ísp!vky, které však v plném rozsahu za azujeme ve sborníku. 

Konference je specifická nejen svým pojetím jako setkání praktik& a teoretik&, ale také tím, že 

není organizovaná jako masová akce, ale jako setkání užšího okruhu zasv!cených odborník&. 

Rádi p ivítáme názory ú"astník& ke koncepci akce a k dalším díl"ím odborným 

i organiza"ním záležitostem.  

 
Za organizátory: 
 
 
 
 
 

 doc. Ing. Josef Janošec, CSc.    doc. Ing. Radim Roudný, CSc. 

 IOO Lázn! Bohdane"     Univerzita Pardubice - FES 
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VYJÁD#ENÍ POVOD$OVÝCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z 
NEBEZPE"Í P#ÍVALOVÝCH SRÁŽEK V "R 

Karel Drbal 

Abstrakt: V souvislosti se sérií povod ových událostí zp!sobených letními p"ívalovými 
srážkami jsou hledány postupy vyjád"ení možných dopad! lokálních povodní. 
V p"ísp#vku jsou uvedeny principy postup! pro vymezení potencionáln# zasažených 
území v p"ípad# extrémních p"ívalových srážek. Postup je založen na identifikaci ploch 
rozhodujících z hlediska tvorby povrchového odtoku s nep"íznivými ú$inky pro 
zastav#né $ásti obcí. V rámci "ešení byla v pilotních oblastech testována vhodná 
kritéria výb#ru zastav#ných oblastí s významnými dopady povodní z p"ívalových 
srážek. Uvedený p"ístup souvisí s vývojem a aktualizací nástroj!, které p"ispívají k 
rozhodování v problematice p"edb#žného vyhodnocení povod ových rizik.  
 
Klí ová slova: povod ová rizika, p"ívalové srážky, vyhodnocení povod ových rizik 

1. Úvod 

Metodika p edb!žného vyhodnocení povod%ových rizik v #R byla ve VÚV TGM 
zpracována zejména v letech 2009 a 2010. Metodika reaguje na požadavky, které 
vyplývají ze Sm!rnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povod%ových rizik. 
Principy uplatn!né v metodice byly podrobn! konzultovány jak s úst edními 
vodoprávními ú ady, které jsou garanty pln!ní požadavk& sm!rnice, tak se správci 
povodí, jejichž budoucí "innost zejména v oblasti povod%ové prevence bude 
významn! ovlivn!na práv! výsledky p edb!žného vyhodnocení povod%ových rizik 
(PVPR). Od finální verze metodiky jednotného p edb!žného vyhodnocení 
povod%ových rizik se také o"ekává, že bude obsahovat postupy výb!ru lokalit, které 
jsou nejvíce vystaveny nebezpe"í povodní z p ívalových srážek.  
 
2. Návrh postupu vymezení lokalit ohrožených povodn%mi z p ívalových 

srážek pro dopln%ní metodiky p edb%žného vyhodnocení povod&ových 
rizik  

Návrh postupu navázal na principy a výsledky, které byly  ešeny a dosaženy 
v úkolu Identifikace ploch rozhodujících z hlediska tvorby povrchového odtoku 
s nep íznivými ú!inky pro zastav%né !ásti obcí. V této úloze byly na základ! 
navrženého metodického návodu (Drbal, a kol. 2009a) ur"eny tzv. kritické body (KB) 
prvního vstupu drah soust ed!ného odtoku do intravilán& obcí. Uvedený metodický 
návod poskytuje postupy pro vizualizaci stupn! potenciálních dopad& povod%ového 
nebezpe"í z p ívalových srážek. Tím, že v sou"asnosti existuje *.shp vrstva KB, bylo 
možné další práce zam! it na návrhy postup&, jejichž cílem je semikvantitativní 
vyjád ení míry rizik pro zastav!ná území obcí vyplývající z nebezpe"í povodní 
lokálního rozsahu. Jedná se o p ístup, který sm! uje jednak k vymezení kritických míst 
v rámci celé #R jako výchozího materiálu pro hledání vhodné strategie vedoucí ke 
zmírn!ní ohrožení opat eními nejen organiza"ního, ale také strukturálního charakteru. 
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Výstupy po ízené podle navrženého postupu se samoz ejm! promítnou do územn! 
plánovacích dokumentací, pozemkových úprav a plán& povodí. 

V rámci  ešení v roce 2009 bylo ur"eno více než 9 200 KB pro celé území #R. 
Následn! byly konány pokusy o výb!ry podle známých charakteristik, tj. ukazatele 
kritických podmínek (F) a velikosti p"ispívajících ploch (P)(Drbal, a kol. 2009a). 
Výb!ry pro interval po"tu cca 100 až 500 KB jsou uvedeny v tab.1.  

 

Tab. 1 Výb!ry KB podle hodnoty ukazatele kritických podmínek F  

F KB P [km2] 
37 526 3 784,932 
40 427 3 167,604 
45 305 2 347,785  
52 206 1 659,612  
59 101 851,252  

P ípad uvedený v tab. 1 na prvním  ádku dokumentuje obr. 1. #ervené body 
znázor%ují prostorové rozložení KB, které vyhov!ly podmínce výb!ru podle hodnoty 
ukazatele kritických podmínek F.  

 
Obr. 1 Výb!r kritických bod" (KB) pro hodnotu ukazatele kritických podmínek  

F = 37 

Na obr. 1 jsou znázorn!na také vybraná povodí, která byla v nedávné minulosti 
postižena povodn!mi z p ívalových srážek. V!tšinou se jednalo o události 
s katastrofálními a tragickými d&sledky.  

 



7 
 

2.1 Vyjád#ení kritických podmínek vzniku negativních projev" povodní 
z p#ívalových srážek v hydrologických celcích 

Sledovány dále byly p ístupy, jejichž cílem je nastavení míry nebezpe"nosti 
vyjád ených podmínek tak, aby bylo možné problém p ívalových povodní zahrnout 
lépe do procesu p edb!žného vyhodnocení povod%ových rizik a zachovat sledovanou 
úrove% objektivity. K dosažení uvedeného cíle a dodržení podmínek objektivity 
s využitím dostupných dat bylo t eba se v!novat dv!ma okruh&m problém&:   

a. Vývoj postup& posuzování „hustoty kritických podmínek v povodích“ ve 
vazb! na odtokové pom!ry v hydrologických celcích; 

b. Výb!r parametr& pro klasifikace kritických podmínek i ve vazb! na míru 
urbanizace hydrologického celku. 

Jedná se o dva hlavní axiomy, jejichž relevance byly v první fázi  ešení ov! ovány 
v podmínkách oblastí povodí Dyje, Moravy a Odry. S využitím podklad& i od #HMÚ 
(hodnoty QN v profilech vodom!rných stanic) byly pro statistická hodnocení 
p ipraveny datové soubory s hydrologickými údaji, které reprezentují p ispívající 
povodí vodom!rných stanic s plochami povodí do 150 km2.  

Na uvedených datech byly s využitím metody Least Trimmed Squares Robust 
Regression (LTS – regrese) navrženy t i základní robustní modely odhadu redukované 
hodnoty váženého pr&m!ru ukazatele kritických podmínek pro hydrologické celky 
s dostupnými hodnotami QN. 

PaB !" ,          (1) 

 kde B – rozloha zastav!ných ploch obytnými budovami (BUD016) [ha], 
  P – plocha povodí [km2], 

a – parametr modelu (0,536). 

Model (1) s p esností 87% dokládá p ímou úm!ru míry urbanizace území bytovými 
objekty v závislosti na velikosti povodí. Ov! it tento vztah bylo velmi d&ležité, protože 
základní princip metodiky identifikace KB je vázán na vymezení zastav!ných území 
v povodích, což je charakteristika objektivn! „spíše“ nezávislá na hydrologických 
podmínkách než na fyzicko-geografických.    

Druhým modelem (2) byla testována závislost hodnot specifických pr&tok& 
z povodí s p íslušnou dobou opakování generovaných z p ispívajících ploch, které 
náleží ke kritickým bod&m v rámci hydrologického celku, na vybraných vysv!tlujících 
veli"inách.  

BaqaParq !#!#!" 321 100100 ,       (2) 

kde q100r – redukovaná (pom!rem p ispívajících ploch KB a plochy povodí) 
hodnota specifických pr&tok& s dobou opakování 100 let [m3.s-1.km-2]. 
B – rozloha zastav!ných ploch obytnými budovami (BUD016) [ha], 

  P – plocha povodí [km2], 
a –parametry modelu [-0.002;0.36;0.0037]. 
 

Modelem (2) je možno vysv!tlit 79% realizací náhodného jevu, kterým je ovlivn!ní 
odtokových pom!r& v záv!rových profilech hydrologických celk& do 150 km2 pouze 
ve vazb! na pom!r p ispívajících ploch KB k velikosti povodí.  
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T etím modelem (3) byly ov! ovány t!snosti vazeb mezi váženým pr&m!rem 
ukazatele kritických podmínek redukovaným pom!rem p ispívajících ploch KB a 
plochy povodí (FR) a redukovanou hodnotou specifického pr&tok& s dobou opakování 
100 let (q100r) a mírou urbanizace povodí (B), tj. sumární plochy obytných budov. 

BarqaFR !#!" 21 100 ,        (3) 

kde FR – redukovaná hodnota váženého pr&m!ru ukazatele kritických 
podmínek (bezrozm!rná veli"ina [-], 
q100r – redukovaná (pom!rem p ispívajících ploch KB a plochy povodí) 
hodnota specifických pr&tok& s dobou opakování 100 let [m3.s-1.km-2], 
B – rozloha zastav!ných ploch obytnými budovami (BUD016) [ha], 
a – parametry modelu [7.193;0.0644]. 

Vztahem (3) lze úsp!šn! vysv!tlit 73,5% realizací náhodného jevu.  

2.2 Odhad redukované hodnoty váženého pr"m!ru ukazatele kritických 
podmínek 

Robustní modely potvrdily relevantnost pracovních postup&, které jsou popisovány 
dále. Nicmén! nejistoty, které v sob! aproximace relací uvedenými modely (by( byly 
použity robustní metody) zahrnují, neoprav%ují použití model& (1 až 3) k analogické 
aplikaci na jiných datech, v jiných povodích. Jako další postup byl zvolen výpo"et 
redukovaných hodnot váženého pr&m!ru ukazatele kritických podmínek a dalších 
vysv!tlujících veli"in postupem, který byl nalezen p i uvedených statistických 
šet eních.  

Výpo"tem tzv. redukovaných hodnot ukazatele kritických podmínek pro 
hydrologické celky v intervalu od 10 do 150 km2 byly p ipraveny datové soubory pro 
povodí "i skupiny povodí 2.  ádu. Dosažené výsledky relací hodnot redukovaného 
ukazatele kritických podmínek v závislosti na velikosti povodí (hydrologických celk&) 
ukazuje graf na obr. 2 pro p íslušnou skupinu povodí  eky Odry. 

 

 
Obr. 2 Redukované hodnoty ukazatele kritických podmínek FR v závislosti na 

velikosti povodí 



9 
 

P ímka "ervené barvy p edstavuje navrženou (testovací) limitní hranici (viz dále), 
pomocí které byl provád!n primární výb!r lokalit (povodí) s možnými nejni"iv!jšími 
dopady povodní z p ívalových srážek. Jedná se tedy o povodí vhodná k úvahám nad 
návrhy i strukturálních (nejnákladn!jších) opat ení.  

P íklad uvedený pro skupiny povodí 201 – 202 – 203 (oblast povodí Odry) je dále 
zobrazen na obr. 3. 

 
Obr. 3 Plochy povodí s kategoriemi FR 

Mapa na obr. 4 pak p edstavuje výsledný výb!r hydrologických celk& podle kritéria 
(4). Kritérium výb!ru ("ervená p ímka) v logaritmickém m! ítku, které je znázorn!no 
na obr. 2 lze vyjád it jednoduchým vztahem 

21 )ln()ln( aPaFR #!" ,        (4) 
kde FR – redukovaná hodnota váženého pr&m!ru ukazatele kritických 

podmínek (bezrozm!rná veli"ina), 
P – plocha povodí [km2], 
a –parametry p ímky [-0,809; 5,55]. 

Na již zmín!ném obr. 4 jsou šrafami zvýrazn!ny ty hydrologické celky, které 
redukovanou hodnotou váženého pr&m!ru ukazatele kritických podmínek splnily 
kritérium (3.4). Rozlišení ve zvýrazn!ní pak vyjad uje rozdílnost hodnot FR. 
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Obr. 4 Výb!r lokalit podle testovacího kritéria (4) 

Výpo"et byl proveden pro celé území #R. Znamená to, že byly vypo"teny 
redukované hodnoty váženého pr&m!ru ukazatele kritických podmínek pro všechny 
lokality, kde byly vygenerovány KB. D&ležitým limitem jsou velikosti hydrologických 
celk&, ty se pohybují v intervalu 10 až 150 km2. 

3. Záv%ry a doporu!ení 

P edb!žné vyhodnocení povod%ových rizik je zcela zásadní vstupní aktivitou pro 
nový, kvalitativn! vyšší zp&sob zpracování celé problematiky ochrany p ed 
povodn!mi. Vysoká kvalita zpracování PVPR umožní soust edit  ešení plánu pro 
zvládání povod%ových rizik na skute"n! nejzávažn!jší p ípady ohrožení osob, majetku 
a území v rámci celé #R a následn! pak soust edit trvale nedosta"ující disponibilní 
prost edky na omezování nejv!tších rizik, zp&sobovaných povod%ovým nebezpe"ím. 
Z tohoto d&vodu je promyšlen! p ipravené zpracování PVPR p edpokladem správného 
vyty"ení cíl& v ochran! p ed povodn!mi i optimálního postupu  ešení této 
problematiky v novém plánovacím období 2015 až 2021 plán& povodí a plán& pro 
zvládání povod%ových rizik, a to jak v národních plánech, tak i v plánech díl"ích 
povodí. 

Klí"ovou otázkou bude nastavení kritéria (4) nebo volba jiného p ístupu výb!ru 
lokalit doporu"ených pro prioritní návrhy opat ení na ochranu p ed negativními 
dopady povodní z p ívalových srážek. 
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MOŽNÁ #EŠENÍ KALAMITNÍHO VÝSKYTU KOMÁR' P#I 
POVODNÍCH 

Libor Folwarczny 

Abstrakt: P"i komplexním "ešení povodní v posledních letech stále $ast#ji vystupuje do 
pop"edí pot"eba komplexního p"ístupu v otázce kalamitního výskytu komár! p"i 
povodních. Je skute$ností, že "ada povodní je tímto jevem v poslední dob# 
doprovázena a je zapot"ebí jej systémov# "ešit. P"edložený p"ísp#vek se proto zabývá 
aktuální problematikou kalamitního výskytu komár! p"i povodních, p"ibližuje jeho 
specifika a možnosti ú$inného "ešení.  

Klí ová slova: Povode , kalamitní druhy komár!, ochranná dezinsekce 
 
1. Úvod 

Jedním s možných doprovodných jev& p i povodních v posledních letech je 
p emnožení komár&. P i povodních totiž dochází k rozlev&m vody do okolí a tvo í se 
tzv. bezodtokové laguny, které v  ad! p ípad& poskytují vhodné podmínky pro jejich 
vývoj. Masívní výskyt komár& m&že zp&sobit závažné problémy p edevším 
v souvislosti s jejich útoky na obyvatelstvo i zv! , p i"emž za kalamitní stav ozna"ují 
hygienici situaci, kdy komá i úto"í více než 10 x za minutu. Dalším d&ležitým 
aspektem je i skute"nost, že se komá i mohou stát p enaše"i r&zných chorob. Z výše 
uvedených d&vod& je zapot ebí se problematikou kalamitního výskytu komár& 
intenzivn!ji zabývat. 

 
2. Kalamitní komá i 

P i povodních vznikají v bezodtokových lagunách líhništ! komár& a p i vhodných 
parametrech t!chto lagun (kvalita a teplota vody, osv!tlení apod.) m&že dojít k jejich 
p emnožení. Komá i procházejí "ty mi vývojovými stádii – vají"ko, larva (4 instary), 
kukla a dosp!lý jedinec (imago) – viz obr. ". 1. 
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         Obr.  . 1: Aëdes vexans 0 
 

         
 

  Obr.  . 1: Vývojová stádia komára 0 Obr.  . 2: Aëdes (Ochlerotatus) sticticus 0 
 
 

V #eské republice jsou nejvýzna"n!jšími kalamitními komáry Aëdes vexans a 
Aëdes (Ochlerotatus) sticticus 0 – viz obr. ". 2 a 3. Tyto druhy p evažovaly po 
povodních v letech 2009 a 2010.  
 
3. Aëdes vexans 

Též záplavový komár. P&vodce kalamit v záplavovém území  ek. Larvy tohoto 
komára nacházíme v lu"ních t&%kách, na okrajích rákosím zarostlých rybník& a zvlášt! 
v kalužích a t&ních v inunda"ním území  ek (tzn. zátopové území). S první generací 
larev se setkáváme koncem dubna, k dalšímu líhnutí larev dochází po každém dalším 
zatopení území vodou až do podzimu. Množství larev bývá zvlášt! v lužních lesích 
zna"né, "asto 100 i více na 1m2 hladiny. V lét! se velmi rychle vyvíjí (1 týden). Imaga 
létají od kv!tna do podzimu, v inunda"ním území v!tších  ek "asto v ohromném 
množství. Sami"ky jsou velmi úto"né a svým bodáním jsou opravdovou trýzní všeho 
živého. Významná je schopnost doletu až do vzdálenosti 10 km a více od líhniš(. 0 
 
4. Aëdes (Ochlerotatus) sticticus 

Jeden z nejd&ležit!jších kalamitních druh&. Je typickým komárem lužních les&, 
ojedin!le se vyskytuje i mimo n! na lukách zastín!ných k ovinami a zaplavovaných 
vodou. Po záplavách, které nastaly v kv!tnu nebo i pozd!ji, se líhne ohromné množství 
larev (v po"tu nap . 800 – 10 000 na m2 hladiny). Za teplého po"así prob!hne vývoj 
b!hem 10 - 14 dní, kdy dochází k líhnutí hejn imag, která jsou pak p&vodci rozsáhlých 
komá ích kalamit. Opakují-li se záplavy nap . ješt! v "ervenci, dochází k novému 
rozmnožení larev. Je tedy pravd!podobné, že tento druh má více generací do roka, 
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pravd!podobn! dv!. Sami"ky nacházíme v p írod! od konce kv!tna do srpna. P i 
kalamitním rozmnožení sají na "lov!ku a zví atech i za dne. 0 
 

5. Preventivní a ochranná opat ení proti výskytu komár(  

Proti možnému kalamitnímu výskytu komár& je zapot ebí aplikovat aktivní 
ochranu. V podstat! existují dva druhy p ístupu, a to použití larvicid& nebo 
insekticid&. Preventivním opat ením ochrany p ed komáry je využití larvicid&, tyto 
p&sobí pouze na larvy komár& a likvidují je ješt! v larválním vývojovém stádiu, tzn. že 
nedochází k ukon"ení vývojového cyklu a vzniku dosp!lého jedince.  

 
Ochranným opat ením proti již vylíhlým dosp!lc&m komár& je aplikace insekticid&. 

Z hlediska ekologického je však jejich velkou nevýhodou skute"nost, že nefungují 
selektivn! (tedy pouze na komáry), ale vyhubí i jiný blanok ídlý hmyz. K osobní 
ochran! osob je doporu"ováno aplikovat repelenty. 

 
6. Využití larvicid( - VectoBac 

Typickým p edstavitelem ú"inných larvicid& je larvicid VectoBac. Jedná se o velmi 
ú"inný a p ísn! selektivní biologický p ípravek ur"ený k hubení larev komár& a 
mochni"ek. VectoBac neobsahuje živé organizmy a nejsou známy žádné p ímé nebo 
nep ímé nep íznivé vedlejší ú"inky. Ú"innou látkou jsou toxiny ve form! bílkovinných 
krystal&, které jsou produkovány bakterií Bacillus thuringiensis israelensis. Pokud 
larva tyto krystaly poz e, dojde k aktivaci toxin& a k poškození st evní st!ny larev a 
následnému odum ení larvy. Tento larvicid nep&sobí na kukly ani dosp!lé komáry, je 
neškodný pro užite"ný hmyz, vodní organismy a obratlovce. Pro ú"inné nasazení 
tohoto larvicidu je proto d&ležitá jeho v"asná aplikace, nejlépe v prvních larválních 
instarech. P ípravek se používá ve form! kapalného roztoku nebo granulátu, možná je 
letecká i pozemní aplikace.  
 

7. Využití insekticid( - Aqua K-Othrine 

#asto využívaným p edstavitelem insekticid& je Aqua K-Othrine. Jedná se o 
insekticidní koncentrát ve form! vodné emulze (olej ve vod!) pro profesionální použití 
k hubení komár& a much. P ípravek se aplikuje ve form! prostorového post iku 
(aerosolu). Ú"innou látkou je Deltamethrin – je nejú"inn!jší pyrethroid s výrazným 
dráždivým efektem na hmyz. Ošet ení tímto p ípravkem je t eba provád!t v dob! 
nejvyšší aktivity hmyzu, kdy je p edpoklad, že bude zasažen v letu, tj. u komár& je to 
pozd! odpoledne a ve"er, p ípadn! "asn! ráno. Pro aplikace se využívají ULV („ultra 
low volume“) generátory, p ípadn! termomechanické zamlžova"e, kterými lze 
aplikovat vodné emulze. Mikrokapénky p ípravku jsou rozptýleny do prostoru a 
dochází ke kontaktu s dosp!lci komár&, kte í velice rychle hynou.  

Hlavní nevýhodou insekticid& je skute"nost, že aerosolový mrak funguje pouze ve 
fázi vznosu a je neselektivní, tj. usmrtí všechen blanok ídlý hmyz v"etn! v"el. Navíc v 
 ádu hodin je ošet ený prostor osídlen dalšími komáry, takže dlouhodobý efekt 
aplikace je minimální. 
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8. Využití repelent( - PREDATOR 

K osobní ochran! obyvatelstva se doporu"uje využití repelent&. P i  ešení povodní 
v Moravskoslezském kraji v minulých letech byly Krajskou hygienickou stanicí a 
Zdravotním ústavem doporu"eny repelenty PREDATOR. Jedná se o ú"inné repelentní 
prost edky ur"ené k boji proti obtížnému a nebezpe"nému hmyzu. Odpuzují a hubí 
klíš(ata, komáry, ovády a další hmyz. Výrobky jsou testovány dermatologicky a 
biologicky nejen laboratorn!, ale i v náro"ných terénních podmínkách záplavových 
oblastí lužních les&. Dle druhu aplikovaného repelentu lze zaru"it ochranu k&že (až 12 
hodin), ale i ochranu od!v& (až 1 týden). 0 Ú"innou látkou je Diethyltoluamid. 
 
9. Záv%r 

Vzhledem k relativn! vysoké "etnosti povodní v posledních letech je problematika 
 ešení kalamitního výskytu komár& vysoce aktuální. Vyhodnocením možných p ístup& 
lze konstatovat, že nejú"inn!jší formou ochrany proti p emnožení komár& je v"asná 
aplikace larvicid&, a to i s ohledem na životní prost edí. Lze p edpokládat, že i v #eské 
republice tento ekologicky šetrný zp&sob boje proti kalamitním komár&m vytla"í 
plošné aplikace aerosol& neselektivních chemických insekticid&. Nutnou podmínkou 
však je zajišt!ní v"asné aplikace, protože larvicid je nejú"inn!jší v prvních larválních 
instarech. Vectobac se dováží z USA a z d&vodu dodacích lh&t (6 týdn&), "asové 
omezenosti k jeho nasazení (ú"inný pouze proti larvám komár& – tj. cca 10-14 dn& od 
vzniku stagnujících rozliv& v krajin! po opadnutí záplavové vody) je zapot ebí 
vytvo it jeho trvalou zásobu. Z t!chto d&vod& by bylo vhodné celou problematiku 
koordinovat v celorepublikovém m! ítku a zvolit optimální p ístup.  
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BEZPE"NOSTNÍ VZD)LÁVÁNÍ A JEHO REALIZACE 
V PODMÍNKÁCH VŠKE, A.S. V BRN) 

Milan J. Golian 

Abstrakt: P"ísp#vek stru$n# informuje o rozvoji a napln#ní ambice edukace v oblasti 
bezpe$nosti na Vysoké škole Karla Engliše, a.s., které se bude realizovat na základ# 
získané akreditace studijního programu Bezpe$nostn# právní studia (SP BPS). 
 
Klí ová slova:bezpe$nost na Vysoké škole K. E., a.s., studijní program Bezpe$nostn# 
právní studia, p"edm#tová skladba 
 
 
1. Úvod 

Eskalace, oscilace a turbulence nebezpe"nosti – neboli vývoje bezpe"nosti 
ovliv%uje celosv!tový vývoj lidské spole"nosti a dotýká se i vývoje v #eské republice. 
V souvislosti s událostmi uplynulých n!kolika m!síc& roku 2011 se výrazn! zm!nil 
pohled sv!tového spole"enství, reakce vysp!lých mocností na vnímání, konání a 
prevenci v chápání a zejména rozpoznání strategického bezpe"nostního prost edí. 
Dokladem toho jsou i výsledky jednání mezinárodní 47. bezpe"nostní konference na 
nejvyšší úrovni v Mnichov! v únoru 2011, která upozornila na nové hrozby, nap . 
kybernetický konflikt a další. Poslední události nepokoj&, rebélie a vývoje 
bezpe"nostní prost edí v zemích st edomo í a Blízkeho východu jsou toho jasným 
d&kazem. Na národní úrovni na tyto problém navazuje hodnocení vývoje ekonomické 
stability,  ešení otázek krize a krizového  ízení, organizovaného zlo"inu, 
mezinárodního i globálního terorizmu. Tyto problémy vyvolávají nutnost  ešení otázek 
rozvoje bezpe"nostního vzd!lávání a evokují nová témata bezpe"nostního výzkumu. 

V souladu s Dlouhodobým zám#r vzd#lávací a v#decké, výzkumné, vývojové a další 
tv!r$í $innosti Vysoké školy Karla Engliše, a.s. (dále jen VŠKE) na období 2011 – 
2015 s aktualizací na rok 2011 (dále jen Dlouhodobý zám!r), byly v roku 2010 
vypracovány základní dokumenty a materiály žádosti akredita"ního spisu, které 
napl%ují ambici vedení a akademických orgán& VŠKE k rozvoji vzd!lávacích aktivit 
v oblasti bezpe"nosti. Rozhodnutí Ministerstva školství ze dne 23. února 2011 o 
ud!lení akreditace, vydaného na základ! souhlasného stanoviska Akredita"ní komise 
ze dne 16. února 2011 to fakticky napl%uje (http://www.vske.cz/cnt/akreditace). V 
souladu s rozhodnutím o akreditaci se v sou"asného dob! na škole již realizuje Projekt 
implementace studijního programu tak, aby 3.10.2011 byl úsp!šn! zahájený 
akademický rok 2011/2012.  

 
2. Charakteristika studijního programu 

 
Charakteristika studijního programu a z n!ho plynoucí charakteristiky dvou 

návazných studijních obor& (SO) jsou v nezbytn! nutné, ale stru"né, mí e uvedeny na 
našich www stránkách (www.vske.cz). Podrobn! potom ve formalizované 
dokumentaci akredita"ní žádosti. Chci s ur"itostí zd&raznit, že v jihomoravském, ale i 
celém moravském regionu neexistuje na žádné vysoké škole obdoba BSP založeného 
na synergii relevantní právní a bezpe"nostní podstat!. Profesní rozsah edukace v již 
akreditovaných SP a SO bezpe"nosti, ochrany osob a majetku je zna"n! diferencován 
od bezpe"nostních a strategických studií, bezpe"nostního managementu až po 
bezpe"nostní inženýrství, kde v první p ípad! jde o  ešení mezinárodních vztah& 
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strategie bezpe"nosti, nebo o obrannou a zahrani"ní politiku státu, nebo o vyšší úrove% 
managementu velkých firem a organizací, integrovaného záchranného systému (IZS), 
až po  ešení problematiky fyzikální podstaty a now-how techniky a technologií 
ochrany osob a majetku, nebo prvk& bezpe"nostních a informa"ních systém&.  

Náš zám!r vycházel z obecn!jšího a širšího požadavku orgán& ve ejné správy a 
nedostatku kvalifikovaných pracovník& státní správy i samosprávy. Ambice byla a je 
podpo ena projeveným zájmem odpov!dnými funkcioná i státní i m!stské (obecní) 
policie, funkcioná & orgán& krajských, m!stských i obecných ú ad&  ešících otázky 
krizového  ízení, obrany, nebo ochrany osob a majetku.  

Našim zám!r je vytvo it eduka"ní kapacitu pro absolventy regionálních st edních 
ochrany osob a majetku, nebo vzd!lávací spole"nosti TRIVIS, podnik& komer"ní 
bezpe"nosti nap . AVES Plus, LENIA Brno spol. s r.o., B KONTAKT Security s.r.o a 
dalších. Máme ambici poskytnou v!domosti a znalosti, ale zejména praktické 
dovednosti, odpovídající a požadované kompetence postavené na jasném a 
relevantním bezpe"nostním a právním základ! pro st ední a !áste!n% pro vyšší 
stupe& bezpe!nostního managementu a podnik( pr(myslu komer!ní bezpe!nosti.  
 
3. P edm%tová skladba  

V rámci studijního programu jsou pln! akceptovány právní požadavky bezpe"nostní 
politiky #eské republiky (#R) a jejího základního dokumentu Bezpe$nostní strategie 
%R, Bezpe"nostní rady státu (BRS), dané Spole$ným minimem pro pot"eby vzd#lávání 
odborník! v oblasti bezpe$nosti (Usnesení BRS ze den 3.7.2007, ".32), dalších 
základních dokument& OSN, EU, OBSE, NATO a navazujících národních dokument& 
a koncepcí nap . Národního ak$ního plánu boje proti terorizmu nebo Koncepce 
ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 (schváleno usnesením 
vlády #R ".165 ze dne 25.února 2008). 

Jádro studijního programu BPS tvo í 13 p edm!t& spole"ného teoretického základu 
relevantních právních disciplin a studenti za t i roky bakalá ského studia absolvují 13 
zápo"t& a 10 zkoušek. (Tabulka 1).  

 
Tabulka 1: P#edm!ty spole ného teoretického základu 

Studijního program BEZPE"NOSTN) PRÁVNÍ STUDIA 

BEZPE"NOSTNÍ PRÁVNÍ MANAŽERSKÉ a 
SV 

INFORMA"NÍ 

Základy teorie 
bezpe"nosti 

Úvod do teorie 
práva 

Základy 
managementu 

Základy 
informa"ních 
systém& 

Systém mezinárodní a 
evropské bezpe"nosti 

Základy ústavního 
práva a státov!dy 

Personální 
management 

Základy 
geoinformatiky  

Balistika palné zbran! Ob"anské právo 
hmotné a procesní 

Bezpe"nostní 
management* 

Aplikovaná 
geoinformatika 

Zbran! a munice Pracovní právo Základy psychologie Základy ekonomie 
$ízení rizika 

Obchodní právo 
Základy sociologie Základy podnikového 

hospodá ství 
Krizové  ízení Právní aspekty 

evropské 
ekonomické 

Základy etiky Ekonomika 
krizových situací* 
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integrace 
Ochrana obyvatelstva 

Správní právo 
hmotné a procesní 

Forenzní psychologie Informa"ní 
(kybernetická) 
bezpe"nost* 

Organizovaný zlo"in a 
terorizmus 

Správní právo 
trestní 

Politologie  

 Ve ejná správa   
 Právní aspekty 

evropské 
ekonomické 
integrace 

  

 Finan"ní právo   
 Základy 

kriminologie 
  

 
V souboru povinn! volitelných p edm!t& SO Bezpe$nostn# právní $innost ve 

ve"ejné správ# (BP#VS) je dalších 5 p edm!t& z právní problematiky (Tabulka 2). 
Dále je to 10 p edm!t& bezpe"nostních disciplin s 13-ti zápo"ty a 12-ti zkouškami, 
celkem to znamená 45 p edm!t&. Do komplexu p edm!tové skladby jsou za azeny 
jazykové p edm!ty, ro"níkový projekt a bakalá ský seminá . Celkový po"et zápo"t& a 
zkoušek p edstavuje pro studenta absolvovat 54 zápo"t& a 30 zkoušek. Státní 
záv!re"ná zkouška se skládá ze dvou právních a dvou bezpe"nostních disciplin a 
obhajoby bakalá ské práce.  
 
Tabulka 2: P#edm!ty povinn! volitelné 

STUDIJNÍ OBOR BEZPE$NOSTN% PRÁVNÍ $INNOST VE VE&EJNÉ SPRÁV% 

BEZPE"NOSTNÍ PRÁVNÍ MANAŽERSKÉ a 
SV 

INFORMA"NÍ 

Aplikovaná balistiky Mezinárodní 
ochrana lidských 
práv a svobod 

Spole"enský a 
protokolární styk 

Ve ejná ekonomka 

Bezpe"nost a ochran 
zdraví 

Právní vztahy k 
nemovitostem 

Komunikace v 
krizových situacích 

Informa"ní systém 
státní správy 

Bezpe"nostní projekty 
ve ve ejné správ! 

Mezinárodní 
humanitární právo 

Praxe – krizové  ízení  

Ochrana kritické 
infrastruktury 

Kriminalistika 
  

 Právo sociálního 
zabezpe"ení 

  

 
T!žišt! povinn! volitelných p edm!t& studijního oboru Technologie ochrany osoba 

a majetku (TOOM) byl p esunut z právn! orientovaných disciplin (viz. Tabulka 3) do 
tzv. p edm!t& technologických i když na první pohled se tak nemusí jevit. Tato 
provázanost nap . p edm!tu Bezpe"nostní analýza a bezpe"nostní projekt, nebo 
Bezpe"nostní management podniku vychází ze samotné charakteristiky nebo definice 
podstaty bezpe"nosti. 

 
P i sumarizaci p edm!tové skladby studijního oboru TOOM se dopracujeme k 

obdobným "ísl&m, tzn. k celkovému po"tu 55-ti zápo"t& a 30-ti zkouškám.  
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Tabulka 3: P#edm!ty povinn! volitelné 

STUDIJNÍ OBOR TECHNOLOGIE OCHRANY OSOB A MAJETKU 

BEZPE"NOSTNÍ PRÁVNÍ MANAŽERSKÉ a 
SV 

INFORMA"NÍ 

Aplikovaná balistika  Bezpe"nostní analýzy 
a bezpe"nostní 
projekt 

Informa"ní systém 
podniku 

Základy 
bezpe"nostních 
technologií 

 Bezpe"nostní 
management podniku 

Základy podnikové 
ekonomiky 

Technologie ochrany 
osob   a majetku  

 Marketing Bankovnictví a 
pojiš(ovnictví 

Systém ochrany osob  
a majetku 

 
Praxe – ochrana 
majetku 

 

Nauka o soukromých 
detektivních 
"innostech 

 
  

Soukromé 
bezpe"nostní služby 

 
  

 
Jedna stránka je prostý sou"et zápo"t& a zkoušek a druhá stránka je vlastní kvalita, 

obsah, forma, osobnost a erudice garanta a p ednášejícího p edm!tu. I této stránce 
vedení školy v!novalo maximální pozornost. Je možné konstatovat, že se poda ilo 
vedle již stabilizovaného pedagogického zboru Ústavu práva personifikovat a 
autorizovat Ústav bezpe"nosti, posílit zejména p edm!ty které se na škole do této doby 
ješt! neetablovaly a vytvo it dobrý teoretický základ pro zabezpe"ení kvalitativního 
pedagogického procesu. 

 
4. N%které vybrané (návazné) problémy  
 

Projekt implementace studijního programu BPS se skládá s teoretické a grafické 
"ásti a je k dispozici u vedení VŠKE. Obsahuje p esn! vymezený obsah úkol& 
hlavních funkcioná & a jimi  ízených sou"ástí, jejich "asové vymezení (timing) i 
s termíny kontroly jejich pln!ní.   V rámci napln!ní úkol& Dlouhodobého zám!ru, byly 
rozvinuty aktivity Ústavu bezpe"nosti do práce v interní grantové agentu e (IGA) Byl 
p ijat jeden grantový úkol k  ešení bezpe"nostní problematiky (05-IGA2011–
http://www.vske.cz/cnt/interni-grantova-agentura) se zapojením t í  ešitel&.  

V rámci po"áte"ní fáze projektu implementace nové studijního programu byl jeho 
obsah a zam! ení vybraných bezpe"nostních p edm!t& obsahem konzultací na 
Policejní akademii v Praze, konkrétn! na Fakult! bezpe"nostního managementu a 
Kated e krizového  ízení. VŠKE navázala spolupráci se dv!ma VŠ zabývajícími se 
bezpe"nostní problematikou      ve Slovenské republice a to konkrétn! s Žilinskou 
univerzitou v Žilin!, Fakulta špeciálneho inžinierstva – Katedra bezpe"nostného 
manažmentu a Univerzitou Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných 
vz(ahov – Katedra bezpe"nostných štúdií. Doufáme, že i tato spolupráce nám 
pozitivn! pom&že p ekonat po"áte"ní problémy projektu implementace studijního 
programu Bezpe"nostn! právních studií a jejich dvou návazných studijních obor&. 

P edpokládáme, že v pr&b!hu kalendá ního roku 2011 se akademi"tí pracovníci 
zú"astní až 5 konferencí zabývajících se bezpe"nostní problematikou s aktivní ú"astí. 
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V sou"asné dob! pracujeme na zabezpe"ení titul& studijní literatury, zpracování 
studijních fond&, prezentací a sylab& p edm!t& zejména pro 1. ro"ník tak, aby všechny 
materiály byly zpracovány do termínu konání pedagogické konference p ed za"átkem 
akademického roku. 

Na VŠKE rovn!ž probíhá postupné budování vlastního specializovaného potenciálu 
studijních materiál& místní knihovny a další materiáln! technické základny. Pln! 
budou využity sou"asné tituly knihovny týkající se více než 18-ti právních a dalších 
p edm!t& spole"ného teoretického základu. Knihovna již nyní obsahuje zajímavé 
knihy, pedagogické tituly (u"ebnice, skripta, studijní texty a pom&cky) i  adu 
aktuálních odborných periodik a sborník& konferencí týkajících se bezpe"nostní 
problematiky, které lze využít p i výuce student&. P edpokládáme, že zpo"átku 
využijeme knihovních fond& (ve ejnosti p ístupné knihovny na VŠ kampusu MU, 
VUT, brn!nské Moravské zemské knihovny a knihoven p i n!kterých fakultách VŠ 
v Brn! atd.). K posílení materiáln! technické základny máme v úmyslu vybudovat 
multifunk"ní bezpe"nostní kabinet (MBK). Ten bude sloužit k praktické výuce a 
získávání dovedností na konkrétních nebo simulovaných funk"ních modelech 
bezpe"nostních systém& a prost edk&. 
 
5. Záv%r 

 
Vedení VŠKE a zejména v!decko pedagogický zbor Ústavu bezpe"nosti a Ústavu 

práva doufá, že i tento malý p ísp!vek napom&že již v samém po"átku vnímat naši 
školu jako perspektivní subjekt, bezpe"nostního vzd!lávání a za adit se do množiny 
škol a bezpe"nostní komunity, která se p isp!vatele erudovaných bezpe"nostních 
expert&. 

Akreditovaný studijní program BPS jako celek p edstavuje napln!ní Dlouhodobého 
zám!ru rozvoje vzd!lávacích aktivit VŠKE, a.s. Je to ambiciózní projekt, který p i 
jeho plné implementací posune VŠKE do zcela nové pedagogické dimenze, do zcela 
nového vnímaní bezpe"nostní komunitou nejen v rámci #R. První výsledky 
pozitivního vnímání této vzd!lávací aktivity školy potvrdili i ú"astníci dubnové 
pedagogicko-spole"enské akce – KOLOKVIUM 2011 
http://www.vske.cz/cnt/zhodnoceni-kolokvia-2011. Sou"ástí projektu implementace 
SP BPS je samoz ejm! i subprojekt MARKETING. 

Na záv!r mi dovolte touto cestou pod!kovat všem, kdo vst ícností, neokázalou 
odbornou radou a osobní zkušeností p isp!li k akreditaci tohoto zajímavého a 
doufáme, že    i pedagogicky a ekonomicky lukrativního studijního programu a jeho 
dvou návazných studijních obor& BP#VS a TOOM. 
 

Použitá literatura: 

 [1]  GOLIAN, Milan, J. Bezpe$nostní management ve"ejné zprávy a privátního 
sektoru. Projekt a záv!re"ná prezentace kurzu realizátor distan"ního vzd!lávání. 
Brno: VŠKE, a.s. a Institut celoživotního vzd!lávání Filozofické fakulty UP v 
Olomouci, Regionální konzulta"ní pracovišt! v Praze. 2010. 15s. Prezentace CD 
PowerPoint 12 snímk&.   

[2]  GOLIAN, Milan, J. – LUKÁŠ, Lud!k. Ambice a zám#r vzd#lávání VŠKE, a.s. 
v oblasti bezpe$nosti. P ípadová studie. Brno: VŠKE, a.s. 2010, 32s. Prezentace 
PowerPoint,  

[3]  GOLIAN, Milan, J. – LUKÁŠ, Lud!k. Podkladové materiály akredita$ního spisu 
studijního programu Bezpe$nostn# právní studia. Akredita"ní projekt. Brno: 
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ROLE ZNALOSTÍ V KRIZOVÉM #ÍZENÍ 

Aleš Hor"i"ka 

Abstrakt: Soudobá spole$nost se $asto ozna$uje jako „znalostní“ nebo „informa$ní“. 
Do rozhodování manažer! vnáší pozitiva i negativa. Manaže"i mají možnost rychle si 
opat"it velké množství informací s nízkými náklady. Na druhou stranu však velké 
množství informací m!že znemožnit efektivní rozhodování. Pro manažery je podstatné 
využít p"i rozhodování správné informace a dojít k rozhodnutí v$as, k $emuž musí 
disponovat p"íslušnými znalostmi. 
Význam sdílení a používání znalostí vzr!stá v tzv. krizových situacích, které se stále 
$ast#ji objevují v souvislosti s existencí nových hrozeb (p"írodního, technického i 
lidského p!vodu), a v nichž se manaže"i musí rychle rozhodovat.  
Cílem p"ísp#vku je zd!raznit význam znalostí p"i rozhodování v krizovém režimu, 
identifikovat principy práce s nimi a formulovat zásady pro zvýšení efektivity jejich 
využívání v rozhodovacích procesech krizových manažer!.  

Klí ová slova:krizové "ízení, krizové situace, znalost p"i rozhodování, rozhodovací 
procesy, manažer 

 
1. Úvod do problematiky 

Vývoj podnik& i organizací závisí v soudobém tvrdém konkuren"ním prost edí 
informa"ní spole"nosti za"átku 21. století z velké "ásti na schopnostech sdílet a 
používat znalosti pracovník& veškerých organiza"ních úrovní lépe a rychleji. Jedná se 
o p itom o napln!ní jednoho ze základních p edpoklad& úsp!šnosti organizace. 

Organizaci, která neumí zužitkovat sv&j informa"ní a znalostní potenciál, mohou 
vzniknout zna"né problémy, a to nejen p i krizovém  ízení. Zatímco ú"elné sdílení 
informací a znalostí mezi pracovníky zpravidla sm! uje ke zvýšení a vylepšení 
znalostní základny v praxi.  

Nové hrozby se stávají sociální realitou v dynamicky se m!nícím prost edí za"átku 
21. století, a proto je problematika „ ízení“ krizových situací a  ešení jejich následk&, 
vyžadující informa"ní a znalostní podporu, v sou"asné dob! vysoce aktuálním 
tématem.   

2. Znalosti a možnosti jejich využití p i rozhodování 

Rozhodování pat í mezi hlavní manažerské "innosti. Jako funkce pr&b!žná prolíná 
sekven"ní manažerské funkce (plánování, organizování, vedení lidí, personalistika, 
kontrola). Jedná se vždy o volbu mezi dv!ma "i více variantami ( ešení), která se 
nej"ast!ji uplat%uje v rámci manažerské funkce plánování. Význam rozhodování 
v manažerské praxi závisí na mí e zdroj&, o kterých se rozhoduje, na kvalit! a 
výsledcích strategického rozhodování, které p&sobí na efektivnost práce a úsp!ch 
organizace [1]. 

V sou"asnosti sehrávají v rozhodovacích procesech zásadní úlohu informace a 
znalosti.  Rozhodovatel musí mít odpovídající znalosti, zkušenosti a úsudek pro 
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zabezpe"ení ú"inného sb!ru, vyty"ení p im! eného objemu a vhodnou prezentaci 
(získaných) informací. 

Efektivnost získávání a shromaž*ování relevantních informací pro  ešení 
rozhodovacích problém& mohou snižovat jisté „mezery“: nepodstatné (vztahují se 
k jiným problém&m), nevhodné, nep esné (neshodují se se skute"ností) a nejasné 
(zesilují nesnadnost vysv!tlení) údaje.  

P ibývání množství informací je v!tšinou prosp!šné, ale s nár&stem informací 
zárove% klesá mezní užitek. Zjiš(ováním dodate"ných informací klesá 
pravd!podobnost na"erpání nových informací [1]. 

P i krizovém  ízení se objevují tzv. špatn! strukturované rozhodovací problémy, tj. 
vyskytují se problémy "áste"n! nové a neopakovatelné, které se týkají  ízení na 
vyšších úrovních. K (vy) ešení takových problém& je t eba uplatn!ní kreativní 
p ístupu, zužitkování obsáhlých (pr& ezových) znalostí, zkušeností a intuice. Jako 
p íklad špatn! strukturovaného rozhodovacího problému lze uvést nap . rozhodování o 
objemu výroby v krizové situaci [1].  

P i rozhodování lze uplatnit tzv. administrativní model, který zobrazuje skute"n! 
rozhodujícího jedince v podniku.  

Rozhodovatele v administrativním modelu lze charakterizovat následujícím 
zp&sobem:  

$ omezené (neúplné) informace k dispozici; 
$ ohrani"ené schopnosti (znalosti) pro vy ešení rozhodovacího problému; 
$ nejsou vymezeny všechny varianty k získání cíl& a následk&, 
$ nebude zvolena optimální, ale posta"ující (suboptimální) varianta. 

Nedostatek "asu a omezenost pramen& (znalostí) znemož%ují vyhledání veškerých 
možných variant  ešení daného problému a jejich kvalifikované posouzení [1].  

3. Charakter znalostí pro krizové  ízení 

Existuje mnoho druh& znalostí, které je d&ležité d&sledn! rozlišovat. Nejvyšší 
formy znalostí se nazývají „odbornost“ a „expertiza“. Odborník, který pochopí 
pravidla koordinace akce tak, že dosáhne zp&sobilosti a kompetence mít vliv na 
pravidla a zm!nit je, získal odborné znalosti [3].   

Další formy znalostí, které se uplat%ují p i krizovém  ízení, se nazývají „explicitní“ 
a „tacitní“. Explicitní znalost jde napsat, nakreslit nebo n!jak vyobrazit. Snadno se 
formalizuje a lze ji sdílet. Jde nap . o plány, procedury, dokumenty, apod.. 
Zjednodušen! lze uvést, že explicitní znalost je vlastn! informace. Tacitní znalost je 
spojena s osobností "lov!ka a je obtížné ji formulovat a p enášet. Je vyjad ována jako 
skrytá znalost, která vzniká u"ením jedince. Jedná se nap . o zkušenosti, náhledy, 
expertízy, know-how, apod.. Tacitní znalost má velký smysl pro organizaci, a to nejen 
v režimu krizového  ízení (p edávání zkušeností) [3], [2].  

Znalosti neexistují samy o sob!, ale jsou úzce spojeny s dovednostmi. Opravdovou 
znalost prokazuje až spojení s intuicí a profesionalitou.  
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4. P edpoklady a principy efektivní práce se znalostmi  

Je d&ležité vybudovat v organizaci prost edí, které bude pro  ízení znalostí 
prosp!šné, tj. vybudovat hromadnou infrastrukturu a iniciativní organizaci, používat 
jednotné modely, procesy a nástroje, dob e  ídit proces u"ení. Zárove% je nezbytné, 
aby zam!stnanci um!li samostatn! pracovat se znalostmi. 

Mezi požadavky na "innost znalostní organizace pat í [5]: 

$ Strategie a efektivnost organizace není jen pozorována pen!žními modely, ale 
také nepen!žními m! ítky.  

$ Požadavky zákazníka (klienta) musí být vyslyšeny. 
$ Zam! ení na procesy je zastoupeno funk"ní organizací. 
$ S procesním  ízením souvisí skupinová práce. 
$ D&ležitá je spolupráce kreativního prosazení znalostí a inteligence. 
$ Hodnoty v organizaci pronikají do jejích strategických cíl&. 

Z t!chto p edpoklad& lze odvodit šest zásad (princip&) pro optimální fungování 
znalostní organizace, a to [5]: 

$ orientace na strategii, 
$ orientace na zákazníka; 
$ orientace na procesy; 
$ orientace na znalosti; 
$ orientace na tým; 
$ orientace na hodnoty. 

Budoucnost p edvídat nelze, a proto se je vždy t eba zam! it na to, co je aktuáln! 
k dispozici a na co mohou být použity známé nástroje. Jedná se p edevším o tyto 
skute"nosti [3]: 

$ Dochází k prudkým zm!nám informa"ních technologií. 
$ Lidé se stali prvo adým faktorem úsp!chu organizace. 
$ Úsp!šný management je takový, který umí se svými zam!stnanci a jejich 

schopnostmi a znalostmi vytvá et myšlenky, které následn! využije.  

P i krizových situacích se nej"ast!ji uplat%ují následující znalosti:  

$ o minulých srovnatelných krizových situacích, 
$ o vnit ním systému, jeho prvcích a jeho okolí, 
$ o komunikaci s obyvatelstvem (nap . aktiviza"ní podn!ty), p i"emž musí být 

zárove% náležitým zp&sobem zdokumentovány. 
V následující tabulce (Tab. 1) jsou definovány zásady pro zvýšení efektivity 

využívání znalostí v rozhodovacích procesech krizových manažer&.  
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Tab. 1: Zásady efektivní práce se znalostmi 
Zásada Popis 
Aktivní p ístup vlastní iniciativa p i  ízení znalostí  
Rychlost  rychlost p i p edávání a používání 

znalostí  
Jednozna"nost, srozumitelnost  vylou"ení rozdílných interpretací p i 

používání znalostí; 
eliminace/minimalizace zkreslení ze 
strany subjekt& odpov!dných za  ízení 
krizové situace a  ešení jejích následk& 

Negativismus správné vnímání negativismu  
Komunikace (spolupráce) s experty  získání odborník& na stranu subjekt& 

odpov!dných za  ešení krizové situace  
Komunikace s ve ejností a médii (public 
relations) 

posilování d&v!ry ze strany médií a 
ve ejnosti  

Komplexnost  znalosti o možných variantách  ešení 
krizových situací  

Zdroj: zpracováno podle [4] 
 

Ú"innost práce se znalostmi v krizových situacích dále spo"ívá v [upraveno podle 
4]: 

$ empatickém naslouchání a sd!lení, že vy se staráte o zdraví a bezpe"nost 
obyvatelstva; 

$ vybudování d&v!ry a d&v!ryhodnosti; 
$ nastolení dlouho trvajících vztah&; 
$ schopnosti p evedení technických informací do srozumitelného jazyka;  
$ efektivním sd!lování a doru"ování informací (Effective risk communication); 
$ p edávání znalostí srozumitelným zp&sobem. 

 
5. Záv%r 

V soudobé znalostní spole"nosti jsou na manažery kladeny jiné (vyšší) nároky než 
d íve. Proto by se m!la mj. systémov! p ehodnotit jejich p íprava, nebo( v jejich 
výchov! a vzd!lávání "áste"n! chybí souhrnný pohled na organizaci. 

V sou"asném tvrdém konkuren"ním prost edí se dá navíc p edpokládat, že 
organizace (podniky) budou stále intenzivn!ji soupe it o nejschopn!jší zam!stnance, 
kte í se budou rekrutovat výhradn! z  ad t!ch, kte í neustále prohlubují svoje znalosti a 
jsou je schopni používat nejen v normálním, ale i v krizovém režimu  ízení. 
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OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ 
PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE 

Ladislav Karda 

Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d"ív#jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní 
p"istupující krizové a havarijní plánování jsou nástroje i cíle pro pomoc obyvatelstvu 
v p"ípad# mimo"ádné události i krizové situace. 
V praxi používané metody práce je v pr!b#hu let nutno korigovat a k tomu p"ispívá i 
novela krizového zákona. Výchova odborn# zdatných pracovník! pro jejich 
pracovní zapojení do r!zných subjekt! státní správy i samosprávy je úkolem školství a 
i zde je žádoucí provést úpravy v systému, obsahu i form# výuky. 

Klí ová slova: ochrana obyvatelstva, krizové plánování, havarijní plánování,  
 
1. Úvod 

K pln!ní úkol& v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového a havarijního plánování 
(dále jen „OOB a KHP“) je t eba v praxi vzd!laných osob, které jsou schopné 
analyzovat situaci a navrhovat pro jednotlivé stavy odpovídající opat ení. K tomu 
p ispívá studium t!chto obor& na st edních i vysokých školách. 

2. Všeobecn% 

K pochopení celé problematiky je vhodné provést krátký exkurz do historie. 
Skute"ný, právn! podložený za"átek OOB, lze datovat do roku 1935, kdy byl dne 
11.4.1935 vydán zákon ". 82 o ochran! a obran! proti leteckým útok&m. S tímto 
zákonem úzce souvisel i zákon ". 184 o branné výchov! ze dne 1.7.1937[2]. V dalším 
období OOB procházela r&znými stádii, která p inášela jednak zm!nu názvu z civilní 
ochrany (název užíván v letech 1935 – 1951 a 1993 – 2000) p es civilní obranu (v 
letech 1951 – 1993) až k ochran! obyvatelstva (od r. 2001). V pr&b!hu let se m!nily i 
 ídící struktury z ministerstva vnitra p es tehdejší ministerstvo národní 
obrany/ministerstvo obrany (v letech 1975 – 2000) a zp!t k ministerstvu vnitra. Pojem 
ochrana obyvatelstva je definován v zákon! ". 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o zm!n! n!kterých zákon&, ve zn!ní pozd!jších p edpis& [6]. 

Pojem bezpe"nostního plánování (krizového i havarijního) je podstatn! mladší, než 
je pojem ochrany obyvatelstva, civilní ochrany i obrany a proto je dosud málo ustálený 
a jeho definování je r&zné. Z t!chto pojm& je p esn! definován pouze pojem 
bezpe"nost a to v bezpe"nostní strategii #R [3]. 

Pro další pot ebu uvedu definování krizového, havarijního a civilního nouzového 
plánování dle Šenovského [3]: 

Krizové plánování je ucelený soubor postup&, metod a opat ení, které v!cn! 
p íslušné orgány užívají k p íprav! na "innosti v krizových situacích a k minimalizaci 
možných zdroj& krizových situací a jejich škodlivých následk&. 
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Havarijní plánování je soubor postup&, metod a opat ení, které v!cn! p íslušné 
orgány užívají p i p íprav! na provád!ní záchranných a likvida"ních prací na 
vymezeném území. 

Civilní nouzové plánování se definuje jako proces plánování opat ení k zajišt!ní 
ochrany obyvatelstva, ochrany ekonomiky, trvalé funk"nosti státní správy, p ijatelné 
úrovn! spole"enské a hospodá ské "innosti státu a obyvatelstva. Za nedílnou sou"ást je 
rovn!ž považována koordinace požadavk& na civilní zdroje nezbytné pro zajišt!ní 
bezpe"nosti. 

Pojem havarijní p ipravenost je definován v dnes již neplatném zákon! ". 353/99 
Sb., o prevenci závažných havárií zp&sobených vybranými nebezpe"nými chemickými 
látkami a chemickými p ípravky a o zm!n! zákona ". 425/1990 Sb., o okresních 
ú adech, úprav! jejich p&sobnosti a o n!kterých dalších opat eních s tím souvisejících, 
ve zn!ní pozd!jších p edpis& (zákon o prevenci závažných havárií), ve zn!ní 
pozd!jších p edpis&, a to následovn!: p íprava opat ení na odvrácení dopad& havárií 
nebo alespo% na jejich zmírn!ní. Zahrnuje zpracování scéná & možných závažných 
havárií, odezvy na možné závažné havárie i p ípravu prost edk& a pom&cek nutných 
pro odezvu na závažné havárie. 

Tyto postupy, na rozdíl od obranného plánování, se zabývají mimo ádnými 
událostmi a krizovými situacemi vzniklými v dob! míru, tzn. nevojenská v!tev 
plánování. 

3. Ochrana obyvatelstva a krizové a havarijní plánování v praxi 

Podstatným p ed!lem v ochran! obyvatelstva a v KHP byl rok 2001, kdy nabyl 
ú"innosti kodex tzv. krizových zákon& [5,6] a  ízení obou sou"ástí se p eneslo 
z Ministerstva obrany #R do sféry Ministerstva vnitra #R, konkrétn! Hasi"ského 
záchranného sboru #R (dále jen „HZS #R“). Od té doby se dá  íci, že nastala nová éra 
zajiš(ování OOB i plánování. 

Zm!nily se orgány krizového  ízení, nov! vzniklé krajské ú ady od té doby plní 
v krizovém plánování podstatnou roli. Okresní havarijní komise se p etvo ily 
v bezpe"nostní rady a krizové štáby. Nov! do této oblasti vstoupil HZS #R, který 
získal p ijatými zákony rozsáhlé kompetence, ale i úkoly.  

V oblasti OOB lze od roku 2001 pozorovat nový trend v jejím zajiš(ování a to 
v souladu se zpracovanou Koncepcí ochrany obyvatelstva do r. 2006 s výhledem do r. 
2010, která byla na úrovni kraj& rozpracována hasi"skými záchrannými sbory kraj&. 
V roce 2008 byla aktualizována a up esn!na až do roku 2013, resp. 2020. S novým 
pojetím ochrany obyvatelstva souviselo i stahování materiálu civilní ochrany, který jen 
v Jiho"eském kraji p edstavoval hodnotu p esahující 54 mil. K". Významnou úlohu ve 
vzd!lávání dosp!lých m!la a má preventivn! výchovná "innost, která se zam! uje 
jednak na dosp!lé a jednak na d!ti a mládež. Pro ilustraci lze uvést akci „Vzd!lávání 
cestující ve ejnosti“, která se uskute"nila v n!kolika krajích #R a m!la kladný ohlas. 

V oblasti plánování plnily HZS kraj& mnohé úkoly, jež vycházely ze zpracované 
analýzy rizik kraje a na ni navazující zpracování havarijního plánu kraje. Z tohoto 
hlediska byl významný rok 2003, kdy došlo k úprav! kompetencí orgán& územn! 
samosprávných celk& a vzniku obcí s rozší enou p&sobnosti v souvislosti se zrušením 
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okresních ú ad&. Tato zm!na p inesla nutnost sjednocení havarijních plán& okres& na 
celém území kraje, tzn. zpracování havarijního plánu kraje.  

Dalším d&ležitým úkolem bylo zpracování krizového plánu kraje do konce r. 2004. 
V souvislosti se zpracováním tohoto plánu a jeho rozpracováním ur"enými obcemi 
využíval HZS kraje oprávn!ní daná krizovým zákonem zjiš(ovat u právních subjekt& 
skute"nosti pot ebné pro p ípravu a  ešení krizové situace. Ke krizovému plánování 
pat í také napl%ování a využívání informa"ního systému pro plánování civilních zdroj& 
ARGIS, jako nástroje informa"ní podpory hospodá ských opat ení pro krizové stavy v 
oblasti zajiš(ování v!cných zdroj&. 

Zpracované plány (havarijní i krizové) ve v!tšin! kraj& jsou velmi rozsáhlé, až 
nep ehledné, "ítající v mnoha p ípadech i n!kolik tisíc stran. Práce s takovým plánem, 
v p ípad! mimo ádné události nebo krizové situace, je zna"n! ztížená. Výhodu má 
pouze ta osoba, která plán zpracovávala a má o n!m perfektní p ehled a dovede si najít 
p esn! pot ebnou kapitolu nebo tabulku. 

Legislativní zm!ny p ijaté na za"átku letošního roku jsou krokem správným 
sm!rem, nebo( zp esnily a konkretizovaly povinnosti a zodpov!dnost jednotlivých 
orgán& krizového  ízení a tím snížení po"tu nedorozum!ní mezi HZS #R a správními 
ú ady a orgány územních samosprávných celk&. Rovn!ž sjednocení prvk& a subjekt& 
kritické infrastruktury a odstran!ní prvk& na místní a regionální úrovni, n!kdy 
nevýznamných, p isp!je k možnosti zvýšení pé"e a pomoci rozhodujícím subjekt&m 
kritické infrastruktury. S pomocí je spojena i kontrola zásadních a rozhodujících prvk& 
kritické infrastruktury státními orgány s cílem prov! it zp&sob zabezpe"ování životn! 
d&ležitých funkcí státu.  

4. Ochrana obyvatelstva a krizové a havarijní plánování ve výuce 

Shodn! jako v praxi došlo od r. 2001 k rozhýbání stojatých vod v této oblasti i ve 
školství, kde pokra"oval trend za azování studijních obor& s krizovou tematikou na 
r&zných st edních i vysokých školách. Tyto studijní obory se akreditovaly pod 
r&znými názvy, a tém!  platilo, že vysoká škola, která nevyu"uje obor „krizové  ízení“ 
je zaostalá a nejde s dobou. Na n!kterých vysokých školách m!l a má tento obor 
dobrou úrove%, dobré zázemí a udržel se do sou"asné doby a na n!kterých vysokých 
školách, v!tšinou soukromých, zanikl. 

#áste"ným zlepšením bylo schválení Koncepce vzd!lávání v oblasti krizového 
 ízení usnesením vlády ". 14 ze dne 16.11.2004 [5]. V této koncepci je uveden 
rámcový program pro získávání, p íp. prohlubování kvalifikace na vyšších odborných 
a vysokých školách. Vzd!lávání je realizováno v rámci akreditovaných vzd!lávacích a 
studijních program& škol. 

Jako zam!stnanec Jiho"eské univerzity, Zdravotn! sociální fakulty a d íve jako 
externí lektor jsem seznámen se situací na této univerzit! a proto se jí budu zabývat. 

Na Zdravotn! sociální fakult! byl v programu Biofyzika akreditován v roce 2003 
studijní obor „Aplikovaná radiobiologie a toxikologie“ a následn! v roce 2004 studijní 
obor „Krizová radiobiologie a toxikologie“ jako navazující magisterský studijní obor. 
Do tohoto oboru byl, jako pr& ezový, za azen p edm!t „Lidský faktor p i  ešení 
mimo ádných událostí“, který lektorsky zajiš(oval HZS Jiho"eského kraje a další 
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p edm!ty z OOB a KHP. V roce 2007 bakalá ský studijní obor nahradil nov! 
akreditovaný obor „Ochrana obyvatelstva se zam! ením na CBRNE“ ve studijním 
programu „Ochrana obyvatelstva“. V tomto oboru byl po"et p edm!t& zabývajících se 
problematikou OOB a KHP rozší en na 13. 

V roce 2008 byl ve stejném studijním programu akreditován navazující magisterský 
studijní obor „Civilní nouzová p ipravenost“, rovn!ž s rozší eným spektrem 16 
p edm!t& ze stejné problematiky. 

Z d&vodu pot eby vysokoškolsky vzd!laných odborník& u Policie #R a HZS #R 
byla v roce 2007 v rámci celoživotního vzd!lávání otev ena výuka v bakalá ském 
studijním oboru zvláš( v ro"níku pro Policii #R a zvláš( pro HZS #R. Absolventi se 
dob e uplatnili na systemizovaných místech u HZS #R, nebo( toto vzd!lání spl%uje 
v!tšinu požadavk& na zam! ení vzd!lání vyplývající z jednotlivých služebních míst 
systemizace, zejména v úsecích prevence a civilní nouzové p ipravenosti a 
integrovaného záchranného systému a opera"ního  ízení. 

Kvalitní výuku mohou zabezpe"ovat pouze kvalitní vyu"ující a t!ch je vesm!s 
nedostatek. Se zp ís%ováním požadavk& na akademické pracovníky bývá problémem i 
zapojování odborník& z praxe do výuky, kte í v!tšinou nemají odpovídající v!decko-
pedagogické tituly. 

„Nedílnou sou"ástí výuky je i odborná praxe student&, která jim umožní seznámit se 
s praktickými postupy ve studovaných oblastech. Absolventi všech typ& škol, a vysoké 
nevyjímaje, si "asto st!žují, jak obtížn! získávají praktické místo, protože  ada 
zam!stnavatel& vyžaduje od nastupujících zam!stnanc& praxi. Obávají se, že 
nezkušený absolvent, by( s "erveným diplomem, na zadanou práci nesta"í a pro 
organizaci bude jeho práce delší dobu ztrátová. Jedinou možností jak t!mto 
absolvent&m pomoci je získat pov!st vysoké školy, která je schopna vybavit své 
poslucha"e do „života“ nejen teoretickými znalostmi, ale zabezpe"it jim i odpovídající 
odbornou p ípravu na kvalitních pracovištích. Tento p edpoklad je i v souladu s dnes 
požadovanými pravidly Evropské unie, kde je rovn!ž kladen d&raz nejen 
v bakalá ském, ale i v magisterském studiu, na kvalitní praktickou p ípravu“[2]. P i 
zajiš(ování odborných praxí student& k osvojování si praktických poznatk&, vychází 
HZS Jiho"eského kraje, ale i jiné instituce, fakult! pln! vst íc.  

K t!mto poznatk&m se  adí i práce s výpo"etní technikou p i využití vhodných 
program&. K tomu ú"elu byla na Zdravotn! sociální fakult! z ízena u"ebna, která je 
vybavena 12 pracovními místy s po"íta"i ur"enými pro studenty a jedním serverem 
ur"eným pro vyu"ujícího. U"ebna je rovn!ž vybavena promítací technikou a 
interaktivní tabulí. Vybavení u"ebny výrazným zp&sobem p ispívá ke zkvalitn!ní 
výuky i po stránce didaktické [1]. 

5. Záv%r 

Po zhodnocení poznatk& vyplývajících z p edchozího textu vyplývá, že je nutno 
zjednodušit „plánování“. Legislativn! podpo ené zjednodušení, p íp. sjednocení plán&, 
zejména havarijních a krizových plán& kraj& a p íp. vn!jších havarijních plán& 
(p edevším jaderných energetických za ízení) je, dle mého názoru, jediná možná cesta 
„zlidšt!ní“ t!chto plán&. 
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Ke zklidn!ní situace v orgánech krizového  ízení a zp esn!ní pln!ní úkol& 
v krizovém  ízení a plánování p ispívá novela krizového zákona. 

Ke zkvalitn!ní výuky OOB a KHP na vysokých školách by p isp!lo sjednocení 
výuky na všech školách. Konkretizace minimálního objemu znalostí pro studenty na 
základ! závazného dokumentu by rovn!ž p isp!la ke zvýšení úrovn! výuky. 

U potencionálních vyu"ujících z  ad praktických odborník&, by bylo vhodné a 
žádoucí, aby ješt! v dob! praxe se zapojili do postgraduálního vzd!lávání v n!kterém 
vhodném doktorském programu. 

Z poznatk& z výuky vyplývá špatná, až tém!  žádná, znalost student& organiza"ní 
struktury samosprávných celk& a jejich orgán&, v". pravomocí, územního "len!ní #R a 
druh& a síly právních p edpis&. Tyto nedostatky se projevují jak v bakalá ském tak i 
magisterském studijním oboru a to zejména u student& p icházejících z jiných škol. 

Studium je nutno na st edních i vysokých školách zam! it na p ípravu student& pro 
zam!stnávání v orgánech územních samosprávných celk&, složkách integrovaného 
záchranného systému a jiných odborných profesích, nap . sty"ných bezpe"nostních 
zam!stnanc& v subjektech kritické infrastruktury. 

Zcela na záv!r tohoto p ísp!vku je nutno uvést, že slad!ní pot eb vzd!laných 
pracovník& v jednotlivých subjektech s dostate"ným po"tem odborn! i prakticky 
p ipravených absolvent& p isp!je ke zvýšení úrovn! zabezpe"ování ochrany 
obyvatelstva a tím zvýšení bezpe"nosti celé spole"nosti. 
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NOVELIZACE KRIZOVÉHO ZÁKONA 

Ivan Kole%ák, Daniel Miklós, Marika Rosinová 

Abstrakt: Zhodnocení deseti let platnosti tzv. krizové legislativy. Zd!vodn#ní pot"eby 
novelizace krizového zákona (zapracování Sm#rnice Rady Evropské unie o ur$ování a 
ozna$ování evropských kritických infrastruktur a posuzování pot"eby zvýšit jejich 
ochranu do právního "ádu %eské republiky, vytvo"ení podmínek pro "ešení 
problematiky kritické infrastruktury na národní úrovni a úprava nejasných vztah! a 
kompetencí v oblasti krizového "ízení na krajské a obecní úrovni). Pr!b#h 
legislativního procesu a stru$ný obsah novely krizového zákona, novely na"ízení vlády 
$. 462/2000 Sb. a nov# p"ijatého na"ízení vlády ke stanovení pr!"ezových a 
odv#tvových kritérií pro ur$ování prvk! kritické infrastruktury. 

Klí ová slova: krizový zákon, krizové "ízení, novelizace, legislativa, krizový stav, 
krizová situace, kritická infrastruktura 
 
 

Zákon $. 240/2000 Sb. o krizovém "ízení a o zm#n# n#kterých zákon! (krizový 
zákon), ve zn#ní pozd#jších p"edpis!, vytvá í právní rámec pro p&sobnosti a pravomoci 
státních orgán& a orgán& územních samosprávných celk& a práva a povinnosti 
právnických a fyzických osob p i p íprav! na krizové situace, které nesouvisejí se 
zajiš(ováním obrany #eské republiky (#R) p ed vn!jším napadením, a p i jejich 
 ešení. I když tento zákon p edstavuje historicky první právní úpravu krizové 
problematiky, jako celek se osv!d"il a umožnil na právním základ!  ešení celé  ady 
krizových situací. 

Krizový zákon prošel od nabytí ú"innosti n!kolika novelizacemi. Jedná se o zákony 
". 320/2002 Sb., ". 127/2005 Sb., ". 112/2006 Sb., ". 267/2006 Sb., ". 110/2007 Sb. a 
". 306/2008 Sb. Pro p ehled uvádíme zam! ení zm!n, k nimž na základ! dosavadních 
novel v krizovém zákon! došlo: 

- v p ípad! zákona ". 320/2002 Sb. šlo o zm!ny zákon& v souvislosti s reformou 
územní ve ejné správy a s ukon"ením "innosti okresních ú ad&; 

- zákonem ". 127/2005 Sb. byly realizovány zm!ny související s p ijetím zákona 
o elektronických komunikacích; 

- zákonem ". 112/2006 Sb. byly realizovány zm!ny související s p ijetím zákona 
". 110/2006 Sb., o životním a existen"ním minimu, a zákona ". 111/2006 Sb., o 
pomoci v hmotné nouzi; 

- zákonem ". 267/2006 Sb. byla realizována zm!na zákon& souvisejících 
s p ijetím zákona o úrazovém pojišt!ní; 

- zákonem ". 110/2007 Sb. byly realizovány zm!ny zákon& související se 
zrušením Ministerstva informatiky; 

- poslední zm!na p ed rozsáhlou novelou v roce 2010 vyplývá ze zákona ". 
306/2008 Sb., o zm!n! zákona o d&chodovém pojišt!ní. 

 

 



35 
 

Podstaty p edm!tu a obsahu krizového zákona se významn! týkala pouze zm!ny 
vyplývající ze zákona ". 320/2002 Sb., zejména tedy: 

- pojem „okresní ú ad“ byl zrušen bez náhrady, nebo( zrušení této instituce bylo 
hlavním zám!rem realizované reformy územní ve ejné správy; 

- úkoly a p&sobnosti okresního ú adu, resp. p ednosty okresního ú adu v oblasti 
krizového  ízení byly p evedeny na hejtmana kraje, hasi"ský záchranný sbor 
kraje, p ípadn! na orgány obcí (krizový zákon v tehdy platném zn!ní 
nevymezoval p&sobnosti orgán& obce s rozší enou p&sobností, na které 
p echázela zna"ná "ást úkol& a pravomocí rušených okresních ú ad& v ostatních 
oblastech výkonu státní správy); 

- protože krom! ministerstev a úst edních správních ú ad& jsou v #R ješt! další 
správní ú ady (nap . finan"ní ú ady, ú ady práce, Celní správa), které mají 
rovn!ž své specifické místo v oblasti krizového  ízení, byla zavedena kategorie 
„správní ú ad“; 

- s cílem zajistit  ešení všech možných typ& nevojenských krizových situací bylo 
stanoveno, že p ipravenost a  ešení krizových situací spojených s vnit ní 
bezpe"ností a ve ejným po ádkem zajiš(uje Policie #R; 

- p&sobnost  ešit p ípadné rozpory v oblasti krizového  ízení byla stanovena 
Ministerstvu vnitra; 

- a další kompetence byly rozd!leny na HZS kraj&, kraje a obce. 
 

Hlavním d&vodem pro p ijetí zákona $. 430/2010 Sb., kterým se m#ní zákon $. 
240/2000 Sb., o krizovém "ízení a o zm#n# n#kterých zákon! (krizový zákon), ve zn#ní 
pozd#jších p"edpis! (dále jen „novela zákona“) byla nutnost zapracovat do právního 
 ádu #R požadavky Sm#rnice Rady Evropské unie $. 2008/114/ES ze dne 8. prosince 
2008 o ur$ování a ozna$ování evropských kritických infrastruktur a posuzování 
pot"eby zvýšit jejich ochranu (dále jen „sm!rnice“). Lh&ta pro transpozici sm!rnice 
byla stanovena nejpozd!ji do 12. ledna 2011.  

Dalším podstatným d&vodem pro zpracování návrhu novely zákona byla pot eba 
zvláštní právní úpravy, která by vytvo ila podmínky pro  ešení problematiky kritické 
infrastruktury na národní úrovni. Definování kritické infrastruktury na národní úrovni 
se totiž jevil jako nezbytný p edpoklad pro vymezení evropské kritické infrastruktury, 
a tedy i pro spln!ní požadavk& vyplývajících ze sm!rnice. Problematika kritické 
infrastruktury nebyla do nabytí ú"innosti novely zákona, tj. do 1. ledna 2011, 
v právním  ádu #R žádným zp&sobem upravena.  

Cílem novely zákona bylo rovn!ž upravit nejasné vztahy a kompetence v oblasti 
krizového  ízení na krajské a obecní úrovni a realizovat n!které další úkoly a zásady, 
vyplývající z materiál& projednaných v p edchozích letech vládou #R, k nimž byla 
p ijata následující usnesení: 

- usnesení vlády #R ze dne 21. zá í 2005 ". 1214 k optimalizaci sou"asného 
bezpe"nostního systému #R; 

-  usnesení vlády #R ze dne 22. listopadu 2006 ". 1325 k Souhrnné analýze 
p&sobností vykonávaných orgány územních samosprávných celk& 
(konsensuální návrhy  ešení byly uvedeny v p íloze usnesení vlády);  
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- usnesení vlády  R ze dne 9. ledna 2008 !. 7 k Informaci o pln"ní optimalizace 
sou!asného bezpe!nostního systému  R; 

- usnesení vlády  R ze dne 25. února 2008 !. 170 o Harmonogramu dalšího 
postupu zpracování dokument# Komplexní strategie  R k $ešení problematiky 
kritické infrastruktury a Národního programu ochrany kritické infrastruktury 
(harmonogram byl p$ílohou usnesení vlády), ve zn"ní usnesení vlády  R ze dne 
2. b$ezna 2009 !. 222 (aktualizovaný harmonogram byl op"t uveden v p$íloze 
usnesení vlády). 

 
P$i zapracování t"chto úkol# byla zvolena filozofie nep$enášet na orgány 

samosprávy ty p#sobnosti, které mohou efektivn" zabezpe!it orgány a instituce státní 
správy. Podle krizového zákona koordinuje výkon státní správy v oblasti krizového 
$ízení Ministerstvo vnitra, jako úst$ední orgán státní správy, kterému toto p$ísluší také 
podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. m) tzv. kompeten!ního zákona. Sou!ástí 
Ministerstva vnitra je pak Generální $editelství Hasi!ského záchranného sboru  R, 
které zajiš%uje efektivní koordinaci p$íprav na krizové situace a jejich $ešení na 
úst$ední úrovni a prost$ednictvím hasi!ských záchranných sbor# kraj# (krajská 
$editelství, územní odbory) m#že toto realizovat na nižších úrovních (kraj, obec 
s rozší$enou p#sobností, obec). Tím byl zárove& i realizován zám"r vyplývající ze 
Souhrnné analýzy p sobností vykonávaných orgány územních samosprávných celk .  

P$i konstruování novely zákona byl položen d#raz na vytvo$ení systémov" 
propojené struktury krizového $ízení na všech p$edpokládaných stupních $ízení 
(úst$ední úrove& – kraj – obec s rozší$enou p#sobností – obec). P$edpokládá se, že tato 
koncepce umožní širší pojetí $ízení zejména p$i organizování a plánování p$ípravy na 
krizové situace a p$i jejich vlastním $ešení. 

Pro zapracování sm"rnice byla, jako nejefektivn"jší $ešení, zvolena transpozice do 
krizového zákona. D#vodem pro toto rozhodnutí byl fakt, že kritická infrastruktura 
v!etn" její ochrany svou povahou jednozna!n" pat$í do oblasti zachování základních 
funkcí státu a ochrany obyvatelstva a v p$ípad" jejího narušení i na nezbytné 
zabezpe!ení její funk!nosti pomocí p$ijetí krizových opat$ení. Navrhované $ešení 
znamená optimální skloubení nástroj# daných krizovým zákonem s pot$ebami kritické 
infrastruktury. Veškeré povinnosti a kompetence tak jsou uvedeny v jednom právním 
p$edpise (na rozdíl od varianty p$ijetí samostatného zákona pro problematiku kritické 
infrastruktury). Pokud by nap$íklad došlo k narušení kritické infrastruktury v oblasti 
energetiky z d#vod# p$erušení dodávky energetických surovin (plyn, ropa…), pak 
p$icházejí na $adu opat$ení podle energetického zákona. V p$ípad", že by tato opat$ení 
nebyla dostate!ná a byla vyvolána krizová situace, mohou být p$ijata opat$ení podle 
krizového zákona, v návaznosti na vyhlášený krizový stav. Obdobn" by bylo 
postupováno i v ostatních odv"tvích kritické infrastruktury. 

Proces p$ijetí novely zákona a provád"cích p$edpis# k n"mu probíhal v souladu 
s Legislativními pravidly vlády a jednacími $ády obou komor Parlamentu  R. Na 
p$íprav" všech návrh# se krom" zpracovatele (MV-G' HZS  R, odbor ochrany 
obyvatelstva a krizového $ízení, odbor civilní nouzové p$ipravenosti a strategií, v další 
fázi odbor legislativy MV) podílela dot!ená ministerstva a úst$ední správní ú$ady 
cestou ur!ených zástupc# v meziresortních pracovních skupinách. V pr#b"hu 



37 
 

p$ipomínkového $ízení byly vypo$ádány všechny zásadní p$ipomínky a návrh novely 
zákona tak mohl být p$edložen vlád" bez rozporu. 

Pr#b"h legislativního procesu novely zákona: 

- duben až $íjen 2009 zpracování návrhu novely zákona; 
- listopad až prosinec 2009 vnitroresortní p$ipomínkové $ízení; 
- leden až duben 2010 meziresortní p$ipomínkové $ízení; 
- kv"ten až !erven 2010 projednání v pracovních komisích Legislativní rady 

vlády; 
- 7. !ervna 2010 vydání Stanoviska !. 42 Grémia pro regula!ní reformu a 

efektivní ve$ejnou správu; 
- 9. srpna 2010 vydání Stanoviska p$edsedy Legislativní rady vlády; 
- 18. srpna 2010 projednání návrhu ve vlád"  R, návrh schválen, p$ijato usnesení 

vlády !. 585; 
- 27. srpna 2010 p$edložení návrhu Poslanecké sn"movn" Parlamentu  R; 
- 3. zá$í 2010 rozeslání návrhu poslanc#m (sn"movní tisk 65/0); 
- 9. zá$í 2010 Organiza!ním výborem Poslanecké sn"movny doporu!eno 

projednání návrhu zákona, zpravodajem ur!en poslanec Ing. Václav Klu!ka, 
navrženo p$ikázat projednání ve Výboru pro obranu a bezpe!nost; 

- 21. zá$í 2010 projednání v prvém !tení na 5. sch#zi Poslanecké sn"movny, 
návrh p$ikázán k projednání ve Výboru pro obranu a bezpe!nost; 

- 6. $íjna 2010 projednání na 4. sch#zi Výboru pro obranu a bezpe!nost, návrh 
doporu!en k projednání ve druhém !tení; 

- 29. $íjna 2010 projednání ve druhém !tení (všeobecná a podrobná rozprava) na 
7. sch#zi Poslanecké sn"movny; 

- 5. listopadu 2010 projednání ve t$etím !tení na 7. sch#zi Poslanecké sn"movny, 
návrh schválen s jedním pozm"&ovacím návrhem, uplatn"ným poslancem Ing. 
Václavem Klu!kou; 

- 11. listopadu 2010 postoupení návrhu Senátu Parlamentu  R; 
- 12. listopadu 2010 rozeslání návrhu senátor#m (senátní tisk 374); 
- 7. prosince 2010 projednání ve Výboru pro zahrani!ní v"ci, obranu a 

bezpe!nost Senátu; 
- 7. prosince 2010 projednání ve Výboru pro územní rozvoj, ve$ejnou správu a 

životní prost$edí; 
- 8. prosince 2010 projednání na 2. sch#zi Senátu, návrh zákona vrácen 

k projednání Poslanecké sn"movn" ve zn"ní p$ijatého pozm"&ovacího návrhu, 
p$edloženého senátorem Jaroslavem Kuberou (návrh na dopln"ní ustanovení § 
18 a §19); 

- 21. prosince 2010 projednání vráceného návrhu v Poslanecké sn"movn", 
schválen návrh zákona v p#vodním zn"ní p$edloženém Poslaneckou 
sn"movnou; 

- 23. prosince 2010 podepsání zákona prezidentem  R; 
- vyjití ve Sbírce zákon#  R, ro!ník 2010, !ástka 149, rozeslána dne 30. prosince 

2010; 
- nabytí ú!innosti dnem 1. ledna 2011. 
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Zásadní zm"ny vyplývající z novely zákona: 

- vymezení základních pojm# pro ú!ely zákona: 
o úprava stávajících pojm# (krizové $ízení, krizová situace, pracovní 

povinnost, pracovní výpomoc, v"cný prost$edek);  
o vymezení nových pojm# (krizové opat$ení); 
o vymezení nových pojm# z oblasti kritické infrastruktury (kritická 

infrastruktura, evropská kritická infrastruktura, prvek kritické 
infrastruktury, ochrana kritické infrastruktury, subjekt kritické 
infrastruktury, pr#$ezová kritéria, odv"tvová kritéria); 

- úprava ustanovení týkajících se stavu nebezpe!í; 
- vymezení orgán# krizového $ízení: 

o vláda  R; 
o ministerstva a jiné úst$ední správní ú$ady (vymezení p#sobností 

Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva dopravy, 
Ministerstva pr#myslu a obchodu); 

o  eská národní banka; 
o orgány kraje a další orgány s p#sobností na území kraje (hejtman, 

krajský ú$ad, hasi!ský záchranný sbor kraje, Policie  R); 
o orgány obce s rozší$enou p#sobností (starosta, obecní ú$ad); 
o orgány obce (starosta, obecní ú$ad);  

- vypušt"ní ustanovení týkajících se tzv. ur!ených obcí; 
- stanovení zpracovatele krizového plánu kraje a krizového plánu obce 

s rozší$enou p#sobností, kterým je hasi!ský záchranný sbor kraje (krajský ú$ad 
a obecní ú$ad obce s rozší$enou p#sobností poskytují sou!innost); 

- úprava problematiky p$edávání údaj# vyžadovaných, shromaž(ovaných a 
evidovaných za ú!elem p$ípravy na krizové situace hasi!ským záchranným 
sborem kraje; 

- úprava problematiky poskytování údaj# a zajišt"ní dálkového p$ístupu do 
základních registr# hasi!skému záchrannému sboru kraje za ú!elem p$ípravy na 
krizové situace a jejich $ešení; 

- úprava problematiky z$izování pracoviš% krizového $ízení u krajského ú$adu a 
obecního ú$adu obce s rozší$enou p#sobností; 

- vymezení ostatních orgán# s územní p#sobností: 
o bezpe!nostní rady a krizové štáby; 
o územní správní ú$ady; 

- nová úprava finan!ního zabezpe!ení krizových opat$ení; 
- vymezení problematiky zabezpe!ení závaznými geografickými podklady; 
- vymezení pojmu zvláštní skute!nosti; 
- vymezení problematiky kritické infrastruktury v!etn" ochrany kritické 

infrastruktury: 
o postup ur!ování prvk# kritické infrastruktury na národní a evropské 

úrovni; 
o p#sobnosti vlády  R; 
o p#sobnosti ministerstev a jiných úst$edních správních ú$ad#; 
o povinnosti subjekt# kritické infrastruktury; 
o plán krizové p$ipravenosti subjektu kritické infrastruktury; 
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o sty!ný bezpe!nostní zam"stnanec; 
- úprava problematiky kontroly v mezích p#sobnosti zákona; 
- vymezení p$estupk#, správních delikt# a pokut; 
- úprava vztahu ke správnímu $ádu; 
- úprava problematiky evidence údaj# o p$echodných zm"nách pobytu za 

krizových stav#; 
- p$echodná ustanovení: 

o hasi!ské záchranné sbory kraj# zpracují krizové plány obcí s rozší$enou 
p#sobností do dvou let od nabytí ú!innosti novely zákona; 

o zahrnutí právnické nebo podnikající fyzické osoby do stávajícího 
krizového plánu není novelou zákona dot!eno; 

- ú!innost novely zákona je stanovena k 1. lednu 2011.  
 

Soub"žn" s p$ípravou návrhu novely krizového zákona byly p$edkladatelem 
v sou!innosti s dot!enými ministerstvy a úst$edními správními ú$ady zpracovány 
návrhy provád"cích p$edpis# ke krizovému zákonu a to: 

- na!ízení vlády ". 431/2010 Sb., kterým se m#ní na!ízení vlády ". 462/2000 Sb., k 
provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona ". 240/2000 Sb., o krizovém !ízení 
a o zm#n# n#kterých zákon  (krizový zákon), ve zn#ní na!ízení vlády ". 36/2003 
Sb. (dále jen „novela na$ízení vlády“); 

- na!ízení vlády ". 432/2010 Sb. o kritériích pro ur"ení prvku kritické 
infrastruktury. 

 
V pr#b"hu p$ipomínkového $ízení byly vypo$ádány všechny zásadní p$ipomínky 

k ob"ma návrh#m a tyto byly p$edloženy vlád" bez rozporu. 

Pr#b"h legislativního procesu: 

- !ervenec 2010 vnitroresortní p$ipomínkové $ízení; 
- listopad 2010 meziresortní p$ipomínkové $ízení; 
- 2 - 7. prosince 2010 projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády; 
- 15. prosince 2010 projednání ve Výboru pro kontrolu kvality hodnocení dopadu 

regulace (RIA); 
- 20. prosince 2010 vydání Stanoviska p$edsedy Legislativní rady vlády; 
- 22. prosince 2010 projednání ve vlád"  R, oba návrhy schváleny, p$ijata 

usnesení vlády !. 934 a !. 935; 
- vyjití ve Sbírce zákon#  R, ro!ník 2010, !ástka 149, rozeslána dne 30. prosince 

2010; 
- nabytí ú!innosti dnem 1. ledna 2011. 

 
Zásadní zm"ny vyplývající z novely na$ízení vlády: 

- vypušt"ní definice zvláštních skute!ností; 
- vymezení obsahu !innosti bezpe!nostní rady kraje a obce s rozší$enou 

p#sobností; 
- složení bezpe!nostní rady kraje a obce s rozší$enou p#sobností; 
- vymezení obsahu !innosti krizového štábu kraje a obce s rozší$enou p#sobností; 
- složení krizového štábu kraje a obce s rozší$enou p#sobností; 
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- stanovení !etnosti jednání bezpe!nostní rady kraje a obce s rozší$enou 
p#sobností (nejmén" dvakrát ro!n"); 

- náležitosti krizového plánu (základní, operativní a pomocná !ást) v!etn" 
stanovení jejich obsahu; 

- stanovení odlišností v obsahu jednotlivých !ástí krizového plánu ministerstva a 
jiného úst$edního správního ú$adu, krizového plánu kraje a krizového plánu 
obce rozší$enou p#sobností; 

- zp#sob zpracování krizového plánu kraje a obce s rozší$enou p#sobností; 
- náležitosti plánu krizové p$ipravenosti (základní, operativní a pomocná !ást) 

v!etn" stanovení jejich obsahu; 
- náležitosti plánu krizové p$ipravenosti subjektu kritické infrastruktury; 
- zp#sob zpracování plánu krizové p$ipravenosti a plánu krizové p$ipravenosti 

subjektu kritické infrastruktury; 
- zm"na t$íletého cyklu souhrnné aktualizace krizových plán# a plán# krizové 

p$ipravenosti na !ty$letý cyklus; 
- p$echodná ustanovení: 

o krizový plán obce s rozší$enou p#sobností se zpracuje nejpozd"ji do 31. 
prosince 2012 (do té doby se za krizový plán obce s rozší$enou 
p#sobností považuje rozpracování úkol# krizového plánu kraje na 
podmínky ur!ené obce); 

o stávající krizové plány a plány krizové p$ipravenosti z#stávají v platnosti 
do 31. prosince 2012; 

- zrušena p$íloha !. 4 (jednací $ád bezpe!nostní rady); 
- ú!innost novely na$ízení vlády je stanovena k 1. lednu 2011.  

 
Na$ízení vlády o kritériích pro ur!ení prvku kritické infrastruktury: 

- pr#$ezovým kritériem pro ur!ení prvku kritické infrastruktury je hledisko: 
o ob"tí s mezní hodnotou více než 250 mrtvých nebo více než 2500 osob s 

následnou hospitalizací po dobu delší než 24 hodin; 
o ekonomického dopadu s mezní hodnotou hospodá$ské ztráty státu vyšší 

než 0,5% hrubého domácího produktu, nebo 
o dopadu na ve$ejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování 

nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního 
života postihujícího více než 125 000 osob. 

- odv"tvová kritéria pro ur!ení prvku kritické infrastruktury jsou uvedena 
v p$íloze k na$ízení vlády v t"chto odv"tvích: 

o energetika (elekt$ina, zemní plyn, ropa a ropné produkty); 
o vodní hospodá$ství; 
o potraviná$ství a zem"d"lství; 
o zdravotnictví; 
o doprava (silni!ní, železni!ní, letecká, vnitrozemská vodní); 
o komunika!ní a informa!ní systémy (technologické prvky pevné a 

mobilní sít" elektronických komunikací, sítí pro rozhlasové a televizní 
vysílání, satelitní komunikace, poštovních služeb, a informa!ních 
systém#); 

o finan!ní trh a m"na; 
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o nouzové služby (integrovaný záchranný systém, radia!ní monitorování, 
p$edpov"dní, varovná a hlásná služba); 

o ve$ejná správa (ve$ejné finance, sociální ochrana a zam"stnanost, ostatní 
státní správa, zpravodajské služby). 

 
V souvislosti s nabytím ú!innosti novely krizového zákona a jeho provád"cích 

právních p$edpis# bude nezbytné ze strany MV-G' HZS  R v pr#b"hu roku 2011 
novelizovat další dokumenty nelegislativního charakteru, jako jsou Metodiky 
zpracování krizových plán , nebo Sm#rnice Ministerstva vnitra ".j.: PO-365/IZS-2004 
ze dne 8. !íjna 2004, kterou se stanoví jednotná pravidla organiza"ního uspo!ádání 
krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace a 

n#které další podrobnosti. 
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RIZIKA REGIONÁLNÍ POLITIKY A ROZVOJE REGION  

Karel Lacina 

Abstrakt: Jednou z nejvýznamn#jších politik Evropské unie je regionální politika. 

Jejím klí"ovým cílem je zmír$ování regionálních a interergionálních disparit 

oslabujících konkurenceschopnost celých oblastí a majících nebezpe"né dopady do 

sociální sféry. K tomu, aby byla tato politika efektivn# provád#na, musí mít volení 

p!edstavitelé a ú!edníci odpovídající profesní vzd#lávání. Další podmínkou je 

partnerství a budování sítí mezi hlavními aktéry místního a regionálního rozvoje i 

odpovídající materiální a lidské zdroje. Jejich nedostate"ná existence p!edstavuje 

hlavní rizika implementace zásad regionální politiky.  
 

Klí ová slova: rizika, regionální politika, regionální rozvoj, disparity, 

konkurenceschopnost  
 

Jednou z rozhodujících politik Evropské unie je její regionální politika prioritn" 
zam"$ená na podporu úsilí o efektivní a vyvážený hospodá$ský a sociální rozvoj 
region# s akcentem na zvyšováni jejich nedostate!n" využívaného ekonomického a 
sociálního potenciálu. Tato politika pat$í mezi tzv. komunitární (koordinované, !i 
sdílené) politiky, za jejichž uskute!&ování odpovídají národní státy. V evropském 
kontextu lze regionální politiku chápat jako soubor cíl#, které jednak p$inášejí 
p$idanou hodnotu v podob" p$ísp"vku ke zmír&ování disparit mezi úrovn"mi rozvoje 
jednotlivých region#, jednak p$ispívají ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti – a 
tím i k zabezpe!ování jejich rozvoje. Její závažnost je mimo jiné podtržena 
skute!ností, že z rozpo!tu EU se a její uskute!&ováni vynakládá tém"$ 30% finan!ních 
zdroj# Unie (takže co do finan!ního zajišt"ní je druhou nejnáro!n"jší po zem"d"lské 
politice). Z ekonomického hlediska je regionální politika zam"$ena p$edevším na 
dosahování ekonomického p$ínosu plynoucího z ú!elné koncentrace hospodá$ských 
aktivit. Formou spolufinancování konkrétních projekt# zam"$ených na zvyšování 
konkurenceschopnosti region# p$ináší p$idanou hodnotu. Jejím posláním tudíž není jen 
o p$erozd"lování stávajících, nýbrž hlavn" vytvá$ení nových zdroj#. V dané souvislosti 
v ní hraje d#ležitou roli využívání jednak moderních technologií, jednak znalostí a 
dovedností.  

Z historického pohledu se zpravidla rozlišují dva p$ístupy k regionální politice: 

- tradi"ní p!ístup, formující se ve t$icátých letech minulého století ve Spojených 
státech amerických a ve Velké Britanii, který byl založen na podporách státu 
poskytovaných problematickým region#m (zajiš%ovaných prost$ednictvím 
úst$edních orgán# státní správy); 

 
- akcelera"ní p!ístup (pror#stový), uskute!&ovaný zhruba od sedmdesátých let 

minulého století spo!ívající v klí!ovém postavení územní samosprávy 
spolupracující se soukromým sektorem p$i uskute!&ování rozvojových stimul#.  
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Tradi!ní p$ístup opírající se o neoklasickou a keynesiánskou teorie se zam"$oval na 
zmír&ování regionálních rozdíl# využitím finan!ních zdroj# z centra a pom"rn" málo 
zohled&oval specifické rysy jednotlivých region#. Stoupenci tradi!ního pojetí 
preferovali volné p#sobení tržních sil jako cesty k obnovení narušeného rovnovážného 
vývoje v regionech. Postupn" se prokázalo, že meziregionální p$erozd"lování 
provád"né z centra na úkor vysp"lejších region# v rozvinut"jších regionech 
utlumovalo zájem o intenzifikaci rozvoje. 

Akcelera!ní p$ístup up$ednost&uje inova!ní strategie vypracovávané na základ" 
d#kladném znalosti specifik region#. D#raz v n"m je kladen na mobilizování vnit$ních 
zdroj# region#, na $ešení konkrétních problém# a na inovace. Místo meziregionálního 
p$erozd"lování se orientuje na mobilizaci vnit$ních zdroj# a na využívání moderních 
informa!ních technologií. D#ležitými nástroji realizace cíl# regionální politiky 
v akcelera!ním p$ístupu jsou p$ímá a nep$ímá podpora rozvoje malého a st$edního 
podnikání, stimulace ze sféry v"deckého a technologického rozvoje, budování 
technologických park#, podnikatelských zón a rozvíjení potenciálu informa!ní 
spole!nosti. 

Koncepce regionální politiky byla na úrovni dnešní Evropské unie (tehdejších 
Evropských spole!enství) dotvo$ena v roce 1988, kdy bylo p$ijato zásadní rozhodnutí 
týkající se finan!ního zajišt"ní implementace regionálních rozvojových cíl#. Tato 
politika je uskute!&ována na následujících úrovních: 

- nadnárodní;  
- národní; 

a na   
- regionální úrovni. 

 
Na nadnárodní úrovni jsou nositeli regionální politiky Evropská komise a další 

evropské instituce, na národní úrovni vláda, ministerstva a ostatní orgány národní 
státní správy. Stát svou regionální politiku provádí cestou implementací cíl#, které 
stanovují vláda, regionální a místní orgány a poté schvalují parlament, regionální a 
místní zastupitelstva. Samotná implementace cíl# regionální politiky vychází z 
koncepcí regionálního rozvoje. Vzhledem k jejich v"tšímu po!tu bývají tradi!n" 
!len"ny do dvou základních skupin. První reprezentují tzv. konvergen"ní teorie (teorie 
regionální rovnováhy), vycházející z premisy, že p$irozenou tendencí regionálního 
rozvoje je snaha o zmír&ování disparit. Druhou základní skupinu p$edstavují tzv. 
divergen"ní teorie (teorie regionální nerovnováhy), které naopak za základní rys 
regionálního rozvoje považují tendenci k prohlubování vnitroregionálních a 
meziregionálních rozdíl#. Stávající teorie regionálního rozvoje lze dále !lenit na 
neoklasické, keynesiánské, dále neoliberální, nemarxistické a institucionální. 

V sou!asné dob" na základ" komparace ekonomik vysp"lých stát# - evropských, 
severoamerických zemí a Japonska - se !asto dospívá k záv"ru, že rozvinuté regiony 
díky jejich ekonomickému a sociálnímu potenciálu významným zp#sobem ovliv&ují 
rozvoj celého státu. Dominantní postavení v nich zaujímají podnikatelské subjekty 
efektivn" využívající výsledky výzkumu a vývoje umož&ující uskute!&ování 
nejr#zn"jších forem inovací. Rovn"ž z tohoto d#vodu se v regionální politice 
akcentuje orientace na budování inova!ních center a technologických park#. Tato 



44 
 

centra jsou atraktivní pro kapitál, vytvá$ejí nová pracovní místa, !ímž významn" 
p$ispívají k r#stu konkurenceschopnosti národní ekonomiky. V uvedeném sm"ru je 
regionální politika EU úzce spjata s evropskou sociální politikou. 

Za klí!ový ekonomický motiv pro implementaci zásad regionální politiky bývá 
!asto ozna!ována snaha o plné využití veškerých výrobních faktor# region#. Vývoj 
potvrdil, že dosahování ekonomického r#stu je možné zejména:  

- zvyšováním regionálního znalostního potenciálu, v"etn# podstatn# rychlejšího 

využívání informa"ních technologií,  

- vytvá!ením regionálních finan"ních stimul  umož$ujících p!íliv kapitálu 

nezbytného pro nová pracovní místa, 

- budováním a rekonstrukcí místní infrastruktury (komunikací, pozemk#, staveb, 
inženýrských sítí). 

Rozvoj jednotlivých lokalit a region# je samoz$ejm" výrazn" ovlivn"n 
ekonomickými možnostmi a aktivitami klí!ových aktér# regionální politiky, kte$í 
zpravidla disponují dostate!nými lidskými !i finan!ními kapacitami využívanými pro 
podporu rozvoje jednotlivých oblastí. Za n" jsou všeobecn" pokládáni: 

-  volení p!edstavitelé (jak na místní a regionální úrovni, tak i na státní úrovni, 
kte$í jsou pro svou !innost legitimování lidem na základ" volby), 

-  kvalitn# odborn# p!ipravení ú!edníci obecních a regionálních ú!ad , 
-  podnikatelé (v první $ad" malí a st$ední, kte$í v regionech vytvá$ejí v"tšinu 

pracovních míst a sou!asn" zde platí dan"), 
-  p!edstavitelé a "lenové neziskových organizací, 

-  církve, 

-  ostatní aktivní ob"ané. 
 

V obecné rovin" lze z v"cného hlediska podle jejich vztahu k !ešenému problému 

rozlišit n"kolik typ# subjekt# angažovaných v rozvoji region#: 

- podílející se subjekty (shareholders), kte$í jsou výrazn" zapojení do p$ípravy a do 
$ešení rozvojových projekt# (nap$. spolupracující obce a podnikatelé), 

- zainteresované subjekty (stakeholders), na n"ž bude konkrétní aktivita p#sobit 
(nap$íklad ob!ané a jejich sdružení, návšt"vníci aj.), 

- dot"ené subjekty (placeholders), v jejichž zájmovém území se aktivita realizuje 
(nap$íklad krajské ú$ady, správy národních park# a chrán"ných krajinných oblastí). 

Dále lze rozlišit aktéry pro ve$ejný sektor, komer!ní sektor a ob!anský sektor. 

 Za$azení subjekt# do jedné ze zmín"ných skupin p$itom není absolutní, nýbrž 
závisí na konkrétním projektu !i na situaci. Je t$eba mít na mysli skute!nost, že 
spolupráce aktér#  

z r#zných sektor# je motivována zejména jejich zájmem na poskytování služeb.  

K uskute!&ování cíl# regionální politiky se využívají finan!ní a nefinan!ní nástroje, 
které lze !lenit na: 

-  celostátní; 



45 
 

-  regionální  

a 
-  místní.  
Jedná se o následující instrumenty:  

a) Finan!ní nástroje 

- neinvesti"ní a investi"ní pobídky (dotace, granty, úv#ry,záruky), 

 - da$ová zvýhodn#ní (da$ové prázdniny, slevy na daních), 

- rozpo"tová zvýhodn#ní (dotace). 

 
b) Nefinan!ní nástroje: 

- administrativní (legislativa, závazné procedury, postupy, normy), 
- institucionální (aktivity institucí, strategické plánování, programování, $ízení), 
)**v#cné a jiné nefinan"ní nástroje (poradenství, profesní vzd"lávání, motivace, 

propagace). 
 

Z teoretického hlediska se soudobé koncepce regionálního rozvoje zdají být zcela 
nezpochybnitelnými. P$esto je možno v uskute!&ování jejich zásad vyspecifikovat 
ur!itá rizika, jež spat$ují p$edevším v následujících skute!nostech: 

1. Ur!itých výkyvech ve vzd"lanostním potenciálu region# projevující se 
nap$íklad v nižší úrovni projektování a následné implementaci 
strategických, st$edn"dobých a krátkodobých cíl# v regionech s nižším 
po!tem vysoce vzd"laných ob!an#; 

2. Nedostate!ném „networkingu“ mezi hlavními aktéry místního a 
regionálního rozvoje, jež se m#že nap$íklad projevovat nižší ochotou 
podnikatelských subjekt# podílet se na uskute!&ování regionální strategie; 

3. Omezených disponibilních finan!ních zdrojích a nižší efektivit" jejich 
využívání; 

4. Mén" ú!inném využívání moderních informa!ních technologií.   
 

Kontaktní adresa: 

prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. 
VŠFS Praha, o. p. s. 
Estonská 500 
101 00 Praha 10 
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STAV P!IPRAVENOSTI ZDRAVOTNICKÉHO SYSTÉMU 
V "ESKÉ REPUBLICE NA MIMO!ÁDNOU UDÁLOST A 

KRIZOVÉ !ÍZENÍ 
 

Leoš Navrátil, Zden"k Hon, Ji$í Halaška, Jozef Sabol, Jozef Rosina, Rebeka 
Ralbovská, Václav Navrátil  

Abstrakt: Sou"asný stav p!ipravenosti zdravotnického systému %eské republiky na 

mimo!ádné události, zejména p!i kontaminaci postižených osob po použití chemických, 

biologických, toxinových, radiologických "i jaderných zbraní, toxických látek, 

jaderného materiálu, biologických agens a toxin , nebo jiných vysoce infek"ních látek 

je nedostate"ný. To m že vést k vážnému ohrožení obyvatel. Je proto žádoucí provést 

urychlené kroky k náprav# a to jak po stránce materiální a organiza"ní, tak i eduka"ní 

a informa"ní, v"etn# p!íslušného školení a praktického výcviku. 
 

Klí ová slova: zdravotnický systém %R, mimo!ádné události, ohrožení obyvatel 

 
 

Problematika krizového $ízení ve zdravotnictví nabývá na aktuálnosti rychleji než 
bychom si p$áli. Ukazují to i poslední události spojené s p$írodní katastrofou 
v Japonsku s následnou havárií jaderné elektrárny nebo teroristický útok v minském 
metru 11. dubna. 

V dokumentu „Koncepce krizové p$ipravenosti zdravotnictví  eské republiky“ 
vypracovaného odborem krizové p$ipravenosti Ministerstva zdravotnictví  eské 
republiky (MZ  R) v b$eznu 2007 byla provedena analýza a identifikace slabých 
stránek systému zdravotnictví v dané oblasti. Auto$i dokumentu p$i$adili na první 
místo absenci aplikace bezpe!nostní strategie státu do zdravotnictví, neboli vytvo$ení 
efektivního zdravotn"-bezpe!nostního subsystému v rámci komplexního 
bezpe!nostního systému státu a jeho následné prosazení do státní bezpe!nostní 
politiky. 

Od zpracování tohoto materiálu ub"hly 4 roky a $ada nedostatk# stále p$etrvává. Za 
klí!ové oblasti, které si vyžadují urychlené $ešení, je možné považovat zejména: 

a) nejasnou koordinaci mezi MZ  R a krajskými ú$ady v krizovém $ízení v oblasti 
zdravotnictví; 

b) sou!asný minimální vliv MZ  R na vytvá$ení funk!ního zdravotnického 
záchranného systému (ZZS). Ministerstvo není schopno p$ímo ovlivnit ani 
z$izování, organizaci !i zajišt"ní !innosti zdravotnické záchranné služby; 

c) absenci místa opera!ního $ízení a kontaktního místa v l#žkových zdravotnických 
za$ízeních ($ada zdravotnických za$ízení nemá do své organiza!ní struktury 
implementována pracovišt" krizové p$ipravenosti podle jednotného metodického 
pokynu, zpravidla tato pracovišt" chybí, nebo je jejich !innost suplována jinými 
útvary); 

d) nedostate!né až tak$ka nulové vybavení ZZS a vybraných l#žkových 
zdravotnických za$ízení s regionální p#sobností dekontamina!ními, bariérovými a 
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dalšími ochrannými pom#ckami a prost$edky k $ešení problematiky specifických 
hrozeb chemického, biologického, radiologického a jaderného (CBRN) nebezpe!í; 

e) nedostate!né znalosti a slabý výcvik specifických postup# v podmínkách 
poskytování zdravotní pé!e za mimo$ádných událostí u poskytovatel# primární 
pé!e; 

f) není vytvo$en a proporcionáln" rozvíjen optimáln" výkonný ZZS, jakožto 
subsystém komplexního bezpe!nostního systému státu; 

g) traumatologické plány zdravotnických za$ízení jsou v $ad" p$ípad# zastaralé, 
nejsou v p$ípad" nových vlastník# aktualizovány, neodpovídají typovým plán#m; 

h) pot$eby zdravotnictví v oblasti bezpe!nosti jsou dlouhodob" podfinancovány, a 
protože zdravotnická za$ízení jsou p$evážn" financována prost$ednictvím 
zdravotních pojiš%oven, není v sou!asné dob" p$edpoklad zlepšení situace; 

i) nedostatek speciální materiáln" technické základny, logistických prvk# a 
finan!ních zdroj#; 

j) absence eduka!ních aktivit a p$ipravených lektor#. 
 

K výše deklarovaným nedostatk#m je nutné doplnit mnohé další a je k diskuzi, zda 
nejsou stejn" závažná: 

a) minimální znalost léka$# a dalšího zdravotnického personálu jak postupovat 
v p$ípad", je-li dopravena do zdravotnického za$ízení osoba kontaminovaná 
chemickými, biologickými, toxinovými, radiologickými !i jadernými látkami, 
radioaktivním materiálem, biologických agens a toxin# nebo jiných vysoce 
infek!ních látek; 

b) na léka$ských a zdravotnických fakultách je oblast p$ípravy student# 
v problematice poskytování zdravotní pé!e za mimo$ádných událostí a krizových 
stav# dlouhodob" opomíjena, absolventi nemají žádné nebo mají pouze omezené 
znalosti a dovednosti v této oblasti; 

c) není vyjasn"na odpov"dnost za dodávky lék#, zdravotnických pot$eb a nezbytných 
ochranných prost$edk# v p$ípad" havárií velkého rozsahu, které mohou vážn" 
ohrozit a paralyzovat infrastrukturu regionu, p$ípadn" státu; 

d) je z$ejmá nedostate!ná edukace ve$ejnosti, která je spíše strašena než vychovávána 
k tomu, aby ú!inn" spolupracovala na $ešení havarijních situací (tento stav vede ke 
snížení odolnosti a zvýšené zranitelnosti obyvatelstva s možnými fatálními 
d#sledky); 

e) spole!nost nebezpe!í zneužití CBRN látek výrazn" podce&uje, není na n" 
p$ipravena a odmítá systematické vzd"lávání a výcvik v této oblasti; 

f) p$íprava obyvatelstva na krizové situace je dlouhodob" zleh!ována sd"lovacími 
prost$edky opakovaným p$ipomínáním d$ív"jšího ideov" zprofanovaného a do 
ur!ité míry zna!n" formálního systému civilní obrany a branné p$ípravy; 

g) pojem krizového $ízení ve zdravotnictví je zneužíván terminologicky a to jak p$i 
právních a metodických aplikacích, tak i v mediích a mnohdy i státními !i 
samosprávnými institucemi.  

 

Jak bylo zmín"né v úvodu, události nejen posledních let, ale také posledních 
m"síc#, dokumentují, že nelze dále otálet s $ešením dané situace. Nedokážeme si 
p$edstavit situaci, která by nastala, pokud by v sou!asné dob" došlo na území  eské 
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republiky k naléhavé pot$eb" zajistit okamžitou zdravotnickou pomoc v p$ípad" 
rozsáhlé havárie, p$i které by došlo ke kontaminaci postižených osob n"kterou 
z CBRN látek a u kterých by byla nezbytná další léka$ská, zpravidla neodkladná 
traumatologická pé!e. 

Jsme p$esv"d!eni, že zdravotnické záchranné služby by dokázaly zvládnout b"žnou 
havárii a to i p$i postižení zna!ného množství obyvatelstva mechanickými úrazy. Je 
zde možná mezikrajská výpomoc, která by byla založena zejména na bázi osobních 
kontakt#, protože žádný centrální orgán jako má Hasi!ský záchranný sbor !i Policie 
 R v sou!asné dob" p$íslušnou zdravotnickou službou nedisponuje. Situace by se však 
stala ne$ešitelnou v okamžiku, pokud by došlo k ohrožení obyvatelstva n"kterou 
z výše uvád"ných látek. Nemusí se p$itom v#bec jednat o cílený útok v#!i civilnímu 
obyvatelstvu. Sta!í, že dojde k erupci nebo nekontrolovatelnému úniku dusivých 
chemických látek v n"kterém z pr#myslových provoz# a nastane pot$eba nasazení 
v"tšího množství mobilních dýchacích p$ístroj#. Podle našich sou!asných poznatk# by 
však k totálnímu selhání v"tšiny zdravotnických za$ízení došlo i v p$ípad", že bude do 
nemocnice p$ivezen v"tší po!et postižených, vyžadujících urychlenou dekontaminaci. 
P$evážná v"tšina managementu nemocnic a stejn" tak celá $ada léka$# specialist# 
netuší, s kým odpovídající postup konzultovat. A nemusí jít pouze o havárii. Sta!í 
epidemie virózy komplikované respira!ním selháním, která !asto p$ivádí nemocni!ní 
hygieniky do ne$ešitelných situací. 

Bylo by chybou poukázat v tomto sd"lení pouze na nedostatky a p$itom se 
nepokusit hledat možná $ešení a zp#sob jejich realizace.  

Nezbytná $ešení proto vidíme v realizaci následujících opat$ení: 

a) v urychleném provedení komplexní analýzy sou!asného stavu p$ipravenosti 
zdravotnických za$ízení a sou!asných platných postup# $ešení krizových situací, 
p$i kterých došlo ke kontaminaci CBRN látkami (na úrovni záchranné 
zdravotnické služby, oblastních nemocnic a nemocnic s celokrajskou p#sobností 
v!etn" fakultních); 

b) v rozboru platné legislativy  R v této oblasti a ve zpracování podklad# k jejímu 
slad"ní a konzistenci s p$íslušnými mezinárodními požadavky, zejména pak 
s relevantními novými sm"rnicemi EU a doporu!eními Mezinárodní agentury pro 
atomovou energii (International Atomic Energy Agency -IAEA); 

c) v analýze a porovnání získaných poznatk# s obdobnými plány vybraných zemí EU 
a n"kterých dalších stát#, které s uvedenou problematikou mají osobní zkušenost, 
nap$. SNS;  

d) posouzení provázanosti kritické infrastruktury jednotlivých kraj# 
s traumatologickými plány zdravotnických za$ízení a zárove& vyhodnotit 
traumatologické plány t"ch zdravotnických za$ízení, s jejichž ú!astí lze p$i $ešení 
krizových situací po!ítat; 

e) vyhodnocení úrovn" znalostí a dovedností léka$ského a zdravotnického personálu 
týkající se diagnostiky, metodiky ošet$ení a lé!by nemocných kontaminovaných 
CBRN látkami v p$ípad" hromadných havárií a zajišt"ní personální bezpe!nosti a 
bezpe!nosti pacient# v této oblasti; 
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f) vyhodnocení funk!nosti zabezpe!ení zdravotnických za$ízení dostate!ným a 
rychlým zásobováním léky, zdravotnickým materiálem a pot$ebnými ochrannými 
pom#ckami; 

g) v p$íprav" a v organizaci krajských seminá$# a kurz# zam"$ených na instruktáž 
pracovník# zodpov"dných v jednotlivých zdravotnických za$ízeních za 
zpracovávání traumatologických plán# s cílem dosažení jejich rychlé aktualizace 
v daných organizacích; 

h) po$ádání seminá$# a dalších akcí zam"$ených na praktické nácviky ur!ené pro 
léka$e a zdravotní personál se zam"$ením na efektivní postupy p$i ošet$ování 
nemocných kontaminovaných CBRN látkami; 

i) v tlaku na vedení léka$ských a zdravotnických fakult na zapracování výuky a 
výcviku dané oblasti do studijních obor# a program# na t"chto fakultách v podob" 
samostatných povinných p$edm"t#; 

j) ve zpracování a vydání odborných publikací a monografií zam"$ených na 
uvedenou problematiku; 

k) v urychleném zpracování návrhu mediální politiky a podklad# k seznámení 
ve$ejnosti s výsledkem projektu, který bude akceptován a realizován p$edevším 
ve$ejnoprávními sd"lovacími prost$edky; 

l) zorganizování modelových cvi!ení na krajské úrovni s cílem ov"$ení funk!nosti 
inovovaných traumatických plán# a provázanosti klí!ových zdravotnických 
za$ízení se zdravotnickou záchrannou službou; 

m) verifikovat možnosti Armády  eské republiky ve využití Centra biologické 
ochrany v T"chonín". 

 
  

Tato práce byla podpo!ena projektem ministerstva vnitra %eské republiky VG 

20102015002-"Osobní bezpe"nostní dohledový systém pro podporu výcviku a zásahu 

jednotek IZS". 

 

Kontaktní adresa: 

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. 
FBMI  VUT 
nám. Sítná 3105 
272 01 Kladno 
Email: leos.navratil@fbmi.cvut.cz 
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TEORIE PRO PRAXI 

Radim Roudný  

Abstrakt: Pojednání se v prvé "ásti zabývá problémem vztahem teorie a praxe. Dále je 

pojednáno o problematice modelování. 

Klí ová slova: Teorie, transfer, praxe, hodnocení, modely, transparentnost 

 
1. Úvod 

Vzhledem ke specifickému charakteru, svým zp#sobem výro!nímu, letošní 
konference je p$ísp"vek zam"$en obecn"ji a to na vztah teorie – praxe a dále na 
problematiku modelování a transparentnosti rozhodování. 

 
2. Teorie a praxe 

Podle Slovníku cizích slov [2] teorie je „v#decky konzistentní výklad (na rozdíl 
od !isté empirie); soubor pravidel n"jaké oblasti“. S tím lze v zásad" souhlasit i když 
tvrzení „na rozdíl od !isté empirie“ je mírn" zavád"jící z hlediska vzniku teorie. Je 
mnoho teorií, myslím že velká !ást, které vznikly na základ# empirie. P$ipome&me 
si Becquerel#v objev zá$ení smolince, teorie pevnosti matriál# a další. Jsou 
pochopiteln" i významné teorie, které vznikly abstrakcí a pouze na základ# duševní 
$innosti. Typickým p$edstavitelem je matematika. 

 
 
 
 
 
 
 
     
 

Obr.1 
 

Vztah teorie – praxe je schematizován na obr. 1 vyjad$uje skute!nost, že d#ležité je 
nejenom vytvo$ení teorie, ale i její p$enesení do praxe, ve schématu ozna!ené jako 
transfer. Lidé, kte$í usilují o aplikaci výsledk# výzkumu si zaslouží uznání práv" tak 
jako auto$i teorií. P$íkladem je !eský autor Bohumil Dobrovolný, který vytvo$il 
ohromné množství publikací technické literatury, který však byl !asto kritizován za 
kompila!ní charakter jeho p$íru!ek, ale ve skute!nosti významn" p$isp"l k rozvoji 
techniky u nás. 

Na teorii a v"du se m#žeme dívat, hodnotit ji, r%zným zp%sobem a to: 

 
TEORIE 

 
TRANSFER 

 
PRAXE 
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  materialisticky1, vycházíme z principu prvotnosti hmoty a praxe, 

  idealisticky, podstatu sv"ta považujeme za primárn" duchovní, 

  akademicky a z hlediska v"deckých komunit, 

  ú$elov#, politicky, zájmovými skupinami atd. 

Hodnocení v#dy a teorie je problémem, který nebude nikdy úpln# vy&ešen. 
Jednotlivé teorie jsou n"kdy módní, vynášeny do nebe a naopak zatracovány. R#zný 
pohled vytvá$í nejenom vlastní hodnocení podstaty, ale i mediální prezentace, kdy 
jedna a táž v"c m#že u b"žného konzumenta informace vzbudit zcela opa!ný dojem.  

Materialistické hodnocení (k pojmu materialista bychom mohli použít jako 
synonyma realista, pragmatik, racionalista atd.) považuje za zásadní kritérium 
hodnocení hmotný, reálný výsledek. Racionáln" uvažující lidé s takovým p$ístupem 
asi budou souhlasit. V b"žném život" kdy je p$edevším d%ležité zajišt#ní základních 
pot&eb života to b"žn" platí. P$íklad# bychom mohli uvést tak$ka nekone!né 
množství, mimo jiné teorii rizika a ochrany spole$nosti. Prost" $e!eno p$írodní 
zákony o p$ežití a míst" na slunci nezm"níme (mj. jsou podstatou tržní regulace). Jak 
však budeme teorie hodnotit z materialistického hlediska? Máme 2 možnosti: 

  podle výsledk%, 

  experimentem. 

Hodnocení podle výsledk% má zásadní nedostatek, dochází k nim za rozdílných 
podmínek, výsledek sice známe, ale nevíme zda k n"mu došlo na základ" zkoumané 
teorie, nebo to zp#sobila zm#na podmínek.  

Experiment v užším slova smyslu se musí vyzna$ovat: 

   vztahem k realit# (reálnému objektu, systému !i procesu), 

  p&esností m"$ení, 

  opakovatelností (opakovatelností rozumíme možnost vytvo$ení 

p$ijateln" stejných podmínek). 

Všechny t$i podmínky experimentu v užším smyslu nikdy nejsou absolutní, ale 
omezené. Experiment, i když je proveden na reálném objektu, nem#že zachytit a 
sledovat vše. Omezené možnosti p$esnosti m"$ení, lépe $e!eno pozorování, jsou 
všeobecn" známy, stejn" jako skute!nost, že stejné podmínky m#žeme zajistit pouze 
v omezené mí&e.  

V mnoha p$ípadech však nem#žeme experiment v#bec realizovat.Omezení 
realizovatelnosti experimentu jsou: 

  ekonomická, 

  technologická, 

                                                 
1 V ruském totalitním modelu tzv. „socialismu“ byl materialismus zneužit pro zamlžení podstaty režimu a ve 

skute!nosti reálný, pozitivní, materializmus byl potla!ován, nap$. ekonomické teorie. 
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  jiná (nap$. humanitní). 

Ekonomické omezení je z$ejmé, experiment musí p$inést výsledky (p$ímé i 
nep$ímé) vyšší než náklady, rentabilitu + , 1. P$ijatelná je rentabilita významn" vyšší 
než + >>1, jinak pokus nemá ekonomický smysl.  

Technologické omezení je dáno danou úrovní techniky, mnoho jev# v atomech, 
virech atd. nejsme schopni dodnes zkoumat. Práv" tak experimentáln" nezkoumáme 
n"které megaproblémy (nap$. model sopky) i když to je i ekonomická otázka. 

Jiná omezení p$edstavují rozsáhlé spektrum po!ínaje nep$ípustností experiment# 
na lidech, ochranou prost$edí (jaderné zkoušky) atd. 

Experiment v užším smyslu je typický pro technické a $áste$n# p&írodní v#dy. 

Specifické jsou spole$enské v#dy, které mají mnohé teorie, jejichž výsledek 
racionáln# nelze zjistit, nap$. filozofické úvahy. V t"chto p$ípadech materialistické 
hodnocení neexistuje. Pokud ovšem ur!itá teorie má z&etelné dopady v praxi, pak 
hodnocení existuje, n"kdy pozitivní, jindy negativní. 

Ve spole$enských v#dách experiment v užším smyslu není možný, pouze známe 
výsledky za ur!itých podmínek. Nap$. experiment k ekonomické transformaci 
spole!nosti je nereálný, pon"vadž opakování je nemožné, neexistuje tedy (a nebude 
existovat) rigorózní pr#kaz, zda postup byl dobrý !i špatný.  

V#dci2 spole$enských v#d mají a dávají velký prostor pro diskuze o pravdivosti a 
zavržení teorií, menší pro racionální pr#kaz. Zv#tšování prostoru pro diskusi a 
omezení možnosti racionálního pr%kazu roste s obecností problematiky. N"komu 
!ist" teoretické pojímání v"dy !iní pot"šení, jiný to pova$uje za zcela nicotné. Existuje 
$ada v"dních disciplín, které si vysta!í žít samostatn" bez poskvrn"ní praxí.  

M#žeme konstatovat, že kriterium praxe dané p$edevším reálnými výsledky, tak 
ov#&ené experimentem má pro nás zásadní význam3. 

Idealistické hodnocení vychází z duchovní podstaty sv"ta, nem#že být jiné než 
duchovní. Duchovní podstatu však neumíme m#&it a sd#lujeme ji pouze subjektivn" 
vyslovením ur!itých thesí, myšlenek. Idealistické hodnocení není synonymem 
subjektivního hodnocení (subjektivní hodnocení má sv#j nezastupitelný význam i 
v naprosto reálných problémech) . Idealistické hodnocení však není zanedbatelné, 
musíme jej respektovat a s ním pracovat . 

Hodnocení odborných komunit mezi která pat$í i akademická hodnocení jsou 
specifickou kategorií, která byla vytvo$ena uvnit$ jejich sv"ta a pro jejich pot$ebu. 
Odborné komunity si vytvo$ily pravidla, která jsou mnohdy (spíše ve své v"tšin") 
praxi a jejím pot$ebám zna$n# vzdáleny. Uve(me alespo& n"které p$íklady a 
používaná pravidla. Akademická pravidla hodnocení se nevyskytují pouze 
v komunitách akademik#, jsou vlastn" projevem byrokracie a prostoupila i do 
praktického života, vyskytují se nap$. v p$ístupech n"kterých grantových institucí.  

                                                 
2 Praktik p$i vnímání teorií musí být obecn" ostražitý, pon"vadž !istí v"dci jsou zvláštní živo!išný druh. 
3 Jsem p$esv"d!en, že z hlediska celé spole!nosti to platí obecn", zárove& upozor&uji na slovo „zásadní“, 
pon"vadž význam mají i další možnosti hodnocení teorie. 
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Základním hodnotícím kritériem jsou publikace. Hodnotí se množství, kategorie, 
odezvy a cita!ní indexy. Ty výsledky teorie a odborné práce v#bec, které jsou 
skute$n# hodnotné, využitelné v praxi se v"tšinou nepublikují, ale jako cenné 
nehmotné vlastnictví se prodávají. Pokud se publikují, tak sekundárn" a omezen", aby 
duševní vlastnictví nebylo dot!eno. Výsledky mnoha publikací jsou prakticky 
nepoužitelné, ale vzniká praradox, navzdory tomu auto&i a jejich instituce jsou 
hodnoceni pozitivn# a jsou jim p$id"lovány odpovídající prost$edky. 

Oponentní &ízení je dalším typem hodnocení. Je, nebo p$esn"ji - m"lo by být 
expertním posouzením všech aspekt#, zejména realiza!ní praxe. Nikdo si nem#že d"lat 
iluze, že existuje naprostá objektivnost oponentních &ízení, ta v praxi neexistuje, 
jedná se pouze o zachování p&ijatelné míry objektivnosti. 

Nesporn" významnou složkou bádání je literární pr%zkum, nadnesen" nazývaný 
výzkum. V akademické obci existuje diskutabilní pravidlo hodnocení publikací podle 
aktuálnosti. Pravidlo zní: stará publikace – špatná publikace. B"žn" však používáme 
mnoho metod objevených p$ed staletími a v#bec se za to nestydíme. Nap$. v"tšina 
z nás používá metodu nejmenších !tverc#, kterou formuloval Gauss ve 20. letech 19. 
století, tedy tém"$ p$ed 200 lety. Dochází k situacím, kdy publikace vydaná s malými, 
bezvýznamnými, úpravami (n"kdy i chybami) po mnoha letech je považována za 
aktuální, p#vodní vydání ne. 

M#žeme se však setkat i s požadavky na výzkum n"kdy zvaný $istý výzkum. Je tím 
p$evážn" mín"n základní výzkum v ur!itém oboru. Nositelé požadavku ignorují 
skute!nost, že prostor základního výzkumu je již zna!n" vy!erpán a zbývající oblastí 
jsou, až na výjimky, ekonomicky extrémn" náro!né. Moderní a hlavn" bezprost$edn" 
užite$ný je p$edevším aplika$ní výzkum, který se významn" odehrává v 
interdisciplinární oblasti.  ást se setkáváme s posuzováním výzkumu podle toho do 
jaké kategorie je problematika za$azována a nikoliv podle provázanosti a užitku, tento 
p$ístup evidentn" není vhodný pon"vadž potla!uje práv" interdisciplinární p$ístupy.  

Ú$elové hodnocení je !astým a v ur!itých etapách p$evládajícím p$ístupem. Typ# 
ú!elového hodnocení je mnoho, typickými p$edstaviteli jsou hodnocení politická, 
ekologických aktivist#, ochránc# nejr#zn"jších práv atd. Vážíme si samoz$ejm" 
demokratických svobod v!etn" svobody slova, navenek každý m#že vyslovovat 
nejr#zn"jší názory, ale až na zanedbatelné výjimky z vlastního hlediska ctí Maslowovu 
pyramidu motivací v její základn" fyziologických pot$eb. Proto reáln", nikoliv naivn", 
musíme vycházet z toho, že elementární motivací aktér# t"chto uskupení není vyšší 
princip, ale vlastní profit. Mnohdy akté$i jsou zprost$edkovateli a ochránci zájm# 
jiných, pochopiteln" ne zadarmo. Našt"stí oblast ochrany spole!nosti v !ásti 
záchranných systém# je ú!elovými vlivy ovliv&ována relativn" málo. 

P$ípad# a p$íklad# ú!elových hodnocení je nekone!né množství, byly, jsou a budou. 
Ú$elová hodnocení nejsou o praktickém užitku, ale o užitku jednotlivc# a skupin 
(nap$. politik#). Tvo$í prostor, ve kterém se musíme pohybovat a najít cesty jak 
praktický užitek prosadit. 

 Model a praxe 

Vztah teorie, modelu a praxe je znázorn"n na obr. 2. Teorie vždy popisuje 
realitu zjednodušen# a obecn#, jinak to ani není možné.  



54 
 

PRAXE

TEORIE MODEL

 

 
 
 

Obr. 2 Vztah praxe- model-teorie 
 

Model je zobrazení !i popis konkrétního objektu $i procesu. Model pochopiteln" 
také nikdy nem#že být vše zahrnujícím popisem, ale pouze zjednodušením. To neplatí 
pouze pro modely, ale pro všechno naše vnímání.  

P$i tvorb" model# musíme rozhodnout o jejich struktu&e (podrobnosti !len"ní) a 
hranicích (co do $ešeného modelu zahrneme). Chybou je p$íliš podrobné !len"ní 
práv" tak jako nedostate!né, hrubé !len"ní. Stupe' strukturovanosti závisí na cíli 
$ešení, neur!itosti prostoru $ešení a na informa!ních vstupech. Nap$. jednoduché 
jednokriteriální modely (tzv. !erná krabice) jsou užite!né p$i nedostatku informací a 
neur!itosti prost$edí v budoucnosti. 

Hranice model% volíme na základ" principu separabilnosti, což znamená, že do 
modelu zahrneme to co m#žeme ovlivnit a prost$edí modelu chápeme jako 
jednosm"rné ovlivn"ní (vazba do modelu, nikoliv zp"tná vazba na hranici modelu). 

V moderní praxi analýzy a rozhodování je však nutné konfrontovat volbu 
teoretického p$ístupu, konstrukci modelu a získané výsledky s tzv. „zdravým selským 
rozumem“. V tom není nic špatného, rozhodování má vždy významnou složku 
praktických znalostí a složku subjektivní v!etn" intuitivní. Dále musíme mít na mysli, 
že použití ur$itého teoretického p&ístupu m%že být pozitivem i negativem. Tak se 
vyhneme mnoha chybám. 

Zopakujme, že pokud chceme teorii a modelování objekt#, jev# $ešit racionáln" 
musíme stále hodnotit a respektovat všechny 3 vztahy mezi praxí (primární), 
teorií a modely. 

P&i aplikaci model% (realizované teorie) je velmi d%ležité, jak p&edáme výsledky 
praxi. Zp#sob p$edání musí vycházet z hlediska uživatel# výsledk#, nikoliv autor# 
teorií. Domnívám se, že vše lze vysv"tlit straviteln" a tak, aby uživatelé nabyli 
p$esv"d!ení, že to není komplikující balast. P&edání výsledk% bádání je náro$ná 
práce, pro kterou je pot$eba ur!itý talent, pokud ho nemá autor, musíme vhodné osoby 
nalézt. 

Na základ" analýzy model# !iníme rozhodnutí u kterých je d#ležitá jejich 
transparentnost, která spo!ívá v jasné formulaci: 
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pro! je projekt !i proces nutný, 
jaké jsou alternativy $ešení, 
jaký je užitek U, 
jaké jsou náklady N (po$izovací i provozní), 
jaká je hodnota H=U/N. 
 

Transparentnost nejen vytvá$í dobrý vztah mezi aktéry rozhodnutí (nap$. politiky) a 
dot!enými subjekty (nap$. ob!any), ale je i významným opat$ením v boji proti korupci. 
Dnešní praxe tomu p$íliš neodpovídá, !asto se používá nap$. tvrzení „rozhodnutí je 
politické, ekologické, reformní, moderní“ což zastírá podstatu p$ístupu a má 
nekorektní charakter.  

Pro úplnost je vhodné p$ipomenout, že jak p$i vlastní tvorb" model#, tak zejména 
p$i využití výsledk# jejich analýzy je d#ležité i posouzení z hlediska tzv. „zdravého 
selského rozumu“. 

3. Záv#r 

Úvahy o vztahu teorie – transfer – praxe n"kdo m#že považovat za ztrátu !asu a 
lib#stku v"dátor#. Ú!elná aplikace tohoto vztahu je však základem správného 
rozhodování a následných dobrých výsledk#. To platí v podnikatelské sfé$e i ve 
ve$ejné správ". 

Rozhodování by se m"lo opírat o analýzu model# a proto je velice d#ležitá a proto 
je velice d#ležitá správná tvorba model# o které pojednává 3. kapitola. P$i korektní 
prezentaci výsledk# a jejich interpretaci je d#ležitá jejich transparentnost, která je 
mimo jiné d#ležitým nástrojem boje proti korupci.  
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N(KTERÉ ASPEKTY BEZPE"NOSTI A KRIZOVÉ !ÍZENÍ 
V DOPRAV( 

Radovan Soušek 

 
Abstrakt: Text p!ísp#vku poukazuje na význam dopravy za krizových stav  a opat!ení 

proveditelná za krizových stav  k snadn#jšímu zvládání krizových situací. 

Charakterizuje vznik mimo!ádných událostí v doprav# vzhledem k jejich p vodu a 

jejich kvantifikaci. 

 
Klí ová slova: doprava, krizové !ízení, krizové stavy, opat!ení 

 
 
1. Úvod 

Doprava, jako soubor !inností, jimiž se uskute!&uje zám"rný pohyb dopravních 
prost$edk# po dopravních cestách a p$emis%ování osob a v"cí dopravními prost$edky 
nebo dopravními za$ízeními, zaujímá nezastupitelné místo p$i $ešení krizových situací. 
Pro zabezpe!ení její funk!nosti v krizových situacích a k rychlému odstran"ní 
následk# mimo$ádných událostí v doprav" samé, je vytvo$en systém, který zajiš%uje 
odpovídající diferencované reakce na vzniklé mimo$ádné situace. Lze $íci, že !ím je 
sofistikovan"jší dopravní infrastruktura, tím je citliv"jší na narušení mimo$ádnými 
událostmi. 

Negativním d#sledk#m krizových situací se nevyhne ani doprava, která je brána 
lidským vnímáním jako samoz$ejmost, ale p$i svém narušení negativn" ovliv&uje chod 
celé spole!nosti. Doprava je ovliv&ována nepodstatnými odchylkami od normálu, 
kritickými situacemi v podob" dopravních nehod, p$es havárie, jejichž d#sledkem jsou 
zejména materiální škody, až po rozsáhlé narušení kontinuity dopravních technologií, 
infrastruktury a systém#, které mohou mít dopad na celé národní hospodá$ství. 

Mimo&ádné události v doprav# 
Mimo$ádné události v doprav" mají p#vod 

  vn# dopravního systému (soustavy) - situace, které jsou zp#sobeny p$í!inami 
na které reagují státní orgány vyhlášením krizových stav# (vále!ný stav, stav 
ohrožení, nouzový stav, stav nebezpe!í), v nichž dopravní soustava plní svoji 
nezastupitelnou funkci v jiných, složit"jších podmínkách a $ídí se 
zpracovanými krizovými plány - ohrožují dopravu z vn"jšku. 

  uvnit& dopravního systému (soustavy), jejichž spoušt"cím mechanismem je 
událost nap$. vzniklá v souvislosti s dopravní nehodou - ohrožují dopravu ze 
vnit$ sytému/soustavy. 

Zdrojem mimo$ádných událostí uvnit$ systému je 
  !lov"k (jako obsluha dopravního prost$edku nebo jako zdroj informací), 

  dopravní prost$edek (jeho technický stav), 

  dopravní cesta (její technický stav a sjízdnost), 
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  dopravní technologie, 

  dopravní informace. 
Podle rozsahu škod a sil a prost&edk% pot&ebných k navození normálního stavu 

je lze d#lit na:  

  nehodové události, 

  havarijní události, 

  krizové události. 
Pro orientaci je uvedena kvantifikace mimo&ádných událostí podle rozsahu 

následk% do skupin, kterou je možné provést na základ" tab. !. 1. D"lení 
mimo$ádných událostí podle rozsahu následk#, a ve které je také uvedena. Je t$eba vzít 
v úvahu, že nelze také v tomto p$ípad" stanovit p$esnou hranici mezi jednotlivými 
stavy v doprav".  

 

Tab.  . 1.  Mimo!ádné události podle rozsahu následk" 

Kvantif
. 

stupe' 

"íslo a typ mimo&ádné 
události 

Ztráty na lidských životech, 
újmy na zdraví 

Materiální 
ztráty [mil. 

K$] 
I. 1. ZÁVADA žádné 10-4 
I. 2. VADA žádné, díl!í ohrožení zdraví 10-4-10-3 
II. 3. PORUCHA žádné, díl!í ohrožení zdraví 10-3-10-2 
II. 4. NEHODA jedinec, hromadné ohrožení 

zdraví 
10-1 

III. 5. HAVÁRIE n"kolik jedinc# 1 a více 
III. 6. ZÁVAŽNÁ 

HAVÁRIE 
desítky osob 1-10 

III. 7. POHROMA desítky až stovky 10-102 
IV. 8. KATASTROFA stovky až tisíce 102-103 
IV. 9. KATAKLYZMA desetitisíce až statisíce 103-104 
IV. 10. APOKALYPSA milióny a více 106 a více 

Na základ" uvedených východisek je poté možno definovat stavy v doprav" takto: 

  Krizový stav v doprav# je stav po mimo$ádné události skupiny III. a IV., kdy 
je narušena normální funkce odv"tví dopravy nebo celého dopravního 
systému a navození normálního stavu není zvládnutelné integrovaným 
záchranným systémem, speciálními službami a prost$edky resortu dopravy, 
které jsou b"žn" dosažitelné. Pro obnovení funk!nosti systému, je nutno 
využít prost$edk# a opat$ení rozpracovaných v krizových plánech subjekt# 
hospodá$ské mobilizace resortu dopravy pop$ípad" i státu. 

  Havarijní stav v doprav# je stav po mimo$ádné události skupiny III., kdy 
dojde k narušení funk!nosti dopravní cesty, k obnovení normálního stavu 
sta!í síly a prost$edky integrovaného záchranného systému v sou!innosti 
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s p$íslušnými speciálními službami a sílami a prost$edky resortu dopravy; k 
navození normálního stavu se využívají zpracované havarijní plány. 

  Nehodový stav v doprav# je stav po mimo$ádné události skupiny I. a II. (po 
dopravní nehod" a jiné události), které svým rozsahem výrazn" naruší 
plynulost provozu po dopravní cest" nebo vyžaduje p$ijímat mimo$ádná 
provozní opat$ení v d#sledku mimo$ádn" nep$íznivých pov"trnostních a 
ekologických vliv#. 

Ministerstvo dopravy "eské republiky a jeho úloha v krizovém &ízení 

Ministerstvo dopravy je úst$edním orgánem státní správy  R, v jehož !ele je !len 
vlády. Vykonává p#sobnost vyplývající ze zákona !. 2/1999 Sb. a dalších obecn" 
závazných právních p$edpis# ve v"cech drah a drážní dopravy, silni!ní a m"stské 
dopravy, drah zvláštního ur!ení, pozemních komunikací, vnitrozemské plavby, 
vodních cest a civilního letectví. 

Základními dokumenty MD "R pro oblast krizového &ízení jsou: 

  Dopravní politika  R, 
  Strategie krizového $ízení v doprav" do roku 2013, 
  Krizový plán MD  R. 

P&i pln#ní úkol% v oblasti bezpe$nosti státu MD "R zejména: 

  vypracovává koncepci hospodá$ských opat$ení pro krizové stavy jako sou!ást 
dopravní politiky státu; 

  spolup#sobí na zachování základních funkcí státu za krizových situací; 
  podílí se na plánování obrany státu v!etn" opera!ní p$ípravy státního území 

z hlediska dopravní infrastruktury; 
  zpracovává krizový plán a typové plány za oblast dopravy; 
  p$ipravuje p$edrealiza!ní opat$ení k použití pohotovostních zásob (p$edevším 

mostních provizorních konstrukcí); 
  podílí se na plánování civilních zdroj# v jednotlivých oborech dopravy; 
  spolupracuje v oblasti prevence z hlediska boje proti terorismu. 

V dob" krizového stavu je ministerstvo dopravy oprávn"no uložit provozovateli 
dráhy, drážní dopravy, silni!ní dopravy, letadel, letiš%, vnitrozemské vodní dopravy a 
ve$ejných p$ístav#, jakož i vlastníku a provozovateli ostatních objekt# a za$ízení 
sloužících doprav" povinnost zabezpe!ování dopravních pot$eb. 

MD  R je povinno vést pro pot$eby správních ú$ad# a složek IZS, celostátní 
informa!ní systém pro preventivní a záchranná opat$ení v oblasti mobilních zdroj# 
nebezpe!í v doprav". 

MD  R p$ipravuje a vlád" navrhuje p$ijetí regula!ních opat$ení v oblasti dopravy 
zam"$ených zejména na priority ve využívání dopravní infrastruktury, použití 
dopravních prost$edk#, eliminaci kongescí a efektivní spot$ebu pohonných hmot. 

Priority Dopravní politiky  R v oblasti bezpe!nosti dopravy jsou zejména: 

  vytvo$it a zavést systém regulace dopravy za krizových stav#, 

  p$i tvorb" a použití pohotovostních zásob pro resort dopravy zabezpe!it 
železni!ní mostní konstrukce do 5% celkové délky st$edních a velkých 
most# na p$edpokládané ur!ené železni!ní síti a železni!ního obnovovacího 
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materiálu ve výši do 3% celkové délky tratí na p$edpokládané ur!ené 
železni!ní síti, 

  podporovat na národní i mezinárodní úrovni vytvo$ení bezpe!nostního 
sytému, s jehož pomocí bude mít stát zajišt"nou kontrolu nad hrozbami a 
riziky p$i p$eprav" nebezpe!ných v"cí, který bude spl&ovat požadavky na 
p$esnost a spolehlivost, 

  stanovit systém pro sledování polohy zásilek a jejich celistvosti, 

  zavád"ní ú!inných postup# pro ohlašování ohrožení p$i p$eprav" vysoce 
rizikových nebezpe!ných v"cí a jednání v takových situacích, 

  p$ipravit a organiza!n" zabezpe!it využití „Zvláštních obnovovacích závod# 
MD  R“ k $ešení krizových situací v systému nouzového hospodá$ství. 

Pro monitorování situace je na MD  R z$ízeno „Situa!ní centrum ministerstva 
dopravy“, jehož funkci zajiš%uje opera!ní služba odboru krizového $ízení. Informace 
jsou p$ijímány, vyhodnocovány, p$ípadn" jsou na jejich základ" p$edkládány variantní 
návrhy $ešení, jak v b"žné, tak v krizové situaci, a to od zdroj# rezortu dopravy i mimo 
rezort. 

Mimo&ádné události opera$ní služb# SicMD oznamují zejména tyto stálé 
služby: 

   Úst$ední dispe!er  D, a.s. 

   Úst$ední dispe!er SŽDC, s.o. 

   Opera!ní st$edisko hasi!ské záchranné služby SŽDC, s.o. 

   Civilní letecká pátrací a záchranná služba 

   Vojenská letecká záchranná a pátrací služba 

   Opera!ní centrum Ministerstva vnitra 

   Opera!ní a informa!ní st$edisko HZS 

   Ministerstvo obrany, zdravotní služba 

   Letišt" Praha 

   'editelství silnic a dálnic  R 

   'ízení letového provozu  eské republiky, s.p. 

   Ústav pro odborn" technické zjiš%ování p$í!in leteckých nehod (ÚZPLN) 

    SA, a.s. 

Odbor bezpe$nostní MD "R 
Je specializovaným organiza!ním celkem pro krizové $ízení v resortu dopravy, 

který je pod$ízen p$ímo ministru dopravy.  
Základním posláním odboru je zajiš%ování p$ipravenosti resortu dopravy na $ešení 

krizových situací v doprav", zabezpe!ování úkol# ministerstva v oblasti civilního 
nouzového plánování, obranného plánování a hospodá$ských opat$ení pro krizové 
stavy. 
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Do p#sobnosti odboru dále pat$í p$íprava resortu z hlediska integrace  R do NATO, 
radia!ní havárie, požární ochrana a systém DOK pro preventivní a záchranná opat$ení 
v oblasti mobilních zdroj# nebezpe!í v doprav". 

"innost odboru je rozd#lena do oblasti úkol%: 

  koncep$ních, kam pat$í p$edevším vytvá$ení dlouhodobých výhled# a 
koncepcí krizového plánování $ízení v oblasti dopravy vycházející z 
mezinárodních spolupráce zpracování krizového plánu MD  R, 

  rutinních - $ízení zpracování a up$es&ování krizových plán# u subjekt# 
hospodá$ské mobilizace v p#sobnosti MD  R. Zpracovává návrh skladby a 
objemu státních hmotných rezerv pro zabezpe!ení funk!nosti dopravních 
odv"tví v krizových stavech. Zastupuje MD  R ve vládní komisi pro 
radia!ní havárie. 

Odborn# a metodicky ovliv'uje zpracování plán% krizové p&ipravenosti: 

  V železni!ní doprav" 

  u  eských drah, a.s. cestou generálního $editele, kterému je p$ímo pod$ízen 
odbor krizového $ízení a bezpe!nosti,  

  u SŽDC, s.o. cestou generálního $editele p$es nám"stka pro strategii 
usm"r&uje odbor krizového $ízení, 

  u Drážního ú$adu p$ímo cestou $editele, 

  u Drážní inspekce p$ímo cestou generálního inspektora. 

  V silni$ní doprav# je $ízení realizováno prost$ednictvím orgán# státní správy 
na úrovni kraj# (odbory dopravy a silni!ního hospodá$ství) a magistrát# 
m"st. Výkon státní správy je $ízen orgány státní správy, do jejichž p#sobnosti 
náleží úseky státní správy. 'ízení v rámci zákon# je realizováno vydáváním 
obecn" závazných právních p$edpis# a v jejich mezích vydáním sm"rnic a 
instrukcí. Pro údržbu silnic jsou vytvo$eny speciální p$ísp"vkové organizace 
krajské správy a údržby silnic. Obnova silni!ního fondu, v!etn" výstavby 
objekt#, se zabezpe!uje smluvn" s jednotlivými stavebními organizacemi.  

  Ve vnitrozemské vodní a letecké doprav# je krizové $ízení realizováno 
prost$ednictvím pov"$ených pracovník# v p$íslušných organizacích. 

N#které využitelné opat&ení v doprav# za krizových stav%  

Za stavu nebezpe$í m#že hejtman, starosta obce s rozší$enou p#sobností nebo 
starosta ur!ené obce v území uložit právnické a podnikající fyzické osob" povinnost:  

  p$emístit dopravní a mechaniza!ní prost$edky na ur!ené místo. 
Za stavu nebezpe$í m#že hejtman: 

  zavést regula!ní opat$ení v distribuci pohonných hmot, 

  p$ijmout regula!ní opat$ení, kterými se m"ní zp#sob $ízení a organizace 
dopravy. 

Regula$ní opat&ení v doprav# 

Za krizových stav# lze v resortu dopravy p$ijímat regula!ní opat$ení: 
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1. která stanoví obecn# závazné právní p&edpisy v jednotlivých druzích dopravy 
(železni!ní, silni!ní, letecká, vodní) pro b"žnou situaci. P$íklad: Ú$ad pro civilní 
letectví (ÚCL) je oprávn"n, podle § 89 zákona !. 49/1997 Sb., o civilním letectví po 
dohod" s Ministerstvem obrany, omezit nebo zakázat mimo krizový stav užívání 
vzdušného prostoru k létání. Doba omezení nebo zákazu je stanovena max. na t$i 
m"síce. Opat$ení m#že ÚCL p$ijmout také za krizového stavu. 

2. regula!ní opat$ení stanovená krizovými zákony, které umož&ují p$ijmout regula!ní 
opat$ení, kterými lze za krizových stav#: 

  m"nit zp#sob $ízení a zp#sob organizace dopravy, 

  omezit nebo zakázat provoz v oblasti silni!ní dopravy, drážní dopravy, letecké 
dopravy a vodní dopravy, 

  omezit nebo zakázat užívání pozemních komunikací, 

  stanovit zvláštní podmínky pro provád"ní ochrany, údržby a obnovy na 
pozemních komunikacích a na celostátní dráze, 

  omezit nebo zakázat provoz na dopravn" významné vodní cest". 
Jako první v po$adí z regula!ních opat$ení, by m"la být využita regula!ní opat$ení, 

která lze p$ijímat za b"žné situace. Až po té by m"la být využita regula!ní opat$ení s 
oporou v krizových zákonech. 

Regula$ní opat&ení v doprav# p&ijímaná za b#žné situace dle obecn# závazných 
právních p&edpis% využitelná p&i krizových stavech: 

Železni!ní doprava 
  P$id"lování kapacity dopravní cesty 

  P$ednostní p$id"lování kapacity dopravní cesty 

  Ud"lení/zm"na/odejmutí licence na provozování drážní dopravy 

  Ud"lení/zm"na/odejmutí ú$edního povolení na provozování dráhy 
Silni!ní doprava 

  Ud"lení/odejmutí licence 
Silni!ní hospodá$ství 

  Regula!ní opat$ení, kterým se omezuje užívání pozemních komunikací za 
b"žného stavu (nap$. !áste!né uzavírky) 

  Regula!ní opat$ení, kterým se zakazuje užívání pozemních komunikací za 
b"žného stavu (nap$. úplné uzavírky) 

Civilní letecká doprava 
  Zavedení zvláštního režimu na letišti pro p$id"lování volných letištních !as# 

dopravc#m 

  Do!asné p$erušení provozování letišt" nebo jeho !ásti 

  Opat$ení k regulaci odbavovacích služeb z d#vodu zajišt"ní bezpe!nosti a z 
d#vodu provozního p$etížení letišt" 

  Omezení nebo zákaz užívání vzdušného prostoru k létání 

Regula$ní opat&ení v doprav# p&ijímaná za krizových stav% s oporou v 
krizových zákonech: 
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Železni!ní doprava 
  Regula!ní opat$ení, kterým se m"ní zp#sob organizace a $ízení železni!ní 

dopravy v  eské republice: 

  Zm"na zp#sobu $ízení a organizace nákladní železni!ní dopravy na 
vyjmenovaných tratích (úsecích) pro ur!ené druhy vlak# v ur!eném !ase z 
d#vodu omezení nakládky a vykládky zásilek. 

  Zm"na zp#sobu $ízení a organizace železni!ní dopravy na vyjmenovaných 
tratích (úsecích) v ur!eném !ase z d#vodu opat$ení vydaných správními 
ú$ady v oblasti veterinární, rostlinoléka$ské, hygienické služby, odpadového 
hospodá$ství nebo na základ" mezinárodní smlouvy. 

  Zm"na zp#sobu $ízení a organizace nákladní železni!ní dopravy na 
vyjmenovaných tratích (úsecích) pro ur!ené druhy vlak# v ur!eném !ase z 
d#vodu omezení odstavování železni!ních vozidel a vlakových souprav. 

  Zm"na zp#sobu $ízení a organizace nákladní železni!ní dopravy na 
vyjmenovaných tratích (úsecích) pro ur!ené druhy vlak# v ur!eném !ase 
(vedení odklonovými trasami) z d#vodu zvýšení provozu vlak# osobní 
dopravy. 

  Z$ízení zastávky náhradní p$epravy z d#vodu zm"ny zp#sobu $ízení a 
organizace osobní železni!ní dopravy na vyjmenovaných tratích (úsecích) 
pro ur!ené druhy vlak# v ur!eném !ase z d#vodu výstupu a nástupu 
cestujících. 

  Zrušení stanice/zastávky z d#vodu zm"ny zp#sobu $ízení a organizace osobní 
železni!ní dopravy na vyjmenovaných tratích (úsecích) pro ur!ené druhy 
vlak# v ur!eném !ase z d#vodu zrušení výstupu a nástupu cestujících. 

  Regula!ní opat$ení, kterým se omezuje provoz drážní dopravy v  eské 
republice: 

  Omezení provozu vlak# nákladní dopravy na vyjmenovaných tratích (úsecích) 
pro ur!ené druhy vlak# v ur!eném !ase. 

  Omezení provozu vlak# osobní dopravy na vyjmenovaných tratích (úsecích) 
pro ur!ené druhy vlak# v ur!eném !ase. 

  Náhrada vlak# s hnacími vozidly závislé (elektrické) trakce za vlaky s hnacími 
vozidly nezávislé (motorové) trakce a s tím spojená redukce rozsahu vlakové 
dopravy (zohledn"ní propustné výkonnosti). 

  Zm"na rozsahu vlakové dopravy na vyjmenovaných tratích (úsecích) v 
ur!eném !ase z d#vodu provozu vlak# z odklon"né trat" (zohledn"ní 
propustné výkonnosti). 

  Zm"na rozsahu vlakové dopravy na vyjmenovaných tratích (úsecích) v 
ur!eném !ase z d#vodu zavedení vlak# ve státním zájmu (zohledn"ní 
propustné výkonnosti). 

  Regula!ní opat$ení, kterým se zakazuje provoz drážní dopravy v  eské 
republice. 
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Silni!ní doprava 
  Regula!ní opat$ení, kterým se m"ní zp#sob $ízení a organizace silni!ní 

dopravy v  eské republice: 

  Opat$ení pro povolení jízdy vybraných silni!ních vozidel. 

  Opat$ení pro zabezpe!ení dopravních pot$eb - p$eprava osob. 

  Opat$ení pro zabezpe!ení dopravních pot$eb - p$eprava v"cí. 

  Regula!ní opat$ení, kterým se reguluje dopravní obsluha vybraného území 
v  eské republice ve$ejnou linkovou autobusovou dopravou. 

  Regula!ní opat$ení, kterým se omezuje/zakazuje provoz silni!ní dopravy 
v  eské republice. 

Silni!ní hospodá$ství 
  Regula!ní opat$ení, kterým se omezuje užívání pozemních komunikací 

v  eské republice: 

  Omezení užívaní pozemních komunikací ur!itými vozidly v ur!itém !ase. 

  Omezení užívaní (!ástí) pozemních komunikací v ur!itém !ase. 

  Stanovení objízdných tras. 

  Regula!ní opat$ení, kterým se zakazuje užívání pozemních komunikací 
v  eské republice. 

Civilní letecká doprava 
  Regula!ní opat$ení, kterým se m"ní zp#sob $ízení a organizace civilní letecké 

dopravy v  eské republice: 

  Zajišt"ní p$epravy osob. 

  Zajišt"ní p$epravy v"cí. 

  Regula!ní opat$ení, kterým se omezuje letecká !innost provozovaná v  eské 
republice civilními letadly: 

  Omezení užívání vzdušného prostoru. 

  Omezení obchodní letecké dopravy. 

  Omezení provozu na letišti. 

  Regula!ní opat$ení, kterým se zakazuje letecká !innost provozovaná v  eské 
republice civilními letadly: 

  Zákaz užívání vzdušného prostoru. 

Vnitrozemská vodní doprava 
  Regula!ní opat$ení, kterým se upravuje provoz na dopravn" významné vodní 

cest" v  eské republice: 

  Regula!ní opat$ení, kterým se m"ní zp#sob $ízení a organizace vnitrozemské 
vodní dopravy. 

  Regula!ní opat$ení, kterým se omezuje nebo zakazuje provoz na dopravn" 
významné vodní cest". 
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2. Záv#r 

Záv"rem lze konstatovat, že za krizových stav# se snadn"ji provád"jí pot$ebné 
zm"ny v doprav", neplatí !asové lh#ty pro r#zná povolení, ale zm"ny provést 
prakticky ihned, neplatí povinnosti a náležitosti nap$. p$i zve$ej&ování jízdních $ád#. 

Za krizových stav# se rychleji a snadn"ji $eší obnova poškozené dopravní 
infrastruktury bez v"tších !asových pr#tah# díky možnosti p$id"lovat zakázky na 
obnovu p$ímo a nemožnosti tato rozhodnutí brzdit !i zastavit.  

Je t$eba si také uv"domit, že je podstatn" výhodn"jší žádat dopravní službu jako 
celek a ne nap$íklad dopravní prost$edek v kombinaci s pracovní povinností nebo 
výpomocí. 

Z hlediska regula!ních opat$ení v doprav" za krizových stav# je pot$ebné si 
uv"domit, že provád"ní regulace v osobní doprav" zabezpe!ované obcemi, krajem, 
státem je celkem snadné, ale v neve$ejné a nákladní doprav" to není tak jednoduché, 
jak se m#že z paragrafového zn"ní krizových zákon# na první pohled zdát. Je t$eba si 
zejména $íci, co má být p$edm"tem regulace a !eho chceme dosáhnout. 

Je t$eba také konstatovat, že resort dopravy se stále p$ipravuje na $ešení krizových 
situací a v podstat" nejzásadn"jším úkolem je zajišt"ní sjízdnosti dopravní 
infrastruktury a tomu odpovídá i p$íprava a vytvá$ené a udržované materiální a 
technické prost$edky (nejviditeln"jší v poslední dob" z hlediska povodní jsou nap$. 
provizorní mostní konstrukce) a v sou!asné dob" m"nící se systémy obnovy 
respektující nové podmínky. 
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APLIKACE KRIZOVÉHO !ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY 
OBYVATELSTVA NA UK FTVS 

Josef Vilášek 

Anotace: V souvislosti s výukou p!edm#tu Krizové !ízení ve ve!ejné správ# se u 

student  projevují problémy s pochopením nejen odborné terminologie krizového 

!ízení, ale i b#žných pojm  z oblasti ve!ejné správy. Východisko spat!uje v intenzívní 

snaze správn# vysv#tlovat všechny pojmy, které jsou uvedeny jak v legislativ#, tak i 

aktualizovaném Terminologickém slovníku krizového !ízení. 

 
Klí ová slova: krizové !ízení, ochrana obyvatelstva ve výuce na Univerzit# Karlov# 
 
 

 
1. ÚVOD 

Pot"šitelnou se stává skute!nost, že problematika krizového $ízení si našla své místo 
nejen u $ady státních institucí a orgán# samosprávy, ale i $ady vysokých škol. Osobn" 
jsem se podílel na akreditaci a výuce p$edm"tu Krizové $ízení ve ve$ejné správ" na 
Ekonomicko-správní fakult" Masarykovy univerzity v Brn" (Katedra ve$ejné 
ekonomie), Provozn" ekonomické fakult"  eské zem"d"lské univerzity v Praze 
(Katedra $ízení), Vysoké škole mezinárodních a ve$ejných vztah# v Praze (Katedra 
práva a ve$ejné správy) a v neposlední $ad" v sou!asné dob" p#sobím na Kated$e 
technických a úpolových sport# Univerzity Karlovy Fakult" t"lesné výchovy a sportu 
(UK FTVS). Práv" Fakulta t"lesné výchovy a sportu UK v Praze má jako zatím jediná 
vysoká škola akreditován studijní sm"r Ochrana obyvatelstva. Již v roce 2005 byly 
akreditovány a v roce 2009 reakreditovány studijní programy jak v bakalá$ském, tak 
navazujícím magisterském studiu. V tomto roce kon!í bakalá$ské studium již t$etí b"h 
studia a zárove& bude kon!it první b"h navazujícího magisterského studia. 

Jedním z profilujících povinn" volitelných p$edm"t# studijního sm"ru Ochrana 
obyvatelstva v úseku bakalá$ského studia je i p$edm"t Krizové $ízení, zakon!ený 
klasifikovaným zápo!tem. V navazujícím magisterském studiu je jedním 
z profilujících povinn" volitelných p$edm"t#, který bezprost$edn" navazuje na 
problematiku krizového $ízení, Didaktika ochrany obyvatelstva, zakon!ený zkouškou. 

Z tohoto pohledu bych se rád pod"lil o zkušenosti, získané nejen p$i vlastní výuce, 
ale i p$i oponování zpracovaných bakalá$ských prací, jejich obhajobách a ú!astí ve 
státní zkušební komisi. 

2. VŠEOBECNÉ POJMY 

V této !ásti bych se rád dotkl t"ch pojm#, které se na první pohled zdají být zcela 
jasné a srozumitelné. P$esto je studenti mnohdy používají nevhodn" a zkomolen". O 
které jde. Jde p$edevším o vymezení pojm# – ve$ejná správa, státní správa, správní 
ú$ady, územní samosprávné celky, okresy apod. Nepochopení n"kterých pojm# a 
souvislostí mnohdy souvisí s nedokon!enou reformou územní správy a jen st"ží se da$í 
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mnohé napravovat, zejména v hlavách t"ch, kte$í si p$irozen" nepamatují p$ímo 
„porodní bolesti“ s jejím zavád"ním. 

 
2.1. Ve!ejná správa 

Ve$ejnou správou rozumíme ur!ité druhy !innosti a instituce (organizace, ú$ady), 
které ve$ejnou správu vykonávají. Pojem ve$ejná správa je termínem spole!ným 
(nad$azeným) pro pojem státní správa (vykonávají ji p$edevším státní orgány), 
samospráva (je vykonávána orgány územních samosprávných celk# nebo orgány 
zájmovými) a ostatní ve$ejná správa (vykonávaná institucemi s právní subjektivitou). 
Ve$ejná správa má tyto základní funkce – normativní, ochrannou, ekonomicko-
regula!ní, plánovací a hospodá$sko-organiza!ní.  

Státní správu vykonávají: 
  Úst$ední orgány státní správy na úst$ední úrovni s p#sobností pro celý stát 

(ministerstva, jiné úst$ední správní ú$ady) jako p$ímí vykonavatelé státní správy. 
  Územní orgány státní správy s místní p#sobností (krajské a obecní ú$ady, ostatní 

správní ú$ady). 
  Ostatní státní orgány (soudy, státní fondy aj.). 

Samospráva m#že být: 
  Územní - kraje a obce. Podílí se na výkonu státní správy v p$enesené p#sobnosti. 
  Profesní - stavovské komory (léka$ská, lékárnická, advokátní, hospodá$ská), 
           - zájmová sdružení a spolky (Sdružení hasi!#,  eská obec sokolská aj.). 
 Ostatní ve$ejná správa je tvo$ena:  
  Institucemi s právní subjektivitou jako nap$.  eská národní banka,  eská tisková 

kancelá$, zdravotní pojiš%ovny aj. 
 

V !em spo!ívá hlavní problém?  asto je používán pojem státní správa jako 
nad$azený pojem k ve$ejné správ", nerozlišuje se mezi úst$edním správním ú$adem a 
ostatním správním ú$adem, ministerstva se nazývají jako úst$ední správní ú$ady místo 
úst$ední orgány státní správy apod.  

V tabulce 1 je uveden p$ehled správních ú$ad# s uvedením 

  Ministerstev 
  Jiných úst$edních správních ú$ad# 
  Správních ú$ad#, které nemají nad$ízený správní ú$ad 
  Pod$ízených správních ú$ad# s celostátní p#sobností 
  Pod$ízených správních ú$ad# s územní p#sobností. 
Tabulka je uceleným p$ehledem orgán# státní správy na centrální a regionální úrovni. 
  
Jak správn" rozum"t a vysv"tlovat pojem územní samospráva? Je to prostorov" 
vymezený funk!ní celek, kterému je sv"$eno právo samostatn" rozhodovat o svých 
záležitostech. P$íkladem územní samosprávy v  eské republice jsou obce jako 
základní územní samosprávné celky a kraje jako vyšší územní samosprávné celky. 

2.2. Okresy  

Okresní ú$ady na území  eské republiky ukon!ily svoji !innost 31. prosince 2002 
v rámci druhé fáze reformy územní správy. V této souvislosti byly provedeny rozsáhlé 
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zm"ny mnohých našich zákon# vydáním zákona !. 320/2002 Sb., o zm"n" a zrušení 
n"kterých zákon# v souvislosti se zrušením okresních ú$ad#. Kompetence okresních 
ú$ad# p$evzaly z!ásti krajské ú$ady a z!ásti obecní ú$ady obcí s rozší$enou p#sobností 
státní správy, jejichž správní obvody jsou zpravidla o n"co menší než okresy a 
v n"kterých p$ípadech p$esahovaly i p$es hranice okres#.  

Po 1. lednu 2003 však z#stávají okresy územními obvody n"kterých státních 
institucí jako nap$. soud#, státních zastupitelství a jiných státních institucí a používají 
se zejména jako statistická jednotka. K tomu Ministerstvo vnitra vydalo Vyhlášku !. 
564/2002 Sb., o stanovení území okres#  eské republiky a území obvod# hlavního 
m"sta Prahy. Uvedená vyhláška obsahuje dv" p$ílohy, p$i!emž p$íloha !. 1 vymezuje 
území okres# vý!tem obcí v nich a uvádí i vojenské újezdy. P$íloha !. 2 vymezuje 
území obvod# hlavního m"sta Prahy vý!tem obvod# m"stských !ástí Prahy.  

Snaha o nápravu v nedokon!ené reform" územní správy je patrná nap$. ve složkách 
Ministerstva vnitra. U Policie  R i u HZS  R jsou útvary s územn" vymezenou 
p#sobností - na stupni kraje krajská $editelství a místo okresních $editelství vznikly 
územní odbory. Problémy k $ešení jsou zejména v resortu spravedlnosti – okresní 
soudy, okresní státní zastupitelství, resortu práce a sociálních v"cí – okresní správy 
sociálního zabezpe!ení, ú$ady práce a resortu financí – po!et finan!ních a celních 
$editelství nekopíruje po!et kraj# (po 8) a po!ty finan!ních ú$ad# a celních ú$ad# 
nekorespondují ani s po!tem okres# ani s po!tem obcí s rozší$enou p#sobností. 

Vše výše uvedené je pro ty, kte$í zm"ny v územní správ" nesledují, opravdovým 
o$íškem. Proto je pot$eba pe!liv" a trp"liv" všechny nuance v naší územní správ" 
vysv"tlovat a trvat na správném používání odpovídající terminologie a pojmosloví. 
Jinak se mnohdy nem#žeme domluvit a ve svém d#sledku to m#že vést i k závažným 
mimo$ádným situacím. 

 
3. Odborná terminologie 

Není bez zajímavosti, že na n"kterých našich vysokých školách, zejména 
ekonomického zam"$ení, se vyu!uje problematika krizového $ízení ze zcela jiného 
pohledu. Studenti jsou seznamováni se zp#sobem $ešení nastalé krize podniku !i 
podnikatelského subjektu.  asto k popisu n"kterých fází vznikajících proces# a jejich 
$ešení jsou používány pojmy jako krizová situace, krizový stav, krizový management 
apod. Celá teorie krizového $ízení podniku je popsána v $ad" publikací, skriptech a 
v"deckých pracích. D#ležité je však studenty i odpov"dné funkcioná$e ve$ejné správy 
upozor&ovat, že zde neexistuje žádná souvislost s tím, o !em je krizové $ízení ve 
ve$ejné správ", které má jasn" a p$ijatými zákony stanovená pravidla. Tato pravidla 
nelze obejít a mají legislativní oporu. Oproti tomu zákonitosti a možná $ešení 
vzniklých krizí podniku !i podnikatelského subjektu nemají žádnou oporu 
v legislativ". Mnohdy toto však studenti ani nev"dí.  

V návaznosti na vysv"tlení n"kterých všeobecných pojm# bych rád poukázal na 
nutnost používat a osv"tlovat odbornou terminologii zejména z oblasti krizového 
$ízení. Osv"d!ilo se mi $adu odborných pojm# vysv"tlovat názorn" na grafu – viz Graf 
1. Ovšem mezi ty pojmy, které p$ímo rvou za uši p$i verbálních projevech – rozhlas, 
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televize, tisk, ale i ve zpracovaných seminárních, bakalá$ských i diplomových pracích 
je nesprávné používání slova živelný vs. živelní. Snad jen pro oživení, platí: 

  Živelní: vyjad$uje v"ci nebo jevy související s p$írodními živly (katastrofa, 
pohroma, pojišt"ní) 

  Živelný: vyjad$uje prudkost a neovladatelnost (radost, strach, stávka). 
Je p$ímo nepochopitelné, že i na webových stránkách takových ministerstev jako je 

Ministerstvo obrany i Ministerstvo vnitra se v souvislosti s $ešením mimo$ádných 
událostí !asto objevuje – živelné události. 

V oblasti krizového $ízení se nutn" setkáváme s pojmy jako je hrozba a riziko. Zcela 
v"dom" se pokouším obsah t"chto pojm# vysv"tlovat v duchu Bezpe!nostní strategie. 
Podle m" nejlépe lze obsah t"chto pojm# vysv"tlit z obrázku, p$evzatém od 
akademických pracovník# Vysoké školy ekonomické – Institutu krizového 
managementu – Ing. Emila Antušáka, Ph.D. a Ing. Zde&ka Kopeckého, Ph.D. – viz 
Obrázek 1. K tomu není co dodat. 

Obdobn" se setkáváme s obratem, a nejen u student#, $ízení mimo$ádných událostí. 
Mnohdy ve snaze poukázat na $ídící prvky zdolávání mimo$ádných událostí se 
nesprávn" používá tento obrat, namísto – $ešení mimo$ádných událostí. 

Jak jsem již výše zmínil, používám p$i vysv"tlování základních pojm# krizového 
$ízení graf (Graf 1). K tomu mám p$ipravenou animaci tak, abych u každého obrázku 
mohl $íci n"kolik slov a pokud studenti pochopí, pokra!uji dál. Osv"d!ilo se mi volit 
tuto metodu, protože mám jistotu, že vysv"tlení porozum"li. P$itom se setkávají 
s t"mito novými pojmy: 

  B"žný stav: je definován jako období, ve kterém nedochází k narušení života 
spole!nosti nebo ve kterém p$ípustná míra narušení nevybo!uje z rámce 
p$ijatých norem.  asto se však setkávám v této souvislosti i v odborné 
komunit" s pojmy jako nap$. mírový stav (zejména v armád"), klidový stav 
nebo stav klidu. 

  Obec: Mnozí studenti v#bec nemají p$edstavu o po!tu obcí a jejich d"lení - na 
obce s rozší$enou p#sobností, s pov"$eným obecním ú$adem a ostatní obce. 
Musí znát, že obcí máme p$es 6200, s pov"$eným obecním ú$adem 388 a 
s rozší$enou p#sobností 205. V této souvislosti zmíním vždy i zákon o obcích. 

  Okres – obec III. typu: Zde vysv"tlím zm"ny, které prob"hly v souvislosti 
s rušením okresních ú$ad# podle zákona !. 320/2002 Sb., a podle jaké vyhlášky 
jsou stanoveny správní obvody obcí s rozší$enou p#sobností a s pov"$eným 
obecním ú$adem. Zárove& uvedu, že stále existují správní obvody okres#, ale ne 
okresní ú$ady. 

  Kraje: Každý musí znát po!et kraj# – 14 a vzít na v"domí již výše uvád"né 
resty v nedokon!ené reform" územní správy. Odlišnost mezi kraji a hlavním 
m"stem Prahou je dána existencí samostatných zákon#. 

   R: Z grafu musí být z$ejmé, že každá krizová situace má i prostorový rozm"r 
a to se nutn" projeví i na zapojení orgán# krizového $ízení bu( na regionální 
nebo celostátní úrovni. 

  Mimo$ádná událost malého rozsahu: Poukáži na to, že existuje definice 
mimo$ádné události v zákon" o integrovaném záchranném systému. Vysv"tlím 
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zárove&, že v b"žném život" se denn" setkáváme s $adou menších projev#, které 
vybo!ují z b"žného stavu jako nap$. místní požáry, dopravní nehody, lokální 
povodn" aj. Na jejich likvidaci se podílejí jednotlivé složky integrovaného 
systému podle pro n" p$íslušných legislativních norem (zákon o HZS, zákon o 
policii  R, vyhláška o ZZS). K tomu pln" využívají zpracovanou dokumentaci 
havarijního plánování, kterou je nutno pr#b"žn" aktualizovat. 

  Mimo$ádná událost velkého rozsahu: Zd#razním tu !ást definice mimo$ádné 
události, která stanoví, že jde o takové vybo!ení z b"žného stavu, které 
vyžaduje provedení záchranných a likvida!ních prací a musí být zabezpe!eno 
komplexní p#sobení složek integrovaného záchranného systému, pochopiteln" 
s využitím dokumentace havarijního plánování. Legislativní oporou pro $ešení 
mimo$ádných událostí je zákon o integrovaném záchranném systému a 
provád"cí p$edpisy k n"mu. 

  Krizová situace: V duchu platné legislativy a terminologického slovníku lze 
$íci, že krizová situace vzniká tehdy, když dopady mimo$ádné události velkého 
rozsahu nelze odvrátit komplexním p#sobením složek integrovaného 
záchranného systému a b"žnou !inností správních ú$ad#. Poté je nutné vyhlásit 
n"který z krizových stav#. Do $ešení krizové situace vstupují orgány krizového 
$ízení a p$itom využívají dokumentaci krizového plánování – krizové plány. 
K t"mto pojm#m podrobn"ji. 

  Krizové stavy: Zpravidla studenti umí správn" rozd"lit krizové stavy na 
nevojenské a vojenské. Už v"tší problém nastává p$i zd#vodn"ní, pro! krizový 
stav „stav ohrožení státu“ m#že být chápán jako nevojenský i jako vojenský 
krizový stav. Velmi !asto se stává, že tento krizový stav bývá !asto 
p$ekrucován na „stav ohrožení“ (m"l své opodstatn"ní na stupni okresní ú$ad), 
p$ípadn" s t$etím stupn"m povod&ové aktivity. Rovn"ž p$i používání termínu 
krizového stavu „nouzový stav“ !asto po vzoru mnoha médií sklouzávají na 
nesprávnou terminologii a to na „ stav nouze“. Tento terminus techikus existuje 
i v naší legislativ", ale ne ve spojení s $ešením krizových situací, ale ve spojení 
s omezením nebo p$erušením dodávek energií na celém území  R nebo její 
!ásti – nap$. – v plynárenství, teplárenství a elektroenergetice. Zásadní rozdíl 
mezi krizovou situací a krizovým stavem je v tom, že mimo$ádná událost do 
krizové situace eskaluje, ale krizový stav je nutno vyhlásit – je to právní akt. 

  Orgány krizového $ízení: Velmi !asto studenti opomíjejí jeden subjekt a tím je 
 eská národní banka. V n"kterých p$ípadech mezi n" $adí i orgány ur!ené 
k p$íprav" na $ešení krizových situací – bezpe!nostní rady nebo orgány pro 
$ešení již vzniklé krizové situace – krizové štáby.  

  Krizové plány: Ze struktury krizového plánu je z$ejmé, že sou!ástí každého 
krizového plánu jsou typové plány. Mnohdy, a nejen studenty, je krizový plán a 
typový plán dáván na stejnou úrove&.  

 
Ješt" i nadále p$etrvávají pochybení ve využívání pojmu „civilní ochrana“. Pokud ji 

chápeme jako souhrn !inností a postup# v"cn" p$íslušných orgán#, organizací, složek 
a obyvatelstva, provád"ných s cílem minimalizace negativních dopad# možných 
mimo$ádných událostí a krizových situací na zdraví a životy lidí a jejich životní 
podmínky – je to správné.  asto se však ješt" setkáváme i s pojmem „civilní obrana“. 



71 
 

Zde je nutno p$ipomenout, že civilní ochrana se stává za vále!ného stavu sou!ástí 
systému obrany státu a v Plánu obrany  R se tak hovo$í i o civilní obran" jako ochran" 
obyvatelstva v dob" vále!ného stavu. To% by m"l být návod, jak oba pojmy používat. 

Na záv"r snad jen malé p$ipomenutí k používání pojmu „ozbrojené síly  R“. Podle 
zákona !. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách  R se ozbrojené síly !lení na armádu, 
Vojenskou kancelá$ prezidenta republiky a Hradní stráž.  

Pro ú!ely Vojenské strategie  R jsou však chápány odlišn" od výše uvedeného 
zákona a rozumí se jimi Armáda  R, Vojenská policie a Vojenské zpravodajství. 

Práv" tyto souvislosti nejsou vždy dost dob$e známy a jsou p$ekrucovány tak, že 
studenti za ozbrojené síly považují de facto všechny ozbrojené bezpe!nostní složky 
této republiky, v!etn" policie atd. 

 
4. ZÁV(R  

V minulém roce jsme ukon!ili první dekádu platnosti tzv. krizových zákon#. Lze $íci, 
že se za t"ch deset let poda$ilo do podv"domí jak odborné, tak i laické ve$ejnosti 
prosadit základní náhledy na úkoly nejen ochrany obyvatelstva, ale i krizového $ízení. 
Neobešlo se to však bez problému, spo!ívajícího v používání správné terminologie. 
Jsme v období realizace novely krizového zákona, jednoho na$ízení vlády a vydaného 
dalšího na$ízení vlády o kritériích pro ur!ení prvku kritické infrastruktury. Budeme se 
takto seznamovat s novými pojmy, které vyplývají ze zavedení celé oblasti „kritické 
infrastruktury“. Nech% tento m#j p$ísp"vek na konferenci vyzní jako výzva, abychom 
si nejen více osvojili dosavadní terminologii, ale i p$ijali a dále prosazovali to nové, co 
novela krizového zákona p$inesla. Každý z té pozice, kterou zastává, akademickou 
obec nevyjímaje.  
 
 
P!ÍLOHY: 
Graf 1 – Grafické vyjád$ení proces# krizového $ízení  
Obrázek 1 – Hrozba a riziko 
Tabulka 1 – P$ehled správních ú$ad# 
 
Kontaktní adresa:  

Ing. et Mgr. Josef VILÁŠEK 
UK FTVS 
J. Martiho 31, 162 52 Praha 6 
Email: vilasek@ftvs.cuni.cz 
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Obrázek 1 
 
 
  

HROZBAHROZBA

- je libovolný subjekt, jenž svým p!sobením ("inností) m!že poškodit nebo zni"it 
konkrétní chrán#nou hodnotu nebo zájem jiného subjektu

NEBO
- jev "i událost jako bezprost$ední p$í"ina poškození nebo zni"ení konkrétní

chrán#né hodnoty nebo zájmu

SOPKASOPKA

NEBEZPE%Í

- Je veli"ina spíše abstraktní (nehmotná), a pravd#podobnostn# kvantitativní, 
sekundárn# (výpo"tem, úvahou ) odvozená od hrozby  

- vznik události s ur"itou objektivní matematickou nad#jí "i statistickou
pravd#podobností (kvantifikovaná nejistota )

- je pravd#podobnost, že ur"itá hrozba zp!sobí v p$edem stanovené mí$e
poškození konkrétní chrán#né hodnoty nebo zájmu jistého subjektu

- je odvozenou, kvantitativní dimenzí hrozby

RIZIKORIZIKO

RIZIKORIZIKO((ohrožení)

HROZBAHROZBA MM&&STOSTO
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Tabulka 1 

P EHLED SPRÁVNÍCH Ú AD!  
Aktuální stav 

"íslo kapitoly st. 
rozpo#tu 

Název správního ú$adu Po#et správních 
ú$ad% 

304 Ú$ad vlády "eské republiky 2) 1 
306 Ministerstvo zahrani#ních v&cí 1) 1 
307 Ministerstvo obrany 1) 1 

 Krajská vojenská velitelství 5) 14 
 Újezdní ú ady 5) 5 

308 Národní bezpe#nostní ú$ad 2) 1 
312 Ministerstvo financí 1) 1 

 Finan!ní  editelství 5) 8 
 Finan!ní ú ady 5) 199 
 Generální  editelství cel 4) 1 
 Celní  editelství 5) 8 
 Celní ú ady 5) 54 

313 Ministerstvo práce a sociálních v&cí 1) 1 
 Ú ady práce 5) 77 
 "eská správa sociálního zabezpe!ení 4) 1 
 Státní ú ad inspekce práce 4) 1 
 Oblastní inspektoráty práce 5) 8 
 Ú ad pro mezinárodn#právní ochranu d#tí 4) 1 

314 Ministerstvo vnitra 1) 1 
 Hasi!ské záchranné sbory kraj$ 5) 14 
 Národní archiv 4) 1 
 Státní oblastní archivy 5) 7 

315 Ministerstvo životního prost$edí 1) 1 
 "eská inspekce životního prost edí 4) 1 
 Správa Národního parku "eské Švýcarsko 5) 1 

317 Ministerstvo pro místní rozvoj 1) 1 
322 Ministerstvo pr%myslu a obchodu 1) 1 

 Státní energetická inspekce 4) 1 
 "eský ú ad pro zkoušení zbraní a st eliva 4) 1 
 "eská obchodní inspekce 4) 1 
 Puncovní ú ad 4) 1 
 Ú ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 4) 1 

327 Ministerstvo dopravy 1) 1 
 Ú ad pro civilní letectví 4) 1 
 Státní plavební správa 4) 1 
 Drážní ú ad 4) 1 
 Drážní inspekce 4) 1 

328  eský telekomunika!ní ú"ad 2) 1 
329 Ministerstvo zem#d#lství (v!etn# pozemkových ú"ad$) 1) 1 

 Státní veterinární správa 4) 1 
 Krajské veterinární správy 5) 14 
 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparát! a lé"iv 4) 1 
 Úst ední kontrolní a zkušební ústav zem#d#lský 4) 1 
 Státní rostlinoléka ská správa 4) 1 
 Státní zem#d#lská a potraviná ská inspekce 4) 1 
 $eská plemená ská inspekce 4) 1 

333 Ministerstvo školství, mládeže a t#lovýchovy 1) 1 
 $eská školní inspekce 4) 1 

334 Ministerstvo kultury 1) 1 
335 Ministerstvo zdravotnictví 1) 1 

 Státní ústav pro kontrolu lé"iv 4) 1 
 Krajské hygienické stanice 5) 14 

336 Ministerstvo spravedlnosti 1) 1 
 V#ze%ská služba 4) 1 

338 Ministerstvo informatiky 1) 1 
344 Ú"ad pr$myslového vlastnictví 2) 1 
345  eský statistický ú"ad 2) 1 
346  eský ú"ad zem#m#"ický a katastrální 2) 1 

 Katastrální ú ady 5) 14 
 Zem#m# ický ú ad 4) 1 
 Zem#m# ické a katastrální inspektoráty 5) 7 
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348  eský bá%ský ú"ad 2) 1 
 Obvodní bá%ské ú ady 5) 9 

349 Energetický regula!ní ú"ad 2) 1 
353 Ú"ad pro ochranu hospodá"ské sout#že 2) 1 
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 3) 1 
374 Správa státních hmotných rezerv 2) 1 
375 Státní ú"ad pro jadernou bezpe!nost 2) 1 

 Správní ú"ady celkem 505 

 z toho: úst ední správní ú ady a správní ú ady, které nemají nad ízený  27 
 pod ízené správní ú ady  478 
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POVODN& V LIBERECKÉM KRAJI V SRPNU 2010 

Jaroslav Vízner 

Abstrakt: P ísp!vek shrnuje události, které nastaly p i povodni v Libereckém kraji 

v srpnu 2010. Popisuje pr"b!h likvidace škod, jednotlivé úrovn!  ízení zásahu a 

pozitiva a negativa. Dále navrhuje opat ení pro zlepšení krizové p ipravenosti obcí p i 

dalších povodních. 

Klí ová slova:povodn!, Liberecký kraj, likvidace škod, krizová p ipravenost obcí 

 
Krátké shrnutí !asového pr$b#hu povodn#: 

  Ve dnech 6. 8. - 8. 8. 2010 došlo vlivem extrémních srážek k rozvodn#ní 
Sm#dé, Lužické Nisy, Plou"nice a jejich p ítok!. 

  Pr!m#rný úhrn srážek byl za období od 6. 8. 15:00 hod. do 8. 8. 04:00 hod. 
celkem 110 mm. 

  Nejvyšší úhrn srážek – Hejnice 250 mm. 

  Polovina všech srážek spadla v krátkém období 7. 8. 2010 od 9:00 do 16:00 
hod.  

  Dvoudenní srážky tvo ily p ibližn# 20 - 30% ro"ního úhrnu.  

  První informace o problémech zp!sobených intenzivními srážkami získalo 
krajské opera"ní a informa"ní st edisko HZS Libereckého kraje (dále jen 
„KOPIS“)  
7. srpna 2010 kolem t etí hodiny ranní.  

  V tomto okamžiku byla povodní postižena p edevším severní a severovýchodní 
"ást okresu Liberec. 

  V pr!b#hu sobotního dopoledne 7. srpna 2010 došlo k zatopení p ístupových 
komunikací na postiženém území. 

  Veškerá "innost KOPIS se soust edila na vyslání co nejv#tšího po"tu vhodných 
sil a prost edk! složek IZS k zabezpe"ení záchrany a evakuace ohrožených 
osob.  

  Extrémn# rychlý vývoj povod%ové situace a její neo"ekávaný rozsah (na úrovni 
tisícileté vody), n#kolik kulmina"ních úrovní pokles hladin a op#t kulminace na 
daleko vyšší úrovni vedlo k podcen#ním situace ze strany obyvatel. To bylo 
následn# primární p í"inou bezprost edního ohrožení desítek osob na život#. 

Situace byla velmi dramatická, rozhodovaly minuty i vte iny. 
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STAV NEBEZPE Í 

• Vyhlášen Rozhodnutím hejtmana Libereckého kraje ". 1/2010 na dobu od 7. 8. 
2010 "as 16:30 hod. do 14. 8. 2010 do 24:00 hod. pro všech 215 obcí 
Libereckého kraje.  

• Rozhodnutím hejtmana Libereckého kraje ". 2/2010 prodloužen do 5. 9. 2010 
"as 24:00 hod. 

• Prost"ednictvím Opera!ního a informa!ního st"ediska MV – G' HZS  R  
se poda"ilo na nejvíce kritická místa nasadit vrtulníky Armády $R, Policie 
$R  
a ZZS Libereckého a Královéhradeckého kraje (v nejkriti#t!jší situaci 

operovalo na postiženém území v jednom okamžiku celkem 7 vrtulník"). 

• Ve spolupráci s profesionálními hasi"i ze stanic HZS Libereckého kraje, 
místních jednotek sbor! dobrovolných hasi"! a dalších subjekt! byla provád#na 
záchrana a evakuace akutn# ohrožených osob.  

 P es zna"né problémy s výpadky ve spojení byla koordinace záchranných prací 
100% úsp#šná.  

 

Fáze likvida!ních prací 

&ízení zásah! složek IZS probíhalo na t ech úrovních – taktické, opera"ní i 
strategické. 

Taktická úrove% "ízení zásahu 

Na taktické úrovni byli veliteli zásah! p íslušníci HZS Libereckého kraje a velitelé 
jednotek sbor! dobrovolných hasi"! obcí (dále jen „JSDHO“) Libereckého kraje.  

• Spolupráce složek IZS a ostatních subjekt! byla na této úrovni vynikající. 

• &ešení etického problému – "as ukon"ení likvida"ních prací. 

• Zásadní problém – na této úrovni se projevily formáln# zpracované krizové 
dokumentace obcí, v reálné mimo ádné situaci obtížn# pop . zcela nepoužitelné  
a "asto i v kombinaci s nedostate"nou znalostí krizové legislativy.  

• Neznalost n#kterých pracovník! distributor! energií vodovod! a kanalizací 
apod.  
o struktu e  ízení zásahu. 

Opera!ní úrove% "ízení zásahu 

&ídícím pracovišt#m bylo KOPIS HZS Libereckého kraje. 

Stávající prostory KOPIS HZS LK v"etn# pracovišt# TCTV 112 neumož%ují 
efektivn#  ešit mimo ádnou událost v#tšího rozsahu. Zásadním problémem jsou 
zejména nedostate"n# dimenzované technologické místnosti, nedostate"ný po"et 
pracoviš' a chyb#jící zázemí pro obsluhy.  

Používaný hardware v technologické místnosti se vlivem vysokých teplot nachází 
každé letní období v havarijním stavu. Tento stav se trvale zhoršuje.  
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Opera"ní st edisko v této fázi zabezpe"ovalo p edevším: 

- koordinaci nasazení sil a prost edk! jednotek požární ochrany,  

- vzájemný p enos informací z jednotlivých úsek! a sektor! na Krizový štáb 
Libereckého kraje a HZS Libereckého kraje, 

- monitorování situace na zasaženém území pro pot ebu následné analýzy 
v krizových štábech.  

Negativem na této úrovni byly díl"í nedostatky ve zp#tné vazb# p i komunikaci 
mezi krizovými štáby a KOPIS. 

Strategická úrove% "ízení zásahu 

Likvida"ní práce koordinovány z úrovn# hejtmana prost ednictvím Krizového štábu 
LK a dále na úrovni velitel! sektor!: 

• Frýdlantsko 

• Chrastavko 

• Hrádecko 

• Raspenavsko  

• Viš%ová 

• $eskolipsko od 8. 8. 2010 

Veliteli sektor! byli p íslušníci HZS $R a ke koordinaci sil a prost edk! využívali 
mimo jiné i p íslušné orgány obcí s rozší enou p!sobností (dále jen „ORP“).  

Povodní postižené území zahrnovalo ORP: 

$eská Lípa 

Nový Bor 

Frýdlant  

Liberec 

  Obec s rozší enou p!sobností Liberec jako jediná nezaktivovala sv!j krizový 
štáb (m#sto Liberec nebylo zasaženo povodní) – na koordinaci likvida"ních 
prací a pomoci obyvatelstvu se podíleli pouze vybraní pracovníci magistrátu 
(zejména pracovišt# krizového  ízení).  

  Velitelé sektor! p evzali vedení krizových štáb! ve m#stech o obcích. 

  Do všech postižených obcí byli vysláni specialisté na krizové  ízení, kte í 
poskytovali legislativní podporu starost!m. 

  Povode% zasáhla 81 obcí Libereckého kraje a vyžádala si 5 lidských život$. 

 

Povod%ové škody: 

  Reálné škody v celkové výši p es 8,2 mld. K" 
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  na silnicích II. a III. t ídy 2,037 mld. K" (z toho cca 1,5 mld. silnice a 0,5 mld. 
mosty),  

  na železnici dosáhla škoda výše 104 mil. K",  

  na majetku ve správ# Povodí Labe – 1,7 mld. K". 

  Celkem bylo zasaženo 198 most! na silnicích II. a III. t ídy, u 121 most! je 
omezena jejich zatížitelnost.  

Došlo k protržení hrází rybník! (nap . Mlýnský, Markvartický), p ehrady Kristýna, 
hrozilo nebezpe"í protržení dalších p ehrad (nap . Mlýnice, Fojtka).  

Celkov# bylo postiženo území 81 obcí, což p edstavuje 38% po"tu všech obcí kraje, 
rozloha 1801 km2, což "inní 56,9 % rozlohy kraje. 

Na záchranných a likvida!ních pracích v Libereckém kraji se podílely jednotky 
požární ochrany a od"ady ostatních kraj$: 

  Libereckého kraje, 

  St edo"eského kraje, 

  Vyso"ina, 

  Jihomoravského kraje, 

  Karlovarského kraje, 

  Plze%ského kraje, 

  Hl. m#sta Prahy, 

  ZÚ Hlu"ín, 

  Královéhradeckého kraje, 

  Správy železni"ní a dopravní cesty. 

Problémy a nedostatky: 

  Neuposlechnutí výzev k evakuaci. 

  Nevyhovující dispozi"ní a technický stav KOPIS HZS Libereckého kraje. 

  KOPIS HZS Libereckého kraje nem#l, p edevším v první fázi (ve fázi 
záchranných prací), podmínky pro p edávání informací o vývoji situace, 
chyb#la plynulá informovanost štábu a tiskové mluv"í. 

  Souvisejícím problémem bylo neposkytování zp#tné vazby o postupu "i spln#ní 
zadaných úkol! "i zp!sob!  ešení žádostí. 

  Zásadním problémem byla fakticky nulová možnost vyhodnocovat nasazení sil  
a prost edk! z pozice krizového štábu. 

  Pracovišt# krizového štábu a KOPIS HZS Libereckého kraje nejsou p ipravena 
pro zabezpe"ení odpo"inku p íslušník! povolaných nad rámec b#žného výkonu 
služby  
v p ípad# dlouhodobých zásah!. 
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  P etížení mobilních sítí + výpadek emailu - k výpadku došlo z d!vodu p echodu 
na nový e-mailový server. Dodavatelská firma m#la problémy s instalací a 
nastavením systému.  

  Ve vztahu KOPIS ( krizový štáb docházelo k živelnému p ebírání úkol!. 

  Chyb#jící zp#tná vazba p i komunikaci mezi jednotlivými krizovými štáby – 
individuální chyby jednotlivc!. 

  Neefektivní zahrani"ní pomoc – víc starostí než p ínosu. 

  Zásadním problémem je nejednotnost velení zasahujícím jednotkám Armády 
$R – navzájem si nevelí, nakonec koordinace z úrovn# krizového štábu 
Libereckého kraje (až po n#kolika dnech). 

  Ztráta p ehledu o subjektech poskytujících osobní a v#cnou pomoc.  

  Ztráta p ehledu o zasahujících JSDHO jiných kraj!. 

  Zásadním problémem byla závislost krizových štáb! obcí na p ítomnosti 
p íslušník! HZS $R. 

  ORP Liberec nezaktivovala sv!j KŠ (m#sto LB nebylo povodní zasaženo). 

  Nedostatek schopných lidí do KŠ všech úrovní. 

  Formáln# zpracovaná krizová dokumentace obcí – v reálné mimo ádné situaci 
nepoužitelná. 

  Zásahová vozidla s malou brodivostí. 

  Velkým problémem bylo ur"it, kdy ješt# probíhají záchranné a likvida"ní práce 
a kdy se již jedná o obnovu území – velký etický problém. 

Pozitiva: 

  Vysoké osobní nasazení zasahujících a "len! krizových štáb! a jejich odborné 
schopnosti. 

  Centrální koordinace ze strany MV-G& HZS $R – dostupnost pot ebných sil  
a prost edk!. 

  Zapojení sty"ných d!stojník! do Krizových štáb! obcí. 

  Efektivní využití týlového a velitelského kontejneru a obojživelného pásového 
vozidla BV 206. 

  Efektivní využití práce pracovišt# GIS (0,5 km mapových poklad!). 

  Masivní nabídka humanitární pomoci koordinovaná prost ednictvím jedné 
„hlavní“ neziskové organizace (ADRA) – je ú"elné zvát zástupce i do 
krizových štáb!. 

  Rozd#lení území na sektory v souladu s hranicemi ORP. 
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Návrhy na opat"ení: 

Zlepšení „krizové p"ipravenosti“ obcí 

Obce si musí p ipravit vlastní systémová  ešení – postupy p i ohrožení, postupy p i 
mimo ádné události, aktuální kontakty, funk"ní systém varování a vyrozum#ní, 
opakované školení obyvatel,  ešení zálohování elektrickou energií, nabíjení mobilních 
telefon!, náhradní komunika"ní prost edky, evidence požadované a poskytované 
pomoci. 

  Zm#na legislativy – na ízení evakuace z ohrožených míst už v kompetencích 
hejtmana – již vy ešeno novelou krizového zákona (p ed novelou krizového 
zákona pouze vláda). 

  Zm#na organizace krizového štábu HZS Libereckého kraje a jeho dokumentace 
– struktura štábu, úkoly pracovních skupin, zabezpe"ení vstupu, systém st ídání  
a vzájemné zastupitelnosti, technická opat ení – vybavení technickými 
prost edky, atd. 

  Ujednotit vedení p ehledu o nasazovaných silách a prost edcích - n#která 
technika byla nasazována cestou KOPIS a n#která byla vyžadována 
(objednávána) p ímo obcemi (KÚ p id#lil finan"ní prost edky p ímo obcím) – 
velitel zásahu m#l mnohdy techniku, kterou nepožadoval. 

  Ujednotit používání informa"ních systém! k vyžadování sil a prost edk! (nap . 
ARGIS versus KRIZKOM). 

  Nep ijímat zahrani"ní pomoc, pokud nám neposkytuje „n#co, co jinak není k 
dispozici“. 

  Check list velitele zásahu p ípadn# Krizového štábu HZS LK. 

Vysoký kredit p íslušník! HZS LK získaný b#hem povodní se bezprost edn# 
projevil v posledních volbách do obecních zastupitelstev vysokou úsp#šností 
kandidujících p íslušník!. 

Poznámka na záv#r 

Získal jsem osobní p esv#d"ení, že se povode% obdobného charakteru m!že opakovat 
kdekoli a kdykoli, b#hem n#kolika málo hodin … 
 
 

Kontaktní adresa: 

plk. Ing. Jaroslav Vízner 
nám#stek  editele pro úsek prevence a civilní nouzové p ipravenosti 
HZS Libereckého kraje 
krajské  editelství 
Barví ská 29/10 
460 01 Liberec III 
tel: 950 470 050, 724 148 793 
e-mail: jaroslav.vizner@hzslk.cz 
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POŽADAVKY ATP-45(D) NA HODNOCENÍ CBRN UDÁLOSTÍ 

Miroslav Zabadal 

Abstrakt: $lánek pojednává o novelizované alian#ní taktické publikaci ATP-45 (D). 
Charakterizuje zm!ny v pojmosloví, pracovních postupech a metodách, zp"sobech 
predikce prostor" ohrožení v p ípadech únik" pr"myslových chemických a 
pr"myslových radioaktivních látek.  
 
Klí ová slova: CBRN události (incidenty), CBRN zprávy, predikce prostor" ohrožení, 
hodnocení úniku pr"myslových chemických a radioaktivních látek. 
 
 
1. Úvod 

V kv#tnu 2010 byl vydán novelizovaný alian"ní dokument, vydání D všeobecn# 
známé publikace ATP-45, zabývající se problematikou sb#ru a zpracováním hlášení, 
p edpov#dí prostor! ohrožení a varováním po chemických, biologických, 
radiologických a nukleárních událostech, v anglickém originálu pod názvem „Warning 
and reporting and hazard prediction of chemical, biological, radiological and nuclear 
incidents“[1]. Publikace vychází ze standardiza"ní dohody STANAG 2103. 
Novelizovaná publikace byla již ratifikována $R a od 1.7.2011 by m#la být postupn# 
implementována do praxe a nahradit tak v sou"asné dob# používanou ATP-45 (C).  

2. Zm#ny obsažené v ATP-45(D) 

Nová publikace, i když zcela jednozna"n# navazuje a rozvíjí p edchozí „C“ vydání 
dokumentu, p ináší sebou i  adu zm#n. K t#m lze za adit zejména: 

a) Nahrazení pojmu NBC (Nuclear, Biological and Chemical) pojmem CBRN 
(Chemical, Biological, Radiological and Chemical). Nová publikace proto 
hovo í o CBRN zprávách 1 až 6, o CBRN situaci, CBRN ochran# apod.  

Tato na první pohled formální zm#na však zahrnuje i d!ležitou strukturální 
zm#nu, když jsou jako samostatná skupina vy"len#né radiologické události, 
zastoupené ve zkratce CBRN písmenem R, které byly doposud za azené do 
událostí ROTA nebo obecn# k incident!m spojeným s únikem pr!myslových 
nebezpe"ných látek. 

b) Zrušení (nepoužívání) pojmu ROTA a s tím související p id#lení zpráv o 
únicích pr!myslových chemických látek do chemických událostí, o únicích 
pr!myslových radioaktivních látek do radiologických událostí a o únicích 
pr!myslových biologických látek do biologických událostí. 

c) Zavedení následujících druh! základních zpráv (hlášení): 

    CBRN 1 až 6 typu CHEM, BIO, RAD a NUC. Hlášení o jednotlivých druzích 
incident!, obsahující informace od základních dat, p es varování až po detailní 
charakteristiku události. 

CBRN MIR – varovná zpráva s informací o zni"ení  ízené st ely nep ítele 
s chemickou nebo nukleární hlavicí s p edpov#zeným prostorem ohrožení. 

CBRN STRIKWARN – zpráva s výstrahou p ed vlastními (spojeneckými) 
jadernými údery se stanovením bezpe"nostních vzdáleností. 
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CBRN HAZWARN – varovná zpráva o možných významných únicích 
pr!myslových nebezpe"ných látek, zp!sobených vlastní nebo nep átelskou 
"innosti. 

CBRN SITREP – hlášení o CBRN situaci ve form# volného textu. 

d) Zjednodušený, podrobný a zp esn#ný zp!sob vyhodnocování prostor! ohrožení. 
Hlavní odlišnost t#chto zp!sob! hodnocení spo"ívá v kvalit# jejich výstup!. 
Názorn# je porovnání prostor! ohrožení, vyhodnocených t#mito zp!soby, 
ukázáno na Obrázku 1. 

 

 
 

Obrázek 1: Porovnání prostor! ohrožení pro r zné zp soby vyhodnocování 
 

Jednotlivé zp soby hodnocení se liší p!esností svých výstup , která jsou závislá 
zejména na rozsahu a p!esnosti vstupních údaj  a samotné metodice použité p!i 
vyhodnocování. P!i ru"ním vyhodnocování se používají zjednodušené a podrobné 
zp soby hodnocení, p!i použití výpo"etní techniky, nebo lépe speciálního softwaru v 
automatizovaných systémech !ízení, jsou používány podrobné a zp!es#ující zp soby 
hodnocení.  

3. Hodnocení únik  pr myslových toxických a radioaktivních látek 

Úniky pr myslových chemických a radioaktivních látek jsou podle mého názoru 
pro mírovou dobu a pro "innost IZS nejzávažn$jší a proto se pokusím blíže 
charakterizovat p!ístup ATP-45 (D) k jejich hodnocení. 
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3.1. Hodnocení únik  pr myslových chemických látek 

 
Pro hodnocení úniku pr myslových chemických látek se jako doposud používá 

p!íru"ka ERG (Emergency Response Guidbook) [2] s ur"itými úpravami, týkajícími se 
velikosti úniku. Velikost prostoru ohrožení se ur"í podle velikosti úniku následujícím 
zp sobem: 

– malý únik – do 200 litr  v"etn$ - použijí se hodnoty z p!íru"ky ERG pro malý únik; 
– st!ední únik – od 200 litr  do 1500 kg v"etn$ - použijí se hodnoty z p!íru"ky ERG 

pro velký únik; 
– velký únik – od 1500 do 50000 kg - použijí se hodnoty z p!íru"ky ERG pro velký 

únik vynásobené dv$ma; 
– velmi velký únik – nad 50000 kg - použijí se hodnoty z p!íru"ky ERG pro velký 

únik vynásobené šesti; 
– neznámý rozsah úniku - použijí se hodnoty z p!íru"ky ERG pro velký únik 

vynásobené dv$ma. 
 

V p!ípad$, že se jedná o látku, která reaguje s vodou za vzniku toxických par a tato 
látka uniká do vody, ur"í se p!íslušné vzdálenosti prostoru úniku a prostoru ohrožení 
podle zelené "ásti p!íru"ky ERG. Je-li únik látky doprovázen požárem, je za prostor 
úniku považován kruh o polom$ru rovnajícímu se izola"ní vzdálenosti, která je 
uvedena v oranžové "ásti p!íru"ky ERG.  

 

3.2. Hodnocení úniku radioaktivních látek  

Hodnocení úniku radioaktivních látek je v ATP-45 (D) !ešeno zcela novým 
zp sobem a to v samostatné kapitole popisující radiologické události. Samotný prostor 
ohrožení v p!ípad$ radiologické události je rozd$lený do t!ech zón s ozna"ením R1, R2 
a R3: 

1) R1 – prostor s potencionáln$ malým rizikem. V tomto prostoru nechrán$né 
osoby mohou obdržet  dávku p!es 5 cGy v období 5 dn .; 

 2) R2 – prostor s potencionáln$ st!edn$ velkým rizikem. Nechrán$né osoby 
mohou obdržet dávky p!esahující 75 cGy (ale mén$ než 125 cGy) do 24 hodin. 

 3) R3 – prostor s potencionáln$ velmi velkým rizikem. Dávka ozá!ení osob 
p!esahuje 125 cGy b$hem 4 hodin.  

Rozlišují se 4 druhy radiologických událostí: 

1) druh F zahrnuje úniky p!i nehodách pr myslových nebo zdravotnických 
za!ízení nebo nehody p!i p!eprav$ radioaktivního materiálu, 

2) druh G se týká úmyslného útoku s použitím radioaktivních materiál  - vzdušné 
napadení, bomba, radiologické za!ízení, !ízená st!ela apod., 

3) druh H se týká havárií velkých jaderných za!ízení - jaderná elektrárna, 
výzkumný jaderný reaktor, za!ízení na výrobu jaderného paliva, za!ízení na 
zpracování vyho!elého jaderného paliva, sklady vyho!elého jaderného paliva 
nebo úložišt$ jaderného odpadu, 

4) druh I se používá p!i hlášení o zjišt$ní neznámé radiologické události. 
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Tabulka 1: P!ehled druh  a p!ípad  radiologických událostí - ATP-45(D), tab.5-2 
 

Druh 
události 

P!ípad Popis p!ípadu Zákres R1/R2/R3 

 
 
 
 
 

F 
 

 
1 

Zdroj zá!ení  
s rozptylem, rychlost 
v$tru % 10 km/h 

 
2500 m / 250 m / 75 m 

 
2 

Poškozený zdroj zá!ení  
s rozptylem, rychlost 
v$tru >10 km/h 

 

 
13 km / 750 m / 400 m 
 
 

 
3 

 
Odkrytý zdroj zá!ení 

 
500 m / 50 m / 15 m 

 
 
 
 
 

G 
 

 
1 

Rozptyl rad.látky  
rychlost v$tru %10 km/h 

 

 
2,5 km / 250 m / 75 m 

 
 
2 

Rozptyl rad.látky  
rychlost v$tru >10 km/h 

 
13 km/ 750 m / 400 m 

 
3 

Otev!ený zdroj zá!ení 
gama 

 
500 m / 50 m / 15 m 

 
 
 

H 
 

 
1 

Rozsáhlý únik z JEZ  
300 km / 15 km / 2 km 

 
2 

Závažný únik z JEZ  
30 km / 1 km / 600 m 

 
3 

Mén$ závažný únik z JEZ 

 

 
30 km / 1 km / 600 m 
 

 
I 

 Radioaktivní kontaminace 
z neznámého zdroje. 

 polom$r 2500 m 

 
Jak vyplývá z Tabulky1, ze sloupce „Zákres“, p!i rozptylu radioaktivní látky (druh 

události F a G) a rychlosti v$tru do 10 km/h, dále vždy p!i odkrytém pevném zdroji 
zá!ení (p!ípad 3 druhu události F a G) a rovn$ž tak vždy p!i haváriích jaderných 
energetických za!ízeních (druh události H) se prostor ohrožení zakresluje t!emi 
soust!ednými kružnicemi, p!i"emž jejich polom$r roste v po!adí R3, R2 a R1. P!i 
rozptylu radioaktivních látek (druh události F a G) a rychlosti v$tru v$tší než 10 km/h, 
jsou vnit!ní dva prostory (R3 a R2) znova zakresleny dv$ma kruhy, ale vn$jší t!etí 
prostor je zakreslen v podob$ trojúhelníku ve sm$ru p!ízemního v$tru a vzdáleností 
(hloubce) odpovídající polom$ru R1 (viz. schematický zákres v Tabulce 1). 
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4. Záv"r 

Vzhledem k velmi omezenému rozsahu, postihuje tento "lánek pouze n$které 
požadavky, které sebou p!ináší implementace ATP-45 (D) do hodnocení CBRN 
událostí. Zájemce o danou problematiku proto odkazuji k podrobn$jšími studiu tohoto 
dokumentu. 
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