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ÚVODNÍ SLOVO 
 
 
Vážený čtenáři, 
 

mimořádné číslo časopisu The Science for Population Protection je 
věnováno představení příspěvků, které byly předneseny na 12. ročníku konference 
„Krizový management 2012“. Tradičně byla konference pořádána ve spolupráci 
Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice s MV − generálním ředitelstvím 
Hasičského záchranného sboru ČR a Institutem ochrany obyvatelstva Lázně 
Bohdaneč. Záštitu nad konferencí převzal brigádní generál Ing. Miloš Svoboda, 
náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou 
připravenost. Konference se konala v prostoru Institutu ochrany obyvatelstva 
v Lázních Bohdaneč. 

Na konferenci byly prezentovány teoretické a praktické otázky, které 
souvisely s rozvojem krizového managementu jako nástroje pro zajišťování 
ochrany obyvatelstva, zabývaly se analýzou rizik a představením výzkumných 
zaměření pracovišť. Odborné fórum umožnilo rovněž diskuzi mezi teoretickými a 
praktickými představiteli různých oblastí, které se krizovým managementem 
zabývají.  

Do programu konference nebylo možné zařadit všechny uveřejněné 
příspěvky. Časopis zveřejňuje podstatnou část předaných podkladů po dvojnásobné 
recenzi. Přímý ohlas na vystoupení byl pozitivní a budeme velmi spokojeni, když 
najdete v předloženém textu nové pohledy a poznatky, zejména však novou 
inspiraci pro výzkum i praxi. 

 

 
 doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc. doc. Ing. Radim ROUDNÝ, CSc. 
 IOO Lázně Bohdaneč FES Univerzita Pardubice 
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ODPOVÍDÁ ÚROVEŇ DŮLEŽITÝCH PROTICHEMICKÝCH 
OPATŘENÍ RIZIKŮM POUŽÍVÁNÍ ČI ZNEUŽITÍ 

NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK? 
 

DOES THE LEVEL OF IMPORTANT ANTI-CHEMICAL 
MEASURES RESPOND TO THE RISKS OF THE USE OR 

MISUSE OF DANGEROUS CHEMICALS? 
 

Tomáš ČAPOUN, Josef KOŠATA 
 

Dostupné na http://www.population-protection.eu/ 
attachments/042_vol4special_capoun_kosata.pdf. 
 

Abstract 
Authors of the article deal with the risks of the use or abuse of hazardous 

chemical substances, they assess the current level of important chemical measures 
in the world and in the Czech Republic particularly the chemical survey and 
laboratory control, with a view to whether these measures are currently adequate 
to the above mentioned risks. 

 
Keywords 
Chemical measures, chemical research, laboratory monitoring, risk, hazardous 
chemicals, abuse, international activities, NATO. 
 
 
Rizika použití nebo zneužití chemických látek 

 
Nekontrolovaný únik vysoce toxických a jiných nebezpečných látek může 

mít v zásadě dvě příčiny: 
• havarijní situace při výrobě a využívání chemických látek rozvíjející se 

v důsledku požárů výrobních a skladovacích objektů, explozí, dopravních 
nehod, živelních pohrom, extrémních meteorologických situací a jiných událostí; 

• záměrná činnost člověka zahrnující především teroristické akce.  
Výroba a využívání chemických látek objektivně roste po celém světě. 

K takovému chemickému rozvoji ovšem neodmyslitelně patří i mimořádné události 
s únikem nebezpečných látek. Mezinárodní svaz Červeného kříže eviduje ve světě 
v posledních 10 letech 3 200 chemických havárií s přibližně 100 000 oběťmi na 
životech a 2 miliony těžce postižených. Značné riziko vyplývá i ze skladby 
používaných chemických látek, neboť dnes je k dispozici zhruba 15 milionů 
komerčně dostupných látek, z toho je 70 tisíc látek běžně používáno v průmyslu, 
přičemž asi 1 000 látek je ročně produkováno v množství vyšším než 1 tuna. Podle 
údajů WHO byly např. v roce 1999 po celém světě aplikovány na zemědělskou 
půdu více než čtyři miliardy tun hnojiv a insekticidů. Proto není překvapením, že 
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se potenciál pro chemické havárie neustále zvyšuje. Rostoucí závislost na 
chemických látkách přitom nezbytně vyžaduje také mimo jiné vysokou úroveň 
preventivních opatření. 

Terorismus s nasazením vysoce toxických látek, dnes zvaný „chemický 
terorismus“, představuje trvale vysokou hrozbu globalizovaného světa. 
Bezpečnostní hrozby se do značné míry odvíjejí od slabých států, jejichž vlády 
nejsou schopny zajistit vlastní obranu, bezpečnost svých občanů a vládu práva. 
V důsledku toho může dojít k vnitrostátním i regionálním konfliktům, které 
negativně ovlivní bezpečnostní prostředí. Jedním z dopadů současného vývoje 
světové ekonomiky může být změna relativní váhy jednotlivých aktérů, včetně 
možného oslabení postavení Evropy a USA, a posílení tendence států nadřazovat 
své národní zájmy. Nestátní aktéři v porovnání se státy a mezinárodními organizacemi 
dokážou rychleji a pružněji využívat možností plynoucích z globalizace, a tak 
ohrožovat zájmy států a bezpečnost jejich obyvatel. Nadále porostou bezpečnostní 
dopady demografických změn. Problémy spojené s chudobou a nedostatkem 
základních potřeb a služeb v regionech s vysokým a rychlým nárůstem populace 
mohou výrazně zvýšit pravděpodobnost výskytu extremismu, kriminality, 
lokálních ozbrojených konfliktů a masové nekontrolovatelné migrace. 

Z různých forem terorismu představuje chemický terorismus hrozbu 
nejreálnější. Chemické zbraně se vyznačují nízkou cenou a relativně jednoduchou 
výrobou. Přípravu množství i nejtoxičtějších látek lze realizovat v laboratorních 
podmínkách, které svým rozsahem a snadností utajení obvykle zůstanou stranou 
kontrolních mechanismů mezinárodních úmluv. Z těchto důvodů jsou chemické 
zbraně snadno dosažitelné nejen pro bohaté teroristické skupiny, ale i pro individuální 
teroristy. Možností nabytí vysoce toxických látek je hned několik reálných: 
1. Zneužití arzenálů vojenských zásob chemických zbraní. 
2. Vlastní výroba. 
3. Zneužití běžně průmyslově vyráběných toxických chemických látek.  
4. Použití dráždivých, omamných nebo psychotropních látek. 
5. Údery konvenční výzbrojí na infrastruktury civilizované společnosti, tj. na 

chemická, petrochemická a jiná zařízení představují rovněž vážnou hrozbu.  
Je zřejmé, že zneužití některé z nebezpečných chemických látek by ve 

všech zemích vyvolalo celou řadu problémů při realizaci protichemických 
opatření, jako jsou ochrana osob, detekce, analýza, dekontaminace, 
předlékařská péče, léčba otrav aj. 
 
 
Zhodnocení současného stavu chemického průzkumu a laboratorní kontroly 
ve světě a v ČR 

 
Chemický průzkum a laboratorní kontrola patří mezi důležitá 

protichemická opatření po mimořádných událostech spojených s únikem bojových 
chemických a jiných nebezpečných látek. Na základě výsledků chemického 
průzkumu a laboratorní kontroly se odvíjejí všechny další činnosti zaměřené na 
minimalizaci následků těchto mimořádných událostí. Tyto údaje jsou ze všech 
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výchozích informací prvořadě nezbytné, neboť na druhu a množství uniklé 
nebezpečné látky závisí způsob poskytování první pomoci a lékařského ošetření 
postižených osob, způsob ochrany obyvatelstva a jednotek provádějících likvidační 
práce, způsob hašení případného požáru, režim života v kontaminovaném prostoru, 
postup likvidace látky atd. V místech se zvýšenou hustotou obyvatelstva pak 
počet obětí a postižených v první řadě závisí na rychlosti, s jakou je látka 
detekována a identifikována. Není-li znám druh kontaminantu, může v některých 
případech naopak neodborný zásah znamenat podstatný nárůst ničivých účinků 
dané události. 

Potřebné informace přitom může poskytnout pouze racionálně 
organizovaný systém chemického průzkumu, vybavený moderními prostředky, 
přístroji a odpovídajícími metodickými postupy.  

Systém chemického průzkumu a laboratorní kontroly je s ohledem na 
bezpečnostní hrozby současného světa budován ve všech vyspělých státech. 
Vesměs je tvořen několikastupňově, kdy zásahové jednotky mají v místě události 
k dispozici jednoduché detekční prostředky typu detekčních trubiček a papírků, 
v některých státech i univerzální detektory či selektivní analyzátory na několik 
frekventovaných plynů. Na ně většinou navazuje speciální jednotka, která je 
vybavena špičkovou mobilní instrumentální technikou, která dokáže identifikovat 
zcela neznámé látky v různých matricích včetně směsí nebezpečných látek.  

Úkoly chemického průzkumu a laboratorní kontroly plní ve světě většinou 
hasičské jednotky. Výjimku tvoří Velká Británie, kde detekci látek a terénní 
analýzy provádí policie. Ve Francii plní tyto úkoly hasičské jednotky v případech 
menších a omezených událostí. Při únicích většího rozsahu jsou nasazovány 
jednotky civilní ochrany. Tento dvojcestný systém přináší Francii řadu problémů 
se zvyšováním úrovně a připravenosti uvedených jednotek. 

Vyspělé státy nemají při provádění terénních analýz k dispozici mobilní 
chemické laboratoře, výjimku tvoří Německo. V Rusku je v současné době 
vyvíjeno a špičkově vybavováno 8 nových mobilních laboratoří kontejnerového 
typu. V ostatních vyspělých státech jsou o to lépe vybavena detekční vozidla, kde 
je k dispozici celá řada kvalitních analyzátorů a souprav pro odběr vzorků, které 
umožňují přímo v terénu provádět úpravu vzorků a jejich přípravu k analýze. Spíše 
se tedy jedná o přenosné chemické laboratoře (i když tak nejsou nazývány), 
pomocí kterých lze realizovat operace, které by jinak byly prováděny v mobilní 
laboratoři (adsorpce, absorpce, extrakce, příprava roztoků apod.).   

Ve světě není běžná návaznost terénních analýz a stacionárních laboratoří. 
V tomto směru jsou výjimkou ČR a Slovensko. Znamená to, že příslušné 
bezpečnostní složky nezabezpečují úkoly vrcholné laboratorní kontroly samy, ale 
mají tyto činnosti zajištěny formou smluv s erudovanými firmami a odborníky 
vybavenými potřebnými přístroji, které jsou jinak využívány k jiným účelům. 
Tento přístup představuje vysokou odbornou úroveň laboratorní kontroly, přičemž 
odpadá nutnost péče o přístroje, jejich kalibrace, zaškolení obsluh aj. Na druhé 
straně však není vždy zabezpečena plná pohotovostní připravenost. S tímto opět 
vystupuje do popředí význam špičkově vybaveného detekčního vozidla. 
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Z hodnocení úrovně zabezpečení chemického průzkumu a laboratorní 
kontroly ve vyspělých zemích vyplývá, že absolutní světovou špičku představují 
příslušné jednotky USA, Holandska, Švédska, Německa a Ruska. 

Z úrovně zemí bývalého východního bloku se vymykají ČR, Slovensko a 
Slovinsko, které se svým vybavením a celkovým zabezpečením chemického 
průzkumu a laboratorní kontroly blíží vyspělým zemím.    

Rozvoj chemického průzkumu a laboratorní kontroly ve světě a EU je 
výrazně ovlivněn dvěma směry, které vyplývají ze současných hrozeb 
globalizovaného světa: 
• rozvojem prostředků a přístrojů chemického průzkumu a terénní analýzy, 
• mezinárodními aktivitami vyspělých států.  

Rozvoj prostředků a přístrojů chemického průzkumu a terénní 
analýzy dosáhl zejména v posledních 10 letech nevídaného tempa. Mezi přístroji 
mají výsadní postavení mobilní a přenosné multikomponentní analyzátory, které 
vedle stanovení koncentrace a dlouhodobého monitorování nebezpečných látek 
umožňují rovněž identifikaci zcela neznámých látek. Dnes jsou již běžně 
konstruovány v přenosných či mobilních verzích tak, aby odolávaly otřesům a 
výkyvům meteorologické situace, a proto mohou být využity k plnění úkolů 
chemického průzkumu. Ve vybavení vyspělých zemí jednoznačně převládají 
přístroje firem Thermo Scientific, Bruker a Smiths Detection.  

Rozvoj prostředků a přístrojů chemického průzkumu a terénní analýzy je 
ve světě zaměřen hlavně na následující uživatelské vlastnosti: 
• přístroje s nízkou mezí detekce vyžaduje vysoká toxicita některých látek; 
• přístroje s vysokou selektivitou s cílem vyloučení falešných signálů nebo 

„překryvu“ signálů; 
• přístroje s vysokou přesností a správností; 
• prostředky či přístroje s rychlou odezvou k maximálnímu omezení obětí či 

postižených; 
• prostředky jednorázové nebo přístroje, které lze dekontaminovat; 
• prostředky či přístroje dostatečně robustní s jednoduchou a ergonometricky 

nenáročnou obsluhou.   
U všech opatření chemického průzkumu a laboratorní kontroly je nutno 

vidět, že se jedná o pasivní opatření, realizované až po havárii s únikem 
nebezpečné látky, zneužití toxické látky apod. Dosavadní technika zatím 
neumožňuje prevenci uvedených událostí.  

Na úseku mezinárodních aktivit patří rozhodující místo „Úmluvě 
o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich 
zničení“. Tato Úmluva nabyla platnost 29. dubna 1997. Dohodu zatím nepodepsaly 
pouze Angola, KLDR, Egypt, Somálsko a Sýrie a neratifikovaly Izrael a Myanmar. 
Podle Úmluvy se každý smluvní stát zavazuje, že za žádných okolností nebude 
vyvíjet, vyrábět, jinak nabývat, hromadit, přechovávat a jinému předávat chemické 
zbraně, dále že chemické zbraně nepoužije ani nebude provádět žádné vojenské 
přípravy k jejich použití, že zničí vlastní chemické zbraně a objekty pro jejich 
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výrobu nacházející se pod jeho jurisdikcí a kontrolou, a také veškeré chemické 
zbraně zanechané na území jiného státu.  
 
 
Závěr 

 
V podmínkách rostoucího objemu výroby, přepravy a využívání 

chemických látek a s ohledem na hrozby chemického terorismu musí být 
jednoznačným cílem vyspělých zemí odvrácení negativního vlivu chemických 
látek na životy a zdraví občanů. V této oblasti se rekrutují dvě základní 
východiska, a to jednak odpovědnost jednotlivých států za ochranu svého 
obyvatelstva a na druhé straně aktivity NATO orientované na nebezpečí 
vyplývající ze šíření chemických zbraní. Do popředí vystupuje zásada daleko vyšší 
úrovně opatření k ochraně obyvatelstva v případě spolupráce jednotlivých států 
NATO ve srovnání s izolovanými aktivitami jednotlivých států. Možnosti a 
schopnosti jednotlivých států tak mohou být povýšeny na novou kvalitu, pokud 
NATO a jeho příslušné orgány naplní svou koordinátorskou roli.  

V obecné rovině to pro všechny státy znamená aktivně se zapojit do 
procesu tvorby, plnění a vyhodnocování mezinárodních smluv a jejich mechanismů 
směřujících k omezení legální i nelegální výroby, vývoje, přechovávání a šíření 
(proliferace) chemických zbraní a bojových chemických látek včetně jejich 
potenciálních prekurzorů, trvale zajišťovat zpravodajství, průzkum, a hodnocení 
možností potenciálních protivníků v použití chemických zbraní a látek, dále 
zvyšovat transparentnost a vzájemnou důvěru na mezinárodní úrovni při 
prosazování přijatých smluv a aktivit, včetně rozvoje bilaterálních 
a multilaterálních vztahů, zajišťovat sběr a analýzu poznatků týkajících se přímo či 
nepřímo možnosti zneužití chemických zbraní, resp. teroristických nebo 
kriminálních akcí, s využitím všech dostupných informačních zdrojů a kontinuálně 
sledovat a analyzovat výsledky výzkumu a vývoje zvláště v chemii, biochemii a 
chemické technologii v souvislosti s možností jejich zneužití při výrobě 
chemických zbraní. 

Konkrétně na úseku chemického průzkumu a laboratorní kontroly je 
zejména pro vyspělé státy nezbytné budovat a zdokonalovat racionálně 
organizovaný systém chemického průzkumu a laboratorní kontroly, zintenzivnit 
vývoj jednoduchých detektorů bojových chemických látek a jiných toxických 
látek, vyznačujících se nízkou cenou, vysokou selektivitou a citlivostí a možností 
dálkového přenosu dat, dále výzkum a vývoj prostředků zaměřit na prostředky 
preventivní, které by např. odhalily přítomnost bojové chemické látky dřív, než 
bude zneužita, mezinárodní spolupráci posilovat formou tematických praktických 
cvičení zabývajících se chemickým průzkumem a laboratorní kontrolou, umožnit 
přístup rozvojových zemí, které podepsaly a ratifikovaly Úmluvu, k detektorům a 
analyzátorům bojových chemických a jiných vysoce toxických látek, a také 
monitorovat situaci v klíčových zájmových prostorech s cílem vyloučit nebo 
maximálně snížit nebezpečí překvapivého použití a šíření bojových chemických 
látek. 
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Po naplnění těchto bodů je možno konstatovat, že úroveň důležitých 
protichemických opatření, zejména chemický průzkum a laboratorní 
kontrola, je na dostatečné výši, aby minimalizovala rizika používání či 
zneužití nebezpečných chemických látek. 

Zároveň nutno uvést, že pokud tyto látky budou používány, 
popřípadě budou ve společnosti skupiny lidí či jedinci, kteří k prosazení svých 
zájmů a cílů nebudou váhat tyto látky zneužít, tato rizika budou stále 
přítomna. 
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KE SPECIFICE „KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ“ V OBLASTI 
VEŘEJNÉ SPRÁVY 

 
"CRISIS MANAGEMENT" IN THE STATE ADMINISTRATION 
 

Vladimír ČECHÁK 
 

Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_cechak.pdf. 
 

Abstract 
The article is focused on the relationship and especially on the mutually 

affected methods and procedures used by bodies of the state administration in 
everyday activities, and methods and procedures applied when solving 
extraordinary events. Despite the fact that the curent legislation (Act No. 239/2000 
Coll., on Integrated Rescue System and No. 240/2000 Coll., on Crisis 
Management)  and  the following regulations define competencies and duties of 
individual subjects integrated in the rescue system more or less clearly, it is 
important to pay greater attention to the  professional preparation of state 
administration employees.  

The Act No. 239/2000 Coll., on the Integrated Rescue System defines roles 
of regional authorities and local authorities with extended competencies which 
focuse on the collection of significant information, creation of materials and 
technical conditions necessary for solving extraordinary  events and also on the 
creation of crisis plans. Similarly district commissioners and mayors play mainly a 
coordination role. When developing individual "models" of extraordinary events, it 
would be useful to specify their duties. Even university research centers could 
participate on such a task. It would be also useful to check organizational 
principals of solving extraordinary events from the functional and systemic point of 
view at certain spans of time. 
 
Keywords 
Crisis situation, extraordinary events and their classification, standard situations 
within administration activities, standard and non-standard management 
approaches, prediction of extraordinary events, methods and procedures of solving 
extraordinary events in the state administration, integrated rescue system, 
professional preparation of state administration employees. 
 
 

Pokud chceme věnovat pozornost specifice krizového řízení v oblasti 
veřejné správy, bude zřejmě nutno zohlednit zvláštnosti spojené s postavením a 
charakterem veřejné správy nejen při řešení mimořádných událostí, ale také 
zvláštnosti její činnosti za zcela „normálních“ standardních (běžných) podmínek. 
Používáme-li v této souvislosti pojmu „oblast veřejné správy“, je to dáno mimo 
jiné i tím, že výkon řídících činností veřejné správy (zpravidla i za standardních 
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podmínek) přesahuje soustavu vlastních správních orgánů a institucí. Zde snad 
bylo vhodnější použít termínu „veřejný sektor“ nebo „veřejný prostor“. Při výkonu 
„krizového managementu“, tj. řídících funkcí při řešení mimořádných událostí, 
přesahuje v mnoha případech činnost orgánů veřejné správy výrazně i tento 
rámec.1 Přijmeme-li jako jedno z následných členění aktivit veřejné správy (či 
spíše „úkolů“) jejich rozdělení na „nařizovací“ a „pečovatelské“2, je zřejmé, že 
řízení (nejen „krizové“, ale i „standardní“) patří zcela jednoznačně k úkolům 
„nařizovacím“ (vrchnostenským). Současně však vzniká otázka, co je vlastním 
předmětem (objektem) řízení v případě subjektů veřejné správy. 

Zákon o obcích3, stejně jako zákon o krajích4, stanoví (v úvodních 
grafech), že obec i kraj5 „jsou povinny pečovat o všestranný rozvoj svého území a 
potřeby svých občanů.“ To však nelze pouze prostřednictvím vedení agend, 
poskytováním či zajišťováním „veřejných služeb“ a byť sebelepším dohledem nad 
dodržováním zákonnosti. Rozvoj obce či kraje (stejně rozvoj kterékoliv z oblastí 
národního hospodářství či služeb) předpokládá aktivní využívání řídících 
(manažerských) metod a technik, tvorbou vizí a stanovením strategických cílů 
počínaje a kontrolní činností konče. I když je této problematice věnována 
v odborné literatuře určitá pozornost, stále vzniká více prací zabývajících se 
„managementem ve veřejné správě“, než prací zabývajících se „veřejnou správou 
jako managementem“, a to nejen pokud jde o původní českou odbornou literaturu, 
nýbrž i v mezinárodním měřítku. 

Uvažujeme-li o řídících aktivitách subjektů veřejné správy za 
standardních okolností, setkáváme se poměrně často s náměty směřujícími 
k využití metod osvědčených a úspěšně používaných v oblasti řízení v soukromém 
sektoru. V této souvislosti je však třeba vzít v úvahu, že postavení orgánů a 
institucí veřejné správy vykonávajících řídící činnosti je výrazně odlišené od 
postavení řídících orgánů v soukromé sféře. Jestliže manažerská rozhodnutí 
v soukromé sféře jsou svým určením i dopadem omezena většinou na příslušný 
podnik (jen zcela výjimečně mají „přímý“ dopad na jiné subjekty), manažerská 
rozhodnutí orgánů a instituce veřejné správy se zpravidla týkají subjektů stojících 
mimo veřejnou správu (ačkoliv sledují převážně „veřejný zájem“). 

I když jsme upozornili na to, že řídící činnosti orgánů veřejné správy 
podle názorů správního práva náleží k úkolům (činnostem) „nařizovacím“ 
(vrchnostenským), s výjimkou problematiky dodržování zákonnosti, jsou přímé 
nařizovací kompetence veřejné správy za standardních podmínek v tomto směru 
(v právním, demokratickém státě) značně omezené. Je to dáno mimo jiné i tím, že 
zejména na realizaci konkrétních aktivit směřujících k (všestrannému) rozvoji obce 
či kraje se podílí i jiné než veřejnoprávní subjekty, a to i takové, které se nachází 
mimo územní působnost příslušného orgánu veřejné správy. Lze tedy konstatovat, 
že za standardních okolností orgány veřejné správy při plnění svých úkolů zajišťujících 
rozvoj (obce, kraje či příslušného resortu), jsou nuceny používat převážně nikoliv 
přímých (nařizovacích, administrativních) metod, ale spíše nepřímých, 
ekonomických, motivačních. Při tom právě oblast rozvoje obce či kraje patří, 
dokonce tvoří jádro, samostatné působnosti samosprávních orgánů obcí a krajů. 
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Právě tyto standardní způsoby řízení či činnosti veřejné správy představují 
hlavní, či spíše nejrozsáhlejší náplň výkonu veřejné správy. Jestliže při činnostech, 
které vzhledem k jejich charakteru můžeme označit za manažerské, je nutno 
převážně využívat metod „nepřímého“ řízení (hledání konsensu zájmů, 
ekonomické motivace), při nichž lze velmi efektivně využívat zkušeností z oblasti 
soukromého sektoru (podobně jako ve většině „vnitřního řízení“ institucí veřejné 
správy), při správě agend a výkonu převážné části státní správy v přenesené 
působnosti je postup zpravidla upraven příslušnými zákony a dalšími předpisy. Pro 
veřejnou správu jako celek je tento způsob činnosti natolik běžný a typický, že se 
můžeme setkat v literatuře s charakteristikou, podle níž „veřejná správa zahrnuje 
zaběhnuté, rutinně se opakující činnosti v rámci předem daných regulátorů“6. Není 
účelem této statě komentovat či polemizovat s uvedenou charakteristikou veřejné 
správy, pouze je nutno konstatovat, že „výkon krizového řízení veřejnou správou“ 
se zmíněné charakteristice výrazně vymyká. 

Dosud jsme uvažovali o postavení a funkci řídících aktivit veřejné správy 
za standardních podmínek a výkonu dalších běžných (opět „standardních“) 
správních činností. Zde převládají do značné míry rovněž standardizované, do 
vysokého stupně formalizovatelné a predikovatelné (tj. apriori volitelné) metody a 
postupy. To vytváří do jisté míry i předpoklady ke vzniku určitých řídících 
algoritmů, a tyto se mohou změnit (v případě úspěšného používání) v mechanické 
stereotypy, které mohou poznamenat přístupy k řešení situací, které lze označit 
jako „mimořádné“. 

V literatuře se velmi často setkáváme s ekvivalentním užíváním pojmů 
„mimořádná událost“ a „krizová situace“. Domníváme se, že by bylo účelné mezi 
těmito pojmy rozlišovat: pojem „krizová situace“ je v určitém kontextu možno 
považovat za, v jistém smyslu „širší“7, v obecném kontextu lze však za širší 
považovat pojem „mimořádná událost“8. (Ne každá „mimořádná událost“ musí 
dospět až ke „krizové situaci“.) Pokud budeme pojem „mimořádná událost“ 
používat, budeme jím označovat nestandardní situace, resp. ty „krizové situace“, 
které nejsou spojeny s vnějším ohrožením státu, převážně půjde o přírodní či 
průmyslové (včetně dopravních) havárie. Zvláštní podskupinu mohou tvořit 
mimořádné události způsobené selháním prvků řídicího systému veřejné správy. 
V tomto smyslu odpovídá naše pojetí daného pojmu vymezení „mimořádné 
události“, které uvádí zákon 239/2000 Sb. „Mimořádnou událostí se pro účely 
tohoto zákona rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 
přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 
prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.“9 

Pokud jde o klasifikaci „mimořádných událostí“, lze akceptovat např. již 
zmíněnou klasifikaci uvedenou v práci kolektivu autorů „Průvodce krizovým 
plánováním pro veřejnou správu“.10 Postihuje především rozdělení mimořádných 
událostí podle příčin, které je vyvolávají, eventuálně podle prostředí, kde se 
vyskytují. Takový přístup ke klasifikaci mimořádných událostí je nesporně velmi 
dobrým východiskem ke stanovení kompetencí jednotlivých orgánů a institucí 
veřejné správy i podílu odpovídajících složek integrovaného záchranného systému 
(viz zákon 239/2000 Sb.). Stejně může být (a zřejmě i je) základem pro tvorbu 
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systému krizového plánování, které může vytvářet optimální podmínky pro řešení 
reálných situací. 

Z hlediska určitého metodického přístupu k vytváření dlouhodobých 
předpokladů pro úspěšnou strategii krizového řízení lze uvažovat ještě o jiném 
přístupu k rozlišování typů mimořádných událostí. Pokud akceptujeme vymezení 
mimořádné události, jak je uvedeno v zákoně 239/2000 Sb., nabízí se rozlišení 
mimořádných událostí i podle toho, zda je jejich vznik „ovlivnitelný“ či nikoliv. 
V prvním případě lze efektivně přistupovat k „eliminaci“ příčin jejich vzniku a 
v případě, že nastanou, lze přijmout opatření, která účinně zamezí tomu, aby 
dozrála do „krizového“ stadia (stadia „krizové situace“). K tomuto typu 
mimořádných událostí patří především ty, které jsou způsobeny (mají své příčiny) 
“lidskou činností“. V těchto případech lze využívat velmi širokou škálu 
technických a technologických postupů a opatření. Právě proto je organickou 
součástí standardních činností orgánů a institucí veřejné správy nejen důsledná 
kontrola a dohled nad dodržováním technických, technologických, ale i 
organizačních norem a předpisů, ale i pravidelné vyhodnocování zkušeností a 
iniciativní práce na jejich zdokonalování a optimalizaci. 

Poněkud odlišná situace je v případě mimořádných událostí, jejichž 
příčiny spočívají v tom, co vzpomínané vymezení označuje jako „přírodní vlivy“. I 
v tomto případě lze rozlišovat mezi „událostmi“, jejichž vznik lze (někdy 
s vysokým stupněm pravděpodobnosti) principiálně predikovat, a „událostmi“, 
jejichž predikabilita je vyloučena. V případě predikovatelných událostí lze na 
základě stávající legislativy a navazujících předpisů nejen upravit relativně 
konkrétní „krizový plán“, ale i vytvořit materiální a technicko-organizační 
předpoklady pro jeho realizaci. Analýza zkušeností získaných při řešení případů, 
které již reálně nastaly, umožní identifikovat symptomy, které vzniku té které 
mimořádné události předcházely, resp. signalizovaly možnost či pravděpodobnost 
jejího výskytu. Právě jejich výskyt, pokud je včas rozpoznán, umožňuje i tvorbu 
optimálního časového harmonogramu přípravy na její řešení. 

Legislativa a další návazná normotvorba vytváří optimální podmínky pro 
přípravu a tvorbu reálných opatření. Avšak jejich účelné využití je v rukou 
pracovníků a institucí správních a dalších orgánů k tomu určených (viz zákon 
239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému). Kvalita přípravy a tvorby 
plánů na řešení mimořádných událostí, stejně jako tvorba podmínek pro jejich 
realizaci, je podstatně ovlivněna organizačními principy, pracovním rytmem 
příslušných správních orgánů, stejně jako kvalitou a odbornou úrovní jejich 
pracovníků. Tím se dostáváme k otázce vzdělávání a profesní přípravy těch, kdo se 
na přípravě a realizaci všeho, co k řešení „mimořádných náležitostí“ patří, podílejí. 

Otázky „krizového řízení“ či řešení „mimořádných událostí“ jsou sice již 
relativně delší dobu součástí řady školicích plánů pro vzdělávání pracovníků 
veřejné správy a existuje i řada kurzů speciálně zaměřených na tuto problematiku. 
Zůstávají však poněkud stranou pozornosti, pokud jde o tvorbu studijních 
programů standardního vysokoškolského studia připravujícího pracovníky veřejné 
správy (i když i zde existuje několik pozitivních výjimek). I když jde 
o problematiku ve srovnání s ostatní činností veřejné správy výrazně specifickou, 
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bylo by vhodné a ve vztahu k postavení a funkci veřejné správy účelné, aby se s ní 
seznámili (alespoň rámcovým způsobem) i ti pracovníci orgánů a institucí veřejné 
správy, kteří se přímo na jejím řešení nepodílejí. 

Dalším typem „mimořádných událostí“, které mají své příčiny v oblasti 
„přírodních vlivů“, jsou ty, u nichž je predikabilita výrazně omezena nebo zcela 
vyloučena. I v tomto případě lze přistoupit v rámci krizového plánování k přípravě 
opatření omezujících a minimalizujících jejich negativní dopad na obyvatelstvo, 
přírodní a životní prostředí a ekonomiku. Systém přípravy těchto opatření je dán 
jak již vzpomínanou legislativou, tak i navazujícími předpisy. Tyto „přípravy“ však 
představují více méně zásadní a principiální opatření, která postihují především 
obecná pravidla postupů jednotlivých správních orgánů a institucí. Legislativa 
v tomto případě upravuje kompetence, povinnosti a vzájemné vztahy orgánů a 
institucí, které jsou součástí integrovaného záchranného systému. Při řešení těchto 
mimořádných událostí lze rovněž v řadě případů využít ověřených, v jistém smyslu 
standardních, metod a postupů. Avšak především jejich v jistém smyslu 
„nepředvídatelnost“ (jak co do charakteru, tak do místa a času výskytu) vytváří 
určitý prostor pro vlastní iniciativu a svým způsobem i pro individuální aktivitu 
(v rámci mezí daných legislativou a obecnými pravidly). Právě tato skutečnost 
staví do popředí otázku profesní přípravy a systematického vzdělávání zaměřeného 
dominantním způsobem na problematiku „krizového řízení“ a „krizového plánování“. 

Dosud jsme věnovali pozornost především „mimořádným událostem“, 
které byly způsobeny z podstatné části „přírodními silami“, i když v řadě případů 
z části i lidskou činností. Právě pokud jde o lidskou činnost, zejména činnost 
plánovanou a záměrnou (na rozdíl od činnosti spontánní), lze využít řady více 
méně standardních metod a technik ke snížení pravděpodobnosti jejich vlivu na 
vznik mimořádných událostí. Jejich využití je však podmíněno důslednou analýzou 
každého reálného procesu na straně jedné, na druhé straně předpokládá 
odpovídající stupeň profesní připravenosti, vysokou kvalifikaci a v neposlední řadě 
i odpovídající osobnostní vlastnosti příslušných pracovníků. 

Velmi úzce (a to nejen ve zmíněných případech) souvisí problematika 
krizového řízení s „řízením rizik“. Metody a postupy, standardně používané v oblasti 
řízení rizik, jsou v zásadě použitelné především při analýze a vytváření předpokladů 
pro optimální zvládání mimořádných situací. Metody identifikace možných rizik a 
vytváření podmínek pro omezení jejich vzniku (výskytu) tak, jak se vytvořily 
v metodologii soudobého „riskmanagementu“, jsou při určité modifikaci použitelné 
zejména při plánování a tvorbě opatření při snižování pravděpodobnosti výskytu 
mimořádných událostí a omezení negativních důsledků, které mohou způsobit. V tomto 
směru by mohla výrazně přispět pracoviště (vysokoškolská, výzkumná), která se 
zabývají managementem ve veřejné správě či teorií řízení v užším slova smyslu. 

 
 

Závěr 
 

V oblasti krizového řízení a řešení mimořádných událostí se, z pohledu 
teorie, setkáváme v mnohém s analogickou situací jako v oblasti teorie veřejné 
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správy. Je to otázka „shody“ terminologie užívané v dané legislativě (kde se velmi 
často při vymezení pojmů11 setkáváme s uvozující formulací „pro potřeby tohoto 
zákona“) s terminologií, která by splňovala požadavky běžně (v oblasti vědy a 
teorie) kladené na odbornou terminologii. I když se tato otázka může při prvním 
pohledu jevit jako určitý „pseudoproblém“, sjednocení stanovisek v této záležitosti 
je do značné míry předpokladem k efektivní spolupráci zejména výzkumných a 
vysokoškolských pracovišť zabývajících se touto oblastí. Právě v oblasti jejich 
vzájemné spolupráce by odpovídající jednotná terminologie přispěla nejen 
k prohloubení systematičnosti v přístupu k řešení mimořádných událostí, ale i ke 
zkvalitnění vzdělávacích aktivit určených pracovníkům veřejné správy, zejména 
těm, v jejichž standardní náplni tvoří problematika vytváření předpokladu pro 
řešení mimořádných událostí podstatnou část. 
 
 
POZNÁMKY: 
 
 
1 Je otázkou, zda je přesnější hovořit o „krizovém managementu ve veřejné správě“ (viz 

např. Rektořík J. a kol: Krizový management ve veřejné správě. Ekopres, Praha 2004), 
nebo o „výkonu krizového managementu veřejnou správou“. 

2 Hendrych, D.: Správní věda. Walters Kluber ČR, a.s., Praha 2009, str. 65. 
3 Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích § 2 odst. 2. 
4 Zákon č. 129/2000 Sb. O krajích § 2 odst. 2. 
5 Termínem „kraj“ označujeme tzv. „samosprávné kraje“, tj. „Vyšší územní samosprávné 

celky“ ustavené zákonem č. 347/1997 Sb. Tyto „kraje“ jsou rovněž uváděny v klíčových 
zákonech upravujících postupy při řešení mimořádných událostí, tj. v zákonech 239/2000 
Sb. O integrovaném záchranném systému a 240/2000 Sb. O krizovém řízení. 

6 Potůček, M. a kol.: Veřejná politika. Slon, Praha 2005, str. 18. 
7 Pojem „krizová situace“ je vymezen v zák. 240/2000 Sb. v § 2 písmenu b) pomocí pojmu 

„mimořádná událost“. Je však otázkou, zda vojenské napadení státu, což je „krizová 
situace“, bychom běžně označili jen jako „mimořádnou událost“. 

8 I když se můžeme v literatuře setkat s určitou klasifikací „mimořádných událostí“ (viz 
např. Horák, R., Danicová, L., Kyselák, J., Novák, L.: Průvodce krizovým řízením pro 
veřejnou správu. Linde, Praha 2011, str. 430), není tento pojem obecně jednoznačně 
vymezen. Vymezení uvedené v zákoně 239/2000 Sb. je podle textu tohoto zákona vymezením 
„pro účely tohoto zákona“. Jak je zřejmé ze zmíněné klasifikace „mimořádných událostí“ 
v uvedené publikaci, autoři používají tohoto pojmu ve výrazně širším smyslu. 

9 Zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, § 2, písmeno b). 
10 Horák, R., Danicová, L., Kyselák, J., Novák, L.: Průvodce krizovým řízením pro veřejnou 

správu. Linde, Praha 2011, str. 430. 
11 V oblasti legislativy obecně je většina klíčových pojmů vymezována tzv. „právní 

definicí“, která je poněkud odlišná od běžného definování pojmů v oblasti vědy. 
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Abstract 
This paper deals with biosafety, biological security and biological 

preparedness as a system of countermeasures against biological threats with short 
conceptual description of these terms. Brief overview of the existing system of bio-
preparedness of the Czech Republic is followed by its known weaknesses and 
possible shortcomings of the current status. Suggestions for improvement of 
current situation are described. The economic aspect of the system due to the 
reversed risks is mentioned in broad terms. 
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Úvod 
 

Biologické ohrožení je mnohdy chápáno v užším smyslu tedy jako útok 
biologickými bojovými prostředky. Jedná se o napadení státu biologickými 
zbraněmi nebo bioterorismus, ale důsledky takových útoků se mohou projevovat 
obdobně jako následky přirozených epidemií. Biologické ohrožení představuje i 
nehoda či nedbalost v provozech s nebezpečným bio materiálem nebo zanedbání 
správných standardů při produkci potravin, kdy se jedná o biologickou bezpečnost 
nebo zabezpečení provozu. V angličtině se v dané oblasti setkáváme s termíny 
biosafety, biosecurity a biopreparedness, které mají význam biologická bezpečnost, 
biologické zabezpečení a biologická připravenost. Jakkoliv v češtině vypadají 
podobně, zejména první dvě oblasti, a souvisí spolu, mají odlišnou náplň. 

Biologická bezpečnost: jedná se o širší oblast, než představuje biologické 
ohrožení ve smyslu útoku. Zahrnuje aspekty v bezpečnosti práce, bezpečné 
produkci potravin, transportu biologického materiálu, zdravotnickém zabezpečení 
atd. V jádru jde zejména o dodržování hygienických standardů, které je nezbytné 
zajišťovat denně při běžném chodu společnosti. Bez funkčního systému biologické 
bezpečnosti dochází k biologickému ohrožení i bez útoků. 

Biologické zabezpečení: je systémem protiopatření, které brání zneužití 
biologických agens či toxinů, informací a technických prostředků. Jde např. 
o fyzické zabezpečení prostorů (ostrahu), kde se pracuje s nebezpečnými agens, 
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nebo o zamezení přístupu neautorizovaných osob k specifickým informacím či 
zařízením. V některých případech mohou jít požadavky biologického zabezpečení 
proti požadavkům bezpečnostním např. zabezpečení chráněných únikových cest a 
řešení přístupu při zdolávání požárů. 

Biologická připravenost: v České republice jde o schopnost systému IZS 
a zdravotnického řetězce reagovat na útok rizikovými agens či toxiny nebo výskyt 
onemocnění jimi způsobený. V tomto směru existují dva hlavní scénáře, pro které 
musí být připravenost zabezpečena. Prvním je ohlášený či náhodně objevený útok 
či zneužití, který vyžaduje reakci mnoha složek IZS. Analogií může být likvidace 
včasně objevené ohniskové nákazy. Druhý scénář představuje skryté rozšíření po 
nepozorovaném uvolnění agens. Tento případ může rovněž vyžadovat podporu 
složkami IZS, ale hlavní tíha bude spočívat na rezortu zdravotnictví. V tomto 
modelu dojde k odhalení na základě hlášení praktických lékařů a infekčních 
oddělení nemocnic, v rámci epidemiologického šetření a surveillance.  

 
 

Historický a legislativní kontext 
 

Použitý biologických agens k útokům má velmi dlouhou historii. Mrtvoly 
nakažených se vrhaly do ležení protivníka, pravé neštovice kosily indiánské kmeny 
při dobývání Ameriky. S rozvojem mikrobiologie a znalostí podstaty chorob 
dochází k většímu vojenskému využití. Po nejasných pokusech z 1. světové války 
lze prudký rozmach sledovat za 2. světové války. Příkladem u japonské armády 
v průběhu její okupace Číny nebo podezření na šíření Q horečky na Krymu Němci. 
Zájem na vojenském využití přetrvával i v poválečném období, kdy byly vyvinuty 
zbraně na biologické bázi s celou řadou modifikovaných rezistentních agens. 
Pochopení rizik útoku i pro vlastní obyvatelstvo a další politické okolnosti vedly 
k postupnému útlumu tohoto směru, který v 70. letech vyvrcholil podepsáním 
Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických 
(biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení (Convention on the 
Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological 
(Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction) 26. 3. 1975. ČSSR byla 
jednou ze signatářských zemí. V současné době úmluvu podepsalo více než 150 
zemí. Pro biologickou připravenost je podstatný fakt, že neexistují mezinárodní 
kontrolní mechanismy pro verifikaci Úmluvy. 

Aktuální hrozby jsou při platnosti Úmluvy předpokládány spíše v oblasti 
biologického terorismu. Frekvence výskytu takových útoků je v porovnání 
s chemickými a zejména s bombovými útoky malá. Jsou známé lokální alimentární 
otravy s využitím bakterie Salmonella, pokusy sekty Óm Šinrikjó s rozptýlením 
botulotoxinu a antraxu v 90. letech a poslední velký útok sporami antraxu 
v poštovních zásilkách z roku 2001. Ten se netýkal pouze USA, ale i jejích 
ambasád v Rakousku a Litvě. Tento moment znamenal rapidní nárůst pozornosti, 
která je možnosti teroristického zneužití biologických agens věnovaná, a také 
přesun pozornosti od napadení k lokálním útokům. 
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V ČR platí s účinností od 28. 6. 2002 Zákon o některých opatřeních 
souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraních 
a o změně živnostenského zákona (281/2002 Sb.). Výkonem státního dozoru nad 
dodržováním ustanovení zákona se zabývá Oddělení pro kontrolu zákazu 
biologických zbraní SÚJB. Seznam rizikových a vysoce rizikových agens je 
uveden ve vyhlášce 474/2002 Sb. Reakce na výskyt těchto agens následkem útoku 
nebo přirozeného výskytu je v různé míře rovněž úkolem složek IZS. 
 
 
Aktuální bezpečnostní situace 
 

Od roku 2001 byly zdokonaleny detekční prostředky, ale spolehlivá a 
rychlá identifikace agens zůstává nadále problémem. Specifikem biologických 
agens je fakt, že v některých případech nelze ani nejmenší útok označit za lokální, 
pokud mají agens dobrou schopnost šíření a přežití v prostředí. Přístup k rizikovým 
biologickým agens např. ve sbírkách mikroorganismů se zpřísnil, ale ve světě 
existují endemické oblasti výskytu některých z nich. Rozvoj možností genetické 
manipulace mikroorganismů vyvolává rovněž otázky bezpečnostní. Neexistují 
spolehlivé údaje a mnoho odborníků se domnívá, že k rozvoji útoků za pomocí 
biologických agens dojde v dohledné době. 
 
 
Biologická připravenost na národní úrovni 
 

V České Republice existuje rozvinutý zdravotnický systém, který se 
v běžných podmínkách potýká se šířením celé řady infekčních agens. Zkušenost 
našich lékařů s výskytem rizikových a vysoce rizikových agens, včetně dříve se 
u nás vyskytujících, je dnes mizivá. To ovlivňuje rychlost reakce při scénáři 
nepozorovaného rozšíření či uvolnění agens. Zlepšení tohoto stavu je otázkou 
odborné přípravy našeho zdravotnického personálu např. v rámci medicíny 
katastrof atp. 

Reakce na ohlášení nebo podezření na přítomnost rizikových biologických 
agens nebo toxinů je úkolem pro IZS. V rámci dohod o jednotlivých činnostech 
jsou vytvořeny typové plány činnosti složek (STČ IZS). Pro biologickou oblast 
existují dvě STČ IZS – č. 5 „Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens 
nebo toxinů“ a č. 11 „Chřipka ptáků“. Jednotlivé složky IZS v nich mají jasně dané 
úkoly. Odběry biologického materiálu z vnějšího prostředí provádí zpravidla HZS 
ČR ve spolupráci s OOVZ. Speciální odborné činnosti z hlediska detekce a 
identifikace mají SÚJCHBO, ÚVZÚ (AČR) případně NRL pro určité nákazy. CBO 
AČR disponuje izolační hospitalizační bází minimálně v úrovni BSL3. V případě 
zoonóz plní speciální činnosti zástupci SVS. HZS ČR dále plní úkoly velení zásahu 
IZS ve spolupráci s OOVZ nebo SVS, dekontaminace zasahujících, osob a 
techniky a činnosti v OOP (např. přetlakových ochranných oděvech). PČR plní 
úkoly v regulaci dopravy, evidenci osob a kriminalistické šetření atp. AČR může 
vyčlenit síly a prostředky pro pomoc v dekontaminaci, likvidaci hospodářských 
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zvířat, zemní práce atp. ZZS zajišťuje přednemocniční péči a transport zraněných a 
zasažených osob do zdravotnických zařízení. 

Reálná praxe při reakci složek IZS v biologické oblasti má známé 
nedostatky, které jsou výsledkem aktuálních ekonomických možností ale také 
priority, která je této oblasti CBRN problematiky přikládána. Hned několik z nich 
lze nalézt v roli zástupce OOVZ. Jednak jsou to osoby, které neslouží hotovost a 
jejich dostupnost na místě zásahu je problematická. Přitom mají oprávnění stanovit 
patřičná protiepidemická opatření, rozhodovat o profylaxi a spolupracovat s HZS 
při odběru vzorků. Jakkoliv jsou první dva aspekty teoreticky zvládnutelné bez 
přímé účasti zástupce OOVZ  na místě události, spolupráce při odběru vzorků po 
telefonu (pokud vůbec) není vyhovující. I v případě přítomnosti zástupce OOVZ 
představuje potíž absence vybavení pro odběry (což přímo odporuje STČ IZS č. 5) 
a odpovídajících osobních ochranných prostředků. Stejně tak nemají schopnost 
práce v přetlakových ochranných oděvech, které by případně poskytl HZS. 
Obdobná situace panuje u ZZS, u které je v celé CBRN oblasti naprosto opomíjená 
její bezpečnostní role. ZZS zpravidla nedisponují ochrannými osobními prostředky 
v potřebném rozsahu, mnohdy odpovídající prostředky zcela chybí, zejména 
izolační. Nemají vyčleněná a vybavená vozidla pro případný převoz pacientů 
s vysoce rizikovou nákazou, která jsou předpokládána dle STČ IZS č. 5.  

K nejistotám v oblasti připravenosti systému IZS lze řadit neznámý rozsah 
redukce kapacit jednotlivých složek IZS včetně vysoce specializovaných pracovišť. 
V tomto ohledu často pracujeme s roční perspektivou, což je špatně. Typické 
příklady jsou odkládání rozhodnutí o budoucnosti CBO AČR Těchonín z měsíce 
na měsíc nebo personální redukce specialistů v ÚVZÚ. Tyto kapacity přitom 
nejsou plně nahraditelné nejen v rámci ČR, ale bylo by obtížné je získat i ze 
zahraničí. Probíhají také změny v organizaci OOVZ (zdravotních ústavů), které 
mohou znamenat další redukcí dostupnosti. Redukce rozpočtu HZS není příznivá 
pro rozvoj činností v předmětné oblasti (vzorkování). Organizační struktura 
SÚJCHBO se změnila na v.v.i., což se prozatím nepromítlo do rozsahu 
poskytovaných činností. Aktuálně se tedy zdá, že standard biologické bezpečnosti 
a jeho udržitelný rozvoj stojí na druhé koleji.  
 
 
Diskuze 
 

Spoléháme, že se zatím nic neděje? Současný stav je čekáním na 
opakování biologických útoků typu antraxových obálek. Od roku 2001 uplynulo 
více než 10 let a riziko se tak může zdát malé. Do vývoje biologické připravenosti 
navíc zasahuje aktuální ekonomická krize. Dosud je ale většina teroristických 
útoků vedena s pomocí výbušnin. Existuje mnoho prognóz o pravděpodobné 
realizaci biologického útoku ve formě bioterorismu v dohledném horizontu (do 5 
až 10 let). Ignorovat možná rizika a nerozvíjet či přímo zlikvidovat tuto oblast 
CBRN připravenosti by proto z bezpečnostního hlediska byla chyba. 

V evropském prostoru mají jednotlivé země rozdílnou úroveň 
připravenosti, ale probíhá v nich vývoj dle aktuálních možností, ne redukce již 
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vybudovaných systémů. Zanedbání prevence ohrožuje naše partnery v Evropě i ve 
světě. Jsme schopni nadále stát po boku rozvinutých zemí nebo směřujeme jinam? 
Předpokladem je dobrá biologická připravenost, bezpečnost i zabezpečení. 
Z ekonomického hlediska má tato otázka také zajímavé souvislosti, pokud 
zhodnotíme odvrácené riziko. Analýzy pandemického plánu hovoří o poklesu 
v jednotkách % HDP při příchodu nakažlivého onemocnění (chřipka), což lze 
zhruba vztáhnout i na útok biologickými agens. Příklad SARS pak ukazuje, že při 
existenci protiepidemických opatření a funkčním systému lze čelit 
„útoku“/vypuknutí nákazy. Strategii systémových protiopatření není možné tvořit 
s jednoletou či kratší perspektivou. V té je možné provést dílčí revize a aktualizace. 

Řešení biologické problematiky by prospělo vytvoření trvalé meziresortní 
odborné pracovní skupiny pro celkovou koncepci biologické bezpečnosti. V ní by 
se měly řešit biologická připravenost, definice potřebných kapacit, zpracování 
dopadů a návrhy změn před redukcí některé ze složek IZS atp. Otázkou zůstává, 
kdo by byl nevhodnější zřizovatel takové skupiny (MV, MZ, VCNP) a jakou by 
měla pozici.  

V rámci HZS by mělo dojít k rozvoji validních postupů v procesu 
identifikace agens a toxinů a měl by se klást důraz na vytvoření standardů. Možnou 
cestou by bylo vytvoření specializace v rámci CHS (JPO-S,O) nebo CHL krajů. 
Bylo by žádoucí se zaměřit na koordinaci těchto postupů při prověřovacích 
cvičeních složek IZS a klást větší důraz na procvičení specifik biologické detekce. 
 
 
Závěr 
 

Biologické ohrožení určitě není překonaná záležitost. Existuje mnoho 
možností zneužití nebezpečných biologických agens a toxinů. Oblast biologické 
připravenosti nelze pokládat za plně vyřešenou ve světě ani v ČR, kde jsou navíc 
některé aspekty biologické připravenosti dlouhodobě podceňovány. Podmínkou 
existence či rozvoje v předmětné oblasti je jasná vize víceleté realistické koncepce 
biologické bezpečnosti ČR. 
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Abstract 

The article deals with application basics of strategic management in the 
area of security management. The positions of manager are point out like leading 
personality. Authors put the question, whether the manager is strategist or leader? 
A reader will find a partial reply to query in the article. In the paper refer to 
paradoxes of strategic management with usage opinions of other authors as well 
(solving antagonistic applied factors and at the same time is manage). In the end of 
the article are foreshadowed positions of managers to hazard. 
 
Keywords 
Strategic management, change model, decision making process. 
 
 
Motto: 
„Vůdci jsou lidé, kteří dělají správné věci, manažeři jsou lidé, kteří dělají věci 
správně…“ 

Bennis 
 
 
Úvod 
 

Slovo strategie má základ ve starořeckém slově „stratagan“. Dá se to 
přeložit jako nečekaný zvrat, předstírání, léčka apod. Z uvedeného vyplývá, že 
pojem strategie byl a je rozšířen ve vojenství. Z něho se rozšířil do dalších odvětví. 
Jde o aplikaci principů, postupů a filozofie do strategického managementu. Jedním 
ze známých starých textů, které pojednávají o vojenské strategii, je kniha čínského 
generála SunC´ (stará asi 2500 let). O strategii generál SunC´ říká, že její osnovu 
spřádá 5 vláken. Vlákna se jmenují:  
1.  Cesta,  
2.  Nebe,  
3.  Země,  
4.  Vojevůdce,  
5.  Metoda. 
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Další názor na strategii můžeme vyvodit např. z myšlenek generála 
George S. Pattona: …neměly by se dělat žádné plány, které vyžadují, aby se jim 
poměry přizpůsobily, ale měla by být snaha přizpůsobit plány určité skutečnosti. 
Úspěch nebo neúspěch je závislý na schopnosti jednat podle této zásady… 

Manažer má být stratég (vůdce v procesu strategického řízení)? Manažer 
(velitel), který uplatňuje zásady strategického managementu v oblasti 
bezpečnostního managementu, plánuje a zvládá mimořádné události (krizové 
situace), již nevystačí v řízení se stejnými nástroji jako v minulosti, neboť musí být 
schopen připravit preventivní opatření (plány, osoby a prostředky), dobře 
komunikovat s podřízenými a umět je vést, činit správná rozhodnutí, vytvářet 
motivační prostředí, řešit konflikty a pružně reagovat na vznik nepředvídatelných 
událostí. Je potřebné řešit situace novými způsoby.  

 
 

Manažerské strategické rozhodování  
 
Manažeři mají odpovědnost v pozici strategického managementu za 

dlouhodobou úspěšnost organizace (jednotky) a také mají odpovědnost vůči 
zainteresovaným skupinám. Vrcholový management formuluje vizi, cíle a úkoly 
z pohledu vyhodnocených příležitostí, ohrožení, silných a slabých stránek. 
Nejdůležitější je, že připraví a realizuje strategickou změnu. Od manažera se 
očekávají výsledky. Při řízení změny se samozřejmě vyskytnou jedinci, kteří se 
změnou nesouhlasí. Každá změna se bude dotýkat skupin a jednotlivců různě. 
Manažer je však v pozici, kdy může změnu realizovat silou, tedy může ji 
zaměstnancům vnutit. Rozdíl je také mezi manažerem a vůdcem. Vůdce dovede 
lidi k nastoleným cílům. Má takové schopnosti, s pomocí kterých dovede lidi do 
prostorů, pozic, k cílům apod., ke kterým by se nedostali. Vůdci znají sami sebe. 
Znají své zdroje síly a pěstují je (Bennis, 1989). Projevuje se to ve společnosti 
v tom, že tam kde jsou schopní vůdcové, tam se lidé cítí důležití a myslí si, že jsou 
součástí společnosti (jednotky). Ve strategickém managementu je důležitý proces, 
který je obsažen v permanentní změně kultury společnosti. Strategie musí být 
postavena tak, aby využila potenciál kultury společnosti. Pokud tomu tak není, 
může to mít negativní dopady v tom, že lidé jsou přesvědčeni o tom, že mají na 
víc, nebo strategie je nad síly společnosti (jednotky) a dojde k selhání 
implementace rozhodnutí do praxe. Pokud máme silnou kulturu společnosti 
(jednotky) [1], potom cítíme, že: 
• příslušníci společnosti (jednotky) mají přehled a strategie je pro ně 

pochopitelná; 
• vytváří podmínky pro dobrou komunikaci; 
• napomáhá přijetí vhodných rozhodnutí a v krátkém čase; 
• snadněji se provádí implementace strategie; 
• vyžaduje nižší četnost a detailnost kontrolní činnosti; 
• má pozitivní vliv na motivaci příslušníků společnosti (jednotky); 
• napomáhá udržovat sociální rovnováhu (sociální smír). 
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Kultura společnosti (jednotky) podle (Nového 1993) má splňovat tři kritéria: 
• pregnantnost (jednotlivé oblasti jsou jasně a srozumitelně předkládány všem 

příslušníkům společnosti, jednotky), 
• rozšířenost (pracovníci se musí s jednotlivými prvky seznámit a setkávat se 

s jejich existencí a vlivem, uplatňováním), 
• zakotvenost (míra identifikace a internalizace hodnot, vzorů a norem jednání). 
Silná kultura podněcuje k efektivitě a hospodárnosti ve společnosti (jednotce). 
Mohou se projevovat také negativní jevy. Tyto komplikují cestu k dosažení 
uváděné flexibility a efektivnosti. To jsou cesty, které vedou k uzavřenosti, fixaci 
dosavadních trendů, malé flexibilitě, vyhýbání se kritice apod. Také může dojít 
k vynucování konformity. Z uvedeného vyplývá, že pokud dochází k blokování 
strategického managementu (nových trendů), vytváří se překážky při implementaci 
výsledků změn. Ze zkušeností implementace změn vyplývá, že získat jedince, kteří 
se aktivně angažují v tomto směru, je obtížné. Natož, aby pozitivně působili na 
ostatní tradicionalisty, nezúčastněné a odpůrce nových směrů strategického 
managementu. 

Manažer by měl zvládnout úspěšně rozhodovací proces v globálním 
prostoru rozhodování, tj. komplexnost v prostoru propojování systémů, jevů, 
subsystémů apod.  Globální svět se projevuje narůstáním znalostí, zastaráváním 
technologií, inflací informací, změnami životního stylu, což vyžaduje předvídání 
(proaktivní jednání) a reakci na změny (reaktivní jednání). Z těchto skutečností a 
řešení mimořádných událostí vznikají tlaky na flexibilní rozhodování, často 
v nedostatku času. Z toho vyplývá, že manažer musí mít psychologické a 
komunikační schopnosti. Jejich orientace musí být zaměřena do budoucnosti, 
přitom identifikovat a vyhodnocovat i nejasné signály.  

Od manažerů se očekává výkonnost a současně efektivnost. Poučení pak 
je v tom, že osobní stres je potřebné přetavit ve stimul a období mimořádné 
události (krizové situace) chápat jako příležitost. V celé situaci rozhodovacího 
systému je obtížné vyhledávání kompromisů. Takže dochází k paradoxům 
strategického řízení [2] (ve strategickém rozhodování musí řešit protichůdně 
působící faktory a současně je zvládat). Pool a Van de Ven (1989) navrhují 4 
možnosti zvládání paradoxů strategického řízení, tj.: 
1. akceptovat je a naučit se s nimi žít (změna a stabilita),   
2. rozdělit je do různých úrovní a vztahů (logika a kreativita),  
3. časově je oddělit při jejich využívání (získávání zkušeností a zapomínání),  
4. pro jejich řešení zavést novou koncepci, hledisko (globální a současně lokální 

myšlení).  
K zásadním otázkám aplikace strategického managementu patří volba 

vhodné strategie a rozhodnutí o způsobu její implementace.   
Jedno z nejdůležitějších hledisek strategického rozhodování při klasifikaci 

rozhodovacích procesů představuje informace o stavech světa a důsledcích řešení. 
Tato informace může být bud' úplná - deterministická vzhledem k jednoznačnosti 
stavu světa a důsledků řešení, nebo neúplná - náhodná (stochastická). V souladu se 
zavedenou klasifikací, v prvním případě hovoříme o rozhodování za jistoty, ve 
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druhém případě o rozhodování za rizika, nebo rozhodování za nejistoty. Přitom 
rozhodování za rizika odlišujeme od rozhodování za nejistoty podle toho, zda 
známe příslušné pravděpodobnostní rozdělení, nebo jej alespoň v principu můžeme 
zjistit. Pokud rozdělení pravděpodobnosti neznáme a nelze jej ani zjistit, jedná se 
o rozhodování za nejistoty.  

Při rozhodování za jistoty nečiní potíže se stanovením řešení. V situaci 
rozhodování za rizika (nejistoty) je situace odlišná. Hodnocení důsledků řešení 
každé situace představuje náhodnou veličinu na množině scénářů (stavů světa). 
Dokážeme-li vyhodnotit varianty řešení podle každého kritéria, potom můžeme 
vyřešit vícekriteriální rozhodovací problém. 

Mějme množinu variant A = {al, a2,...,am}, množinu kritérií C = {f1, f2,...,fm} a 
množinu    k scénářů (stavů světa) Z = {z1, z2,...,zk}, pravděpodobnostní rozdělení 
scénářů na Z je dáno pravděpodobnostmi p(zi). Každé kritérium  f∈C je funkcí 
jednak množiny variant, jednak množiny scénářů, tj,  f : A x Z →  S, kde S je 
příslušná škála (zobrazení f množiny variant A a množiny variant Z do jiné 
množiny S). Vypočítáme pro každou variantu a∈A očekávanou (střední) hodnotu 
kritéria podle známého vztahu (1):  
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Samozřejmě vše lze vyjádřit v rozhodovací matici. Podle velikosti střední hodnoty 
potom uvažované varianty řešení uspořádáme (definujeme nové kritérium), 
varianty vyhodnocujeme jako v podmínkách rozhodování za jistoty. Uvedenou 
metodu můžeme využít jako podporu rozhodovacího procesu ve strategickém 
managementu. 
 Při rozhodování o situacích, které mají vliv na budoucnost, je potřebné 
stanovit ohrožení vyplývající z nepříznivých situací. Také musíme vzít v úvahu 
vliv příznivých situací (nadějnost výsledků). Číselně lze tyto podklady získat 
výpočtem pravděpodobností, vyjádřených čísly z jednotkového intervalu [0,1]. Při 
řešení situací za rizika zpravidla nelze takto pravděpodobnosti stanovit. Zde lze 
uplatnit tzv. subjektivní pravděpodobnost. To je založeno na tom, že každý 
manažer (vůdce) má určitý stupeň víry ve výskyt jevu, který je významný. Z toho 
vyplývá, že subjektivní pravděpodobnost vyjadřuje míru osobního přesvědčení ve 
vyskytování určitého jevu. V tomto případě hrají velkou roli znalost údajů 
o stavech světa (objektu), odborné znalosti, zkušenosti, intuice apod. Subjektivní 
pravděpodobnost můžeme vyjádřit buď kvantitativně, nebo kvalitativně. Toho se 
dá využít v rozhodovacím procesu manažera (velitele, vůdce) při uplatňování zásad 
strategického managementu. 
 
 
Závěr 
 

V rozhodovacím procesu strategického managementu je odpovědnost 
vždy na straně manažerů, i kdyby na procesu se podíleli i jiní odborníci. To vše je 
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ovlivňováno množstvím informací o stavech světa, vědomostmi a zkušenostmi 
manažerů, znalostmi o velikosti ohrožení a rizika apod. V rozhodovacím procesu 
manažer (velitel, vůdce) zaujímá určité postoje k riziku. Může mít averzi k riziku 
(snaží se vyhnout volbě značně rizikového řešení), sklon k riziku (vyhledává 
značně riziková řešení) nebo zaujímá neutrální postoj (averze a sklony k riziku jsou 
v rovnováze). Postoje manažera k riziku a způsobu přípravy řešení bude do značné 
míry závislé na osobnostních charakteristikách, zkušenostech a znalostech. Jako 
nástroj pro podporu rozhodování ve strategickém managementu může sloužit 
kriteriální posuzování, vyžití výpočtu očekávané (střední) hodnoty, užitkovosti 
apod.  
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Abstract 
Critical infrastructure as a system is the essential part of society 

functional continuity, its economic or social structure and systems. In relation to 
this fact, there were created approaches, tools, which reflect above mentioned 
essentiality and created the framework for risk assessment system or that factor, 
which are able to affect the functionality. The article will discuss about the 
“knowledge sharing” aspect and its importance in problematic of critical 
infrastructure protection in relation to PPP (private public partnership) in context 
of 3rd expert meeting EU-US-CANADA. 

 
Keywords 
Critical Infrastructure, Knowledge Sharing, Functionality, Private Public 
Partnership. 
 
 
Úvod a terminologické vymedzenie  problematiky 
 

Je potrebné konštatovať, že publikácia bude zameraná na oblasť európskej 
kritickej infraštruktúry a na povinnosti, ktoré vyplývajú jej prevádzkovateľom a to 
vo vzťahu k medzinárodnému aspektu ochrany kritickej infraštruktúry v súvislosti 
s knowledge sharing. Medzi základné pojmy v tejto oblasti patria: 
„kritická infraštruktúra“ je zložka, systém alebo ich časť nachádzajúca sa 

v členských štátoch, ktorá je nevyhnutná pre zachovanie základných funkcií 
spoločnosti, zdravia, ochrany, bezpečnosti, kvality života obyvateľov 
z ekonomického a sociálneho hľadiska, a ktorej narušenie alebo zničenie by 
malo závažné dôsledky v členskom štáte z dôvodu nemožnosti zachovať tieto 
funkcie; 

„európska kritická infraštruktúra“ alebo „ECI“ je kritická infraštruktúra 
nachádzajúca sa v členských štátoch, ktorej narušenie alebo zničenie by 
malo závažné dôsledky minimálne v dvoch členských štátoch. Závažnosť 
dôsledkov sa posudzuje podľa prierezových kritérií. Toto zahŕňa účinky 
vyplývajúce z medzisektorových závislostí od iných typov infraštruktúry; 
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„ochrana“ znamená všetky činnosti, ktorých cieľom je zaručiť funkčnosť, 
kontinuitu a integritu kritickej infraštruktúry s cieľom odvrátiť, zmierniť a 
neutralizovať hrozbu, riziko alebo zraniteľné miesto; 

„vlastníci/prevádzkovatelia ECI“ sú subjekty zodpovedné za investície alebo 
každodennú prevádzku a investície do konkrétnej zložky, systému alebo jeho 
časti označené ako ECI podľa tejto smernice; [1] 

„knowledge sharing“ zdieľanie znalostí je činnosť, prostredníctvom ktorej sú 
znalosti (tzn-. informácie, zručnosti alebo znalosti) distribuované medzi 
ľuďmi, priateľov alebo členov rodiny, spoločenstiev alebo organizácie, za 
predpokladu, že vedomosti predstavujú cenný nehmotný majetok pre 
vytváranie a udržiavanie konkurenčnej výhody. [2] 

Zdieľanie znalostí nie je o tom dať ľuďom niečo, alebo si od nich niečo 
vziať, lebo to platí len pre zdieľanie informácií. K zdieľaniu vedomostí dochádza, 
pokiaľ sú ľudia ochotný pomôcť jeden druhému vo vývoji nových kapacít pre 
vybranú činnosť, čo je možné vnímať ako tvorbu procesu vzdelávania sa.[3] 
 
 
Knowledge sharing v problematike ochrany kritickej infraštruktúry 
 

Medzi významné aspekty ochrany európskych infraštruktúr (ďalej ECI) a 
zároveň medzi najdôležitejšie povinnosti ich prevádzkovateľov je vytvorenie 
určitého partnerstva (PPP – private public partnership) zo zástupcom štátu (určené 
ministerstvo) do ktorého gescie prevádzkovateľ patrí, vypracovanie 
bezpečnostného plánu prevádzkovateľa (OSP – operator security plan), kde sa 
identifikujú zložky prvku kritickej infraštruktúry, bezpečnostné riešenia a iné 
opatrenia spojené s ochranou. Vymenovanie styčného úradníka pre bezpečnosť 
(SLO - Security Liaison Officer), ktorý je vnímaný ako určitá komunikačná entita 
medzi prevádzkovateľom a štátom resp. kontaktným bodom na ochranu ECI 
(kontaktným bodom sa rozumie min. vnútra resp. iný zodpovedný a na koordináciu 
činností v rámci ochrany ECI poverený štátny orgán). 

 
PPP – Private Public Partnership 

 
Vytvorenia takéhoto partnerstva vytvára rámec pre efektívnu komunikáciu 

medzi štátnym a súkromným sektorom, teda medzi zodpovedným a štátom 
určeným ministerstvom a prevádzkovateľom resp. majiteľom prvku kritickej 
infraštruktúry. Vzhľadom na to, že v tomto vzťahu vystupuje ministerstvo ako 
tvorca legislatívnych, normatívny a iných nástrojov (policy maker) je vytvorenie 
tohto vzťahu jednou z priorít zabezpečenia spoločného prístupu a primeranej 
ochrany kritických infraštruktúr v rámci celého spoločenstva a nie len na národnej 
úrovni. Výstupom tohto partnerstva je vytvorenie komunikačného kanála ktorý 
umožňuje zdieľanie relevantných informácii (info sharing) a znalostí (knowledge 
sharing).[4] 
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Knowledge sharing v praxi 
 
V tejto časti publikácie prezentujem praktické prístupy ku knowledge 

sharing, ktoré mali byť poprípade boli realizované v problematike ochrany kritickej 
infraštruktúry a to aj vo vzťahu k sekcii „Knowledge sharing“ (ďalej KS) na 
3. Expertnom meetingu EU-US-CANADA pre oblasť ochrany kritickej 
infraštruktúry. 

 
 

KS a CIWIN 
 
Jednalo sa o vytvorenie internej centrálnej siete, ktorá mala umožňovať 

výmenu informácií medzi systémami rýchleho varovania (RAS) a príslušnými 
službami (ARGUS). CIWIN by mala prispieť k formovaniu priestoru pre výmenu 
postupov a skúseností s predmetnou problematikou a mala by fungovať ako 
viacúrovňový komunikační a varovní systém, kde prvá úroveň by slúžila na rýchlu 
výmenu varovných informácií a druhá úroveň ako fórum na výmenu myšlienok a 
znalostnej databázy. 
 
 
KS CANADA – CI Gateway 

 
CI Gateway je šifrovaná, heslom chránená webová platforma pre 

zdieľanie neutajovaných informácií. Je určená pre zainteresované entity verejného 
a súkromného sektora v rámci vybranej siete kritickej infraštruktúry. V rámci tejto 
platformy dochádza k zdielaniu informácií a dokumentov k riadeniu rizík, „best 
practices“, hodnotiacich nástrojov či relevantných kontaktov. V rámci potreby 
zvyšovania situačného povedomia sú v rámci daného systému prezentované 
geopriestorové informácie o pohybe osôb a tovaru v prípade núdze. [5] 
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KS Rakúsko – ICT Security strategy 

 
Potreba komplexnosti riešenia otázok ICT vznikla na základe skutočností, 

kde sa predpokladá, že kybernetické útoky môžu byť použité na dosiahnutie 
politického cieľa v čase mieru, prípravy na vojnu či v jej priebehu. Ďalej sa 
poukazuje na fakt, že národy s veľkou závislosťou na ICT technológiách sú často 
odkázané na centrálnych orgánoch, ktoré zhromažďujú, analyzujú a vyhodnocujú 
všetky informačné toky. Kybernetické útoky prichádzajú bez varovania a majú 
globálny efekt či fakt, že s využitím relatívne malých prostriedkov sa dá spôsobiť 
značná škoda. Tieto skutočnosti prinútili zodpovedné orgány v Rakúsku vytvoriť 
koncept knowledge sharing a postaviť ho na existujúcom kompetenčnom rámci 
v rámci ICT bezpečnosti.[6] 
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KS a Česká republika 

 
Riešenie otázok ochrany kritickej infraštruktúry ČR je v súvislosti 

s potrebou implementácie smernice 2008/114/ES. V rámci tohto procesu vznikla 
povinnosť identifikácie či označenie európskych kritických infraštruktúr či ďalšie 
náležitosti spojené s ochranou. (vypracovanie bezpečnostného plánu 
prevádzkovateľa, vymenovanie styčného dôstojníka pre bezpečnosť či vytvorenie 
konceptu private public partnership). Nástrojom, ktorý vytvoril rámec a podporu 
riešenia vzniknutých povinností je v ČR bezpečnostný výskum na ktorý sa 
odvoláva aj „Komplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické 
infrastruktury“[7]. Tento aspekt podporil vytvorenie konceptu knowledge sharing 
a to v procese tvorby bezpečnostných plánov prevádzkovateľa európskej kritickej 
infraštruktúry či plánov krízovej pripravenosti subjektu kritickej infraštruktúry. 
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Záver 
 
Publikácia diskutovala o postavení a význame knowledge sharing 

v oblasti riešenia bezpečnostných otázok so zameraním na kritickú infraštruktúru 
a private public partnership ako významný aspekt jej ochrany. Nasledujúca časť 
textu pojednávala o praktických prístupoch využitia knowledge sharing 
v problematike ochrany kritickej infraštruktúry prezentovaných na 3. Expertnom 
meetingu EU-US-CANADA v problematike ochrany kritickej infraštruktúry 
konaného v Bruseli, kde boli prezentované vybrané niektoré zahraničné prístupy či 
naplnenie tejto filozofie z pohľadu ČR. 

Za podpory Ministerstva vnútra ČR v rámci výskumného projektu 
č. VG20112014067 a súčasne Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
projektu CEBIA-Tech č. CZ.1.05/2.1.00/03.0089. 
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RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z NEDOSTATKU V ZAJIŠTĚNÍ 
INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY OSOB 

 
RISKS RESULTING FROM INADEQUACY IN PROVIDING 

PERSONS WITH INDIVIDUAL PROTECTION MEANS 
 

Čestmír HYLÁK 
 

Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_hylak.pdf. 
 

Abstract 
The biggest risk arising from insufficiency in ensuring personal protection 

is the risk connected to endangering lives and health of population. In the Czech 
Republic it is legally binding to provide personal protective equipment (PPE) for 
selected groups of the population. This conference paper recounts quantitative and 
qualitative aspects of providing security to the population of the Czech Republic. 
Equipment with forced filter-ventilation is the current trend in the field of 
respiratory protection. Population Protection Institute (PPI) in cooperation with 
a company Malina Safety Jablonec nad Nisou has built functional samples of 
equipment for children and specialists of the IRS.  In conclusion, the conference 
paper indicates that elimination of existing stored and functional PPE would be 
highly unpragmatic and irrational. 

 
Keywords 
Personal protection, personal protective equipment, respiratory protective 
equipment, forced filter-ventilation, qualitative population security, quantitative 
population security, improvized protection, children´s bag, protective mask, user 
comfort. 
 
 
Úvod 

 
Individuální ochrana je definována jako souhrn organizačních, operačních, 

ekonomických, materiálních a dalších opatření, jejichž cílem je zabránit v nejvyšší 
možné míře účinkům radioaktivních, otravných látek, průmyslových škodlivin a 
BBP na nejdůležitější části lidského organizmu, především na dýchací cesty a obličej. 

Největším a základním rizikem, které hrozí z nedostatku v zajištění 
individuální ochrany osob potažmo v jejím materiálním zabezpečení, je riziko 
ohrožení životů a zdraví obyvatelstva. Nejlépe si toto riziko uvědomíme, 
podíváme-li se do historie. Potřeba v masovém měřítku chránit osoby prostředky 
individuální ochrany vystala v průběhu 1. světové války, kdy byly poprvé použity 
chemické látky k likvidaci živé síly protivníka. První útok byl proveden 15. dubna 
1915 u Bixchoote-Langemarcku proti vojsku spojencům, které bylo bez jakékoliv 
ochrany. Bylo použito 180 tun chlóru na frontě široké 6 km a následkem tohoto 
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útoku zemřelo 6 000 mužů a dalších 15 000 vojáků bylo otráveno. Při německém 
útoku fosgenu v lednu 1917 měli již spojenci vybudovanou protiplynovou ochranu 
a ztráty byly poměrně malé. Bylo použito 450 tun fosgenu na úseku širokém 9 km 
a mrtvých vojáků bylo pouze 13. Obdobně se dá předpokládat, že by to dopadlo i 
v současnosti, pokud bychom oblast ochrany obyvatelstva PIO začali opomíjet a 
dále ji neřešili a nerozvíjeli. 
 Další rizika jsou rizika, která mohou nedostatek v zajištění individuální 
ochrany osob způsobit. Jsou to riziko kvantitativně – materiální, riziko kvalitativně 
– materiální, riziko absence ekonomického zabezpečení a v neposlední řadě riziko 
absence připravenosti obyvatelstva. 
 Jak jsou tato rizika aktuální a akutní, se pokusím zodpovědět ve svém 
příspěvku formou odpovědí na základní otázky, které individuální ochranu osob a 
její materiální zabezpečení charakterizují. 
 
 
Jaké je současné kvantitativní zabezpečení obyvatelstva PIO v ČR? 

 
Všeobecně je známo, že problematice individuální ochrany, potažmo 

jejímu materiálnímu zabezpečení byla v období společného státu Čechů a Slováků 
věnována velká pozornost. Prostředky individuální ochrany byly péčí státu 
zabezpečovány pro obyvatelstvo již za první republiky ve 30. letech, kdy 
s nástupem fašismu v sousedním Německu vystalo nové nebezpečí ozbrojeného 
konfliktu. Tehdejší průmyslově vyspělé Československo patřilo v oblasti výzkumu, 
vývoje a výroby PIO k jeho průkopníkům. V ČR spatřily světlo světa první 
ochranné prostředky pro děti – kojenecký vak a dětská maska. Současně byly 
vyráběny i ochranné masky pro dospělé. 
 Úsilí zabezpečit obyvatelstvo PIO bylo přerušeno 2. svět. válkou, ale 
naplno propuklo opět se zahájením „studené války“ v 50. letech minulého století. 
V ČR byla postupně vybudována výzkumně-vývojová a výrobní základna PIO, 
která byla schopna chrlit statisíce kusů PIO ročně. Na konci 80. let minulého století 
bylo tak v ČR dosaženo téměř 100 % zabezpečení obyvatelstva PIO. 

Se změnou mezinárodně-politické situace na začátku 90. let dochází ke 
změně pohledu na problematiku zabezpečení obyvatelstva PIO. Důvodem byla 
zejména skutečnost, že bezprostřední nebezpečí vzniku válečného konfliktu na 
našem území se snížilo na minimum a tím se snížila i pravděpodobnost nutnosti 
použití PIO. Tímto okamžikem začíná i období „tápání“ v oblasti zabezpečování 
PIO protknuté otázkou „a co dál?“. Na tuto otázku se daří odpovědět až začátkem 
tohoto století přijetím zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
a o změně některých zákonů a jeho prováděcí „VYHLÁŠKY 380/2002 Sb.“ 
Ministerstva vnitra ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva. Druhým legislativním dokumentem je „Koncepce ochrany 
obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015“ schválená usnesením 
vlády ČR č. 417 dne 22. dubna 2002. 

V uvedených dokumentech je pro oblast zabezpečení obyvatelstva PIO 
stanoveno, že jako doplňující opatření k evakuaci a ukrytí v období válečného 
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stavu mohou být použity prostředky individuální ochrany. Stát bude ale tyto PIO 
zabezpečovat pouze vybraným skupinám obyvatelstva, tj. pro děti a mládež do 18 
let, respektive do ukončení úplného středního vzdělání nebo úplného středního 
odborného vzdělání a pro jejich doprovod a pro zdravotnická, sociální nebo 
obdobná zařízení. Ostatnímu obyvatelstvu budou vytvořeny podmínky k nákupu 
prostředků individuální ochrany ve specializovaných prodejnách. 

Z uvedeného vyplývá, že se již více než 20 let PIO na sklad nenakupují a 
logicky přirozeným stárnutím jich ubývá. Skutečný stávající stav je následující: 
-  děti do 18 měsíců    - zabezpečeny na 12 % 
-  děti od 1,5 do 12 let    - zabezpečeny na 33 % 
-  děti od 10 do 19 let + dospělí  
    vybraných skupin obyvatelstva  - zabezpečeny na 100 %  
 
 
Jaká je kvalita skladovaných PIO? 
 
 Kvalita skladovaných PIO je průběžně monitorována. K masovému 
posouzení tohoto parametru došlo při centralizaci skladovaných PIO, kdy v letech 
2001 až 2004 došlo ke stažení všech PIO z 34 000 skladů a úložišť do současných 
10 centrálních skladů HZS. Při stahování byl každý jednotlivý PIO posouzen dle 
kritérií daných pro vzhledovou kontrolu a všechny nevyřazené jsou postupně 
posuzovány v Opravárenském závodě HZS Olomouc dle metodik, které jsou pro 
tuto činnost vypracovány.  

Monitorování z hlediska uchování funkčních parametrů po dlouhodobém 
skladování provádí IOO LB. Jednotlivé PIO jsou posuzovány z hlediska jejich 
základních a nejdůležitějších ochranných vlastností. Tyto testy v 99 % případů 
potvrzují, že jsou PIO plně funkční i po uplynutí 20 let skladování, které garantují 
jejich výrobci.  
 
 
Jak jsou PIO zabezpečovány ve světě? 

 
Dle informací nashromážděných především formou internetových rešerší 

existují ve světě pouze 4 státy, které zabezpečují PIO pro obyvatelstvo bezplatně 
péčí státu. Jsou to 3 evropské země – Švýcarsko, Švédsko a Finsko a jedna asijská 
– Izrael. V ostatních zemích, zejména v těch vyspělých demokratických na západ 
od nás, je obyvatelstvu poskytován informační servis, který mimo jiné obsahuje 
doporučení, jaké ochranné prostředky v daných krizových situacích použít a jakým 
způsobem. 

 
 

Improvizovaná ochrana ano nebo ne?  
 
Do jisté míry ano. Zmíněné legislativní dokumenty, zákon 239 a jeho 

prováděcí vyhláška 380 a Koncepce ochrany obyvatelstva, počítají za MÚ spojené 
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s výronem nebezpečných chemických látek v době míru s využitím 
improvizovaných prostředků ochrany, které si každý z nás bude moci připravit 
především z oděvních svršků dostupných v domácnostech a na pracovištích. Takto 
připravené improvizované prostředky ochrany dýchacích cest a povrchu těla jsou 
za jistých podmínek schopny po určitou dobu člověka chránit před některými 
průmyslovými škodlivinami. V žádném případě ale nechrání před působením BOL, 
které by mohly být použity v případě teroristických útoků proti obyvatelstvu (např. 
sarinový útok v Tokijském metru v roce 1995). V takovém případě nás budou 
chránit pouze speciální PIO. 

 
 

Jaké jsou současné trendy ve vývoji nových PIO určených k ochraně 
obyvatelstva ČR? 
 
 Současné trendy ve vývoji nových prostředků individuální ochrany sledují 
zlepšení dvou jejich základních parametrů, které jsou pro uživatele rozhodující, tj. 
ochranných vlastností a prodloužení snesitelnosti - zvýšení jejich uživatelského 
komfortu. Cesty ke zlepšení obou parametrů se mnohdy shodují. Nová konstrukční 
řešení PIO a nové materiály, které se při jejich výrobě používají, zlepšují nejen 
jejich ochranné vlastnosti, ale současně také prodlužují jejich dobu snesitelnosti.  

V oblasti ochrany dýchacích cest se stále více na trhu objevují ochranné 
prostředky na bázi nucené filtro-ventilace, které jsou využívány jako pracovní 
ochranné prostředky v různých průmyslových odvětvích. Tyto ochranné prostředky 
jsou konstrukčně řešeny jako ochranné kapuce, ochranné přilby, ochranné kukly 
apod. Pro uživatele jsou mnohem příjemnější oproti doposud používaným 
ochranným maskám a jejich použití je i mnohem jednodušší. Na rozdíl od 
používání OM, je u těchto prostředků i bez předchozího nácviku zaručeno jeho 
správné nasazení a bezpečné použití.  
• plusy a mínusy klasické ochrany OM + OF 

+  spolehlivost 
+  údržba 
+  cena 
-  nutnost zácviku – v případě obyvatelstva velké mínus 
-  snesitelnost 

• plusy a mínusy ochrany s využitím FVJ 
+  spolehlivost 
+  snesitelnost  
+  uživatelský komfort 
+  jednoduchost 
-  údržba 
-  cena 
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Co se podařilo v IOO LB? 
 
Ve spolupráci s firmou Malina safety Jablonec nad Nisou se podařilo 

zkonstruovat několik funkčních vzorků PIO a to jak pro obyvatelstvo, tak pro 
příslušníky IZS. Pro nejmenší děti to jsou dětský vak pro děti do jednoho roku a 
dětská ochranná kazajka pro děti ve stáří od 1 do 10 let.  

Konstrukčně jsou řešeny tak, že jsou označovány jako PIO nové generace. 
Revoluci v konstrukci nových PIO přináší vlastní filtrace vzduchu, kdy jsou plíce 
jako „hnací motor“ filtrace nahrazeny skutečným motorem skrytým ve filtro-
ventilační jednotce (FVJ) každého z těchto prostředků. Použití FVJ v konstrukci 
PIO přináší vyšší uživatelský komfort, nemusí se překonávat vdechovací a 
vydechovací odpor malého ochranného filtru a vdechovacích a vydechovacích 
ventilků tak, jak to bylo doposud nutné v případě použití ochranných masek. Navíc 
vlastní prostředek individuální ochrany je konstruován tak, aby jeho použití bylo 
pro uživatele co nejjednodušší a současně i bez předchozího nácviku bylo možné 
využít 100 % jeho ochranné vlastnosti. To stávající prostředky neumožňují, dětské 
ochranné vaky se poměrně složitě zpohotovují do ochranné polohy a pro 
nezaškolenou osobu může tento proces trvat neúměrně dlouhou dobu a použití 
dětských ochranných masek je velmi diskutabilní nejen z hlediska použití u dětí ve 
stáří od 1,5 do 6 roků, ale z hlediska jejich ochranných vlastností. 

V budoucnu se předpokládá, že obdobně budou prostředkem s nucenou 
ventilací zabezpečeny i skupiny seniorů a osoby umístěné v sociálních a 
zdravotnických ústavech. Samotný ochranný prostředek bude konstruován jako 
ochranná kukla, do které bude vzduch dodávat, stejně jako tomu je u dětských 
ochranných prostředků, filtro-ventilační jednotka.  

 
 

Závěr 
 
 Na závěr je třeba uvést ještě jedno riziko, které je pro možnou 
nedostatečnost v oblasti individuální ochrany osob v současné době aktuální a tj. 
riziko ztráty „zdravého rozumu ve společnosti“. Takto jsem si dovolil pojmenovat 
případné rozhodnutí zlikvidovat stávající PIO ve skladech a to ne z důvodu, že 
by tyto prostředky byly nefunkční, ale proto, že jejich údržba stojí peníze. 
Pokud bychom si tuto skutečnost vyčíslili, zjistíme, že údržba stávajícího 
počtu ochranných masek, dětských kazajek, dětských ochranných vaků a 
malých ochranných filtrů, stojí ročně cca. 15 mil. Kč. Je to sice poměrně dost 
velká částka, ale pokud bychom měli tyto skladované PIO nahradit novými, stát 
by zaplatil 4,9 mld. Kč, což je 326 x více. Navíc i zde platí okřídlené „štěstí 
přeje připraveným“ a to si myslím, že z uvedeného je patrné, že náš stát si v této 
oblasti nestojí tak špatně a bylo by nekoncepční se tohoto stavu „dobrovolně“ 
zříkat. 
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Abstract 

The paper mentions the specification of the crisis management and population 
protection meanings from the aspect of their practical implementation based on a 
semantic and factual analysis. Further it documents the relations between population 
protection and crisis management on the example of the Czech Republic. 
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Správná teorie je ohromná věc. Lze jí zdůvodnit 
každou praxi.  
Gabriel Laub  

 
 
ÚVOD 

 
Představte si následující situaci. Sobotní předjarní podvečer, venkovní 

teplota se blíží 0°C, déšť nikoho nezve na vycházku. Déšť sílí, stromy se i bez listí 
ohýbají. V obývacím pokoji ve čtvrtém podlaží dvacetipodlažního domu rodiče 
sledují televizní vysílání, jedno malé dítě je na záchodě a druhé u počítače 
v dětském pokoji. Ve vedlejším bytě leží dlouhodobě nemocný starý důchodce a 
zabezpečuje ho stejně stará manželka. Výtahem sjíždí obyvatel domu z 18. podlaží 
se psem na krátkou vycházku.   

V 18.20  hod. dochází k výpadku elektrického proudu a nikdo neví, že je 
to na dlouhou dobu, že právě odstartovaly první okamžiky jevu, který je nazýván 
„black out“. V obývacím pokoji je tma a náhlé ticho. V bytovém jádru je tma a dítě 
křičí. Starý pán právě přijímal inzulín a jeho manželka ve tmě neví, co dál. Na 
chodbě bytového domu je tma. Výtah stojí i se psem a pánem mezi 17. a 16. 
podlažím. V 18.22 hod. pes štěká a jeho pán volá do tmy o pomoc. 

Všichni znalí jsou v naději, že se tok elektrické energie obnoví, že se 
rozsvítí a život bude dále v pohodě pokračovat. Mají však kolem sebe tíživou tmu 
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bez informací, bez vědomí o tom, co se bude konat, kdyby to trvalo déle, než si 
mysleli. V 18.50 hod. už svítí svíčky, někdo našel svítilny, děti jsou u rodičů, pes 
štěká ve výtahu, mobilní telefony ověřily na čísle 112, že nejde o poruchu v domě, 
ale o „black out“ v celostátním rozsahu bez možnosti odhadnout jeho konec. 
Hlavou se jim ubírají otázky: „Kdo za námi přijde s pomocí? Jak bude fungovat 
státem organizovaná ochrana obyvatelstva?“   

Rozehraná situace se bude rozvíjet s rostoucí dramatičností a nervozitou 
všech účastníků do dalších na sobě závislých vývojových situací. Ty situace by 
měly nějak vypadat podle teoretických předpokladů a skutečně budou vypadat 
podle toho, jak se zachovají jejich účastníci, ať už na straně postižených občanů 
nebo těch, kdo jim pomáhají. Mohou to být zasahující složky záchranných 
systémů, mohou to být zástupci místní samosprávy nebo státní správy, kteří jsou 
předurčeni pro krizové řízení. Ale jsou to rovněž občané, kteří od vzniku 
nepříznivé události dělají něco, co jim pomoc může přiblížit. 

O teorii a praxi již bylo hodně napsáno. Jsou to párové pojmy stejně jako 
plus a mínus, den a noc, dobro a zlo, bezpečnost a nebezpečnost. Smyslem 
příspěvku je upozornit na rozdílné role krizového řízení a ochrany obyvatelstva při 
prevenci a zvládání mimořádných stavů v podmínkách ČR, pojednat o jejich 
vztahu proto, aby bylo zřejmé, kde jsou priority v oblasti teorie a praxe. 
 
 
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 
 

Krizové řízení je interdisciplinární vědní odbor, který se zabývá 
způsobem řízení procesů, spojených s ochranou života a zdraví občanů, jejich 
materiálních hodnot a životního prostředí proti nežádoucím účinkům bezpečnostní 
reality. 

V České republice máme zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
(krizový zákon), který v úvodu § 2, pro účely tohoto zákona vymezuje, že 
„krizovým řízením je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených 
na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, 
realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s 
1. přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo 
2. ochranou kritické infrastruktury.“ 

Pro účely tohoto zákona to tedy je souhrn činností, které jsou 
uskutečňovány ve prospěch vytváření podmínek pro předcházení, řešení a zvládání 
krizových jevů.  

Ve smyslu zákona je tedy činnost orgánů krizového řízení zahájena až 
v případě výskytu takové krizové situace, tj. mimořádné události podle zákona 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, narušení kritické 
infrastruktury nebo jiného nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, 
nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“).  

Mimořádnou událostí je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností 
člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo 
životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 
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Proč je věnována pozornost opakování známých, legislativou 
podpořených formulací? Je to proto, abychom zvýraznili, že je rozdíl mezi tím, co 
stanovuje zákon a tím, co je podstatou procesů, které probíhají v bezpečnostní 
realitě. Zákon je přijímán proto, aby upravil organizační, finanční i trestní 
odpovědnost za to, jak by to mělo podle dohody poslanců (zákonodárného sboru) 
při krizových situacích probíhat. Je tady rovněž proto, aby formuloval základní 
pravidla procesů a jejich financování ze státního rozpočtu. Není tady vytvářen 
proto, aby řešil vědecky správně popis procesu, jeho všechny prvky a jejich 
vzájemné vztahy, včetně způsobů řešení všech krizových situací. To je na 
dovednosti manažerů a osob, které v této oblasti aktivně působí, ať je to ve státní 
správě a samosprávě, v ozbrojených silách, ozbrojených bezpečnostních sborech, 
záchranných sborech a službách. 

Zajímavě se k tomu vyjádřili Roman Zuzák a Martina Königová 
v publikaci Krizové řízení podniku (5, 2009, s. 26 – 28), kde říkají, že ke 
krizovému řízení existují tři odlišné přístupy:  
1. přístup – krize již byla identifikovaná a je řešena, reaktivní charakter 

krizového řízení;  
2. přístup – krizové řízení je zahájeno podstatně dřív, než lze krizi 

identifikovat, permanentní a preventivní charakter krizového řízení;  
3. přístup – krizové řízení správce konkurzní podstaty, úkolem je zhodnotit 

aktiva v neživotaschopném podniku, likvidační charakter krizového řízení. 
Krizový zákon zahrnuje první a druhý přístup a vytváří podmínky pro 

výstavbu mnohoúrovňového modelu krizového řízení. 
Management (není tímto slovem míněn význam, který je možné přiblížit 

pojmem „představitelé managementu“) je procesem tvorby a udržování prostředí, 
ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných 
cílů. Řízením rozumíme dosahování cílů prostřednictvím lidí ve formálně 
organizovaných skupinách. Řízení není jednorázová záležitost, má svoje složky, 
kroky, funkce. 

Základní teze přístupu ke krizovému řízení: Krizový management je 
neoddělitelnou a organickou součástí managementu na zvolené úrovni 
organizace. 

Významnými složkami řízení jsou: 
   Krizové  plánování. 
   Krizové rozhodování. 
   Organizování v krizových situacích. 
   Operativní vedení v krizi. 
   Kontrola v krizovém řízení. 

Z teoretického rozvoje managementu jako vědní a praktické disciplíny 
vyplývají následující základní funkce:  
1.  Funkce plánování zahrnuje výběr úkolů, cílů a činností potřebných pro 

dosažení vybraných, či zadaných úkolů. 
2.  Funkce rozhodování je o tom, co se má vykonat. Obsahuje plánování, 

projektování, formulování cílů, metod a prostředků dosahování zadaných cílů 
a časového harmonogramu. 
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3.  Funkce organizování zahrnuje činnost, kdy soustřeďujeme a uspořádáváme 
prostředky pro dosažení zadaného cíle. Výsledkem je vytvoření systému, 
složeného z lidí a věcí, který se nazývá organizační systém – organizace. 
Tento systém je časově omezen, lze jej opakovaně úspěšně využívat nebo 
podléhá změně, a to při plnění zadaného úkolu. 

4.  Funkce operativního řízení (někdy proces řízení a kontroly), 
charakteristická je přímá komunikace mezi řídící složkou a řízeným; mluvíme 
o vedení lidí – personalistice. Lidi neřídíme, ale vedeme. 

5.  Funkce kontrolování, kdy jde o zpětnovazební informace o reakcích objektu 
(systému) na usměrňovací zásahy managementu (vedoucích osob). Proces 
kontrolování je podle řešeného problému jednorázový na konci, respektive 
průběžný v průběhu činností. 

Závěrem je nezbytné zvýraznit personifikaci krizového řízení. Není 
uskutečňováno samo o sobě. Nositeli výkonů jsou konkrétní lidé, kteří mají 
oficiální pověření a působnosti v procesu krizového řízení. Jsou tedy odpovědni za 
přípravu a řízení plánování. Jejich hlavní a nejosobitější činností je rozhodování, 
jež by mělo odrazit profesní přípravu, životní zkušenosti, strategii, operační umění 
a taktiku při dodržování psychologických poznatků a naplňování cílů. Ve 
schopnostech manažera se odráží rovněž průběh organizování, přístup k vedení lidí 
a schopnost kontroly.  
 
 
OCHRANA OBYVATELSTVA 

 
Ochrana obyvatelstva je souborem multidisciplinárních problémů, které 

spojuje jediná myšlenka, otázka i úkol: Jak problém realizovat, aby ovlivnil 
schopnost ochránit člověka – obyvatele.  

Pojem obyvatel v sobě obsahuje sémantický obsah, který zvýrazňuje, že 
člověk někde bydlí, že je ve vztahu k nějaké obci, nějakému správnímu členění, 
nějakému objektu. I když jde při ochraně obyvatelstva v mezním případě o život 
člověka, obyvatel představuje jakousi statistickou jednotku, element, z něhož je 
složen sociální prvek (rodina, osádka, tým, pracoviště, obec, okres, kraj, stát, unie 
atd.). Ochrana obyvatelstva je o tom, co je schopen obyvatel a co jsou schopny 
pověřené síly a prostředky sociálního prvku udělat pro to, aby při různých 
hrozbách, které přejdou ve skutečná ohrožení, zabránily zničení životů, omezily 
následky na zdraví a znehodnocení majetku obyvatelstva nebo na infrastruktuře, 
která jejich základní potřeby zajišťuje a rovněž na životním prostředí. 

Použijeme modelové vyjádření bezpečnostní reality, jak je uvedeno 
v dřívějších pojednáních o sekuritologii1, tj.s,t,rBR = (s,t,rB, s,t,rBP, s,t,rBS). 
Předmětem vědního oboru sekuritologie je bezpečnostní realita. Ta představuje 
objektivní stav, jehož vývoj jsme schopni popisovat abstraktními pojmy, 
zaznamenávat symbolickými zápisy a modelovat. Odlišitelné složky bezpečnostní 
reality jsou symbolickým zápisem jednak statického stavu, ale i dynamického 
vztahu mezi bezpečností a nebezpečností. Pro každý prostor, čas a účelově 
specifikovaný soubor informací o stavu existuje uspořádaná entita informací, 
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pomocně znázorněná entitou bezpečnostní reality. Významnou empiricky 
poznanou skutečností je, že uvedené složky (B, BP, BS) lze v realitě vzájemně 
odlišit a jako výsledek samostatného pozorování nebo analyzování popsat. Pro 
sjednocení popisu mohou být zvolena i společná kritéria. Třídícím hlediskem a 
tedy společnou vlastností pro každou trojici entity jsou prostor (s), čas (historický – 
th a prognostický – tp) a stav (r). Takovýchto bezpečnostních entit můžeme 
vytvořit prakticky nekonečné množství. Zvláštní postavení má charakteristika 
stavu (r), která zahrnuje i hrozby. Právě hrozby jsou hlavním důvodem k aktivitám 
(BP) a (BS). 

Jak je možné znázornit ochranu obyvatelstva v bezpečnostní realitě? 
Ochrana obyvatelstva je součástí bezpečnostní reality (BR) v daném prostoru (s), 
což je např. EU, ČR, kraj, obec, ve zkoumaném čase (t) a pro konkrétní stavy (r). 
Je určena pro všechny možné stavy (r), které mohou odpovídat vojenským a 
nevojenským hrozbám, ale rovněž jiným stavům, jako je mír, obnova po krizovém 
stavu, cvičení. V uvedených stavech je ochrana obyvatelstva budována, 
obnovována, procvičována, udržována a připravována k aktivnímu použití pro 
krizové stavy s předpokládanou intenzitou (B). Bezpečnostní realita je výslednicí 
současného působení bezpečnostní politiky (BP) jako vyjádřeného souboru 
představ, tj. legislativy, krizových plánů, politických cílů a vytvořeného 
bezpečnostního systému (BS) jako sil, prostředků, technologií, tedy skutečných 
schopností zasáhnout ve prospěch ochrany obyvatelstva. 

Ochrana obyvatelstva, lidských životů, majetků, geografických prostorů i 
objektů vždy v historii lidstva náležela k základním nástrojům, kterými vědomě a 
nevědomě projevovali svou péči i starostlivost náčelníci kmenů, později vládcové a 
vedoucí sociálních i státních struktur. Měla různé rozměry, různou intenzitu, ale i 
rozdílné důvody. V některých zemích byl do právního systému zaveden pojem ochrana 
obyvatelstva až ve 20. století jako určité souhrnné pojmenování pro tomu odpovídající 
sdružený systém nebo soubor opatření. Počátky institucionálního budování 
ochrany obyvatelstva ve světě, především před následky leteckých útoků, jsou 
zaznamenány z druhé poloviny dvacátých a první poloviny třicátých let minulého 
století. Vznikaly organizace ochrany obyvatelstva v řadě evropských států a byly 
přijímány legislativní normy, které vymezovaly jejich činnost. Ta spočívala 
především v prevenci před účinky vojenského (leteckého) napadení civilního 
obyvatelstva. Obecně se hovoří o civilní protiletecké ochraně nebo obraně. 

Bezprostředně po skončení druhé světové války nastal dočasný útlum 
aktivit v této oblasti, potom však došlo v řadě států opět k budování organizované 
ochrany obyvatelstva a jejího legislativního vymezení. Přijímaná opatření směřovala 
k ochraně obyvatelstva pro případ války, u níž se do poloviny padesátých let 
předpokládalo, že bude vedená konvenčními prostředky. V dalším období pak byla 
zaměřená na ochranu před zbraněmi hromadného ničení. Do tohoto období spadá 
v řadě států masivní budování ochranné infrastruktury jako rozhodujícího 
způsobu ochrany obyvatelstva před napadením. (Švýcarsko, skandinávské státy). 
Problematice ochrany obyvatelstva v zahraničí se věnuje Petr LINHART 
v habilitační práci „Vývoj a současný stav ochrany obyvatelstva u nás a ve vybraných 
státech a perspektivy dalšího rozvoje této problematiky v České republice“ [6].  
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Mezinárodní prostředí při zajišťování ochrany podle humanitárního práva 
a mezinárodního práva válečného přivedlo k formulování čl. 61 Dodatkového 
protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních 
ozbrojených konfliktů (Protokol I) a Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám 
z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní 
charakter (Protokol II) ze dne 8. června 1977. Tam v textu o civilní obraně byly 
vyjmenovány humanitární úkoly pro ochranu civilního obyvatelstva před 
nepřátelskými akcemi a pohromami, ale také k vytvoření nezbytných podmínek 
pro jeho přežití. Je to základ, který byl převzatý do legislativy ČR (Zákon 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému), i když formou uvedení čtyř 
základních opatření: varování, evakuace, ukrytí a dočasné přežití. 

Po uvolnění mezinárodního napětí v sedmdesátých letech minulého století 
vznikly tendence, které začaly prosazovat možnost využít organizovanou ochranu 
obyvatelstva (pevné i pružné struktury, síly a prostředky, materiál, finanční zdroje 
předurčené pro případ války) v míru pro účely likvidace následků přírodních nebo 
antropogenních katastrof. Konkrétní podobu získaly tyto snahy zejména po 
ministerské schůzce Evropské unie v roce 1986, kde byly položeny základy pro 
společnou politiku EU v oblasti civilní ochrany a po přijetí Strategické koncepce 
NATO v Římě (listopad 1991). Ukončením studené války se změnily priority 
mezinárodní bezpečnostní politiky i národních bezpečnostních politik. Důraz na 
politické a nikoliv vojenské řešení krizové situace v mezinárodních vztazích 
přinesl praktické důsledky, které znamenaly všeobecné uvolnění ochrany 
obyvatelstva z převažující organizované přípravy na ozbrojený konflikt (civilní 
obrana) směrem k ochraně proti katastrofám a nouzovým situacím. Tak se stalo, že 
řada států zrušila nákladné pevné organizační a institucionální struktury, určené 
především k  ochraně obyvatelstva v období války a začala s jejich transformací a 
výstavbou nových bezpečnostních systémů s novými názvy. Byly určeny zejména 
pro ochranu obyvatelstva před přírodními a technogenními negativními vlivy 
v období míru s vědomím, že budou nadále využitelné i v průběhu ozbrojeného 
konfliktu. 

Otázky ochrany obyvatelstva nejsou řešeny ve všech státech světa stejným 
způsobem, existuje výrazná nerovnoměrnost v přístupu jednotlivých států. 
Podrobným zkoumáním úrovně by se zřejmě potvrdila korelace mezi politickým 
zřízením, kulturou, ekonomickými a hospodářskými charakteristikami, fyzicko-
geografickými, klimatickými a ekologickými podmínkami území. Ochrana 
obyvatelstva s vlastními rozvinutými organizačními strukturami je typická pro 
vyspělé demokratické státy. Naproti tomu lidnaté státy tzvn. „třetího světa“, které 
se potýkají s chudobou, rozsáhlými epidemiemi a vytvořením základní záchytné 
zdravotní a sociální sítě, mají intenzitu ochrany obyvatelstva blízkou hodnotě nuly. 
Souhrnnou charakteristikou světa je nerovnoměrný vývoj zajištění ochrany 
obyvatelstva a to i v částech podle Linharta [6]: každodenních událostí; katastrof a 
nouzových situací; ozbrojených konfliktů. 

V ČR máme zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, 
který v § 2, písm. e) uvádí „ochranou obyvatelstva je plnění úkolů civilní ochrany, 
zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření 
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k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku“. To znamená, že pro účely 
zákona o činnosti integrovaného záchranného systému je zavedeno toto zúžené 
pojetí ochrany obyvatelstva.  

Ochranu obyvatelstva můžeme modelovat a k tomu je využívána metoda 
scénářů a jednotlivé scénáře podle aktérů, vzájemných vztahů a prostředí (Janošec, 
5). Významné je tvrzení, že ochrana obyvatelstva představuje strategický problém. 
Musejí se jí zabývat všichni aktéři v hierarchii společenského systému, ať to jsou 
jednotlivci, skupiny, organizace, podniky, obce, správní úřady atd. Pro opatření 
ochrany obyvatelstva jsou vyčleňovány finanční, hmotné i lidské zdroje, které jsou 
součástí veřejných i soukromých struktur. 
 
 
VZTAH MEZI KRIZOVÝM ŘÍZENÍM A OCHRANOU OBYVATELSTVA 
 

Ochrana obyvatelstva je cíl. Je průběžným i konečným stavem, který 
chceme dosáhnout při vzniku nebezpečných, krizových, nebo nepříznivých situací, 
jež by mohly ohrozit životy, zdraví, majetky a životní prostředí jednotlivce a 
společnost. 
 

 
Graf 1 

Obyvatelstvo podle pohlaví, věku a rodinného stavu k 31. 12. 2010 (Zdroj: ČSÚ) 
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Obr. 1 

Schéma krizového řízení v ČR, úroveň ÚKŠ, ministerstva, ostatních ÚSÚ a ČNB 
(převzato z Karda, Ladislav, 2012, s. 48) 

 
 

Krizové řízení je  
• proces, který napomáhá k naplnění ochrany obyvatelstva; 
• nástroj pro organizování činností obyvatelstva.   
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Tento nástroj používá skupina lidí, kteří jsou pověřeni řízením 
bezpečnostních opatření po vzniku nebezpečných událostí a stavů. Pro 
charakterizování skutečných podmínek je zařazen Graf 1. V něm je zobrazeno, že 
ČR měla k 31. prosinci 2011 podle podkladů Českého statistického úřadu (ČSÚ) 
10 504 203 obyvatel. Jejich věková struktura podle pohlaví (ženy a muži) 
v jednotlivých věkových kategoriích podrobněji znázorňuje, jaký je rozsah 
maximálního počtu chráněného obyvatelstva. K těmto počtům je nezbytné 
zahrnout i cizí státní příslušníky na našem území v případě krizové situace nebo 
krizového stavu a rovněž jejich majetek na území ČR. 

Na Obrázku 1 je schematicky zobrazena struktura krizového řízení, které 
je připraveno na organizování odpovídajících opatření. ČR má krizové orgány 
v následujících úrovních: 
- jeden Ústřední krizový štáb a 25 ministerstev a ústředních správních úřadů, 
- 13 krajů a hlavní město Praha, 
- 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí Prahy, 
- 6 248 obcí. 

To znamená celkem 6 515 krizových štábů ve struktuře státní správy a 
územní samosprávy. Dále jsou činné a připravené krizové orgány podniků, což již 
není státem zabezpečováno. Délka státních hranic je 2 290,0 km, z toho 
s Rakouskem 466,2 km, s Německem 810,2 km, s Polskem 761,8 km a se 
Slovenskem 251,8 km. Plocha ČR je 78 867 km2 (2 % území EU). 

 

 
 

Obr. 2 
Schéma legislativního rámce ochrany obyvatelstva a krizového řízení v ČR (vlastní) 

 



THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION zvláštní vydání/2012  

 56

Na Obrázku 2 je zobrazen základní legislativní rámec, který stanovuje 
pravidla pro ochranu obyvatelstva, krizové řízení a chování v bezpečnostně 
nestabilních situacích. Je uspořádán do roviny ústavních zákonů, zákonů o silách, 
které se na řešení krizových činností podílejí, a zákonů o procesech, které 
stanovují, jak mají být krizové situace řešeny. Výčet zákonů není úplný, protože to 
ani nebylo smyslem příspěvku, který se věnuje vztahu mezi ochranou obyvatelstva 
a krizovým řízením. 

Jaký je vztah mezi ochranou obyvatelstva a krizovým řízením, to 
z předchozích souhrnných informací a ze sémantické analýzy obou pojmů zcela 
zřetelně vyplývá. Krizové řízení je jedním z důležitých nástrojů ochrany 
obyvatelstva., vytváří organizační kostru státem zabezpečovaného procesu účinné 
pomoci obyvatelstvu při situacích, které ohrožují životy, zdraví, majetek a životní 
prostředí. Síly a orgány krizového řízení jsou financovány z veřejných financí 
v souladu s rozpočtovou politikou výkonu státní správy a samosprávy. 

Proč byla této problematice věnována pozornost? Velmi často je 
sdělována opačná logika, že ochrana obyvatelstva je jedním z opatření krizového 
řízení. To by se však stala matka svojí dcerou. Sémanticky správná je formulace, 
že krizové řízení zajišťuje vybraná opatření ochrany obyvatelstva. 
 
 
ZÁVĚR  
 

Všechny činnosti, které zkoumají ochranu obyvatelstva, jsou součástí 
bezpečnostního úsilí státu a naplňují požadavky na krizové řízení. Současný stav, 
postavený na rozvoji teorie krizového řízení, napomohl tomu, že integrovaný 
záchranný systém ČR a bezpečnostní systém státu se významně a nepopiratelně 
opírají o HZS ČR.  

Pro příští roky máme schválený dokument „Koncepce ochrany 
obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020“. Bezpečnostní výzkum musí 
pro plnění těchto úkolů vytvořit podmínky.  

Krizové řízení naplňuje úkoly ochrany obyvatelstva. V příspěvku byly 
přiblíženy teoretické i praktické otázky, které objasňují vztah mezi procesem krizového 
řízení, který je aktivován ve prospěch zajištění ochrany obyvatelstva na příkladu ČR. 
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Abstract 

We are submitting information about the experiment for the project which 
is aimed at origination of the sample of young generation ideas about the 
capability of the society to respond to crisis situations. The project follows the 
research of possible methods for putting issues of security and seriousness near to 
young generation. In the report there are introduced research activities of the 
involved team and also separate results of young generation and their attitudes to 
specific emergency events and crisis situations according to particular crisis steps 
are presented there. There will be described generation differences which are to be 
apply as a base for preparation of following measures for changes of security 
behaviour of individuals in microregion, teams of Integrated Rescue Service for 
development of theory of securitology and for those who will deal with making of 
security methods. 
 
Keywords 
Crisis situations, emergency events, security, seriousness, young generation, 
security behaviour. 

 
 
ÚVOD 
 
Experiment k projektu měl ověřit možnosti vytvoření vzorku představ 

mladé generace o schopnosti společnosti reagovat na krizové situace. Problémem 
bylo nalezení přístupu, který by umožnil na jedné straně odhalení toho, co si 
skutečně myslí „mladí“ a na druhé straně bylo cílem, aby se naučili samostatné 
výzkumné činnosti. Je to experiment na cestě, která směřuje k výzkumu 
přijatelných postupů pro přiblížení problémů bezpečnosti a nebezpečnosti mladé 
generaci. Proč? Protože právě tato generace bude řídit a zajišťovat ochranu 
obyvatelstva a bezpečnost společnosti v blízké budoucnosti. Protože hypoteticky 
předpokládáme, že vnímají bezpečnostní problémy jinak, než jejich rodičové a 
prarodičové.   

Základní idea projektu předpokládá samostatné tvůrčí zapojení mladých 
členů týmu do výzkumné činnosti. K tomu řídící skupina experimentu připravila 15 
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krizových situací. Mladý výzkumník měl k vybraným situacím zpracovat 
podklady (příběhy), v nichž popsal: jaké činnosti by provedl on („Já“), členové 
rodiny („Rodina“) a přátelé, s nimiž tráví volný čas („Přátelé“). Dalším krokem 
bylo vytvoření krizového scénáře samotným mladým výzkumníkem. Experiment 
probíhal ve dnech 13. března až 6. června 2008 a byl zakončen společným 
seminářem účastníků (6. června 2008) v Institutu ochrany obyvatelstva Lázně 
Bohdaneč (dále IOO). 

V metodické přípravě vedoucích skupin (13. března 2008 v IOO) byla 
vyložena představa o činnostech výzkumných skupin při experimentu. Významná 
pozornost byla věnována doporučením pro výběr mladých členů výzkumné 
skupiny. Experiment probíhal ve zvolených čtyřech regionech České republiky: 
Praha, Slaný, Šumperk a Pardubice. Do příspěvku jsou zahrnuty zkušenosti 
z experimentu v Pardubicích.  

Pro výběr mladých výzkumníků byly navštíveny tři střední školy 
v Pardubicích. Vedoucí skupiny (pplk. Mgr. Petr Kadlec, Ph.D.) projednal 
s řediteli škol záměr výzkumu, možnosti a způsoby výběru studentů, včetně 
předpokládaných požadavků na jejich uvolňování. Vedle materiálů o IOO byli 
ředitelé podrobněji seznámeni s cíli výzkumu. Pro experiment měli pochopení. 
Výzkumná skupina: vždy tři studenti a jeden vedoucí, byla vybrána ze Střední 
průmyslové školy elektrotechnické a vyšší odborné školy v Pardubicích.  
S vybranými studenty byl proveden motivační pohovor a domluveno pracovní 
setkání v IOO. 

Ve prospěch vedení mladých členů týmu k naplnění záměrů výzkumu a ke 
zvýšení jejich motivace připravil vedoucí skupiny soubory materiálů, 
s předurčením pro základní seznámení s bezpečnostní problematikou a základními 
činnostmi složek Integrovaného záchranného systému – IZS ČR. Součástí 
podkladových materiálů byl TOMÍK (z anglického „to meet“, tj. „jít naproti“ 
pomoci, nebo také „pomoz si sám při vzniku mimořádné situace, než ti někdo 
pomůže“), který obsahoval již zmíněný soubor 15-ti mimořádných stavů, které jsou 
předmětem výzkumu mladé generace.  

 
 

1  VÝBĚR KRIZOVÝCH SCÉNÁŘŮ A MOTIVAČNÍ AKTIVITY 
 
Na pracovním setkání byla členům skupiny vysvětlena představa 

o způsobu jejich zapojení do výzkumu a jejich předpokládaná samostatná činnost. 
Mimo jiné jim bylo vysvětleno, že chceme zjistit skutečné reakce, surové poznatky 
a ne odpovědi naučené pro školní přezkoušení. Že potřebujeme z jejich okolí 
zaznamenat to, co dotazované napadne jako první. Že nejde o zkoušení, ale 
o zjištění toho, jaká je první reakce. Jinak by výzkum nesl stopu systémové chyby, 
protože by většina respondentů, včetně výzkumníků, odpovídala stejně. A to není 
předmětem výzkumu.  

Experiment předpokládal, že v krátké časové době jeho průběhu nebude 
možné naplnit celý soubor 15-ti mimořádných stavů. Proto bylo doporučeno, aby si 
v jednotlivých skupinách mladí výzkumníci sami vybrali některá témata 
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z TOMÍKA. Po uvedení do problematiky proběhla společná diskuse k výběru 
scénářů. Pardubická skupina postupně vylučovala mimořádné stavy, které budou 
zpracovány do scénářů, a provedla následující výběr: 
1. scénář - Zamoření ovzduší. 
2. scénář - Evakuace s návazností na celkový výpadek elektrické energie.  
3. scénář - Zůstalo mi jen, co mám na sobě. 

Vedoucí skupiny použil různé multimediální prostředky: filmové 
prezentace, příručky pro ochranu obyvatelstva z různých regionů, dostupné 
didaktické pomůcky. Mladí výzkumníci se s uvedenými materiály dosud nesetkali 
a projevili o problematiku velký zájem. Po závěrečné diskuzi byly společně se 
studenty navrženy exkurze s praktickými ukázkami pro motivaci a doplnění jejich 
informací ke zvoleným scénářům.  

V průběhu experimentu skupina pro motivaci k výzkumu navštívila: IOO, 
Magistrát města Hradce Králové, odbor obrany a krizového řízení, Krajské 
ředitelství HZS ČR Královéhradeckého kraje a požární stanici Hradec Králové, 
Operační informační středisko HZS ČR Královéhradeckého kraje, Městskou policii 
Pardubice, úkryty v regionu Pardubice, přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice a 
jadernou elektrárnu Dukovany. Odborní pracovníci velmi ochotně studentům 
předávali informace z praxe, které se týkaly vybraných scénářů. Odpovídali 
výzkumníkům na jejich doplňující dotazy. Studenti měli možnost poznat 
záchranářskou techniku a vybavení, které se používají při základních scénářích 
k záchraně osob a k ochraně obyvatelstva. Dále se mohli seznámit s režimovými a 
bezpečnostními opatřeními navštívených pracovišť.  

 
 

2   SCÉNÁŘ ZAMOŘENÍ OVZDUŠÍ  
 
Mladí výzkumníci se v prvé řadě vyjadřovali k tomu, jaké činnosti by 

v této situaci neodkladně provedli. Shodli se na potřebě improvizované ochrany. 
Použili by vlhký kapesník, mokrou utěrku a v případě zamoření ovzduší by přešli 
na odvrácenou stranu domu nebo bytu. Dále předpokládali v osobních ochranných 
prostředcích použití filtru na dýchání s ochrannou maskou. Jejich další činnosti by 
směřovaly k zatěsnění oken a dveří. Diskutovali mimo jiné problematiku 
dostupnosti a očekávání na zveřejnění informací péčí státní správy při krizové 
situaci. Uváděli zapnutí televize, rádia nebo jiného zdroje informací. Snažili by se 
zjistit, jakou nebezpečnou látkou je zamořeno ovzduší a jak se mají proti jejím 
účinkům chránit. V prvotní reakci se rovněž diskutovala možnost evakuace. 
Zajímavé byly projevy aktivního přístupu v informování okolí a známých 
o nebezpečné situaci (zejména telefonicky). Projevila se starost o nejbližší 
příbuzné v místě nehody a snaha o zjištění jejich zdravotního stavu.  

Jak dopadl jejich výzkum o představách činnosti rodiny a příbuzných? 
Výzkumná skupina rozdělila reakce na postupy při pobytu v trvalém bydlišti nebo 
mimo domov. Jeden z mladých výzkumníků uváděl telefony na krizová čísla 112, 
150, 155, 158 a na základě získaných informací by skupina varovala blízké okolí a 
známé o možném nebezpečí. Rodina a příbuzní často uváděli „opatřit si filtr na 
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dýchání s ochranou maskou“. Skupina dále zjistila námět na zakrytí povrchu těla 
oblečením a urychleně se dostat domů. Pokud by je mimořádná událost zastihla 
doma, neotevírali by okna a dveře, utěsnili by je a snažili by se získat informace 
z informačních zdrojů, v očekávání pokynů k dalšímu postupu. Zajímavá byla 
poznámka o důležitosti „zjištění, zda není kontaminována voda“.  

Výsledky výzkumu u skupiny přátelé. Výzkumníci vyhodnotili, že se 
objevuje pojem ochranná maska s návazností na ochranný filtr. Respondenti 
uvádějí: „jestli je město vybavené ochrannými maskami, tak je použít, jinak přejít 
k improvizované ochraně, např. mokrý ručník, a podle evakuačního plánu opustit 
zamořenou oblast.“ Přátelé mimo jiné uvádí použití mobilních operátorů pro 
plošné informování formou SMS. Reakce byly hodnoceny jako podobné 
respondentům z rodiny a příbuzných. Navíc bylo zaznamenáno uvažování 
o samovolné evakuaci. Pozorována byla poznámka o zachování klidu a významu 
komunikace mezi jednotlivými osobami. Při rozhovorech o problému bylo 
výzkumníky vnímáno, že se zabývali pojmem zodpovědnosti v této mimořádné 
události (výzkumníci uvádějí příklad „neohrozit život svůj ani život ostatních“). 

Zobecnění písemně vypracovaných krizových scénářů, zpracovaných 
mladými výzkumníky. HZS ČR sehrává významnou roli pro zvládání 
mimořádných a krizových situací. Projevila se osobní zkušenost a pozitivní vliv 
zkoušek sirén, protože studenti často ve svých příbězích zmiňují „začaly znít 
sirény“. První činnost, kterou by udělali při zamoření ovzduší, je zavřít okna a 
dveře, následně je utěsnit. Vyjadřují starost o své blízké a známé. 
V jednotlivých příbězích je často předpokládáno použití prostředků improvizované 
ochrany osob a osobních ochranných prostředků. Předpokládali volání na tísňovou 
linku 112, poukázali i na vytíženost v případě výskytu mimořádné události. Zde 
můžeme pozorovat určitý vliv exkurze na Operačním informačním středisku 
HZS ČR. Při poskytování informací dávali studenti velký důraz na využití 
rozhlasu, televize a internetu. Uvědomili si i „stres“ v mimořádné události, hlavně 
ve spojitosti „zůstal jsem doma sám“. U věkové skupiny osmnáctiletých se projevil 
jejich pozitivní postoj k životu, aby mimořádná událost byla zvládnuta bez ztrát 
na životech.  

Názory rodičů a prarodičů prezentovali takto: Okamžitě zapnout televizi 
a rozhlas. Pokud by byli mimo trvalé bydliště, snažili by se použít prostředky 
improvizované ochrany. Pro komunikaci by použili tísňové linky. Projevuje se 
u nich určitá tendence spoléhání na hlášené pokyny pro další činnost obyvatelstva.  

Je zajímavé, že scénář zamoření ovzduší skupina pardubických studentů 
vnímá jako nejvíce pravděpodobný. Je možné, že je to důsledek života v určitém 
regionu, kde vzhledem k místnímu průmyslu mohou takové situace nastat. 

 
 

3  SCÉNÁŘ EVAKUACE S  NÁVAZNOSTÍ NA CELKOVÝ 
VÝPADEK ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 
Pro scénář evakuace s návazností na celkový výpadek elektrické 

energie byl zvolen odlišný přístup zpracování. Jeden ze studentů, který se zabýval 
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evakuací, uvažoval případ zasažení mimořádnou událostí, která by postihla 
značnou část území ČR. Nejdříve napsal příběh a poté kladl otázky zvoleným 
skupinám.  

Příběh začíná rozezněním sirén. Student uvádí, že si s rodinou mysleli, že 
je to jenom zkouška, a pak si uvědomili, že není první středa v měsíci. Předpokládá 
fungující oblast varování a vyrozumění. Dále uvádí, že se do hodiny rozezněla 
další výstražná znamení umístěná na automobilech. Uvádí možnost zmatku až 
chaosu. Předpokládá pozitivní působení sdělovacích prostředků, které občanům 
vysvětlí, jaké neodkladné činnosti mají v takové situaci dělat. V příběhu byla 
zdůrazněna role matky, která nechtěla ani věřit, co se vlastně děje. Mladší 
sourozenec naopak protestoval a nechtěl uposlechnout pokynů rodičů. Projevilo se 
spoléhání na základní záchranné složky IZS ČR a pomocné složky IZS ČR. 
Předpokládal pomoc například Armády ČR a jejich technických prostředků pro 
záchranu osob.  

Z příběhu vyplynuly odpovědi na jednotlivé otázky. V odpovědích na to, 
co by dělali, vyplynula například určitá rozhořčenost nad tím, co se vlastně stalo. 
Navazující krok je snaha získat informace z určitého informačního zdroje. Dále se 
projevilo úsilí schovat cenné věci a ukrýt je například do sklepa nebo do garáže. 
V odpovědích je zřetelná tendence spoléhat na informační zdroje a z nich získané 
informace využít pro základní činnosti k záchraně osob. Projevila se obava, co 
s nimi bude a kam půjdou při tomto mimořádném stavu. Výzkumník uvádí, že by 
si vzal doklady, peníze a základní jídlo. Za důležité považují „být při mimořádné 
události se svými přáteli“. Překvapivě působí u těchto mladých výzkumníků, že 
uvažují z hlediska rozsahu krizové situace o krajské územní spolupráci 
s návazností na mezinárodní spolupráci. 

Rodina by se snažila zjistit, co se vlastně stalo, zajistit si přístup 
k informačním zdrojům, vzít si sebou důležité doklady, peníze a základní jídlo. 
Objevila se preference pohybu s přáteli v případě vyhlášení evakuace.  

Přátelé (kamarádi) byli překvapeni hmotnostním omezením evakuačního 
zavazadla (15 kg jim připadalo minimální). Mladí výzkumníci vyhodnotili, že by 
dotazovaní přátelé měli snahu vzít si o několik kg více. Zaznamenána byla určitá 
obava, která je spojena s tímto mimořádným stavem, „Kam asi pojedeme? Co 
s námi bude“? Výzkumníci u přátel zjistili i touhu po dobrodružství.  

Zajímavý dotaz výzkumníka byl: Jaká by byla vaše činnost, kdyby 
globálně vypadl elektrický proud například v celé České republice a nevěděli 
byste, kdy to bude opraveno? 

V příběhu „Já“ si výzkumník přiznal, že by situaci vnímal jako běžný 
výpadek elektrického proudu a očekával, že zainteresovaní pracovníci do několika 
minut nebo hodin výpadek opraví. Pokud by se situace do několika hodin 
nevyřešila, začal by zjišťovat, co se vlastně stalo a očekával by informace od úřadů 
nebo od společnosti ČEZ. Dále uvedl: „co nejméně otevírat ledničku a mrazák, aby 
se potraviny nezkazily“ a jídlo předpokládal připravovat na plynovém vařiči. Dále 
by se snažil sehnat nějaký agregát, jako náhradní zdroj elektrické energie.  
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„Rodina“ by zapnula světla v domě, aby poznala ukončení výpadku. 
Předpokládá použít svíčku a svítilnu. Rodiče by chtěli strávit mimořádnou situaci 
příjemně, například formou výletu nebo by hráli stolní hry.  

„Přátelé“ by rozsvítili svíčky nebo petrolejku. Začali by konzumovat 
potraviny, které nepotřebují chlazení. Chodili by spát se setměním a volný čas by 
trávili například na kole. Ledničku by napojili na náhradní zdroj elektrické energie.  

Jeden výzkumník napsal úvahu o problému globálního výpadku 
elektrizační soustavy. Vnímá mimořádnou závažnost výpadku, protože „celá naše 
civilizace je velmi závislá na elektřině“. Uvědomuje si, že kdyby nastal globální 
výpadek, tak nejen, že nepůjde lednička a zkazí se jídlo, ale také například 
nepůjdou pokladny v obchodech s návazností na skutečnost, že by si nebylo možné 
nic koupit. Dále uvádí, že by nepracovaly banky a nebylo by možné čerpat palivo. 
Odvozuje, že nebude možné provádět běžné úkony, protože vše je závislé na 
počítačích a elektronice.  

Vyvozuje, že dlouhodobý výpadek může způsobit značné ztráty na 
životech například v dopravě, kde by přestaly fungovat semafory a signalizace. 
Dopravní nehody by nebylo možné oznámit záchranářům vzhledem k nefunkčnosti 
telefonů a další spojovací techniky. V nemocnicích by přestaly fungovat životně 
důležité lékařské přístroje. Autor uvádí, že některé nemocnice mají záložní zdroje a 
agregáty, ale obává se, jestli by vydržely několik dnů. Totéž uvádí o mobilních 
operátorech. I když mobilní síť může fungovat, ale lidé si nebudou moci dobít 
mobilní telefony. V závěru konstatuje, že většina respondentů, s kterými se setkal a 
diskutoval, nepřipouští, že výpadek elektrické energie je určitý problém. 
Dokonce se setkal s názory „mně by to vůbec nevadilo“. Uvedené názory jsou 
podle studenta chybné. V závěru uvádí: „většina lidí si myslí, když se mohou obejít 
bez počítače, tak se budou umět hladce vyrovnat s globálním výpadkem elektrické 
energie“.  

Jeden výzkumník zvolil jako příčinu pro scénář evakuace hurikán. 
V příběhu „Já“ se věnoval obsahu evakuačního zavazadla, kde by neměly chybět 
osobní doklady, peníze, kartička na slevu MHD, oblečení, pláštěnka, spacák, 
švýcarský nůž, mobil s nabíječkou a další věci. Před odchodem z domova by 
zajistil dům proti cizímu vniknutí. Jeho další činností by bylo dostavit se 
k evakuačnímu vozidlu a řídit se pokyny evakuačního týmu.  

Rodiče a prarodiče by si do evakuačního zavazadla přibalili osobní 
doklady, průkaz zdravotní pojišťovny, údaj o krevní skupině, průkaz diabetika, 
průkaz ZTP, pojistné smlouvy a cennosti a mnoho dalších potřebných věcí. Zde 
můžeme usuzovat, že tato skupina respondentů je již pozitivně ovlivněna 
vzdělávacími pořady vydávanými v současnosti MV - GŘ HZS ČR. Předpokládali 
dostavit se v stanoveném termínu do evakuačního střediska. Před opuštěním 
bydliště by vypnuli elektrické a plynové spotřebiče mimo ledniček a mrazniček. 
Poukázali na evakuaci domácích zvířat. Svým dětem by vložili do kapes cedulky 
se jménem a adresou z důvodu jejich identifikace. Dále by se ujistili, jestli i 
sousedi vědí o evakuaci. Svoje domovy by zajistili proti rabování.  

Výzkumník se v příběhu vyjádřil k živelní pohromě – hurikánu. Uvádí, 
že o události se dověděl z televize a lidé byli následně informováni v mimořádném 
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vysílání, že se mají připravit na evakuaci. Položil si otázku „Co si s sebou vzít“, 
doklady, oblečení, pláštěnku, spacák, karimatku, hygienické potřeby, příbory, jídlo 
a pití. Velmi důležitý je mobilní telefon. V příběhu si nechal poradit od otce, aby si 
vzal různé stolní hry pro využití volného času. Před opuštěním domova by 
společně s rodinou zajistili byt proti cizímu vniknutí, vypnuli spotřebiče, plyn a 
vodu. Po uvedených činnostech by se dostavili k evakuačnímu vozidlu a řídili by 
se pokyny evakuačního týmu.  

I v tomto případě je možné pozorovat zřejmou snahu, aby scénář dopadl 
dobře. Uvádí „naše město naštěstí leží mimo dosah hurikánu“. Na závěr konstatuje, 
že už je vše bez problémů a že jsou společně s rodinou v bezpečí domova.   

 
 

4  SCÉNÁŘ ZŮSTALO MI JEN, CO MÁM NA SOBĚ 
 
Výzkumníci si položili otázku „Jak byste se zachovali, kdybyste se 

ocitli v mimořádné situaci, že vám zbylo jen to, co máte na sobě, například 
z důvodu náhlé živelní pohromy?“ V odpovědi na uvedenou otázku v jejich 
osobních činnostech (Já) by zjišťovali, co se vlastně stalo s návazností na rozsah 
celkových škod na životech a na majetku. Zřetelná je tendence hledat pomoc a 
dočasné ubytování u známých, pokud je mimořádná událost nezasáhla také. 
Projevili snahu poradit se s příbuznými a společně zjistit, kde obstarat finanční 
prostředky, stravu a oblečení. Často uvádějí, že by se spojili s pojišťovnami a 
zajistili by si finanční prostředky z pojišťovacích smluv. Uvádějí spojitost 
mimořádné situace se ztrátou dokladů a zajištěním nových dokumentů na 
městském úřadě. Projevili tendence k očekávání, že budou organizovány záchranné 
operace samotnými městy nebo obcemi. Popisují, že by odjeli ke svým příbuzným 
do jiné části regionu, kde by si našli práci a umožnili by svým mladším 
sourozencům návštěvu škol. Závěrem by se snažili opět dostat do normálního 
života. 

U respondentů „rodina“ zjistili tendenci ke zjištění škod u sebe i 
u ostatních v návaznosti na pomoc dalším lidem. Snažili by se zavolat příbuzným a 
známým, kteří nejsou v postižené oblasti a požádat je o pomoc. Výzkumníci 
postřehli úsilí vyhledat a spojit se s ostatními lidmi, kteří jsou podobně postiženi 
mimořádnou událostí a společným úsilím zajistit pomoc sobě i ostatním. 
Zaznamenali námět na uspořádání charitativních akcí na pomoc lidem postižených 
touto mimořádnou událostí. Jeden z rodičů upozorňuje na negativní zkušenost 
s fiktivními organizacemi, snažícími se vydělat na „neštěstí“ druhých lidí. Proto je 
důležité osobně se setkat s lidmi krizových oblastí a přesvědčit se, zda se finanční 
částky nacházejí u správných osob. Po záchraně osob a majetku je důležité 
vyřizování záležitostí, týkajících se důležitých osobních dokladů a pojištění 
domácnosti. Rodiče by hledali pomoc u známých nebo u státu. Prarodiče dávají 
důraz na zajištění nezbytných léků, vyhledání pomoci u specializovaných 
odborníků (například u psychologů) a požádali by policii o ochranu proti 
případnému rabování.  



THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION zvláštní vydání/2012  

 66

„Kamarádi“ spoléhali na známé včetně ubytování, jinak by požádali 
o pomoc stát. Dávali důraz na vyřizování pojištění hmotného majetku. Zmínili se 
o záchraně majetku ze zničených domovů a úsilí rychle začít „žít normálním 
životem“ (tzn. udržet si práci, hledat nové bydlení, zachovávat klid a duševní 
pohodu).  

Výzkumná skupina se ve svých příbězích zaměřila na tři možné příčiny 
pro stav „zůstalo mi jen, co mám na sobě“: povodeň, hurikán a rozsáhlý výbuch 
plynu s následným poškozením města. Povodeň byla zdůvodněna četností 
výskytu v České republice a pocity lidí „živelná katastrofa, kterou nemá nikdo 
rád“. V příběhu je uvedeno kladné hodnocení záchranných činností složek IZS ČR. 
Zřejmá je snaha pomoci blízkým i ostatním lidem. Opět je zdůrazněna důležitost 
vyřízení pojištění ve vztahu ke škodám na majetku.  

V příběhu, kde je příčinou hurikán, je mimo jiné uvedeno „město 
bylo srovnáno se zemí“. Autor předpokládá, že se na postiženém území 
vyskytovala nenávist a bezmoc mezi obyvatelstvem. Funguje státní správa, která 
je schopna zajistit náhradní ubytování a stravu ve formě nouzově postaveného 
tábora. Výzkumník by raději bydlel u známých, protože je to pohodlnější než 
v nouzově postaveném táboře. Oceňuje záchranné činnosti složek IZS ČR 
v postižených oblastech. Závěrem je z jeho pohledu uvedeno, že většina našich 
občanů očekává v případě výskytu mimořádné události pomoc od státu (finanční a 
hmotnou).  

Třetí příběh s příčinou k výbuchu plynu s následným poškozením 
města. Vedle již uvedených reakcí je v oblasti sociálních kontaktů zaznamenána 
obava o rodinu, blízké a o ostatní obyvatelstvo. Opět je uvedeno vyrovnání škod 
s pojišťovnami. Pro věkovou skupinu osmnáctiletých jsou velmi důležití přátelé, 
kamarádi a přítelkyně.  

 
 

5   ZOBECNĚNÉ POZNATKY Z EXPERIMENTU 
 
Experiment k projektu o schopnosti společnosti reagovat na krizové 

situace, postavený na výzkumu mladé generace, vychází z modelového vyjádření 
bezpečnostní reality (Janošec, [3], 2007), dekomponovaného do entity tří 
základních komponent: 

 
s,t,rBR = (s,t,rB, s,t,rBP, s,t,rBS),  
 

kde jsou parametry s – prostor (PU - Pardubice, AA - Praha, SL - Slaný, SU - 
Šumperk), t - čas, r - stav (např. povodeň, průmyslová havárie, zemětřesení, 
dopravní nehoda, požár ap.). B je měřitelná hodnota bezpečnostního stavu (např. 
u zemětřesení určeno Richterovou stupnicí), BP je model bezpečnostní politiky, 
BS pak model bezpečnostního systému. 

Teoreticky mohou mladí výzkumníci zkoumat jakýkoliv problém 
bezpečnostní reality (stavy r = 1 až 15 podle TOMÍKA) prostřednictvím scénářů 
(S), které v každém modelu M(ti) zobrazí stav elementárních prvků v čase ti, 
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kterými jsou aktéři A, jejich vztahy R a prostředí E. Scénář obsahuje posloupnost 
modelů, odlišených změnou času. 

 

S = (M(t1), M(t2), ..., M(ti), ..., M(tn)) 
 

Každý model je samostatným systémem s vnitřní strukturou prvků - 
aktérů (A) a jejich vzájemných vztahů (R), které probíhá v určitém prostředí (E). 
Scénáře jsou produktem mladých výzkumníků a předmětem následné analýzy. 

 

M(ti) =  (A(ti)  ∩ R(ti)) U  E(ti) 
 

Ve vztahu jednotlivé symboly znamenají: A(ti) je množina aktérů 
v modelu scénáře v čase ti, R(ti) je množina vztahů v modelu scénáře v čase ti, 
E(ti) je množina prostředí, v němž probíhají vztahy mezi aktéry v čase ti, ∩ je 
průnik množin a U je sjednocení množin (matematické operátory).  

Co je to „schopnost společnosti reagovat na krizové situace“? Z hlediska 
mladých výzkumníků (PUV1, PUV2, PUV3) to je subjektivní hodnocení nebo lépe 
výpověď o stavu bezpečnostní politiky (s,t,rBP) a stavu bezpečnostního systému 
(s,t,rBS) v příbězích pro jedno r z pohledu JA (já), RO (rodina), PR (přátelé).  

Výzkumníci, kteří představují nedostatečně reprezentativní vzorek mladé 
generace ve věku kolem 18-ti let, byli stanovenými postupy vybráni a jsou: 
*  nositeli „nezralých“ poznatků, znalostí, dovedností a zkušeností; 
*  spojeni s mikroregionem, kde se utvářely jejich osobnosti, kde znají místní 

geografickou, socioekonomickou i urbanistickou situaci; 
*  nositeli představ o způsobu reagování na krizové situace (TOMÍK – situace 

byly formulovány pro ně), i když nemají úplné poznatky o BP a BS, bylo na 
ně vzdělávacím systémem a rodinnou výchovou působeno. 

Proč se mají ptát na názory jiných? Je to proto, že si sami ujasní názory 
tím, že zaznamenají reakce jiných. Dotazování plní funkci výzkumnou i 
výchovnou. Výzkumníci se naučí přijímat jiné názory a porovnávat je.  

 
Co bylo cílem experimentu?  

A -  Vytvořit si představu o stavu a úrovni schopností mladé generace 
reagovat na krizové situace, to znamená: 

*  co si o situaci myslí, 
*  jak si situaci umí představit, 
*  jak vyhodnocují a vyhledávají rizika krizových situací, 
*  v čem vidí problémy a možnosti rozvoje krizových situací, 
*  jak jsou schopni rozlišovat bezpečnostní politiku (zákony, normy, předpisy), 
*  jak jsou schopni rozlišovat bezpečnostní systém: fungování záchranných 

složek, státní správy, dalších spoluúčastníků na řešení krizové situace. 
 

B -  Zjistit odlišnosti od očekávaného a žádoucího stavu, to znamená: 
*  existuje teoretická možnost reagování na krizové situace, která vychází  

-  ze zákonů a pravidel stanovujících státu a místní správě, o co se mají 
postarat, 

-  z připravenosti obyvatelstva podílet se na řešení krizových situací, 
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*  pohled na připravenost obyvatelstva z pohledu mladých výzkumníků (na 
skupiny obyvatelstva podle věku, profesí, dovedností). 

*  V čem se přístupy mladé generace liší? 
*  Jaké se ukazují nové nástroje pro reagování v krizových situacích? 
 
C -  Validita informací, to znamená: 
*  Jak jsou dodržovány podmínky zjišťování informací? 

-  Bezprostřední vlastní reakce a její záznam (neupravovat), 
-  bezprostřední reakce v rodině a její záznam, 
-  bezprostřední reakce u přátel a její záznam. 

*  Úplnost dotazů na problém: 
-  Jakou strukturu otázek byli schopni vytvořit? 
-  Jak jsou schopni zaznamenat odpovědi? 
-  Jak jsou schopni se z dotazů poučit (jak se formoval jejich vlastní názor 

v průběhu výzkumu)? 
*  Poctivost při naslouchání: 

-  Není některý záznam smyšlený? 
-  Nejsou záznamy zatíženy chybou jednotlivce?  

 
Reálné využití výsledků experimentu. První zájem směřuje k ujasnění 

si, co je výsledkem provedeného experimentu? Z hlediska krizových stavů byly 
shromážděny informace k r1 - zamoření ovzduší, r2 - evakuace s návazností na 
celkový výpadek elektrické energie, r3 - zůstalo mi jen to, co mám na sobě. To 
znamená, že jsme získali ke krizovým situacím r1, r2, r3 modely bezpečnostní 
reality jednotlivých mladých výzkumníků V1, V2, V3, které byly vytvořeny 
sjednocením modelů představ JA, RO, PR. Operátor sjednocení U je pomocně 
použit, i když nejde o množiny, ale o modely. Znamená, že co je v modelech 
stejné, se zobrazí jen jednou a sjednocují se pouze odlišnosti. Označení B´, BP´, 
BS´ znamená vytvoření obrazu modelu, který je zatížen osobními vlastnostmi 
výzkumníka, jeho náhledem. Bezpečnostní realita je jen jedna, ale obrazy jejich 
modelů jsou odlišné.   

 
PU,t,r1BR = (PU,t,r1B´, PU,t,r1BP´, PU,t,r1BS´)V1 = (PU,t,r1B´, PU,t,r1BP´, 

PU,t,r1BS´)V1-JA U (PU,t,r1B´, PU,t,r1BP´, PU,t,r1BS´)V1-RO U (PU,t,r1B´, PU,t,r1BP´, 
PU,t,r1BS´)V1-PR 

 

Stejně to platí pro další dva členy výzkumné skupiny, kde jsou uvedeny 
pouze jejich souhrnné obrazy jako výslednice předchozího poznání. 

 
PU,t,r1BR = (PU,t,r1B´, PU,t,r1BP´, PU,t,r1BS´)V2 
PU,t,r1BR = (PU,t,r1B´, PU,t,r1BP´, PU,t,r1BS´)V3 
 

Totéž platí pro modely PU,t,r2BR, PU,t,r3BR. 
V předchozích částech byly shrnuty poznatky k jednotlivým krizovým 

situacím a byly uvedeny zejména ty skutečnosti, které byly mladými výzkumníky 
více zvýrazněny. Můžeme si souhrnně odpovědět na některé poznatky k cílům 
experimentu. 



            THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION zvláštní vydání/2012 

 69

A -  Vytvořit si představu o stavu a úrovni schopností mladé generace 
reagovat na krizové situace. 

*  Krizové situace je oslovují a vyvolávají zájem. 
*  Situaci si umí představit, ale s různou hloubkou, jsou však zatíženi představou 

o „dobrém konci“. 
*  Podle úrovně představivosti poměrně logicky vyhodnocují a vyhledávají 

rizika krizových situací. 
*  Vzhledem k menším životním zkušenostem nevidí možné problémy při 

rozvoji krizových situací, je v tom cítit, jako by to šlo mimo ně, že se jim 
negativní varianta vyhne. 

*  Nejsou schopni rozlišovat bezpečnostní politiku (zákony, normy, předpisy), i 
když vědí, že něco je, spoléhají na fungující stát a samosprávu. 

*  Prvky integrovaného záchranného systému vnímají jako fungující zálohu pro 
případy krizových situací. Snad proto na ně spoléhají více než na sebe. 
Projevují slovní ochotu pomáhat, není však zřejmé, jestli mají potřebné 
dovednosti.  

 
B -  Zjistit odlišnosti od očekávaného a žádoucího stavu. 
*  Pohled mladých výzkumníků na připravenost obyvatelstva ukázal na nové 

charakteristiky chování různých skupin společnosti, které se mohou projevit 
v řešení krizových situací. Výrazné jsou technické prostředky jako mobil, 
hromadné sdělovací prostředky, počítačové technologie. 

*  Přístupy mladé generace se liší v intenzivnějším využití novějších 
technologických a technických prostředků, pravděpodobně v nižší dovednosti 
a celkově nižších schopnostech, které ale nebyly společností procvičeny. 

*  Důvěra ve fungující státní systém pomoci v nouzových situacích, jsou 
přesvědčeni, že stát je schopen reagovat na krizové situace. 

 
 

ZÁVĚR 
 
Závěrem jsme chtěli poukázat na možnost a důležitost se věnovat mladým 

lidem v oblasti reakce na krizové situace a seznámit je se základy vědecké práce 
v uvedené oblasti. Experiment výzkumu mladé generace o schopnosti společnosti 
reagovat na krizové situace měl ověřit možnosti zjišťování vzorku pohledů mladou 
generací na krizové stavy. Příspěvek informoval o průběhu experimentu ve skupině 
pardubického regionu. Vybrané základní scénáře shrnuly poznatky mladých 
výzkumníků ke třem jimi vybraným modelovaným stavům. Specifikace zvláštností 
výzkumu v regionech se zákonitě promítá do souboru obecných poznatků, které 
formulují mladí výzkumníci. Pardubická skupina se například liší ve volbě scénářů 
podle koncentrace průmyslu a představ o krizových situacích. V zájmu 
organizátorů výzkumu je zjištění odlišností v porovnání s očekávanou reakcí. A 
s tím skutečně mladí výzkumníci přišli. Provedená výzkumná práce mladých 
výzkumníků v jednotlivých regionech může být použita pro rozvoj využití 
poznatků pro regiony, jejich politické představitele, síly použitelné pro řešení 
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krizových situací, občany, rozšíření vědeckých poznatků, pro meziregionální a 
mezinárodní spolupráci. 
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Abstract 
Management is an interdisciplinary science that uses the intersection of 

various science disciplines and tries to apply them systematically in management 
practice of executives, respectively managers. Acquired knowledge of many 
generations of managers are reflected in the dispersion of managerial sciences.  

The aim of this paper is effort to contribute to the integration of primary 
starting points of the security management within praxeology and security of 
science continuity. 
 
Keywords 
Management, theoretical management, security management, crisis situations, 
change management, process management. 
 
 
Úvod 
 

Každá věda má svou strukturu, v níž jsou uspořádány dosavadní výsledky 
jejího bádání. S vývojem vědní disciplíny se její struktura postupně utváří a 
obohacuje.1 Management je vědní obor relativně mladý, a proto jeho rozvoj a tím i 
jeho struktura je prozatím v počátcích. Převládá povědomí odborné komunity, že 
poměrně rozvinutý je tzv. obecný (teoretický) management, který představuje 
cílevědomé uplatňování v různých oblastech společenské činnosti. I když mnozí 
autoři jsou přesvědčeni o univerzální použitelnosti (přenositelnosti) teoretických 
poznatků obecného managementu napříč různými obory lidské činnosti, není jejich 
aplikace zcela bez problémů. Je to dáno tím, že organizace mají svá specifika, daná 
zaměřením a prostředím, ve kterém působí. Tyto skutečnosti působí na postupné 
utváření struktury oboru managementu. Management jako vědní disciplína a 
praktický obor tudíž není homogenní, nýbrž je strukturován dle specifických 
potřeb a podmínek řízení v různých druzích (typech) organizací a z nich 
vycházejících specifických cílů, úkolů a činností. Známý je v tomto ohledu 
management veřejné správy, management zdravotnictví, vyskytuje se rovněž 
vojenský management, policejní management apod. 
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Z těchto hledisek se nabízí následující klasifikace managementu jako 
vědního oboru: 
a) Obecný (teoretický, základní) management. Jeho úkolem je rozvíjet teorii 

managementu, metodologii i terminologii. Poznání obecných zákonitostí 
řízení je mocným zdrojem mající velký praktický význam pro rozvoj 
aplikovaného managementu v různých speciálních oblastech praxe, která 
zpětně obohacuje abstraktní poznání. 

b) Speciální (aplikovaný, odvozený) management. Jeho úkolem je uplatňovat 
(aplikovat) teoretické poznatky managementu ve speciálních oblastech 
společenské praxe a navíc teorii dále rozvíjet. Pro využívání zákonitostí řízení 
v různých oblastech společenské praxe se podle míry saturace obecnou teorií 
postupně formují speciální odvětví (disciplíny) aplikovaného managementu 
různé úrovně. Tato odvětví aplikovaného managementu vytěžují adekvátní 
teoretické poznatky obecného managementu a zároveň tvořivě rozvíjejí 
specifické teoretické poznatky, které slouží k opoře a zdůvodnění konkrétních 
postupů ve speciálních odvětvích praxe. Sem patří např. „Management 
veřejné správy“, „Bezpečnostní management“, „Policejní management“, 
„Vojenský management“. 

c) Speciální témata managementu. Rozvíjí se na teoretické i aplikační bázi 
a jsou určována zaměřením a formulací společenské potřeby. Jde 
o konglomeráty vytěžené z obecné teorie adekvátních teoretických poznatků, 
které mají charakter doporučení, pokynů až praktických návodů z typových 
řešení ke konkrétním případům. Do této kategorie řadíme „Management 
změn“, Management znalostí“, „Management rizik“, „Krizový management“, 
„Časový management“ apod. 

 
 
Paradigma 
 

Jedním z nejpalčivějších problémů vědy je přechod vývojových etap od 
předparadigmatického období k postparadigmatickému období. Transformace etap 
se vyznačuje názorových škol o výsadní postavení v daném oboru. Po tomto 
přechodu, jako odezva na některé významné dosažené vědecké výsledky, se počet 
škol silně zmenší, zpravidla na školu jedinou, a soustředí poznatky (znalosti) 
k efektivnějšímu způsobu provozování vědy. Ten je esoterický a zaměřený na 
řešení hádanek a jako skupinová práce je možný jen tehdy, když členové skupiny 
považují základy svého oboru za pevně dané. Jedním ze základních principů 
vědeckého života – i když princip dosud nepsaný – je zákaz odvolávat se ve 
vědeckých záležitostech na vládní orgány nebo širokou veřejnost.2 

Před objevením nové teorie, která v případě naplnění principů vědy může 
vykrystalizovat v nové vědecké paradigma, je nutnou podmínkou objevení „krize“. 
Před vědce je postaven problém, kterému musí čelit a v rámci jeho posuzování řeší 
vážné anomálie systému, které mohou, ale také nemusí vyústit v novou teorii. Tuto 
novou teorii vědci permanentně testují a ověřují. Na základě mnohočetných 
ověření nové teorie dochází k transformaci v paradigma. Vědci při střetu s krizí - 
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odchylkou systému, vyslovují a zaujímají různé postoje jak k vlastní krizi, tak 
prozatím existujícímu paradigmatu, čímž výrazně ovlivňují povahu výzkumné 
práce a vědního oboru. Používání principů vědeckých metod a postupů, za využití 
permanentního testování, odlišuje vědu od náboženství a ideologie. Je třeba vzít 
ovšem v úvahu nestejný vývoj vědních disciplín a složitost, která v tomto ohledu 
vyplývá v multidisciplinaritě některých oborů. 

Ve světle obecné teorie lze právem nastolit otázku, v jaké fázi se právě 
nachází „bezpečnostní management“ se všemi jejími speciálními tématy. S největší 
pravděpodobností nalezneme shodu, že „bezpečnostní management“ v podobě 
vědecké reflexe bezpečnostní problematiky se právě v této chvíli nachází spíše 
v předparadigmatickém období. A z těchto důvodů je nutné v rámci vědecké 
komunity se tomuto tématu permanentně věnovat a testovat v konfrontaci s novými 
vědeckými poznatky, s poznatky vznikajícími při střetu vědy s praxí. 
 
 
Krizové řízení 
 

Bezpečnostní situace nenese výhradní znaky krizové situace z důvodu 
rozsahu a závažnosti, rutinního či výjimečného zvládání, nebo fáze průběhu situace 
– i bez eskalace. Krizovou situaci je vhodné chápat dynamicky, nebo alespoň 
v časoprostorovém intervalu, jako činnost či spíše proces s cyklickými znaky. 
Krizová situace jako objekt, jev či předmět vystupuje v subjekt-objektovém pojetí 
systému řízení. Za subjekt je dosazen management ve smyslu manažeři – krizoví 
manažeři, tzn. – skupina vedoucích pracovníků, kteří krizi řeší. 

Krizový management je jednou z podmnožin obecně pojatého 
managementu. Je jeho specifickou formou, kterou lze uplatnit ve dvou rovinách: 
a) v rovině běžného stavu (v tzv. míru) jako nedílné součásti obecného 

managementu konkrétního celku (organizace) a projevující se zejména 
v oblasti prevence a korekce krizových situací;3 

b) v rovině krizových situací a zejména pak po vyhlášení některého 
z krizových stavů jako specifický postup managementu, uplatňovaný v rámci 
protikrizové intervence a redukce důsledků negativního působení krize, který 
má manažerům, řešícím krizové situace, poskytnout nové kompetence a dát 
jim možnost použít ke zvládnutí krizové situace další doplňující zdroje, 
prostředky, metody, nástroje a specifické postupy krizového managementu 
upravené rozsáhlou právní úpravou v této oblasti.4 

Řešení krizových situací lze interpretovat jako uplatnění manažerských 
funkcí, při působení manažerů a jejich nástrojů.5 Cílové působení je zaměřeno na 
všechny fáze krizového procesu. Od objevení signálu o pravděpodobnosti hrozby, 
přes ohrožení, eskalaci nebezpečného projevu, až po katastrofický účinek, jeho 
doznívání k fázi obnovy. Znamená to, že například krizové plánování s jeho 
implementací odpovídá manažerské funkci plánování. Platí to jak pro strategickou 
úroveň, například Ústředního orgánu státní správy až po operativní řešení (stavění 
hrází) na úrovni obce nebo bezpečnostní jednotky. 
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Procesní management 
 
Společnost dneška je založena na technologickém vývoji v globální 

společnosti. Přičemž pojem „globalizace“ pojmenovává skutečnost, že jsme 
svědky vzniku celosvětové úrovně nezadržitelného a postupného procesu zcela 
nové kvality. Jedná se o procesy, které směřují k rigidní celosvětové integraci a 
organizaci výroby (výrobních procesů, obchodu (tržních procesů), bankovních a 
finančních operací, technologií a informací spjatých s fenoménem světové 
nadvlády nadnárodních korporací, které stále více ovlivňují a determinují globální 
politické procesy mezi aktéry světové politiky. Zvláště pak bezpečnostní krize a 
rizika, světovou migraci (ovlivněnou nejen populační explozí a prohlubující se 
nerovnováhou mezi Severem a Jihem), novou kvalitou průmyslu, organizovaného 
zločinu, řešení globální ekologické krize, akcelerující civilizační střety, úpadek 
dodržování lidských práv, kultury, morálky a náboženských systémů a dalších ne 
zcela subsidiárních problémů národních (státních), regionálních či místních 
systémů.6 

Obdobně jako ve společnosti, kde v jejím vývoji dochází k postupnému 
přechodu od industriální ke znalostní společnosti, můžeme zaznamenat i v rámci 
managementu posilující vliv procesního managementu na úkor funkčního. 

Procesní řízení můžeme vymezit zejména prostřednictvím těchto 
některých základních charakteristik: 

 procesy jsou jako odezva na celkovou strategii organizace jasně 
strukturovány; 

 každý proces musí mít jasně definovaný začátek, tj. první aktivitu a také 
konec – poslední činnost procesu; 

 každý proces musí mít jasně stanoveny požadavky na hmotné, nehmotné, 
lidské a informační vstupy a požadavky na výstupy z procesu; 

 každý proces má interní a externí zákazníky, kterým je dodávána určitá 
přidaná hodnota; 

 každý proces musí mít svého vlastníka, tj. funkční místo v organizační 
struktuře, která má vůči danému procesu přesně vymezeny odpovědnosti a 
pravomoci; 

 každý proces má stanoveny základní ukazatele výkonnosti a u každého 
z těchto ukazatelů výkonnosti musí být určeny cílové hodnoty; 

 úroveň výkonnosti jednotlivých procesů je systematicky testována a 
porovnávána (např. prostřednictvím benchmarkingu); 

 znalosti lidí, angažovaných v procesech, jsou trvale rozvíjeny a posuzovány; 
 odpovědnosti a pravomoci jsou vlastníkem procesu vhodně delegovány mezi 

všechny zaměstnance v procesech právě v závislosti na úrovni jejich 
prověřených znalostí; 

 jednotlivé procesy jsou neustále zlepšovány v zájmu trvalého zlepšování 
kvality, zvyšování výkonnosti celé organizace; 

 všechny procesy musí vytvářet ucelený systém řízení, tzn. musí být stanoveny 
vzájemné vazby mezi procesy, jakož i tzv. rozhraní mezi procesy.7 
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Procesní management, jako obecný vzor pro krizové řízení, je v interakci 
se systémovým řízením. Systémovou analýzu lze využít k mapování problémů 
činností, nejlépe v konkrétních případech. Praxe sama zajisté postupuje na základě 
zkušeností (z minulých mimořádných událostí, např. povodní), ale teorie může 
navíc dodat metody a techniky. Přípravě personálu slouží cvičení jak v exteriéru, 
tak v interiéru, kde jsou modelové situace řešeny s využitím simulační počítačové 
techniky. Velmi vhodným nástrojem je stále již klasická (z 60. let 20. století) 
metoda síťové analýzy. Síťové grafy mohou mít více stupňů podrobnosti, kdy graf 
- generel zobrazuje agregované činnosti a v desagrovaných síťových grafech je 
z každé činnosti vytvořena síť podrobných činností či aktivit. 
 
 
Závěr 
 

Obecný management má za sebou stoletou historii. V tomto období prošel 
svým vývojem a po celou dobu je neustále prověřován reálným životem 
turbulentních změn v globální společnosti a tržní ekonomice. Celá řada užitečných 
zkušeností byla zobecněna, mnohá tvrzení byla opakovaně modifikována, tak jak 
teorie byla podrobena praxí, aby tyto zkušenosti v současných podmínkách bylo 
možno nadále používat, jiné závěry bylo nutno opustit jako nepoužitelné či již 
překonané. 

Management se vyvíjí ve vzájemné interakci teorie a praxe a jeho 
myšlenkové pohledy se často vracejí do minulosti. Vývoj postupuje po spirále. 
Starší, jakoby už dávno zapomenuté principy, se znovu vracejí v nové, vyšší 
kvalitě.8 A to důvod, proč je nezbytné studovat a zabývat se teoretickým 
managementem. Teoretický management je nutné vnímat jako myšlenkový odkaz, 
který je součástí kultury a poznatkového zázemí moderního manažera. Odbornost 
manažera je měřena nejen jeho praktickými dovednostmi, ale i jeho znalostí teorie, 
neboť pracovat se znalostmi je pro jeho činnost aktuální téma a odpovídá jeho 
potřebám. 
 
 
Tento příspěvek je výstupem Integrovaného výzkumného úkolu 4 Analýza a 
predikce vybraných aktuálních problémů veřejné správy, DÚ 4/9 Budování 
Výzkumného centra bezpečnostního managementu, který je součástí Výzkumného 
záměru Policejní akademie České republiky v Praze na léta 2011-2015. 
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Abstract 
 In solving large-scale emergencies, when it is necessary to declare the 
conditions Czech Republic some crisis situations, is the last institutional body, 
which is mandatory transfer of title scope of state at the municipal or national and 
due to the integration of Czech Republic the Community of European Union and 
multinational level, Crisis Staff. Emergency management is a key safety feature the 
end of the cascade of security measures. On selected aspects of realtors, state 
contribution is as follows. 
 
Keywords 
Ecological systems, Geological changes, Threats Sun, Crisis Staff, Teamwork, 
Mental Constipation. 
 
 

Z historických dokladů, opírajících se o geologické průzkumy naší 
Zeměkoule, plyne řada závěrů a poznání dokladujících, jak křehké mohou být 
ekologické systémy naší planety vůči kosmickým jevům, vnitřním procesům 
odehrávajícím se v jádře naší planety a v důsledku se pak projevujících na 
zemském povrchu v podobě živelních událostí, v očích nás lidí spíše katastrof. 
K velkým transformacím ekosystémů dochází řádově ve stovkách milionů let. 
Například dinosauří období trvalo asi 250 milionů let. Následující období, které 
trvá do dnešních dnů, trvá již asi 155 milionů let. Pro život planety je tato doba 
v porovnání s délkou života člověka asi jeden den jejího života. Je to vlastně 
takový jepičí život. I když pravdou je, že hmyz jepice obecné z čeledi 
vzdušníkovitých  se může dožít až tří dnů. 

Z výše naznačených časových relací plyne, že geologické změny na naší 
planetě jsou velmi rychlé. Kontinentální kůra se skládá z litosférických desek, 
které plavou na zemském magmatu majícím v jádře planety teplotu odpovídající 
teplotě na povrchu našeho Slunce. Některá měření dokazují, že rychlost driftu je až 
2 cm za rok. Za jeden milion let se tak může litosférická deska teoreticky posunout 
o 40 kilometrů. Z pohledu délky dinosauřího období pak populace dinosaurů 
prodriftovala 10 000 km, tedy obeplula planetu o jednu její čtvrtinu. Je jisté, že 
velké seizmické události jsou ve spojení s působením kosmických vlivů Slunce a 
dopadajících meteoritů na planetu vlastně přirozenou a nekatastrofickou součástí 
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jejího života a jejího přetváření. Člověk, který na planetě působí coby homo 
sapiens, vzhledem k jejímu stáří asi 3 hodiny, nemůže mít dostatečné zkušenosti se 
zvládáním velkých katastrof. Dosud poznané nejničivější katastrofy jsou pro 
planetu prakticky geologicky nevýznamné. Ekologický systém je však velmi 
křehký a člověk jej dokáže velmi účinně ovlivňovat v negativním slova smyslu. 
Každý den vyhyne na Zemi asi 20 druhů živočichů. Do jaké míry je tento systém 
přirozený, tedy neovlivněný člověkem je otázkou. Vědci předpovídají, že 
vzhledem k růstu populace lidí je katastrofa přežití lidí z přelidnění otázkou asi sta 
let. 

Obecně lze označit za současnou největší živelní hrozbu, ovlivňující 
přežití lidí a života na planetě Zemi, Slunce. Spojitosti: 
• Sluneční korona, výtrysk koronární hmoty způsobuje rušení radiových vln, 

ionizované částice indukují velké proudy do liniových konstrukcí a způsobují 
kolísání a výpadky elektrických sítí, jsou likvidovány nebo poškozovány 
družice – hrozba blackoutu a ztráty elektronických dat. 

• V souvislosti se sluneční aktivitou se očekávají velké hrozby související 
s magnetickým přepólováním planety. Magnetické siločáry plní funkce filtru 
před dopadem magneticky působících ionizovaných částic ze Slunce. Během 
přepólování je tento efekt nefunkční – ohrožení ztráty dat, blackout apod.  

• Oběh Země kolem Slunce je po eliptické dráze. Země se přibližuje a vzdaluje 
v stotisícovém cyklu. Stotisícový cyklus je dnes považován za hlavní řídící 
mechanismus příchodu ledových dob – velké klimatické změny. 

• Země se otáčí kolem vlastní osy, přičemž její osa otáčení je skloněna k rovině 
ekliptiky (průsečnice, ve které rovina dráhy Země kolem Slunce protíná 
nebeskou sféru). Úhel vychýlení kolísá mezi 21,6°a 24,5°(v současné době je 
to 23,5°) v periodě asi 41 tis. let. Tuto skutečnost považujeme za druhou 
změnu – velké klimatické změny. 

• K dalšímu druhu změn dochází posunem období roku, kdy je Země nejblíže 
ke Slunci (přísluní, perihelium). V současné konfiguraci se Země ocitá 
nejblíže ke Slunci v lednu. Období přísluní se posunuje po měsících v periodě 
asi 23 tis. let. Vnitřní procesy v jádře planety Země (zemětřesení, sopečná 
činnost, magnetické přepólování apod.). 

• Ve spojení s Měsícem působí Slunce na psychiku lidí i zvířat. Mění se 
například stavy agrese, stresu, únavy, citliví a staří lidé mají náchylnost 
k srdečním a nervovým kolapsům, mění se stavy příjmu potravin, mění se 
vliv na tendence k rozmnožování druhů, ovlivnění růstu, dezorientace apod. 

• Další významná hrozba Slunce související se změnou polohy litosférických 
desek vlivem kontinentálních driftů může způsobit zastavení a posléze změnu 
proudění mořských proudů. Tento efekt by přinesl obrovské klimatické 
změny a pro současný ekosystém by byl katastrofický. Pro člověka by 
znamenal významnou redukci lidské populace. 

Z předchozích řádků by bylo možné propadnout určité beznaději a skepsi 
z neblahé budoucnosti. Žijeme však více méně realitou a posláním a schopností 
lidstva je efektivní využití myšlenkového a vědeckého potenciálu k preventivnímu 
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budování bezpečnostních strategií. Ty se mohou tvořit v několika propojených 
rovinách v návaznosti na současný bezpečnostní výzkum. Základní roviny vidím 
tři: 
1. Ochrana obyvatelstva jako trvalý cíl 
2. Krizové řízení v kategoriích: 

• Koordinace složek integrovaného záchranného systému 
• Činnost orgánů krizového řízení 
• Řízení odolnosti kritické infrastruktury 

3. Obrana státu 
 
Dále se budu zabývat jen bodem č. 2, druhou odrážkou, a sice 

problematikou krizového řízení a činností orgánů krizového řízení. Orgány 
krizového řízení jsou definovány v krizové legislativě, a proto zde nebudu řešit 
jejich výčet a zaměřím se pouze na jejich funkčnost v týmech, které řeší krizové 
stavy v krizových štábech. 
 Je všeobecně známo, že každý krizový štáb (dále jen KŠ) je podpůrným 
orgánem pro výkon funkce jeho zřizovatele. Tím může být starosta obce, hejtman, 
vláda nebo ředitel správního úřadu, případně na nižších úrovních ředitel výrobního 
komplexu apod. Zřizovatel, který zodpovídá za výsledky svého pracovního týmu, 
sehrává vůči své osobě jako zodpovědný činitel velmi těžkou roli. Vzhledem 
k zodpovědnosti za výsledky týmu KŠ vyplývající mu z legislativních, etických, 
politických, ekonomických a ostatních pravidel, je mnohdy odkázán na důvěru 
podřízených ve své subordinaci dané statutem krizového štábu a jednacím řádem. 

Každý KŠ má určitý model svého funkčního složení. Ten je strukturován 
podle užších specializací. Typickými štáby s částečným legislativně ošetřeným 
složením dle krizové legislativy jsou krizové štáby krajů a obcí s rozšířenou 
působností. Oba typy štábů mají podobné složení, kdy v čele stojí hejtman nebo 
starosta jako zřizovatel mající po svém boku jako poradní orgán členy 
bezpečnostní rady a pak dále pracovní skupiny, u nichž není strukturalizace 
omezována a je specifická dle jednotlivých krajů a obcí.  

Mimo vzpomínaného statutu a jednacího řádu mají pro svou činnost 
krizové štáby zpracovány plány pro krizovou připravenost v podobě krizového 
plánu. Krizový plán je vlastně široký dokument integrující v sobě řadu dalších 
dílčích typů plánů. Krizový plán má vždy ambici na to být jakousi kuchařkou, 
manuálem pro zvládání krizových situací. Je-li krizový plán dobře zpracován, 
obsahuje veškeré potřebné informace o svolání KŠ a jeho komunikačním rozhraní 
na vnitřní i vnější složky, podrobnou analýzu rizika pro spádové určení a z ní 
vyplývající východiska pro řešitelnost a koordinaci složek IZS. 

Osobně mám zkušenosti s činností KŠ, a proto bych rád poukázal na 
některé vybrané problémové aspekty. 

Za klíčový aspekt, který s sebou nese nejvíce problémů, považuji složení 
týmu KŠ. Tým je zpravidla sestavován z osobností, které mají potřebné odborné 
znalosti ve velice rozdílné škále dostatečnosti. Především starosta a hejtman jsou 
osobnosti získávající své zkušenosti až svou praxí ve funkci. Jsou to političtí 
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pracovníci, kteří cítí především politickou zodpovědnost a z titulu své funkce se 
často nemohou opírat o relevantní informace ve svém okolí. Je však pravdou, že 
mají ve struktuře svých úřadů pracoviště nebo pracovníka zabývajícího se 
krizovým řízením, který za stav krizové připravenosti zodpovídá.  

Správní úřady tedy mají ve svých strukturách pracoviště krizového řízení. 
Početní složení odpovídá velikosti úřadu s ohledem na správní území a počet 
obyvatelstva v něm. Především u menších obcí s rozšířenou působností jsou tito 
pracovníci vytěžováni i pro jiné úkoly nejrůznějších dalších funkcí vyžadující 
aktuálnější potřeby úřadu, než je právě krizové řízení. Je to dáno tím, že krizové 
stavy jsou vzácné. Často se pak spoléhá na fakt, že se nic neděje a dít nebude s tím, 
že se na území obce nevyskytují povodně nebo jiné typy MU apod. Hodně záleží 
na tom, jakou váhu krizovým stavům starostové přisuzují a tím i jakou mají 
pracoviště krizového řízení pro svou činnost podporu. 

Do práce KŠ jsou však zařazováni, především do pracovních skupin, i 
ostatní pracovníci z nejrůznějších městských – krajských odborů. Nejčastěji 
z životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, právního, ekonomického apod. 
Ochota těchto lidí připravovat se na řešení krizových stavů je dle mého poznání 
velice rozdílná a spíše negativní. Na cvičeních KŠ, které Institut ochrany 
obyvatelstva organizuje pro obce, jsou patrné takové symptomy, jako nezájem, 
neochota, nedůležitost, zbytečnost, donucení k přítomnosti apod. Většinou trvá 
určitou dobu, než tito lidé alespoň trochu prostudují svou krizovou dokumentaci a 
seznámí se se svým týmem. Zde sehrává nejdůležitější roli starosta, který 
kontrolou práce těchto lidí při cvičení sehrává nejmenovanou roli cukru a biče. 
Podobně pak i tajemník městského úřadu. Myslím si, že jakési etické cítění 
zodpovědnosti k občanům za svěřenou péči o jejich bezpečnost, je velmi malé. 

Velice se osvědčuje při štábních cvičeních stimulovat členy pracovních 
skupin psychickou zátěží gradovanou rychlostí vývoje MU, který jsou povinni 
přednést na společném jednání. Následně zpracovávají písemný podklad 
k opatřením do nařízení vedoucího KŠ. Psychická odolnost je velmi důležitý 
fenomén, který je nutné na cvičeních trénovat. Nepřipravený člověk není zvyklý 
pracovat pod psychickým tlakem, a když se v této situaci ocitne, dopouští se řady 
chyb. Bývá nerozhodný, hledá řešení u někoho jiného, někdy se může stát 
agresivní, a takto by bylo možné vyjmenovat řadu dalších negativních projevů. 
Proto je nutné, aby každý co nejpřesněji znal svou roli v KŠ, měl k tomuto účelu 
připravenou dokumentaci, kterou si sám při přípravě na ostré krizové stavy upraví 
na míru. Při cvičeních proto dbáme, aby první fáze vzdělávání byla věnována 
pochopení krizové (operační) dokumentace. Dalším fenoménem významně 
působícím na psychický tlak je vědomí, že negativní projevy MU mohou ohrožovat 
rodinné příslušníky členů KŠ. Tento fenomén není možné poznat při cvičeních, a 
tak vnímáme, že je to prostor velkého rizika pro funkčnost KŠ. Jedním 
z praktických opatření v této oblasti je provést týmový audit osobnostních 
předpokladů odborné a manažerské práce. Vždy je dobré znát, jaké individuální 
schopnosti v sobě členové KŠ skrývají a přizpůsobit k tomuto přenos 
rozhodovacích pravomocí k zařazení do pracovišť analyzujících MU, řešících 
problematiku ochrany obyvatelstva apod. Protože to tak v praxi často není, mělo by 
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být cílem přípravy na krizové situace dosáhnout stavu co nejdokonalejších znalostí 
svých kompetencí a kompetencí svých spolupracovníků, ať již nadřízených nebo 
podřízených. 

Z předchozího jasně vyplývá, jak je důležité, aby jednotliví členové KŠ, 
ale i sladěnost členů v KŠ navazovala na tenzum odborných znalostí. Například je 
důležitá „technologická gramotnost“ práce s výpočetní technikou, protože ve všech 
případech, kdy není technika ohrožena výpadky elektrické energie, musí každý 
práci na počítači ovládat, asi jako když řídí osobní automobil, kde také řidič 
nepřemýšlí o tom, jak řadí jednotlivé rychlosti nebo ovládá výstražná světla. 
Především se jedná o programy MS Office, kterými jsou Word, Excel, PowerPoint 
a uživatelsky Access. Je řada dalších specializovanějších programů úzce vázaných 
na pracoviště stálých pracovních skupin, mezi které patří zejména užívání 
grafických programů (GIS), analytických a rozhodovacích programů, 
AdobeAcrobat, atd. Řada KŠ na vyšších stupních používá pro svou práci spisovou 
službu. Je to specializovaný elektronický software, který by měl prakticky 
kopírovat Work Flow daného KŠ.  

Za velice důležité spatřuji, aby členové KŠ byli schopni vždy přejít od 
elektronických nástrojů k manuální práci. V poslední době se setkáváme s tím, že 
veškeré podklady jsou uloženy na CD nosičích a členové KŠ si je přehrávají pro 
svoje potřeby na přenosných počítačích. To se týká i zobrazování pracovní mapy, 
různých tabulek s přehledy spojení, rozmístění sil a prostředků apod. Proto je 
nutné, aby vždy byla studována dokumentace pro práci KŠ v listinné podobě, aby 
vždy byla k dispozici dostatečně velká pracovní mapa, aby bylo připraveno i další 
technické zázemí, jako elektrocentrály, včetně pohonných hmot, nouzové osvětlení 
a další věci pro běžný život v KŠ v horizontech dnů až několika týdnů. Nedávno 
jsem se účastnil v souvislosti s kritickou infrastrukturou návštěvy KŠ v Holandsku 
v Groningenu. Zde měli připraveny zásoby ve specializovaných kontejnerech, 
každý na jeden týden práce KŠ a celkově pak na šest týdnů. Podotýkám, že tyto 
zásoby byly určeny pro případ blackoutu. 
 Několik slov závěrem. Výše uvedené poznatky vystihují jenom malý 
fragment dalších a dalších problémových aspektů, které bychom mohli odhalit 
u KŠ. Mohli bychom dále zabrousit do oblasti kreativity a schopnosti improvizace 
členů KŠ, k problémům souvisejících s právy a povinnostmi ve vazbě na 
legislativu, problémy souvisejícími s uspořádáním vlastních KŠ, preventivní 
přípravu dokumentace, záložních pracovišť atd. Ale jak to tak v životě bývá, 
necháme si něco na příště. 
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PUBLIC AND PUBLIC BENEFICIAL SERVICES 
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Abstract 
Public and public beneficial services performance represents one od key 

tasks of the local government. New Public Manangement principles 
implementation are influencing the ways of those services performance 
management in the Western European and Scandinavian countries since the 
second half of the 1970s and in Central European countries since the 1990s. The 
social services including housing and fire brigades activities have extra ordinary 
significant position among those services. It is possible to characterize them as 
urgent  services for which there is  not sufficient amount of money in municipal 
and regional budgets. If such a situation continues its influence on the Czech and 
Moravian municipalities and regions everyday life would be very negative. 
 
Keywords 
Public services, public beneficial services,  municipal and regional development, 
development of towns and other municipalities characterizations, flats construction 
and their anti-fire protection. 

 
 
Veřejné a veřejně prospěšné služby nejen u nás, nýbrž i v dalších 

evropských zemích po desetiletí zabezpečovaly municipality. Ve druhé polovině 
padesátých a v šedesátých letech (tj. v době konjunktury) v západní Evropě 
probíhaly určité diskuze zaměřené mimo jiné na jejich efektivitu. Nicméně žádné 
praktické závěry z nich ještě nebyly vyvozeny. Situace se začala poněkud měnit 
zhruba od konce šedesátých let, kdy byly zaváděny zásady New Public Managementu 
akcentující potřebu zvýšené hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti. V této 
souvislosti se zvýšily i nároky na kvalitu a na včasnost poskytovaných služeb, 
včetně protipožární ochrany zajišťované hasičskými sbory, která patří k nejstarším 
veřejným službám (organizovaly ji městské rady již ve středověkých městech). 

Změny se tudíž uskutečňovaly v ovzduší kritiky efektivity nákladů 
vynakládaných na zajišťování služeb, na něž působily jednak konec konjunktury a 
současně dopady prvního a druhého ropného šoku na hospodářské aktivity 
západoevropských států. V zásadní rozhodnutí poprvé výměny názorů vyústily 
v přijetí konkrétního rozhodnutí v roce 1979 ve Spojeném království Velké 
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Británie a Severního Irska. Tehdy britská Dolní sněmovna přijala Compulsory 
Competitive Tenderring Act (C.C.T. Act). Z pohledu zajišťování služeb pro občany 
na celém evropském kontinentu šlo o významný krok, jež postupně (na 
kontinentální části Evropy v průběhu osmdesátých a na počátku devadesátých let) 
zahájil etapu privatizace a následného kontrahování vzrůstajícího počtu veřejných 
a veřejně prospěšných služeb. Výsledkem se stalo jisté zefektivnění služeb. Na 
druhé straně města a další obce se staly závislejšími na podnikatelských 
subjektech, které jako vítězové veřejných soutěží tyto služby zajišťují.  

Pokud jde o teoretická stanoviska k efektivnějšímu poskytování služeb pro 
občany, mezi nimiž velmi důležité postavení zaujímají protipožární ochrana, 
bezpečnost občanů i sociálně únosné bydlení, jedny z významných přístupů 
představují  tzv. endogenní rozvojové teorie, v první řadě akcentující potřebu 
aktivace vnitřního rozvojového potenciálu municipalit i celých regionů.  

V teoriích endogenního růstu bývají regiony označovány za místa, v nichž 
se:  
- koncentruje hospodářský život (v němž prioritní postavení zaujímají města)  
a  
- vytváří potenciál potřebný pro další ekonomický růst přednostně dnes 

založený především na rozvoji základního a aplikovaného výzkumu, 
technologií a na inovačních aktivitách. 

Ekonomický a sociální rozvoj, který za určitých situací může být sám 
o sobě zdrojem krizových situací, bývá v rámci zmíněných teorií nejednou 
definován jako komplex procesů, probíhajících v rámci složitých systémů, jakými 
jsou město a region. Pojem „rozvoj“ v nich bývá často spojován s pojmem 
„ekonomický růst“. Za další z důležitých aspektů rozvoje je pokládáno dlouhodobé 
zvyšování schopnosti zdejšího veřejného a podnikatelského sektoru nabízet 
obyvatelstvu různé produkty a služby v přijatelných cenových relacích.  

Pokusíme-li se o jistou generalizaci zaměřenou na identifikování podmínek, 
za něž se služby pro občany zabezpečují, obecně lze učinit závěr, že na reálné 
možnosti rozvoje měst a celých regionů obecně působí především jejich přírodní, 
geografické a sociálně-ekonomické podmínky. Z hlediska případných rizik jako 
prioritní do popředí vystupují tři základní skupiny: 
1. stav životního prostředí;  
2. obyvatelstvo a pracovní zdroje  

(počet obyvatel a jejich kategorie, dynamika vývoje počtu obyvatelstva, 
demografická struktura, kvalita pracovní síly, dynamika pohybu obyvatel, 
dynamika růstu domácností a jejich struktura); 

3. ekonomické aktivity a podmínky pro rozvoj  
(podmínky pro zajišťování služeb pro občany, stav technické a sociální 
infrastruktury); 

4. kvalita výkonu městské a regionální samosprávy. 
V podrobnějším vyjádření na zajišťování služeb v nemalé míře působí 

zejména následující faktory: 
- celková kvalita podnikatelského prostředí přispívající k vytváření a růstu 

nových firem; 
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- intenzita ekonomických vazeb; 
- lokalizace firem (zvláštní význam se přikládá kvalitě činnosti malých a 

středních podniků vytvářejících většinu pracovních míst pro místní obyvatele 
s nižší kvalifikací a platících daně do místních rozpočtů); 

- aglomerační efekty jako důsledek koncentrace podniků a sídel; 
- dosahované inovace a účinné využívání informačních a komunikačních 

technologií; 
- nehmotné lokalizační faktory, jako jsou sociální prostředí, atraktivnost 

podmínek pro bydlení, aktivity volného času, možnosti rekreace; 
- přímé a nepřímé vlivy hospodářské politiky státu; 
- kvalita lidských struktur a podnikatelských subjektů. 

Z pohledu úsilí o uplatňování manažerských přístupů a dovedností v řízení 
měst dlouhodobě vystupuje do popředí pozornost koncentrovaná k řízení bytové 
politiky. V teorii managementu měst, dalších obcí a celých regionů se velmi často 
akcentuje stanovisko, že bytová politika, včetně ochrany domů a bytů před požáry 
a dalšími přírodními katastrofami, mimo jiné hraje důležitou sociálně stabilizační 
roli. Dané skutečnosti si byli již po druhé světové válce vědomi představitelé 
západoevropských států, kteří v době intenzivnějšího ekonomického rozvoje  - 
zvláště od druhé poloviny padesátých let - podporovali poměrně mohutný rozvoj 
bytové výstavby. Nové domy budované v první řadě na sídlištích byly tehdy 
stavěny jak podnikatelskými subjekty, tak některými neziskovými organizacemi 
(anglicky: housing associations), které dostávaly finanční podporu od států, 
regionů a od obcí. Zmíněné byty byly ovšem nejednou budovány narychlo, část 
z nich nebývala příliš kvalitní (a to i z pohledu zajišťování protipožární ochrany). 
Z daného důvodu se například ve Velké Británii již od konce  sedmdesátých let 
minulého století diskutovala potřeba zahájit rekonstrukci, modernizaci a další 
úpravy domů a dokonce i celých čtvrtí.  

Jako riziková se ukázala - a leckde i dnes zůstávají - některá sídliště, 
především taková, v nichž jsou soustředěny větší skupiny obtížně přizpůsobivých 
obyvatel. Na evropském kontinentu zvláště intenzivní diskuze o uvedených 
problémech probíhaly ve Spojeném království. Na britských ostrovech začaly být 
prováděny některé závažné sociologické výzkumy dokládající následující rizikové 
skutečnosti. Takto získaná data dokládají, že:  
- vzhledem k rozloze velkých sídlišť se jejich řízení (včetně ochrany před 

případnými přírodními katastrofami) leckde ukázalo jako komplikované; 
- nejednou se komplikují zásahy prováděné protipožárními jednotkami; 
- dlouhodobě je zaznamenáván nižší stupeň sounáležitosti obyvatel se sídlištěm; 
- v porovnání s centry měst bývá na sídlištích méně jeslí, školek a zařízení pro 

důchodce; 
- často se méně kvalitně poskytuje zdravotní péče; 
- kvalita veřejné dopravy bývá nižší; 
- všeobecný problém představovaly relativně malé příležitosti pro kulturní 

vyžití a pro aktivity ve volném čase; 
- v porovnání s centry měst pro sídliště byly příznačné daleko horší nákupní 

možnosti; 
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- problémem leckde bývá vandalství a růst zločinnosti; 
- veřejná správa nikoli vždy disponuje dostatečným množstvím finančních zdrojů 

potřebných pro zajištění veřejných a veřejně prospěšných služeb na sídlištích. 
Na základě získaných poznatků ve snaze omezovat riziková chování ve 

městech se jedním z důležitých sledovaných cílů v západoevropských a ve 
skandinávských městech stalo úsilí o lepší sociální integraci různých skupin 
obyvatel sídlišť do každodenního života. Z uvedeného důvodu byly například ve 
Švédsku a následně i v dalších zemích pro města již od sedmdesátých let 
vypracovávány různé sociální programy pro sociálně slabé občany. 

Vývoj především ve Velké Británii, v Nizozemí, ve Spolkové republice 
Německo a ve Švédsku prokázal, že:  
-  důležitou podmínkou úspěšnému předcházení rizikům je efektivní, 

kvalifikované řízení včetně aplikace některých zásad strategického plánování; 
-  neméně závažnou je kvalita výkonu územní samosprávy se zvláštním důrazem 

na poskytování obligatorních a fakultativních služeb pro občany; 
-  jako užitečná se ukázala potřeba vytvořit standardy těchto služeb (příkladem 

v tomto směru se stala britská Citizenś Charter). 
Nastíněné poznatky jsou dnes pokládány za mimořádně závažné. Ve snaze 

zkvalitnit způsob řízení měst se za obzvláště významné priority považují: 
- výstavba bytů a celých sídlišť na základě strategického plánu; 
-  orientace na regeneraci dříve vybudovaných sídlišť - zejména předválečných;   
-  podpora výstavby nových domů (mimo jiné lépe chráněných před požáry); 
- modernizace činnosti zdejších hasičských záchranných sborů. 
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Abstract 
Last two years are within Fire Rescue Service of the Czech Republic 

focused on the preparation of ammendments ot the key Acts from the group of so 
called „Crisis Management Acts“ which belongs to Ministry of Interior. After the 
Crisis Management Act ammendment were initiated professional discussion about 
the another key discipline from the security field – population protection. 
Experience from the last several years (mainly with solving of major emergencies 
and crisis situations) show that we should have a closer look on the definition of 
population protection. This closer look should be new, moder and visionary. The 
aim of this article is to initiate wide professional discussion on the definition of the 
population protection and to inform audience with prepared new filosofic 
conception. 
 
Keywords 
Population protection, civil protection, civil defence, emergency, crisis situation, 
civil emergency planning. 
 
 

Poslední dva roky jsou u Hasičského záchranného sboru České republiky 
(dále jen „HZS ČR“) ve znamení přípravy změn jednotlivých právních předpisů 
z balíku tak zvané „krizové legislativy“, která spadá do působnosti Ministerstva 
vnitra, tj.: 
- zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 
- zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“);  
- zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích právních 
předpisů k nim. 

Z výše uvedených právních předpisů byl již v roce 2010 novelizován 
krizový zákon s účinností od 1. ledna 2011 (včetně dvou prováděcích právních 
předpisů) a intenzivně se připravuje návrh nového zákona o HZS ČR. Poslední 
z právních předpisů, patřících pod souhrnné označení „krizová legislativa“, je 
zákon o IZS, který věcně spadá do působnosti dvou sekcí Ministerstva vnitra – 
generálního ředitelství HZS ČR, a to sekce integrovaného záchranného systému a 
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operačního řízení a sekce prevence a civilní nouzové připravenosti. Také v případě 
tohoto zákona již proběhla řada „filosofických“ diskusí na téma „budoucnost 
ochrany obyvatelstva“. Celý zákon je možné de facto rozdělit na dvě velmi úzce 
provázané oblasti: 
- integrovaný záchranný systém (příprava na řešení a řešení mimořádných 

událostí) a 
- ochranu obyvatelstva (příprava a realizace opatření k ochraně obyvatelstva při 

mimořádné události nebo krizové situaci). 
Zákon o IZS má několik prováděcích právních předpisů: 

- nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do 
mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární 
pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a 
podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění nařízení 
vlády č. 527/2002 Sb.; 

- vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech 
zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky 
Ministerstva vnitra č. 429/2003 Sb. a 

- vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva. 

Dalším stěžejním dokumentem upravujícím problematiku ochrany 
obyvatelstva je Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 
2020 (schválena usnesením vlády ze dne 25. února 2008 č. 165). Povinnost 
zpracovávat koncepci obyvatelstva vychází z ustanovení § 7 odst. 2 písm. e) 
zákona o IZS. V současné době byly zahájeny přípravné práce na zpracování 
navazující Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2027 
(předpokládaný termín schválení vládou ČR je do 31. prosince 2013). 

Příprava a realizace jednotlivých legislativních změn ve vazbě na 
probíhající restriktivní hospodářská opatření a reorganizace hasičských 
záchranných sborů krajů jsou tak základními důvody pro zahájení dalšího kola 
úvah nad ochranou obyvatelstva. Cílem je získat ucelený přehled a názorový 
konsensus, který bude prostřednictvím koncepce ochrany obyvatelstva aplikován 
do uvažovaných legislativních úprav dotčených právních předpisů. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku velmi širokou, bude 
nezbytné do přípravných prací zapojit nejen příslušníky HZS ČR, zástupce státní 
správy a samosprávy, ale také širokou odbornou veřejnost reprezentovanou 
zejména zástupci akademické obce. 

Pro začátek si zopakujme, jak je ochrana obyvatelstva v dnešní době 
chápána. Základním stavebním kamenem je samotný pojem ochrana obyvatelstva 
tak, jak je uveden v zákonu o IZS, tj. že se jedná o plnění úkolů civilní ochrany1 
zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření 
k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. 

Tato definice představuje poměrně přesný výčet jednotlivých úkolů 
prováděných v rámci ochrany obyvatelstva. Z aplikačního hlediska ji můžeme 
rozdělit na dvě úrovně řešení: 
- ochranu obyvatelstva v době míru a 
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- ochranu obyvatelstva (civilní ochrana/civilní obrana) za války. 
Z právního hlediska má tato definice jeden zásadní nedostatek, který je 

z pohledu „věcného“ zdánlivě zanedbatelný. Jedná se o pojmovou roztříštěnost. 
Definice uvádí pojem „civilní ochrana“, přičemž se odkazuje na Dodatkové 
protokoly k Ženevským úmluvám. V textu tohoto předpisu však můžeme nalézt 
pojmy civilní obrana a ochrana civilního obyvatelstva. 

Civilní obrana je chápána jako plnění některých, nebo všech níže 
uvedených humanitárních úkolů, jejichž cílem je chránit civilní obyvatelstvo před 
nebezpečím, pomoci mu odstranit bezprostřední účinky nepřátelských akcí nebo 
pohrom a také vytvořit nezbytné podmínky pro jeho přežití. Těmito úkoly jsou: 
- hlásné služby, 
- evakuace, 
- organizování a poskytování úkrytů, 
- zatemňování, 
- záchranné práce, 
- zdravotnické služby včetně první pomoci a také náboženská pomoc, 
- boj s požáry, 
- zjišťování a označování nebezpečných oblastí, 
- dekontaminace a podobná ochranná opatření, 
- poskytování nouzového ubytování a zásobování, 
- okamžitá pomoc při obnově a udržování pořádku v postižených oblastech, 
- okamžitá oprava nezbytných veřejných zařízení, 
- bezodkladné pohřební služby, 
- pomoc při ochraně předmětů nezbytných k přežití, 
- doplňující činnost nezbytná k splnění výše uvedených úkolů, včetně 

plánování a organizování, ale neomezující se pouze na tuto činnost. 
Ochranou civilního obyvatelstva se pak rozumí požívání všeobecné 

ochrany proti nebezpečím vznikajícím v důsledku vojenských operací. 
Jedním ze zásadních úkolů při novelizaci zákona o integrovaném 

záchranném systému bude vyjasnit pojmovou roztříštěnost a stanovit jednoznačný 
výklad pojmů tak, aby nedocházelo k nesprávné interpretaci. Jako schůdné řešení 
se jeví používání pojmu „civilní obrana“, a to jako podsystému ochrany 
obyvatelstva pro případ vojenských krizových situací. Pro nevojenské krizové 
situace by bylo možné využívat buď obecného pojmu „ochrana obyvatelstva“, 
nebo vytvořit pojem ekvivalentní pojmu válečnému pro nevojenské situace. Zde by 
se dal úspěšně využívat stávající pojem „civilní ochrana“, avšak bez vazby na 
Dodatkové protokoly. Ochrana obyvatelstva by pak byla chápána jako souhrn 
činností (za míru i za války), které vedou k ochraně života, zdraví, majetku a 
životního prostředí. Tímto by došlo k určitému vyjasnění a zjednodušení chápání 
celého systému. 

Tento fakt je do jisté míry také podpořen v rámci další definice, kterou je 
možné nalézt v Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 
2015 (tuto definici přebírá také v současné době platná koncepce ochrany 
obyvatelstva), a která uvádí, že se jedná o soubor činností a postupů věcně 
příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a 
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obyvatelstva, prováděných s cílem minimalizace negativních dopadů možných 
mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy lidí a jejich životní 
podmínky. 

V této definici se již o konkrétních úkolech ochrany obyvatelstva 
nehovoří. Což odpovídá také definici uvedené v zákonu o IZS. Konkrétní úkoly 
jsou vyjmenovány pouze jako demonstrativní (nikoliv taxativní) výčet. Pojem 
ochrana obyvatelstva by tak měl být chápán ve své nejširší podobě. Jedním 
z možných řešení je například toto znění: Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění 
úkolů v oblasti plánování, organizování a výkonu činností za účelem předcházení 
vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové stavy a jejich 
řešení; úkoly ochrany obyvatelstva by zahrnovaly také plnění vybraných úkolů 
civilní obrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a 
další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. 

Pro samotné uchopení pojmu by pro řešení nevojenských krizových 
situací plně postačovala věta první (po středník), která vystihuje celou šíři 
problematiky. K zajištění návaznosti na Dodatkové protokoly a zdůraznění potřeby 
ochrany obyvatelstva za vojenských krizových situací je však nezbytné zachovat 
také druhou část věty. 

Zároveň bude potřeba velmi pozorně a detailně analyzovat obsah takto 
definované ochrany obyvatelstva. Cílem by mělo být zajistit maximální 
provázanost jednotlivých činností. S tím úkolem souvisí například potřeba 
vymezení obsahu pojmu „civilní nouzové plánování“. Tento pojem byl v rámci 
Severoatlantické aliance chápán jako civilní podpora řešení vojenských krizových 
situací. V dnešní době je však stále častěji chápeme jako vytváření podmínek 
(finanční, personální, administrativní a technické) k zajištění ochrany obyvatelstva 
především civilními (nevojenskými) prostředky, tedy jako prostředek k dosažení 
požadovaného cíle.  

Základním posláním HZS ČR2 je chránit životy a zdraví obyvatel a 
majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. 
Z dnešního pohledu (zejména po novele krizového zákona) je již také tato definice 
neúplná. Tato skutečnost bude v rámci připravovaného nového zákona o HZS ČR 
vyřešena. 

Samotné poslání HZS ČR představuje pro budoucí uchopení pojmu 
ochrany obyvatelstva zásadní kámen. Zjednodušeně řečeno jsou veškeré činnosti a 
úkoly HZS ČR směřovány k jednomu zásadnímu cíli – k ochraně obyvatelstva. 
Následky poškození majetku pak v důsledku dopadnou také na obyvatelstvo. 
Konkrétní typ situace (povodeň, požár, únik nebezpečné chemické látky atp.) nebo 
stav, za kterého k ní dojde (mír či válka) nemají zásadního dopadu do způsobu 
plnění těchto úkolů. Cílem bude vždy ochránit obyvatelstvo prostřednictvím: 
- úkolů zainteresovaných složek či orgánů: 

o předcházení vzniku mimořádné události či krizové situace, 
o zajištění dostatečné připravenosti, 
o řešení mimořádné události či krizové situace; 

- prostředků (činností): 
o plánování, 



            THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION zvláštní vydání/2012 

 91

o organizování, 
o výkon; 

- nástrojů: 
o civilní nouzové plánování, 
o krizové řízení, 
o ochrana kritické infrastruktury, 
o havarijní plánování, 
o integrovaný záchranný systém, 
o operační řízení, 
o požární prevence, 
o … 

Schematicky je možné tento přístup zobrazit následujícím způsobem: 
 

 
 

Obr. 1 
Schematické zobrazení ochrany obyvatelstva 

 
 

Jakákoliv budoucí úprava pojmového aparátu a s tím související změny by 
však měly respektovat několik základních pravidel: 
- jednoznačným způsobem vymezit vazby, povinnosti a kompetence dotčených 

orgánů (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, orgány veřejné správy…); 
- za základní cíl považovat racionalizaci a zefektivnění vykonávaných činností; 
- minimalizovat personální a finanční dopady změn (respektování stavu 

veřejných rozpočtů, nevynucovat potřebu restrukturalizace) – změny by 
neměly v žádném případě vést k potřebě navýšení finančních prostředků 
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k zabezpečení úkolů a také k navýšení počtu pracovníků, kteří budou mít tuto 
problematiku na starosti; 

- prosazovat dlouhodobé užívání – cílem je systém stabilizovat a vytvořit tak 
dlouhodobý kvalitní základ pro práci v oblasti ochrany obyvatelstva bez 
nutnosti dalších zásadních úprav systému v nejbližší budoucnosti; 

- oprostit budoucí pohled na ochranu obyvatelstva od dřívějších „válečných“ 
přístupů (civilní obrana ve smyslu Dodatkových protokolů) a přistoupit 
k racionalizaci jednotlivých úkolů tak, aby byly plněny efektivně a 
zohledňovaly současné výsledky analýz rizik v území a pravděpodobnosti 
jejich vzniku. 

Společným cílem by pak mělo být minimalizovat výše uvedená rizika a 
vytvořit konsistentní systém ochrany obyvatelstva, který by představoval ucelenou 
mozaiku složenou z klíčových agend dotčených orgánů. To vše při respektování 
dílčích úkolů v jednotlivých agendách, disponibilních prostředcích a nástrojích 
použitelných při jejich realizaci. 

Všechna výše uvedená pravidla představují zásadní rizika při tvorbě 
nového systému ochrany obyvatelstva v České republice. Tato rizika mohou být 
eliminována pouze širokou odbornou diskusí všech zainteresovaných stran a tím 
dosažení naprostého názorového konsensu a jeho promítnutí do legislativy. 
Ochrana obyvatelstva je komplexní systém činností vykonávaných za účelem 
ochrany života, zdraví, majetku a životního prostředí, jehož cílem je zajistit 
obyvatelstvu odpovídající kvalitu života nejen za mimořádných událostí, ale také 
za krizových situací nevojenského i vojenského charakteru.  
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ANALÝZA RIZIKA VE VZTAHU KE ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN 
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CAUSES OF FIRE 
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Abstract 
The article deals with the issues of risk analysis during an investigation of 

causes of fire. It provides an overview of the most frequently used methods which 
the fire investigators use to determine the causes of fire. 
 
Keywords 
Risk analysis, investigation of causes of fire. 
 
 
1  Zjišťování příčin vzniku požáru 
 

Hasičský záchranný sbor kraje vykonává státní požární dozor podle § 26 
odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů [1]. Zjišťování příčin vzniku požárů je jednou z forem státního požárního 
dozoru a vykonává se u právnických osob, podnikajících fyzických osob, 
u ministerstev a jiných státních orgánů, u obcí a u fyzických osob. Podrobnosti ke 
zjišťování příčin vzniku požárů stanoví § 50 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška 
o požární prevenci) [2]. Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen „HZS 
ČR“) vždy zjišťuje místo a dobu vzniku požáru, osobu, u které požár vznikl, 
příčinu vzniku požáru včetně možných verzí, okolnosti mající vliv na šíření požáru 
včetně dodržení podmínek požární bezpečnosti stavby, vyplývajících z ověřené 
projektové dokumentace, následky požáru, jako jsou předběžná způsobená škoda, 
zraněné a usmrcené osoby, výši uchráněných hodnot při hasebním zásahu, porušení 
předpisů o požární ochraně. Taktéž je HZS ČR oprávněn odebírat výrobky nebo 
vzorky za účelem zjištění příčiny vzniku požárů. Výsledky a závěry zjišťování 
příčin vzniku požárů uvádí do odborných vyjádření, popřípadě znaleckých 
posudků. Na požářišti za účelem zjištění příčiny vzniku požáru zpravidla 
vyšetřovatel požárů spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, orgány státní 
správy a orgány státního odborného dozoru (např. stavební úřad, inspekce 
bezpečnosti práce). 
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2  Analýza rizika 
 
Při běžném postupu, který se uplatňuje při vyhledávání rizik a zjišťování 

pravděpodobnosti vzniku havárie (požáru, výbuchu), se pohybujeme pouze 
v teoretické rovině, kdy se snažíme nalézt všechny možnosti, situace, poruchy, 
které mohou způsobit havárii. Provozovatel při analýze rizika musí odpovídat na tři 
otázky:  
1) Co se může pokazit?  
2) S jakou pravděpodobností se to stane?  
3) Jaké budou následky? [3] 
Tedy identifikuje nebezpečí, zjišťuje četnost a analyzuje následky. 

Oproti tomu v době zjišťování příčiny vzniku požárů je jisté, že skutečná 
havárie již nastala. A je nutné zjistit, co bylo její příčinou. Průběh zjišťování 
příčiny vzniku požáru je však negativně ovlivněn místem události, neboť 
předměty, zařízení, objekty jsou poškozeny požárem, zplodinami hoření, 
výbuchem či požárním zásahem.  

Otázku číslo jedna vyšetřovatel formuluje do minulého času a ptá se „Co 
se pokazilo?“ Požárem nebývá poškozena jediná součástka či stroj, ale obvykle 
celý systém, celek. Proto vyšetřovatel obvykle musí tento systém rozdělit na 
jednotlivé části, stupně a následně zjišťovat, co bylo prvotním impulzem, např. 
poškozená součástka, špatný postup, a co bylo iniciačním zdrojem a zařízením.  

U otázky číslo dvě nemusí řešit, s jakou pravděpodobností událost 
nastane, neboť událost již nastala. Otázku pravděpodobnosti vzniku události musí 
následně řešit provozovatel, aby mohl předcházet opakování dané události. 

U otázky číslo tři pro účely zjišťování příčin vzniku požárů se při ohledání 
místa události zjistí následky požáru, a to jak poškozením plamenem, tak 
zplodinami hoření. Dalším krokem je určení okolností majících vliv na šíření 
požáru, a to včetně dispozičních podmínek a podmínek požární bezpečnosti stavby. 
Následky [3], které se týkají např. dopadů na veřejnost či životní prostředí, 
vyšetřovatel nemusí řešit, neboť to není výkonem státního požárního dozoru. 
 
 
3  Shromažďování dat 
 

Za účelem zjištění příčiny vzniku požáru se získávají informace v různých 
formách (písemné záznamy, ústní sdělení, fotografie apod.). Nejdříve se 
shromažďují veškeré informace, provádí se ohledání požářiště. Po získání 
informací dochází ke zhodnocení informací a nastává analýza údajů. V případě, že 
jsou informace dostatečné, stanovují se reálné verze příčin vzniku požáru. 
Následně se ověřuje, zda odpovídají zjištěným skutečnostem. Jestliže verze 
nevyhoví, může být vyloučena a ověřuje se další verze. Toto přezkoušení může 
zahrnovat i další získávání nových údajů nebo novou analýzu existujících údajů. 
Tento postup se opakuje až do přezkoušení všech dostupných verzí. V ideálním 
případě zbývající jediná verze, která odpovídá zjištěným skutečnostem, se stává i 
příčinou vzniku požáru. 
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Nejdůležitějším rozhodovacím krokem je ověřování navržených verzí. 
Avšak aby se mohly tyto verze ověřit, musí se nejdříve verze stanovit. Ke 
stanovení verzí příčiny vzniku požáru je možné dojít jak induktivním, tak 
deduktivním procesem. Při induktivním procesu se zhodnocuje daný objekt, 
zařízení, provádí se analýza rizika, jeho posouzení. Výstupem jsou možné 
negativní události (nehody). V případě deduktivního procesu pro daný objekt 
či zařízení se určí negativní událost (nehoda – požár, výbuch) a analyzují se příčiny 
jejich vzniku.  

Je zřejmé, že za účelem zjištění příčiny vzniku požáru nebude vyšetřovatel 
požárů analyzovat celý výrobní proces, technologii či všechny provozované 
činnosti, ale zaměří se na zařízení a činnosti prováděné na požářišti, resp. 
související s požářištěm.  

Zásadním krokem je získání základních informací o požáru, ohledání 
požářiště, získání informací o činnostech, které předcházely požáru. Výstupem je 
získání časové osy, tedy seřazení událostí dle časového pořadí v době před 
požárem, ale i během jeho průběhu a při provádění hasebních prací. Dále se jedná 
o analýzu poškození konstrukcí, zařízení, předmětů, osob na požářišti, na základě 
které je možné určit ohnisko, a to svědecké, požární i kriminalistické.  
 
 
4  Nejčastěji používané metody analýzy rizika 
 

Pro identifikaci rizik lze použít více metod. Jako nejvhodnější se však jeví 
kombinace několika metod. Není možné, aby vyšetřovatelé požárů znali veškeré 
podrobnosti všech technologií, při kterých došlo k požáru. Proto je nutná 
spolupráce i s osobami znalými technologie či provozu, neboť sám vyšetřovatel 
požárů by nemusel určit pravou příčinu vniku požáru např. tím, že nepoloží 
správné otázky či nesprávně vyhodnotí zásadní parametr v technologii. 
 
Analýza pomocí kontrolních záznamů (Check list Analysis) 

Tato metoda patří mezi tradiční, kdy využívá kontrolní záznamy položek a 
kroků, podle kterých se ověřuje stav zařízení a provozu. Doporučuje se používat 
u událostí, které již nastaly, avšak neposkytuje dostatečnou představu o nebezpečí, 
které hrozí [4]. Pro účely zjišťování příčin vzniku požárů lze využít ke zjištění 
např. přítomnosti požárně bezpečnostních zařízení, přítomnosti látek, provedených 
kontrol, revizí, školení (nejčastějším výstupem je konstatování stavu – ANO x 
NE). Výstupem mohou být i záznamy z různých technických a technologických 
zařízení, které mají výstup na záznamová zařízení, řídící jednotky (elektrická 
požární signalizace, technologické výstupy - teploty na reaktoru, hmotnosti apod.).  
 
Bezpečnostní audit (Safety Audit) 

Metoda využitelná pro stávající provozy, běžná strojní zařízení. Vychází 
ze systematického a kritického posouzení provozu, zařízení [4]. Zahrnuje 
vyhodnocení písemných záznamů o nedostatcích v provozních denících, 
v požárních knihách či obdobných záznamech provedených osobami různých 



THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION zvláštní vydání/2012  

 98

profesí např. techniků požární ochrany, odborně způsobilých osob v požární 
ochraně, technologů, osob zajišťujících el. a plynové revize, kontroly apod., ale 
využívá se i zápisů z provedených kontrol ze strany orgánů státní správy (např. 
hasičských záchranných sborů krajů, inspektorátu práce). Metodou je možno 
vyhodnotit, zda na daném zařízení došlo ke změně (ke zlepšení, zhoršení stavu) 
oproti předcházejícímu stavu. Podmínkou je však, že jsou prohlídky, kontroly 
pravidelně prováděny, jsou uvedeny záznamy a nedochází k jejich falšování. 
 
Co se stane, když (What if Analysis) 

Cílem je identifikace nebezpečných stavů v technologickém procesu [4]. 
Metoda klade otázky, co může nastat, jestliže předem došlo k určité odchylce od 
technologického postupu, zda dojde ke vzniku nebezpečného stavu, či nikoliv. 
Tato metoda však předpokládá důkladnou znalost technologického postupu, taktéž 
předpokládá určitou zkušenost osoby, kladoucí otázky.  
 
Analýza stromu poruchových stavů (Fault Tree Analysis) 

Strom poruchových stavů je organizovaná grafická reprezentace 
podmínek nebo jiných faktorů způsobujících výskyt nebo přispívajících k výskytu 
vymezeného výstupu, který se označuje jako „vrcholová událost“. Analýza 
stromem poruchových stavů má vrcholovou událost, která je předmětem zájmu, 
pod kterou se rozvíjí strom poruchových stavů. Tato událost je specifikována 
předem, je umístěna na vrcholu hierarchie událostí. Analýza stromu poruchových 
stavů je deduktivní (probíhající shora dolů) metoda analýzy zaměřená na přesné 
určení příčin nebo kombinací příčin, které mohou vést k vrcholové události. 
Pomocí této metody lze vyhledat událost nebo kombinace událostí, které jsou 
s největší pravděpodobností příčinou vzniku vrcholové události. Taktéž lze 
vypočítat pravděpodobnost výskytu události. [5]. 
 
Analýza stromu událostí (Event Tree Analysis) 

Jedná se o metodu, která se používá k identifikaci možných následků a 
jejich pravděpodobností při výskytu události, která je iniciovala. Je to induktivní 
typ analýzy, při které se odpovídá na základní otázku „co se stane, když…?“. 
Názorně popisuje vztah mezi funkcí nebo poruchou různých systémů pro zmírnění 
nehod a konečnou nebezpečnou událost následující po výskytu jediné iniciující 
události. Může se použít jak pro identifikaci nebezpečí, tak pro odhad 
pravděpodobnosti posloupnosti událostí vedoucích k nebezpečným situacím [6]. 
Vzhledem k tomu, že tato metoda prvotně řeší problematiku, co se stane po vzniku 
události, může sloužit k ověření vzniklých následků požáru. 

V některých případech je prováděna kombinace analýz stromu 
poruchových stavů a stromu událostí, která se pak nazývá analýza příčin následků 
(Cause Consequence Analysis). 
 
Analýza možností poruch a jejich následků (Failure Modes and Effects Analysis) 

Metoda je založena na systematickém postupu analýzy systému za účelem 
zjištění potenciálních způsobů poruch, jejich příčin a konečných důsledků na 
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technické parametry systému. Hodnotí možné poruchy zařízení, vlivy na 
technologický proces, a to z pohledu komponent, subsystému, celého systému. 
V průběhu analýzy se zjistí způsoby poruch, bezprostřední důsledky a konečný 
důsledek daného způsobu poruchy. Následně se stanoví závažnost konečného 
důsledku, zjistí potenciální příčiny způsobu poruchy a dále četnost nebo 
pravděpodobnost výskytu poruchy. Na základě závažnosti či pravděpodobnosti 
výskytu se navrhují patření ke zmírnění způsobů poruch či opatření k nápravě [7]. 
 

Další metody, jako jsou Relativní hodnocení (Relative Ranking), Rychlé 
hodnocení (Rapid Ranking), Úvodní analýza nebezpečí (Preliminary Hazard 
Analysis), Studie nebezpečí a provozuschopnosti (Hazard and Operability Stady), 
nejsou vyšetřovateli požárů v praxi běžně používány. V případě, že pomocí těchto 
metod budou mít provozovatelé již analýzy rizika zpracovány, mohou jejich 
výstupy napomoci vyšetřovateli orientovat se v problematice daného provozu i 
jeho rizikovosti.  
 
 
5  Postup vyšetřovatele požáru na místě události 
 

Po příjezdu na místo události vyšetřovatel požárů pomocí základních 
otázek nejdříve zjišťuje, co, kdo, kdy se vyskytoval na místě před vznikem požáru 
(výbuchu), jaké činnosti byly prováděny včetně používaných technologických 
zařízení, jak byla navržena požární bezpečnost stavby včetně protipožárního 
zabezpečení pracoviště, jaké byly místní specifické podmínky. Požaduje záznamy 
z řídících jednotek, elektrické požární signalizace apod. Pro prvotní představu 
o situaci před vznikem mimořádné události nejčastěji používá metodu analýzy 
pomocí kontrolních záznamů. Aby vyšetřovatel zjistil zabezpečení požární 
bezpečnosti, stav používaných strojů, zařízení, jak byly dodržovány předpisy na 
úseku požární ochrany, vyžaduje doložení dokladů o kontrolách, revizích. Tedy 
využívá metodu bezpečnostního auditu. V některých případech však dochází 
k negativnímu ovlivnění průběhu vyšetřování zfalšovanou dokumentací ze strany 
provozovatele. Pomocí těchto tradičních metod je schopen utvořit si základní 
představu o situaci před vznikem požáru, určit částečně časovou osu. 

S ohledem na získané informace, ohniska, stopy po požáru, rozdělí 
vyšetřovatel požárů výrobní proces, zařízení či výrobek na jednotlivé úseky, 
subsystémy. Dále se zabývá subsystémy, které byly poškozeny požárem a které 
mohly být příčinou vzniku požáru. Na základě již získaných informací se 
vyšetřovatel začne ptát, jaké okolnosti a faktory vedly ke vzniku požáru. Jaké 
poruchové stavy nastaly, jaké činnosti byly prováděny oproti běžným činnostem. 
Čím mohl být tvořen tzv. hořlavý trojúhelník, tedy jaká kombinace hořlavé látky, 
oxidovadla a iniciačního zdroje byla přítomna.  

V této části si vyšetřovatel požárů obvykle vybírá z více metod - co se 
stane, když…, metody analýzy stromu poruchových stavů, metody analýzy stromu 
událostí či metody analýzy možností poruch a jejich následků. Výběr metody záleží 
na i zkušenosti vyšetřovatele. Někteří vyšetřovatelé se začínají ptát „Co mohlo 
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způsobit požár?“ (top událost), jiní „Jaký následek měla určitá činnost či zařízení 
v daném systému?“. Při úvahách vyšetřovatel taktéž zjišťuje, zda mohlo způsobit 
havárii zvýšení či snížení teploty nebo tlaku, výskyt či množství dodávané látky 
v zařízení.  
 
 
6 Ověření verze příčiny vzniku požáru 
 

Ve fázi ověřování verze příčiny vzniku požáru musí vyšetřovatel požárů 
vycházet ze zjištěných údajů, informací. Nesmí zaměňovat zjištěné informace 
s předpoklady či spekulacemi. Taktéž přizpůsobovat zjištěné skutečnosti 
navrženým verzím. Při procesu ověřování verzí musí docházet k postupnému 
vylučování verzí na základě zjištěných důkazů než na jejich neexistenci.  

Ověření verzí lze také provádět i na základě experimentálního měření 
či matematického modelování požáru či výbuchu. K matematickému modelování 
požárů se nejčastěji používají modely požárů typu pole či zónové požáry. 

 
 

7  Závěr 
 
Cílem příspěvku byla snaha ukázat nejčastěji používané metody vhodné 

pro určení příčiny vzniku požáru. Je zřejmé, že každá metoda má svá pro i proti. 
Taktéž se nedoporučuje použít pouze jednu metodu. Celý proces určení příčiny 
vzniku požáru by měl vždy obsahovat všechny kroky, a to shromáždění údajů, 
analýzu získaných údajů, navržení verzí, ověření verzí a stanovení konečné verze. 
V případě, že nebudou všechny kroky provedeny, nemusí být určena správná 
příčina vzniku požáru. Taktéž provedení analýzy rizika záleží i na vědomostech a 
zkušenostech s problematikou analýzy rizik ale i vyšetřováním příčin vzniku 
požárů. Avšak bez ohledu na výběr metody analýzy rizika měl by vyšetřovatel 
požárů dojít ke stejnému závěru, co bylo příčinou vzniku požáru. 
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MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A 
BEZPEČNOST OBČANŮ ČR 

 
INTERNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE CZECH 

REPUBLIC CITIZENS´ SECURITY 
 

Miroslav NOŽINA 
 
Dostupné na http://www.population-protection.eu/ attachments/042_vol4special_nozina.pdf. 
 

Abstract 
The Czech Republic has a crucial geographical position in Europe. Since 

the „Iron Courtain“ fell in 1989, many criminals have been using its territory for 
illegal activities such as illicit trading in drugs, stolen vehicles, cigarettes, 
weapons, explosives and nuclear materials, and aliens, as well as counterfeiting, 
professional theft, extortion, financial frauds and money laundering. The local 
underworld in the Czech Republic meets with criminal groupings from the former 
Soviet Union, the Balkans, Italy and Western Europe, Asia, Latin America, Middle 
East and Sub-Saharan Africa to create a new, much more developed „crime 
industry“. The organised crime also has a tendency to penetrate the Czech society 
and economy, to bribe governement and administrative officials, thus secure 
imunity from investigation and prosecution in creating a paralel economy of crime. 
The organized criminal activities directly threaten the security and the quality of 
life of the Czech citizens. 
 
Keywords 
Czech Republic, international organized crime, security. 

 
 
Organizované páchání trestné činnosti je nejnebezpečnější 

protispolečenské chování, jehož výsledkem jsou nejzávažnější zásahy do 
ekonomického, sociálního a politického života společnosti. Vyvolává defektní jevy 
jak na domácí, tak i mezinárodní scéně. Jeho nebezpečnost spočívá v tom, že přímo 
či zprostředkovaně ohrožuje obyvatelstvo, rozkládá a destabilizuje základní 
sociální, ekonomické a politické instituce a podrývá důvěru veřejnosti k těmto 
institucím. Řada zemí mu čelí se značnými obtížemi. Ani Česká republika není 
výjimkou. Liberalizace společnosti a rozsáhlá ekonomická, politická a sociální 
transformace probíhající od konce 80. let zde zároveň vytvořily vhodné prostředí 
pro šíření sociálně patologických jevů, jako je  terorismus, extremismus, násilí, 
nelegální migrace, obchod s lidmi, prostituce, zneužívání drog, hospodářská 
kriminalita či „praní špinavých peněz“... Tyto kriminální aktivity jsou dnes 
nezřídka vysoce organizované. Představují nejzávažnější ohrožení stability české 
společnosti a bezpečnosti občanů. Jestliže před rokem 1989 byl poměr vojenských 
a nevojenských hrozeb 10 : 1 ve prospěch hrozeb vojenských, v současné době je 
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tento poměr zhruba opačný – tedy 1 : 10. S tím by měly koncepce české 
bezpečnostní politiky počítat. 

 
 

Globalizace OZ a Česká republika 
 

Jedním z nejzávažnějších bezpečnostních problémů České republiky je 
dnes organizovaný zločin a to zejména ve svých nadnárodních formách. Nejedná 
se o nijak izolovaný fenomén. Organizovaný zločin dnes sužuje řadu zemí světa. 
Skutečně globálním problémem se stal až zhruba v posledních pěti desetiletích 
v souvislosti s globalizací světové ekonomiky, kterou v mnoha ohledech kopíruje. 

Sortiment „služeb“ a „zboží“, které dnes nadnárodní organizovaný zločin 
nabízí, je v důsledku toho značně široký – od zbraní, drog, kradených automobilů, 
levné pracovní síly až po napodobeniny světových značek, radioaktivní materiály, 
důmyslné finanční transakce či vývoz ekologicky závadných odpadů do třetích 
zemí.  

V rámci globalizačních procesů dnes původně národní, klanová či 
kulturně – regionální zločinecká seskupení opouštějí svá tradiční teritoria, aby se 
zapojila do světového dění.  

Těmto trendům se nevyhnula ani Česká republika. Vstup mezinárodního 
organizovaného zločinu na naše území byl naopak velmi razantní. Během necelých 
dvou let po listopadu 1989 u nás začala na různé úrovni vyvíjet aktivity kriminální 
seskupení původem ze zemí bývalého Sovětského Svazu, Spojených států a 
Latinské Ameriky, Blízkého a Středního Východu, východní Asie, arabských zemí, 
subsaharské Afriky. 

Podle hrubých odhadů v letech 1990 – 1992 mezinárodní zločin 
kontroloval více jak 3/4 organizovaných kriminálních aktivit na českém území. 
Čeští občané ovšem začali s těmito skupinami záhy spolupracovat jako řidiči, 
přechovávači zbraní a zboží, regionální „poradci“ aj. V současné době operuje na 
území ČR řádově stovka organizovaných kriminálních seskupení. Přibližně 1/3 – 
1/2 z nich má vedoucí složky cizího původu.  

Zahraniční seskupení si s sebou přinesla u nás doposud neznámé metody a 
techniky kriminální činnosti, novou kulturu a filozofii zločinu, které úzce souvisejí 
s kulturou regionů, z nichž pocházejí. Výzkum, který realizujeme na půdě Ústavu 
mezinárodních vztahů, jednoznačně prokázal, že mezi zahraničními seskupeními 
existují naprosto fundamentální rozdíly v jejich struktuře, fungování i personálním 
obsazení. Jestliže se s nimi dostávají do kontaktu pracovníci bezpečnostních 
složek, kteří nejsou dostatečně jazykově a odborně vybaveni, snižuje se 
pravděpodobnost jejich úspěchu mnohdy na minimum. Plošné přístupy při potírání 
těchto seskupení jsou jednoznačně neúčinné. 

Skupiny mezinárodního OZ nevyužívají své metody izolovaně v České 
republice. Zatím jednoznačně prokazuje, že velkou část z těchto aktivit, své know 
how, tyto skupiny předtím úspěšně praktikovaly někde v zahraničí. Po roce 1989 je 
pak pružně přenesly na naše území. To se týká zejména ruskojazyčného zločinu, 
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který dnes úspěšně operuje v šesti desítkách zemí světa, ale i asijských, arabských 
či subsaharských seskupení.  
 Evropské a české trendy jsou dnes v mnoha ohledech totožné. 
 
 
Hlavní uskupení OZ 

 
Z evropských uskupení jsou v českém prostoru tradičně nejsilněji 

zastoupeny ukrajinské skupiny, které se podílejí velkým procentem na trestné 
činnosti na území ČR. Pro ukrajinské skupiny jsou charakteristické činnosti 
vydírání a vybírání výpalného, prostituce, kuplířství a obchodování se ženami, 
násilná trestná činnost včetně vražd, loupeže. V posledních letech se Ukrajinci 
zabývají i krádežemi aut a obchodováním s lidmi za účelem nucené práce, 
obchodováním se zbraněmi, podvody s nemovitostmi. Pokračování hospodářské 
recese hlavně v odvětví stavebnictví v posledních letech rovněž přinutilo tyto 
skupiny přeorientovat svou tradiční trestnou činnost vydírání ukrajinských dělníků 
i na další aktivity – např. organizované krádeže, zajišťování tzv. ochrany 
vybraných nočních klubů, organizování distribuce nekolkovaných cigaret a 
alkoholu. Díky znalosti prostředí stavebnictví, v němž značná část ukrajinských 
dělníků v ČR pracuje, se ukrajinské organizace zaměřily také na vloupání do 
novostaveb a stavebních buněk, kdy jejich cílem byla profesionální stavební 
technika.  

Další silný element v ČR představují ruská uskupení, která se podobně 
jako Ukrajinci zaměřují na vydírání a vybírání výpalného, vraždy a ostatní násilnou 
trestnou činnost, prostituci. Podílejí se na obchodování se zbraněmi a s lidmi. Na 
rozdíl od Ukrajinců se u nich objevuje i sofistikovanější ekonomická kriminalita: 
praní špinavých peněz, korupce, zakládání fiktivních a podvodných firem, finanční 
podvody a podvody s nemovitostmi. Méně je v ruském kriminálním prostředí 
zastoupen obchod s drogami, vymáhání dluhů, krádeže aut, loupežná přepadení.  

U Arménů se vyskytuje vydírání a vymáhání dluhů, násilná trestná činnost 
včetně vražd, daňové podvody, obchod se zbraněmi, nelegální migrace, prostituce, 
pašování alkoholu/cigaret, obchodování s lidmi za účelem nucených prací, 
hazardní hry, loupeže.  

V roce 2008 se na české kriminální scéně zvýšil podíl Čečenců, 
Dagestánců a Gruzínců.  Čečenci se v minulých letech zaměřovali na vydírání a 
vybírání výpalného, nájemné vraždy a další násilnou trestnou činnost, obchod se 
zbraněmi. Dagestánci se zaměřovali hlavně na vydírání a vybírání poplatků za 
„ochranu“, násilnou činnost, včetně nájemných vražd. Vyskytla se u nich nelegální 
migrace, obchodování s lidmi, obchodování se zbraněmi, nezákonné vymáhání 
dluhů, prostituce a kuplířství. V prostředí gruzínských skupin došlo k výraznému 
nárůstu vlivu. Zatímco v minulosti se profilovaly v obchodu s drogami, v roce 
2010 byl zaznamenán jejich výrazný  nástup do oblasti finanční kriminality, což 
bylo spojeno s podvodným sjednáváním úvěrů, nevracením úvěrů získaných od 
fyzických osob (spojené s násilím na věřitelích), nákupem celých firem přes tzv. 
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bílé koně, fingovanými krádežemi automobilů na leasing (s jejich následným 
vývozem na teritorium bývalého Sovětského svazu).  

V předchozích letech na území ČR operovala i lotyšská, litevská a 
estonská uskupení. Byly u nich zaznamenány např. loupeže/krádeže vloupáním, 
vydírání, vymáhání dluhů, padělání peněz. 

Z jihoevropských uskupení na území ČR jednoznačně dominují albánské 
skupiny, které se významně podílejí na pašování a distribuci drog. Objevuje se 
u nich i mezinárodní obchod se zbraněmi a násilná trestná činnost včetně vražd. 
Postupně vzrůstá zastoupení rumunských skupin, u nichž převažují krádeže. Dále 
se podílejí na prostituci, krádežích aut, nelegální migraci, obchodování s lidmi za 
účelem nucených prací, podvody s platebními kartami a padělání platebních 
prostředků. Naopak zastoupení bulharského OZ na území ČR má klesající 
tendenci. Typické pro něj jsou aktivity v oblasti organizování prostituce a 
obchodování se ženami, krádeže aut. Objevuje se i obchodování s drogami a 
obchodování s lidmi za účelem nucené práce, narůstající trend má padělání peněz, 
šeků, dokladů, padělání a krádeže platebních karet. U Srbů a Chorvatů je po roce 
2000 většinou registrována drogová kriminalita. Kromě ní se objevuje i násilná 
kriminalita, včetně vražd, obchodování se zbraněmi, prostituce, vydírání, zakládání 
fiktivních firem, padělání peněz, ochranných známek, kolků, pašování cigaret, 
podvody s platebními kartami. Moldavské kriminální skupiny se věnují vydírání, 
krádežím aut, padělání, drogám, prostituci, loupežím a vraždám. V případě 
Makedonců a Turků dominují drogy. U italských uskupení je dlouhodobě 
zaznamenávána finanční kriminalita, praní špinavých peněz, drogy, obchod se 
zbraněmi, podloudnictví (zlato, kůže), nelegální obchodování s předměty movitého 
kulturního dědictví. 

V případě středoevropského a západoevropského OZ se slovenská 
uskupení vyskytovala na území ČR až do roku 2009 sporadicky. Vzhledem 
k územní blízkosti se zaměřovala především na nelegální migraci. Dosti silně 
u nich byla zastoupena násilná kriminalita, spíše ojediněle obchod se zbraněmi, 
krádeže, vydírání, loupeže, drogy, prostituce, majetková trestná činnost, počítačová 
kriminalita. Po roce 2009 se jejich podíl značně zvýšil – zejména v oblastech 
nelegálního obchodu s drogami, finančních podvodů, podvodů s nemovitostmi, 
organizování prostituce, krádeží vloupáním, úvěrových podvodů, padělání 
dokladů, majetkové kriminality. U polských skupin se po roce 2000 vyskytuje 
hlavně obchodování s drogami. Kromě toho se podílejí na krádežích aut, ale 
zdaleka ne v takové míře jako v polovině 90. let. Dále se u nich vyskytuje 
organizovaný obchod s alkoholem, nelegální výroba a pašování cigaret, pašování 
zboží, padělání dokladů a peněz, celní a daňové podvody. Nizozemské skupiny se 
věnují hlavně drogové kriminalitě. Německé skupiny se na území ČR po roce 2005 
zapojovaly do krádeží uměleckých předmětů, organizování prostituce, nelegálních 
vývozů nebezpečných odpadů, obchodování se zbraněmi, drogové kriminality, 
obchodování s lidmi. 

V prostředí asijské organizované kriminality dlouhodobě dominují 
vietnamská uskupení, která si udržují téměř absolutní kontrolu nad trestnou 
činností páchanou Asiaty. Od roku 1998 naopak klesá poměrné zastoupení Číňanů. 
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Mezi nejtradičnější typy organizované vietnamské trestné činnosti patří trestná 
činnost daňová, která spočívá v krácení cla či daně většinou formou padělání 
příslušných dokladů v kombinaci s vykazováním dovozu na tzv. nekontaktní firmu. 
Tato činnost je spojená s prodejem různého spotřebního zboží ve stánkovém 
prodeji, což bývá často spojeno s další daňovou trestnou činností (zboží je 
formálně v majetku nekontaktních firem apod.). Velmi významným okruhem 
vietnamské organizované kriminality, se zřetelným nárůstem, je výroba, 
obchodování a distribuce drog. Nadále je zaznamenáván zejména další nárůst 
produkce marihuany, jejíž prodej se stále více podílí na nelegálních ziscích 
vietnamských kriminálních skupin. Narůstá nelegální výroba 
metamfetaminu/pervitinu. Asijské kriminální struktury rovněž organizují nelegální 
přesun zisků pocházejících z trestné činnosti, přičemž dlouhodobě lze konstatovat, 
že k přesunu zisku byly používány bankovní převody i vývoz značného množství 
hotovosti prostřednictvím kurýrů. V roce 2010 se v rámci vietnamské 
organizované kriminality potvrdil trend poklesu významu převaděčství, což je 
možno považovat za důsledek vstupu ČR do schengenského prostoru. Převaděčství 
bylo částečně nahrazeno trestnou činností související s legalizací pobytu na území 
ČR, což s sebou nese zvýšenou míru korupce pracovníků české státní správy. Je 
však zaznamenávána činnost mezinárodně působících skupin, které převádějí 
osoby vietnamské národnosti z ČR (a jiných států EU) do Velké Británie, která se 
stala se pro Vietnamce oblíbenou destinací. 
 Čínská uskupení se dlouhodobě zaměřují na nelegální migraci. V menší 
míře se u nich objevují daňové podvody, praní peněz, celní podvody, padělání 
CD/DVD, padělání ochranné známky, pašování zboží, pašování cigaret. Do určité 
míry se podílejí i na obchodování s lidmi za účelem nucené práce, pašování drog, 
vydírání. U Mongolů byla detekována nelegální migrace, korupce, obchodování 
s lidmi za účelem nucených prací, násilná trestná činnost, podvody. U Palestinců 
se v roce 2009 objevily podvody s nemovitostmi, úvěrové podvody, padělání 
dokumentů.  Izraelci se zatím zaměřovali na hazardní hry a podvody (bankovní, 
daňové, úvěrové, směnečné), praní peněz a korupci, v poslední době podvody 
s nemovitostmi, úvěrové podvody, padělání dokumentů. U Iráčanů bylo 
zaznamenáno organizování nelegální migrace, praní peněz a překupnictví. 
 Ze  západoafrických uskupení se na území ČR profilují zejména Nigerijci. 
Zaměřují se především na obchod s drogami, dále je u nich registrována nelegální 
migrace, zakládání fiktivních firem, finanční podvody, počítačová kriminalita, 
méně násilná trestná činnost a nově i prostituce. V případě arabských a 
berberských uskupení severní Afriky (Tunisanů, Maročanů, Alžířanů) převažuje 
drogová kriminalita, dále se vyskytují finanční machinace, nelegální obchod se 
zbraněmi, organizování nelegální migrace. 
 Z jihoamerických uskupení byly na území ČR v minulých letech mimo 
jiné detekovány aktivity kolumbijského OZ, zejména v souvislosti s nelegálním 
obchodem s kokainem.  
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Kriminální aktivity 
 

Nadnárodní prvek dnes registrujeme prakticky ve všech hlavních 
oblastech kriminálních aktivit v České republice – nelegálním obchodu s drogami, 
organizování nelegální migrace a obchodu s lidmi, násilné trestné činnosti – 
zejména vražd na objednávku a vybírání tzv. „poplatků za ochranu“, krádeží 
motorových vozidel a uměleckých předmětů, aj. Za značně „perspektivní“ obory 
v tomto ohledu dnes zločinecké podsvětí považuje zejména nelegální obchod 
s drogami a organizování nelegální migrace. Novým progresivním fenoménem 
zájmu OZ se stává oblast zneužívání informačních technologií a napadání 
informačních systémů, ekologická kriminalita.   

Obecně lze říci, že trestné činy s mezinárodním prvkem jsou páchány 
razantněji, zvyšuje se specializovanost a organizovanost páchání trestné činnosti. 
Monitorované zločinecké skupiny jsou v přímých vazbách na zahraničí a jejich 
činnost na našem území se odvíjí od trendů mezinárodního organizovaného 
zločinu. V důsledku vzájemné propojenosti kriminálních sítí se nás dnes dotýkají 
jevy a procesy, které se odehrávají kdesi na druhé straně planety.  

Jako markantní příklad z poslední doby mohou sloužit události 
v Afghánistánu, kdy jsme související pohyby na české drogové scéně zaregistrovali 
již v řádu několika dnů po zahájení vojenské operace. 

Spektrum aktivit mezinárodního OZ na území ČR je značně široké. 
Zdrojem kriminálních aktivit přicházejících na naše území a praktikovaných na 
našem území jsou dnes mimo prostor EU zejména země SNS, Vietnam a Čína, 
země Blízkého a Středního Východu, země severní a západní Afriky, Latinská 
Amerika. Nejvýraznějším současným trendem je pak pozvolný ústup od násilné 
trestné činnosti (vražd, vydírání, ubližování na zdraví) směrem především ke 
kriminalitě hospodářského charakteru (daňové a internetové kriminalitě, úvěrovým 
podvodům, padělání bezhotovostních platebních prostředků). Tyto nastupující 
formy kriminality jednak generují obrovské výnosy, jednak často umožňují 
pachatelům pohybovat se na hraně zákona a obstruovat tak činnost orgánů činných 
v trestním řízení. Zločinecké skupiny často zakrývají svou nelegální činnost 
investicemi do (zdánlivě) legálních podniků, přičemž zároveň vyhledávají kontakty 
v politických sférách. Na území ČR zaznamenáváme významný podíl 
organizovaných kriminálních aktivit s mezinárodním dosahem především 
v následujících oblastech. 
 
−  Nelegální obchod s drogami 

V České republice je dnes podle středních odhadů 39 000 tzv. 
problémových uživatelů drog. Příležitostních uživatelů, zejména v oblasti 
zneužívání kanabinoidů a extáze, je mnohonásobně více. Český drogový trh dnes 
představuje pro drogové dealery výnosné teritorium. Podle odhadů Českého 
statistického úřadu (ČSÚ) vydají Češi ročně za drogy přibližně 12 miliard korun. 
Velká část peněz, které mizí v kapsách drogových dealerů, se přitom vrací do 
zdrojových oblastí, tedy do míst spojovaných s produkcí drog, vývozem 
kriminality a světovým terorismem. Česko je zároveň i tranzitním územím dovozů 
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drog do dalších zemí EU, to zejména heroinu po tzv. Balkánské drogové cestě, ale 
i např. kokainu z Latinské Ameriky. V roce 2010 Policie ČR zjistila 3 010 
trestných činů nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a 
jedů a 24 trestných činů šíření toxikomanie. Podíl organizovaného zločinu na 
tomto druhu kriminálních aktivit je setrvale vysoký. 
 
−  Ilegální migrace 

V roce 2011 Ředitelství služby cizinecké policie Ministerstva vnitra ČR 
v České republice evidovalo 427 000 cizinců. Počet ilegálních imigrantů je obtížné 
odhadnout. V roce 2010 bylo na území ČR zadrženo 2848 osob pobývajících zde 
ilegálně (4457 osob v roce 2009) a 140 migrantů, kteří se pokusili ilegálně 
překročit vnější hranici ČR - EU (190 v roce 2009). Oproti situaci v letech 2000 a 
2001 (53 116 a 39 399 cizinců) zaznamenáváme v této oblasti víceméně setrvalý 
pokles. Česká republika je však i nadále využívána jako tranzitní prostor pro 
migraci do dalších zemí EU, vývoj v posledních letech však naznačuje, že se 
v rostoucí míře pro tyto migranty stává i zemí cílovou. V oblasti nelegální migrace 
v ČR je podíl organizované kriminality významný. Převaděčství v České republice 
je, podobně jako v jiných zemích, vysoce organizováno, řízeno centrálně a má 
jednoznačně mezinárodní dosah. 
 
−  Obchod s lidmi 

V oblasti obchodu s lidmi je Česká republika dlouhodobě zemí cílovou a 
tranzitní, v daleko menší míře zemí zdrojovou. Ovšem i české dívky bývají lákány 
organizovanými skupinami pod různými záminkami do zahraničí a pak nuceny 
k prostituci.  Poměrně nově jsou  registrovány případy českých obětí ve Velké 
Británii, Německu a Nizozemí. Česká republika je také zdrojovou zemí při 
obchodování s mladými muži – ti odcházejí pracovat do zahraničí v sexuální 
oblasti a poté se stávají oběťmi obchodování s lidmi nebo jiné násilné i mravnostní 
kriminality. 
 
−  Ekonomická kriminalita 

„Šedá“ a „černá“ ekonomika v ČR dlouhodobě činí zhruba 17 % HDP.  
Ekonomická kriminalita představuje zhruba desetinu všech trestných činů 
spáchaných v ČR. Největší ekonomické škody způsobují trestné činy krácení daně, 
podvodu, zpronevěry, porušování povinností při správě cizího majetku a úvěrové 
podvody.  

V oblasti daňové kriminality dochází setrvale k nárůstu u obou daňových 
trestných činů: zkrácení daně a neodvedení daně. Škoda způsobená uvedenými 
daňovými delikty v roce 2010 zjištěná Policií ČR přesáhla  4,7 mld. Kč. Znaky 
organizované kriminality mají zejména aktivity v oblasti nadměrných odpočtů DPH. 
 
−  Nelegální obchod se zbraněmi 

Situace v oblasti nelegálního obchodu se zbraněmi a výbušninami zůstává 
na českém trhu po léta téměř nezměněna -  stále trvá zájem o nelegální prodej a 
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nákup výbušnin, zbraní a munice. Největším problémem v českém kriminálním 
prostředí je narůstající výskyt zbraní, které byly na základě zákona o střelných 
zbraních původně znehodnoceny a následně opět uvedeny do provozu. Ilegální 
zbraně české výroby jsou značně oblíbené i v zahraničí, kde jsou často 
registrovány v souvislosti s pácháním násilné trestné činnosti. Některé druhy 
zbraní jsou dokonce považovány za světovou špičku. Velice „oblíbený“ 
v kriminálních kruzích je např. samopal „Škorpion“ a české pistole ČZ. 

V oblasti nelegálního nakládání s chemickými, biologickými, 
radioaktivními a ostatními vysoce nebezpečnými látkami se na českém ilegálním 
trhu opakovaně objevují nabídky k nelegálnímu prodeji. Radioaktivní materiály 
zadržené na území České republiky pocházejí převážně ze zemí bývalého Sovětského 
svazu. Kromě nich jsou na ilegálním trhu nabízeny např. zdroje ionizujícího záření. 
Latentní nebezpečí představuje únik těchto nebezpečných materiálů do rukou 
mezinárodních teroristických organizací a vlád embargovaných zemí. 
 
−  Organizovaná majetková kriminalita 

Majetková kriminalita, respektive krádeže, tvoří dlouhodobě většinu 
veškeré kriminality páchané na území ČR. Nejvíce jsou jí zasažena velká města a 
lokality, v nichž se pohybuje velké množství anonymních osob (jako jsou např. 
nádraží, nákupní centra, dopravní prostředky, atp.). Jedno z nejvíce 
organizovaných a zároveň velmi výnosných odvětví trestné činnosti v současné 
době v ČR představují krádeže motorových vozidel. V souvislosti s otevřením 
hranic v rámci schengenského prostoru se stále větší počet pachatelů z ČR 
zaměřuje na krádeže vozidel v zahraničí. Odcizená vozidla jsou převážena dále do 
zahraničí nebo, po získání dalších potřebných dokladů (zahraniční technický 
průkaz, kupní smlouva, celní odbavení atd.), jsou přihlašována do evidence 
v České republice. Stále závažným problémem zůstávají krádeže a vývoz předmětů 
kulturního dědictví. Situace v odhalování a objasňování této trestné činnosti 
zůstává dlouhodobě velmi neuspokojivá. 
 
−  Ekologická kriminalita 

Díky zpřísnění legislativy a odpadů byly značně omezeny případy 
masivního dovozu odpadů ze zahraničí, jak tomu docházelo v minulosti. Objevují 
se však signály, které nasvědčují tomu, že by mohlo docházet k vývozu odpadů 
z ČR mimo členské země EU. Vývozy a dovozy odpadů organizují firmy 
s kriminálním pozadím a mezinárodní působností. 
 Mezi nejzávažnější formy ekologické kriminality rovněž patří nezákonný 
obchod s ohroženými a chráněnými druhy živočichů a rostlin. 
 
 
Legalizace nezákonných zisků 

 
Podobně jako v dalších zemích EU, i v ČR zaznamenáváme četné 

transakce související s praním špinavých peněz. Vývozy hotovosti do zemí mimo 
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EU se objevují zejména v souvislosti s asijskou komunitou v ČR. Častým 
způsobem praktikovaným organizovaným zločinem v České republice jsou i 
investice do realit – restaurací, kasin atd. a rovněž zakládání krycích společností 
pro finanční transfery.  

Mezi často využívané formy praní špinavých peněz v České republice 
patří realizace tzv. kolečka – propírání špinavých peněz v souvislosti s obchody na 
burze nebo středisku cenných papírů, přimíchávání těchto finančních prostředků 
k legálně získaným financím (do podnikových tržeb, výnosů atd.). Dochází 
k převodu „legálních zisků“ (v případě, pokud se nepodaří prokázat, že pocházejí 
z trestné činnosti) do zahraničí.  

Po zpřísnění legislativy a postihu kriminality ve státech bývalého 
Sovětského svazu se u nás, i ve státech západní Evropy, začali častěji usazovat 
významní členové organizovaného zločinu z těchto zemí. Společně s tím je patrný 
přesun některých jejich aktivit i v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti 
páchané mimo Českou republiku, které bylo prováděno formou „investic“ na 
českém území. 
 
 
Organizovaný zločin ve společnosti 

 
Srůstání organizovaného zločinu s legální sférou jak v zemích EU, tak 

v ČR je pozorováno již od počátku 90. let. Organizovaný zločin projevuje vysokou 
schopnost infiltrovat do různých institucí státní a veřejné správy a do legálních 
soukromých podnikatelských subjektů, a to jak na státní, tak i regionální úrovni. 
Zejména domácí skupiny OZ dnes často působí ve spolupráci se zkorumpovanými 
představiteli místní samosprávy a v některých případech prosazují svoje zástupce 
do volených zastupitelských orgánů „a to nejen na komunální úrovni“. Kriminální 
činnost bývá často úzce spojena s legálním podnikáním vůdčí osoby skupiny 
(obchody s nemovitostmi, stavební firmy, autobazary, opravny automobilů, 
soukromé bezpečnostní služby apod.). Podle Bezpečnostní informační služby (BIS) 
má český organizovaný zločin nejvyšší úrovně podobu vlivových sítí a 
podnikatelsko-mocenských struktur. Prostřednictvím legálních ekonomických 
subjektů profituje zejména systematickým obohacováním se na veřejných 
rozpočtech a firmách se státní majetkovou účastí. Podnikání představitelů takových 
struktur (prostřednictvím legálních obchodních subjektů) je zároveň doprovázeno 
skrytým a nelegitimním uplatňováním vlivu na orgány státní správy a samosprávy 
apod. Spíše než o pevnou strukturu jde o systém volných, vzájemně 
spolupracujících a prostupných sítí disponujících penězi, vlivem a/nebo kontakty. 
Takové struktury naplňují řadu definičních znaků organizovaného zločinu. Vedle 
skrytého působení, omezeného členství, uplatňování vlivu a používání korupce lze 
zařadit i využívání expertů, zajišťování trestní nepostižitelnosti prostřednictvím 
ovlivňování orgánů činných v trestním řízení a oddělováním organizátorů od 
vykonavatelů. 

Zahraniční skupiny organizovaného zločinu této nejvyšší úrovně většinou 
nedosahují. Přesto se v českém prostředí významně etablovaly a stabilizovaly. 
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Spolupracují zde jak s kriminálním prostředím, tak i s legální sférou. Jedná se 
o znepokojující trend, kdy nejvyšší články zločineckých struktur investují do 
legálních podniků, navazují kontakty v politických kruzích a zapojují do svých 
machinací zprostředkovatelské firmy, které mnohdy ani netuší, že poskytují služby 
kriminálním strukturám.     
 Významným nástrojem organizovaného zločinu jsou korupce a 
klientismus. Ohrožují administrativní kontrolu společnosti, vymáhání práva, 
efektivní rozdělování finančních prostředků z veřejných rozpočtů, legislativní 
procesy aj. Korupce stále častěji nabývá forem, v nichž je finanční prospěch 
nahrazován systémem vzájemných služeb a protislužeb nehmotné povahy.  

Pokračuje rovněž trend, kdy je korupce jako prostředek pro dosažení 
výhod nahrazována systémem klientských sítí, ve kterém se finanční a hmotné 
vazby účastníků zcela vytrácejí. Klientismus je výrazným rysem české společnosti, 
jíž je ve vysoké míře tolerován. Příznačný je i pro imigrantské komunity žijící 
v ČR, například pro asijské komunity. Významně napomáhá provádění 
organizovaných kriminálních aktivit.  

V současné době rychle roste i počet českých občanů a firem působících 
jako právní poradci či partneři při kriminálních operacích, agenti pro styk s úřady a 
nákup nemovitostí, pracovníci public relations aj. Například lví podíl na asijské a 
ruskojazyčné migraci do České republiky v 90. letech má de facto několik 
právnických firem, které obratně využívají mezer v zákonech. Rovněž ochota části 
představitelů průmyslové a finanční sféry spolupracovat se zahraničními investory 
disponujícími obskurními zdroji financí či firmami s nejasnou zahraniční účastí je 
u nás vysoká. 

V tomto ohledu ovšem nenese vinu pouze podnikatelská sféra. Jak se 
ukazuje, v případě pronikání zahraničních podnikatelských subjektů napojených na 
OZ postrádáme dostatečně plošnou a účinnou referenční službu, která by dokázala 
naše podnikatelské prostředí včas varovat.   
 
 
Stav opatření 
 

Česká republika dokáže bezpochyby časem sladit naši legislativu 
s evropskými standardy, provést v ní řadu změn odpovídajících potřebám boje 
proti organizovanému zločinu Otázkou zůstává, jak tuto legislativu budeme 
schopni prosadit v praxi.  

České republice se postupně daří vytvářet specializované útvary a 
pracoviště pro boj s organizovaným zločinem. Závadou však nadále zůstává 
cirkulace kádrů, která na problematiku jednotlivých mezinárodních zločineckých 
seskupení a aktivit znemožňuje vyškolit dostatečné množství fundovaných 
odborníků. V případě tohoto komplikovaného fenoménu by se přitom mělo jednat 
o vzdělávání prakticky celoživotní. Přetrvávajícím nedostatkem je i obecně nízká 
úroveň znalostí nižších složek policie o projevech OZ, jejich často nízká schopnost 
tyto projevy identifikovat a účinně proti nim zasahovat.   
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Za všelék na naše problémy je mnohdy označováno naše napojení na 
evropské bezpečnostní struktury. Realitou ovšem je, že se jedná o struktury, které 
se teprve tvoří, a to je mnohdy značně nepřehledný proces. Všeobecně práce na 
budování společné bezpečnosti zemí Evropské unie probíhají zpomaleně. Zejména 
v případě Evropské unie nenastupujeme do rozjetého vlaku, jak bývá často 
citováno. Tento vlak se teprve rozjíždí a jeho strojvůdci mnohdy ani neví, do jaké 
příští stanice dojedou. 

Cesta ke skutečně fungujícímu systému české národní bezpečnosti bude 
zřejmě ještě dlouhá a plná výmolů.  
 
 
Kontaktní údaje: 
PhDr. Miroslav Nožina, Ph.D., 
Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 
e-mail: nozina@iir.cz. 
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VYBRANÉ ASPEKTY FINANCOVÁNÍ OCHRANY 
PŘED POVODNĚMI S PŘIHLÉDNUTÍM K ROLI 
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Abstract 

This submitted text describes selected aspects of financing protection 
against floods with accent on task of private sector; more elaborates relevant 
finnancing instruments, whitch are used in particular after floods, first of all 
insurance, public collections, gifts of private and public people. 
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Úvod 
 
Povodeň je fází hydrologického režimu na vodním toku. 

Charakteristickým projevem je náhlé zvýšení průtoků a vylévání vody mimo 
koryto nebo nemožnost jejího odtoku. Jedná se o přirozenou součást oběhu vody, 
kterou není možné chápat pouze negativně. Pozitivně působí zejména na 
společenstva rostlin, živočichů a jejich biotopů [6]. Pro lidskou společnost však 
představuje tento jev ohrožení chráněných aktiv. Rizika spojená s povodňovou 
činností jsou zvyšována především osídlováním inundačních oblastí a to zejména 
v intravilánech obcí.  

Ochrana před povodněmi klade vysoké nároky na zajištění finančních 
prostředků.  Podle jejich poskytovatele lze rozlišit zdroje veřejné a soukromé. Míra 
jejich vzájemného podílu na celkovém financování vychází z obecných principů 
ochrany před povodněmi a je určena dosažením přijatelného kompromisu mezi 
kritérii společenské efektivnosti a společenské solidarity [1].  

Na základě vyváženosti působení uvedených kritérií jsou identifikovatelné 
dva základní přístupy k zajišťování ochrany před povodněmi [1]:  
1) Významně převládá podíl veřejných zdrojů, stát solidárně přebírá veškerou 

odpovědnost za finanční zabezpečení. V důsledku nízké participace 
soukromého sektoru není dosaženo dostatečné míry motivace pro eliminaci 
rizikového chování a poučení se ze zkušenosti. Povodňové škody se v čase 
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nesnižují a vynakládání finančních prostředků je tak z pohledu státu 
neefektivní. 

2) Snižováním role státu se zvyšuje odpovědnost subjektů soukromého sektoru 
na hrazení finančních nákladů spojených s ochranou před povodněmi. 
Z pohledu státu se jedná o velmi efektivní systém, který však nesplňuje 
podmínku solidarity.   

V ČR plní klíčovou roli při zajišťování protipovodňové ochrany stát. 
V době snižujících se výdajů veřejných rozpočtů však lze předpokládat nárůst 
požadavků na zvýšení efektivnosti, což povede k přenášení vyšší odpovědnosti na 
soukromý sektor.   
 
 
1  Vybrané finanční nástroje soukromého sektoru  
 

Zapojení soukromého sektoru je přístupem vícezdrojového financování. 
Participace privátních subjektů je například upravena zákonem o vodách [3], který 
ukládá právnickým a fyzickým osobám povinnost hradit náklady, které jim 
vzniknou v souvislosti s vlastními opatřeními  ochrany jejich majetku před 
povodněmi (záchrana životů a majetku, prováděná příslušnými orgány je hrazena 
z veřejných zdrojů). 

Pro bližší vymezení byla vybrána následující relevantní opatření:  
 

1.1  Pojištění 
 

Pojišťovny v rámci provozování pojišťovací činnosti vytvářejí a rozdělují 
peněžní rezervy a fondy, které za stanovených pravidel užívají k hrazení potřeb 
vyvolaných nahodilými událostmi. Výše těchto pojistných plnění je odvozována od 
pojistné částky. Pojišťovnictví je tedy komerční službou spojenou s přebíráním 
životních i neživotních pojistných rizik.   

Právo jejího poskytování na území České republiky mají instituce 
s příslušným oprávněním vydaným Českou národní bankou. Za účelem 
prosazování společných zájmů pojišťoven působí na českém trhu sdružení České 
asociace pojišťoven (dále jen „ČAP“). 

Zákon o pojišťovnictví [4] rozlišuje odvětví životních a neživotních 
pojištění. Z pohledu sanace povodňových škod je relevantní zabývat se odvětvím 
neživotních pojištění.   

Za posledních deset let byly v důsledku významných povodní (povodně 
2002; 2006; 2009; květen, červen 2010; srpen 2010) vyčísleny škody dosahující 
přibližně 103 mld. Kč, z toho škody nahlášené pojišťovnám v rámci pojištění 
privátních subjektů činily necelých 41 mld. Kč. Informace o výši vyplacených 
pojistných plnění za nahlášené škody způsobené významnými povodněmi nejsou 
dostupné.  

Detailní rozpracování podílu jednotlivých významných povodní na 
celkových škodách způsobených za posledních deset let je uvedeno v tabulce č. 1. 
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Tabulka 1 
Škody způsobené významnými povodněmi z pohledu pojišťoven [7,8,12,13,14,15] 

 

SLEDOVANÉ 
PARAMETRY 

POVODNĚ 

2002 2006 2009 
2010 

(květen, 
červen) 

2010 
(srpen) 

Přímé škody celkem 
(mld. Kč) 73,1 6 8,5 5,1 10,2 

Škody nahlášené 
pojišťovnám 

privátními subjekty 
(mld. Kč) 

35,9 0,8 1,9 0,6 1,6 

Nahlášené pojistné 
události privátními 

subjekty 
(ks) 

80 750 14 126 17 017 7 561 11 608 

 
 

Vedle uvolňování finančních prostředků ve fázi obnovy plní pojišťovny 
důležitou úlohu rovněž při poskytování informací o vzniklých škodách. V případě, 
že jsou provozovateli pojišťovací činnosti v odvětví neživotních pojištění, na něž 
se vztahuje i pojištění majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí 
v území, poskytují České národní bance souhrnné informace o počtu a výši 
nahlášených škod a o výši vyplacených pojistných plnění vzniklých v důsledku 
škod způsobených při vyhlášeném stavu nebezpečí nebo nouzovém stavu. Bližší 
informace vymezuje zákon o pojišťovnictví [4].  

Za účelem stanovení výše pojistného, v závislosti na míře povodňového 
nebezpečí v území, rozlišují pojišťovny následující kategorie povodňových 
zón [11]: 
• zóna 1 zanedbatelné nebezpečí výskytu povodně 

pojišťovny objekt bez problémů pojistí, 
• zóna 2 oblast s nízkým nebezpečím výskytu povodně 

pojišťovny mohou objekt pojistit například s navýšením 
o rizikový příplatek (území tzv. maximálního rozlivu), 

• zóna 3 střední nebezpečí výskytu povodně 
pojišťovny mohou kromě rizikového příplatku i výrazně snížit 
limit pojistného plnění na toto riziko nebo zvýšit spoluúčast 
(území Q50), 

• zóna 4 vysoké nebezpečí výskytu povodně 
objekty jsou zpravidla nepojistitelné (území Q20).  

Vizualizaci údajů a evidenci území podle jednotlivých zón nebezpečí 
zajišťuje ČAP prostřednictvím své internetové prezentace [9].  
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1.2  Veřejné sbírky 
 

Jejich pořádání je výrazem dobrovolné společenské solidarity. Veřejnou 
sbírkou se rozumí činnost zahrnující získávání a shromažďování příspěvků od 
přispěvatelů pro veřejně prospěšný účel; v souvislosti s řešením důsledků povodní 
jsou zaměřeny zejména na zlepšení humanitární situace v zasažených oblastech.  

Oprávnění pořádat veřejné sbírky mají pouze právnické osoby. Dalším 
nezbytným předpokladem je splnění ohlašovací povinnosti právnické osoby vůči 
příslušnému krajskému úřadu, který je zároveň kontrolním orgánem.  

Z dostupných informací vyplývá [10], že za období 2001 – 2010 proběhlo 
přibližně 4 000 veřejných sbírek s výtěžkem asi 2 mld. Kč. Nejčastějšími 
pořadateli byly obce a nestátní neziskové organizace.   

Realizace veřejné sbírky je možná za využití níže uvedených nástrojů:   
• shromažďováním příspěvků na zvláštní bankovní účet zřízený u banky pro 

tento účel, 
• sběracími listinami, 
• pokladničkami v určených místech, 
• prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně, 
• prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné 

přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, 
• dárcovskými textovými zprávami, 
• složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou. 

Podrobnosti ke konání veřejných sbírek vymezuje vlastní právní předpis 
[2]. Smyslem této regulace je především zajištění relevantní kontroly ze strany 
úřadů v případech, kdy přispěvatelé nemají možnost zjistit, jak je s vybranými 
prostředky nakládáno. 

Za účelem zvýšení transparentnosti provozuje Ministerstvo vnitra ČR 
centrální evidenci veřejných sbírek, kterou aktualizuje přibližně ve dvouměsíčních 
intervalech a vizualizuje na své internetové prezentaci.  

 
1.3  Dary od fyzických a právnických osob 
 

Poskytování darů má nejen pozitivní finanční efekt, je rovněž výrazem 
dobrovolné společenské solidarity. Darovány mohou být prostředky věcné nebo 
peněžité povahy, ale také služby.  

Realizace této formy pomoci je podporována státem prostřednictvím 
daňových zvýhodnění, což je přínosem i pro darující subjekty. Podmínkou 
poskytování těchto daňových slev je prokázání aktu darování prostřednictvím 
darovací smlouvy (její podobu upravuje občanský zákoník).  

V souladu s daňovými zvýhodněními si fyzické osoby mohou od základu 
daně odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám 
státu, právnickým osobám a pořadatelům veřejných sbírek na financování 
humanitárních účelů. Podmínkou pro uplatnění odpočtu je, že úhrnná hodnota darů 
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v příslušném zdaňovacím období přesáhne alespoň 2 % ze základu daně nebo činí 
alespoň 1 000 Kč. Horní hranicí je odpočet nejvýše 15 % ze základu daně.  

Obdobným způsobem, jako při uplatnění daňových odpočtů u fyzických 
osob, je postupováno i v případě právnických osob. Zde je spodní hranice úhrnné 
hodnoty daru určena částkou alespoň 2 000 Kč; horní limit odpočtu činí nejvýše 
10 % ze základu daně.  

Detailní rozpracování pravidel a postupů pro uplatňování odpočtu hodnoty 
darů od základů daně upravuje zákon o daních z příjmů [5]; problematika darování 
se rovněž částečně prolíná s oblastí veřejných sbírek [2]. 

 
 

Závěr 
 

Soukromý sektor plní již v současnosti podstatnou roli při financování 
ochrany před povodněmi. Podle výše uvolněných finančních prostředků je 
nejvýznamnějším nástrojem pojištění. Neopominutelnými opatřeními jsou rovněž 
veřejné sbírky a dary, které vedle finančního přínosu představují také důležitý 
sociálně-integrační prvek.  

Míra zastoupení soukromého a veřejného sektoru na financování ochrany 
před povodněmi vychází z právního prostředí a je ovlivňována politickými 
rozhodnutími. Česká republika má dostatečně vytvořené podmínky pro účinné 
zapojení soukromého sektoru a běžně využívá jeho finančních nástrojů.  
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Abstract 
Protection population system international armed conflicts will be insured 

and provided by civil defence organizations and theirs personnel which shall be 
respected and protected, subject to the provisions of Protocol Additional I and they 
shall be entitled to perform their civil defence tasks. Main aim of this paper is 
according Czech legal conditions to identify opportunities and describe 
possibilities of obtaining human resources for population protection personal in 
international armed conflicts resp. in state of war. 
 
Keywords 
Population protection, human resources, civil defence, personnel, humanitarian 
tasks. 
 
 
1  Úvod 
 

Ochrana obyvatelstva před účinky nepřátelských akcí v období 
mezinárodního ozbrojeného konfliktu bude zabezpečovaná civilní obranou 
(institucemi a jednotkami civilní obrany) prostřednictvím plnění humanitárních 
úkolů, a to zejména varováním, záchrannými pracemi, poskytováním 
zdravotnických služeb, bojem s požáry, poskytováním nouzového ubytování, 
zásobování, organizováním a poskytováním úkrytů, pomocí obyvatelstvu při 
ochraně předmětů nezbytných k přežití a prováděním dalších činností. Cílem 
humanitárních úkolů je chránit civilní obyvatelstvo před nebezpečím, pomoci mu 
odstranit bezprostřední účinky nepřátelských akcí nebo pohrom a také vytvořit 
nezbytné podmínky pro jeho přežití (Protokol I). 

Vedoucí postavení při organizování, zajišťování a plnění úkolů 
ochrany obyvatelstva v období mezinárodního ozbrojeného konfliktu bude mít 
HZS ČR, jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, složky integrovaného 
záchranného systému a zařízení civilní ochrany (zřizované dle zákona č. 239/2000 
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Sb., o integrovaném záchranném systému). Půjde o období, kdy bude vyhlášen stav 
ohrožení státu nebo válečný stav a občané ČR budou plnit brannou povinnost. 

V období plnění branné povinnosti, kterou občané ČR plní za stavu 
ohrožení státu nebo válečného stavu, bude HZS ČR zabezpečovat a vykonávat 
úkoly dle zákona o integrovaném záchranném systému, zákona o krizovém řízení, 
zákona o požární ochraně a zákona o Hasičském záchranném sboru České 
republiky. 

Lze předpokládat, že toto období, v souvislosti se zvýšenými požadavky 
na rozsah zabezpečování a poskytování ochrany obyvatelstva (civilní obrany dle 
Protokolu I) a s tím související nárůst požadavků na činnosti HZS ČR, dalších 
jednotek požární ochrany resp. všech složek integrovaného záchranného systému, 
bude vyžadovat navýšení a doplňování počtů osob zabezpečujících činnosti 
v uvedených oblastech (dále doplňování lidských zdrojů). V otázce navýšení 
počtů půjde jak o jejich jednorázové navýšení (z důvodů nezbytnosti zvýšit 
kvantitativní schopnosti), tak následné průběžné doplňování (např. z důvodu 
reakce na nově vzniklé úkoly při ochraně civilního obyvatelstva, povolání lidských 
zdrojů k výkonu mimořádné služby v ozbrojených silách nebo z důvodu zranění, 
úmrtí apod.). 

Významným zdrojem (ne však jediným), který lze využít pro doplnění 
resp. doplňování HZS ČR a dalšího personálu jednotek a institucí civilní obrany, 
jsou sbory dobrovolných hasičů obcí, které mají více než 300 tisíc členů. Z tohoto 
počtu je téměř 1/3 dobře vycvičena a vybavena.  

Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu bude z hlediska použití 
lidských zdrojů jako prioritní vystupovat potřeba doplňování ozbrojených sil. 
K tomu je vytvořen branným zákonem právní nástroj - branná povinnost, což je 
povinnost státního občana České republiky plnit úkoly ozbrojených sil ČR a 
zahrnuje povinnost občana podrobit se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou 
činnou službu a plnit další povinnosti stanovené branným zákonem. Potenciál 
lidských zdrojů, který by šlo pro navyšování počtů osob v systému ochrany 
obyvatelstva využít tak bude omezován potřebami doplňování ozbrojených sil. 

Hlavním cílem článku je identifikovat příležitosti získávání lidských 
zdrojů za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu resp. při plnění branné 
povinnosti občany ČR pro systém ochrany obyvatelstva (civilní obrany – dle 
Protokolu I). 
 
 
2  Proces plnění branné povinnosti občany ČR 
 

Na procesu plnění branné povinnosti občany ČR lze identifikovat 
potencionální lidské zdroje, které lze využít pro saturaci potřeby navýšení a 
doplňování lidských zdrojů. Níže uvedený znázorněný proces umožňuje 
identifikovat příležitosti pro navyšování a doplňování lidských zdrojů při plnění 
branné povinnosti občany ČR, a to na základě zákona č. 585/2004 o branné 
povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).  

 



            THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION zvláštní vydání/2012 

 123 

Proces mobilizace ozbrojených sil na základě branné povinnosti 
 

 
 
Legenda: 
• BP – branná povinnost • VS – válečný stav  
• StOhSt – stav ohrožení státu 
• OS – ozbrojené síly 

• 1. až 12. – tzv. procesní body 
• Uvedené paragrafy se vztahují k brannému zákonu 

 
Schéma 1 

Proces mobilizace ozbrojených sil na základě branné povinnosti 
 
 
3  Možnosti doplňování lidských zdrojů  
 

Požadavky na četnost a schopnosti lidských zdrojů nutných pro 
doplňování personálu HZS ČR, jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, složek 
integrovaného záchranného systému a zařízení civilní ochrany budou záviset na 
typové činnosti a druhu tzv. cílové služby. 
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Typové činnosti: 
a) záchranné práce; 
b) požární zásah; 
c) první pomoc; 
d) logistické zabezpečení; 
e) organizační a administrativní pracovník. 

Cílové služby: 
a) ochrana obyvatelstva *1) 
b) požární ochrana v obcích; 
c) zdravotnické služby; 
d) v HZS ČR. 
 
*1)  V případě ochrany obyvatelstva v období stavu ohrožení státu a válečného stavu půjde 

o plnění úkolů ochrany obyvatelstva dle zákona č. 239/2000 Sb. resp. o plnění 
humanitárních úkolů civilní obrany dle Dodatkového protokolu I k Ženevským 
úmluvám z 12. srpna 1949 (Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí 
č. 168/1991 Sb.). 

 
3.1 Identifikace příležitostí pro doplňování lidských zdrojů  
 

Identifikaci příležitostí pro doplňování lidských zdrojů k doplňování 
personálu HZS ČR, jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, složek 
integrovaného záchranného systému a zařízení civilní ochrany pro období branné 
povinnosti lze rozdělit do dvou základních oblastí: 
• lidské zdroje, které lze získat cestou žádosti o zproštění výkonu mimořádné 

služby; 
• lidské zdroje, které lze získat mimo zproštění výkonu mimořádné služby.  

Identifikace příležitostí pracuje s variantou vyhlášení všeobecné 
mobilizace ozbrojených sil, která se vztahuje na všechny vojáky v záloze. 

 
3.1.1  Lidské zdroje získávané cestou žádosti o zproštění výkonu 

mimořádné služby 
Lidské zdroje doplňované cestou žádosti o zproštění výkonu 

mimořádné služby (procesní bod č. 11) lze získat formou podání žádosti 
o zproštění. Je nutno uvést, že na zproštění výkonu mimořádné služby není 
právní nárok. To znamená, že v konečném výsledku nemusí dojít ke zproštění 
mimořádné služby pro takový počet osob, který by byl případně požadován na 
základě plánů a dalších opatření přijatých za tímto účelem. 

Při zpracování analýz, plánů a opatření prováděných za účelem 
doplňování lidských zdrojů způsobem zproštění mimořádné služby je žádoucí 
vycházet z toho, že tyto osoby by měly být zařazeny na řídící funkce a tam, kde 
se předpokládá osobní fyzické nasazení za rizika ohrožení zdraví i života a 
také, že tyto osoby jsou pro cílové činnosti vycvičeny (např. členové jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí).  
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Zabezpečování lidských zdrojů cestou zproštění bude plánováno 
zejména za účelem zabezpečení: 
• typových činností: záchranné práce, požární zásah a první pomoc; 
• cílových služeb: HZS ČR, požární ochrana v obcích a zdravotnické služby. 
 
Nedostatek stávající právní úpravy 

Stávající právní úprava branného zákona uvádí, že vojáka v záloze, 
u něhož je v důležitém zájmu bezpečnosti České republiky třeba, aby mohl dále 
vykonávat své civilní zaměstnání, lze zprostit výkonu mimořádné služby a dále, že 
žádost o zproštění výkonu mimořádné služby může podat pouze 
zaměstnavatel (viz. procesní bod č. 11). Mezi důvody důležitého zájmu se dle 
branného zákona považuje mimo jiné zabezpečení úkolů obcí na úseku požární 
ochrany, nebo zabezpečení nezbytné ochrany obyvatel.  

Členové sborů dobrovolných hasičů obcí nejsou zpravidla 
zaměstnanci obecních úřadů, a tudíž se na obce nevztahují ustanovení o možnosti 
podat žádost o zproštění výkonu mimořádné služby. Obdobně platí i pro personál 
zařízení civilní ochrany. Obecní úřady nebo HZS krajů, jako subjekty mající 
v kompetenci zabezpečení úkolů obcí na úseku požární ochrany resp. zabezpečení 
ochrany obyvatelstva, nejsou oprávněnými osobami k podání žádosti o zproštění 
výkonu mimořádné služby.  

Na základě výše uvedeného nelze prakticky použít nástroje branného 
zákona – podat žádost o zproštění výkonu mimořádné služby, protože subjekty 
odpovědné za zabezpečení úkolů obcí na úseku požární ochrany resp. 
zabezpečení ochrany obyvatelstva (tj. obecní úřady a HZS krajů) nejsou dle 
současné úpravy branného zákona osobami oprávněnými podat žádost o zproštění. 
 
3.1.2 Získávání lidských zdrojů mimo zproštění výkonu mimořádné služby 

Způsob doplňování lidských zdrojů jiným způsobem než zproštěním lze 
plánovat a organizovat z cílových skupin občanů uvedených v procesních 
analytických bodech č. 2, 4, 8, 10 a 12. Tento způsob doplňování lidských zdrojů 
bude narůstat na významu v případech zamítnutí žádostí o zproštění výkonu 
mimořádné služby nebo akutního vzniku potřeby k doplnění počtů osob. 

Při tomto způsobu doplňování lidských zdrojů je nutno mít na zřeteli 
výběr osob v korelaci s typovými činnostmi a cílovými službami a se splněním 
stanovených zdravotních a případně dalších kritérií stanovených právními předpisy. 
 
Cílové skupiny lidských zdrojů 

Občané nad 60 let (procesní bod č. 4) 
Jedná se o cílovou skupinu osob, která již nepodléhá branné povinnosti. 

Na základě principu dobrovolnosti lze plánovat a připravit smluvní právní vztah, 
kde osoba za úhradu nebo zdarma bude vykonávat sjednanou činnost. V mnoha 
případech se bude jednat o osoby odborně způsobilé. 

Zabezpečování lidských zdrojů z cílové skupiny občané nad 60 let 
bude plánováno zejména za účelem zabezpečení: 
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• typové činnosti: první pomoc, logistické zabezpečení, organizační a 
administrativní pracovník; 

• cílové služby: ochrana obyvatelstva; zdravotnické služby; organizační složky 
státu a příspěvkové organizace, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je 
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS ČR. 

 
Občané do 18 let (procesní bod č. 2) 
Jedná se o cílovou skupinu osob, která ještě nepodléhá branné povinnosti. 

U této cílové skupiny se lze zaměřit na osoby ve věku od 15 do 18 let.  
Pozn.: Proč se jedná o osoby od 15 let věku. Způsobilost fyzické osoby jako zaměstnance 
k právům a povinnostem a způsobilost k právním úkonům v pracovněprávních vztazích 
(pracovně právní způsobilost) vznikají současně, a to dosažením věku 15 let (§ 6 Zákoníku 
práce). 

Osoby ve věku 15 až 18 let mohou být zařazovány do cílových služeb za 
dodržení ustanovení právních předpisů např. zákoníku práce (je upravena 
maximální délka směny, průběh pracovní činnosti atd.).  

Tyto osoby, i když ještě nenabyly zletilosti, jsou vzhledem ke svému věku 
schopny fyzicky a mentálně vykonávat podpůrné a organizační práce např. při 
poskytování nouzového ubytování a zásobování, při organizování a zabezpečování 
evakuace (v evakuačních a přijímacích střediscích), při organizování a poskytování 
úkrytů atd. 

Na základě principu dobrovolnosti lze plánovat zařazení osob od 15 do 18 
let do cílových služeb, kde osoba bude za úhradu nebo zdarma vykonávat 
sjednanou činnost na základě uzavřené dohody resp. pracovního vztahu. 

Zabezpečování lidských zdrojů z cílové skupiny 15 - 18 let lze 
plánovat zejména za účelem zabezpečení: 
• typové činnosti: logistické zabezpečení, podpůrné činnosti, organizační a 

administrativní pracovník; 
• cílové služby: ochrana obyvatelstva. 
 

Občané neschopni vykonávat vojenskou činnou službu (procesní bod č. 8) 
Občané, kteří nejsou schopni vykonávat vojenskou činnou službu, mohou 

být v konkrétních případech zdravotně způsobilí vykonávat činnosti v cílových 
službách, a to na základě splnění stanovených zdravotních kritérií pro výkon 
činností v cílových službách a typových činnostech. Seznamy osob neschopných 
vykonávat vojenskou činnou službu mají po ukončení odvodního řízení odvodní 
komise resp. krajská vojenská velitelství. 

Při sjednání dohody o zařazení do cílových služeb lze postupovat obdobně 
jako u cílové skupiny nad 60 let.  

Zabezpečování lidských zdrojů z cílové skupiny občanů neschopných 
vykonávat vojenskou činnou službu lze plánovat zejména za účelem 
zabezpečení: 
• typové činnosti: logistické zabezpečení, podpůrné činnosti, organizační a 

administrativní pracovník; 
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• cílové služby: ochrana obyvatelstva, organizační složky státu a příspěvkové 
organizace, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Ministerstvo vnitra – 
Generální ředitelství HZS ČR. 

 
Odmítnutí mimořádné služby (procesní bod č. 10) 
Voják v záloze, který odmítl vykonávat mimořádnou službu, podléhá 

pracovní povinnosti. Přehled o těchto osobách je veden u obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností. Na základě jejich využití resp. nevyužití pro potřeby 
plnění úkolů obrany a po dohovoru a v součinnosti s obecními úřady obcí 
s rozšířenou působností lze využít tyto osoby ve prospěch plnění typových 
činností a cílových služeb. 

Lidské zdroje z cílové skupiny osob, které odmítly mimořádnou 
službu, lze plánovat zejména za účelem zabezpečení: 
• typové činnosti: záchranné práce, logistické zabezpečení, podpůrné činnosti; 
• cílové služby: požární ochrana v obcích, ochrana obyvatelstva. 
 

Mimořádná služba (procesní bod č. 12) 
Mimořádnou službu vykonávají vojáci v záloze ode dne nástupu 

k vojenskému útvaru na základě povolávacího rozkazu nebo veřejné vyhlášky. 
Vojáky v záloze vykonávající mimořádnou službu, zejména z řad jednotek 

požární ochrany dobrovolných hasičů obcí, ale i dalších profesních odborností, 
kteří mohou být využiti v rámci ochrany obyvatelstva, požární ochrany obcí atp., 
lze na základě rozhodnutí příslušných státních a vojenských orgánů zařadit mezi 
personál a organizace civilní obrany. Jejich činnost, řízení a označení musí být 
v těchto případech realizováno v souladu s Protokolem I. Tyto osoby budou 
mít status vojenského personálu vyčleněného pro plnění úkolů civilní obrany 
dle Protokolu I.  

Lidské zdroje z cílové skupiny osob povolaných k mimořádné službě 
lze za účelem ochrany civilního obyvatelstva v případě mezinárodního 
ozbrojeného konfliktu plánovat výhradně pro zabezpečení a plnění 
humanitárních úkolů civilní obrany dle Protokolu I: 
• typové činnosti: záchranné práce, požární zásah; 
• cílové služby: ochrana obyvatelstva, požární ochrana v obcích, zdravotnické 

služby. 
 
 
4 Závěr 
 

Při plnění branné povinnosti občany ČR v období vyhlášení stavu 
ohrožení státu a válečného stavu lze identifikované cílové skupiny resp. jejich části 
považovat za příležitosti, které skýtají různou úroveň potenciálu lidských zdrojů 
vhodný k doplňování HZS ČR, jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, složek 
integrovaného záchranného systému a zařízení civilní ochrany. Souhrnný přehled 
příležitostí je uveden v tabulce č. 1: Přehled příležitostí k doplňování lidských 
zdrojů. 
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Tabulka 1 
Přehled příležitostí k doplňování lidských zdrojů 

 
Poř. 
č. Cílová skupina Způsob doplňování Forma právního 

vztahu  

1. Občané nad 60 let Na základě principu 
dobrovolnosti 

Pracovně právní 
vztah za úhradu / na 
výzvu zdarma 

2. Občané od 15 do 18 let Na základě principu 
dobrovolnosti 

Pracovně právní 
vztah za úhradu / na 
výzvu zdarma 

3. Občané zproštění výkonu 
mimořádné služby  

Osoba zůstává 
u svého 
zaměstnavatele  

Pracovně právní 
vztah u svého 
zaměstnavatele 

4. 
Občané neschopni 
vykonávat vojenskou 
činnou službu  

Na základě principu 
dobrovolnosti 

Pracovně právní 
vztah za úhradu / na 
výzvu zdarma 

5. Osoby, které odmítly 
mimořádnou službu Pracovní povinnost 

Dle branného 
zákona a zákona 
o obraně 

6. Vojáci vykonávající 
mimořádnou službu 

Na základě rozhodnutí 
kompetentních 
orgánů 

Výkon mimořádné 
služby 

 
Komentář k tabulce 
• Cílová skupina č. 1 a 2 

Na cílové skupiny pod pořadovým číslem 1 a 2 se nevztahuje branná 
povinnost a tudíž budou tyto osoby k dispozici jako potenciální zdroj 
k doplňování počtů osob. Výhodou může být skutečnost, že v těchto cílových 
skupinách mohou být osoby, které jsou nebo byly členy jednotek požární 
ochrany a dalších důležitých odborností (zdravotní sestry apod.).  
Nevýhodou je, že osobám v těchto cílových skupinách ve věku 15 – 18 let a 
nad 62 let nemůže být činnost nařízena formou pracovní povinnosti. 

• Cílová skupina č. 3 
Silnou stránkou je, že se bude jednat o připravené a vycvičené osoby, které 
lze bez prodlení zařadit mezi výkonné a řídící prvky.  
Slabou stránkou je, že tyto osoby jsou prioritně povolány k plnění výkonu 
mimořádné služby, dále že žádost o zproštění výkonu mimořádné služby 
předkládá zaměstnavatel (což u členů sboru dobrovolných hasičů obcí není 
zpravidla obecní úřad) a v neposlední řadě, že na zproštění není právní nárok 
a o zproštění výkonu mimořádné služby nerozhoduje MV – generální 
ředitelství HZS ČR, ale až v konkrétní situaci příslušné krajské vojenské 
velitelství. 
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• Cílová skupina č. 6 
Silnou stránkou je, že cílová skupina č. 6 bude početná a lze predikovat, že 
může skýtat velkou potenciální příležitost pro doplňování lidských zdrojů, 
především jako personál organizací civilní obrany výhradně určený 
k plnění humanitárních úkolů v souladu s Protokolem I.  
Jako zdroj pro doplňování lze tuto skupinu využít v kombinaci s cílovou 
skupinou č. 3 resp. záměrně nežádat o zproštění výkonu mimořádné 
služby, ale cíleně využít odborně způsobilé vojáky v záloze povolané 
k mimořádné službě k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Slabou stránkou je, že osoby cílové skupiny č. 6 jsou prioritně povolány 
k plnění výkonu mimořádné služby v ozbrojených silách pro plnění úkolů 
obrany státu. 

• Cílová skupina č. 4 
U cílové skupiny č. 4 lze obtížně predikovat její četnost. Počet osob 
potenciálně využitelných pro doplňování lidských zdrojů bude navíc snížen 
z důvodu zdravotní způsobilosti, přesto tuto skupinu nelze ignorovat a lze ji 
přiřadit k potenciálním zdrojům k doplňování počtů osob. 

• Cílová skupina č. 5 
U cílové skupiny č. 5 lze očekávat velmi nízkou četnost osob, která může být 
z hlediska potřeb doplňování zanedbatelná. 
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Protokol I Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 
1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených 
konfliktů (Protokol I) ze dne 8. června 1977 

Dodatkový protokol II 
resp. Protokol II 
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a Mezinárodním výborem Červeného kříže, stává se 
součástí Hnutí červeného kříže a červeného půlměsíce 
a může požádat o členství v Mezinárodní federaci 
červeného kříže a červeného půlměsíce. 
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civilnímu obyvatelstvu a podporují vojenskou 
zdravotní službu. 
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INFORMACE O RIZIKU – POZNÁMKY 
 

INFORMATION ON RISK – NOTES 
 

Radim ROUDNÝ 
 
Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_roudny.pdf. 
 

Abstract 
Treatise of close deal with some problems information like base analyses 

of risk. Attention is devoted especially subjective informations. 
 
Keywords 
Risk, protectid  active, waste, probability, distribution function, information, data, 
subjective information. 
 
 
1  Úvod 
 

Hodnocení rizika není samoúčelné, jeho smysl spočívá v jeho použití při 
návrhu prevence. Výsledkem snažení v managementu rizik je snížení ztrát na tzv. 
chráněných aktivech (dále pouze aktiva), což jsou lidé, majetek, životní prostředí 
a systémy s tím spojené, např. infrastruktura. Aktivem může být určitý objekt, 
systém či území. Riziko způsobují hrozby, o kterých  literatura, např. publikace 
[1], [2], [6], [7], bohatě pojednává. Méně však literatura pojednává o praktických 
aplikacích souvisejících s hodnocením rizika. Důležité je členění jednotlivých 
prvků, viz obr. 1-1, které mají vliv na riziko včetně interakcí hrozeb, které schéma 
nezahrnuje. 

 

 
Obr. 1-1 

Prvky nežádoucí události 
 
 

V tomto pojednání jsou naznačeny některé praktické problémy spojené 
s analýzou rizika z hlediska informací.  
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2  Teorie a praxe rizika  
 

 
 

Obr. 2-1 
Vztah praxe – model – teorie 

 
Vztah teorie a praxe je schematizován na obr.2-1. Teorie vždy popisuje 

realitu (pokud vůbec usiluje o popis reality – viz některé společenské vědy) 
zjednodušeně, jinak to ani není možné. Tedy i model je zjednodušené zobrazení či 
popis konkrétního objektu či procesu, který pochopitelně nikdy nemůže zahrnovat 
vše, ale je pouze zjednodušením. To neplatí pouze pro modely, ale pro všechno 
naše vnímání.  

Při tvorbě modelů musíme rozhodnout o jejich struktuře (podrobnosti 
členění) a hranicích (co do řešeného modelu zahrneme). Chybou je příliš 
podrobné členění právě tak jako nedostatečné, hrubé členění. Stupeň 
strukturovanosti závisí na cíli řešení, neurčitosti prostoru řešení a na 
informačních vstupech. Hranice modelů volíme na základě principu 
separabilnosti, což znamená, že do modelu zahrneme to, co můžeme ovlivnit, a 
prostředí modelu chápeme jako jednosměrné ovlivnění (vazba do modelu, nikoliv 
zpětná vazba na hranici modelu). 

V moderní praxi analýzy a rozhodování je však nutné konfrontovat 
volbu teoretického přístupu, 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 včetně intuitivní. Tak 
se vyhneme mnoha chybám. Dále musíme mít na mysli, že použití určitého 
teoretického přístupu může být pozitivem i negativem.  

Zopakujme, že pokud chceme teorii a modelování objektů, jevů řešit 
racionálně musíme stále hodnotit a respektovat všechny 3 vztahy mezi praxí 
(primární), teorií a modely. 

Při aplikaci modelů (realizované teorie) je dále velmi důležité, jak 
předáme výsledky praxi. Způsob předání musí vycházet z hlediska uživatelů 
výsledků, nikoliv autorů teorií. Domnívám se, že vše lze vysvětlit stravitelně a tak, 
aby uživatelé nabyli přesvědčení, že to není komplikující balast. Předání výsledků 
bádání je náročná práce, pro kterou je potřeba určitý talent, pokud ho nemá autor, 
musíme vhodné osoby nalézt. 
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Pokud rozhodujeme o majetku jiných, např. ve veřejné správě je důležitá 
transparentnost projektů i procesů (výsledek rozhodování), která spočívá v jasné 
formulaci: 
• proč je projekt či proces nutný, 
• jaké jsou alternativy řešení, 
• jaký je užitek U – v našem případě riziko, 
• jaké jsou náklady N (pořizovací, provozní i likvidační), 
• jaká je hodnota H=U/N, 
• kdo jsou aktéři rozhodování, 
• kdo je rozhodováním dotčen. 

Transparentnost nejen vytváří dobrý vztah mezi politiky, profesionály a 
občany, ale mj. je i významným opatřením v boji proti korupci. 

 
 
3  Informace 
 

Rozhodující vstupní okolností je, jaké množství informací máme a jak 
jsou neurčité (žádná informace není zcela deterministická), jinak řečeno, jak jsou 
spolehlivé. Situace vztahu mezi informací a modelem popisu je schematizovaná na 
obr. 3-1. Charakteristika informací je širší, není pouze o množství a neurčitosti, ale 
i o metodách jejich získání, statickém či dynamickém pojetí a dalších okolnostech. 
Nezanedbatelná je i ekonomická stránka, informace a návazná tvorba a 
optimalizace modelů něco stojí, způsob rozhodování je i o tom, kolik vynaložíme 
na získání informací a práci s modelem a co to přinese. Předem však poznamenejme, 
že jednoznačná metoda optimalizace procesu rozhodování neexistuje. 
 

 
 

Obr. 3-1 
Volba struktury modelů 

 
 
Pokud se jedná o velmi nejasný problém s velkou neurčitostí, pak je lepší 

objekt nečlenit a popisovat jednokriteriálně jako tzv. „černou krabici“ podle 
dominantního kritéria.  
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Pro posouzení kvality informací hrají významnou roli zdroje informací či 
dat. Na počátku jakékoliv činnosti jsou tzv. primární data. Možnosti jejich získání 
jsou: 
• objektivně zjištěné informace (používáme, téměř jako synonyma, i pojmy 

exaktní…bezpečně zjištěný, přesný a rigorózní…velmi přesný, 
nekompromisní), což jsou výsledky měření; 

• modelováním matematickým nebo hmotným (např. fyzikálním); 
• z minulosti, např. vyhodnocení četnosti minulých povodní (mohou být 

zjištěny objektivně i subjektivně); 
• subjektivně jedincem; 
• subjektivní skupinová (šetření ve velkých skupinách respondentů, převážně 

laiků někdy nazýváme sociologická šetření); 
• expertní šetření, čímž rozumíme šetření skupinou kvalifikovaných osob, 

odborníků; 
• administrativní databáze, např. účetnictví; 
• na internetu; 
• v médiích; 
• kombinace a jinak (např. ofenzivním zpravodajstvím). 

Při hodnocení rizika jsou významné subjektivní informace, o kterých 
pojednáme dále. 

Množství informace ve zprávě (kvantitativní stránka) má dvojí smysl. 
Jednak je to pravděpodobnostní pohled, který vychází z toho, že méně 
pravděpodobná zpráva nese více informací1.  

Z hlediska pravděpodobnosti získání zprávy p(z) je množství informací 
zprávy dáno: 

 

   ( ) ( )zpzI 2log−=     (3-1) 
 

Jinak řečeno I(z) hodnotí obtížnost získání zprávy, ze které vyplývá její 
užitečnost. Problémem je, že význam informace můžeme hodnotit až po jejím 
získání. 

Proto dalším významným hlediskem je rozsah dat2. Rozměrem množství 
informace je bit, což je kódování či vyjádření dvojkovou soustavou ano – ne, 1 – 0. 
Pokud informace má k-rozměrnou formu binární formu s ni diskrétními body 
v každém rozměru, iє‹1 ; k›, pak její obsah je: 

 

    ∏=
k

inI
1

    (3-2) 

 

Např. dvourozměrnou informací jsou odpovědi 100 respondentů 
hodnotících vždy 1 až 5 body, informační obsah je 500 bit.  

Charakteristiky informačních systémů můžeme posuzovat mnoha 
způsoby. Pro ilustraci uvedeme pouze příklady. 

Koeficientem redukce dat kR rozumíme poměr ukazatelů R, které 
vytvoříme (v našem oboru počet ukazatelů rizika) k počtu vstupních dat D. 
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D
Rk R =    (3-3) 

 

Dále můžeme uvést zajímavý koeficient stability dat kS, který udává počet 
dat, které se oproti předchozímu období nezměnily S k celkovému počtu dat D. 

 

    
D
Sk S =    (3-4) 

 

Na počátku rozhodovacího procesu, např. o protipovodňové prevenci si 
musíme vymezit, jaké informace potřebujeme a jaké jsou jejich zdroje. Dále 
vyhodnotíme, které informace jsou aktuálně disponibilní a které ne. Nyní 
nastává okamžik, kdy se rozhodneme, zda budeme pokračovat za stavu 
neúplných informací, dejme tomu z důvodu reálných možností, nebo pod 
časovým tlakem. Další možnost je, že informace doplníme. Koeficient úplnosti 
informační, respektive datové základny kD za předpokladu stejného významu a 
nákladů na jednotlivé informace je 

 

    
n
Dk D =   ,   (3-5) 

 

kde je D…počet disponibilních dat, n…celkový počet potřebných dat. 
Zvláštním případem rozhodování, respektive hodnocení při neúplných 

informacích, je rozhodování podle příznaků. Jedná se o prvou fázi 
rozhodovacího procesu, který zahrnuje 3 fáze: 
• shromáždění informací o příznacích a následné rozhodnutí o dalším postupu, 
• cílené shromáždění dalších informací a opět rozhodnutí  o dalším postupu, 
• konečné rozhodnutí o řešení. 

Tento postup může být použit v mnoha případech, např. v boji proti 
terorizmu, v odhalování pojistných podvodů3 atd.  
Otázkou je, jaké hodnocení informace je relevantní a jak budeme postupovat 
při jejich získávání? Rozhodující hledisko je, jak bude informace použitelná 
při rozhodování (tuto myšlenku rozvíjí v odborných diskuzích prof. 
Sekerka). Předem nevíme, zda bude informace méně či více pravděpodobná, 
a proto bychom po vymezení předpokládaného využití pro rozhodnutí měli 
usilovat o co největší datový obsah. 
 
 

4  Subjektivní hodnocení 
 

V literatuře se běžně používá členění na informace: 
• kvantitativní, 
• kvalitativní. 

To je v principu chybné a věcně zavádějící, poněvadž kvalitativní 
informací autoři tohoto členění rozumí informace subjektivní. Kvalita je něco 
úplně jiného, nejvyšší stupeň jejího vyjádření je kvantitativní.  
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Při hodnocení rizik používáme  v mnoha případech subjektivní 
hodnocení, často ani jinou možnost nemáme. Psychologové zkoumali (viz [3] a 
[4]), kolik stupňů kvantity jsou lidé schopni rozlišit a došli k závěru, že max. 12 
stupňů. Prakticky se většinou používají 5 a 10 bodové stupnice. Použití 
podrobnějších stupnic, např. 100 bodů je chybné, poněvadž takovou schopnost 
rozlišení nemáme. 

 
Příklad: 
Experti hodnotili význam ztráty při výbuchu stupnicí. 

Hodnocení 
účinku 

Zanedbatelný Nízký Střední Velký Extrémně 
velký  

Kvantifikace x [1] 1 2 3 4 5 
 
V případě A četnost jednotlivých hodnocení p(x) a odpovídající 

distribuční funkce uvedeny v následující tab. 4-1 a obr. 4-1. 
V tomto případě se jedná o vychýlené rozložení četností vpravo. 
Další příklad B má podobné hodnoty, ale zrcadlově otočené, je to 

rozložení vychýlené vlevo. Vstupní hodnoty jsou uvedeny v tab. 4-2 a graficky na 
obr. 4-2. 

 
Tab. 4-1 

 
X 1 2 3 4 5 
p(x) 0.15 0.15 0.25 0.3 0.15 
F(x) 0.15 0.3 0.55 0.85 1 

 
Obr. 4-1 
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Tab. 4-2 
 

x 1 2 3 4 5 
p(x) 0.15 0.3 0.25 0.15 0.15 
F(x) 0.15 0.45 0.7 0.85 1 

 
 

Obr. 4-2 
 
 

Prozatím jsme nevysvětlili, jak jsme dospěli ke stanovení mediánu 
označeného v grafu. Pokud bychom výpočet mediánu zadali v Excelu, v obou 
případech bychom obdrželi hodnotu 3, poněvadž v obou případech je 

, což téměř nemá vypovídací hodnotu. V případě A je 
 a v druhém případě B je , což je nepřijatelný 

výsledek. Proč nás vůbec medián v tomto případě zajímá? Průměr je o násobku 
četnosti a příslušné veličiny, zvýhodňuje vyšší hodnoty, v našich příkladech např. 5 
oproti 1. Při subjektivním hodnocení má však stejnou váhu, význam hodnocení 
toho, kdo je pro 5, jako toho, kdo je pro 1.  

Pro přesnější stanovení mediánu je možno použít různé modely, které 
předpokládají, že hledaná kvantilová hodnota  (např. medián  ) 
může nabývat spojité hodnoty na stupnici významu (tj. jemnější dělení). Použijeme 
jednoduchý model lineární interpolace mezi body  řídké stupnice. Vybereme 
interval pro . 

 

    (4-1) 
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Pak pro kvantil  platí: 
 

    (4-2) 
 

Pro median je: 
 

   (4-3) 
 

Ve všech případech leží průměr vpravo od mediánu4. Modus může ležet 
podle konkrétního rozložení vlevo či vpravo od mediánu, poněvadž pro medián 
jsou rozhodující plochy pod četnostním rozložením a nikoliv místní špičky. 
 
 
Závěr 
 

Analýza rizika má takřka výhradně induktivní charakter vycházející 
z disponibilních informací. Ačkoliv informace o prvcích ovlivňujících riziko jsou 
základem pro jeho stanovení, je v této záležitosti mnoho nejasností a chyb. Proto 
byl zpracován příspěvek, který obsahuje některé základní pohledy na informace se 
zdůrazněním subjektivních informací. 
 
 
POZNÁMKY: 
 
 
1 Pravděpodobnostní přístup k informacím vytvořili Shannon C. a Wiener N. v roce 1948. 
2 Data jsou prostředky přenosu informací, sama o sobě bez informačního významu, ten 

k nim musíme přiřadit. 
3 Vyspělé pojišťovny vyhodnocují příznaky podvodu a rozhodují se o dalším šetření, na 

základě kterého je konečné rozhodnutí, zda se věc odloží či se přijmou opatření proti 
podvodníkovi. 

4 Neplatí pro medián vypočítaný Excelem pro řídké stupnice, viz naše příklady. 
 
 
Literatura 
 
[1]  ALEXANDER, D. Principles of Emergency Planning and Management. 

Oxford: University Press, 2002. ISBN-13:978-0-19-521838-1. 
[2]  AVEN, T. Foundation of Risk Analysis. UK Chichester: John Wiley & Sons 

Ltd., 2005. ISBN 10 0-471-49548-4. 
[3]  HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2007. ISBN 

978-80-7367-283-6. 
[4]  NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-

200-0690-7. 



            THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION zvláštní vydání/2012 

 139 

[5]  ROUDNÝ, R., LINHART, P. Krizový management III, Teorie a praxe rizika. 
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 80-71924-8. 

[6]  TICHÝ, M. Ovládání rizika. Praha: C.H. BECK, 2006. ISBN 80-7179-415-5. 
[7]  TURNER, T., GELLES, G. Threat Assessment a Risk Management 

Approach. New York: The Haworth Press, 2003. ISBN 0-7890-1627-3. 
 
 
Kontaktní údaje: 
doc. Ing. Radim Roudný, Csc.,  
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84, 532 10 Pardubice, 
e-mail: radim.roudny@upce.cz, tel.: 040/6036234. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION zvláštní vydání/2012  

 140

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION zvláštní vydání/2012 

 141 

ZKUŠENOSTI V OBLASTI HISTORICKÉHO VÝVOJE 
OCHRANY OBYVATELSTVA 

 
THE EXPERIENCE IN THE AREA OF HISTORICAL 
DEVELOPMENT OF POPULATION PROTECTION 

 
Bohumil ŠILHÁNEK 

 
Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_silhanek.pdf. 
 

Abstract 
The paper is focused on the division of the population protection 

development after the World War II into four periods. It mentions their 
characteristic features, trends, general ways of population protection and the 
comparison with the development in current conditions. Further it deals with the 
international humanitarian right and relevant legislation and their impact on the 
conditions in the Czech Republic. Also the tendencies of the population protection 
development after the year 1990 in Europe and their generalization are specified 
together with present major non-military threats. 
 
Keywords 
Population protection, civil defense, natural disasters, industrial incidents, 
collective protection in Europe. 
 
 
Úvod 
 

Ochrana obyvatelstva v období po druhé světové válce prodělala v Evropě 
pod různými názvy dlouhý a poměrně složitý vývoj, který lze rozdělit na několik 
etap, odvislých především od politického, společenského a technického vývoje 
nejen na evropském kontinentu, ale i ve světě. Na charakter a rozvoj ochrany 
obyvatelstva měla dominantní vliv druhá světová válka, resp. její oběti na civilním 
obyvatelstvu, což se projevilo také v její mezinárodně právní kodifikaci. Poměrně 
přesně lze jak v globálních, tak také v našich podmínkách charakterizovat tyto 
časové etapy: 
• 1945 – 1950, 
• 1950 – 1955, 
• 1955 – 1990, 
• 1990 po současnost. 

Výše uvedené členění je samozřejmě rámcové a lze je rozdělit na řadu 
dílčích období, charakteristických pro jednotlivé státy především politickým 
uspořádáním, zahraniční politikou, příslušností k různým vojenským i 
hospodářským strukturám a v neposlední řadě i ekonomickou situací. Nesporné je, 
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že každá etapa vývoje ochrany obyvatelstva reflektovala společensko-
ekonomickou situaci daného státu. 

 
 

Období 1945 – 1950 
 

Po skončení druhé světové války setrvávala podstata dalšího pokračování 
spolupráce vítězných mocností navazující na válečnou koalici. Projevující se rozpory 
se zdály být spíše jako útoky jednotlivých politických skupin a směrů, ale nikoli 
jako převládající trend budoucí zahraniční politiky některých států. Teprve po roce 
1947 začaly vznikat podmínky pro rychlý rozvoj a prohloubení krize spojenecké 
koalice a pro vznik období tzv. studené války mezi východem a západem. 

Poválečná euforie a optimizmus většiny obyvatel Evropy vedly k tomu, že 
docházelo k likvidaci zařízení a materiálu ochrany obyvatelstva, resp. protiletecké 
ochrany, jak se tehdy nazývala ochrana civilního obyvatelstva, zaměřená 
především na ochranu obyvatelstva před následky leteckých útoků, tedy pouze 
v období války. Tato likvidace spočívala zejména v odstraňování ochranných 
staveb a zařízení (prvků kolektivní ochrany), zbytků organizačních struktur 
obvykle budovaných před vypuknutím války a v jejím průběhu a dalších opatření 
k ochraně obyvatelstva. V některých státech, zejména v bývalých mocnostech osy 
byla tato likvidace záměrná a nutná jako záruka celkové demilitarizace. Tento 
trend trval na evropském území zhruba do konce čtyřicátých let. 

Na základě obrovského počtu nenávratných ztrát v druhé světové válce, 
z nichž polovinu tvořilo civilní obyvatelstvo, dostala nový impulz také iniciativa na 
poli mezinárodního humanitárního práva, jehož výsledkem bylo přijetí čtyř tzv. 
Ženevských úmluv, týkajících se zlepšení osudu raněných a nemocných v polních 
armádách (1), zlepšení osudu raněných, nemocných a ztroskotaných příslušníků 
ozbrojených sil na moři (2), zacházení s válečnými zajatci (2) a ochrana civilních 
osob v době války (4). Tím byla zahájena nová etapa ochrany civilního 
obyvatelstva. 

 
 

Období 1950 – 1955 
 

Po roce 1950 došlo ke vzniku antagonistického vztahu mezi východem a 
západem ve všech oblastech života, což se především v Evropě projevilo vznikem 
tzv. železné opony, která byla nejpevnější zejména v bezpečnostní oblasti. V řadě 
zemí vznikala nová legislativa, týkající se ochrany obyvatelstva, interpretovaná 
českým ekvivalentem civilní obrana (bez ohledu na lingvistickou správnost). Jejím 
hlavním smyslem zůstávala i nadále ochrana osob a jejich majetku před vzdušným 
napadením ze strany potenciálního nepřítele konvenčními zbraněmi, i když dvě 
tehdejší velmoci, USA a Sovětský svaz, již disponovaly zbraněmi hromadného 
ničení. Jejich použití ve větším rozsahu se však nepředpokládalo. Uvedená 
legislativa vytvářela předpoklady pro vznik pevných organizačních struktur na 
ochranu obyvatelstva a zakládala nárok na poskytování finančních prostředků na 
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preventivní ochranu obyvatelstva již v mírovém období. Veškerá organizační 
opatření byla ve většině případů v rukou státu a hrazena ze státních prostředků. 

V tehdejší Československé republice bylo na nově vzniklou situaci po 
vzniku bipolárního světa reagováno přijetím Vládního usnesení o civilní obraně ze 
dne 13. července 1951, jehož přílohou bylo Nařízení o základních úkolech a 
povinnostech v civilní obraně na území republiky Československé. Z těchto 
dokumentů vycházely základní principy budování civilní obrany: 
• systém civilní obrany se organizuje na celém území republiky, 
• všichni občané jsou povinni přispívat k řádnému plnění úkolů v civilní obraně. 

Protože jak v Československé republice, tak také v ostatních evropských 
státech nebyly v tomto období peníze k celoplošným opatřením, byla tato 
prováděna selektivně na základě kategorizace území, tzn. předpokládaných cílů 
z hlediska nepřítele. V těchto vybraných kategorizovaných oblastech byla 
prováděna konkrétní, a nejen organizační opatření podle důležitosti těchto oblastí. 

Hlavní opatření, týkající se ochrany obyvatelstva především před 
nenadálým vzdušným napadením, se dělila na individuální a kolektivní. 
Individuální ochrana zahrnovala ochranu horních cest dýchacích před bojovými 
chemickými látkami a kolektivní ochrana představovala ukrytí v odolných 
stavbách a evakuaci z předpokládaných cílových prostorů. Zásadní rozdíl 
v individuální ochraně mezi státy východního bloku a západními státy byl a stále 
ještě je v tom, že tyto prostředky byly ve východních zemích poskytovány 
občanům bezplatně státem, na rozdíl od demokratických států, kde jejich pořízení 
je ponecháno na vůli občanů a na jejich náklady. 

Ochrana obyvatelstva ukrytím v odolných úkrytech, budovaných již 
v době míru investičním způsobem, je finančně vysoce náročná, a proto byla 
v tomto období realizována ve větším měřítku pouze ve Švýcarsku a ve Skandinávii. 
 
 
Období 1955 – 1990 
 

V polovině padesátých let minulého století bylo jasné, že se potenciální 
válečný konflikt již odehraje s masivním nasazením zbraní hromadného ničení, 
především jaderných zbraní s použitím balistických raket. To vneslo do ochrany 
obyvatelstva takové kvalitativní změny, že došlo ke změně obranných koncepcí 
také na tomto úseku. Dalším faktorem, vyvolávajícím nutnost změny také v oblasti 
ochrany obyvatelstva, byl vznik antagonistických vojenských aliancí NATO a VS, 
jejichž těžištěm byl evropský prostor. 

Československo reagovalo na tyto změny dne 15. ledna 1958 přijetím 
Usnesení vlády č. 49 o civilní ochraně Republiky československé a současně byl 
schválen dokument s názvem Směrnice o civilní obraně Republiky československé 
jako příloha tohoto usnesení. Tyto oba dokumenty neměnily základní principy 
tehdejší civilní obrany a její budování po dvou líniích – výrobně hospodářské a 
veřejně správní. Nově však byla formulována řada úkolů a opatření k ochraně proti 
zbraním hromadného ničení. 
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V některých evropských státech (Švýcarsko, Rakousko, Skandinávie) byla 
upřednostňována kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím ve stálých, tlakově 
odolných úkrytech, budovaných investičním způsobem v individuální i komunální 
výstavbě na úkor ostatních způsobů ochrany. Tento způsob kolektivní ochrany je 
ale investičně vysoce náročný a realizoval se proto v té době ve větším měřítku 
pouze v ekonomicky nejsilnějších státech, většinou v těch, které nebyly postiženy 
válečnými událostmi druhé světové války. V některých zemích byly dokonce 
přijaty speciální zákony, řešící celoplošně povinnou výstavbu úkrytů pro 
obyvatelstvo. V souladu s touto legislativou byly investorům poskytovány ze 
strany státu dotace (Švýcarsko, Švédsko) na stavbu úkrytů a různé úlevy (nižší 
daně apod.). Komunální nebo jiné veřejné ochranné stavby byly budovány zásadně 
dvojúčelově s mírovým využitím, aby došlo alespoň k částečné kompenzaci 
investičních nákladů. 

V našich podmínkách byly zpracovány na základě výše uvedené Směrnice 
plány výstavby úkrytů pro obyvatelstvo a osazenstvo podniků a započato s jejich 
realizací. Již záhy bylo jasné, že postupovat tímto způsobem ve větším rozsahu 
není možné. I v centrálně řízeném hospodářství byly prostředky na investiční 
výstavbu úkrytů pro obyvatelstvo rok od roku menší a stavební kapacity rovněž, 
takže zpracované plány realizace těchto staveb byť jen ve vybraných kategorizovaných 
prostorech se ukázaly jako nereálné. Budování těchto staveb, kromě výše 
zmíněných států, také nebylo v některých zemích vůbec zahájeno z důvodů 
finančních (např. Francie) nebo z důvodů zahraničně-politických (např. Německo). 

Na začátku šedesátých let minulého století, mimo jiné i v souvislosti se 
změnou správního uspořádání republiky a se změnou jejího názvu, byl přijat zákon 
č. 40 Sb., ze dne 18. dubna 1961 o obraně Československé republiky, který 
nahrazoval letitý zákon č. 131 z roku 1936 o obraně státu, který platil de facto do 
obsazení našeho státu Německem a de iure až do přijetí tohoto nového zákona. 
V něm se poprvé od roku 1935 objevilo paragrafové znění ustanovení, týkajících 
se ochrany obyvatelstva (civilní obrany) i když jen jako opatření proti 
nepřátelskému vzdušnému napadení. 

Již záhy po přijetí Ženevských úmluv z roku 1949 se ukázalo, že úmluva, 
týkající se ochrany civilního obyvatelstva, plně nepostihuje tuto problematiku a to 
především ze dvou důvodů. Prvním byla skutečnost, že neposkytuje ochranu osob 
v nejrůznějších ozbrojených střetech, které nemají charakter oficiálně vyhlášené 
války mezi dvěma suverénními státy, a dále nezaručuje ochranu civilních osob při 
těchto konfliktech. Na konci šedesátých let se dospělo k poznání, že je třeba nové 
kodifikace osob v ozbrojených střetnutích. V této oblasti vyvíjel iniciativu především 
Mezinárodní výbor Červeného kříže. Vyvrcholením této iniciativy bylo v červnu 
roku 1977 přijetí tzv. Dodatkových protokolů k Ženevským úmluvám z roku 1949. 
Dodatkový protokol I se týká ochrany obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a 
Dodatkový protokol II ochrany obětí konfliktů, nemajících mezinárodní charakter. 
Úspěšné přijetí těchto protokolů nebylo vůbec jednoduché a předcházela jim řada 
velice složitých jednání. Vzhledem k období studené války a k existenci tzv. třídně 
rozděleného světa zaujímaly především státy bývalého východního bloku 
nesmlouvavá stanoviska v otázkách kodifikace partizánského a guerilového boje. 
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S postupným uvolňováním mezinárodního napětí v druhé polovině 
osmdesátých let minulého století začalo docházet v některých západních státech 
k postupnému rušení pevných organizačních struktur ochrany obyvatelstva (také 
z důvodů úspory finančních prostředků) a začaly se hledat způsoby, jak využít jak 
organizačních struktur, tak také opatření, staveb, materiálu a personálu ochrany 
obyvatelstva k řešení následků přírodních a antropogenních katastrof v mírovém 
období. V tomto smyslu byla v některých zemích přízpůsobena legislativa, 
předurčená do této doby pouze pro případ války. 

V našich podmínkách se tyto tendence začaly objevovat také, ale využití 
civilní obrany v době míru k výše uvedeným úkolům zásadně naráželo na stávající 
legislativu především v personální sféře. Jakékoli nasazení příslušníků jednotek 
civilní obrany k plnění úkolů v míru mohlo být uskutečněno pouze na příkaz 
odpovědného hospodářského vedoucího s personální pravomocí v rámci zákoníku 
práce s respektováním souvisejících pracovně-právních předpisů (ochrana zdraví, 
sociální zabezpečení atd.). Z těchto důvodů nedošlo do roku 1990, i přes některé 
pokusy, k žádnému využití příslušníků, zařazených do jednotek civilní obrany 
k plnění úkolů v době míru. 
 
 
Období po roce 1990 
 

Po změně mezinárodní bezpečnostně-politické situace koncem 
osmdesátých let minulého století, společensko-politické situace ve státech 
východní Evropy, rozpadu VS a zejména po římském zasedání Severoatlantické 
rady, kde byla přijata nová Strategická koncepce, která mimo jiné postavila CNP 
v rámci NATO minimálně na úroveň vojenského plánování této aliance, vyvstala 
otázka, jak v souvislosti s oběma Dodatkovými protokoly k Ženevským úmluvám 
z roku 1949 řešit stále vzrůstající požadavky na ochranu obyvatelstva před 
následky přírodních nebo antropogenních negativních událostí, kterou oba 
protokoly neobsahují a která není řešena dodnes. V řadě zemí a také v České 
republice postupně docházelo ke změně priorit v ochraně obyvatelstva od období 
války do období míru. Tomuto trendu se současně přizpůsobovaly pevné i 
flexibilní struktury ochrany obyvatelstva. Zejména pevné a také drahé struktury 
byly postupně rušeny a jejich funkci nahrazovaly buďto flexibilní struktury 
ustavované „ad hoc“, anebo stávající organizační struktury, které by v případě 
potřeby přešly na činnost zaměřenou na řešení mimořádných situací a změnily by 
se pouze jejich úkoly. Ve státech, které ochranu obyvatelstva stavěly na kolektivní 
ochraně ve stálých, tlakově odolných úkrytech, budovaných v míru investičním 
způsobem, docházelo k odstranění „tvrdosti“ požadavků na investory a to i za cenu 
změn v legislativě. 

Vzhledem ke snaze ušetřit na opatřeních na ochranu obyvatelstva na 
ústřední úrovni se zejména v devadesátých letech minulého století, především 
v zemích se spolkovým uspořádáním (Německo, Rakousko, Švýcarsko), ale i jinde 
přesunovala některá opatření ochrany obyvatelstva pro případ přírodních pohrom a 
technogenních havárí z nejvyšší (spolkové) úrovně na úroveň spolkových zemí 
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nebo jiných samosprávních úrovní, což bylo podloženo i legislativou. V souvislosti 
s fenoménem hrozby mezinárodního terorizmu počátkem nového století a 
s možností teroristického zneužití zejména biologických zbraní byl tento trend 
záhy opuštěn, neboť nižší správní nebo samosprávní úrovně nejsou schopny těmto 
nových hrozbám účinně čelit, zejména v oblasti prevence. 

V současné době jsou v ochraně obyvatelstva v Evropě zřejmé dva 
protichůdné trendy vývoje. U ochranných opatření převládá snaha o maximální 
centralizaci na všech úsecích, což bylo a je běžné u zemí bývalého východního 
bloku, ale nebylo běžné u západních států, především po roce 1990 s tím, že 
většina těchto opatření je hrazena ze státního rozpočtu cestou kapitol ministerstev 
vnitra a rezortů s obdobnou působností. 

U záchranných opatření je naopak patrná snaha převést co největší 
objem činností po vzniku negativní situace – především při přírodní katastrofě a 
průmyslové havárii – v co největší míře na nestátní záchranářské organizace, 
jejichž zřizovateli jsou subjekty nejrůznější právní povahy, aby role státu v této 
fázi mimořádné situace byla minimalizována. Jejich činnost bývá vymezena 
zákony a ze strany veřejné správy dotována. Pokud se jedná o podnikatelské 
subjekty, jako např. FALCK (hasiči, zdravotnické záchranářství), SAMU, SMUR 
(zdravotnické záchranářství a transport pacientů) apod., tak veřejná správa a 
především samospráva tyto služby poptává a nakupuje na základě standardní 
obchodní smlouvy o činnosti. Tato praxe je na západě obvyklá a je snaha o další 
komercionalizaci těchto činností. V zemích východní Evropy je ve větším rozsahu 
tento způsob poskytování záchrany rozšířen na Slovensku (zdravotnické 
záchranářství FALCK) a v Rumunsku (hasiči FALCK). Většímu rozšíření 
komerčních služeb v oblasti hašení požárů a záchranářství všeho druhu ve státech 
východní Evropy často brání tradičně pojatá legislativa a nejrůznější, většinou 
politicko-sociální důvody – především strach ze ztráty monopolu, z konkurence a 
předsudky. 

Současnou „evropsky“ pojatou strukturu ochrany obyvatelstva lze 
znázornit schématem: 
 

druh události každodenní události katastrofy a nouzové 
situace ozbrojený konflikt 

prvky 
činnosti zábrana škod 

ochrana proti 
katastrofám  

(přírodní katastrofy, 
průmyslové havárie) 

civilní ochrana  
(ochrana 

obyvatelstva 
v případě války) 

kompetence samospráva, nižší úroveň státní správy stát 

záchranné 
subjekty 

požárníci 
zdravotnické záchranářství 
pomocné služby 

 celostátní síly 
armáda 
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Závěr 
 

Smyslem tohoto odborného příspěvku je stručné shrnutí vývoje ochrany 
obyvatelstva v Evropě po druhé světové válce a charakteristika jejího obsahu, 
zaměření a priorit v jednotlivých časových etapách. Ochrana obyvatelstva v našich 
podmínkách, pod různými názvy poměrně přesně sledovala, i když do roku 1990 
s jinými cíli a jinými přístupy, tento vývoj. Současné trendy rozvoje ochrany 
obyvatelstva v České republice odpovídají obecnému trendu v evropském prostoru 
a především reagují na nejdůležitější nevojenské hrozby v mírovém období včetně 
mezinárodního terorizmu. 
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Abstract 
Contribution to the conference proceedings "Crisis Management 2012" 

shows the most important directions of research, development and innovation in 
warning the population and a unified warning and notification system. 
 
Keywords 
Warning, Unified Warning and Notification System. 
 
 
1 Úvod 
 

V současnosti jsou v České republice zřejmě největší hrozbou pro životy, 
zdraví a majetek obyvatelstva a další důležité hodnoty povodně, jak přirozené, tak 
zvláštní. Na dalším místě pomyslného žebříčku hrozí úniky nebezpečných látek do 
životního prostředí. Jako základní opatření ochrany obyvatelstva před povodněmi 
je uváděna evakuace. Základními způsoby ochrany při úniku nebezpečných látek 
do životního prostředí jsou: použití prostředků individuální ochrany, ukrytí a 
evakuace (v rozsahu a pořadí podle charakteru konkrétní mimořádné události). 
Aby byla ohroženým obyvatelstvem včas a správně zahájena realizace ochranných 
opatření, je bezpodmínečné nutné, aby se obyvatelstvo včas dozvědělo informace 
o ohrožení a o potřebných ochranných opatřeních. To je hlavním předmětem a 
úkolem varování obyvatelstva a na něj navazujícího tísňového informování. 
Současně je potřebné uvést, že jednou ze základních podmínek včasného varování 
obyvatelstva je včasný vznik informací o ohrožení obyvatelstva a jejich rychlé 
předání orgánům, řešícím ochranu obyvatelstva a v rámci ní i varování 
obyvatelstva. To je jedním ze základních úkolů procesu vyrozumění. Proto je 
možno konstatovat, že nedílnou součástí komplexu opatření na ochranu 
obyvatelstva je i zřizování a provozování systémů a zařízení umožňujících včasné, 
rychlé, spolehlivé a správné předávání informací o hrozících nebo již vzniklých 
mimořádných událostech při vyrozumění příslušných orgánů a organizací a 
komunikaci s obyvatelstvem v ohrožení při varování, tísňovém informování a 
řízení realizace ochranných opatření.  
 
 



THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION zvláštní vydání/2012  

 150

2 Varování obyvatelstva 
 
 Oblast varování obyvatelstva v žádném případě není stacionární a 
neměnná. Samozřejmě, různá opatření mají svou specifickou dynamiku vývoje a 
změn. Bezesporu nejvyšší stupeň zapojení výzkumu, vývoje a inovací je na úrovni 
koncových prvků varování JSVV, zejména v kategorii místních informačních 
systémů. V této kategorii koncových prvků JSVV je velmi těsná interakce 
teorie a praxe, empirická řešení jsou následovně doplňována a rozšiřována 
o teoretické základy, řada teoretických studií je poměrně rychle uplatňována 
v praxi. Přesto i zde existují limity, od závazných standardů, principů a zásad až 
po možnost uplatnění produktu na trhu. Výsledky výzkumu, vývoje a inovací 
musí být tedy reálné z hlediska jejich využitelnosti a funkční z hlediska platných 
norem. 

Varování obyvatelstva je nejčastěji definováno jako komplexní souhrn 
organizačních, technických a provozních opatření, jejichž cílem je včasné předání 
varovné informace o hrozící nebo již vzniklé mimořádné události, vyžadující 
realizaci opatření na ochranu obyvatelstva. Varovné informace je možno předávat 
v různých formách, zejména v akustické formě, ale i formě vizuální či taktilní a 
celou řadou způsobů, s využitím řady zařízení, systémů a přenosových kanálů.  
V současnosti je za jeden ze základních a nejdůležitějších způsobů předání 
varovných informací považováno využívání koncových prvků varování jednotného 
systému varování a vyrozumění (JSVV). Dále to mohou být: místní informační 
systémy – pokud nejsou zahrnuty mezi koncové prvky varování JSVV, mobilní 
prostředky varování, rozhlas a televize. V řadě případů se uplatní i osobní 
vyhlášení na místě mimořádné události velitelem zásahu (jím určenými silami). 
S nástupem nových technologií a ve specifických případech může mít své místo i 
předání varovných informací prostřednictvím SMS textových zpráv na mobilní 
telefony, prostřednictvím internetu a podobně. Při volbě způsobů předání 
varovných informací by měl vždy být upřednostňován princip „veřejného“ šíření 
varovných informací. To znamená, že v rámci řešení konkrétní mimořádné události 
je nutno upřednostňovat veřejné prostředky a způsoby a takové prostředky a 
způsoby, které současně zajistí předání varovných informací co nejvíce ohroženým 
osobám v co nejkratší době, aniž by předání varovných informací bylo závislé na 
osobních zařízeních a prostředcích těchto osob.  
  
 
3 Koncové prvky varování jednotného systému varování a vyrozumění 
 
 Mezi dnes „klasické“ kategorie koncových prvků varování JSVV patří: 
elektromechanické sirény (též nazývané i jako rotační, elektrické a podobně), 
elektronické sirény a místní informační systémy s vlastnostmi elektronických sirén. 
Elektronické sirény a místní informační systémy jsou někdy souhrnně nazývány 
jako elektronické koncové prvky varování. 
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3.1 Místní informační systémy 
  

Místní informační systémy, jako nová kategorie koncových prvků 
varování, do JSVV nastoupily na počátku roku 2000 prvním, velmi jednoduchým, 
nicméně však funkčním typem (AUDIO 232). Již o rok později bylo v JSVV 
zavedeno několik typů, jejichž základní funkční principy, samozřejmě na daleko 
modernější úrovni, jsou v podstatě využívány dosud. Místní informační systémy 
vznikaly zpravidla z obecních rozhlasů a obdobných zařízení, jejichž 
funkcionalita byla rozšířena o komponenty a technické a užitné vlastnosti, důležité 
pro jejich standardní fungování v JSVV. Aby se místní informační systémy 
připojitelné do JSVV odlišily od „běžných“ zařízení, zavedlo se v jejich názvu 
slovní spojení „s vlastnostmi elektronických sirén“. To proto, že tehdejším 
technickým standardem elektronických koncových prvků varování JSVV byly 
elektronické sirény, v České republice využívané již od druhé poloviny 90. let 
minulého století.  

Místní informační systémy si záhy získaly oblibu u orgánů místní 
samosprávy a své pevné místo na trhu, a to zejména díky své vysoké univerzalitě 
využití. V běžném životě umožňují místní informační systémy kvalitní komunikaci 
orgánů místní samosprávy s občany, v době mimořádných událostí a krizových 
stavů umožňují provést varování a tísňové informování obyvatelstva, řízení 
realizace nařízených ochranných opatření a další komunikace spojené s řešením 
mimořádných událostí a krizových stavů. V širším kontextu je možno zahrnout 
i část komunikace s občany při narušení či hrozbě narušení prvků kritické 
infrastruktury s bezprostředními dopady na obyvatelstvo. 
 Za více než 12 let svého vývoje se místní informační systémy staly 
zařízeními s vysokými technickými a užitnými vlastnostmi a to jak na úrovni 
centrálních technologií, tak i na úrovni koncových míst ozvučení, zejména 
bezdrátových hlásičů. U všech v současnosti zavedených typů místních 
informačních systémů je samozřejmostí digitalizované řízení aktivace a deaktivace 
bezdrátových hlásičů, u některých zařízení je tento proces realizován na mapovém 
podkladu, což podporuje rozhodovací procesy příslušných orgánů při potřebě 
realizovat varování obyvatelstva. Vývoj a inovace bezdrátových hlásičů jsou 
orientovány na dosažení kvality reprodukce, zvyšování výkonu reprodukce a 
zkvalitňování technologií napájení. U řady systémů jsou bezdrátové hlásiče 
dodávány v několika výkonových řadách, přičemž nejvýkonnější hlásiče 
s výkonem až okolo 100 W jsou určeny pro ozvučení plošně rozsáhlých prostorů, 
míst s vysokým hlukem pozadí a v dalších specifických případech, kdy by 
instalace několika výkonově slabších hlásičů byla neekonomická či technicky 
nemožná. V oblasti napájení někteří výrobci zavedli možnost doplňkového 
napájení bezdrátových hlásičů fotovoltaickými panely.    
 Jedním z vysoce aktuálních trendů vývoje a inovací místních 
informačních systémů je integrace funkcí monitoringu nebezpečných jevů. 
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3.2 Elektronické sirény 
  

Elektronické sirény s výkonem od cca 500 W výše v současnosti 
neprochází nikterak markantním vývojem a inovace se zaměřují spíše na vnitřní 
technologie sirén. Je to dáno jednak důvody standardizačními a principiálními, 
tedy víceméně objektivními, tak i důvody vnitrofiremními, tedy spíše důvody 
subjektivními. Jedním z možných příkladů vylepšování elektronických sirén je 
zavedení moderních zesilovačů třídy „D“ ve dvou typech sirény zahraničního výrobce. 
Vysoká energetická účinnost zesilovačů snižuje nároky na kapacitu použitých 
napájecích akumulátorů, tedy umožňuje poněkud snížit finální cenu sirény. Při 
standardních akumulátorech se prodlouží doba funkčnosti sirény při výpadku 
elektrorozvodné sítě. Nezanedbatelná není ani menší emise odpadního tepla, což 
umožňuje poněkud zjednodušit konstrukci sirény a zvýšit její provozní spolehlivost. 
 Od roku 2009 se v JSVV objevují i elektronické sirény s výkonem od 
250 W do cca 500 W. Neoficiálně se této podkategorii elektronických sirén říká: 
minisirény, sirény malého výkonu, malé elektronické sirény a podobně.  
 První produkty na trhu byly spojeny s místním informačním systémem 
DOMINO II. V současnosti je na trhu již několik typů několika výrobců. Výrobci 
této podkategorie elektronických sirén jsou firmy vyrábějící místní informační 
systémy. Proto řada komponentů, současně využitých u sirén a místních 
informačních systémů, je shodná, což snižuje cenu vývoje i produkce, usnadňuje 
integraci obou kategorií koncových prvků v rámci realizace konkrétních projektů, 
zlevňuje a zjednodušuje servis a opravy. Hlavní využití těchto sirén je v místech, 
kde není možné či ekonomické montovat „velké“ elektronické sirény. Dále 
v místech, kde je požadavek na vyšší akustický výkon, než mají běžné bezdrátové 
hlásiče, kde je však současně kladen požadavek na možnost místního ovládání či 
samostatnou činnost v JSVV, což hlásiče zvýšeného výkonu nejsou schopny 
zabezpečit. 
 
3.3 Tlakové reproduktory  
 
 Vývoj a inovace v kategorii místních informačních systémů, zejména 
bezdrátových hlásičů se zvýšeným výkonem a „malých“ elektronických sirén si 
nelze představit bez kvalitních elektroakustických měničů. Jako elektroakustické 
měniče se zásadně používají reentrantní tlakové reproduktory. Reproduktory jsou 
na konci elektroakustického řetězce zařízení a mění energii elektrickou na energii 
akustickou. Akustická kvalita a účinnost, s jakou tak činí, v zásadní míře ovlivňuje 
kvalitu celého zařízení. 
 Je jistě potěšující, že výrobcem špičkové kvality je firma Perymont s.r.o. 
s provozem v Brně. Produkce firmy trvale prochází vývojem, opírajícím se 
o vlastní firemní výzkum. Typové řady reproduktorů T51 a T52 pokrývají široké 
spektrum potřeb jak pro bezdrátové hlásiče a „malé“ elektronické sirény, tak i pro 
rozvody 100V rozhlasů. V současnosti nejmodernějšími jsou reproduktory 
s magnety ze slitiny s neodymem a nově vyvinutou membránou, které se vyznačují 
účinností až okolo 60 %, přičemž u běžné produkce se uvádí účinnost 10 až 20 %. 
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Jak dokázaly výsledky testování, realizované řešení je současně charakteristické i 
vysokou kvalitou reprodukce mluveného slova. 
 
 
4 Monitoring nebezpečných jevů 
  
 Včasné zjištění reálně hrozící nebo již vzniklé mimořádné události a 
včasné a správné předání informací o nebezpečí pro obyvatelstvo příslušným 
orgánům a organizacím je klíčové jak pro včasné provedení varování obyvatelstva, 
tak pro včasné zahájení realizace ochranných opatření těmito orgány a 
organizacemi. V praxi však může nastat a, žel, také nastává řada problémů 
a zpoždění. Problematické bývá zejména postavení orgánů místní samosprávy, 
které se velice často o mimořádné události ve své obci dozvědí až z vyrozumění 
operačním a informačním střediskem HZS. Jedním z řešení, jak zlepšit 
informovanost příslušných orgánů a organizací, je monitoring nebezpečných jevů. 
Naštěstí v současnosti již existuje řada praktických řešení, jak monitoring 
nebezpečných jevů, zejména ve prospěch orgánů obcí zajistit, a to zejména 
prostředky integrovanými do technologií místních informačních systémů.  

Dobře zvládnutá je problematika monitoringu povodňových jevů. Při 
využití většího počtu čidel s jednotným místem výstupu poplachových informací je 
možno koncipovat lokální protipovodňové systémy s jednoduchými, přesto 
dostatečnými, predikčními funkcemi. Takto pojatý monitoring povodňových jevů 
není konkurencí či náhradou systémů předpovědní a hlásné služby provozovaných 
Českým hydrometeorologickým ústavem, ale jeho doplňkem, přednostně sloužícím 
orgánům místní samosprávy.  

Problematika monitoringu nebezpečných chemických látek v životním 
prostředí je sice teoreticky řešitelná, praktická realizace má ale četná úskalí 
a problémy, a proto jsou praktické realizace zatím jen ojedinělé.  

Nejčastěji využívanými čidly pro monitoring povodňových stavů jsou 
čidla principu ultrazvukového, čidla využívající měření hydrostatického tlaku 
vodního sloupce (manometrická čidla) a plováková čidla různé konstrukce. Každý 
z uvedených principů má své klady a nedostatky, asi nejlepším řešením je 
využívání hydrostatických (manometrických) čidel. Čidla (respektive prvky 
měření) mohou být menší či větší měrou integrovány do technologie místního 
informačního systému. Pro přenos diagnostických a poplachových informací od 
čidel do centrální technologie (k příjemci) je v takových případech často využíván 
rádiový kmitočet využívaný systémem například pro dálkovou diagnostiku 
bezdrátových hlásičů. Jsou využívána i čidla (prvky měření) autonomní, u nich je 
fungování a předávání informací řešeno nezávisle na místním informačním 
systému. Autonomní čidla mohou být umísťována i mimo obec a mohou přinášet 
informace o nebezpečí s větším časovým předstihem. Čas může být rozhodující 
zejména u povodňových jevů s velice rychlým průběhem (například přívalových 
povodní na horních tocích vodních toků).   
 V souvislosti s rozšiřováním místních informačních systémů o prvky 
monitoringu nebezpečných jevů se nově objevuje otázka optimalizace 
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organizačního a technického řešení prostupu poplachových informací do systému a 
jejich převod na informace varovné. Řešení mohou být založena na několika 
principiálních postupech a z nich vyplývajících kladech i nedostatcích.  
 
 
5 Některé nové typy a kategorie koncových prvků JSVV 
 

Vedle dlouhodobě zavedených kategorií koncových prvků varování JSVV 
vznikají i kategorie a typy nové. Jako dva příklady výzkumu a vývoje z posledních 
tří let je možno uvést koncový prvek varování s prostupem varovných a tísňových 
informací z JSVV do speciálních informačních systémů a informační panely, 
sloužící pro předávání informací ve vizuální formě. 

Koncepce funkcionality koncového prvku varování s prostupem 
varovných a tísňových informací z JSVV do speciálních informačních systémů 
(s prozatím neoficiální zkratkou KPV-ISIS) vychází z Usnesení vlády České 
republiky ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce 
ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci 
ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. Koncepce 
předpokládá, že provozovatelé objektů, ve kterých dochází dočasně nebo trvale ke 
shromažďování velkého počtu osob a které mohou být potenciálně ohroženy 
mimořádnými událostmi, budou na své náklady zajišťovat informační (místní) 
systémy, které bude možno připojit na infrastrukturu systému varování tak, aby 
bylo možné státem, obcí nebo velitelem zásahu informovat obyvatelstvo, které se 
dočasně zdržuje v objektu a jeho blízkosti v případě ohrožení mimořádnou 
událostí. Technickým řešením, které by mělo umožnit splnění této povinnosti 
(bude-li dána zákonem), je právě výše uvedený nově vyvinutý a realizovaný 
koncový prvek. Na trhu je uveden s obchodním názvem AMIS, respektive AMIS II 
FD s digitálním přenosem informací na doplňkový modul bezdrátového ozvučení.  

Rovněž tzv. informační panely jsou relativně novým koncovým prvkem 
JSVV. Za dobu asi tří let je v současnosti na trhu k dispozici několik zařízení. 
Informační panely mohou být koncipovány jako samostatná zařízení, převádějící 
standardní varovné i tísňové informace JSVV do vizuální formy textu, případně 
piktogramů, nebo jako doplňkové moduly k některým místním informačním 
systémům. Jejich uplatnění by mělo být zejména na místech, kde pro značný hluk 
prostředí by akustické informace z JSVV nemusely být srozumitelné (poznatelné), 
včetně velkých terminálů dopravních systémů nebo v místech, kde se předpokládá 
zvýšený pohyb osob s poruchami sluchu, včetně úřadů a dalších veřejných budov. 

Nutnou součástí řešení obou nových prvků musí být i obsahová a 
psychologická vhodnost předávaných informací tak, aby tyto co nejlépe plnily 
varovnou úlohu, přitom však nevyvolaly nežádoucí zmatek či dokonce paniku.  
V souvislosti se zavedením KPV-ISIS se nově objevuje otázka optimalizace 
organizačního a technického řešení prostupu informací z JSVV do informačního 
systému provozovatele objektu. Řešení mohou být založena na několika 
principiálních postupech a z nich vyplývajících kladech i nedostatcích.  
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6 Souhrn a závěr 
 

Včasné a kvalifikované zahájení realizace opatření na ochranu 
obyvatelstva, s důrazem na aktivní a správnou činnost obyvatelstva, vyžaduje 
včasné a správné předání informace o reálně hrozícím nebo již působícím ohrožení 
zdraví a životů, majetku, životního prostředí, přírodních zdrojů, kulturních a 
dalších hodnot. Proto je varování obyvatelstva nedílnou a důležitou součástí 
komplexu opatření ochrany obyvatelstva. Trvalý proces výzkumu, vývoje a inovací 
v oblasti varování obyvatelstva, zejména pak na úrovni koncových prvků varování 
jednotného systému varování a vyrozumění, přináší do oblasti varování a 
komunikací s obyvatelstvem v ohrožení nové kvality. Stávající kategorie 
koncových prvků varování jsou průběžně zdokonalovány. Současně vznikají nové 
kategorie a typy koncových prvků. Jedním z aktuálních trendů, které si zasluhují 
plnou pozornost širokého okruhu odborné veřejnosti, je monitoring nebezpečných 
jevů. Jeho integrace do oblasti varování může přinést nové náhledy na komplexní 
pojetí ochrany obyvatelstva a krizového řízení a to ve všech fázích jejich procesu: 
fáze analýzy hrozeb a stanovení míry rizik, fáze kontinuální i akutní přípravy na 
řešení mimořádných událostí a krizových stavů, fáze reakce na projev hrozeb při 
realizaci ochranných opatření až po fázi odstranění následků a obnovy. 

Pracoviště varování a laboratoří Institutu ochrany obyvatelstva Lázně 
Bohdaneč má významný podíl na řadě výzkumných, vývojových a inovačních 
aktivit uváděných v tomto textu. Tím se svým dílem zasazuje o trvalou modernizaci 
oblasti varování obyvatelstva a jednotného systému varování a vyrozumění. 
 
 
POZNÁMKY: 
 
 
1 Vzhledem k relativně všeobecnému zaměření textu a jeho možnému rozsahu nejsou 

(s jedinou výjimkou) uváděny názvy firem výrobců či dovozců zařízení. 
2 Pro obrazové doplnění tohoto textu je možno využít prezentaci využitou na jednání 

konference. 
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Václav TALHOFER, Petr KUBÍČEK 
 
Dostupné na http://www.population-protection.eu/ 
attachments/042_vol4special_talhofer_kubicek.pdf. 

 
Abstract 

The article is dealing with an adaptive cartography method application in 
web mapping services. The general theory is adapted for applications in the field 
of crisis management and is validated on a pilot project dealing with situations of 
floods before, during and recovery solution in the affected areas. 
 
Keywords 
Adaptive cartography, crises management, command and control system, GIS. 
 
 
1  Geografická data v krizovém řízení 
 

Současné systémy velení a řízení u všech složek zapojených do 
integrovaných záchranných systémů (stálých i dočasných) jsou založené na 
komunikačních a informačních systémech. Po technické a technologické stránce 
jsou zpravidla tvořené: 
• stacionárním databázovým systémem s jednou databází nebo několika 

distribuovanými databázemi,  
• segmentem pořizování, správy a distribuce dat,  
• segmentem uživatelů, kteří mohou používat jak stacionární, tak i mobilní 

přístroje a zařízení pro komunikaci s databázovým systémem, 
• segmentem komunikačních prostředků. 

Z organizačního hlediska je možné definovat tři základní úrovně velení a 
řízení: 
• úroveň centrálního řízení a rozhodování, 
• úroveň řízení útvarů a jednotek,  
• úroveň řízení malých skupin a jednotlivců.  

Mezi všemi úrovněmi jsou zabezpečovány obousměrné datové toky ve 
vertikálním i horizontálním směru.  

Z obecného hlediska je možné tyto systémy vytvářet v uvedených třech 
základních úrovních s následujícími definovanými schopnostmi: 
• Komunikovat a sdílet informace. Významem této schopnosti je především 
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překonání informačních bariér a vytvoření schopnosti získat informace ze 
všech spolupracujících složek IZS a podporovat práci na společném řešení 
úkolu. 

• Společně plánovat a řídit. Smyslem je překonání bariér znemožňujících 
bezprostřední spolupráci při plánování a řízení záchranné operace a vytvoření 
schopnosti efektivně spolupracovat při jejím plánování a řízení. Součástí této 
schopnosti je i zavedení pokročilých nástrojů pro podporu vzájemné 
spolupráce při řešení operačních úloh a podporu rozsáhlé vertikální a 
horizontální spolupráce. Je zde definována i uživatelská schopnost 
spoluvytvářet společný obraz prostoru zásahu a rozumět mu způsobem, který 
je odpovídající jejich roli. 

• Zjistit a jednat. Významem je překonání bariér ve vzájemné spolupráci 
jednotlivých technických a technologických platforem součástí ISZ. 
Schopnost zahrnuje i „bezešvé“ propojení stacionárních i mobilních senzorů a 
na základě automatizovaného vyhodnocení dat a informací, které senzory 
získají, umožnit zvolení optimální varianty řešení krizové situace. Veškeré 
informace jsou plně sdíleny mezi jednotlivými aplikacemi napříč stupni velení 
a řízení a napříč všemi součástmi IZS (stálými i dočasně aktivovanými). 

Výstavba integrovaných prostředí je založena na servisně orientovaných 
databázových systémech s přístupy řízenými jazykem SQL. Nedílnou součástí 
integrovaných systémů je vždy databáze geografických dat (někdy též 
prostorových dat), které jsou určené nejen k lokalizaci všeobecných geografických 
objektů a jevů, ale i objektů a jevů, které souvisí s řešením konkrétních odborných 
úloh. Geografická data spolu s tematickými daty z oblasti krizového řízení 
umožňují navíc analyzovat možná budoucí rizika, podporovat plánování a řízení a 
podobně. 

Z uživatelského hlediska jsou databáze geografických dat budovány ve 
smyslu ISO standardů s otevřenými formáty dat podle specifikací mezinárodního 
konsorcia pro otevřenou výměnu data (Open Geospatial Consortium – OGC) a 
v profilech definovaných zodpovědnými národními nebo mezinárodními 
organizacemi (například Český úřad zeměměřický a katastrální, Ministerstvo 
vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zemědělství), které často vycházejí 
z mezinárodních standardů definovanými nadnárodními organizacemi, například 
Evropskou unií (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe – INSPIRE), 
NATO (Defence Geospatial Information Working Group – DGIWG).  

Příklad využití uvedených přístupů je uveden na následujícím obrázku 
(Obr. 1). V uvedené architektuře jsou vlastní služby zabezpečovány klíčovými 
komponenty, kterých je zpravidla šest typů (NC3A, 2006): 
• rejstříkové služby (Web Registry Service – WRS), 
• mapové služby (Web Mapping Service – WMS), 
• objektové služby (Web Feature Service – WFS), 
• služby pro přístup ke coverage (Web Coverage Service – WCS), 
• služby pro přístup k výškovým datům (Web Terrain Service – WTS), 
• služby pro přístup k vrstvám objektů (Access Object Layer – AOL). 
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Obr. 1  
Příklad servisně orientované architektury databázového systému  

(upraveno podle (NC3A, 2006)) 
 
 

Uvedené služby jsou zpravidla doplněné odpovídajícím systémem 
vizualizace prostorových geografických dat, který odpovídá jak podstatě získaných 
dat (jejich obsahu), tak i základním kartografickým zásadám. Prostředí 
komunikačních a informačních technologií však umožňuje přizpůsobit systém 
vizualizace řešeným úkolům, úrovni velení, schopnostem a potřebám koncového 
uživatele a v neposlední řadě i denní a roční době, ve které se řeší daná situace. 
Cílem tohoto řešení je poskytnout konkrétnímu uživateli na dané pozici a v daném 
čase takovou informaci, která mu pomůže jeho problém efektivně řešit, a naopak 
minimalizovat informaci, která není v daný okamžik nezbytná. Lze tedy definovat 
dynamické změny v zobrazovaném obsahu a jako nástroj pro toto řešení použít 
metody adaptivní kartografie. Nezbytným předpokladem jejího efektivního využití 
je však vybudovaný a provozuschopný systém s integrovanými sítěmi a 
s integrovanými a interoperabilními daty. 

 
 

2  Adaptivní kartografie a její aplikace v dynamických procesech 
 

Cílem kartografické tvorby jako základního nástroje vizualizace 
geografické informace je prezentovat uživateli informace vždy v takové formě, aby 
je co nejsprávněji a nejrychleji pochopil a mohl je tak využít s maximální možnou 
mírou efektivity. Klasické papírové mapy předávají informace ve statické, 
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neměnné formě, v jednom měřítku a s jednou rozlišovací úrovní dat dané použitým 
měřítkem, způsobem generalizace obsahu a jeho grafickým vyjádřením. Prostředí 
informačních a komunikačních technologií však umožňuje vizualizovanou 
informaci poskytovat uživateli v podstatě „na míru“ podle jeho okamžitých 
představ a podle okolností, v jakých se uživatel nachází. Prostředkem, kterým toho 
je v případě kontextové kartografické vizualizace dosahováno, je dynamický 
vizualizační systém, který monitoruje vybrané charakteristiky prostředí a okolnosti 
svého používání (jak aktivně, např. pomocí senzorů, tak pasivně, např. na základě 
vstupů od uživatele) a na základě těchto kontextových informací mění volbu 
reprezentace zobrazovaných jevů a objektů podle předdefinovaných (nebo 
uživatelem definovaných) pravidel. 

Podle obecné teorie (Reichenbacher, 2004), termín kontext může v různých 
souvislostech nabývat mnoha odlišných významů. V této práci je využíván přístup 
vycházející z definice kontextu, kterou publikovali (Dey & Abowd, 1999): 

„Kontext je jakákoliv informace, která může být využita k charakterizaci 
situace určité entity, přičemž entitou zde rozumíme osobu, místo nebo objekt, jež 
lze považovat za relevantní z pohledu interakce mezi uživatelem a aplikací, včetně 
daného uživatele a dané aplikace“. 

Způsobů, kterými lze v rámci kontextové kartografické vizualizace 
provádět adaptaci, je nepřeberné množství. Vhodnost jejich použití obecně závisí 
na podmínkách, za kterých je kontextová služba využívána.“ 

Mezi základní postupy patří změna výběru zobrazované části mapy, která 
se silně váže i na volbu měřítka. Další skupina metod pak slouží k umožnění co 
nejlepší orientace uživatele v rámci zobrazeného výřezu mapy. Obecně se vychází 
z míry relevance jednotlivých datových vrstev pro danou konfiguraci kontextu. 
Data vyhodnocená v daném případě jako málo relevantní nebo irelevantní nejsou 
zobrazována vůbec, čímž je omezena kognitivní zátěž uživatele. Dalšími metodami 
jsou metoda výběru zobrazovaných prvků a další metody kartografické 
generalizace (tj. různé metody zevšeobecňování mapových prvků) byly podrobně 
popsány v rámci tradiční kartografie (česky např. (Lauermann, 1974), (Hojovec, 
Daniš, Hájek, & Veverka, 1987)).  

Jedním z hlavních problémů vyplývajících z podstaty kontextové 
vizualizace je variabilita míry relevance v různých kontextech. Zatímco v klasické 
kartografii lze u jednotlivých prvků stanovit stabilní míru relevance a na tomto 
základě sestavit jejich trvalou hierarchii, podle níž se pak procesy generalizace řídí, 
v kontextové vizualizaci se míra relevance jednotlivých prvků mění podle aktuální 
konfigurace parametrů kontextu. Pro adaptaci vizualizace lze též využít změny 
hodnot kterékoliv z vizuálních a dynamických proměnných spojenou se změnou 
symboliky. Typicky ji lze využít při změně typu uživatele – např. v mapách pro děti 
dáme přednost figurálním znakům, zatímco při zobrazování stejných dat v mapách 
pro dospělé použijeme symbolické znaky. Podobně lze odlišit vizualizaci dat pro 
laiky a pro specialisty. Změnou použité symboliky může kontextová služba 
reagovat i na změnu použitého zobrazovacího zařízení (v závislosti na jeho 
velikosti, rozlišení, apod.). Podrobněji je tato problematika popsána např. (Nivala 
& Sarjakoski, 2005) nebo (Zbořil, 2008). 
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3  Uživatelské řešení adaptivní kartografie v rámci kontextů 
 

Systém adaptivní kartografie byl v uplynulých letech dílčím způsobem 
aplikován pro potřeby krizového řízení v rámci výzkumného záměru Masarykovy 
univerzity „Dynamická geovizualizace v krizovém řízení“ (kód projektu 
MSM0021622418, (MUNI, 2007)). Zde byla, kromě jiného, navržena kontextová 
mapová služba (Context Web Mapping Service, CWMS) a potom následné i její 
implementace, která představuje přemostění konceptuálních principů adaptivní 
kartografické vizualizace a jejich aplikačního využití v oblasti krizového 
managementu prostřednictvím standardizovaných mapových služeb (Kozel, 2009).  

Veškeré teoretické práce a dílčí postupy adaptivní kartografie a 
kontextové služby bylo nutné ověřit v rámci komplexní technologie na příkladu 
vhodného scénáře krizového řízení. Vzhledem k častým povodňovým nebezpečím, 
jež v posledních letech zasáhly naši republiku a způsobily rozsáhlé škody, byl jako 
pilotní projekt vybrán scénář „Povodně“. V této oblasti je vysoký potenciál pro 
využití dynamické kontextové kartografie, která umožňuje efektivnější řešení 
krizových situací ve všech fázích během mimořádných událostí v průběhu 
povodní. Nástroje této kartografické vizualizace se uplatní během přípravy na 
řešení krizové situace, odezvy na konkrétní úlohy během řešení situace i při 
následné obnově postižené lokality. K tomu byly definovány hlavní bloky úloh a 
řešeny jejich vertikální i horizontální návaznosti (viz Obr. 2). 

Datové, technologické i technické řešení pilotního projektu odpovídalo 
plnění hlavního i dílčích cílů. Jádrem celého systému byla kontextová mapová 
služba, doplněná o nové kontexty povodní. Především byl vytvořen základní 
pracovní prostor, jehož schéma je na následujícím obrázku (Obr. 3). 

 

 
 

Obr. 2 
Návaznosti bloků úloh v pilotním projektu „Povodeň“ 
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Obr. 3 
Základní pracovní prostor pilotního scénáře „Povodeň“ 

 
 

Samotnému průběhu experimentu předcházelo několik fází, ve kterých 
probíhal především: 
• rozbor činností a pravomocí: postižení všech aktivit – kdo za co zodpovídá, 

jaký je typický operační rozsah, jaké jsou komunikační toky, co se řeší; 
• rozbor mapové části povodňového plánu – objekty zájmu, postižení sémantiky 

jevů, úroveň zobrazení; 
• doplnění databází a znakových sad o relevantní jevy – zejména zohlednění 

přírodních podmínek; 
• návrh jádrových kontextů, operačních kontextů - tvorba kartografických 

modelů, kartografické infrastruktury; 
• psychologické testování navržených znakových sad a výběr vhodné 

vizualizace na základě zjištěných výsledků.  
Podle připraveného scénáře pilotního projektu probíhaly všechny etapy 

v operačních skocích až po fázi obnovy, při které byly zobrazeny všechny objekty, 
které byly poškozené nebo zničené, a všechny spolupracující složky, které se 
podílejí na obnově v první fázi.  Následující obrázky ilustrují grafické uživatelské 
prostředí, ve kterém je implementována kontextová služba. Celý systém včetně 
použitých teoretických principů je popsán v (Talhofer & Kubíček, 2011) a 
případně i v (Kubíček, Mulíčková, Konečný, & Kučerová, 2011). 
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Obr. 4 
Ukázka zobrazení mapy ve fázi Příprava t-1 v kontextu „Organizace zásahu“ 

v měřítku 1:10 000 
 

 
 

Obr. 5 
Ukázka zobrazení mapy ve fázi Obnova v čase t+4 v kontextu Technické 

zabezpečení v měřítku 1:5 000 
 
 

4 Možnosti dalšího rozvoje 
 

Pilotní projekt a provedený experiment prokázal výhodnost kontextové 
mapové služby pro zobrazování situace vyžadující zásahy složek Integrovaného 
záchranného systému. Současně pilotní projekt prokázal, že celý systém 
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geografické podpory krizového řízení je možné plně provázat se zavedenými 
standardními operačními postupy a připravit systém zobrazovaní relevantních 
informací vzhledem k úrovni pozice konkrétní složky, vzhledem k odborné 
činnosti složky a vzhledem k operačnímu času daného zásahu. 

Rovněž projekt prokázal použitelnost navrhovaných sad mapových znaků 
pro vyjádření tematické informace z oblasti krizového řízení. S využitím 
kognitivního testování byly navrženy dvě sady mapových znaků a tyto sady 
otestovány s cílem vybrat optimální variantu. Vzhledem k nedostatku času nebylo 
možné vytvořit sadu, která by sloučila nejlepší řešení z obou sad do jedné, nicméně 
projekt naznačil cestu, jak tuto fázi v budoucích projektech dokončit. 

 
 

Poděkování 
Příspěvek byl připraven v rámci řešení zmiňovaného výzkumného záměru 

Masarykovy univerzity „Dynamická geovizualizace v krizovém řízení“ (kód 
projektu MSM0021622418) a rovněž s přispěním výsledků projektu obranného 
výzkumu „Geografické a meteorologické faktory bojiště, jejich dynamická 
vizualizace a lokalizace v systémech velení a řízení“ (kód projektu – METEOR) 
řešeného na Univerzitě obrany. 
 
 
Literatura 
 
[1] DEY, A. K. a ABOWD, G. D. Towards a Better Understanding of Context 

and Context-Awareness. In Proceedings of the 1st international symposium 
on Handheld and Ubiquitous Computing. Atlanta, USA: GIT, 1999. 

[2] HOJOVEC, V., DANIŠ, M., HÁJEK, M. a VEVERKA, B. Kartografie. 
1. vyd. Praha: Geodetický a kartografický podnik v Praze, 1987. 

[3] KOZEL, J. Kontextová mapová služba. [Disertační práce.] Brno: Masarykova 
univerzita, 2009. 

[4] KUBÍČEK, P., MULÍČKOVÁ, E., KONEČNÝ, M. a KUČEROVÁ, J. Flood 
Management and Geoinformation Support within the Emergency Cycle (EU 
Example). In HŘEBÍČEK, J. S. Environmental Software Systems. 
Frameworks of eEnvironment (IFIP Advances in Information and 
Communication Tec. ed., pp. 77-86). London: Springer Heidelberg Dordrecht 
London New York, 2011. 

[5] LAUERMANN, L. Technická kartografie I. Brno: Vojenská akademie 
Antonína Zápotockého, 1974. 

[6] MUNI. Masarykova univerzita, Brno, Výzkumný záměr: Dynamická 
geovizualizace v krizovém řízení. 2007. Získáno 12. 12 2011, z Geokrima: 
http://geokrima.geogr.muni.cz/index.html. 

[7] NC3A. Bi-SC AIS Core Geographic Services, Integration Services White 
Paper. Hague, Belgium: NATO Consultation, Command and Control Agency 
(NC3A), 2006. 



            THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION zvláštní vydání/2012 

 165 

[8] NIVALA, A. M. a SARJAKOSKI, L. T. Adapting Mapp Symbols for Mobile 
Users. In Proceedigs of the 22th International cartographic Conference 
2005: Mapping Approaches into Changing World. A Coruna, Španělsko, 
2005. 

[9] REICHENBACHER, T. Mobile Cartography - Adaptive Visualisation of 
Geographic Information on Mobile Devices. Disertation Thesis. 2004. 
Získáno 06. 06 2008, z Tobias Reichenbach's Webpage: 
http://tumb1.biblio.tu-munichen.de/publ/diss/bv/2004/reienbacher.pdf. 

[10] TALHOFER, V. a KUBÍČEK, P. Vizualizace pro krizové řízení v praxi HZS 
ČR a IZS ČR, studie pro projekt výzkumu a vývoje "Výzkumná podpora HZS 
ČR a dalších služek IZS ČR", kód projektu VG20102015062. Brno: Institut 
ochrany obyvatel HZS, 2011. 

[11] ZBOŘIL, J. Adaptation Methods. In Contextual Cartograophic Visualization. 
Proceedings. Second International Conference On Cartography and GIS. 
Sofia, Bulharsko: University of Agriculture, Civil Engineering and Geodesy, 
2008, s. 283-287. 

 
 
Kontaktní údaje: 
doc. Ing. Václav Talhofer, CSc.,  
Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, Katedra vojenské geografie a 
meteorologie, Kounicova 65, 66210 Brno,  
e-mail: vaclav.talhofer@unob.cz. 
RNDr. Petr Kubíček, CSc.,  
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Kotlářská 2, 
611 37 Brno,  
e-mail: kubicek@geogr.muni.cz. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION zvláštní vydání/2012  

 166

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION zvláštní vydání/2012 

 167 

BOJOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY – HISTORIE VE 
STAROVĚKU, ODZBROJOVACÍ AKTIVITY, ZAPOJENÍ 

IOO LB DO ÚMLUVY O ZÁKAZU CHEMICKÝCH ZBRANÍ 
 

CHEMICAL WARFARE AGENTS – HISTORY FROM 
ANCIENT ERA, DISARMAMENT ACTIVITIES, 

PARTICIPATION OF THE POPULATION PROTECTION 
INSTITUTE INTO CONVENTION ON CHEMICAL WEAPONS 
 

Bedřich UCHYTIL 
 
Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_uchytil.pdf. 
 

Abstract 
Chemical weapons have been used since antiquity. In the article are listed 

use cases from ancient times up to the period before 1. The World War. The 
negotiations on the regulation of chemical weapons to their destruction under way 
with various interruptions since 1675, and were whipped by the Convention on the 
prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical 
weapons and on their destruction, which entered into force 29. April 1997. 
Population Protection Institute cooperates with the Organization for the 
Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in the form of OPCW inspectors 
training, the participation of the institute representative to conduct of the 
Validation Group for analytical databases and offer their own Infrared Spectra 
and Retention Indices of toxic substances. 
 
Keywords 
Chemical weapons, chemical warfare agents, history from ancient era, 
disarrmament activities, convention on chemical weapons. 
 
 
1  Historie chemické války od starověku po 1. světovou válku 
 

Už pravěk znal chemické zbraně  
První začátky boje plynem sahají do doby velmi dávné. Již v dobách 

předhistorických vypuzoval člověk zvěř z úkrytu dýmem ze syrového dřeva. Ve 
starých letopisech čínských činí se zmínka o smrdutých hrncích užívaných v boji3. 
Za úplně první případy použití chemie ve válce se však dá považovat i namáčení 
hrotů do jedů (získaných hlavně od hadů a štírů), či primitivní bombardování 
protivníka včelími úly1,2,3.  

Ve starověku, se pak objevují zmínky o tajemném trávení nepřátel 
v mytologických textech Sumerů a Chetitů, stejně jako v řeckých bájích.  V Indii 
se pak dochovaly starověké recepty jak otrávit vodu, nebo připravit jedovatý dým. 
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Také v Číně existují podobné, tři tisíce let staré záznamy1,2,3. V roce 178 n. l. je 
v Číně popsán případ povstání rolníků, které bylo potlačeno i s pomocí "duši-
požírající" mlhy, která obsahovala arsenik. Během středověku se v Evropě 
používaly při dobývání hradů výkaly, splašky a také nehašené vápno1,2. 

Většinou se uvádí, že chemické zbraně byly nasazeny poprvé v 1. světové 
válce.  

Tým britských archeologů však nedávno objevil nový důkaz, že chemicky 
se ničili již lidé o tisíce let dříve. Perská vojska dobývající římskou pevnost Doura 
Europos v Sýrii použila k hubení římských legionářů mimo jiné i směs síry a 
dehtu.  

Doura Europos, opěrný bod říše římské nedaleko hranic dnešního Iráku, 
byl po dobytí Peršany vydrancován, vypálen a opuštěn. Bitva byla opravdu 
nelítostná. "Peršané chtěli narušit zdi hradeb a rozhodli se proto vyhloubit 
podzemní tunely. Římané však brzy zjistili, co se stalo, a začali kopat tunely 
směřující proti těm perským. Když se pak v tunelu střetly dvě jednotky, byli na 
tom Římané zjevně hůře," uvedl profesor Simon James, kterého citoval list The 
Independent.  

Archeologové tu objevili 20 legionářů v kompletní bojové výstroji. Co se 
přesně stalo? Dostat do tunelu širokého necelé dva metry celý oddíl římské legie 
nebylo opravdu snadné. Peršané zřejmě vytušili záměry Římanů, uvedl profesor 
James, a připravili jim kruté překvapení. Ve své části tunelu připravili kovářské 
měchy a ohřívadla na žhavé uhlí. Když Římané padli do pasti, vypustili Peršané 
chemické látky a římští vojáci v několika vteřinách padli k zemi v bezvědomí. 
Během několika minut nastala smrt. Tak byly vysvětleny krystaly síry a stopy po 
dehtu, které archeologové v tunelech lokality Doura Europos nalezli1,2.  

První historické zprávy o použití dusivých plynů má řecký dějepisec 
Thukydides ve svých dějinách peloponéské války, kdy Sparťané při obléhání města 
Platají (428 let př. Kristem) použili dýmu ze smoly a síry, když jim tehdejší 
obléhací prostředky selhaly. Na jiném místě popisuje Thukydides i zařízení, 
kterého se používalo při dobývání nepřátelského opevnění k rozdmýchávání ohně 
ve směsi uhlí, smoly a síry3. 

Polybios a T. Livius zmiňují se o použití dusivě páchnoucích dýmů 
vznikajících spálením peří při vykuřování nepřátelských podkopů. Sem patří i 
známý „řecký oheň“, který vynalezl (podle jiných zpráv jen zdokonalil) stavitel 
Kallinikos ze Sýrie. Pokud lze ze zachovalých zpráv soudit, sloužil k jeho přípravě 
ledek, síra a antimonit, které se mísily se šťávou nebo spíše pryskyřicí egyptských 
fíků (sykomory) a s tekutým asfaltem za přídavku malého množství páleného 
vápna. Šlo tedy o snadno zápalnou směs, která kromě toho působila i vývojem 
dusivých dýmů a oxidu siřičitého. Řecký oheň byl ve středověku velmi obávaná 
zbraň a jeho použití se připisuje i záchrany Cařihradu před útoky arabských vojsk. 
Jeho výroba byla uchována v tajnosti a po pádu Cařihradu upadla v zapomenutí3. 

Použití jedovatých dýmů spálením arsenových sloučenin, jakož i 
omamujících dýmů z opia ve vojenství uvádí již ve XIII. století arabský spisovatel 
Hassan Alrammah. 
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Starý a velmi primitivní způsob boje spočívá v házení pošlých zvířat, 
výkalů a p. do obležených míst, aby mezi posádkou vznikly nakažlivé nemoci3. 

Z naší historie je známo, že Pražané pod velením Zikmunda Korybutoviče 
při obléhání hradu Karlštejna r. 1422 použili mezi jiným i obsahu pražských žump 
k zdolání posádky. Podle starých letopisů českých bylo vhozeno do hradu 
z velkých praků celkem 1822 smrdutých soudků; zápach v hradě byl tak 
nesnesitelný, že se obleženým viklaly a vypadávaly zuby3 (když to by spíše 
nasvědčovalo kurdějím). 

Problémem, který dnes nazýváme boj plynem, se zabývali i vynikající 
mužové, jako byl Leonardo da Vinci, který navrhoval použít při dobývání pevností 
arsenikálních dýmů; podobně i slavný alchymista J. R. Glauber navrhoval čelit 
tureckému nebezpečí, které ohrožovalo Evropu, použitím granátů vydávajících 
jedovatý dým. Známý filosof a polyhistor G. W. Leibniz popisuje ve svém díle 
„Gedanken zur deutschen Kriegsverfassung“ použití smrdutých hrnců, kterých se 
ostatně používalo již ve třicetileté válce a které obsahovaly obyčejně směs rohové 
moučky z kopyt a rohů domácích zvířat a smoly3. 

Oslepování protivníka použitím různých chemikálií je rovněž starého data. 
Filip z Albiny použil za Jindřicha III. v boji proti francouzskému loďstvu pálené 
vápno vzhledem k jeho účinkům na oční sliznici. Později se k tomu používalo silně 
dráždivé pryskyřice z pryšců (Euphorbium), pepře a p. 

Začátkem XIX. století začali se chemikové zabývat otázkou použití 
chemických bojových prostředků. Již za napoleonských válek bylo v Anglii 
navrhováno plnit granáty kyanovodíkem. Stejný nápad měla i městská rada 
berlínská, která na popud svého člena, povoláním lékárníka, navrhla generálu 
Bülowovi, aby dal místo bodáků upevnit na pušky štětky, které by se před útokem 
namočily do kyanovodíku a ke kterým by si měli Napoleonovi vojáci přivonět, aby 
byli ihned vyřazeni z boje. Generál Bülow však návrh příkře odmítl3. 

Jiný lékárník, Francouz Lefortier, pochodil o něco lépe. Jeho návrh na 
dusivý a zápalný granát byl přezkoušen a byl o něm podán poměrně příznivý 
posudek. Přesto však byl i tento návrh nakonec zamítnut. V Anglii byl předložen 
ministerstvu války velmi zajímavý návrh pumy plněné Cadetovou dýmavou 
kapalinou arsenikální (směsí kakodyloxidu s kakodylem). Návrh nakonec nebyl 
přijat pro výrobní potíže3. 

Problémem použití fyziologicky účinných látek v boji se zabývali nejen 
chemikové, ale i vojevůdci. Anglický admirál lord Dundonald chtěl v roce 1855 
dobýt Sevastopolu s použitím oxidu siřičitého3 vzniklého spalováním disulfidu 
uhlíku (sirouhlíku). Návrh byl přezkoumán a bylo uznáno, že jej lze provést, ale 
nebylo doporučeno jej realizovati, poněvadž komise měla za to, že čestný 
protivník nemůže použít podobné zbraně3. Jiné údaje4 však uvádí, že Lord 
Dundonald v letech 1811, 1845 a 1855 skutečně použil kouř vzniklý spalováním 
kamenouhelného dehtu a disulfidu uhlíku (CS2) proti nepřátelům Anglie (např. 
proti Rusům v bitvě o Sevastopol v roce 1855)4.    

V roce 1865 byly ve Francii konány pokusy se střelami vyvinujícími 
dusivé plyny. Napoleon III. však zastavil další zkoušky jako barbarské. 
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2  Boj plynem a mezinárodní smlouvy 
 

Možnost eventuálního použití jedovatých látek v boji byla předmětem 
jednání na různých mezinárodních konferencích. Šlo hlavně o to, zakázat neb 
aspoň oddálit použití jedovatých látek v boji a tím zmírnit válečné útrapy 
v souhlase s požadavky civilizace. Je zřejmé, že při tom spolu rozhodovala i obava 
před novým způsobem boje, jehož význam se tušil, ale jehož podstatu a výhody 
žádný ze zastoupených států zplna nepochopil3. 
 
Historie jednání o zákazu chemických zbraní  
 
 Začátek snahy o likvidaci chemických zbraní je možné hledat již 
v 17. století, kdy historicky pravděpodobně nejstarší dokument5 - dvoustranná 
dohoda mezi Francií a Německem z roku 1675 uvádí, že je zakázáno jakékoli 
použití jedů, např. při otravování studní, potravin nebo zbraní. Petrohradská 
deklarace z roku 1868 již hovoří o tom, že „… jediný legitimní cíl, který by měly 
mít státy v průběhu války na zřeteli, je oslabení vojenských sil protivníka. Tento cíl 
by byl překročen použitím zbraní, které zbytečně zvyšují utrpení lidí vyřazených 
z boje nebo činí jejich smrt nevyhnutelnou“. 
 Bruselská mezinárodní deklarace o zákonech a způsobech vedení války 
z roku 1874 měla již přímý vztah k budoucím chemickým zbraním. Bruselská 
deklarace navazuje na petrohradskou. Pro boj plynem má význam čl. 11 a 12, kde 
se stanoví: Válečné zákony nepřiznávají válčícím stranám neomezený výběr 
v prostředcích, kterými se navzájem poškozují. Na základě toho se v čl. 12 
zakazuje:  
a)  používati jedů nebo otrávených zbraní, 
b)  užívat zbraní, střel nebo látek, které "by mohly působiti zbytečné útrapy, 

jakož i používati střel zakázaných deklarací petrohradskou“. Bruselská 
deklarace nevešla sice vůbec v platnost, ale byla podkladem k dalšímu 
jednání v Haagu. Zakotvila princip, podle něhož se zakazuje použití 
jedovatých a otravných zbraní a použití zbraní, střel a látek, které by 
způsobily nadbytečné útrapy3,5. Tento dokument sice nebyl ratifikován a 
nevstoupil v platnost, stal se však podkladem pro další mírová jednání. 

 První mezinárodní mírová konference v Haagu v roce 1899 přijala 
Konvenci, týkající se zákonů a zvyklostí, platných v pozemní válce. Druhá 
Haagská mezinárodní mírová konference v roce 1907 prodloužila platnost 
předcházející konvence z roku 1899 a odsoudila „… používání střel, jejichž 
jediným cílem je šíření dusivých nebo jiných otravných plynů“3,5.  
 V roce 1919 bylo v mírové smlouvě s Německem ve Versailles zakázáno 
použití dusivých, jedovatých a ostatních plynů. Podobný zákaz byl vyjádřen v roce 
1922 ve washingtonské Smlouvě o použití ponorek a škodlivých plynů, uzavřené 
mezi Francií, Itálií, Japonskem, Velkou Británií a Spojenými státy. Tuto smlouvu 
velmoci sice podepsaly, ale neratifikovaly. V čl. 5 této smlouvy je uvedeno, že 
používání dusivých, jedovatých a jiných plynů a všech podobných kapalin, látek a 
přístrojů bylo právem odsouzeno všeobecným míněním civilizovaného světa a 
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tento zákaz byl vyjádřen ve smlouvách, k nimž většina civilizovaných států přistoupila. 
Proto se vyzývají ostatní civilizované státy, aby se k dohodě připojily3,5. 
 Nejdůležitějším dokumentem meziválečného období však byl Protokol 
o zákazu válečného použití dusivých, jedovatých a jiných plynů a 
bakteriologických metod vedení války ze 17. června 1925 - tzv. Ženevský 
protokol. Protokol podepsalo při jeho otevření celkem 38 států a k 1. lednu 1989 se 
jeho účastníky stalo 115 států. Mnohé z nich však k němu připojily vlastní 
prohlášení (výhrady), podle kterých si mj. vyhradily právo na odvetné použití 
chemických zbraní v případě, že proti nim bude chemickými zbraněmi zaútočeno. 
 Ženevský protokol se stal široce uznávanou normou mezinárodního práva 
a většina států světa dodržovala jeho závazky. Do vstupu Úmluvy v platnost zůstal 
tento Protokol jediným dokumentem, omezujícím použití chemických zbraní ve 
válce. Protokol ale žádným způsobem neomezuje přípravy k vedení války za 
použití chemických a biologických zbraní. Nedefinuje přesně předmět zákazu - 
chemickou zbraň, neobsahuje žádná opatření ke zničení těchto zbraní a především 
nevytváří kontrolní systém dodržování ustanovení Protokolu. Má tedy jako 
mezinárodní odzbrojovací dokument pouze limitovanou platnost. Tím, že 
nezakazuje vývoj, výrobu, jiný způsob získávání, předávání a skladování 
chemických či bakteriologických zbraní, ale pouze jejich použití, dovoluje vlastnit 
tyto zbraně pro případné odvetné údery. Ve skutečnosti tedy zakazuje pouze první 
použití chemických a bakteriologických zbraní3,5. Přesto právě tomuto dokumentu 
lze přisoudit značnou váhu skutečnosti, že ve druhé světové válce v Evropě nebyly 
bojové chemické látky použity ve velkém měřítku, ale pouze v několika 
omezených případech. Literatura6 uvádí, že německá fašistická armáda dvakrát 
použila otravných látek proti jednotkám Rudé armády na Krymu; literatura7 

pak uvádí dvojí použití otravných látek podrobněji a nejen na Krymu. 
 V 1. polovině 30. let probíhala jednání s cílem dále redukovat úrovně 
vyzbrojení. Bylo podáno několik návrhů zakazujících vývoj a výrobu chemických 
zbraní v míru a zničení existujících zásob. Byl zřízen speciální výbor k projednání 
takových otázek, jako jsou definice chemických zbraní, verifikace vyhovění 
smlouvy a uložení sankcí v případě jejího porušení. V březnu 1933 předložila 
Velká Británie rozpracovaný návrh smlouvy, obsahující definici chemických 
zbraní, která obsahovala lakrimátory a zápalné látky. Následkem zhoršujícího se 
mezinárodního klimatu v Evropě a Asii byly tyto aktivity v lednu 1936 zastaveny5.  
 V průběhu 2. světové války s výjimkou Japonska v Číně a Itálie v Habeši 
nebyly chemické zbraně použity.  Nástup jaderných zbraní po ukončení 2. světové 
války zcela zastínil otázky související s chemickými zbraněmi. Až události války 
ve Vietnamu koncem 60. let přiměly Spojené národy vrátit se opět k problematice 
chemického odzbrojení.  
 Problematika zákazu chemických a biologických zbraní byla 
projednávána jako samostatná otázka od roku 1968, a to v rámci Výboru 18 zemí 
pro odzbrojení, resp. později Konference o odzbrojení v Ženevě. Dosažení 
společné dohody o chemických a biologických zbraních se ukázalo značně obtížné 
a proto byl zvolen dvoustupňový přístup, který nastínil jako první otázku 
problematiku biologického odzbrojení. Úmluva o zákazu vývoje, výroby a 
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hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich 
zničení byla podepsána v Londýně, Moskvě a Washingtonu 10. dubna 1972 a 
vstoupila v platnost 26. března 1975.   

Pozornost mnohostranného jednacího fóra se potom soustředila na 
vypracování Úmluvy o všeobecném zákazu chemických zbraní. Na odzbrojovacích 
fórech OSN v letech 1973 - 1976 se ale pokroku v oblasti chemických zbraní 
dosáhnout nepodařilo. Série bilaterálních jednání mezi SSSR a USA vedená 
koncem 70. a počátkem 80. let také nebyla úspěšná. Přesto jednotlivé státy nebo 
skupiny států předložily rozsáhlý počet pracovních dokumentů, zahrnujících 
návrhy konvencí. Mimoto Valné shromáždění OSN každoročně přijímalo rezoluce, 
vyzývající k urychlenému uzavření příslušné komplexní a efektivní Úmluvy 
o zákazu chemických zbraní. V roce 1978 na 1. zvláštním zasedání VS OSN 
o odzbrojení bylo v Závěrečném dokumentu, který byl přijat Valným 
shromážděním konsensem, jasně stanoveno, že „úplný a účinný zákaz vývoje, 
výroby a hromadění všech chemických zbraní a jejich zničení je jedním 
z nejdůležitějších odzbrojovacích opatření“. 
 Na mnohostranných jednáních v Ženevě se práce částečně zintenzivnila 
v roce 1980, kdy byla vytvořena speciální pracovní skupina pro chemické zbraně. 
O rok později tato skupina zformulovala návrh jednotlivých článků, které by 
Úmluva měla obsahovat. Články se týkaly mj. definic a kritérií, ohlášení zásob a 
výrobních kapacit, likvidace a demontáží, kontroly dodržování přijatých závazků a 
provázanosti Úmluvy s ostatními smlouvami a dohodami v oblasti odzbrojení5.  
 Jedním z důležitých momentů na Konferenci o odzbrojení byl 18. duben 
1984, kdy USA předložily ucelený návrh Úmluvy o zákazu chemických zbraní. 
Tento návrh vznikl jako reakce na sovětský návrh Úmluvy, který SSSR předložil 
v roce 1982 na VS OSN v New Yorku. Z návrhu USA se vycházelo při dalších 
jednáních. Od roku 1984 se práce na Konferenci zaktivizovala a byl vytvořen 
Výbor pro zákaz chemických zbraní s jasně vyhraněným mandátem pro tvorbu 
textu budoucí Úmluvy. Poté, co USA a SSSR na ženevském summitu v listopadu 
1985 potvrdily své odhodlání vystupňovat své úsilí na uzavření účinné 
mezinárodní smlouvy k této problematice, jednání v Ženevě dostalo nové impulsy. 
Další pokrok byl dosažen v roce 1987, kdy Sovětský svaz vyslovil souhlas 
s uvedením přesných lokalit svých zásob chemických zbraní. Ve stejném roce 
Sovětský svaz oficiálně souhlasil s inspekcí na výzvu bez práva odmítnutí 
s dostupem na kterékoli místo ve státě. USA také odsouhlasily zakončit program 
výroby binární chemické munice, který byl zahájen v roce 1987. 
 V únoru 1988 předložil SSSR návrh na mnohostrannou výměnu údajů 
o vlastnictví, resp. ne vlastnictví chemických zbraní a k uskutečnění 
mezinárodního experimentu kontroly objektů civilního chemického průmyslu. 
Myšlenka se setkala s příznivým ohlasem a celkem 23 států provedlo 
experimentální kontrolu v civilním chemickém průmyslu na národní úrovni 
z hlediska výroby chemických zbraní. Během jarního kola v roce 1989 proběhlo 
jejich vyhodnocení a byl zahájen proces zapracování výsledků do návrhu 
kontrolních opatření Úmluvy. Současně také 9 států (ČSSR, NDR, Itálie, Norsko, 
Holandsko, Velká Británie, NSR, Rakousko a Austrálie) zveřejnilo základní údaje 
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o svém chemickém potenciálu. Více než 50 států dále prohlásilo, že nevlastní 
chemické zbraně5.  
 Významnou úlohu v úsilí o dosažení všeobecného a úplného zákazu a 
likvidace chemických zbraní sehrála mezinárodní konference, která se uskutečnila 
ve dnech 7. - 11. ledna 1989 v Paříži. Byla svolána z iniciativy francouzské vlády a 
zaměřena k otázkám Ženevského protokolu a tehdy probíhajícímu jednání o zákazu 
chemických zbraní. Zúčastnilo se jí 149 států včetně 113 států - v té době signatářů 
Protokolu z roku 1925. Na pařížské Konferenci zazněla i výzva ke všem státům, 
které tak dosud neučinily, aby se připojily k Protokolu a v průběhu této Konference 
některé státy své výhrady k Protokolu odvolaly. Jednání na Konferenci o odzbrojení 
v Ženevě o zákazu chemických zbraní skončila vypracováním textu Úmluvy o zákazu 
chemických zbraní a o jejich likvidaci. Text se podařilo dokončit 6. srpna 1992 a 
Plenárním zasedáním Konference o odzbrojení byl schválen v září téhož roku5.  
 
 Úmluva o zákazu chemických zbraní a jejich zničení 
 
 Úmluva sestává z preambule, 24 Článků a 3 příloh - Přílohy o chemických 
látkách, Přílohy o provádění a kontrole (Kontrolní příloha) a Přílohy o ochraně 
důvěrných informací (Důvěrnostní příloha) - které tvoří nedílnou součást Úmluvy. 
Úmluva má neomezené trvání a vstoupila v platnost dne 29. dubna 1997 - 180 dní 
po uložení 65. ratifikační listiny. Depozitářem Úmluvy je Generální tajemník 
Spojených národů. K implementaci Úmluvy byla vytvořena mezinárodní 
Organizace pro zákaz chemických zbraní (Organisation for the Prohibition of 
Chemical Weapons, dále Organizace) se sídlem v Haagu5.  
 

• Česká republika ratifikovala Úmluvu dne 6. 3. 1996 jako 48. členský stát.  
 

Úmluva o zákazu chemických zbraní je zahrnuta v legislativě České 
republiky následujícími zákony a předpisy:  
Zákon č. 19 ze dne 24. ledna 1997 o některých opatřeních souvisejících se 
zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., (trestní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

• Tento zákon byl několikrát novelizován v souladu s nastalými změnami, 
naposled byl novelizován zákonem č. 138/2008 Sb. 
 

Vyhláška č. 50 Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 28. března 1997, kterou 
se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických 
zbraní. 
Novelizováno Vyhláškou č. 208/2008 Sb. Tato vyhláška specifikuje seznamy 
chemických látek podléhajících Úmluvě a formuláře pro hlášení. 
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Vymezení pojmů zákona č. 19/1997 
 
Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) chemickými zbraněmi: 
1. toxické chemické látky a jejich prekursory, jichž může být vzhledem 

k jejich toxickým vlastnostem a množství využito jako prostředku 
vedení bojové činnosti s výjimkou těch, které jsou určeny pro účely 
nezakázané tímto zákonem; 

2. munice a prostředky určené k usmrcení nebo způsobení újmy na zdraví 
člověka nebo zvířete anebo k poškození rostlin nebo ekosystémů, pokud 
tyto účinky nastávají v důsledku toxických vlastností toxických 
chemických látek, které se uvolňují z munice nebo prostředků; 

b) toxickou chemickou látkou jakákoli chemická látka, která může svým 
chemickým působením na životní procesy způsobit smrt, dočasné 
zneschopnění nebo trvalou újmu na zdraví lidem nebo zvířatům anebo zničení 
rostlin; 

c) prekursorem jakákoli chemicky reagující látka, která se účastní kteréhokoli 
stadia výroby toxické chemické látky; 

d) stanovenou látkou toxická chemická látka a její prekursory v členění podle 
§ 7; 

e) určitou organickou chemickou látkou jakákoli chemická látka tvořená 
sloučeninami uhlíku, mimo jeho oxidy, sulfidy a uhličitany kovů;  

f) chemickými látkami používanými k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti 
jakékoli chemické látky, které jsou schopny rychle vyvolat u člověka krátkodobé 
podráždění smyslových orgánů nebo rychlé a krátkodobé fyzické zneschopnění. 

 
 
NAKLÁDÁNÍ SE STANOVENÝMI LÁTKAMI A JEJICH ČLENĚNÍ 
 
• § 6 
(1)  Nakládat se stanovenými látkami lze jen za podmínek stanovených tímto 

zákonem a jen 
a) k průmyslovým, zemědělským, výzkumným, zdravotnickým, 

farmaceutickým a dalším mírovým účelům, 
b) k ochranným účelům, které se přímo týkají ochrany proti chemickým 

zbraním (dále jen "ochranné účely"). 
(2) Množství a druhy stanovených látek, se kterými lze nakládat k účelům 

uvedeným v odstavci 1, stanoví SÚJB vyhláškou. 
§7, čl. 1 Stanovené látky se pro účely tohoto zákona z hlediska nebezpečnosti 
svých toxických vlastností nebo možnosti zneužití k porušování zákazů určených 
tímto zákonem člení na 
a) vysoce nebezpečné látky, 
b) nebezpečné látky, 
c) méně nebezpečné látky. 
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§ 7, čl. 2 Kritéria pro zařazování stanovených látek do seznamu včetně seznamů 
stanovených látek v členění podle odstavce 1 stanoví SÚJB vyhláškou. 
 
Vysoce nebezpečné látky – Seznam 1 
 
Zásady zařazení: 
(a)  látka byla vyvíjena, vyráběna, skladována nebo použita jako chemická zbraň 

podle definice v článku II;  
(b)  látka jiným způsobem představuje vysoké riziko pro předmět a cíle této 

Úmluvy vzhledem k vysokému potenciálu svého použití pro činnosti 
zakázané touto Úmluvou, protože splňuje jednu nebo více následujících 
podmínek: 
(i)  má chemickou strukturu velmi podobnou některé z jiných toxických 

látek ze Seznamu 1 a má, nebo je možné očekávat, že má, srovnatelné 
vlastnosti; 

(ii)  má takovou letální nebo ochromující toxicitu i jiné vlastnosti, které by 
umožnily její použití jako chemické zbraně; 

(iii)  může být použita jako prekursor v konečném samostatném 
technologickém stupni výroby toxické chemické látky uvedené na 
Seznamu 1, bez ohledu na to, zda tento stupeň probíhá v závodě, 
v munici či jinde; 

(c)   má malé nebo žádné použití pro účely nezakázané touto Úmluvou. 
 
• § 8 
(1)  Nakládat s vysoce nebezpečnými látkami lze jen na základě licence udělené 

SÚJB. 
(2)  Úhrnné množství vysoce nebezpečných látek, nacházejících se na území 

České republiky, nesmí převýšit v souladu s Úmluvou o zákazu vývoje, 
výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení (dále 
jen "Úmluva") za jeden rok jednu tunu. 

Seznam 1 obsahuje tři skupiny nervově paralytických látek - sarin, soman 
a jejich deriváty, skupinu derivátů tabunu a skupinu látek typu VX, zpuchýřující 
látky yperity a lewisity, dva toxiny (ricin a saxitoxin) a prekurzory nervově 
paralytických látek. Látky tohoto seznamu byly vyvinuty především jako chemické 
zbraně a mají velmi málo dalších komerčních aplikací. Přesto i s těmito látkami se 
můžeme setkat např. při výzkumu účinných insekticidů, při výrobě 
farmaceutických přípravků, saxitoxin při vyšetřování toxicity měkkýšů a ricinu při 
výzkumu možností jeho užití pro léčení leukemie a rakoviny jater. 
 
Nebezpečné látky - Seznam 2 
 
Zásady zařazení: 
(a)  látka představuje významné riziko pro předmět a cíle této Úmluvy, protože 

má takovou letální nebo ochromující toxicitu a jiné vlastnosti, které by mohly 
umožnit její použití jako chemické zbraně; 
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(b)  látka může být použita jako prekursor v jedné z chemických reakcí při 
závěrečném stadiu vzniku chemické látky uvedené v Seznamu 1 nebo 
v Seznamu 2, Část A; 

(c)  látka představuje významné riziko svou důležitostí při výrobě některé 
chemické látky zařazené do Seznamu 1 nebo Seznamu 2, část A; 

(d)  látka se nevyrábí ve velkých komerčních množstvích pro účely nezakázané 
touto Úmluvou. 

 
Seznam 2 – ohlašovací povinnost 

 
Ohlašovací povinnost podle § 20 odst. 1 zákona se vztahuje na dále 

uvedené množství nebezpečných látek: 
a)  více než 1 kg nebezpečné látky označené (*) v Seznamu 2, část A, 
b)  více než 100 kg jiné nebezpečné látky uvedené v Seznamu 2, část A, 
c)  více než 1000 kg nebezpečné látky uvedené v Seznamu 2, část B. 

Chemické látky uvedené v Seznamu 2 jsou potenciálními chemickými 
zbraněmi nebo jejich klíčovými prekurzory. Do tohoto seznamu jsou zařazeny tři 
toxické látky (amiton, perfluorisobuten a látka BZ tj. 3 - chinuklidinyl-
difenylhydroxyacetát) a značné množství prekurzorů nervově paralytických látek, 
yperitů, lewisitů a látky BZ. Amiton je organofosforový insekticid, vyráběný 
synteticky v 50. letech, který je dnes považován za příliš toxickou látku, než aby 
mohl být využíván v zemědělství. Perfluorisobuten (PFIB) vzniká jako vedlejší 
produkt při výrobě některých per fluorovaných polymerů (např. Teflon R), 
neexistuje u něj žádná komerční aplikace. Látka BZ byla jako zneschopňující 
bojová chemická látka zařazena ve výzbroji některých armád, pro mírové účely je 
používána v omezeném množství jako pomůcka při biologickém výzkumu a je také 
meziproduktem při výrobě farmaceutických přípravků. Prekurzory chemických 
látek Seznamu 2 jsou v některých případech používány pro komerční účely např. 
při výrobě insekticidů, herbicidů, maziv, retardérů hoření, léčebných a 
farmaceutických přípravků, obecných aditiv (jako např. antioxidantů, stabilizátorů, 
antistatických přípravků), barviv a přípravků pro fotografický průmysl, prostředků 
pro pokovování, toaletních potřeb a epoxydových pryskyřic. 

 
Méně nebezpečné látky - Seznam 3 

 
Při posuzování, zda toxická chemická látka nebo prekursor neuvedené 

v jiných seznamech mají být zařazeny do Seznamu 3, byla vzata v úvahu 
následující kritéria: 
(a)  látka byla vyráběna, skladována nebo použita jako chemická zbraň; 
(b)  látka jiným způsobem představuje riziko předmětu a cílům této Úmluvy, 

protože má letální či ochromující toxicitu i jiné vlastnosti, jež by případně 
mohly umožnit její použití jako chemické zbraně;  

(c)  látka představuje riziko předmětu a cílům této Úmluvy svou důležitostí při 
výrobě jedné nebo více chemických látek uvedených v Seznamu 1 nebo 
v Seznam 2, část B; 
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(d)  látka může být vyráběna ve velkých komerčních množstvích pro účely 
nezakázané Úmluvou. 

Do Seznamu 3 jsou zařazeny čtyři toxické látky (fosgen, kyanovodík, 
chlorkyan, chlorpikrin), sedm prekurzorů nervově paralytických látek, tři 
prekurzory sírových a tři prekurzory dusíkových yperitů. Fosgen byl použit jako 
chemická zbraň v průběhu 1. světové války, ale současně je široce využíván pro 
mírové účely jako meziprodukt při přípravě mnoha organických látek, včetně 
agrochemikálií. Rovněž kyanovodík a chlorkyan jsou pro svoji reaktivitu 
důležitými meziprodukty při syntézách chemických látek. Chlorpikrin se používá 
ke sterilizaci půdy a desinfekci zrní a je meziproduktem při organické syntéze. 
Z prekurzorů tohoto seznamu jsou významné oxichlorid fosforitý a chlorid 
fosforitý pro výrobu insekticidů a jako chlorační činidla, a triethanolamin, který má 
široké použití od výroby povrchově aktivních látek až po užití jako rozpouštědlo.  

 
 

3  Spolupráce Institutu ochrany obyvatelstva a Organizace pro zákaz 
chemických zbraní 

 
Institut ochrany obyvatelstva spolupracuje s OPCW zejména ve dvou 

rovinách: 
A)  Pravidelné kurzy inspektorů OPCW v institutu, kdy jsou probírány otázky 

detekce, ochrany a chemického průzkumu. V institutu se pořádají přibližně od 
roku 1999. 

B)  Prací zástupce institutu ve Validační skupině OPCW při budování databází 
fyzikálních charakteristik BCHL. Tyto databáze se budují s cílem rychlé 
identifikace BCHL, pokud některý stát použije do té doby nepoužívanou 
látku. 

Z možných metod byly OPCW vybrány 3 metody, umožňující rychlou 
identifikaci neznámých látek. Jsou to: 
• Infračervená spektra, 
• hmotnostní spektra, 
• NMR spektra. 

Infračervená a hmotnostní spektra se používají vždy v kombinaci se 
separační metodou, v současné době plynovou chromatografií (připravuje se též 
zavedení kapalinové chromatografie). Poněvadž řada látek podobného chemického 
složení má též podobná (i když ne identická) spektra, kombinují se výsledky 
z těchto spektrálních metod s hodnotami retenčních indexů v chromatografii. Tím 
se získávají dva naprosto nezávislé důkazy o identitě látky. 

Zástupce IOO LB pracuje ve validačních podskupinách infračervené 
spektrometrie a retenčních indexů v plynové chromatografii. Pro ilustraci 
náročnosti práce lze uvést, že hodnotící tabulka pro retenční indexy má dnes ca 
8000 řádek a 30 sloupců. 

Institut ochrany obyvatelstva též nabídl OPCW 38 infračervených spekter 
a 21 retenčních indexů látek seznamů 2 a 3 Úmluvy o zákazu chemických zbraní. 
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SOUDOBÁ RIZIKA V RADIAČNÍ OBLASTI A 
PROTIRADIAČNÍ OPATŘENÍ 

 
CURRENT RADIATION RISKS AND MEASURES 

 
Iason URBAN 

 
Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_urban.pdf. 
 

Abstract 
Conference paper informs about radiation risks and current means of 

reducing these risks. Paper is looking into measures for population protection, 
tools for control of population protection measures, and for response of integrated 
rescue system teams. Paper is also dealing with current situation of radiation 
monitoring system and dose control equipment by rescue system teams. Finally, 
motions to development of radiation measures have been proposed. 

 
Keywords 
Radiation risks, population protection, radiation monitoring, crisis management, 
Fire Rescue System, chemical laboratories. 
 
 
Jaká jsou soudobá rizika, která mohou vést ke vzniku mimořádné radiační 
situace nebo při kterých je zpravidla nutný radiační zásah složek IZS (zásah, kdy 
záchranáři zachraňují životy a zdraví a odvracejí dávky u jiných osob za cenu, že 
přitom sami dávky dostávají) nebo realizace opatření na ochranu zaměstnanců či 
obyvatelstva před ozářením? 

Mezi rizika s lokálními (místními) důsledky lze zařadit:  
(A)  ztráty, nálezy a záchyty zdrojů ionizujícího záření (ZIZ); 
(B)  dopravní a jiné nehody při převozech ZIZ; 
(C)  požáry a jiné události na pracovištích s radionuklidovými zářiči či jinými ZIZ, 

které vedou k ohrožení osob v důsledku ozáření ionizujícím zářením nebo 
radioaktivní kontaminace. 

Mezi rizika s rozsáhlejšími územními následky patří: 
(D)  radiační havárie jaderné elektrárny; 
(E)  jaderný terorismus: (E1) použití zcizených jaderných hlavic, (E2) 

zkonstruování jaderné bomby menší mohutnosti ze zcizeného jaderného 
materiálu; 

(F)  radiologický terorismus: (F1) pasivní – úmyslné zneužití ZIZ běžně 
používaných v medicíně, průmyslu, výzkumu apod. k ozáření osob; (F2) 
aktivní - (F2a) útok na jaderná zařízení, sklady a úložiště jaderných materiálů 
apod., (F2b) použití radiologické zbraně (tzv. „špinavé bomby“); 

(G)  události s velmi nepatrnou pravděpodobností výskytu, jako jsou (G1) pády 
satelitů s jaderným reaktorem, (G2) události typu Broken Arrows apod.; 
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(H)  použití jaderných či radiologických zbraní za válečného konfliktu. 
Mezi radiační rizika lze obecně zařadit ještě i taková, u kterých se 

nepředpokládá zásah složek IZS, jako je radonová problematika či lékařská 
ozáření. 

Lokální události (A), (B), (C) jsou méně závažné a relativně častější. Avšak 
i události, u kterých je pravděpodobnost výskytu nepatrná, se stávají. Příkladem 
může být rozpad sovětského satelitu Kosmos 954 nad kanadským severozápadem 
(G1), (1978), nebo střet vojenských letadel při tankování paliva za letu nad 
Španělskem, při kterém došlo k pádu čtyř jaderných zbraní a rozptýlení plutonia 
u obce Palomares (G2), (1966). 

Srovnání událostí s předpokládanými rozsáhlejšími následky podle 
závažnosti, pravděpodobnosti vzniku a složitosti zásahu a ochranných opatření lze 
sice provést, nejde však o jednoduchou záležitost. Klasifikace bývají zatíženy 
subjektivními faktory, neboť řídký či dosud nulový výskyt řady událostí 
neumožňuje využívat statistické údaje. Z toho pak vyvstává otázka, zda je opravdu 
nutné se na všechna radiační rizika detailněji připravovat a zahrnovat jejich řešení 
do havarijních či krizových plánů. Např. požadavky na zpracovávání vnějších 
havarijních plánů u jaderných zařízení vznikly až poté, co u širší odborné 
veřejnosti vešly ve známost okolnosti havárie britského reaktoru na výrobu 
plutonia ve Windscale a vyvíjely se dále po havárii americké jaderné elektrárny 
Three Mile Island a ukrajinského Černobylu. Také u široké veřejnosti mohou být 
představy o závažnosti a pravděpodobnosti vzniku radiačních událostí zcela 
odlišné od skutečnosti, což jistě ovlivňuje i filosofii, zda je potřebné zpracování 
preventivních nástrojů ke zvládání těchto událostí. 

 
 

Jaké jsou soudobě používané nástroje pro ochranu obyvatelstva při radiační 
události? 

 
Mezi neodkladná opatření patří: 
Varování a informování obyvatelstva, jež je nutno provést vždy co nejdříve. 
Ukrytí (v bytech a popř. veřejných budovách) snižuje dávky ze zevního 

ozáření a možnost vnitřní kontaminace inhalací a povrchové kontaminace osob. Je 
účelné a účinné u většiny radiačních událostí. 

Jódová profylaxe zabraňuje kumulaci radiojódů ve štítné žláze; plánována 
je pouze v zónách havarijního plánování (ZHP) jaderných elektráren. 

Evakuace je krajní ochranné opatření; její realizaci je třeba vždy pečlivě 
zvážit (přináší společenské strádání a v řadě případů musí být provedena 
v krátkých časových lhůtách). V některých krizových případech, např. (D), se 
počítá i se samoevakuací. U lokálních událostí obvykle dostačuje včasné vyvedení 
osob z ohroženého prostoru. 

Regulace pohybu osob je nutná v místech zásahu a jejich okolí, u jaderných 
elektráren v ZHP. Podle okolností je spojena i s dekontaminací osob a vozidel. 

Opatření v potravním řetězci; podle mezinárodních doporučení patří též 
mezi neodkladná opatření, avšak účinně je lze uplatnit zejména v pozdější fázi 
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incidentu, tj. jako opatření následná; mezi ta dále patří úvahy o tom, zda je možný 
návrat evakuovaných osob či zda je třeba evakuované podrobit déledobému 
přesídlení, zvážení možností dekontaminace budov a území apod. 

V závislosti na charakteru události je vždy třeba posoudit smysluplnost 
a proveditelnost opatření. 

 
 

Jaký je stav nástrojů pro řízení opatření na ochranu obyvatelstva v ČR? 
 
Nejpropracovanější jsou nástroje pro případ (D). Na základě usnesení BRS 

je zpracován typový plán pro krizovou situaci Radiační havárie. Existují a jsou 
pravidelně inovovány havarijní plány jaderných elektráren, vnitřní (na ochranu 
zaměstnanců) a vnější (na ochranu obyvatelstva, především v ZHP) a je 
zajišťována komplexní havarijní připravenost (včetně nácviků, procvičování a 
prověřování vykonavatelů opatření). Doporučovat opatření k ochraně obyvatelstva 
v závislosti na konkrétním rozvoji radiační havárie je v kompetenci Státního úřadu 
pro jadernou bezpečnost (SÚJB). 

U ostatních radiačních událostí jsou opatření k ochraně obyvatelstva více či 
méně zapracována do krizových plánů jednotlivých krajů, anebo se u lokálních 
případů, např. (A), (B), (C), řeší ad hoc. 

 
 

Jaký je stav nástrojů pro řízení činnosti a činnost zasahujících složek IZS? 
 
V případě (D) běží o činnosti zakotvené v havarijních plánech, jejichž 

výkon je zabezpečen složkami IZS, popř. dalšími subjekty. 
Pro případ (F2b) je zpracován katalogový soubor typové činnosti 

STČ 01/IZS „Uskutečněné a ověřené použití radiologické zbraně“, který 
specifikuje činnosti a použitelné síly jednotlivých složek IZS a dalších subjektů. 

Ostatní případy se řeší při respektování příslušných zákonů, vyhlášek a 
resortních předpisů. Resortní předpisy zde slouží jako obecnější vodítka, která je 
třeba aplikovat do podmínek konkrétní radiační situace ad hoc. Např. u HZS ČR se 
postupuje v souladu s odpovídajícími metodickými listy Bojového řádu jednotek 
požární ochrany, jako jsou metodické listy řady Ř (řízení zásahu), řady O (obecné 
zásady činnosti při zásahu), a specielně pak podle metodických listů N4 
„Nebezpečí ionizujícího záření“ a L9 „Dekontaminace radioaktivních látek“. 
Konkrétní činnosti, jejich řízení a výkon jsou poplatné vzniklé situaci. 

Při radiačním zásahu musí být ve smyslu části čtvrté vyhlášky SÚJB 
č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, uplatňován zejména princip optimalizace, tj. 
ozáření zasahujících fyzických osob musí být tak nízké, jak lze rozumně dosáhnout 
s uvážením hospodářských a společenských hledisek. Jinými slovy, zásah musí 
přinést mnohem více užitku, než je škoda způsobená ozářením zasahujících. Zásah 
se přitom organizuje tak, aby u zasahujících nebyla překročena dávka 200 mSv. 
Optimalizovat zásah – snadno se řekne, hůře se činí. K optimalizaci zásahu u HZS 
ČR má napomoci členění radiačních zásahů do tří kategorií, uvedené v tab. 1. 
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Tabulka 1 
Klasifikace radiačních zásahů u HZS ČR 

 
Radiační 

zásah 
Popis události Tolerovatelná 

dávka 

I. Událost nevede k ohrožení života, zdraví lidí a 
majetku (např. záchyty a nálezy ZIZ) 1 mSv 

II 
Událost vede k ohrožení života, zdraví lidí a 
majetku (např. požáry a jiné zásahy na pracovištích 
se ZIZ, dopravní nehody při převozu ZIZ) 

50 mSv 

III. 

Událost vede k ohrožení života většího počtu osob 
a ke vzniku rozsáhlých majetkových škod (např. 
radiační havárie, teroristický útok, kontaminace 
rozlehlých území) 

200 mSv 

 
 
Jak je zabezpečeno monitorování radiační situace? 

 
Monitorování radiační situace na území ČR je zajišťováno pomocí 

celostátní radiační monitorovací sítě (CRMS). Ve smyslu § 3 atomového zákona 
činnost této sítě řídí SÚJB; ten také zajišťuje funkci jejího ústředí, činnost 
krizového koordinačního centra a mezinárodní výměnu dat o radiační situaci. 
Funkci a organizaci této sítě stanoví vyhláška SÚJB č. 319/2002 Sb., o funkci a 
organizaci celostátní radiační monitorovací sítě. V této síti jsou podle § 46 
atomového zákona zapojeny i další resorty a složky. Jmenovitě Ministerstvo vnitra 
se podílí na zajištění mobilních skupin. Tento systém je využitelný zejména 
v případu (D), s určitými výhradami (G). Mobilní skupiny mohou plnit i úkoly 
v případu (A). Využitelnost sítě či některých jejích složek není vyloučena ani 
u některých dalších radiačních událostí. 

Jednotky požární ochrany jsou pro radiační ochranu zasahujících a pro 
radiační průzkum vybaveny osobními dozimetry SOR/R 022, verze DMC (viz 
dále), zásahovými dozimetry URAD 115 (operativními měřiči fotonového 
dávkového ekvivalentu a jeho příkonu) a radiometry DC-3E-98 a DC-3H-08 
(měřiči dávkového příkonu a povrchové kontaminace). 

Jako podpora při zásahu složek HZS a IZS slouží výjezdové skupiny 
chemických laboratoří HZS ČR a jejich laboratorní zázemí. Výjezdové skupiny 
jsou vybaveny dozimetrickými, radiometrickými a spektrometrickými přístroji a 
soupravami URAD 115, DC-3E-98, DC-3H-08, RDS 120 a FH 40G (s možností 
měření za použití teleskopické tyče), Contamat FHT 111M, Exploranium GR 135, 
InSpector 1000, (s LaBr a neutronovou sondou), Falcon 5000N, UNISPEC-2/iRSS 
a dalšími prostředky. Výjezd je možno uskutečnit s využitím vozidla Správy 
státních hmotných rezerv Technický automobil chemický v provedení vozidla 
radiačního a chemického průzkumu (TACHP), vybaveného navíc inteligentní 
sondou MDG 02. Na vyžádání SÚJB fungují výjezdové skupiny též jako mobilní 
skupiny CRMS (viz výše). 
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Jak je zabezpečeno monitorování dávek při radiačním zásahu? 
 
Zabezpečit sledování dávek u zasahujících osob je povinen jejich velitel, 

resp. organizace, která tyto osoby vysílá. 
U HZS ČR je k tomu účelu zřízena Prozatímní služba osobní dozimetrie. 

Technické zázemí tvoří osobní dozimetry SOR/R 022, verze DMC (jsou používány 
při každém výjezdu hasičů), čtečky dozimetrů LDM 220, terminál elektronické 
dozimetrie TED a programový balík SEOD HZS, určený pro vyhodnocování 
a správu dat změřených osobními dozimetry. Osobní dozimetr je používán jako 
skupinový, nositel osobního dozimetru je určen na každém výjezdovém voze. 
Terminál TED umožňuje výdej omezeného množství dozimetrů i dalším osobám 
přímo u zásahu. 

Současné vybavení HZS ČR neumožňuje, aby další u zásahu zúčastněné 
síly IZS byly saturovány dozimetry péčí HZS, jak si představitelé těchto složek 
někdy mylně představují.  Potřebou zabezpečit osobní dozimetry u všech složek 
IZS, se již v roce 2005 zabýval Výbor pro civilní nouzové plánování a následně 
Bezpečnostní rada státu; přesto však, dle dostupných informací, se všechny složky 
IZS potřebnými počty dozimetrů dosud nevybavily. 

 
 

Jaké problémy dotýkající se IZS navrhuji řešit do budoucna? 
 
Závěrem několik návrhů, čím bych považoval za účelné se zabývat do 

budoucna (běží především o normotvornou činnost, před jejímž započetím však 
bude v řadě případů nezbytné řešit úkoly aplikovaného výzkumu): 
• Rozvíjet nástroje služby osobní dozimetrie u HZS ČR: vypracovat ucelený 

soubor metodik, postupů a standardů, které umožní nahradit stávající 
Prozatímní službu osobní dozimetrie u HZS ČR službou legální; současně 
zajistit prostředky pro centralizaci údajů o dávkách nejen na krajské, ale i na 
celostátní úrovni. 

• Zabezpečit, aby i ostatní složky IZS byly v dostatečném počtu vybaveny 
prostředky osobní dozimetrie. 

• Řešit otázky dekontaminace osob při samovolné evakuaci a zajištění 
dekontaminace raněných na příjmových místech (nemocnice). 

• Dopracovat typové činnosti pro radiační zásahy i pro případy jiné, než je 
použití radiologické zbraně a kdy tato typová činnost není na jiné případy 
aplikovatelná. 

• Inovovat vybrané metodické listy Bojového řádu jednotek požární ochrany 
tak, aby v radiační oblasti odpovídaly soudobým doporučením a požadavkům 
evropské legislativy týkající se provádění zásahů při radiačních událostech. 

• I nadále rozvíjet havarijní plány a udržovat je v aktuálním živém stavu. 
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Abstract 
Object security can be realized with the use of technical protection, 

physical protection and regime measures. Technical means of protection includes 
mechanical barrier systems and alarm systems. The article deals the issue of object 
security assessment in the process of setting of alarm systems. The article 
describes the meaning, content, process and the optimization possibilities of  
security assessment. 

 
Keywords 
Security assessment, alarm systems, technical protection, risk analysis, projecting. 
 
 
Úvod 
 

Bezpečnostní posouzení je možno definovat jako proces analýzy faktorů 
ovlivňujících návrh poplachových systémů, s cílem stanovení požadovaného 
stupně zabezpečení. V rámci procesu zřizování poplachových zabezpečovacích a 
tísňových systémů (PZTS) představuje bezpečnostní posouzení součást první 
etapy − návrhu systému. Následující obrázek 1 představuje místo bezpečnostního 
posouzení. 

Součástí zřizování PZTS je i technické posouzení objektu (technical 
survey), které je na rozdíl od prvotního bezpečnostního posouzení realizováno až 
po zpracování dokumentu Návrh skladby systému, přičemž se jedná o prohlídku 
prostor určených k zabezpečení s cílem ověření výběru, umístění a polohy 
jednotlivých komponentů systému, včetně ověření jejich výběru z hlediska vlivů 
prostředí. Technické posouzení může být u méně rozsáhlých objektů realizováno 
společně s posouzením bezpečnostním. 

Bezpečnostní posouzení je založeno na vyhodnocení čtyř základních 
oblastí zájmu, které by měl projektant brát v úvahu při následném návrhu PZTS 
resp. při zpracování projektové dokumentace. Jedná se o zabezpečované hodnoty, 
budovu, vnější a vnitřní vlivy. Tyto oblasti je možné klasifikovat do dvou skupin - 
analýza rizik a ostatní vlivy, viz obrázek 2. 
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Obr. 1 

Místo bezpečnostního posouzení v procesu zřizování PZTS [5], [2] 
 

 
Obr. 2 

Klasifikace bezpečnostního posouzení 
 
 

Analýza rizika, obsahující posouzení zabezpečovaných hodnot a budovy, 
je zpracovávána s cílem stanovení požadovaného stupně zabezpečení v souladu 
s ČSN EN 50131-1 ed.2 (stupeň 1 nízké riziko, st. 2 nízké až střední riziko, st. 3 
střední až vysoké riziko, st. 4 vysoké riziko). Tyto stupně jsou klasifikovány dle 
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předpokladu znalostí a vybavení potencionálních narušitelů, tudíž dle mého názoru 
ne zcela vhodně, neboť takový přístup odpovídá technickým požadavkům na 
komponenty PZTS, což je jistě správné, ale z hlediska prvotního posouzení objektu 
bychom měli pracovat s jinými hodnotícími kritérii a to zejména ve vztahu k typu a 
určení objektu.  

Druhá skupina oblastí zájmů bezpečnostního posouzení představuje 
posouzení ostatních vlivů (majících původ uvnitř/ vně střeženého objektu). Cílem 
posouzení ostatních vlivů je vyhodnocení stávajících nebo budoucích podmínek 
uvnitř a vně střežených prostorů z hlediska následného výběru a umístění 
komponent.    

Význam bezpečnostního posouzení objektu spočívá zejména v získání a 
zpracování informací potřebných pro vytvoření návrhu PZTS. Výstup 
bezpečnostního posouzení je využitelný zejména v následujících oblastech: 
• stanovení rozsahu systému, 
• východisko pro volbu komponentů, 
• vymezení potencionálních hrozeb, 
• charakteristika potencionálního narušitele, 
• stanovení stupně zabezpečení,  
• stanovení pojistné třídy, 
• určení třídy prostředí, 
• návrh řešení systému (počty, typy detektorů…), 
• umístění komponent v objektu,   
• redukce planých poplachů. 

Výstup bezpečnostního posouzení představuje Zápis o bezpečnostním 
posouzení, jehož struktura odpovídá výše popisovaným oblastem zájmu. 
Doporučená „dotazníková“ forma je uvedena v TNI 334591-1 [3]  v rozsahu sedmi 
stran A4. (V současné době 6/2012 je zpracována aktualizace původní TNI 
334591-1:2005).  

Provedení bezpečnostního posouzení z hlediska povinnosti jeho realizace 
a zpracování adekvátního výstupu může být vyžadováno pouze v případech, kdy 
zákazník (investor) stanovil v zadání požadavek na zřízení PZTS v souladu 
s ustanoveními relevantních technických norem (ČSN EN 50131-1 ed.2, ČSN 
CLC/TS 50131-7…atd.), popř. pokud takový požadavek stanovuje jiný právní 
předpis (např. Zákon č. 137/ 2006 Sb. o veřejných zakázkách, viz část stanovení 
technických podmínek).  
 
 
Obsah bezpečnostního posouzení 
 

Náplň jednotlivých oblastí bezpečnostního posouzení znázorňuje obrázek 
3. Podrobnější výklad jednotlivých položek je možno nalézt v ČSN CLC/TS 
50131-7. [2] 

 



THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION zvláštní vydání/2012  

 188

Obr. 3 
Obsah bezpečnostního posouzení objektu [4], upravil Valouch 2012 

 
 

Praktické provedení bezpečnostního posouzení je možno realizovat 
s využitím celého spektra analytických a prognostických metod. Zpravidla 
dostačuje kontrolní seznam doplněný expertním odhadem. Nicméně lze použít 
i strukturované metody analýzy rizik typu ETA- Event Tree Analysis, FTA- Fault 
Tree Analysis, HRA- Human Reliability Analysis, FMEA- Failure Mode and 
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Effects Analysis, kdy vycházíme z předběžné analýzy nebezpečí (PHA- 
Preliminary Hazard Analysis) s ohledem na fyzickou podstatu a určení objektu. 

 
 

Možnosti optimalizace procesu bezpečnostního posouzení 
 
Doporučující seznamy (technické normy, odborná literatura, firemní 

školicí dokumentace), zahrnující výčet položek bezpečnostního posouzení 
nemohou být nikdy kompletní. Poplachové systémy jsou navrhovány a instalovány 
do objektů různého určení a stavebních dispozic. Není tudíž vhodné využívat 
jednotný obsah a postup bezpečnostního posouzení pro objekty komerční, 
rezidenční nebo dále např. pro objekty státní správy či školská zařízení. 

Mezi východiska ke zkvalitnění procesu bezpečnostního posouzení 
můžeme zařadit: 
• legislativní úpravu realizace bezpečnostního posouzení objektu jako 

nezbytnou součást návrhu poplachových systémů (vybrané objekty), 
• vytvoření základní klasifikace typů objektů, 
• vytvoření obsahu bezpečnostního posouzení pro jednotlivé typy objektů 

(modelové objekty), 
• stanovení okruhu zdrojů informací pro realizaci bezpečnostního posouzení 

(vlastník a provozovatel objektu, orgány státní správy a územní samosprávy, 
Policie České republiky, pojišťovny, stavební dokumentace, statistické 
informace - kriminalita, územní plány…atd.), 

• volba adekvátních analytických metod (kvalitativních či kvantitativních), 
• nastavení chronologie bezpečnostního posouzení (informace od vlastníka, 

analýza dokumentace, prověrka lokality, objektu…atd.). 
 
 
Závěr 
 

Bezpečnostní posouzení objektu je opomíjenou oblastí návrhu systému, 
jako první etapy procesu zřizování poplachových zabezpečovacích systémů. 
Kvalitní provedení bezpečnostního posouzení je důležité nejenom z hlediska 
legislativních a právních aspektů spojených např. se stanovením odpovídajícího 
stupně zabezpečení včetně výběru odpovídajících komponent, ale také z hlediska 
následné funkce poplachového systému, kdy můžeme předejít resp. redukovat 
např. plané poplachy, možnost sabotáže nebo potřebu následných změn 
konfigurace systému. 
 
 
Literatura 
 
[1]  ČSN EN 50131-1 ed. 2. Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a 

tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky. Praha: Český normalizační 
institut, 2007. 40 s. Třídící znak 334591. 



THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION zvláštní vydání/2012  

 190

[2]  ČSN CLC/TS 50131-7. Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a 
tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace. Praha: ÚNMZ, 2011. 44 s. 
Třídící znak 334591. 

[3]  TNI 35 4591-1. Komentář k ČSN CLC/TS 50 131-7: Část 1: Návrh EZS. 
Praha: Český normalizační institut, 2005. 24 s. 

[4]  PETŘÍK, Vítězslav. Zabezpečení objektů kulturních památek. [Diplomová 
práce]. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované 
informatiky, 2012. 97 s. Vedoucí práce Ing. Jan Valouch, Ph.D. 

[5]  ŠEVČÍK, Jiří. Bezpečnostní posouzení objektu. Security Magazín, 2012, vyd. 
č. 105, č. 1, s. 8-11.  ISSN 1210-8273. 

 
 
Kontaktní údaje: 
Ing. Jan Valouch, Ph.D.,  
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Nad Stráněmi 
4511, 760 05 Zlín,  
e-mail: valouch@fai.utb.cz. 
 



            THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION zvláštní vydání/2012 

 191 
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Abstract 
The need for increased financial literacy results from a significant deficit 

of financial education not only in adults but also in high school and university 
students. Therefore, the article pointed out how financial education is implemented 
in the Population Protection degree curriculum at Faculty of Physical Education 
and Sport of Charles University in Prague. 
 
Keywords 
Financial literacy, financial education,Implementation, Population Protection. 
 
 
1  Úvod  
 

Finanční gramotnost obyvatel je jedním ze základních pilířů ochrany 
spotřebitele na finančním trhu. S ohledem na značný deficit vzdělávání v oblasti 
osobních financí v minulosti, a to jak dětí, tak i dospělých, a neustálý vývoj 
finančního trhu je finanční vzdělávání dlouhodobým procesem. Jeho iniciátorem a 
koordinátorem je v České republice Ministerstvo financí. 

V roce 2007 byl vytvořen prvotní dokument - Strategie finančního 
vzdělávání . Tato rádoby strategie byla však prvním koncepčním dokumentem 
řešícím problematiku posílení finanční gramotnosti obyvatel České republiky. 
Nejednalo se však o vládou schválenou koncepci, proto také nebyla závazná pro 
celou státní správu a nebyla nazvána strategií národní. Svůj cíl – nastavit koncepci 
pro konkrétní aktivity v rezortech financí a školství – však splnila. Tato strategie se 
opírala zejména o výsledky výzkumu společnosti STEM/MARK v oblasti finanční 
gramotnosti, jehož cílem bylo zmapovat základní úroveň finanční gramotnosti 
občanů ČR na základě jejich subjektivního hodnocení a zjistit postoj a potřebu 
dalšího vzdělávání v oblasti financí. Hlavními zjištěními tohoto výzkumu mimo 
jiné bylo: 
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o Dospělá populace ČR hodnotí úroveň své finanční gramotnosti průměrnou 
známkou dobře  ( 3 ). 

o Asi 2/5 dospělých jsou dobře informovány v oblasti financí a s touto úrovní 
jsou spokojeny. Další 2/5 jsou informovány průměrně nebo špatně a se svými 
znalostmi jsou nespokojeny. Zbylá pětina převážně nemá o tuto problematiku 
zájem. 

o Nejdůležitějším a nejdůvěryhodnějším zdrojem informací je přímý 
poskytovatel finančního produktu nebo služby. 

o Naprostá většina dotázaných konstatuje, že ze školy si žádné znalosti pro 
orientaci v oblasti financí a bank neodnesla. 

o Respondenti by jednoznačně uvítali výuku základních pojmů na střední škole. 
o Správnou míru inflace za poslední rok dokáže odhadnout necelá polovina 

dospělé populace.  
Doporučení mezinárodních organizací, zejména OECD a Evropské 

komise, však směřují k vytváření národních strategií schválených vládami daných 
států s cílem zvýšení povědomí o potřebnosti finančního vzdělávání a nutnosti 
vytvoření jeho jednotného a koordinovaného systému. Proto Ministerstvo financí 
přistoupilo společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českou 
národní bankou k aktualizaci původní strategie z roku 2007. Ta byla následně 
projednána v rámci Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání  a jako Národní 
strategie finančního vzdělávání schválena vládou usnesením ze dne 10. května 
2010. Pracovní skupina pro finanční vzdělávání při přípravě a vypracování 
Národní strategie reagovala na výsledky výzkumu veřejného mínění, který byl 
zadán Ministerstvem financí s cílem zjistit postoje českých občanů k problematice 
finančního vzdělávání, jejich míru potřeby se v tomto směru dále vzdělávat i 
s využitím výzkumu v roce 2007. Hlavními zjištěními z výzkumu v roce 2010, 
který rovněž prováděla společnost STEM/MARK, mimo jiné bylo:  
o Domácí finance – o svých vlastních penězích má přehled 92 % lidí; rozpočet 

si tvoří 45 % domácností a z nich 44 % na měsíc dopředu; většinu účtenek si 
schovává 37 % lidí. 

o Vytváření rezerv – pravidelně si odkládá peníze stranou jako rezervu 60 % 
lidí; rezervy na nepředvídané výdaje si tvoří 57 % lidí; nový dražší spotřebič 
je schopno ihned zakoupit 65 % domácností; rezervy pro případ ztráty příjmu 
si tvoří 35 % lidí; o zajištění na stáří již přemýšlelo 59 % lidí; třetina lidí si 
rezervy na stáří nevytváří, přičemž většina z nich říká, že není z čeho; 
dostatečně zajištěno na stáří je dle svého mínění 44 % lidí. 

o Finanční produkty – většina lidí zná velmi širokou škálu finančních produktů, 
využívají však jen ty základní; rozdíl mezi debetní a kreditní kartou zná jen 
52 % lidí; kreditní kartu využívá 24 % lidí, z nichž 3/5 je používají na běžné 
nákupy; za rizika spojené s platební kartou lidé nejčastěji považují riziko 
zneužití (43 %), ztráty (39 %) a krádež (33 %); v případě zcizení platební 
karty by 61 % lidí kontaktovalo banku nebo pobočku, 47 % by zablokovalo 
kartu; internetbanking využívá 33 % lidí; nejdůležitějším kritériem pro výběr 
úvěru je výše měsíční splátky (80 %) a úroková sazba (71 %). 
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o Chování a zvyklosti ve světě financí – své účty platí včas 65 % lidí; co 
nejméně rizikové produkty si vybírá 63 % respondentů; lidé raději spoří než 
utrácejí a nepůjčují si; u čtvrtiny respondentů se za poslední rok stalo, že 
jejich příjem nepokrýval životní náklady a 15 % nezaplatilo včas své splátky. 

o Znalosti ze světa financí – 81 % lidí ví, že vklady v bankách jsou pojištěny; 
jen necelá třetina lidí ví, co znamená zkratka RPSN; jen 17 % lidí dokáže 
správně spočítat úročení úvěru; třetina lidí zná rozdíl mezi p.m. a p.a.; 
naprostá většina lidí nedokáže odhadnout loňskou inflaci. 

o Smlouvy a stížnosti – jen 36 % lidí si obdrženou smlouvu pečlivě přečtou a 
na nejasnosti se zeptají; všemu ve smlouvách rozumí jen něco přes 10 % lidí; 
jedné třetině se stalo, že jim byla předložena smlouva tak dlouhá, že ji 
nepřečetli celou; jen 6 % lidí si již na nějaký finanční produkt stěžovalo, či jej 
reklamovalo; s pojmem „rozhodčí doložka“ se již setkalo jen 12 % lidí. 

Cílem Národní strategie je vytvoření uceleného systému finančního 
vzdělávání pro zvyšování úrovně finanční gramotnosti občanů v České republice. 
Národní strategie vymezuje hlavní problémy a navazující prioritní úkoly v oblasti 
finančního vzdělávání, včetně specifických úloh klíčových aktérů, s důrazem na 
roli institucí veřejné správy. Národní strategie navazuje na řadu koncepčních kroků 
v oblasti ochrany spotřebitele a vzdělávání obecně, jak u nás, tak na evropské i 
zahraniční úrovni. 

 
 

2  Finanční gramotnost na základních a středních školách   
 

Na Národní strategii navazuje Systém budování finanční gramotnosti na 
základních a středních školách, který je dílčí koncepcí zaměřenou na finanční 
vzdělávání ve školách. Dne 31. března 2011 zaslalo Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy všem ředitelům škol v základním a středním vzdělávání Sdělení 
o zařazení finanční gramotnosti do PISA 2012 a další doporučení. Je v něm mimo 
jiné konstatováno, že „Finanční gramotnost není prozatím ještě povinnou součástí 
rámcového vzdělávacího programu (RVP) základního vzdělávání (ZV). Standard 
finanční gramotnosti (pro 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ) bude do RVP ZV 
komplexně promítnut až při jeho další revizi. Přesto však i stávající RVP ZV dává 
učitelům prostor a faktickou možnost danou problematiku vyučovat (Matematika a 
její aplikace, Výchova k občanství, Člověk a svět práce)“. Rovněž je ve sdělení 
konstatováno, že v souladu s přijatými dokumenty Systém budování finanční 
gramotnosti na základních a středních školách a inovovanou Národní strategií 
finančního vzdělávání mohou v základním vzdělávání školy vyučovat finanční 
gramotnost v nově nastaveném pojetí na dobrovolném základě. Základní školy 
mohou také čerpat tzv. „evropské peníze“ v rámci projektu EU peníze školám 
prostřednictvím 2 šablon klíčových aktivit. Jedna z nich je věnována efektivní 
přípravě pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu, druhá je zaměřena na 
školení pedagogů v systému DVPP MŠMT.  

Ve středním vzdělávání byl standard finanční gramotnosti zakomponován 
do všech dosud vydaných RVP (včetně RVP pro gymnázia a RVP pro gymnázia se 
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sportovní přípravou) podle jednotlivých etap - počínaje rokem 2007 až do roku 
2010 včetně. Podle konkretizovaných školních vzdělávacích programů (ŠVP), jež 
musí být v souladu s vydanými RVP, mají vzdělavatelé povinnost započít výuku 
nejpozději do dvou let od vydání odpovídajících RVP. Ve středním odborném 
vzdělávání je problematika finanční gramotnosti zakomponována do 
společenskovědního, matematického a ekonomického vzdělávání dle daného RVP, 
zároveň je i součástí klíčových kompetencí žáků středních škol; ve středním 
všeobecném vzdělávání je obsažena ve vzdělávacích oblastech Člověk a svět 
práce, Člověk a společnost a Matematika a její aplikace.  
 
 
3  Implementace finančního vzdělávání na FTVS UK 
 

Finanční gramotnost na vysokých školách, které nejsou specielně 
zaměřeny na matematiku a její aplikaci, jako jsou např. ekonomické, ekonomicko 
správní či provozně ekonomické vysoké školy či jejich fakulty, je nízká. Vyplývá 
to jednak z provedených průzkumů finanční gramotnosti v letech 2007 a 2010 (jak 
je výše uvedeno), tak z praktických projevů studentů při chápání některých 
ekonomických pojmů, vzájemných vztahů mezi nimi a schopnostmi se v dané 
problematice orientovat. Dlužno říci, že tento stav se zřejmě změní u těch studentů, 
kteří již na základní, potažmo na střední škole budou cíleně seznamováni 
s problematikou finančních dovedností v osobním životě v rámci účelového 
rámcového vzdělávacího programu. 

Celospolečenská nedostatečnost finanční gramotnosti se tak nutně 
projevuje i u studentů vysokých škol neekonomického či nematematického 
zaměření, Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze nevyjímaje. Ovšem jen 
malá část studentů naší fakulty má možnost alespoň nahlédnout pod pokličku 
problematiky financování např. krizového řízení. Studenti studijního směru 
Ochrana obyvatelstva ve 3. ročníku studia absolvují předmět Krizové řízení. 
V obecné rovině jsou studenti v úvodních přednáškách seznámeni s výčtem 
základních zákonů, které řeší finanční zabezpečení krizového řízení, jako jsou 
krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému a zákon o státní pomoci 
při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou. V závěru výuky 
předmětu Krizové řízení jsou zcela záměrně zařazeny dvě přednášky, které alespoň 
přibližují některé základní pojmy z oblasti finančního zabezpečení krizového 
řízení. 

V první přednášce, která má název Financování krizového řízení, jsou 
studenti seznámeni se základní legislativou a pojmy v oblasti financování, jako 
např. rozpočtová pravidla, rozpočtová pravidla územních rozpočtů, rozpočtovým 
procesem a rozpočtovými pravidly ČR, rozpočtovou soustavou ČR a zásadami 
tvorby státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků. V neposlední 
řadě jsou studenti seznamováni s aktuálními úkoly financování krizového řízení 
podle § 25 krizového zákona s důrazem na tvorbu a využívání účelové rezervy 
finančních prostředků v kapitole Všeobecná pokladní správa na řešení krizových 
situací a odstraňování jejich následků. Dále je poukázáno na všechny možnosti 
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financování krizových situací. V závěru je studentům objasněn a graficky 
znázorněn průběh tvorby nouzového (válečného) státního rozpočtu a mimořádného 
státního závěrečného účtu. Celá teoretická část přednášky je ukončena poukázáním 
na zdroje finančních prostředků při řešení povodní v roce 2006. 

Ve druhé – aplikační, přednášce je poukázáno na závěry z rozhodování a 
řízení v prostředí náhlých změn, tedy na příkladu záplav v roce 2002. Graficky je 
studentům ukázán průběh povodní v roce 2002 na území ČR (i na MF) 
s mechanismem vyhlašování krizových stavů. Jako příklady, kdy byly alokovány 
finanční prostředky na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků, 
případně na předcházení krizových situací, jsou uvedeny povodně velkého rozsahu 
ve Švihově (Plzeňský kraj) v roce 2002, povodeň ve Sloupě v roce 2003 
(Jihomoravský kraj – Blansko) a  tornádo v Litovli v roce 2004 (Olomoucký kraj). 
V uvedených příkladech je vždy poukázáno na to, jaké finanční nástroje byly při 
řešení krizových situací použity.  
 
 
4  Závěr  
 

Domníváme se, že výše uvedený exkurz do problematiky řešení 
financování vzniklých krizových situací a odstraňování jejich následků na území 
České republiky od doby platnosti krizových zákonů může přispívat ke zvýšení 
finanční gramotnosti studentů, kteří studují na FTVS UK studijní směr Ochrana 
obyvatelstva.  

Podrobněji je celá problematika rozebrána v monografii - Vilášek, Fus: 
Krizové řízení v ČR na počátku 21. století (Karolinum, 2012).  
 
 
Kontaktní údaje: 
Ing. et Mgr. Josef Vilášek, 
FTVS UK, José Martího 31, 162 52  Praha 6 – Veleslavín, 
e-mail: vilasek@ftvs.cuni.cz.  
Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D., 
FTVS UK, José Martího 31, 162 52  Praha 6 – Veleslavín, 
e-mail: fiala@ftvs.cuni.cz. 
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PODPORA ROZHODOVÁNÍ V OBLASTI 
BEZPEČNOSTNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 
SUPPORT FOR DECISION MAKING IN THE FIELD 

OF SECURITY PLANNING 
 

Josef VOLEK 
 
Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_volek.pdf. 
 

Abstract 
Complexity of real world makes extensive demands to the process of 

decision making in all branches of human activities. Modern information 
technologies, telematics, logistics, new transportation systems and technologies 
enable in a potent way  rationalize processes running in transportation systems 
and in systems close connected as well. Modern and effective operation of complex 
systems is not possible without use of applied mathematics and quantitative 
methods. That why is also very important to use methods and algorithms of applied 
mathematics and quantitative methods as a support enabling optimal decision 
making in the whole scale of problems related to the problems of safety planning 
and operational safety management. In this paper possibilities of use of some 
decision making methods in the area of safety planning will be described. 

 
Keywords 
Decision making support, quantitative methods, discrete optimization, location 
analysis. 
 
 
Úvod 
 

Hasičský záchranný sbor České republiky tvoří společně se Zdravotnickou 
záchrannou službou a Policií České republiky páteřní systém integrovaného 
záchranného systému (IZS), který byl v České republice vytvořen ke koordinaci 
záchranných a likvidačních prací při vzniku mimořádných událostí. Nutnost 
integrace jednotlivých článků podílejících se na odstraňování a minimalizaci 
materiálních ztrát, snižování a zmírňování eventuálních ztrát na lidských životech 
je v dnešní době nasnadě. Moderní komunikační a informační prostředky způsobují 
často „nadbytek“ informací. Tento nadbytek informací se může projevit podobně 
jako jejich nedostatek, totiž ne-li přímo nemožností, přinejmenším silnou 
determinací možnosti kvalifikovaného a optimálního rozhodnutí o postupech při 
vzniku konkrétních mimořádných situací. Nadbytek informací nutí kompetentní 
pracovníky IZS odpovědné za „zákrok“ zjišťovat kvalitu a věrohodnost informací 
poskytovaných veřejností. Běžně se lze setkat se skutečností, že hodnocení téhož 
jevu (požár, dopravní nehoda, průmyslová havárie, apod.) různými lidmi se 
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výrazně liší i za předpokladu nezaujatosti přímého pozorovatele události. Obecně 
lze tvrdit, že neověřování informací o vzniku mimořádných situací vede k plýtvání 
materiálními a lidskými zdroji (zneužívání služeb nebo „síla zásahu“ neadekvátní 
rozsahu události); naopak přílišné ověřování a zjišťování vede k  nárůstu 
negativních následků mimořádných situací, protože každé ověření vyžaduje jistý 
čas, který může být v případech ohrožení životů nebo velkých materiálních hodnot 
často rozhodující1. Obecně je integrace složek IZS definována potřebou co 
neúčinnějšího a nejhospodárnějšího využití jednotlivých zdrojů k provedení 
záchrany nebo odstranění následků mimořádných situací. Složitost řešení 
rozhodovacích situací v rámci IZS v reálném čase je pochopitelná. Vyplývá totiž 
ze stochastického charakteru vzniku mimořádných situací. U některých typů 
mimořádných událostí, které se koncentrují na omezená místa a území (dopravní 
nehody na silničních komunikacích) jsou vedeny statistiky a sledovány příčiny 
vzniku těchto událostí; zde lze s jistou pravděpodobností předvídat vznik dalších 
událostí. U jiných, vzácněji se vyskytujících událostí (požáry lesů, povodně, 
apod.), se sice statistiky vedou taktéž, ale počet událostí, jejich rozložení v prostoru 
a čase je stochastické, takže není možné s reálně požadovanou mírou jistoty 
předvídat příští výskyt mimořádné události. V prvním případě hovoříme 
o rozhodování s rizikem, ve druhém o rozhodování za neurčitosti. Záměrem autora 
je obeznámit širší odbornou veřejnost o možnostech využití metod, algoritmů a 
obecných přístupů podpory rozhodování z oblasti aplikované matematiky a 
kvantitativních metod v oblasti budování a rozvoje IZS v ČR, dále v oblastech 
operativního řízení nasazování složek IZS, taktického a strategického rozhodování 
v bezpečnostním plánování. 

 
 

Doprava - klíčová komponenta logistiky zásahu 
 

Vznik mimořádné situace vyvolává reakci všech složek IZS formou 
zásadních rozhodnutí o formě a rozsahu zásahu. Za vyhodnocení dostupných 
informací, včasné a adekvátní rozhodnutí a vlastní průběh zásahu v souladu se 
zásadami IZS odpovídají podle rozsahu potřebného zásahu a podle úrovně řízení 
kompetentní orgány. Každá mimořádná událost představuje vznik náhodného 
logistického problému, který vyžaduje logistické zabezpečení adekvátní rozsahu a 
významu. Pod pojmem náhodný logistický problém se zde rozumí událost splňující 
parametry mimořádné události, vyžadující nasazení prostředků a sil integrovaného 
záchranného systému, která vznikla náhodně v prostoru a čase v ohraničeném 
geografickém prostoru (populační centrum, komunikace, extravilán, region, apod.). 
Rozhodujícími pro úspěšnost zásahu jsou zejména časová odezva složek IZS na 
informaci o vzniku mimořádné události, rozhodnutí zahrnující časový průběhu 
zásahu příslušné složky IZS, počet a složení nasazeného záchranného personálu, 
rozsah nasazené techniky, apod. Uvedená rozhodnutí jsou podstatně ovlivněna 
kvalitou informací o vzniku mimořádné události. 

Klíčovou úlohu, obdobně jako ve všech logistických systémech, plní 
doprava. Většina závažných mimořádných událostí zpravidla vyžaduje současné 
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nasazení všech tří základních složek IZS. Přestože každá z těchto tří složek IZS má 
své nezastupitelné místo v logistickém řetězci zásahu k mimořádné události a jako 
takové jsou na stejné rozhodovací úrovni, Hasičský záchranný sbor ČR plní navíc 
ze zákona funkci hlavního koordinátora všech záchranných složek a v případě 
mimořádné události nebo krizového stavu zabezpečuje koordinovaný postup při 
provádění záchranných a likvidačních prací [1]. Koordinace postupů je významná 
zejména při mimořádných událostech většího rozsahu, kdy „do hry“ vstupují i další 
složky IZS (armáda, obecní policie, občanská sdružení, dobrovolní hasiči, apod.). 
Poté, co byla ohlášena mimořádná událost, učiněna příslušná rozhodnutí a vydány 
povely k jejich realizaci v terénu, rozhodují o rychlosti odezvy a nasazení složek 
IZS  na místě zásahu kromě technických parametrů výjezdových vozidel, techniky 
a technického stavu pozemních komunikací zejména následující faktory: 
• hustota sítě pozemních komunikací v místě události, 
• stav provozu na pozemních komunikacích, 
• technický stav a kapacita (průjezdnost) pozemních komunikací, 
• lokace středisek výjezdových skupin jednotlivých složek IZS. 

Obecně řečeno je problematika zlepšování parametrů pozemních 
komunikací ve smyslu předchozích faktorů ovlivňujících rychlost nasazení složek 
IZS investičně náročnou záležitostí zejména pro rozpočty regionů. Je zřejmé, že 
v dohledné době nelze počítat se zvyšováním hustoty komunikací regionálního 
charakteru, ani s výrazným zlepšením technického stavu vozovek a s tím 
související kapacitou. Rovněž nelze předpokládat, že bude docházet ke snižování 
průměrné hustoty a intenzity dopravních proudů na jednotlivých komunikacích. 
Spíše se bude zřejmě jednat o dílčí přesuny z komunikací s poplatkem na 
komunikace bez zpoplatnění. Trendy vývoje silniční dopravy hovoří „jasnou řečí“ 
- neustálý nárůst. Posledně jmenovaný faktor – lokace/rozmístění středisek 
výjezdových skupin složek IZS v geografickém prostoru patří do oblasti 
organizační; zvyšování jejich počtu je finančně náročnou záležitostí a v současné 
ekonomické situaci státu nelze se zvyšováním počítat, spíše naopak. 

Dopravní nehody vznikající na pozemních komunikacích jsou sdělovacími 
prostředky tradičně sledovány a prezentovány veřejnosti prostřednictvím tisku, 
televize a rozhlasu nejvíce. To je příčinou toho, že ačkoliv dopravní nehody 
představují relativně „zanedbatelné“ procento z celkových výkonů jednotlivých 
složek IZS, „přitahují“ nejvyšší zájem veřejnosti a v této souvislosti i zájem 
o rozmístění příslušných složek IZS. Problematika stanovení adekvátního počtu 
středisek výjezdových skupin složek IZS a jejich umístění na území ČR nejen 
z pohledu dopravních nehod, ale z pohledu celé škály mimořádných událostí, které 
se každodenně udávají, je složitým problémem, kde svoji roli sehrává řada faktorů, 
jako jsou početní stavy zdravotnického personálu, hasičů a příslušníků policie 
v ČR, nedostatek vhodných lokalit na umístění středisek, vysoké finanční náklady 
na zřízení střediska, apod. Obecně lze tvrdit, že stát bude snižovat zákonem 
garantovanou dobu odezvy zvyšováním počtu středisek výjezdových skupin IZS 
pouze pod tlakem zvenčí (EU), pokud tento tlak nepřichází, je možné naopak 
sledovat snahu vlády k úsporným opatřením zvyšováním času dostupnosti, jak 
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jsme zaznamenali i v poslední době, kdy byla zákonem stanovená doba dostupnosti 
15 minut zvýšena na 20 minut, co přirozeně v konečném důsledku vede ke 
snižování celkového počtu operačních skupin jednotlivých složek IZS (počtu 
výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby, stanovišť Hasičského 
záchranného sboru, atd.). Z výše uvedených důvodů je nutné se zabývat 
problematikou snižování doby odezvy jinými, finančně méně náročnými postupy. 
V následujících kapitolách je uveden nástin možností, který si neklade nárok být 
zcela vyčerpávajícím. 

 
 

Významné cesty na grafech 
 

V této kapitole uvažujeme s matematickým modelem sítě pozemních 
komunikací ve formě souvislého, neorientovaného, hranově ohodnoceného, 
obyčejného grafu G=(V,X), kde V je množina vrcholů grafu (uzlů sítě) a X  je 
množina hran grafu (úseků sítě). Vrcholy grafu jsou modelem křižovatek 
pozemních komunikací, významných bodů sítě nebo populačních center. Hrany 
grafu vyjadřují jednotlivé úseky pozemních komunikací. Ohodnocení hran 
vyjadřuje například délku úseků v kilometrech, kapacitu nebo propustnost úseku 
v počtu vozidel za časovou jednotku, pravděpodobnost úspěšného/neúspěšného 
průchodu hranou, maximální hmotnost/délku/gabarit dopravních jednotek, apod. 
V takto definovaném grafu lze vyhledat mezi zadanou dvojicí uzlů sítě2 některé 
významné cesty3. Mezi něž patří zejména:  
• nejkratší/minimální cesta, 
• nejspolehlivější cesta, 
• cesta s maximální kapacitou. 
 
Nejkratší/minimální cesta4 
 

Je přirozené, že za srovnatelných podmínek technické kvality úseků 
pozemních komunikací, povolené rychlosti, směrových a výškových poměrů, 
zatížení provozem a spolehlivostí bezpečného průjezdu budou prostředky složek 
IZS využívat kilometricky nejkratší cesty. Proto nejdříve zmíníme úlohu sestrojení 
nejkratší nebo též minimální cesty mezi zadanou dvojicí vrcholů u, v ∈ V  grafu G 
= (V, X). (Význam vrcholů u, v ∈ V grafu G viz poznámka pod čarou číslo 4). 

Množinu všech cest m(u, v) mezi počátečním vrcholem cesty - u a 
koncovým vrcholem cesty - v označíme M. 

Nejkratší/minimální cestou mezi vrcholy u a v  je cesta m*(u, v) ∈ M, pro 
kterou platí: 
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Podle významu ohodnocení hran - o(h) lze určit cestu kilometricky, 
časově nebo nákladově nejkratší, nebo též cestu minimální. Ve všech případech je 
možné použít metod Dijkstra, nebo Forda. Délka nejkratší cesty mezi vrcholy u a 
v grafu G, určuje jejich vzdálenost - d(u,v).  

 
Nespolehlivější cesta  
 

V hustém provozu silniční dopravy je mnohdy významnější sledovat jiné 
kritérium, než je kilometrická délka nejkratší cesty. Zajímá nás pravděpodobnost 
úspěšného dosažení místa zásahu výjezdní skupinou IZS v požadovaném čase. 
Uvažujme proto obyčejný, souvislý, hranově ohodnocený, neorientovaný graf, který je 
modelem reálného systému silniční sítě. Vrcholy grafu představují křižovatky 
komunikací a hrany úseky komunikací. Ohodnocení hran - p(h) vyjadřuje pravděpodobnost 
úspěšného průchodu danou hranou5 (může jít například o pravděpodobnost, že na 
úseku komunikace nedojde k havárii; z vojenského pohledu může ohodnocení např. 
vyjadřovat pravděpodobnost, že úsek nebude napaden protivníkem, apod.). 
Zajímavým problémem je vyhledání cesty6, která je z pravděpodobnostního 
hlediska "nejprůchodnější". Cestu nazýváme nejspolehlivější cesta. 

Spolehlivost cesty m(u, v) ∈ M mezi dvěma zadanými vrcholy u, v ∈ V 
grafu G = (V, X) je definována: 

1)(0;)()),((
),(

≤≤= ∏
∈

hphpvums
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Cestu m∗(u, v) ∈ M nazýváme nejspolehlivější cestou mezi vrcholy u a v, 
jestliže pro ni platí: 
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Z pohledu programátora definice nejspolehlivější cesty nedává návod na 
sestavení efektivního algoritmu pro její vyhledání. Jedinou možností je použití 
metody „hrubé síly“, co znamená určit všechny existující cesty a pro každou 
vypočítat její spolehlivost. Následně určit cestu s maximální spolehlivostí. Tento 
způsob je možný pouze pro sítě malého rozsahu, neboť pro rozsáhlejší grafy je 
počet cest velký a vyřešení úlohy by nebylo možné dosáhnout v „rozumném“ čase. 
Proto je nutné tuto maximalizační úlohu transformovat do úlohy minimalizační 
s využitím modifikované Dijkstrovy metody. 

 
Cesta s maximální kapacitou  
 

Obzvlášť významnou otázkou při volbě přístupové trasy k místu zásahu je 
problém možností nasazení moderních kapacitních mobilních prostředků hasební 
techniky. Zejména na sídlištích měst, v historických centrech měst a v obcích 
můžeme poměrně často pozorovat bezvýchodnou situaci hasících sborů IZS, kdy 
dílem nedisciplinovanost majitelů zaparkovaných vozidel, dílem nekoncepční 
řešení komunikací neumožňuje přístup výkonných hasících vozidel k místu požáru. 
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Kromě délky cesty z místa výjezdu skupiny do místa zásahu, její spolehlivosti 
úspěšného dosažení cíle je tedy nutné zohledňovat i „průchodnost“ cesty. 
Uvažujme neorientovaný, souvislý, hranově ohodnocený, obyčejný graf. Vrcholy 
grafu představují křižovatky komunikací, hrany úseky komunikací a ohodnocení 
hran - o(h) kapacitu/propustnost7 úseků komunikací.  

Nechť m(u, v) ∈ M je libovolná cesta z množiny cest M mezi vrcholy u a v 
grafu G=(V, X).  

Kapacitu cesty m(u, v) ∈ M definujeme: 
{ }.)(min)),((

),(
hovumK

vumh∈
=

 
 

Cestu m*(u, v) ∈ M nazveme cestou s maximální kapacitou, když pro ni 
platí: 
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Pro cestu s maximální kapacitou se dá rovněž dokázat platnost 
následujícího vztahu: 
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kde R(u, v) je konečná množina řezových množin mezi vrcholy u a v. Posledně 
uvedená definice cesty s maximální kapacitou umožnila vývoj efektivní metody na 
její vyhledání. Metoda je založená na tzv. principu „krácení“ hran. 
 
 
Lokační analýza 
 

Lokační analýza jako věda o lokacích, resp. rozmísťování zařízení 
v (geografickém) prostoru patří v poslední době k nejvyhledávanějším disciplínám 
operačního výzkumu. Problematiku lokační analýzy je možné vymezit různými 
způsoby, podle konkrétního řešeného problému. Abstrakcí a zobecněním 
konkrétních úloh je možné sestavit obecný model lokační úlohy a formulovat cíle 
lokační analýzy na tomto obecném modelu. Před tím uvedeme několik praktických 
příkladů/oblastí možného využití lokační analýzy. Jedná se například o rozmístění:  
1. výrobních podniků, firem, servisních středisek, opraven, apod., 
2. skladů materiálů a techniky pro mimořádné, krizové situace a katastrofické 

stavy, 
3. škol, vzdělávacích center a zařízení, nemocnic, zdravotnických zařízení, 

stanic první pomoci, 
4. administrativních budov, úřadů, peněžních ústavů a jejich poboček, 
5. obchodních a nákupních středisek, 
6. výjezdových středisek složek integrovaného záchranného systému 

(hasičských sborů, zdravotnických záchranných stanic, stanovišť policie, 
apod.), 
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7. bankomatů, platebních automatů, 
8. středisek obsluhy typu: servisy, sběrné dvory tuhého domovního odpadu, 

skládky nerecyklovatelného odpadu, skládky materiálů pro zimní údržbu 
komunikací, veřejná logistická centra, 

9. přestupních uzlů v komunikačních systémech městské hromadné dopravy, 
10. čerpacích stanic pohonných hmot (benzín, nafta, LPG). 
 

Obecný model lokační úlohy 
Pro všechny výše jmenované konkrétní úlohy zavedeme některá společná 

označení. V čase a prostoru vznikají nahodile (stochasticky) nebo pravidelně 
(rovnoměrně) požadavky na obsluhu. Požadavkem na obsluhu je například potřeba 
údržby komunikace v zimním období, která zahrnuje odstranění sněhu/náledí a 
posyp komunikace chemickými prostředky, případně inertním posypovým 
materiálem. Požadavkem na obsluhu je též vzniklý požár, úraz vzniklý následkem 
dopravní nehody, srdeční, mozková událost, potřeba občana vyzdvihnutí peněžní 
hotovosti z peněžního ústavu u přepážky nebo z bankomatu, oprava elektrického 
spotřebiče nebo ekologická likvidace osobního automobilu s ukončenou dobou 
životnosti.  

Uspokojení (odbavení) požadavků na obsluhu/klientů je realizováno ve 
střediscích obsluhy. Požadavky na obsluhu se přemísťují z místa vzniku do 
středisek obsluhy ve vlastní režii (nákup pohonných hmot u benzínových čerpacích 
stanic, chůze k nejbližšímu bankomatu) nebo je požadavek na obsluhu uspokojen 
výjezdem/chůzí servisního pracovníka ze střediska obsluhy do místa vzniku 
požadavku. V prvním i druhém případě je nutno vykonat jistou dopravní práci, 
kterou je možné měřit vhodnou metrikou.  

Podle počtu požadavků na obsluhu, charakteru a místa vzniku, podle 
rozsáhlosti území je nutné budovat síť středisek obsluhy. Zpravidla však nejde 
o budování sítě středisek tzv. „na zelené louce“. Obecně mohou nastat dva případy 
budování sítě středisek obsluhy: 
• budování sítě středisek obsluhy „od nuly“ v konkurenčním prostředí 

(například budování sítě čerpacích stanic pohonných hmot nadnárodní 
společností, která doposud nemá v ČR své zastoupení), nebo nekonkurenčním 
prostředí (zřizování filiálek specializovaných firem s monopolním 
postavením na trhu); 

• již existující síť je potřebné rozšířit s ohledem na narůstající počet požadavků 
na obsluhu a narůstající počet míst výskytu požadavků o jedno/více středisek 
s přihlédnutím k aspektům konkurence. 

Analogicky předchozímu je nutné použít lokační analýzu i v případech 
redukce sítě středisek obsluhy. Rozšiřování sítě i redukce může probíhat 
jednorázově nebo může být rozložena v čase.  

Podle typu a charakteru konkrétní úlohy může být prostorem pro 
rozmístění středisek obsluhy libovolný bod (místo) na zemském povrchu 
příslušných územně správních celků, kterými jsou například populační centra 
(obce, města, průmyslové aglomerace), mikro-regiony, regiony, kraje, území 



THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION zvláštní vydání/2012  

 204

jednotlivých států, apod. nebo je počet míst možných lokací nějakým způsobem 
omezen. Omezení se zpravidla podle charakteru středisek obsluhy týká území, 
která jsou chráněna z hlediska ochrany povrchových a spodních vod, ochrany 
flory, resp. fauny a dalších hledisek, která označujeme souhrnným názvem ochrana 
životního prostředí.  

Většina lokačních úloh počítá s umísťováním středisek obsluhy do míst 
populačních center, to znamená do obcí a měst. Část úloh umožňuje umísťovat 
střediska na existující komunikace a pouze malá část úloh uvažuje s umístěním 
středisek na „zelenou louku“, to znamená do míst s absencí dopravních, 
komunikačních a inženýrských sítí.  

 
Matematický model 
Podle povahy lokačních úloh hovoříme o spojité a diskrétní lokaci. Větší 

význam pro praxi mají diskrétní lokace na sítích. Síť je tvořena konečným počtem 
populačních center nebo jiných významných bodů geografického prostoru 
(křižovatky komunikací) a konečným počtem úseků komunikací (úseků 
železničních tratí, silničních úseků, vodních toků, leteckých spojů, ale též například 
úseků potrubní pošty, pásové dopravy a další netradiční dopravní cesty). 
Matematickým modelem sítě je konečný neorientovaný graf ( )XVG ,=  
sestávající z vrcholů/uzlů-V, představujících populační centra a konečné množiny 
neorientovaných hran-X, představujících úseky komunikací. Graf neobsahuje 
násobné (rovnoběžné) hrany a smyčky. Jde tedy o graf označovaný v terminologii 
teorie grafů jako obyčejný.  

Řešení úloh diskrétní lokace spadá do oblasti optimalizačních úloh 
matematiky. Zpravidla jde o úlohy kombinatorického charakteru s velkým počtem 
řešení. Existuje celá řada metod, které je možné k řešení lokačních úloh využít. 
Všechny metody více či méně narážejí na problém počtu přípustných řešení 
lokačního problému. Uvažujeme-li síť prezentovanou grafem s počtem vrcholů 

Vn =  a počtem středisek obsluhy ,kDk = kde VDk ⊂ je množina středisek, 

je počet možných lokací dán kombinačním číslem ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
k
n

. K nejpoužívanějším 

metodám patří kvantitativní metody diskrétní vícekriteriální optimalizace, zejména 
metody teorie grafů, matematického programování a využití metod a algoritmů 
genetického programování. Kromě možností využití exaktních metod, které 
v konkrétních podmínkách zpravidla pro velký rozsah selhávají, byly vyvinuty 
metody založené na principu jednoduchých ale i sofistikovaných heuristických 
metod. 

Jako příklad modelu celočíselného lineárního programování uvedeme 
nekapacitní problém lokace středisek obsluhy (v anglofonní literatuře se pro 
označení této úlohy vžilo označení Uncapacitated Facility Location Problem, ve 
zkratce UFLP nebo též SPLP – Single Plant Location Problem). Model obsahuje 
kritérium, omezující podmínky a podmínky celočíselnosti. Poslední podmínka 
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souvisí s lokační úlohou při zohlednění kapacitních možností středisek obsluhy. 
CFLP (Capacitated Facility Location Problem) znamená lokační úlohu 
s respektování kapacitních možností středisek obsluhy. Podmínka umožňuje výběr 
řešení, ve kterých bude dodržena kapacita jednotlivých středisek. 
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kde:  

{ } njnJ ,...,1;,...,2,1 ==  je množina požadavků na obsluhu, 

=jd velikost požadavku .j zákazníka ( )0≥jd , 

{ } mimI ,...,1;,...,2,1 == je množina lokací středisek obsluhy, 

( )0: ≥ii ff  jsou fixní náklady na zřízení /instalaci střediska obsluhy v místě i, 

  =ijc  jednotkové náklady na uspokojení požadavku klienta/požadavku j zařízením i, 

=ijx podíl uspokojení klienta/požadavku na obsluhu j – dj  střediskem i, 

=is  kapacita zařízení/střediska obsluhy v i, 
           binární proměnná vyjadřující vybudování/instalaci střediska obsluhy v místě 

i ( =iy 1), v opačném případě ( =iy 0).  
Řada lokačních úloh spadá do kategorie, kterou nazýváme lokační úlohy 

s „věrným zákazníkem“, co vyjadřuje skutečnost, že požadavky na obsluhu/klienti 
z vlastního přesvědčení nebo s ohledem na jiné aspekty a okolnosti služeb 
využívají výhradně jednoho střediska obsluhy. Potom platí, že vektor 
( )inii xxx ,.....,, 21  obsahuje jedničku a ostatní složky jsou rovny 0. Jestliže 

0=ijx , potom j. požadavek na obsluhu uplatňuje svůj celkový požadavek - jd  
výhradně ve středisku obsluhy umístěném v místě i.  

 
 

=iy
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Přiřazovací problémy a distribuční úlohy 
 
K praktickému a účelnému využití v oblasti bezpečnostního plánování je 

možné též využít exaktní metody aplikované matematiky, které byly vyvinuty pro 
efektivní řešení distribučních úloh a přiřazovacích problémů. Principy a metody 
řešení distribučních úloh je možné využít zejména při sestavě plánů zásobování 
obyvatelstva potravinami, léky a hygienickými potřebami v případech krizových 
stavů (povodně a průmyslové havárie spojené s částečnou nebo úplnou evakuací 
obyvatelstva).  Metody řešení přiřazovacích problémů mohou být využity jak 
v oblasti operativního řízení při nasazování techniky a personálu složek IZS, tak 
v oblasti taktického a strategického plánování. Pro názornou představu uvedeme 
několik praktických úloh náležejících do této skupiny problémů. 

 
Praktické příklady přiřazovacích a distribučních úloh 

 
Při formulaci obecného přiřazovacího problému vyjdeme z úloh 

praktického charakteru, které vedou na využití metod aplikované matematiky 
vyvinutých pro jejich řešení. Pochopení principů a cílů řešení umožní využít 
analogie v oblastech bezpečnostního plánování. 
 

Úloha o přiřazení pracovníků 
Výrobní podnik disponuje m pracovníky, které je nutné přiřadit na m  

pracovišť/prací. Efektivnost „nasazení“ i. pracovníka na j. práci je možné 
kvantifikovat koeficientem cij, který vyjadřuje průměrnou úsporu materiálu na 
jednotku produkce nebo průměrnou ztrátu na jednotku produkce (vadné výrobky, 
zmetky, apod.). V dalším budeme uvažovat, že koeficienty vyjadřují ztrátu. 
V případě, že i. pracovníka není možné na j. práci nasadit, položíme cij = ∞. 
Koeficienty je možné sestavit do čtvercové matice C=(cij),  i=1,…, m; j=1,…, m, 
kterou nazýváme maticí sazeb. Úkolem je rozhodnout, o přiřazení pracovníků na 
jednotlivá pracoviště tak, aby bylo dosaženo minimálních ztrát materiálu na 
jednotku produkce nebo maximálních úspor. Úlohu formulujeme jako 
minimalizační nebo maximalizační podle charakteru koeficientů cij.  

 
Úloha o výběrovém řízení 
Na obsazení m volných míst jisté organizace bylo vypsáno výběrové 

řízení. Celkem se výběrového řízení zúčastnilo n uchazečů. S přijetím i. uchazeče 
na j. místo jsou spojeny náklady cij  (resp. zisk). Na každé místo je potřeba 
přijmout jednoho uchazeče tak, aby celkové náklady byly minimální, resp. celkový 
zisk maximální. 

 
Speciální případ dopravní úlohy 
Uvažujme dopravní úlohu s m dodavateli a n odběrateli, přičemž zásoby 

každého dodavatele a požadavky každého odběratele jsou jednotkové. Dále známe 
přepravní sazby cij přemístění zásob od každého dodavatele každému odběrateli. 
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Úlohou je určit, od kterého dodavatele bude dodána zásoba kterému odběrateli tak, 
aby celkové přepravní náklady byly minimální. 

 
Úlohy o nasazování obslužných čet a dopravních prostředků 
Uvažujme oblast železniční sítě, která tvoří atrakční obvod jistého 

lokomotivního depa, tzn. že k uceleným soupravám vozů (vlakům), které jsou 
sestavovány v různých vlakotvorných železničních stanicích této oblasti, jsou 
přistavovány lokomotivy z  tohoto depa. Jsou známá místa, kde se lokomotivy 
aktuálně nacházejí (v depu, na vlakové soupravě na trati nebo v některé železniční 
stanici oblasti). Z aktuální polohy lze určit, kolik kilometrů „prázdného běhu“ musí 
překonat i. dopravní prostředek k obsluze j. vlaku - cij. Úlohou je určit, kterou 
lokomotivu je potřebné přistavit ke kterému vlaku tak, aby celkový počet ujetých 
kilometrů prázdného běhu byl minimální. Úlohy tohoto typu jsou též nazývány 
sestavou plánů vlakových náležitostí nebo oběhů lokomotiv. Do této skupiny úloh 
patří celá škála analogických úloh z různých druhů dopravy. Čtenář působící 
v oblasti bezpečnostního plánování jistě snadno najde analogii problému v oboru. 

 
Obecná matematická formulace přiřazovacího problému 
Přiřazovací problém je možné na základě analýzy konkrétních problémů 

obecně formulovat následovně: 
Je dána čtvercová matice sazeb C=(cij),  i=1,…, m; j=1,…, m. Je potřebné 

vybrat m prvků matice tak, aby žádné dva z těchto prvků neležely v jednom řádku 
nebo sloupci a aby součet těchto prvků byl minimální/maximální. To znamená, že 
každý řádek a každý sloupec matice sazeb obsahuje právě jeden vybraný prvek. 
Předpoklad, že matice sazeb je čtvercová, není omezující, protože úlohy, kde počet 
řádků matice m se liší od počtu sloupců n (m<n nebo m>n), můžeme snadno 
převést na typ m=n.  
 
Poznámka č. 1:  
Jak vyplývá z výše uvedeného, je možné úlohy optimálního přiřazení řešit jako 
úlohy minimalizační nebo maximalizační podle významu prvků matice 
koeficientů; vyjadřují-li koeficienty ztrátu (zmetky) nebo náklady přiřazení, půjde 
o úlohu minimalizační; v opačném případě, vyjadřují-li koeficienty zisk či úsporu, 
půjde o úlohu maximalizační. V dalším předpokládáme řešení minimalizačních 
úloh, protože každý maximalizační problém s maticí sazeb A=(aij) lze snadno 
převést na minimalizační problém s maticí sazeb C=(cij), přičemž cij =M-aij , kde M 
je libovolné číslo, pro které platí M≥ max {aij}, i=1,…, m; j=1,…, n.  
 
Poznámka č. 2: 
Vycházíme-li z maticové formulace problému, lze přiřazovací problém zařadit do 
kategorie úloh diskrétní optimalizace. Každý výběr m (n) prvků dané matice, právě 
po jednom z každého řádku a sloupce, nazveme přípustným řešením úlohy. Každé 
přípustné řešení je možné jednoznačně vyjádřit jako permutaci  
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Přípustné řešení potom obsahuje prvky 
nniii ccc ,....,,

21 21 . Cenu přípustného 
řešení definujeme jako součet prvků tvořících toto řešení. Optimálním řešením je 
potom přípustné řešení s minimální cenou. Permutaci příslušející optimálnímu 
řešení nazýváme optimální permutací. 
 

Obecná matematická formulace distribučního problému 
Uvažujme m distributorů/výrobců/dodavatelů jisté komodity (potraviny, 

náhradní díly, stavebniny, apod.), kteří jsou rozmístěni v jistém ohraničeném 
geografickém prostoru. Ve stejném prostoru se nachází n spotřebitelů této 
komodity. Kapacitu i. dodavatele označíme ai , požadavek j. spotřebitele bj. 

Porovnáním součtu kapacit dodavatelů∑
=

m

i
ia

1

 s celkovým požadavkem 

uplatňovaným spotřebiteli ∑
=

n

j
jb

1
obdržíme tzv. vybilancovanou (v případě 

rovnosti) nebo nevybilancovanou dopravní úlohu. Pro každou dvojici (i, j) – i. 
dodavatel – j. spotřebitel, je známá přepravní sazba cij

8. Úlohou řešení 
distribučního problému je určit, kolik jednotek příslušné komodity bude dodáno j. 
spotřebiteli od i. dodavatele tak, aby celkové přepravní náklady byly minimální.  

Obecně formulovanou distribuční úlohu je možné poměrně snadno popsat 
analytickým modelem náležejícím do skupiny úloh lineárního programování.  

Model zahrnuje tři obligátní náležitosti: 
1. kritérium, 
2. soustavu omezujících podmínek, 
3. soustavu podmínek nezápornosti. 
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G. B. Dantzig vyvinul několik efektivních exaktních metod na řešení 
distribučních problémů a jejich analogií. Jejich zevrubnější popis a vysvětlení 
principů vyžadují více prostoru, než činí limitovaný prostor příspěvku. 
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Svozné a rozvozové úlohy 
 

Principy a metody optimalizace svozných a rozvozových úloh patří 
k nezbytným pracovním nástrojům pracovníků odpovědných za plánování 
v mimořádných situacích a krizových stavech. Principy řešení těchto úloh jsou 
založeny na teorii hamiltonovských kružnic a eulerovských tahů v grafu. Různými 
autory byla vyvinuta celá řada účinných metod a algoritmů na vyhledávání 
optimálních způsobů obsluhy požadavků rozptýlených v geografickém prostoru 
z jednoho nebo z více obsluhovacích míst. Namátkou vzpomeneme Littla, který 
vyvinul exaktní metodu na vyhledání minimální/maximální hamiltonovské 
kružnice a vyřešil tak po dlouhé době v roce 1966 problém tzv. obchodního 
cestujícího. Pro případ kapacitního omezení dopravních prostředků byly vyvinuty 
metody na sestavu tzv. okružních jízd. Vzpomeňme alespoň průkopníky v této 
oblasti - autory Dantziga, Clarka a Wrighta. 

 
 

Závěr 
 

Přestože problematika racionalizace a optimalizace rozhodování je široká, 
pokusil se autor článku přiblížit čtenáři některé možnost využití metod souhrnně 
též označovaných jako metody operačního výzkumu, či metody aplikované 
matematiky v oblastech bezpečnostního a krizového plánování. Dlužno 
připomenout, že samotná znalost těchto metod a jejich principů situaci nijak 
neulehčuje a nezjednodušuje. Bez aktivního využití nejnovějších prostředků 
výpočetní techniky, poznatků relativně nových vědních oborů, jako telematika, 
logistika, informatika, krizový management, apod., nelze v současné době úspěšně 
řešit žádný konkrétní problém reálného světa. 
 
 
POZNÁMKY: 
 
 
1 Zde je vhodné též připomenout nekonečné diskuse o přednostech a nedostatcích tísňového 

volání na číslo 112. 
2 V našem případě je počátečním vrcholem cesty-u místo lokace výjezdové skupiny IZS a 

koncovým vrcholem cesty - v místo zásahu, čili místo vzniku mimořádné události.  
3 Cesta v grafu je definována jako střídavá posloupnost vrcholů a hran (začínající 

v počátečním vrcholu cesty a končící v koncovém vrcholu cesty), které se neopakují. 
4 Minimální cestou je cesta obsahující minimální počet hran. Minimální cestu hledáme 

zpravidla v grafu, který není hranově ohodnocen. Pokud je graf hranově ohodnocený, 
považujeme pro účel nalezení minimální cesty délku každé hrany rovnou jedné. 

5 Ohodnocení grafu – p(h) může někdy vyjadřovat i pravděpodobnost neúspěšného 
průchodu hranou; v tom případě je nutné nahradit toto ohodnocení ohodnocením novým 
p´(h) = 1 – p(h). 

6 Resp. cest, mezi dvěma vrcholy grafu totiž může existovat více cest s požadovanou 
vlastností. 
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7 Kapacita hran sítě může být vyjádřena různými ukazateli, například: maximální délka 
vozidla, maximální hmotnost vozidla, maximální výška/šířka vozidla, apod.  

8 Přepravní sazba cij vyjadřuje náklady na přemístění jednotkového množství přepravované 
komodity od i. dodavatele j. spotřebiteli. 
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