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SLOVO ÚVODEM 

Vážení čtenáři, 

dostává se vám do rukou poslední číslo časopisu Periodica Academica vydávaného Vysokou 

školou Karla Engliše v Brně v dosavadní formě. Rozhodli jsme se přikročit ke změnám. 

Časopis bude nově zaměřen na oblast práva a bezpečnosti a bude změněn i jeho název 

na Právo a bezpečnost. Cílem změn je vyprofilovat na trhu odborných časopisů časopis, 

který se bude zabývat úzkým propojením oblasti práva a oblasti bezpečnosti. Doufáme, že 

dosavadní čtenáři tuto změnu přivítají. Periodicita časopisu Právo a bezpečnost bude 

pololetní. 

Zdeněk Koudelka 

       Rektor Vysoké školy Karla Engliše 
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KONCEPCE PŘÍPRAVY OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU  

A POSTUP JEJÍ IMPLEMENTACE DO PRAXE 

Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D., Ing. Josef Krahulec 

ÚVOD 

Článek se zabývá Koncepcí přípravy občanů k obraně státu, která byla schválena Usnesením 

vlády České republiky č. 38 ze dne 16. ledna 2013 a počátečními kroky její realizace. 

Pojednává o přípravě obyvatelstva k obraně státu, vychází z právního rámce, naznačuje 

současný stav  připravovat učitelé. 

Příprava občanů k obraně státu je jedním z nástrojů obranné politiky a je nedílnou 

součástí plánování obrany státu. Úroveň připravenosti občanů k obraně státu významným 

způsobem ovlivňuje funkčnost systému obrany České republiky. Avšak problematice 

samotné obrany státu není věnována patřičná pozornost a způsob provádění přípravy občanů 

v této oblasti je značně nesystémový a rozmělněný do mnoha nekontrolovatelných aktivit 

a forem. 

Gestorem za tuto oblast je v souladu s § 6 a § 52 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování 

obrany České republiky Ministerstvo obrany, které současně zpracovává „Koncepci 

přípravy občanů k obraně státu“. V rámci přípravy dokumentu byla provedena analýza 

současného stavu, stanovena základní východiska a cíle Koncepce, na jejíž tvorbě se podílel 

meziresortní pracovní tým. 

Koncepce byla sválena Usnesením vlády České republiky č. 38 ze dne 16. ledna 2013 

a v současné době probíhá první etapa její implementace do praxe.  

1 PRÁVNÍ RÁMEC PRO PŘÍPRAVU OBYVATEL K OBRANĚ 

STÁTU 

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, který nabyl účinnosti dnem 

1. prosince 1999, upravuje základní právní vztahy při zajišťování obrany státu. Stanovuje 

základní povinnosti jednotlivým subjektům při zajišťování obrany ČR před vnějším 

napadením a odpovědnost za porušování těchto povinností. Vládě jako vrcholnému orgánu 

výkonné moci stanovuje odpovědnost za zajišťování obrany státu. 

Dále zákon předpokládá zpracování a schválení „Koncepce přípravy občanů k obraně 

státu“ vládou (§ 5). 

1.1 Vláda k zajišťování obrany státu v míru: 

 vyhodnocuje rizika ohrožení státu, která mohou být příčinou ozbrojeného konfliktu 

a činí nezbytná opatření ke snížení, popřípadě vyloučení těchto rizik, 

 schvaluje strategickou koncepci obrany státu, 

 řídí plánování obrany státu, stanoví obsahovou náplň jednotlivých plánů obrany státu  

a časové etapy pro jejich zpracování, 

 rozhoduje o základních opatřeních přípravy státu k obraně a jejím organizování, 

 rozhoduje o základních směrech výstavby, přípravy a použití ozbrojených sil 

a o zajištění obrany státu, 

 schvaluje koncepci mobilizace ozbrojených sil,  

 rozhoduje o prověření opatření pro zabezpečení obrany státu podle § 41 odst. 2,  

 schvaluje koncepci přípravy občanů k obraně státu, 
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 stanoví k provedení svých rozhodnutí při zajišťování obrany státu úkoly ministrům, 

vedoucím jiných správních úřadů a obcím při výkonu jejich přenesené působnosti, 

 rozhoduje o dalších nepředvídatelných úkolech nezbytných k zajišťování obrany státu. 

1.2 Ministerstvo obrany: 

 podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky řídí přípravu 

občanů k obraně státu. Rozsah přípravy občanů k obraně státu je součástí plánů 

obranného plánování.  

2 IDENTIFIKACE PROBLÉMU 

Podle výše jmenovaného zákona odpovědnost za přípravu obyvatel k obraně nese 

Ministerstvo obrany ČR. Ministerstvu obrany zákon ukládá zpracovávat základní koncepční 

materiály, které souvisejí se zajišťováním obrany státu a koordinovat plánovací aktivity mezi 

kompetentními správními úřady a orgány samosprávy, které souvisejí s obranou státu. 

Ministerstvu obrany současně přísluší i prověřovat opatření pro zabezpečení obrany státu 

v rozsahu, které stanovila vláda.
  

Příprava občanů k obraně státu je stanovena v § 52, zákona č. 222/1999 Sb., ale dost 

zvláštním způsobem: je ryze dobrovolná, přitom ale docela přesně definovaná. Zahrnuje 

„zejména zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní ochraně, zájmovou činnost 

s technickým a sportovním zaměřením, přípravu obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné 

pomoci a další činnosti spojené s branností a se zabezpečením přípravy k obraně státu“. 

Příprava občanů k obraně státu se má realizovat jako vzdělávání v rámci základního 

a středního školství i jiné státem uznané vzdělávací činnosti. Kromě škol, školských zařízení 

a dalších vzdělávacích zařízení se na přípravě občanů k obraně státu mohou podílet 

i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby podle svého 

účelu a poslání v součinnosti s příslušnými obecními úřady obcí s rozšířenou působností, 

krajskými úřady a obcemi. 

 Zákon stanoví i povinnosti krajských úřadů (zabezpečují podle požadavků obcí 

přípravu občanů k obraně státu), obecních úřadů s rozšířenou působností (podílejí se 

na organizaci této přípravy) a obcí (uplatňují požadavky na přípravu občanů u krajského 

úřadu cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností a organizují jejich přípravu).  

Z uvedeného je zřejmé: 

 Je problematické zajistit odpovídající přípravu obyvatelstva k obraně ve smyslu 

zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky, 

 příprava občanů k obraně státu je dobrovolná (§ 52, bod 1), 

 příprava občanů k obraně státu má charakter vzdělávání (§ 52, bod 3), 

 nutnost zpracování vládního koncepčního materiálu k přípravě občanů k obraně (§ 5). 

3 HLAVNÍ ASPEKTY KONCEPCE PŘÍPRAVY OBYVATEL 

3.1 Analýza současného stavu 

V provádění přípravy občanů k obraně státu ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování 

obrany České republiky byly identifikovány následující problémy a jejich příčiny:  

 liberální pojetí povinností občanů k obraně státu, zakotvené v příslušných právních 

předpisech; 

 nejsou nastaveny systémové a organizační vazby, které by umožnily přípravu 

(výchovu a vzdělávání) občanů k obraně v žádoucím rozsahu a s potřebným obsahem 

realizovat; 
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 nejsou stanoveny konkrétní působnosti na příslušných ministerstvech a dalších 

ústředních správních úřadech; 

 právní úprava sice zmiňuje realizaci přípravy občanů k obraně, ta však není provedena 

dalšími právními předpisy, ani jiným způsobem rozpracována;  

 nejsou dostatečně alokovány a využívány finanční prostředky pro přípravu občanů 

k obraně; 

 neexistují účinné mechanismy a normativní postupy, které by podporovaly vzájemnou 

mezirezortní spolupráci při řešení přípravy občanů k obraně; 

 problematika přípravy občanů k obraně není v potřebném rozsahu zahrnuta do osnov 

základních a středních škol a je zaměňována za ochranu obyvatelstva v případě 

krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru; 

 role Univerzity obrany v Brně jakožto státní vysoké školy a možného významného 

nástroje realizace vzdělávání včetně zajišťování certifikací v rámci zvláštní odborné 

způsobilosti úředníků státní správy a územních samospráv v oblasti obrany státu je 

minimální a není právně vymezena; 

 v Plánu obrany není rozpracován systém přípravy občanů k obraně státu v období 

zhoršování bezpečnostní situace v důsledku ohrožení vojenského charakteru a za stavu 

ohrožení státu; 

 neexistuje koordinovaný přístup a podíl rezortu MO při zařazování problematiky 

obrany státu do studijních programů vysokých škol, proto příprava nemá jednotný 

obsah a její úroveň je závislá na připravenosti konkrétních lektorů a učitelů. 

Postupně se objevují určité tendence, kdy část odborné i laické veřejnosti si uvědomuje 

možné dopady nedostatků systému přípravy občanů k obraně na společnost a její bezpečnost. 

Důkazem politického zájmu je zařazení této problematiky do nejnovějších strategických 

dokumentů, Bezpečnostní strategie ČR a Obranné strategie ČR. 

V návaznosti na tyto dokumenty je nutné k zajištění fungujícího systému přípravy 

použít principů diferencovaného přístupu a přizpůsobení obsahu této přípravy, výběru 

cílových skupin občanů a přizpůsobení intenzity konkrétních opatření přípravy občanů 

k obraně státu charakteru vzniklé situace. Klíčovým prvkem obranného systému musí být 

dokonale připravený odborník v oblasti zajišťování obrany státu, úředník státní správy 

a územní samosprávy. K zajištění povědomí o povinnostech občana k obraně státu včetně 

branné povinnosti je nutné se zaměřit v mírovém stavu na kategorie žáků základních 

a středních škol a studentů vyšších odborných škol a na budoucí a stávající učitele. 

Za největší problémy v systému vzdělávání pro přípravu občanů k obraně státu lze 

považovat absenci odpovědnosti a povinnosti dotčených orgánů danou zákony, neexistenci 

uceleného systému přípravy na celostátní úrovni, neexistenci uceleného zdroje informací 

a nezájem většiny občanů o přípravu. Problémem není zakotvit povinnost příslušných 

orgánů, ale stanovit způsob jak ji vynucovat. Otázkou také je, jakým způsobem přípravu 

provádět. Toto nejasné vymezení má za následek nesystematickou a nekoordinovanou 

činnost v oblasti vzdělávání občanů. 

3.2 Cíle Koncepce 

Koncepce vychází z institucionálního chápání zajišťování obrany, a ze základního principu, 

že za přípravu a zajišťování obrany státu odpovídá vláda, přičemž odpovídající díl 

odpovědnosti nesou rovněž instituce státní správy a územní samosprávy a také občané. 

Cílem Koncepce je popsat cílový stav systému provádění přípravy občanů k obraně 

státu nejenom z pohledu rezortu MO, ale především z hlediska celospolečenské potřeby, 

identifikovat legislativní změny, nutné pro implementaci koncepčních záměrů a vytvořit 

potřebný organizační a procesní rámec pro naplňování ustanovení platných právních 

předpisů a jiných závazných norem v této oblasti. Dále pak posílit roli MO i ostatních 
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zainteresovaných rezortů při zvyšování připravenosti občanů k obraně v případě krizové 

situace vojenského charakteru, vytvořit podmínky pro jejich aktivní zapojení a připravenost 

k obraně státu. Kromě definování cílového stavu v oblasti provádění přípravy občanů 

k obraně státu obsahuje Koncepce rovněž opatření k zajištění integrovaného a komplexního 

přístupu orgánů státní správy a územní samosprávy při řešení přípravy občanů na celé 

spektrum možných situací. 

V Koncepci je zdůrazněna klíčová role samotného občana a nutnost jeho 

samostatného, zodpovědného a aktivního přístupu k získání potřebných informací, 

základních znalostí, dovedností a způsobů chování využitelných v případě nutnosti jeho 

participaci na zajišťování obrany státu.  

Cílem Koncepce je rovněž identifikovat opatření, jejichž prostřednictvím bude možné 

postupem času zlepšit a upevnit celkové povědomí veřejnosti o problematice přípravy 

občanů k obraně státu a o branné povinnosti. 

3.3 Implementace Koncepce 

Hlavním úkolem implementace Koncepce je posílit roli MO i ostatních zainteresovaných 

rezortů při zvyšování připravenosti občanů k obraně v případě krizové situace vojenského 

charakteru a vytvořit podmínky pro jejich aktivní zapojení a připravenost k obraně státu. 

Implementace Koncepce přispěje ke zkvalitnění a posílení účasti MO na přípravě 

občanů k obraně státu a je jedním z důležitých předpokladů pro zvýšení občanského 

povědomí o důležitosti přípravy občanů k obraně státu a zvýšení společenského uznání 

armády v naší demokratické společnosti. 

Mezi hlavní cíle úspěšné a efektivní implementace Koncepce patří: 

 iniciace vzniku subjektů podílejících se na plánování a koordinaci činností směřujících 

k rozvoji přípravy občanů k obraně státu a zabezpečení jejich činnosti a vymezení 

východisek pro rozvoj přípravy občanů k obraně státu, 

 zpracování návrhu úprav strategických dokumentů pro oblast vzdělávání a návrhu 

úprav stávajících rámcových vzdělávacích programů, 

 příprava návrhu nutných úprav obecně závazných právních norem (z oblasti školské 

legislativy i dalších relevantních souvisejících oblastí) v závislosti na navržených 

opatřeních směřujících k rozvoji přípravy občanů k obraně státu, 

 vypracování a předložení ke schválení návrhů opatření směřujících k podpoře rozvoje 

přípravy občanů k obraně státu v oblasti základního a sekundárního vzdělávání, 

 vypracování a předložení ke schválení návrhů opatření směřujících k podpoře rozvoje 

přípravy občanů k obraně státu v oblasti na úrovni terciárního vzdělávání (stanovení 

národního kvalifikačního rámce vzdělávání v oblasti přípravy k obraně státu), 

 standardizace procesu pregraduální přípravy pedagogů a vypracování návrhů 

směřujících k celkovému posilování kompetencí pedagogů pro realizaci přípravy 

občanů k obraně státu, 

 vypracování a předložení ke schválení návrhů opatření směřujících k zajištění, 

zefektivnění a zkvalitnění poradenských služeb ve vztahu k jejich uživatelům, 

 příprava podmínek pro efektivní koordinaci aktivit směřujících k podpoře rozvoje 

přípravy občanů k obraně státu na lokální a regionální úrovni, 

 příprava dotačních programů a realizace výzkumných aktivit v oblasti přípravy občanů 

k obraně státu, 

 vytvoření podmínek pro standardizaci, evaluaci a další zkvalitňování přípravy občanů 

k obraně státu (akreditování vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů), 

 zajištění efektivního informování odborné i široké veřejnosti o procesech a aktivitách 

směřujících k podpoře rozvoje přípravy občanů k obraně státu, 
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 pravidelné informování vlády o stavu implementace Koncepce v rámci Zprávy 

o zajištění obrany ČR. 

Realizace opatření Koncepce vyžaduje úzkou součinnost a podporu orgánů státní 

správy a samosprávy, nestátního sektoru a akademické obce a v mnoha případech se dotkne 

i změn obecně závazných předpisů a některých dalších navazujících vnitrorezortních 

předpisů v působnosti věcně příslušných rezortů (MO, MV a MŠMT).  

V průběhu realizace Koncepce nevniknou více náklady nad rámec stávajícího rozpočtu 

jednotlivých rozpočtových kapitol věcně příslušných ministerstev, určených obecně 

pro přípravu a vzdělávání úředníků státní správy a územní samosprávy v přenesené 

působnosti Koncepce dává podnět k rozšíření, případně k obsahové změně, tématiky v rámci 

současného systému přípravy a vzdělávání těchto úředníků. Doposud byla příprava občanů 

k obraně státu realizována především v rámci spolupráce MO s MV – GŘ HZS ČR jako 

součást přípravy obyvatelstva k ochraně v souvislosti s nevojenským ohrožením, což 

limitovalo plné rozvinutí přípravy občanů ve všech oblastech důležitých pro obranu státu. 

Ke stanovení strategie implementace Koncepce a k realizaci konkrétních úkolů 

a opatření a ke kontrole a vyhodnocování jejich plnění je vytvořen rezortní řídící tým 

a mezirezortní koordinační tým. Vlastní proces implementace Koncepce probíhá ve dvou 

základních rovinách, a to v rámci MO a mimo rámec MO. 

 Resortní řídící tým 

Úkolem řídícího týmu je připravovat, plnit, koordinovat a vyhodnocovat úkoly a opatření 

implementace Koncepce v rámci MO dle konkrétních oblastí, identifikovat problémy a jejich 

příčiny, na jejichž základě navrhovat systémová opatření a doporučovat optimální variantu 

dalšího postupu, připravovat podklady do střednědobého plánu činnosti a rozvoje rezortu, 

pravidelně informovat Radu ministra obrany pro plánování o stavu implementace Koncepce 

a za MO připravovat podklady a návrhy pro jednání mezirezortního koordinačního týmu. 

Řízením rezortního řídícího týmu je pověřen představitel sekce strategického rozvoje MO. 

Rezortní řídící tým je vytvořen ze zástupců věcně příslušných organizačních složek MO. 

Jednání rezortního řídícího týmu se svolává pravidelně, 1x měsíčně nebo podle potřeby, 

v termínu dle rozhodnutí vedoucího týmu.  

  Meziresortní koordinační tým 

Úkolem mezirezortního koordinačního týmu je připravovat, plnit, koordinovat 

a vyhodnocovat úkoly a opatření implementace Koncepce v rámci věcně příslušných rezortů 

dle konkrétních oblastí, identifikovat problémy a jejich příčiny, na jejichž základě navrhovat 

systémová opatření a doporučit optimální variantu dalšího postupu, a připravovat podklady 

a návrhy pro jednání VOP, BRS a vlády týkající se problematiky přípravy občanů k obraně. 

Všechny materiály-výstupy mezirezortního koordinačního týmu pro VOP, BRS a vládu 

týkající se implementace Koncepce musí být projednány a schválený Radou ministra obrany 

pro plánování. Řízením mezirezortního koordinačního týmu je pověřen vedoucí oddělení 

plánování obrany státu a krizového řízení SOPS MO. Jednání mezirezortního koordinačního 

týmu se svolává pravidelně, 1x za tři měsíce, v termínu dle rozhodnutí vedoucího týmu, nebo 

podle aktuálních potřeb jednotlivých členů. Vedoucí mezirezortního týmu může ke splnění 

jednotlivých odborných úkolů ustanovit dle potřeb pracovní skupiny (např.: legislativně 

právní, pro tvorbu studijních materiálů apod.) Členem pracovní skupiny může být 

zaměstnanec věcně příslušných instituce veřejné správy. 

Problematika přípravy občanů k obraně státu je od 1. 9. 2013 zahrnuta do Rámcového 

vzdělávacího programu a do školních vzdělávacích programů základních škol. Obsah 

přípravy občanů k obraně státu je začleněn do vzdělávacích oblastí „Člověk a jeho 

svět“ a „Člověk a společnost“. Následně bude zahrnuta i do středních škol.  
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Na této úrovni je příprava občanů k obraně státu zaměřena zejména na zdravotnickou 

přípravu, přípravu k civilní ochraně a přípravu k sebeobraně a vzájemné pomoci v krizových 

situacích vojenského i nevojenského charakteru. Žáci a studenti v rámci vzdělávání získají 

základní informace o současném bezpečnostním prostředí, o členství ČR v mezinárodních 

bezpečnostních a politicko-vojenských organizacích, o principech obrany státu 

a o úloze ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizových situací. 

Zároveň se seznámí s povinnostmi, které jim, jako občanům ČR, ve vztahu k obraně státu 

vyplývají z platných právních norem. 

Příprava by tak měla vytvářet u žáků a studentů pozitivní hodnotový systém opřený 

o historickou zkušenost a ovlivňovat jejich postoje v oblastech obrany státu a ochrany 

fyzického i duševního zdraví, životů, životního prostředí a majetku při různých rizikových 

situacích a mimořádných událostech vojenského charakteru. 

Ministerstvem obrany byl vytvořen pro pomoc učitelům základních škol, 

vedoucím pracovníkům těchto škol a koordinátorům školních vzdělávacích programů 

materiál "Metodické doporučení k problematice přípravy občanů k obraně státu". 

Materiál obsahuje rozložení učiva pro 1. a 2. stupeň základních škol včetně 

očekávaných výstupů, doporučené formy a metody výuky, přehled základních pojmů 

a podklady pro výuku. 

Materiál je určen učitelům základních škol, vedoucím pracovníkům těchto škol 

a koordinátorům školních vzdělávacích programů. 

Obrázek 1: Metodické doporučení MŠMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚR 

Příprava občanů k obraně státu musí být prováděna tak, aby rozvíjela občanské a právní 

vědomí žáků a studentů, posilovala jejich smysl pro osobní i občanskou odpovědnost, 

motivovala je k aktivní a kvalitní účasti na životě demokratické společnosti v souvislosti 

s plněním úkolů obrany státu Koncepce je součástí struktury strategických koncepčních 

dokumentů pro oblast bezpečnosti a obrany státu, jež společně vytvářejí podmínky 

pro realizaci plánovaných opatření k zajištění obrany státu. Současně se podílejí 

na zvyšování úrovně připravenosti celé populace ČR na řešení celého spektra možných 

krizových situací bez ohledu na jejich charakter. Implementace Koncepce přípravy občanů 

k obraně je dlouhodobým, avšak důležitým celospolečenským úkolem, jenž by měl 
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realizován za aktivní účasti obyvatelstva, cílevědomě, systémově a komplexně. Její uvedení 

do praxe je založeno na promítnutí popsaných opatření do právního řádu a plánovacích 

dokumentů jednotlivých resortů. 
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Abstract: 

The article deals with a new Concept preparation of the population for national defence, which was 
approved by the resolution of the Government of the Czech republic No. 38 from the 16 th January 
2013. My article is dealing with the preparation of population for the national defence, comes out 
from the legal framework, indicates the contemporary status of subjected matter and, also informs 

„Odpovědnost za obranu České republiky má vláda.  

 Zajišťuje ji prostřednictvím ozbrojených sil. V širším smyslu mají tuto odpovědnost další  

 státní instituce státní správy a samosprávy a všichni občané.“ 

 

                    Bílá kniha o obraně  

 



 

9 
 

the expert public with the initiative and process of the Ministry of Defence of the Czech Republic (CR 
further on) in the subjected area. As a basis for the solution, the article points out to the unsatisfactory 
situation in such aspect, that the extent of conducting the preparations of population for the national 
defence does not comply with its importance and, moreover, it is not in compliance with the 
stipulations of the Act No. 222/1999 on provision of the defence of the CR (§ 6 and § 52). The main 
effort must be focused on the education of students and to do this task the teachers will have to be 
prepared. 

Key words:  

Education, defence of the state, population, safety of people, threat to the country, The Department 
of Defence, Conception, implementation, practice. 

JEL clasification: H12 
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ÚSKALÍ ZŘIZOVÁNÍ HAZARD TÝMŮ ZZS  

V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI ZDRAVOTNICKÝMI 

PŘEDPISY 

Ing. Václav Fišer 

ÚVOD 

V souvislosti s diskuzemi nad způsobem a stavem zajišťování bezpečnosti v území krajů 

a obcí bývá nejčastěji hlavním integrujícím oborem úvah ochrana obyvatelstva. Na této bázi 

se zatím příliš neprojevovalo zdravotnictví, byť jde o snad i klíčový sektor bezpečnostního 

systému. Nicméně že se ve spojení s ochranou obyvatelstva a bezpečností (v celém 

komplexu) zatím navenek výrazně neprojevuje, neznamená jeho nečinnost. Jednou z aktivit 

viditelných zejména v posledním roce je zřizování a příprava tak zvaných (bio)hazard týmů 

při zdravotnických záchranných službách krajů. V příspěvku bude odborné veřejnosti 

podána informace, na čem je tato aktivita postavena, jak v rámci zajišťování bezpečnosti 

spojuje ochranu obyvatelstva s ochranou veřejného zdraví a také, s jakými potížemi je tato 

aktivita aktuálně spojena. 

1 ZDRAVOTNICTVÍ A OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

V OCHRANĚ OBYVATELSTVA 

Ve smyslu anotace je třeba nejprve krátce vysvětlit, v čem je podstata současné aktivity 

většiny poskytovatelů zdravotnické záchranné služby krajů ke zřizování „biohazard týmů“ 

jako spojnice mezi ochranou obyvatelstva a ochranou veřejného zdraví v rámci zajišťování 

bezpečnosti. Velmi stručně řečeno – zdrojem úvahy je několik zcela nepominutelných 

skutečností. Především platí, že jedním z principů bezpečnosti ve smyslu platné 

„Bezpečnostní strategie České republiky“ ze dne 8. září 2011 je ochrana života a zdraví. 

Ve spojení s „Listinou základních práv a svobod“ je pak (bohužel nikoli explicitně) ochrana 

zdraví (a tedy i života) životním bezpečnostním zájmem a proto i prioritním předmětem 

bezpečnostní politiky ČR.  

V běžném životě se přitom občané s ochranou zdraví a života nejčastěji či 

nejpřirozeněji setkávají prostřednictvím interakce se subjekty systému zdravotnictví, ať už 

jde o „praktického doktora“, „záchranku“, „nemocnice“ nebo příslušné úřady včetně 

„orgánů ochrany veřejného zdraví“. O bezpečnostním rozměru systému péče o zdraví 

při tom neuvažují. Jak se tedy se zdravotnictvím (ne ze zdravotnictví) dostaneme k ochraně 

obyvatelstva? Například při různých řekněme mimořádných událostech, při kterých dochází 

k hromadnému ohrožení a postižení zdraví, ve smyslu definování pojmu mimořádná událost 

v zákoně o integrovaném záchranném systému („IZS“). V takových případech je zpravidla 

nezbytné aktivovat kromě poskytovatelů zdravotních služeb, navazujících svou činností 

na sebe ve zdravotnickém záchranném řetězci, i další části systému adekvátní záchranné 

reakce. Tento systém tvoří především již svým primárním účelem tzv. bezpečnostní složky 

a další subjekty za účelem omezení dopadů mimořádných událostí na obyvatelstvo. Tedy 

rámcově – za účelem ochrany obyvatelstva. 

Výkonné jádro systému ochrany obyvatelstva přitom tvoří složky integrovaného 

záchranného systému, jehož základní složkou jsou i zdravotnické záchranné služby krajů. 

Současně také platí (a je to zdůrazněno „Koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2020 

s výhledem do roku 2030“), že ochrana obyvatelstva je v celé komplexnosti jedním 

ze základních pilířů systému bezpečnosti ČR. V oné komplexnosti je ochrana obyvatelstva 

charakterizována jako široká multirezortní disciplína, soubor činností a úkolů odpovědných 
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orgánů veřejné správy, právnických a podnikajících fyzických osob a také občanů. Mimo 

jiné jako plánování, organizování a výkon činností za účelem zajištění připravenosti 

na řešení následků mimořádných událostí, zvláště postihujících zdraví a životy obyvatel. 

Do této kategorie pak spadají případy ohrožení veřejného zdraví výskytem, i jednotlivým, 

vysoce nebezpečných infekčních nemocí, které jsou samy o sobě pokládány za mimořádné 

události. Tím tedy také, či spíše zejména, v gesci Ministerstva zdravotnictví. Na tomto místě 

pak je již zřetelně vidět onen poukazovaný průnik ochrany obyvatelstva v gesční působnosti 

Ministerstva vnitra se zdravotnictvím v působnosti Ministerstva zdravotnictví.  

Je přitom zapotřebí také dodat, že orgány ochrany veřejného zdraví (především 

Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice) nejsou zdravotnickým zařízením 

a součástí zdravotnického záchranného řetězce, ale správními úřady. Jsou tak sice 

významným prvkem systému ochrany obyvatelstva zajišťujícího reakci státu na ohrožení 

zdraví biologického charakteru, nicméně nikoli poskytovatelem zdravotních služeb a proto 

bez k tomu potřebné vlastní kapacity transportní a medicínské.  

A jak tedy spojuje zdravotnická záchranná služba ochranu obyvatelstva s ochranou 

veřejného zdraví, jestliže jsou spolu de facto již spojeny? Prostřednictvím své působnosti 

podle zákona o zdravotnické záchranné službě. Tou je totiž vedle poskytování 

přednemocniční neodkladné péče také plnění dalších úkolů v integrovaném záchranném 

systému a v krizovém řízení. Vzhledem k povaze účelu zdravotnické záchranné služby tedy 

rámcově především úkolů v ochraně obyvatelstva. Pro případ podezření či potvrzeného 

výskytu vysoce nebezpečné nemoci (dále jen „VNN“) se proto zdravotnické záchranné 

služby snaží připravit na očekávanou činnost adekvátního ošetření a transportu postižené 

osoby v režimu vysokého stupně ochrany (obyvatelstva) před rozšířením nákazy, kterou 

vzhledem k postavení správního úřadu nemohou provádět orgány ochrany veřejného zdraví 

(viz výše) a vzhledem k provádění související zdravotní péče ji nemůže provádět jiná složka 

integrovaného záchranného systému (dále „IZS“).  

Za tímto úvodem si nyní můžeme k tématu učinit malé shrnutí: 

 výskyt i podezření na vysoce nebezpečnou nemoc je mimořádnou událostí,  

 řešení těchto mimořádných událostí je kompetencí orgánů ochrany veřejného zdraví, 

které jsou správními úřady (!), 

 orgány ochrany veřejného zdraví jsou v zákoně vyjmenovanou ostatní složkou IZS  

 IZS je vytvořen za účelem koordinovaného řešení následků mimořádných událostí 

jeho složkami, 

 na úseku zdravotnictví se bude na řešení tohoto typu události podílet především 

zdravotnická záchranná služba příslušného kraje jako základní složka IZS.  

2 MEZINÁRODNÍ ZDRAVOTNÍ PŘEDPISY (2005)  

A IMPLEMENTACE 

Zatím bylo něco málo řečeno k tomu, že výskyt VNN je mimořádnou událostí, že ochrana 

veřejného zdraví před rozšířením takové nemoci musí být nazírána jako součást obecného 

systému ochrany obyvatelstva před dopady mimořádných událostí a že gesční odpovědnost 

za připravenost příslušné části systému náleží Ministerstvu zdravotnictví vedle příslušnosti 

rámcové odpovědnosti za ochranu obyvatelstva Ministerstvu vnitra. Padla také zmínka 

o tom, že výkon zajištění ochrany obyvatelstva před šířením VNN (a samozřejmě zajištění 

adekvátní péče o nemocného) je očekáván od součinnosti zdravotnické záchranné služby 

(dále jen „ZZS“) s nemocnicemi za řízení příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví, 

a že (přinejmenším) ZZS se na očekávanou situaci snaží připravit. Jaká však existuje pro tuto 

aktivitu ZZS opora?  
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Donedávna byl výskyt VNN spojován s použitím biologických zbraní a zejména 

po událostech v roce 2001 s mezinárodním terorismem za použití tzv. „CBRN“ prostředků 

(chemických, biologických, radiačních a nukleárních), kdy i u nás v oblasti biologických 

ohrožení panovaly obavy (naštěstí jen obavy) ze záměrného šíření antraxu, tedy 

realizovaného „bioterorismu“. Toto omezení ale nelze pro praktický život přijmout 

a pro odmítnutí zjednodušení jsou velmi dobré důvody. Bez dalšího rozvíjení snad stačí 

poznamenat jen SARS, ptačí chřipka, prasečí chřipka … až po současnou epidemii Eboly 

v Africe. Tyto nemoci mají i bez spojení s úmyslným šířením velmi ničivý potenciál vůči 

fungování civilizace, v níž žijeme. 

Nebezpečí z podcenění závažnosti výskytu jiných než vytypovaných „bojových“ 

biologických patogenů jsou si velmi dobře vědomi epidemiologové a orgány ochrany 

veřejného zdraví. V souladu s platnou Bezpečnostní strategií ČR (čl. 76: V případě výskytu 

a šíření infekčních onemocnění s pandemickým potenciálem vláda na národní úrovni přijímá 

adekvátní preventivní i represivní protiepidemická opatření a vytváří podmínky 

pro poskytování zdravotní péče. Orgány ochrany veřejného zdraví zajistí rychlou a validní 

výměnu informací o šíření onemocnění a o přijímaných protiopatřeních na mezinárodní 

úrovni.) a pod záštitou Světové zdravotnické organizace dlouhodobě usilují o připravenost 

celého zdravotnického řetězce na import VNN, vyžadujících v zásadě stejný režim opatření 

jako by šlo o úmyslný teroristický čin. Bohužel, s důrazem na „dlouho“. 

Zásadním počinem k tomuto směru pohledu na připravenost systému k výskytu vysoce 

nebezpečných nemocí jsou tzv. Mezinárodní zdravotnické předpisy (2005), (dále jen 

„MZP(2005)“), přičemž rok 2005 v závorce je součástí názvu! Byly Světovou zdravotnickou 

organizací (World Health Organization - WHO) schváleny rezolucí 58. Světového 

shromáždění ze dne 23. května 2005, přičemž platnými se staly 15. června 2007. Na základě 

Charty OSN, jejíž je ČR členem a pod jejíž hlavičkou WHO pracuje, se tehdy staly tyto 

předpisy závaznými i pro ČR a to bez ohledu na způsob implementace do národního 

právního prostředí. Bez nadbytečného zabíhání do dalších souvislostí k tomu pro naši 

potřebu postačí uvést, že v ČR proces implementace prakticky zatím vyvrcholil přijetím 

„Národního akčního plánu ČR pro případ vzniku události podléhající MZP(2005)“ 

usnesením vlády č. 785 ze dne 25. října 2011.  

Součástí akčního plánu je harmonogram úkolů, na jehož základě byly Ministerstvem 

zdravotnictví zpracovány a vládou schváleny dvě směrnice:  

 usnesením vlády č. 14 ze dne 9. ledna 2013 Směrnice pro jednotný postup při vzniku 

mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) 

v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla přistávajícího 

ve vstupním místě pro leteckou dopravu. 

 usnesením vlády č. 15 ze dne 9. ledna 2013 Směrnice pro jednotný postup při vzniku 

mimořádné události podléhající MZP(2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé 

nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb.  

Z akčního plánu a těchto zatím dvou směrnic vyplývá řada konkrétních úkolů jak 

pro různé subjekty veřejné správy počínaje přirozeně orgány ochrany veřejného zdraví, tak 

pro základní i ostatní složky IZS a tedy i zdravotnické záchranné služby krajů (přičemž nelze 

nepřipomenout uložení úkolů také hasičům a policii). Vadou na kráse této podoby 

implementace k dnešnímu dni (30. 4. 2014) je bohužel skutečnost, že směrnice zatím 

nedospěly do fáze praktické realizace ve smyslu závazného vydání konkrétních úkolů 

výkonným subjektům. Nicméně ZZS krajů se při vědomí směrnic a svého postavení v IZS 

začaly na svou roli již aktivně připravovat. 
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3 BIO-HAZARD TÝMY ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

Bylo tedy zatím konstatováno, že již ze stávajícího stavu implementace MZP(2005) 

vyplývají k zajištění ochrany veřejného zdraví/ochrany obyvatelstva jednotlivým 

předpokládaným subjektům reakce úkoly. Vzhledem k právní povaze usnesení vlády však 

zatím nejsou některým subjektům mimo okruh dotčených institucí uloženy úkoly závazně. 

Tato pozice se týká i ZZS krajů, které jsou sice základní složkou IZS, současně však 

zdravotnickými zařízeními zřizovanými kraji s vlastní právní subjektivitou a především – 

nejsou subjektem výkonu veřejné správy. Zdravotnickým záchranářům však vyčkávací 

pozice příliš nevyhovuje a hledají proto cesty, jak se na očekávané úkoly připravit. 

Metodicky - včetně právní opory, věcně a samozřejmě se snaží najít ke své připravenosti 

také finanční podporu. Ve všech krajích, byť s rozdílnou intenzitou, proto již nějakou dobu 

probíhá proces zřizování tzv. bio-hazard týmů ZZS (tedy zatím „bio“, s výhledem 

na rozšíření spektra „hazard“ zásahů i na ostatní typy hrozeb z celého CBRN spektra 

ohrožení).  

A jsme u základního problému a účelu příspěvku – úskalí zřizování a činnosti těchto 

týmů. Zdá se přitom, že nejmenším problémem je oblast pokrytí finančních nákladů, která 

je obvykle překážkou zásadní. Je tomu tak proto, že shodou okolností se téměř v reálném 

čase sešlo schválení národního akčního plánu a směrnic implementujících MZP(2005) 

s vydáním zákona č. 374/2011 Sb., o ZZS a zřizování „pracovišť krizové připravenosti“ 

v rámci ZZS. Na základě tohoto zákona začal totiž být záchranným službám vyplácen státní 

příspěvek na krizovou připravenost, do které je započítávána i příprava na plnění úkolů 

v ochraně obyvatelstva, v IZS a v krizovém řízení. Takže i na mimořádné události 

z MZP(2005). Aktuálně tedy některé záchranné služby disponují s ohledem na ostatní 

podmínky v příslušném kraji souborem ochranných pomůcek, se kterými by byly schopny 

zabezpečit na úrovni požadované MZP(2005) transport pacienta s podezřením nebo 

potvrzenou VNN co nejbezpečnější pro posádku i okolí. 

Avšak tady již začínají potíže. Na zákonnou garanci pokrytí finančních nákladů 

na krizovou připravenost totiž nenavazuje ono závazné uložení konkrétních povinností 

ze směrnic k MZP(2005). To pak dává managementu v jednotlivých krajích ve spojitosti 

s ostatním právním prostředím „svobodu“ v přístupu k řešení a k de facto 14 „modelům“ 

realizace. Jinými slovy: co kraj, to jiný přístup. Stav fakticky podtrhuje „metodické vedení“ 

ze strany ministerstva, spočívající v „poskytnutí volnosti realizace“… Na straně 

managementů ZZS a zřizovatelů zde přitom platí obecný trend k favorizaci vybavení 

zdravotních složek na minimální povinné úrovni ze závazných právních předpisů. Toto 

vybavení je však jednoznačně orientované k zajištění běžné činnosti bez uvážení jiných 

úkolů kladených záchranným službám. Zde právě v souvislosti s MZP(2005) 

a implementačními směrnicemi k VNN. ZZS tak mají svá vozidla vybavena ochrannými 

pomůckami, které skýtají ochranu posádkám. Maximálně však do úrovně tzv. „BL2“ a každé 

kvalitativní zvýšení úrovně ochrany (také ve vztahu k ochraně okolí), ve smyslu směrnic 

k MZP(2005), je odkazováno do oblasti krizové připravenosti.  

Prakticky jsou tak hazard týmy zřizovány jako prostředky vyčleněné nad rámec 

zajištění normální služby. Jako jakási „ochotnická dobrovolná činnost“ zapojených 

zdravotníků. Může reálně zafungovat jen za předpokladu, že příslušná ZZS kraje může 

(chce) k osobním ochranným prostředkům hrazeným ze státního příspěvku vyčlenit 

i transportní vozidlo (jako i prostor pro ukládání vybavení, výcvik atd.) a uhradit náklady 

na případný výjezd týmu ze svého. Plnou výši nákladů by totiž za stávající legislativy 

zdravotní pojišťovny neuhradily. 

Podobně se do zřizování a zejména činnosti týmů negativně promítá potřeba časové 

dostupnosti týmu. Pokud totiž není pro zajištění „hazard zásahů“ připraven a vybaven každý 
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pracovník ZZS, jsou pro zajištění dostupnosti možná dvě řešení, popřípadě jejich 

kombinace. V prvním případě musí být plán služeb postaven tak, aby vždy bylo možné 

do časového limitu ptimálně 40 a maximálně 60 minut plně vybavený hazard vyslat tým 

složený z pracovníků ve směně k místu mimořádné události s VNN. Ve druhém případě pak 

jde o zajištění nepřetržitého systému pracovní pohotovosti členů týmu ke svolání v mimo 

pracovní době ve stejném časovém limitu jako v prvním případě. Je tedy zřejmé, že jak 

v obou případech, tak i při jejich zkombinování dochází k problémům. Ať už „jen“ 

personální dostatečnosti a neboi zajištění pracovní pohotovosti v rámci zákoníku práce. 

Jestliže se tedy současně pohybují hazard týmy takto „na hraně“, je třeba ve vztahu 

k zákoníku práce zvážit i odpovědnost zaměstnavatele za případný pracovní úraz 

při rizikovém zásahu a ostré nasazení týmů se dostává do téměř slepé uličky… Chybějící 

ústřední vedení přitom s ohledem na krajskou organizaci ZZS znesnadňuje (a vcelku 

prodražuje) i „výzkum“ výběru nejvhodnějších ochranných oděvů, izolačních transportních 

prostředků a v neposlední položce také „lege artis“ způsobu poskytování ZZS v těchto 

prostředcích. Výběr ochranného vybavení mj. také určuje náročnost výcviku pracovníků 

ZZS (a nemocnic) a diferencované postupy práce s tímto vybavením. Příslušně zaměřený 

výcvik však rovněž zatím není zorganizován a prováděn. Pravděpodobná různost tak bude 

také komplikovat i mezikrajskou spolupráci při řešení událostí. 

Míru možného podílu ZZS na vstup do řešení mimořádných událostí s VNN a dalších 

ze spektra CBRN a také efektivnost nákladů na ochranu a výcvik snižuje mj. dále fakt, že 

dnes nelze po žádné ZZS, nemocnici a ani orgánu ochrany veřejného zdraví požadovat 

při plnění běžných úkolů při poskytování zdravotnických služeb trvalé provádění činností 

s nasazenými ochrannými pomůckami. Lze uplatňovat a také je uplatňována pouze zásada 

předběžné opatrnosti, při které ale nelze vyloučit mj. vyřazení části personálu z dalšího 

procesu řešení zdravotních následků události v důsledku zdravotního postižení při prvotní 

nebo i druhotné kontaminaci. I při pohotovosti ochranných prostředků a bio-hazard týmů 

tím vzniká riziko možného faktického kolapsu zdravotnických schopností bezpečnostního 

systému v celkem krátkých lhůtách od vzniku mimořádné události.  

ZÁVĚR 

Ke stručnému seznámení s prostředím zřizování a činnosti hazard týmů ZZS je zapotřebí 

za přiblížením některých problémů dodat poněkud optimističtější konstatování, že díky 

určité finanční jistotě se daří a věřím, že dařit i bude nepříznivé faktory překonávat. Svou 

pozitivní roli v tom sehrávají i aktivity odborných společností České lékařské společnosti 

Jana Evangelisty Purkyně, konkrétně Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví 

a Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof. Kromě přirozené tendence záchranářů 

(nejen zdravotnických) nenechat se odradit potížemi a při naplňování svých rolí při záchraně 

životů  

a zdraví spoluobčanů iniciativně spolupracovat. Nejlépe samozřejmě v IZS, byť i v jakémsi 

širším rámci. Dá se proto očekávat, že aktuálně vzrůstající význam zdravotnictví v rámci 

ochrany obyvatelstva brzy vyvolá také iniciativy oficiálnějších struktur a kromě poskytnutí 

„volné ruky“ dojde i k viditelné podpoře a záštitě nad aktivitami ZZS, směřujícími 

koneckonců k naplnění (mezinárodních) závazků ČR na úseku ochrany veřejného zdraví, 

ochrany obyvatelstva a bezpečnosti. Problémy, založené povětšinou v chabé legislativní 

podpoře totiž za ústřední orgány nikdo jiný nevyřeší. 
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ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI PRVKŮ KRITICKÉ IFRASTRUKTURY 

V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Ing. Jana Gebhartová, Ing. Jana Caletková, Ing. Ivan Beneš 

ÚVOD 

Pokud bychom měli charakterizovat současný svět, můžeme o něm říci, že jde o komplexní 

systém, kde neustále vznikají nové vazby, dochází k rychlým změnám a ekonomiky 

jednotlivých zemí jsou úzce propojeny prostřednictvím infrastruktury. Je nepochybné, že 

fungující kritické systémy jsou rozhodujícím předpokladem pro každodenní život moderní 

civilizace.  

Otázka zranitelnosti společnosti nabývá na významu zejména dnes, kdy rapidně roste 

světová populace i míra urbanizace, a spolu s tím závislost na bezproblémově fungující 

infrastruktuře. Podíváme-li se do minulosti, v polovině 20. století žily na Zemi asi 2,5 mld. 

lidí (z toho 30 % ve městech). V současné době je na světě 7 mld. (téměř polovina žije 

ve městech) a do roku 2050 vědci odhadují, že počet lidí dosáhne 9 mld. (z toho přes 70 % 

bude obyvateli měst),(Geohive; Powel). Život ve městech přináší řadu výhod a socio-

ekonomických příležitostí v podobě více pracovních příležitostí, dostupnosti veškerých 

služeb a produktů, ale i společenského vyžití. Na druhou stranu, je nutné poukázat na řadu 

výzev, kterým musí obyvatelé měst čelit ve vztahu k zajištění jejich bezpečnosti a ochrany. 

Ve městech je vyšší poptávka po potravinách a zesiluje se i závislost na kanalizaci 

a skladování vody, neboť je potřeba většího objemu vody na jednom místě. Lidé využívají 

více osobních dopravních prostředků, spotřebovávají větší množství elektřiny 

v domácnostech a k ochlazování budov pomocí klimatizací. Tato situace může vést 

k přetížení sítí a způsobit blackout. Města spotřebovávají až 75 % zdrojů a přitom zabírají 

méně než 3 % zemského povrchu (VeoliaEnvironment). Dostupné základní zdroje však 

ubývají s tím, jak se městský celek rozrůstá. Odlesňování, hustá výstavba infrastruktury 

a přeměna půdy v betonové plochy zabírá prostor k pěstování potravin, dochází k omezení 

retence srážek a hladina podzemních vod není v dostatečné míře doplňována. Nemluvě 

o tom, že nové stavby představují i potenciální nebezpečí kontaminace svého okolí (odpadní 

vody, zvýšený objem dopravy apod.). Základní komodity se musejí dovážet ze vzdálenějších 

míst nebo dokonce z cizích států. Situace je o to složitější vzhledem k tomu, že žijeme 

v době, kdy je zásobování založeno na strategii Just In Time, kterou přijala většina výrobních 

podniků a organizací. Přerušení kontinuity dodávek by mohlo během pár dní způsobit 

potravinovou krizi, energetickou krizi, problémy v zásobování vodou, problémy 

ve zdravotnictví, zastavení produkce a distribuce. Odhaduje se, že moderní průmyslové 

město disponuje zásoby jídla pro své obyvatele pouze na 3 dny (Korowicz D., 2012, 77 s). 

Čím větší město, tím podstatněji hůře se vyrovnává s dopady mimořádných událostí. Obnova 

základních funkcí infrastruktury je zdlouhavá, nákladná a kvůli vysoké míře propojenosti 

systémů i složitější. V současném světě četných přírodních pohrom a řady nebezpečí 

vyplývajících z lidské činnosti může k narušení kontinuity dodávek základních služeb 

a komodit dojít velmi snadno. Je potřeba hledat možnosti, jak zvyšovat odolnost kritických 

systémů k zajištění základních funkcí společnosti. 

Problematika ochrany kritické infrastruktury byla do českého právního řádu začleněna 

až novelou 240/2000 Sb., o krizovém řízení, která nabyla účinnosti počátkem roku 2011. Jak 

konstatuje nová Koncepce ochrany obyvatelstva (Vláda ČR, Koncepce ochrany obyvatelstva 

do roku 2020 s výhledem do roku 2030): 
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„Za nedostatek v oblasti kritické infrastruktury je možné považovat absenci právních 

předpisů pro problematiku přesných způsobů a postupů ochrany prvků kritické 

infrastruktury ve všech zákonem definovaných odvětví“.  

Ochrana kritické infrastruktury je založena na snížení zranitelnosti systému, resp. 

zvýšení jeho odolnosti vůči dopadům mimořádných událostí. K tomuto účelu je vhodné 

aplikovat analýzu rizik, která hledá „Achillovy paty“ systému a umožní tak určit priority 

při snižování rizika.  

1 VODOHOSPODÁŘSKÁ KRITICKÁ INFRASTRUKTURA 

Voda představuje základní složku nezbytnou pro život. Na její dostupnosti a kvalitě plně 

závisí zdraví, blahobyt i bezpečnost společnosti. Již starověké civilizace vznikaly v blízkosti 

zdrojů vody, které jim umožňovaly jejich rozvoj. Dlouhodobý nedostatek vody měl pak 

za následek úpadek a zánik civilizace. I v dnešní době jsou ekonomiky všech zemí závislé 

na přístupu k vodě, neboť ta je spotřebovávána napříč všemi sektory. V minulosti byla voda 

považována za samozřejmost a její význam pro potřeby společnosti nebýval vždy náležitě 

doceněn. Počet obyvatel a s ním i spotřeba vody se neustále zvyšuje a vodní zdroje se stávají 

limitujícím faktorem ekonomického rozvoje mnoha zemí.  

Voda jako konečný a zranitelný zdroj je kriticky důležitá pro existenci lidí. Je 

nepochybné, že zajištění dodávek vody pro obyvatele při vzniku krizových situací je jedním 

z nejdůležitějších úkolů státní správy a územní samosprávy. Na provozu vodovodů jsou 

existenčně závislé nejen domácnosti, ale i převážná část veřejné a technické infrastruktury – 

v důsledku narušení kontinuity zásobování je ohrožena činnost zdravotnických zařízení 

a nemocnic, zařízení sociální péče, potravinářských a zemědělských podniků, a snížena je 

samozřejmě i požární bezpečnost zastavěného území. Vodárenství, jako jeden 

z nejdůležitějších subjektů kritické infrastruktury státu, by nemělo ponechávat řešení 

mimořádných událostí náhodě a improvizaci, velkých a především déle trvajících událostí. 

Nedostatek preventivní přípravy může způsobit až kolaps řady důležitých subjektů závislých 

na přímých dodávkách tlakové vody z vodovodní sítě (Kročová, Lindovský, 2011). 

Současně nesmíme zapomínat, že vztahy mezi kritickými infrastrukturami nejsou 

jednostranné, ale vždy jde o vzájemné závislosti - viz Obrázek 1, který zobrazuje interakce 

SZPV s ostatními kritickými systémy. 

Obrázek 1: Interakce mezi sektory KI a systémem zásobování vodou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: AF-CITYPLAN, Roční zpráva 2014 
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Dodávka vody jakožto kontinuální služba vyžaduje proaktivní přístup vůči výpadkům 

v zásobování, které jsou dvojího druhu: nedostatečné množství vody, nedostatečná jakost 

vody nebo obojí současně. Pokud se ví, že tyto výpadky budou krátkodobé a místně 

omezené, lze řešit situaci běžnými komunikačními prostředky. Avšak v případě 

dlouhodobějšího a místně rozsáhlejšího výpadku je třeba počítat s krizovými situacemi, které 

vyžadují postupy krizového managementu a úzkou součinnost provozovatelů veřejných 

vodovodů s orgány krizového řízení (a zejména s HZS).  

Krizové řízení se inicializuje v případě reálného výskytu krizové situace. Tato situace 

musí být nejprve nějak popsána a musí se odhadnout možné dopady. Základem krizového 

řízení v zásobování vodou je proto aparát řízení rizik, jenž se musí vnímat jako kontinuální 

proces (AF-CITYPLAN, Souhrnná zpráva: 1. etapa. 

1.1 Analýza rizik ve vodárenství pro potřeby krizového řízení 

Cílem analýzy rizik je umožnit srovnatelné měření možnosti výskytu a závažnosti dopadu 

každé identifikované hrozby za účelem určení priorit řešení rizika. Poznání a popis systému 

zásobování pitnou vodou (dále jen SZPV) je klíčovým podkladem pro systematické 

stanovení možných hrozeb a kvantifikování rizika, které je s danou hrozbou spojeno. Řešení 

v rámci výzkumného projektu VF20102014009, které umožní minimalizovat rizika a zvýšit 

bezpečnost celé kritické infrastruktury zajišťující zásobování obyvatel měst a obcí pitnou 

vodou, představuje systém holistického přístupu ve smyslu „catchment to tap“. Hodnoceny 

jsou tak veškeré možné hrozby a rizika v SZPV od zdroje (povodí, jímací vrty) až 

po distribuci ke spotřebiteli. 

Na rozdíl od jiných analýz rizik, které provozovatelé veřejných vodovodů běžně 

zpracovávají, hodnocení rizik SZPV je zaměřeno na získání informací pro potřeby krizového 

řízení. Jedná se o řešení situací, kdy je ohroženo zásobování obyvatelstva pitnou vodou (ať 

už z pohledu množství vody či jakosti vody) na více než 24 hodin. Z tohoto důvodu byly 

hledány prvky, které jsou pro zásobování pitnou vodou zásadní (kritické) a jejichž navrácení 

do funkčního stavu během 24 hodin je obtížné. Na základě vyjádření expertů byl sestaven 

seznam 16 kritických prvků, které následně vstupují do procesu hodnocení rizik a ke kterým 

jsou přiřazovány relevantní hrozby. Cílem je identifikovat a charakterizovat veškeré hrozby 

související s provozem soustavy zásobování vodou, hrozby pocházející z vnějšího prostředí, 

mezi něž patří vzájemné závislosti v kritické infrastruktuře (výpadek dodávky elektřiny, 

telekomunikací), živelní pohromy, hrozby vyplývající z činnosti člověka (dopravní nehody, 

vandalismus apod.) (AF-CITYPLAN, Souhrnná zpráva: 1. etapa). 

Míra rizika je vyjádřena pomocí indexu rizika (IR), který je součinem možnosti 

výskytu hrozby a závažnosti dopadu. Výsledky analýzy rizik se dále interpretují a vyhodnotí 

z hlediska jejich přijatelnosti. Výsledné indexy rizika lze vynést do grafu přehledně 

zobrazujícího slabá místa („Achillovy paty“). Na tyto místa je potřeba zaměřit pozornost 

při zvyšování odolnosti. Na následujícím Grafu 1 jsou zobrazeny výsledky hodnocení rizika 

pro jeden z kritických prvků modelového SZPV - vodní nádrž. Na ose y jsou uvedeny 

veškeré potencionální hrozby pro daný kritický prvek. Osa x přestavuje výslednou míru 

rizika. Pro přehlednost jsou používány barvy krizového řízení. Rizika s nejvyšší mírou rizika 

(IR  <1 ; 5)by měla být řešena přednostně (rizika podbarveny červenou barvou). Rizika, 

kde IR  <5 ; 13), je možné přijmout za určitých předem definovaných podmínek (žlutá 

barva). Pro rizika s IR  <13 ; 25) není třeba hledat zvláštních opatření (zelená barva), 

provozovatel je však musí pravidelně sledovat, zda nedochází ke změnám, které by riziko 

mohly zvýšit. 
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Graf 1: Index rizika pro kritický prvek vodní nádrž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní kompilace 

Jak je uvedeno výše, jedná se o hodnocení rizik z pohledu krizového řízení, a proto 

analýza nekončí pouze vyhodnocením indexů rizika a doporučením preventivních / 

zmírňujících opatření pro kritické prvky vykazující nepřijatelnou míru rizika. Proces 

obsahuje také posouzení dopadu hrozeb v návaznosti na Hasičský záchranný sbor ČR, který 

má zásadní postavení při přípravě státu na mimořádné události a je garantem ochrany 

obyvatelstva v naší republice. Rozvoj systému odezvy na mimořádné události a krizové 

situace je v rámci krizového managementu často považován za nejdůležitější zmírňující 

opatření, které může být přijato. Z tohoto pohledu jsou relevantními informacemi 

v hodnocení rizika SZPV:  

 čas potřebný na obnovu funkce kritického prvku, 

 územní dopad hrozeb (které oblasti a kolik lidí by postihla mimořádná událost 

v zásobování pitnou vodou), 

 aktivace HZS (pro jaké situace by provozovatel požadoval pomoc od HZS, včetně 

rozsahu provedení pomoci).  

Na straně jedné tak výstupy z hodnocení rizika SZPV zvyšují odolnost 

vodohospodářské infrastruktury a připravenost provozovatele v podobě plánu krizové 

připravenosti vodárenské společnosti. Na straně druhé, relevantní výsledky přispívají 

ke zvyšování připravenosti orgánů odpovědných za přípravu a reakci na mimořádné události 

a krizové situace v oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Lze říci, že hodnocení 

rizik SZPV zajišťuje provázanost krizových plánů (krizový plán kraje, krizový plán obce, 

plán krizové připravenosti provozovatele) a koordinaci s orgány krizového řízení v podobě 

„prevence – připravenost – zásah“.  

2 POUŽITÉ METODY 

K identifikaci kritických prvků a hrozeb byla aplikována především metoda FMEA 

v kombinaci s metodou What-if a brainstormingu. Identifikace probíhala v rámci 
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pravidelných pracovních schůzek expertů. Při hledání relevantních hrozeb bylo přihlédnuto 

k mimořádným událostem, které jsou uvedeny v Modré knize GŘ HZS, dále k vlastním 

zkušenostem řešitelů z problematiky bezpečnosti a provozu vodárenských soustav, poznatků 

z rozsáhlé rešerše a poznatků z již publikovaných výzkumných úkolů podobného zaměření. 

Stanovení indexu rizika (IR = P * D) bylo realizováno na základě expertního odhadu 

možnosti výskytu hrozby (P), kdy byla ke každé hrozbě přiřazena hodnota z pětistupňové 

stupnice 1 – 5. Závažnosti dopadu (D) byla určena metodou fuzzy logiky a verbální výroků 

FL-VV. 

ZÁVĚR  

V průmyslově vyspělém státě (jakým nepochybně je i Česká republika) je jedním 

z nezbytných předpokladů pro: 

 ochranu životů, zdraví a majetku občanů, 

 zajištění funkcí státní správy a územní samosprávy, 

 chod národního hospodářství, 

 zabezpečení dodávek vody.  

Úkolem společnosti je kritickou infrastrukturu chránit, rozvíjet a zároveň zvyšovat její 

odolnost proti možným rizikům. Základním nástrojem při snižování zranitelnosti 

vodohospodářské infrastruktury je hodnocení rizik, které odhalí slabá místa („Achillovy 

paty“) systému a umožní provozovateli určit priority v řízení rizika. Pro zvyšování 

připravenosti složek odpovědných za reakci na mimořádné události a krizové situace je 

důležité sdílení relevantní výstupů z analýzy rizik mezi soukromým sektorem 

(provozovatelem) a veřejným sektorem (orgány krizového řízení).  

Příspěvek prezentuje prvotní výsledky projektu v rámci Bezpečnostního výzkumu 

na téma „Posuzování bezpečnosti prvků kritické infrastruktury a alternativní zabezpečení 

obcí pitnou vodou při vzniku živelních pohrom a rozsáhlých provozních havárií“, řešeného 

v letech 2010 – 2014 (identifikační kód: VF20102014009). Na řešení projektu se podílejí 

odborníci dlouhodobě se zabývající ochranou a bezpečností kritické infrastruktury, 

technologiemi úpravy vody a vodohospodářským systémy a jejich využívání v praxi. 

Jmenovitě se jedná se o společnosti AF-CITYPLAN s.r.o. (koordinátor projektu), 

Výzkumný ústav vodohospodářský, v.v.i, VODNÍ DÍLA-TBD a.s., ViP s.r.o. a W&ET team.  
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Abstract 

Blue colour is characteristic feature of the Earth. However, the water has become scarce resource. 
While the world´s population tripled in the 20th century, the use of renewable water resources has 
grown six-fold. In developed countries, drinking water is taken for granted and its accessibility is 
ensured via infrastructure. Modern society is very dependent on working (not only) water supply. 
Long-term interruption of the system has impacts on functions of the whole locality, and security 
of citizens. Within framework of critical infrastructure, public water supply plays crucial role. 
The paper presents first results of research project VF20102014009 “The safety assessment 
of critical infrastructure elements and alternative possibilities for increasing the security of cities 
and municipalities in the drinking water in case of major natural disasters and industrial accidents”. 
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SECURITY SITUATION INDICATORS IN THE LOCAL 

ENVIRONMENT 

doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc., Ing. Zuzana Ligasová 

INTRODUCTION 

Security of any reference object is based on the interaction of three factors: 

 threats to which the reference object is exposed, 

 vulnerability of the reference object, 

 the environment in which exists the reference object and which generates threats 

or creates conditions for the realization of threats. 

Security environment and especially security situation are dynamic factors. Their 

changes are predictable or unpredictable. Future states of security environment 

and situations in it, are not clearly determined, they are not predestined. Future states 

of  the system can be considered uncertain. 

From decisive determinants and rest of other factors affecting the development 

of the security situation we can identify and quantify indicators. These indicators help 

to assess the security situation, but also may indicate the possibility of escalation of conflict 

and instability in the development environment. Elaboration of quantitative and qualitative 

characteristics of indicators and their limits, enable a timely response to the negative 

tendencies in the development of the security situation in the environment and take 

preventive measures 

1 ENVIRONMENT AND LOCAL ENVIRONMENT  

Fundamental starting point for our approach to defining environment is a presumption that 

theenvironment in general is a set of conditions in which reference objects exists and forms. 

Reference objects are individuals, social groups, societies as well as whole generations 

of people. It expresses the temporal and spatial definition, in which reference objects exist 

and which is an area where indicators are active. The environment in which the conditions 

of existence and development of social entities, their activities, interests and relationships 

determined primarily safety, we called security environment (Hofreiter, 2011, (b)) 

The security environment is part of the natural, social and technology environment, 

in which in a specific time and space, due to interactions of participators and the impact 

of environmental factors becomes adequate security situation.(Hofreiter, 2011, (b)) We can 

characterize and categorize the security environment according to human impact on its 

formation, spatial and geographical boundaries. Real security environment exists in space 

and time and it has got internal dynamics of development structures involved, factors, their 

conditions and their interrelations. Environment border will always depend on the reference 

entity of environment. With higher levels of the reference object also geographical 

boundaries of environment are wider. Nowadays, analysis of the external security 

environment of states is not enough for safety analysis.  

Causes of changes in the security situation arise more frequently at regional and local 

level and in the internal security environment of states. 

There is a real relation between the elements of the security environment according 

to the system arrangement of the security environment.  

These links lead to the transmission of the effects from the environment on higher-

order to environment at lower levels, but also to spread the problems from the lower level 
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environment into the environment of a higher order. In view of the security management 

object of research importance of local security environment in urban areas is increasing.  

Local security environment consists from a set of physical, economic, social, political 

and spiritual factors. These factors affect the existence of the conditions of being, creating 

and activity of reference objects. Local security environment may be a street, a village, 

a town or a quarter of the city. It is an environment in which the greater part 

of  the interactions is happening. These are the interactions of participators who live in it 

or carry out their activities in it. (Hofreiter, 2012) 

We can distinguish locations in the specific local environment according 

to the methods of use, according to the historical or architectural characteristics or by socio-

economic factors. 

2 SECURITY SITUATION INDICATORS 

The security situation in the security environment is influenced by factors which parameter, 

respectively developments may signal changes, whether positive or negative. Because 

of this, we use a system of indicators - the quantitative characteristics of socio-economic 

phenomena and processes, measurement and comparison to reveal the dynamics of security 

in the environment. These indicators will be called indicators of the security 

situation(Hofreiter, 2011, (a)). 

The term indicator (from lat. Indicare - show) indicates a visible phenomenon, thing, 

trend or fact which indicates the status or degree of something. It indicates hardly traced 

social changes, or it allows other phenomena predicted. For example: riots in the streets are 

an indicator of stress in society, ownership of selected assets is often used as an indicator 

of well-being. Indicators should meet the following requirements: 

 indicator in the quantitative form expresses a security situation state, when there is 

a threat or its prerequisites for safety of reference objects, 

 indicators has got high sensitivity and variability, this allows its use for monitoring, 

assessing and predicting processes in the security environment, 

 indicators are also characterized by a high degree of sensitivity to the interactions 

and links, it allows to enable an emerging threats and creating conditions for its 

formation. 

3 SECURITY SITUATION INDICATORS AT THE STATE LEVEL 

We will build on the analysis of safety indicators from different subjects in this part 

of the study. Most of them began solve the evaluation of the states safety in response 

to changes in the security environment, risks and threats after the Cold War. 

The new paradigm of security analyzes other, non-military sectors more than military 

security sector. Following it began to evaluate human security, using a wide range 

of indicators. We will consider by selected indices and indicators follow of the objectives 

of this study. 

3.1 State fragility index – SF 

Need to assess the stability and function of the state is the recent. Increasing fragility and 

instability in developing countries with low levels of economic and political development is 

indicated by numerous studies. Situations, when the newly formed states are not able 

to perform its function. These situations arise from unfinished or unresolved internal 

conflicts. Weakness, fragility and vulnerability, namely instability and state failure is 

associated with symptoms of these dysfunctions (Bertocchi, Guerzoni, 2010): 
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  inability to provide basic services and meet the basic needs of citizens,  

 unstable and weak government,  

 continuing state of extreme poverty,  

 lack of control over territory  

 high potential for conflict formation or conflict renewed or high potential for outbreak 

of civil war. 

3.2 Failed states index - FSI 

The term failed states we can meet in literature or political comments (Marshall, Cole, 2009). 

American Fund for Peace uses the following characteristics of failed states: 

 loss of physical control of its own territory or loss of the monopoly on the use of force 

in its own territory (active paramilitary groups, gangs, rebels, etc.), 

 disruption the legitimacy of government power to enforce its own decisions,  

 inability to provide adequate public services,  

 inability to communicate with other states as a full member of the international 

community. 

Collapse or failed states is almost total failure in the social, political and economic fields. 

3.3 Human development index – HDI 

Human Development Index - HDI is integral index and is used to express the quality 

of human life by comparing data about poverty, literacy, education, average life expectancy, 

birth rates and other factors. It is a standard tool for comparison living standards, respectively 

to measure potential social prosperity in different countries and regions of the world. Every 

year it draws up by the United Nations (UN) and is published in the Human Development 

Report - HDR. The HDR 1990 argues that human development - freedom associated 

with option (to live a long and healthy life, have access to knowledge and a decent standard 

of living), with the right to participate in social processes (to be active participants 

in the process to ensure fairness, continued development in the environment, participate 

in the life of their community and decisions affecting their lives). In addition, it is necessary 

to have an appropriate level of political freedom, guaranteed human rights, civil liberties, 

but also a sense of self-esteem. 

Human development is linked to the expansion of freedoms, opportunities 

and possibilities and human security means protecting against threats to its vital freedoms, 

interests and needs, according to HDR 1994. 

From 2010 to determine the Human Development Index uses the following factors:  

 life expectancy and health standards  

 access to education: middle and expectancy education,  

 standard of living: Gross National Product (GNP) per 1 inhabitant in purchasing power 

parity (in USD). 

3.4 Indices of income inequality 

In the society is deepening social and in particular income inequality, this is a situation which 

is an important conflict factor. Differentiation of individuals, families, whole social groups 

according to their share of the income and social wealth, if it is perceived as unfair, becomes 

the cause of conflict, often violent conflicts, leading also to a change in the political system. 

Problem of inequality is not perceived only at national level, but also global. The uneven 

share of third world countries in the global wealth, respectively the widening difference 

between the developed countries is the factor that strongly radicalized the population of these 

countries, and produces risks also for developed and rich countries. 
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Ginni coefficient reflects income inequality as the deviation of the real distribution 

of income from the absolutely equitable distribution of income among the citizens 

of the state. This indicator is useful for expressions of income inequality, as well as 

the expression of inequality in relation to the overall share of wealth accumulation. 

3.5 Global hunger index – GHI 

International Food Policy Research Institute (IFPRI) in collaboration with the American 

non-government humanitarian organization Concern Worldwide and German private 

humanitarian organization Welthungerhilfe . drawn up and publishes Global Hunger Index 

for six years. 

The purpose of the GHI is comprehensive measurement of hunger at the local, regional 

and global levels. For its calculation are used three indicators : 

 proportion of the population that is undernourished –PUN ( %), 

 prevalence of underweight in children younger than five - CUW (%), 

 proportion of children dying before the age of five – CM (%). 

The resulting value GHI is calculated according to the formula: 

 

4 SAFETY INDICATORS IN THE LOCAL ENVIRONMENT 

We will consider by the social indicators because in terms of examining the security situation 

in the local environment we consider local social environment for critical. (Džambazovič, 

Gerbery, 2011, Gerbery 2012) 

To ensure equilibrium and non-conflicting trends in the social environment, it is 

necessary to identify those indicators that indicate the level and condition of the security 

situation in the social environment. The second serious requirement is to be identified 

and defined critical values of these parameters. Watching of the critical values of indicators 

may avoid the escalation of destructive processes, social disorganization and degradation 

of society. 

Social indicators are easily identifiable indicators that allow examining or measuring 

phenomena and processes in the social environment. Social indicators have a dynamic 

character, changing over time and are the result of interaction factors of social environment. 

These are important parameters of the state security situation in the local social environment. 

Social indicators in the local security environment can be categorized into: 

 status indicators of condition factors, 

 indicators of security problems in the area. 

4.1 Status indicators of conditional factors 

Conditional factors of the security situation are those that fundamentally and in the long term 

condition the development of the security situation in the security environment. Conditional 

factors of the security situation are relatively stable, with little change dynamics of their own. 

Their impact and interaction is usually predictable, as well as their development. We will 

focus on socio-economic factors and indicators in the local security environment. The most 

significant indicators of the security situation in the local environment will be considered 

(modified according Džambazovič, Gerbery, 2011, Gerbery 2012, Gerbery, 2008) : 

 Unemployment rate - the proportion of unemployed economically active people (i.e. 

workers and unemployed). We can distinguish unemployment rates by social groups 

(adolescents, women, the elderly, etc.). 
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 Poverty risk rate, expressed as a proportion of persons with an equalized disposable 

income below 60% of the national median equalized income. Poverty risk limit is 

defined as the value of 60% of median equivalent disposable income . 

 Extreme income poverty is defined as the individual's situation, which is 

the equivalent disposable income below 30% of median equivalent income 

for the whole country. This indicator can be considered as an important tool to measure 

border life situations due to lack of sufficient income. 

 Poverty rate of employed - working poors is the proportion of working individuals 

who are classified as employed according to the definition of most frequent economic 

activity status and who are at the risk of poverty to the total number of employed.  

 Indicator of material deprivation is forced lack of certain objects or forced absence 

from some activities. It consists of two summary indicators: rates of material 

deprivation and depth of material deprivation. 

 Material deprivation rate is defined as the proportion of the population that faces 

a forced lack of at least 3 (or 4) of the 9 following items which a household cannot 

afford:  

 face to unexpected expenses, 

 go away from home about once a year for one week holiday, 

 pay arrears associated with mortgage or rent, payment for energy or hire 

purchase installments or other loans, 

 eat a meal with meat, chicken or fish every second day, 

 maintain adequate heat in the flat or house, 

 not being able to financially afford a washing machine, color TV, telephone 

and car. 

Depth of material deprivation expresses the average number of missing items in material 

deprivation people. It can take values from 0 to 9 and with increasing intensity is deprivation 

increasing. 

We will consider these indicators in terms of their potential for the occurrence of crime 

in the local environment in further research within the project VEGA. We will test 

the hypothesis that these factors positively correlated with the occurrence of crime and other 

social pathologies. 

4.2 Indicators security problems in the local environment 

If the previous set of indicators may, after overcoming the critical threshold values indicate 

worsening security situation in the local environment, these indicators also show the poor 

condition of the security situation. We can include among those indicator: 

 the presence of street gangs, disrupting public order, having aggressive tendencies, 

 acts of vandalism in the streets, manifesting damage to facades (graffiti), smashing 

doors, windows, etc.., 

 cases of property destruction, damaging cars, damaging public infrastructure etc., 

 cases of attacks on people in public, manifestations of violent crime, 

 occurrences of drug crimes, drug distribution, drug consumption on the streets etc., 

 cases street (property crime, vice crime) crime, 

 tidiness and cleanliness of the streets, taking care of public spaces etc. 

Real numbers (statistical) values of indicator or the positive answer to the existence 

of these factors, point to ensure the safety of citizens, protection of public order and 

efficiency of the police and security services in the area. If values for these indicators will 

be behind the border of the critical value, it will signal the unsatisfactory state of the security 

situation and threats to security. 
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CONCLUSION 

To fulfill system functions to protect persons, property and public order is necessary 

to subjects of protect should not only report on the real security situation, but to be able 

to create a vision of its future development. This ability is necessary for creating preventive 

programs. 

Monitoring of the evolution of security threats using analytical indicators gives 

opportunity to show critical breakpoints and use them as thresholds for safety assessment 

in the local environment. 

This aspect is important because the safety and its maintenance not only indicators 

relevant, but especially its threshold values as the criterion of effectiveness protection vital 

interests and needs of the reference objects in the environment. 

Threshold value indicators are the limits, which overcome the «signals» disorder, 

disruption in the development of a wide variety of elements of public life. The consequence 

of this is that the presumed negative, destructive trends in all areas of whole security 

and for its individual components (sectors). 

In addition, inventory threshold values indicators are an important tool in system safety 

analysis; it allows quantifying and evaluating the results of scientific forecasting the state 

of security in the environment. 

Security theory is practical only then, if in its structure includes a set of characteristics 

describing limit values of references object of security situation, so lets make the right 

decisions for the operation of the security system subjects in the local area.  
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BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM A INSOLVENCE 

Vladimír Klaban, prof., Ing., CSc. 

ÚVOD 

Při zamýšlení se nad filozofickými kategoriemi demokracie, svoboda a insolvence, nelze 

opomenout problematiku bezpečnosti. Bez ohledu na státní uspořádání je to právě zajištění 

bezpečnosti či jinými slovy bezpečnostní politika státu, která je tvořena následujícími 

základními komponentami: 

 zahraniční politikou, 

 obrannou politikou, 

 vnitřní politikou,  

 hospodářskou politikou, 

 politikou veřejné informovanosti. 

Bezpečnostní strategie ČR je základním koncepčním nadstranickým dokumentem 

vlády, který identifikuje obecné bezpečnostní hrozby a z nich vyplývající rizika pro ČR. 

Definuje hlavní směry úsilí o zajišťování bezpečnosti ČR. Vychází z komplexního pojetí 

bezpečnosti. Základním rysem tohoto pojetí je propojenost a vzájemná závislost roviny 

politické, vojenské, ekonomické, vnitřního pořádku a ochrany obyvatel. Základní rámec pro 

formulaci a realizaci „Bezpečnostní strategie ČR“ je dán Ústavou ČR a dalšími platnými 

zákony. Jedná se o základní dokument bezpečnostní politiky ČR. Od BS ČR se odvozují 

a navazují na ní další strategie a koncepce v oblasti zajištění bezpečnosti a obrany České 

republiky. 

Bezpečnostní strategie ČR přijatá v roce 2011 kromě jiného uvádí: „Bezpečnost ČR je 

založena na principu zajištění bezpečnosti jednotlivce, ochrany jeho života, zdraví 

a majetku. K úspěšnému uplatňování tohoto principu je nezbytné zajišťovat bezpečnost 

státních institucí včetně jejich plné funkčnosti a rozvíjet procesy a nástroje sloužící 

k posilování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva“. 

Na základě analýzy bezpečnostního prostředí, jsou v Bezpečnostní strategii 

identifikovány specifické hrozby pro ČR a její bezpečnost. Mezi relevantní bezpečnostní 

hrozby jsou zahrnuty i takové, které nemají přímý dopad na bezpečnost ČR, ale ohrožují její 

spojence. Již z pouhého výčtu hrozeb by bylo patrno, že nejde většinou o hrozby vojenské 

povahy, jejichž řešením by se měla zabývat především armáda. Jde o problematiku vnější či 

nitřní bezpečnosti státu. 

1 VNĚJŠÍ BEZPEČNOST STÁTU 

Je stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby ohrožující stát a jeho zájmy 

z vnějšku a kdy je stát k eliminaci stávajících a potenciálních vnitřních hrozeb vybaven. 

Hrozby mohou být vojenské či ekonomické povahy, mohou mít charakter migrační vlny 

apod. Je to také souhrn mezinárodněpolitických, ekonomických a vojenských vztahů státu 

s okolními státy a koalicemi, jejichž prostřednictvím prosazuje své státní zájmy. 

2 VNITŘNÍ BEZPEČNOST STÁTU 

Jedná se o stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby ohrožující stát a jeho 

zájmy zevnitř a kdy je tento stát k eliminaci stávajících i potenciálních vnitřních hrozeb 

efektivně vybaven. Je to také souhrn vnitřních bezpečnostních podmínek a legislativních 
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norem a opatření, kterými stát zajišťuje demokracii, ekonomickou prosperitu a bezpečnost 

občanů a jimiž stanoví a prosazuje normy morálky a společenského vědomí. 

Jednou z vážných hrozeb, která se ve svém důsledku může projevovat jako narušující 

vnitřní či vnější bezpečnost je insolvence. Insolvence jako stav platební neschopnosti není 

hrozbou pouze pro fyzické osoby, právnické osoby, podnikatele či nepodnikající, stává se 

hrozbou i pro subjekty státní a veřejné správy a celé země – zejména pak rozvojové. 

Důsledky této insolvence, chudoba a její přezírání, se pak stávají hrozbou pro rozvinuté – 

bohaté společnosti. 

Jedním z nejpalčivějších problémů, s nímž se málo rozvinuté země potýkají, je jejich 

astronomická zadluženost. Dluhy a z nich pramenící nedostatek kapitálu omezují přístup 

obyvatel ke vzdělání a základním životním potřebám, a tím podlamují ekonomický rozvoj. 

Již třicet let se mezinárodní finanční instituce, OSN, vlády rozvinutých států, rozvojové 

země i nevládní organizace pokoušejí hledat řešení zatím jen s malými úspěchy. 

Nadměrné zadlužení vyvolává a zesiluje ekonomické, sociální a politické problémy 

dlužnických států. Tyto problémy lze pozorovat v tlaku na export, odbourávání sociálních 

výhod, užití peněz z rozvojové pomoci na splácení dluhů, růstu nezaměstnanosti, odrazování 

investorů, úniku kapitálu, ničení životního prostředí, růstu chudé vrstvy a narůstání počtu 

nespokojeného obyvatelstva naší planety. 

Problém insolvence a jejich důsledků – narůstající chudoba, nedostatek vzdělání, 

nedostupnost zdravotnictví a potlačení práva na důstojný život – se netýká jen chudých zemí; 

následky dopadají mnohdy silně i na rozvinutější státy „Severu“ a stávají se pro ně hrozbami, 

ke kterým patří: 

 Vzestup mezinárodní polarizace a extremismu – posilování role radikálních 

myšlenkových směrů a příklonu k násilí, včetně mezinárodního terorismu. 

 Ničení životního prostředí – tlak na růst devizové ekonomiky, která by umožnila 

splácení dluhů, vede v mnoha zemích k masivnímu ničení životního prostředí, které 

má celosvětové následky. 

 Nárůst mezinárodního zločinu – rozšiřování osevních ploch pro pěstování drog 

a zvyšování poptávky po nich. Rozvoj mezinárodního drogového obchodu s sebou 

nese vzestup šedé černé ekonomiky a nárůst mezinárodního zločinu. 

 Zhroucení odbytišť – zhroucení celých národních hospodářství v rozvojových zemích 

vede k úbytku odbytišť i pro firmy z rozvinutých zemí. 

 Ozbrojené konflikty – humanitární krize odčerpávají prostředky na rozvojovou 

spolupráci a roste potřeba nákladných mezinárodních vojenských intervencí. 

 Příliv uprchlíků – celosvětově stoupá počet uprchlíků, kteří se snaží uniknout před 

bezvýchodnou situací ve svých domovech. To s sebou nese potřebu dalších 

humanitárních intervencí a v zemích, kam se uprchlíci přesouvají, vzrůstá xenofobie 

a násilí. 

Uvedené skutečnosti lze označit jako hrozby, které se nemusí nevyhnout ani naší 

republice. Lze předpokládat, že perspektivy dalšího vývoje České republiky budou 

v následujícím období silně determinovány vnějšími a vnitřními faktory, které bude velmi 

obtížné aktivně ovlivnit. V období s výhledem do roku 2030 budou celosvětově dominovat 

tendence, které negativním způsobem ovlivní celkový vývoj v EU a tedy i České republice. 

Zejména se jedná o následující: 

 Stárnutí tradiční evropské populace a posilování migrace ze zemí bývalého SSSR, 

Blízkého a Středního východu, Severní Afriky, Asie s předpoklady ke vzniku 

uzavřených komunit a subkultur mimo oficiální kontrolu státu. 

 Odliv investičních prostředků, zejména ve prospěch některých zemí v Asii, 

s následnými dopady na zaměstnanost a sociální soudržnost v ČR a EU. 
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 Všeobecné a celosvětové zhoršování podmínek přístupu k zejména energetickým, ale 

i dalším surovinám. Trvalý a nepředvídatelný nárůst jejich cen a zhoršování podmínek 

jejich dostupnosti. 

 Narušování tradičních sociálních vazeb a vztahů ve společnosti s následnými tlaky 

na změnu společensko – politického uspořádání. 

 Zhoršení vojensko – politické situace ve světě s důrazem na region Východní Evropy, 

Blízký a Střední Východ. 

 Nárůst počtu krizových situací vyvolaných přírodními katastrofami a úmyslnými, či 

neúmyslnými aktivitami lidí, a to s následným významným dopadem na celkovou 

situaci v rámci České republiky. 

 Prohlubování zranitelnosti vyspělé civilizace a různých forem její závislosti. 

Přestože se výše uvedené vývojové tendence v současné době jeví jako nezvratné, lze 

realizovat preventivní kroky a opatření, která umožní minimalizovat jejich následné dopady 

na životní podmínky v České republice a vytvořit tak předpoklady pro to, aby se důsledkům 

těchto změn přizpůsobilo obyvatelstvo a bylo připraveno a schopno s co nejmenšími 

obtížemi a negativními dopady reagovat tak, aby nedošlo k ohrožení demokratického 

systému organizace společnosti a degresi civilizačně – kulturní úrovně, která byla v průběhu 

dosavadního vývoje dosažena. Jedním z významných prvků v rámci včasného a zejména 

efektivního řešení těchto směn a dopadů je i účelné řešení problematiky systému 

bezpečnostního výzkumu. Ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je spolu se 

zajištěním svrchovanosti, územní celistvosti a ochranou demokratických základů České 

republiky základní povinností a tedy i funkcí státu. Tento problém se musí stát předmětem 

bádání bezpečností vědy. 

Korupce a organizovaný zločin jsou vzájemně propojeny. Riziko korupce je v ČR stále 

nepřijatelně vysoké a může nabýt takového rozsahu, kdy bude významně poškozovat zájmy 

ČR. Jsem přesvědčen, že problém insolvence si v současné době zaslouží daleko větší 

pozornost, než se mu dostává. Je tomu tak proto, že to vyžaduje „strategie udržitelného 

rozvoje“. Je nutno, aby se insolvence stala předmětem vědeckého bádání, jehož cílem bude 

odhalit a vysvětlit současné příčiny insolvence a na základě definování těchto příčin 

vypracovat jednoduchý model umožňující prognózovat vývoj fenoménu insolvence. 

Základním cílem bezpečnostního výzkumu je rozvoj poznání v oblasti bezpečnosti 

a vývoj technologií, které dokáží zajistit požadovanou úroveň ochrany občanů 

před hrozbami naturogenními i antropogenními aniž by došlo k ohrožení lidských práv 

a pocitu svobody občanů.  

Rada vlády pro vědu, vývoj a inovace přijala priority orientovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje inovací, ve kterých je oddíl Bezpečná společnost zabývající se 

adaptací bezpečnostního systému ČR na nové hrozby a riziko. Identifikuje čtyři hlavní 

oblasti – Bezpečnost občanů, Bezpečnost kritických infrastruktur a zdrojů, Krizové řízení 

a bezpečností politiku a Obranu, obranyschopnost a nasazení ozbrojených sil. 

Významným dokumentem je Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu 

a vývoje ČR do roku 2015. Tento dokument vymezuje pojem bezpečnostní výzkum, podává 

analýzu současného stavu, rozpracovává priority bezpečnostního výzkumu (BV), uvádí 

principy rozvoje BV, určuje klíčové procesy a jejich vlastníky, stanovuje finanční zajištění 

a harmonogram implementace jednotlivých opatření. 

Významnou součástí této Meziresortní koncepce BV jsou přílohy, ve kterých jsou 

podrobně rozpracovány jednotlivé priority a obsaženy doplňkové informace včetně 

legislativní podpory oblasti BV. V r. 2009 byl usnesením vlády č. 49 schválen průřezový 

program „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015, který ukládá 

ministru vnitra průběžně zajišťovat zadávací řízení na projekty výzkumu pro potřeby státu 
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v rámci Programu a úkoly poskytovatele státní podpory výzkumu a vývoje v oblasti 

bezpečnostního výzkumu. 

O tom, že vytýčené úkoly programu jsou ze strany MV průběžně plněny, svědčí 

každoroční vyhlašování veřejných soutěží a zadávání zakázek. Je zcela na místě 

poznamenat, že problematika bezpečnosti by se měla stát problémem nadstranickým 

„všelidským“, což vyžaduje fundovaná rozhodnutí vzdělaných a moudrých politiků. 

Rozdělování vždy omezených prostředků v situaci narůstajících požadavků vyžaduje 

pro stanovení objektivních priorit hodně úsilí. Řešení problému rozdělování prostředků 

na výzkum v oblasti v současnosti napomáhá bezpečnostní výzkum řízený MV ČR. 

Případy závažných chemických havárií nebo závažných chemických havárií ve světě 

dokládají dlouhodobé závažné negativní dopady těchto mimořádných událostí na zdraví 

a životy obyvatel, majetek a životní prostředí v místě havárie a v jeho okolí. Proto je 

nezbytné zajistit v případě chemických havárií rychlou, účinnou a efektivní odezvu ze strany 

záchranného systému, příslušných orgánů veřejné správy a ostatních zainteresovaných 

subjektů. 

Řešení těchto mimořádných událostí klade značné požadavky na řídící pracovníky 

všech participujících subjektů. Účinnost a efektivita opatření, přijímaných na všech úrovních 

řízení, je podmíněna nejen znalostmi vlastností chemické látky, ale též znalostmi okolního 

prostředí, osídlení, infrastruktury a souvisejících funkcí, které mohou být působením 

mimořádné události ohroženy, nebo může být přerušena jejich kontinuita. 

Řídící pracovníci musí při svém rozhodování vycházet z adekvátní znalosti situace, 

jejího průběhu a aktuálního obrazu, včetně znalostí o stavu a průběhu zapojení jednotlivých 

složek a zainteresovaných subjektů do řešené situace. 

Na tomto místě si dovolím krátkou informaci o jednom z jeho projektů, na kterém se 

s VŠB-TUO, FBI Ostrava podílí výzkumná organizace AKADEMIE o.p.s., která se smluvně 

zavázala, mimo jiné, ke spolupráci s Rašínovou vysokou školou. Projekt VG20132015128 

„Zvýšení environmentální bezpečnosti prevencí zneužití průmyslových chemických látek 

k terorismu“. Řešení projektu je věnováno především prevenci před potenciálními útoky 

nebezpečnými chemickými látkami a to jak útoky, které jsou přímo organizované 

teroristickými skupinami, tak jinými úmyslnými činy páchanými jedinci, například 

sabotážemi. Úkolem prevence je mimo jiné zabránění možnosti získat účinné nebezpečné 

látky, a to jak legálními cestami, např. koupí, krádeží, loupeží nebo jiným kriminálním činem 

na místech, kde se s těmito látkami zachází, například v průmyslu. Je proto nezbytné 

dosáhnout takových bezpečnostních opatření, aby možnost získání zneužitelných látek byla 

eliminována nebo alespoň snížena na minimum.  

Další projektem, který řešíme a je rovněž věnován řešení problematiky blízké 

a související s použitím nebezpečných látek je projekt VG 20112014068 „Prototyp 

tréninkového a simulačního programu pro nácvik řešení havarijní situace s únikem 

nebezpečné chemické látky.“ Hlavním výstupem projektu je: „Metodika pro informační 

podporu rozhodování složek IZS při přípravě na mimořádné události s únikem nebezpečných 

látek a při jejich řešení“.  

Cílem této metodiky je definovat postupy, pravidla a nástroje pro vytváření, 

zpracovávání, údržbu a řízení havarijních plánů ve fázi přípravy, výcviku a řešení MU 

s únikem chemické látky s využitím expertních a podpůrných nástrojů. 

Vycházíme z toho, že likvidace závažných chemických havárií nepatří z hlediska počtu 

zásahů mezi běžnou každodenní činnost složek IZS. Proto je třeba se na mimořádné události 

s únikem nebezpečné chemické látky průběžně připravovat a jejich operativní řešení 

plánovat, ať již v důsledku existence stacionárního zdroje ohrožení nebo s ohledem na častou 

frekvenci výskytu mobilních zdrojů ohrožení v konkrétních lokalitách, kde je zvýšený 

potenciál vzniku ohrožujících mimořádných událostí. 
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Cílem procesu plánování je definovat pro jednotlivé případy odpovědnosti, klíčové 

procesy a způsob jejich zabezpečení. Na jednotlivé havarijní plány lze nahlížet jako 

na databáze znalostí, resp. expertní báze, ve kterých jsou v optimálním případě zaznamenány 

textovou, obrazovou nebo jinou formou všechny potřebné informace potřebné pro efektivní 

řešení  

a odezvu při vzniku mimořádné události složkami IZS a ostatními dotčenými orgány 

a organizacemi. 

ZÁVĚR 

Posláním tohoto příspěvku je připomenout odborné veřejnosti poslání a zrod bezpečnostního 

výzkumu v ČR. Dále ukázat ne souvislost mezi bezpečnostní situací a insolvencí a podat 

informaci o obsahu projektů, na jejichž řešení se podílí Rašínova vysoká škola s. r. o. 

prostřednictvím společnosti AKADEMIE o. p. s. 

Literatura: 

Klaban, V.: Osvěta a vzdělávání v oblasti bezpečnosti. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 

Mezinárodní workshop „Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany 

obyvatelstva“, 27. 3. 2014, Sborník příspěvků, ISBN: 978-80-7454-336-4. 

Mezinárodní konference: Bezpečnostní management a společnost, Security management 

and society, ISBN 978-80-7231-871-1, Univerzita obrany, Brno 2012. 

Klaban V.: Environmental Security and Climate Changes; Environmentální bezpečnost a 

změny klimatu; Ochrana obyvatelstva – Dekontam 2011, aktivní vystoupení; Recenzované 

periodikum; Sborník přednášek X. ročníku mezinárodní konference; Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství Ostrava 2011; ISBN: 978-80-7385-096-8, ISSN 1803-7372 

Klaban V.: Security, economic cisis and sustainable develoment (Bezpečnost, hospodářská 

krize a udržitelný rozvoj), 6. Mezinárodní konference: Bezpečnost světa a domoviny, 

Univerzita obrany a GŘ HZS ČR, Brno 2010, ISBN 978-80-7231-728-8; 

Vladimír Klaban, prof., Ing., CSc. 

AKADEMIE o.p.s.,  

Břenkova 3, 613 00 Brno 

e-mail: akademie@akademieops.cz 

SECURITY RESEARCH AND INSOLVENCY 

Vladimír Klaban, prof., Ing., CSc. 

AKADEMIE o.p.s., Břenkova 3, 613 00 Brno, akademie@akademieops.cz 

Abstract 

The purpose of this paper is to remind the public of professional mission and the birth of security 
research in the country. Next, show no link between security and insolvency situations and provide 
information about the content of the projects in the solution involved Rašín College Inc. through 
ACADEMY PBC. 

Keywords: 

Security Research, insolvency, project 

JEL clasification: O 



 

35 
 

ŘÍZENÍ KVALITY 

Ing., Bc. Dagmar Kostrhůnová 

ÚVOD 

V rámci globálního rozvoje společnosti, rostoucích požadavků na kvalitu zboží 

i poskytovaných služeb roste zájem o aplikaci norem kvality ve všech oblastech 

společenského života, života firem i institucí. V současné době nestačí jen služby a vyrobené 

výrobky poskytovat, ale každý zákazník či klient požaduje navíc kvalitu. Dříve byly pojmy 

řízení kvality a jakosti využívány pouze ve výrobních podnicích, ale v současné době je 

požadavek managementu kvality aplikován i při řízení nejcennějšího faktoru - lidských 

zdrojů. Se vstupem do Evropské unie (EU) zesílil tlak na modernizaci veřejné správy, 

zvyšování kvality poskytovaných statků a zlepšení možností kvalitního využívání finančních 

zdrojů z EU. Z celkového pohledu je hlavní snaha o kvalitnější život ve společnosti, efektivní 

a hospodárné využívání zdrojů. 

V současnosti veřejnost očekává od zaměstnavatelů, institucí a organizací veřejné 

správy vyšší společenskou odpovědnost. V souvislosti s tím dochází u organizací a firem 

ke stanovení vyšších etických standardů v poskytování péče o svoje zaměstnance, o životní 

prostředí i o rozvoj regionu.  

Vysoce ceněným společenským trendem je v neposlední řadě společenská 

odpovědnost (Corporate Social Responsibility - CSR). Příkladem je CSR Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje (JMK), který vychází z obecných zásad CSR, navazuje na strategické 

dokumenty JMK  a Krajského úřadu Jihomoravského kraje (KrÚ JMK), (Beránková, 2013, 

str. 4). 

1 HISTORIE ŘÍZENÍ KVALITY 

Koncem 19. století byla orientace na jakost zcela jiná, než je dnes. Za kvalitní výrobek 

zodpovídali sami řemeslníci. Předali výrobek a hned měli zpětnou vazbu od zákazníka. 

Později při hromadné výrobě byla ztracena vazba na zákazníka a odpovědnost za kvalitu 

výrobku. 

Na počátku minulého století byly položeny základy zaměření se na výrobní procesy 

a zlepšování kvality (jakosti). Procesy ve firmách byly nastaveny v souladu se stanovenými 

požadavky k zajištění kvality výroby. 

V 70. letech minulého století byl zaveden komplexní management jakosti – Total 

Quality Management (TQM). Zahrnuje manažerskou filosofii pro veškeré činnosti firem, 

organizací i institucí k poskytování výroby a služeb zaměřených na dlouhodobé uspokojení 

zákazníka, klienta se zapojením všech pracovníků. Stává se metodou strategického 

dlouhodobého řízení organizace.  

V 80. letech minulého století byly normy jakosti tvořeny, jak trh požadoval. Normy 

jakosti zároveň začaly sloužit k udělování certifikátů. Současným trendem jsou normy řady 

ISO 9000 a komplexní management jakosti TQM (Veber, 2010, str. 49). 

V současnosti jsou využívány systémy integrovaného managementu, což zahrnuje 

nejen kvalitu výrobků a služeb, ale také systémy ochrany životního prostředí, kvalitu života 

a kvalitu pracovního prostředí, bezpečnost při práci, společenskou odpovědnost firem 

a institucí. 
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Tabulka 1: Etapy managementu kvality 

Konec 19. století Řemesla 

Začátek 20. století  Odpovědnost za kvalitu ve výrobních 

procesech 

70. léta 20. století TQM komplexní management kvality 

80. léta 20. století Zavedení norem ISO 9000 

Současnost Integrovaný management 

Zdroj: (Jihomoravský kraj, 2013) 

2 NORMY ISO 9000 

ČSN EN ISO 9000 (International Organization for Standardization - Mezinárodní 

organizace pro standardizaci) znamená určitou očekávanou kvalitu pro spokojenost 

zákazníka (Šnajdr, 2006, str. 15). Požadavky zákazníků jsou různé a v čase se mění. 

Požadavek kvality je ovlivňován celou řadou faktorů biologických, sociálních, 

demografických i společenských (žebříček hodnot, současná potřeba). Produkt nebo služba 

by měla být bez závad, odpovídat přáním zákazníka a kvalitu si udržet. Co bylo dříve 

považováno za kvalitu vysokou dnes tak již nemusí být.  

Tabulka 2: Propojení procesu managementu kvality 

 

Zdroj: (Bělohlávek, Koštan, Šuleř, 2006, str. 120) 

3 PROCESY SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

3.1 Quality Management Systém 

Procesy systému řízení kvality jsou označovány Quality Management System (QMS). Dnes 

je management kvality označován jako uznávaná profese. QMS spojuje procesy a plány 

uvnitř organizace (Šmída, 2003, str. 99). Umožňuje různá zjišťování a měření, která vedou 

ke zlepšení výkonu organizace. Reformy ve veřejné správě jsou orientovány na efektivní 

řízení, na klienta (zákazníka) a probíhají ve všech zemích Evropy. Jsou označovány jako 

New Public Management (NPM). 

 

Odpovědnost 
managementu

Realizace 
produktu nebo 

služby

Management 
zdrojů



 

37 
 

3.2 New Public Management 

New Public Management je zaměřen na zeštíhlení institucí, na měření výkonu 

a spokojenosti, soustřeďování se na výsledné činnosti, poskytování veřejných služeb 

a rozšíření spolupráce s firmami soukromého sektoru i neziskovými organizacemi (Plaček, 

2011, str. 46). 

Vzhledem ke globalizaci prostředí a vysoké informovanosti občanů dochází k rostoucí 

poptávce po veřejných službách. Občané mají právo být informováni o nakládání 

s veřejnými zdroji, jsou hledány nové cesty pro úspory veřejných financí a tím roste tlak 

na zkvalitňování veřejné správy. 

Pro zajištění kvality poskytovaných služeb klientům veřejné správy používá 

management kvality ve veřejné správě různé nástroje pro hodnocení i sebehodnocení. Tyto 

nástroje slouží k vyhledávání slabých a silných stránek organizace s cílem navrhnout 

zlepšení. 

4 HODNOTÍCÍ NÁSTROJE 

4.1 Model Excellence EFQM  

Model EFQM (European Foundationfor Quality Management) slouží pro zjištění 

současného stavu organizace. Na základě provedení sebehodnocení se zjišťuje excelentnost 

(výjimečnost). Model se orientuje na zákazníka, na stálost účelu organizace, na neustálé 

zlepšování se, na rozvoj partnerství a zapojení lidí. 

4.2 Model CAF 

Model CAF (Common Assessment Framework) je společný hodnotící rámec, který slouží 

ke zlepšení výkonu organizace. Vychází z předpokladu, že dobré výsledky organizace byly 

dosaženy na základě řízené strategie a plánu (Jihomoravský kraj, 2013). 

4.3 Benchmarking 

Benchmarking je moderní metoda učit se od druhých přenesením dobré praxe. Jde o stálé 

řízení změn a cesty ke zlepšení se s cílem zajistit pokrok a přínos (Jihomoravský kraj, 2013). 

5 AKTIVIZUJÍCÍ NÁSTROJE VEŘEJNÉ SPRÁVY 

5.1 Místní Agenda 21 

Místní Agenda 21 je užívaná metoda zvyšování kvality veřejné správy, jejímž cílem je 

udržitelný rozvoj regionů s účastí veřejnosti. Dalším cílem je zlepšování kvality života 

občanů v místě jejich pobytu. Multiplikačním efektem je spokojenost obyvatel, aktivní 

zapojení se do veřejného života i rozhodování v místě jejich bydliště s cílem zachování 

přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro budoucí generace.  

5.2 Projekt Zdravý kraj 

Projekt Zdravý kraj vznikl z iniciativy Světové zdravotnické organizace a OSN s cílem 

zlepšit zdraví a kvalitu života obyvatel měst a regionů (Puček, Koppitz, 2012). 

Krajský úřad jihomoravského kraje se v roce 2008 zavázal zajistit nezbytné podmínky 

pro realizaci Projektu Zdravý kraj s doporučeními asociace Národní sítě zdravých měst ČR. 

Na jaře 2014 se uskutečnilo Jarní zasedání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR 

2014. Jihomoravský kraj zde prezentoval postup uplatňování zásad společenské 

odpovědnosti na krajské úrovni. Za inspirativní a odpovědné aktivity bylo Jihomoravskému 

kraji uděleno razítko Dobré praxe (Interní materiály Jihomoravského kraje). 
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6 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 

Společenská odpovědnost (Corporate Social Responsibility – CSR) je v rámci řízení kvality 

veřejné správy přijetí závazku pro minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, 

péče o zaměstnance, podpora regionu, poskytování služeb ve vysoké kvalitě a starost 

o rozvoj svého okolí. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje (KrÚ JMK) dle implementované normy ČSN EN 

ISO 9001:2009 je povinen neustále hledat příležitosti ke zlepšování úřadu (Beránková, 2013, 

str. 20). Jedna z příležitostí je oblast společenské odpovědnosti. KrÚ JMK ve své praxi 

uplatňuje profesionalitu, efektivitu úřadu, kvalitu poskytovaných služeb klientům, 

otevřenost při spolupráci a úctu ke všem spoluobčanům.  

Důvodem Krajského úřadu Jihomoravského kraje (KrÚ JMK) být společensky 

odpovědný úřad je zamyslet se nad budoucností kraje, usilovat o stále lepší vztahy mezi 

všemi zainteresovanými stranami, efektivně využívat veřejné zdroje, nést odpovědnost 

za svůj kraj, posilovat dobrou pověst a ovlivňovat jednotlivé subjekty působící v regionu. 

Cílem CSR je poskytování kvalitních služeb profesionálně. Koncept CSR je postaven 

na třech pilířích - ekonomickém, environmentálním a sociálním. Interní zainteresované 

strany jsou zaměstnanci KrÚ JMK a externí strany jsou občané, veřejnost, příspěvkové 

organizace JMK, podnikatelské subjekty, univerzity, neziskové organizace, profesní 

organizace a jiné (Politika CSR KrÚ JMK). 

Tabulka 3: Společenská odpovědnost 

 

Zdroj: (Beránková, 2013)  

 Ekonomický pilíř si klade za cíl odpovědně hospodařit s veřejnými zdroji, zahrnuje 

v sobě podporování etického chování uvnitř i vně instituce. 

 Environmentální pilíř usiluje o snížení zátěže na životní prostředí způsobené 

vlastním provozem úřadu a zároveň realizuje a podporuje projekty pro ochranu 

a zlepšení životního prostředí. 

 Sociální pilíř dbá na spokojenost zaměstnanců úřadu (firemní školka, akce pro děti 

zaměstnanců a rodinné příslušníky, dárcovství krve, výuka znakového jazyka a další 

benefity), (Beránková, 2013, str. 25). 

Krajský úřad Jihomoravského kraje je jedním z mála krajů členem Národní sítě 

Zdravých měst ČR a uskutečňuje pravidelná setkání Zdravých krajů s cílem neustálého 

zvyšování kvality veřejné správy a společenské odpovědnosti (Interní materiály 

Jihomoravského kraje). 

Na Krajském úřadě Jihomoravského kraje proběhl prvostupňový i druhostupňový 

certifikační audit Společenská odpovědnost (Corporate Social Responsibility – CSR) v říjnu 
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odpovědnost
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pilíř
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a listopadu roku 2013. První stupeň auditu byl zaměřen na dokumentaci k CSR a druhý 

stupeň auditu se zaměřil na dva odbory KrÚ JMK. 

Jihomoravský kraj - Krajský úřad Jihomoravského kraje se stal prvním úřadem 

certifikovaným pro systém managementu „Společenské odpovědnosti“. 

Certifikační audity, které proběhly v průběhu října a listopadu 2013 potvrdily, že 

Krajský úřad Jihomoravského kraje má zaveden a udržován systém managementu 

odpovídající požadavkům Národního programu posuzování shody systému managementu 

společenské odpovědnosti (dále jen „Národní program“). KrÚ JMK se bude v letošním roce 

usilovat  

o Národní cenu kvality ČR (Strateg. dok. JMK a KrÚ JMK). 

KrÚ JMK se podílí na péči o všestranný rozvoj území Jihomoravského kraje 

a o zajištění potřeb občanů Jihomoravského kraje, přičemž při výkonu své činnosti chrání 

veřejný zájem. Mottem společenské odpovědnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

je: „Nabídnout víc, než co zákon ukládá a společnost očekává“ (Jihomoravský kraj, 2013). 

Vedení krajského úřadu vnímá společenskou odpovědnost za samozřejmost, za obyčejnou 

slušnost a používání zdravého rozumu, které lze prosazovat jak ve firemní, tak ve veřejné 

sféře.  

ZÁVĚR 

Moderní nástroje kvality jsou v současnosti využívány ve všech sférách soukromého 

i veřejného sektoru. Kvalitou ve veřejné správě je myšleno naplňování oprávněných 

požadavků zákazníků (klientů) na poskytovanou veřejnou službu anebo požadavků občanů 

na kvalitu života v daném regionu (obci, městě či kraji). Avšak ne všem institucím se daří 

tyto nástroje implementovat do své společnosti jako KrÚ JMK. 

Hodnotící nástroje jako je model Excellence EFQM, model CAF i Benchmarking 

slouží pro uplatňování metod řízení kvality v organizaci. Na základě vlastního 

sebehodnocení ukazují řízenou cestu k neustálému zlepšování. Na druhé straně aktivizující 

nástroje jako Místní Agenda 21 a Zdravý kraj jsou nástroje, které jsou zaměřeny vně 

organizace na aktivní zapojení se do veřejného života. 

Moderní nástroje řízení kvality ovlivňují kladně kvalitu „Good Governance“, které 

je klíčovou záležitostí z hlediska mezinárodního postavení České republiky v Evropské unii 

navazující na globální ekonomiku i globální politiku v souvislosti s fungováním občanské 

podpory. 

Literatura 

BERÁNKOVÁ, J. Společenská odpovědnost KrÚ JMK, Jihomoravský kraj, 2013. Brno. 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ. Moderní nástroje řízení kvality. Vzdělávací program 

„Zvyšování kvality lidských zdrojů formou vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje“. 

2013. Brno. 

STRATEGICKÉ DOKUMENTY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A KrÚ JMK. 

POLITIKA CSR KrÚ JMK 

BĚLOHLÁVEK, F., P. KOŠTAN a O. ŠULEŘ. Management, 2006. Brno. Computer Press.  

s. 736. ISBN 80-251-0396-X. 

PLAČEK, M. New Public Management, 2011. 1. vyd. Znojmo. SVŠE Znojmo. 96 s. ISBN 

978-80-87314-19-7.  

ŠMÍDA, F. Strategie v podnikové praxi, 2003. Praha. Professional Publishing. s. 219. 

ISBN 80-86419-41-X. 



40 
 

PUČEK, M., KOPPITZ, D. Strategické plánování a řízení, 2012. Praha. Národní síť 

zdravých měst České republiky. ISBN 978-80-260-2788-1.  

ŠNAJDR, I. a kolektiv. Efektivnost certifikovaných systémů, 2006. Praha. Národní 

informační středisko pro podporu jakosti. ISBN 80-02-01862-1. 

KOLEKTIV AUTORŮ. Modely měření a zlepšování spokojenosti zákazníků od teorie 

k praxi, Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2004. Praha. ISBN 80-02-

01686-6.  

VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce: legislativa, 

systémy, metody, praxe. 2010. Praha. Management Press. ISBN 978-80-7261-210-9. 

Interní materiály Jihomoravského kraje 

Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová 

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. 

Mezírka 775/1, 602 00 Brno 

e-mail: dagmar.kostrhunova@vske.cz 

QUALITY MANAGEMENT  

Dagmar Kostrhůnová 

Karel English College, Mezírka 775/1, 602 00 Brno, dagmar.kostrhunova@vske.cz 

Abstract 

In the context of a constantly developing society is also developing its quality requirements. We are 
talking about the quality of products, goods, services and human resources. Highly valued social 
trend is the social responsibility of companies or institutions in the private and public sectors. This 
public ation focuses on quality management tools with example of good practice of "Social 
Responsibility" of specific institutions of public administration of South Moravian Region Authority. 

Key words:  

quality, management, public administration, products, services, processes, social responsibility, 
public,  

JEL Classification: R 58 
  



 

41 
 

SELECTED CHEMICAL METHODS DESIGNATED FOR 

DETERMINATION OF CHEMICAL RESISTANCE OF ISOLATIVE 

PROTECTIVE MATERIALS AGAINST THE AFFECTION OF 

DECONTAMINATION MIXTURES 

Ing. Zdeněk Melichařík  

INTRODUCTION 

The Czech Armed Forces (CAF) Chemical Corps (CCs) is a kind of the CAF troops which 

is designated to fulfillment of the most complicated and special tasks falling into a category 

of the special measurements of CBRN Defence and Chemical support (Štěpánek, Otřísal, 

2010). The CAF CCs specialists, which are equipped with special vehicles and material 

and are trained for fulfillment of operational tasks in the area of contamination either after 

the employment of Chemical Warfare Agents (CWAs) or after Toxic Industrial Materials 

leakage into theenvironment, are also equipped with Individual Protective Equipment 

of an isolative type. 

Isolative garments designated for body surface protection are devices of protection 

which are assigned for person´s skin protection against affection of radioactive, biological 

or chemical compounds. The isolative protective materials are used for their construction. 

Within the branch of the individual and collective protection we speak about materials which 

are employed for construction of body surface isolative protective garments of both, thus 

ventilated and non-ventilated type. A basic property of the isolative protective materials is 

their impenetrability or impermeability of gases and partially liquids. They provide 

protection against liquid CWAs and against the direct contact with radioactive dust, 

biological aerosols and flaming weapons. Characteristics which are designated 

for description and evaluation of body surface isolative garments are quite a lot. 

The breakthrough time (BT) is considered as the most important. This time is understood as 

the time of the affection of protective equipment. The breakthrough time of the isolative 

protective material is the time, during that the particular material reliably protects against 

liquid CWAs. It is the time from putting of a drop of CWAs on a facial side of the isolative 

material to the permeation of CWAs in a form of gas on the underside in a threshold amount 

(dose). Just in this way determinate specification of BT is ideally applied on the method 

of MIKROTEST which has been employed as the basic method of finding up BT of tested 

isolative protective materials after repeated affection of decontamination mixtures 

introduced into the CAF armament. 

1 CHEMICAL METHODS OF FINDING UP BREAKTHROUGH 

TIME OF BODY SURFACE PROTECTION OF THE ISOLATIVE 

TYPE 

Methods which have been used for testing resistivity against the permeation of CWAs 

ofthesulfur mustard type through barrier materials can be divided into two groups. The first 

one involved non-sensor methods and the second one sensor methods. Kupral methods 

and method of MIKROTEST belong among very subjective non-sensor methods. Their 

employment is based on observation of permeation of sulfur mustard duration through 

barrier material after its contamination with a liquid phase of this CWA in defined laboratory 

conditions (Otřísal, Florus, 2010, 2011, 2012).  
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The reason of subjective interception of above mentioned methods is the fact that these 

methods do not demand any software and application equipment. They are based only 

on chemical reactions and detected changes are assessed and judged visually thus only 

with user´s naked eye. The employment of methods based on chemical principles 

in significantly restricted in current time. At the same time the deflection from these methods 

is recorded. Besides this fact some of them are nowadays used as standard method and they 

are restrictively used in a CAF tested and laboratory practice life. 

1.1 Kupral method 

The Kupral method works on the principle of catching of sulfur mustard which go through 

with diffusion processes on underside of tested barrier material in the solution of kupral 

[N,N−Diethyledithiocarbamat natrium, (C2H5)2NCS2Na] (picture 1). The method is based 

on visual observation of the cataract which is created in the solution of kupral in the time 

of sulfur mustard gases permeation through tested barrier material. The influence of Kupral 

method is mainly orientation because it is not enable to find up the time of permeation 

of physiologically affected concentration of tested compound (agent) but only time which 

responses to the method sensitivity. The opalescence reveals within the permeation of 5.10-

3 mg of tested compound (agent) on the area of 1 cm2. 

Picture 1: Reaction of sulfur mustard with kupral 

 
The sensitivity of the sulfur mustard with kupral reaction is not too high. It is published 

that it is 100 μl.ml-1. From the above mentioned description results that determination 

of the exact BT is very difficult in terms of not too clear determination of the end 

of measurement and very small externality from the observer´s side. This is done mainly 

by the fact that the observer has to watch the occurrence of white opalescence in the solution 

of kupral in indirect lateral light and on the dark rear during the relatively long time. It is 

very user unfriendly. Earlier performed measurements have shown that this method is typical 

by huge subjective mistakes which depend on observer´s experience, on a physical state 

of glass vessels in which the chemical reaction between sulfur mustard and kupral runs. Very 

important fact is also the lightness of vessels. On the other hand, this method is very simple 

and it is not difficult from the point of laboratory equipment view. This method is thus 

technologically obsolete and basically is not used in the CAF. 

For studying protective properties of isolative protective materials is used only one 

chemical method in current time. Its name is MIKROTEST. This method has fully replaced 

the Kupral method [Otřísal, Melichařík, 2013, Otřísal, 2012, Florus, Otřísal, 2009). 

1.2 MIKROTEST method 

MIKROTEST method is considered as the main chemical method for measurement of BT 

in a scope of the CAF. As an indicator of the sulfur mustard permeation the hygroscopic 

cellulose paper is used. This one is colored by the Kongo red color which is a pH indicator. 

After drying this indicator is activated with N-chlor-N-(2-tolyl) benzamide respectively 

chloramide CNITI-8 (Florus, Otřísal, Obšel, 2009, Otřísal, 2012). 

The principle of indication is based upon the fact that reaction of CNITI-8 amide with 

sulfur mustard produces hydrogen chloride which diverts an alkali form of an acidobasic 
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indicator to the acid one, consequently to the Kondo red form into the blue one by the way 

of azo-hydrazon tautometry - picture 2 (Otřísal, 2012, Florus, Otřísal, 2009). 

Picture 2: Reaction of the sulfur mustard with chloroamide CNITI-8 

Picture 2: Reaction of the sulfur mustard with chloroamide CNITI-8 

 

A constructive set of measurement device and the place of single layers within BT 

measurement is shown on the picture 3. The indication paper is directly in a contact 

with a measured isolation folio and the change of the color occurs at the point of the toxic 

chemical agent penetration.  

Picture 3: The preparation for breakthrough time measurement 
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1 - underlay and covering glass, 2 - rubber mask with a cut medial loophole, 3 - cut 

of filtration paper, 4 – isolation protective foil sample, 5 – indication paper, 6 - closing 

clincher 

The particular moment of penetration of threshold amount (0,005 mg.cm-2) of the toxic 

chemical agent is signaled with the first perceptible blue spot in a diameter of 1 mm (picture 

4). 

Picture 4: The blue spot on indication paper created after sulfur mustard passage through 

a sample of material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The blue spot creation is identified subjectively depends on different observer´s 

experience. Changing color to the blue one expresses the pH change in the scope of 4 to 5. 

The coloration change is initiated with hydrogen chloride in concentration of about 1.10-3 

mol.dm-3 which theoretically corresponds to the same sulfur mustard concentration. 

An advantage of this method is a quick reaction response of sulfur mustard with the indicator. 

Measurements are performed in the temperature of 30 °C. Among other advantages of this 

method belongs also a relatively small consumption of sulfur mustard (20 μl), testing 

of permeation with the real CWA, simplicity of the method which has only small 

requirements on education and training of the personnel which executes material testing 

of protective material with the indication layer. Among basic disadvantages 

of MIKROTEST method belong necessity of subjective observation during the whole time 

of an experiment, big scatter of results within protective material which have long BT caused 

with both slow “grow” in a place of sulfur mustard penetration and a limit of subjective 

perception, possibility of a different assessment of the moment of sulfur mustard penetration 

identified with the blue spot creation which can be caused with different observer´s 

subjective experience, his physiological abilities (for instance observer´s tiredness during 

long observation time etc.), light conditions in the place of spot creation (insufficient light 

of supposed place of sulfur mustard penetration), in the case when measured sample 

deformation occurs in consequence of its swelling and the sample is not in a contact with the 

identification layer, it can come about to results distortion from the reason of necessity 

of creation of concentration sulfur mustard vapor which is under an indicated (threshold) 

level in a place between the identification layer and the sample. This circumstance can cause 

time out and distortion of real examinational material BT. Moreover, as disadvantage it can 

be considered the fact that penetration indication is based upon a two-stage chemical reaction 

between sulfur mustard, CNITI-8 chloramide and Kongo red acidobasic indicator it can 

come about, in some cases, to some of reactions invasion in consequence of neighboring 

chemical reaction of some parts of an indication system with chemicals which are included 

in the tested sample. As a result of neighboring chemical reaction can be complete failure 
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of two stage chemical reaction which is necessary for sulfur mustard penetration indication 

on a back side of the sample or to its affection, necessity of laboratory preparation of CNITI-

8 chloramide, which is not available in a common trade network and non-universality 

of the method which is based upon the possibility to find out the breakthrough time only 

for sulfur mustard only (Otřísal, Florus, 2010, 2013).  

CONCLUSION 

Besides a lot of disadvantages of chemical methods they are always valuable due to their 

simplicity and easy applicability. For purposes of finding up of chemical resistance 

of isolative protective materials is their employment considered as standard which is possible 

to understand as a unique scale for consideration of decontamination mixtures influence 

on tested isolative protective materials. At the same time it is possible to claim that finding 

up the particular value of BT for CWA, which are generally more toxic than bigger amount 

of liquid Toxic Industrial Chemical, is possible to consider as a basic survey 

for consideration of real evaluation of the influence of decontamination mixtures on tested 

materials. Present practice has shown that for purposes of in this way conducted research is 

the method of MIKROTEST absolutely adequate. 
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Abstract 

The Czech Armed Forces Chemical Corps specialists are exposed to risks of contamination with 
toxic compounds within fulfillment of their tasks in military operations against them they are protected 
with the employment of special isolative garments. Even these garments have to be decontaminated. 
It is performed with usage of common introduced decontamination mixtures. The paper deals with 
basic solution of employment of simple chemical methods designated for finding o breakthrough time 
of isolative materials used for construction of OPCH-05. 

Key words:  

impermeable encapsulating protective suit of body surface protection, non-sensor method, 
mikrotest, kupral method, breakthrough time 
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NOVÉ MOŽNOSTI INFORMOVÁNÍ PŘI MIMOŘÁDNÝCH 

UDÁLOSTECH V JMK V KONTEXTU S KONCEPCÍ OCHRANY 

OBYVATELSTVA DO ROKU 2020 

Pplk., Mgr. Miroslav Menšík, Jiří Sedláček 

ÚVOD 

V roce 2013 byla vládou ČR schválena nová Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 

s výhledem do roku 2030. Tento dokument formou definování strategické priority klade 

důraz na zapojení občanů do systému ochrany obyvatelstva, a to zejména v oblasti vlastní 

sebeochrany a připravenosti na mimořádné události (dále i „MU“) a krizové situace (dále 

i „KS“) jak ve fázi prevence, tak přípravy a řešení. Cílem je připravený a vzdělaný občan, 

který je v případě ohrožení schopen se v rozsahu vlastních možností postarat o sebe a své 

blízké. 

Prostředky, které umožní splnění výše uvedeného cíle, jsou kvalitní vzdělávání (ve fázi 

prevence a přípravy na MU nebo KS) a kvalitní informování (ve fázi řešení MU nebo KS). 

Zlepšení v oblasti jak vzdělávání, tak informování je dlouhodobým cílem Hasičského 

záchranného sboru Jihomoravského kraje (dále i „HZS JMK“). V tomto příspěvku 

seznamujeme s novými přístupy a novými materiály, které HZS JMK aktuálně zpracoval 

ke zlepšení informovanosti obyvatelstva v oblasti sebeochrany při MU nebo KS. 

1 SOUČASNÝ STAV ZNALOSTÍ OBYVATEL 

HZS JMK dlouhodobě analyzuje znalosti obyvatelstva v oblasti sebeochrany při MU a KS 

a možnosti občanů získat potřebné informace běžným způsobem (hromadné informační 

prostředky, internet, publikace, apod.).  

Naše zkušenosti ukazují, že ačkoli se v uplynulých letech v této oblasti výrazně zvýšila 

a zkvalitnila nabídka vzdělávacích materiálů a forem vzdělávání, znalosti obyvatelstva se 

(s výjimkou žáků základních škol a studentů středních a vysokých škol) příliš nezlepšují. 

Tyto poznatky vyplývají jak ze zkušeností při řešení reálných MU nebo KS (zejm. povodní), 

tak i různých průzkumů nebo cvičení, které jsou nejen v Jihomoravském kraji pravidelně 

uskutečňovány. Je celkem logické, že od běžného občana nelze očekávat komplexní znalosti 

z ochrany obyvatelstva, proto naše snaha musí směřovat především k tomu, aby občan věděl, 

kde potřebné informace najde, tj. umožnit občanům k těmto informacím snadný přístup. 

Zájemcům o informace z ochrany obyvatelstva je také třeba vytvořit a dát k dispozici vhodné 

vzdělávací a informační materiály, které mohou využít nejen ve fázi přípravy, ale i řešení 

MU nebo KS. 

Vlastní vzdělávací materiály, využitelné ve fázi přípravy na MU nebo KS, zpracovává 

HZS JMK již od roku 2008. Naším záměrem je pokrytí všech cílových skupin obyvatelstva 

(děti, studenti, dospělí, senioři, hendikepovaní a cizinci). Konkrétní informace 

ke zpracovaným materiálům jsou uvedeny níže – viz kapitola 2. 

Informace, využitelné ve fázi řešení MU nebo KS, jsou druhým typem materiálů 

k informování obyvatelstva, které musíme mít vždy připraveny k použití. Po výše uvedených 

zkušenostech s nezájmem většiny občanů o průběžné vzdělávání a prevenci v oblasti 

sebeochrany a připravenosti na MU a KS je třeba začít klást důraz na nový přístup, který lze 

po vzoru z oblasti logistiky nazvat „just-in-time“. Při každé větší MU nebo KS (např. 

methanolová kauza v roce 2012, povodně v roce 2013, apod.) vzniká v prvotní fázi 

informační vakuum, kdy chybí konkrétní, jasné a stručné informace typu „co dělat, když...“. 

S klasickými vzdělávacími materiály, které jsou směsí informací z fází prevence, přípravy 
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a odezvy, zde nevystačíme. Je proto nutné k informování přistoupit jinak – mít připraveny 

stručné a jasné informace ke konkrétnímu chování při konkrétní situaci, které jsme navíc 

schopni dodat cíleně, tj. přesně těm, kteří tyto informace potřebují. HZS JMK proto od roku 

2013 začal takto koncipované materiály zpracovávat a začal řešit způsob efektivního 

předávání těchto materiálů vhodnými komunikačními kanály – viz kapitola 3. 

2 REALIZOVANÉ VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ PROJEKTY 

V JMK 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, záměrem realizovaných projektů bylo pokrýt 

všechny skupiny obyvatelstva. Hned na začátku bylo zřejmé, že prostřednictvím jediného 

projektu toho nebudeme schopni. Proto bylo nutné vymezit cílové skupiny a na základě 

jejich individuálních specifik vytvářet jednotlivé projekty. Mezi takováto specifika patří 

např. rozdílné formy komunikace, využití různých informačních a distribučních kanálů, 

grafické zpracování informačních materiálů apod. Na základě těchto hledisek můžeme 

laickou veřejnost rozdělit do tří základních cílových skupin: 

 děti a studenti 

 žáci základních škol 

 studenti středních škol 

 studenti vysokých škol 

 dospělé osoby (tj. pracující v produktivním věku) 

 senioři. 

 Tyto tři základní cílové skupiny odráží věkové složení obyvatelstva, abychom ovšem 

pokryli všechny skupiny obyvatelstva, musíme je rozšířit ještě o další dvě specifické 

skupiny osob: 

 hendikepovaní 

 cizinci. 

Nebylo by úplně vhodné vnímat tyto dvě specifické skupiny osob samostatně. Tyto 

osoby jsou zastoupeny ve všech třech základních cílových skupinách, proto bylo nutné 

při realizaci jednotlivých projektů s touto skutečnosti počítat. 

2.1 DĚTI A STUDENTI 

V dané oblasti jsou děti a studenti pro nás bezesporu nejvýznamnější cílovou skupinou. Mezi 

základní specifika této věkové skupiny patří její schopnost vnímat a účinně přijímat nové 

informace, možnost začlenit okruhy témat do jejich školní výuky a v neposlední řadě 

možnost prostřednictvím nich působit na jejich rodinné příslušníky. 

2.2 ŽÁCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Stěžejní projekt HZS JMK v oblasti vzdělávání a informování žáků základních škol nese 

název Hasík. Program vznik na základě spolupráce s o.s. Citadela a HZS Moravskoslezského 

kraje, kde tento projekt funguje již od roku 2001. V JMK byl tento program spuštěn v roce 

2007, kdy byla vyškolena první dvojice instruktorů. V současné době působí na území JMK 

bezmála 150 speciálně vyškolených instruktorů (především z řad profesionálních 

a dobrovolných hasičů), kteří jsou během roku schopni zajistit výuku pro více než 5500 dětí. 

Více o projektu viz www.firebrno.cz/hasik. 

Další nová výzva v tomto programu přišla v době, kdy se na nás obrátila první škola 

pro sluchově postiženou mládež. Sice jsme měli určité zkušenosti z přednášek pro neslyšící 

dospělé osoby, ale ty s dětmi nám do té doby chyběly. Této nové situace se ovšem nezalekl 

zkušený instruktor programu Miroslav Mlečka (PS Lidická, ÚO Brno), který začal 

s intenzivním studiem znakové řeči. První zkušenosti se nám podařilo načerpat v Mateřské 

http://www.firebrno.cz/hasik
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a Základní škole pro sluchově postižené Novoměstská, Brno. Zde jsme zvolili výuku o rok 

starších dětí, než je u Hasíka obvyklé – tedy 3. a 7. třídy. Základním předpokladem úspěšné 

výuky je maximální spolupráce a porozumění se speciálním pedagogem, který má třídu 

na starost. Velkou výhodou takovýchto tříd je skutečnost, že je zde pouze malý počet dětí 

(do deseti), díky tomu se otvírá větší prostor pro probíranou látku, ale také pro individuální 

dotazy. Během výuky jsme narazili i na několik problémů. Prvním z nich je skutečnost, že 

neslyšící nebo osoby s vadou sluchu nemají v České republice možnost „zavolat“ na tísňové 

linky. Neexistuje žádné jednotné číslo, na které by se mohla v případě nouze v rámci České 

republiky obrátit neslyšící osoba třeba formou SMS zprávy. Tyto osoby jsou pak odkázány 

na pomoc rodinných příslušníků nebo někoho známého, který bude až následně předávat 

informaci na národní tísňová čísla nebo číslo 112. Při výuce v klasických školách se musí 

instruktoři občas potýkat s nezájmem dětí, v těchto typech škol tomu však není. Děti mají 

o tyto informace velký zájem, velmi ochotně s námi spolupracují a je vidět, že tato výuka je 

pro ně opravdovou radostí z nového poznání. V oblasti výuky hendikepovaných dětí jsme 

zatím na začátku, ale pevně věříme, že jsme se vydali tím správným směrem (Pražáková, 

2012). 

2.3 STUDENTI STŘEDNÍCH ŠKOL 

Úspěch programu Hasík se začal v pedagogických kruzích šířit i mimo hranice základních 

škol. Postupně se na nás začali obracet také ředitelé gymnázií, průmyslových škol a učilišť, 

zda bychom byli schopni zajistit obdobnou výuku i pro jejich studenty. Zde jsme opět 

navázali spolupráci s o.s. Citadela, které má v této oblasti bohaté zkušenosti. Nejprve jsme 

za pomoci vybraných instruktorů provedli na jedenácti středních školách v Jihomoravském 

kraji vlastní dotazníkové šetření. Tento průzkum byl proveden na širším spektru studentů 

(od gymnazistů až po studenty učilišť). Výsledky bohužel dopadly podle našeho očekávání, 

tedy že v problematice požární prevence a ochrany obyvatelstva (dále i „PO“ a „OOB“) 

se orientovala sotva desetina dotázaných. 

Na tento žalostný stav bylo nutné rychle zareagovat. Proto jsme rozhodli vypracovat 

ve spolupráci s o.s. Citadela metodickou učebnici pro výuku témat PO a OOB na středních 

školách. Tato učebnice by měla v budoucnu sloužit jako základní pomůcka pro instruktory 

programu Hasík z celé ČR. Důležitým opěrným bodem při sestavování metodiky byla témata 

z příručky našeho projektu Vaše cesty k bezpečí, aneb Chytré blondýnky radí. V této 

souvislosti jsme vytvořili řadu nových materiálů PVČ, které jsou přímo přizpůsobené cílové 

věkové skupině. V letošním roce proběhne první školením stávajících instruktorů, kteří již 

mají zkušenosti z výuky těchto témat na základních školách. Tento vzdělávací program už 

prošel akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v současné době na území 

Jihomoravského kraje probíhá zkušební výuka (Pražáková, 2013). 

2.4 STUDENTI VYSOKÝCH ŠKOL 

Z hlediska přístupu je možné studenty vysokoškolského studia rozdělit do tří základních 

skupin: 

 běžní studenti 

 studenti bezpečnostních oborů 

 studenti pedagogických fakult. 

První skupinu tvoří tzv. běžní studenti, kteří jsou s danými tématy seznamováni 

standardním způsobem jako ostatní občané, tedy prostřednictvím projektu „Vaše cesty 

k bezpečí“ (Menšík, Priščáková, Kubeš, 2009). Studenti získávají potřebné informace např. 

prostřednictvím informačních letáků v prostorách univerzit a potažmo prostřednictvím 

našich webových stránek www.firebrno.cz.  
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Druhou skupinu představují studenti různých oborů, které jsou svým obsahem 

zaměřeny na oblast bezpečnosti. U takovýchto studentů je předpoklad, že v budoucnu budou 

zastávat ve státním i komerčním sektoru pozice, které budou úzce spojené s oblasti 

bezpečnosti obyvatelstva. Z tohoto důvodu HZS JMK dlouhodobě spolupracuje s celou 

řadou vysokých škol. Tato spolupráce probíhá v mnoha rovinách a to od lektorování 

odborných seminářů a přednášek, vedení a konzultací bakalářských a diplomových prací, 

umožněním odborných stáží studentů, až po organizování různých exkurzí. Zásadní 

aktivitou ze strany HZS JMK pro tuto skupinu studentů je pravidelná výuka samostatného 

předmětu Ochrana obyvatelstva na Masarykově univerzitě, Fakultě sociálních studií v rámci 

studijního oboru Bezpečnostních a strategických studií. 

Poslední skupinu tvoří studenti pedagogických fakult. V této oblasti došlo v loňském 

roce k důležité změně. Vyšlo nové usnesení vlády č. 734/2011 k Začlenění tématik Ochrana 

člověka za mimořádných událostí, péče o zdraví a dopravní výchova do studijních programů 

pedagogických fakult. V této souvislost byl HZS JMK požádán Pedagogickou fakultou 

Masarykovy univerzity o odbornou pomoc při realizaci přednášek nově vzniklého předmětu 

Ochrana člověka za mimořádných událostí. V tomto předmětu jsme dostali prostor k vedení 

několika přednášek, které jsme chtěli využít co nejúčelněji. Našim hlavním záměrem bylo 

vzbudit v budoucích pedagozích o tuto oblast aktivní zájem. Z našich zkušeností totiž víme, 

že většina pedagogů (především na základních školách) těmto tématu nepřikládá příliš 

velkou roli a danou problematiku vnímá ve svých osnovách spíše jako obtěžující povinnost. 

Bylo proto nutné zvolit takový přístup, aby si budoucí pedagogové uvědomili odpovědnost, 

kterou jednoho dne ponesou. Tento přístup můžeme z hlediska působení na studenty rozdělit 

do tří základních úrovní. V první úrovni můžeme studenta vnímat jako běžného občana, 

který by měl být schopen se při mimořádné události postarat sám o sebe, popř. o své blízké. 

V druhé úrovni už nenese odpovědnost jen sám za sebe, ale v budoucnu už jako pedagog 

i za svěřené studenty. Proto je nutné studenty přimět k tomu, aby si začali uvědomovat 

velkou zodpovědnost, kterou v budoucnu ponesou a zároveň jim poskytnout dostatek 

informací, tak aby byli schopni adekvátně reagovat na nastalé situace. V třetí úrovni můžeme 

budoucího pedagoga vnímat jako osobu, která bude tuto problematiku už sama vyučovat, 

a tak přímo zodpovídat za připravenost svých studentů na zvládání mimořádných událostí. 

Studenti pedagogických fakult reprezentují významnou skupinu osob, na kterou v budoucnu 

bude vhodné směřovat větší pozornost. 

2.5 DOSPĚLÉ OSOBY 

Informování a vzdělávání dospělých osob je na rozdíl od předchozích skupin založeno pouze 

na dobrovolnosti. Proto bylo nutné osoby z této skupiny nějakým způsobem zaujmout 

a přilákat jejich pozornost. Z tohoto důvodu v červnu 2008 spustil HZS JMK ve spolupráci 

s Policií ČR – Městské ředitelství Brno (nyní Krajské ředitelství PČR JMK) a Diecézní 

charitou Brno již zmiňovaný projekt „Vaše cesty k bezpečí“ (Menšík, Priščáková, 2008; 

Menšík, Trubačová, 2010). Projekt se snaží atraktivní formou přinášet občanům v JMK 

různými informačními kanály základní informace o žádoucím chování v situacích, které 

ohrožují životy, zdraví a majetek. Celým projektem provázejí tzv. „chytré blondýnky“, které 

jsou příslušnicemi HZS JMK – krajské ředitelství a Policie ČR, které poskytují občanů 

konkrétní rady ve třech základních oblastech: 

 Ochrana obyvatelstva, 

 Požární prevence, 

 Bezpečnost občana. 

Členění do uvedených oblastí je spíše orientační, protože jednotlivé okruhy 

zpracovaných témat jsou úzce propojené nebo vystupují zcela samostatně. 
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Jak již bylo uvedeno v kapitole 2, při realizaci jednotlivých projektů bylo nutné myslet 

i na specifické skupiny osob, jako jsou např. cizinci, kteří pobývají na našem území. Z tohoto 

důvodu byly nejdůležitější informace z projektu „Vaše cesty k bezpečí“ zveřejněny i v jiných 

jazykových variantách. Na webových stránkách www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci 

můžete zvolit, zda si chcete zobrazit české, anglické nebo německé jazykové provedení. 

2.6 SENIOŘI 

Informování starších osob je velmi specifická činnost. Jako nejvhodnější způsob, jak 

seniorům předávat potřebné informace, se nám osvědčilo pořádání odborných přednášek 

a besed. Proto jsme navázali na projekt Senior Akademie, který je už sedmým rokem 

realizován Městskou policií Brno za finanční podpory Statutárního města Brna 

a Jihomoravského kraje. Tento speciální studijní program je zaměřen na občany ve věkové 

kategorii 55 let a více. Jednotlivé okruhy jsou zaměřeny na témata z oblasti dopravních 

a kriminálních rizik nebo požárních rizik, která mohou ohrozit tuto cílovou skupinu. Velmi 

atraktivní části výuky je návštěva operačního střediska HZS JMK a největší požární stanice 

v JMK v Brně na Lidické ulici. Zájem o tento program stále narůstá a v současné době 

překračuje možnou kapacitu. Minulý rok tento program absolvovalo více než 150 seniorů. 

Významným efektem u takovýchto absolventů je následné předávání získaných informací 

jejich známým a blízkým. V budoucnu chceme v tomto projektu nadále pokračovat (Menšík, 

2010). 

3 NOVÉ FORMY A NÁSTROJE K INFORMOVÁNÍ OBYVATEL 

V JMK 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 1, HZS JMK se aktuálně zabývá zpracováním materiálů, 

které mohou být v případě vybraných MU nebo KS okamžitě předány občanům jako návod 

k žádoucímu chování. Tyto materiály jsme nazvali „Rady pro občany“ a v současné době 

jsou zpracovány a zveřejněny materiály na problematiku povodní, radiační havárie 

a připravuje se téma black-out. Všechny tyto materiály jsou zpracovány jednotně, 

a to formou tzv. často kladených dotazů, tj. jednotlivé informace jsou zpracovány 

ve stručných odpovědích na předpokládané dotazy, které by si občan v dané situaci pokládal. 

Dotazy a odpovědi jsou logicky uspořádány dle časového průběhu dané MU nebo KS. 

Informace jsou umístěny na webu HZS JMK jak v rámci projektu „Vaše cesty k bezpečí“ 

jako tematické informace (http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/tematicke-

informace) tak současně na Portálu krizového řízení pro JMK KRIZPORT v sekci „Rady“ 

(http://krizport.firebrno.cz/).  

Materiál „Rady pro občany – povodně“ (celkem 47 otázek a odpovědí) obsahuje 

především konkrétní postupy, jak ochránit svoji nemovitost i movitý majetek 

při bezprostřední hrozbě povodně, základní informace o způsobech varování, informování, 

o problematice evakuace (zde jsou využity již zpracované materiály v rámci projektu „Vaše 

cesty k bezpečí“), záchrany života v případě ohrožení, nouzového přežití, apod. Dále jsou 

zde uvedeny informace, které postižený občan potřebuje vědět ve fázi, kdy je třeba řešit 

škody a opravy majetku. Zde uvádíme důležité informace k tomu, aby občan z neznalosti 

nedělal chyby, tj. např. informace o správném čerpání vody z objektu, vysoušení objektu, 

zprovoznění automobilu, zasaženého povodní, apod. Dalšími důležitými informacemi, které 

občan v této fázi potřebuje, jsou rady, jak řešit dopady povodně s úřady – škodu 

s pojišťovnou, dávky hmotné pomoci s obecním úřadem, resp. Správou sociálního 

zabezpečení, pracovně-právní otázky při likvidaci škod se zaměstnavatelem, apod. Nechybí 

také informace z oblasti hygieny a psychosociální pomoci.  
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Materiál „Rady pro občany – radiační havárie“ (celkem 30 otázek a odpovědí) narozdíl 

od povodňových informací, které můžou být použity univerzálně pro celou ČR, slouží pouze 

specifické skupině občanů – obyvatelům a návštěvníkům zóny havarijního plánování 

Jaderně elektrárny Dukovany (dále i „ZHP EDU“). Trvale žijící obyvatelé ZHP EDU jsou 

cestou ČEZu pravidelně informováni o problematice případné radiační havárie (občasník 

Zpravodaj pro obyvatele v ZHP EDU a Příručka pro ochranu obyvatel při radiační havárii, 

kterou obdrží každá domácnost 1x za dva roky), avšak další občané, kteří by se v případě 

radiační havárie pohybovali v ZHP EDU, tyto informace nemají. Materiál tedy stručnou 

formou shrnuje a upřesňuje nejdůležitější kroky, které je v případě radiační havárie třeba 

učinit (žádoucí reakce na varování, získání informací o MU, ukrytí, jodová profylaxe, 

improvizovaná ochrana, nouzové přežití ve fázi ukrytí, evakuace, dekontaminace), vše je 

zaměřeno prioritně na občany v ZHP EDU na území Jihomoravského kraje (z hlediska 

systému evakuace a zajištění nouzového ubytování v JMK). 

Třetím materiálem, na kterém aktuálně pracujeme, jsou informace, co dělat v případě 

dlouhodobého výpadku elektrické energie (black-out). Tato problematika je zatím v ČR 

v rámci ochrany obyvatelstva téměř neřešena, proto při zpracování vycházíme zejména ze 

zahraničních materiálů a zkušeností. 

Právě v případě black-outu je nutné řešit zásadní otázku – způsob předání potřebných 

informací postiženým občanům. Pokud dojde k rozsáhlému výpadku elektrické energie, 

spojeným s nefunkčností komunikačních a informačních systémů (což může nastat v menším 

rozsahu i při povodních nebo radiační havárii), máme jen velmi omezené možnosti 

komunikace s osobami v postižené oblasti. Informační materiály jsou tedy vytvořeny tak, 

aby je bylo možné v případě potřeby operativně vytisknout a distribuovat v tištěné podobě.  

Základním způsobem distribuce těchto informací však zůstává internet. HZS JMK 

vytvořil v roce 2011 vlastní Portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj s názvem 

KRIZPORT (www.krizport.cz). KRIZPORT je využíván zejména pro interní sdílení dat 

odborníky z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného 

systému v JMK (Menšík, Vymazal, 2012). Další rolí KRIZPORTu je také sloužit jako 

komunikační kanál v případě probíhající mimořádné události nebo krizové situace 

(Vymazal, Koubová, 2012). Vzhledem k tomu, že KRIZPORT je rozdělen na veřejnou část, 

která je přístupná všem uživatelům internetu a neveřejnou část, která je přístupná jen 

vybraným uživatelům, je možné informovat selektivně – orgány krizového řízení 

s přístupem do neveřejné části na straně jedné a veřejnost na straně druhé. Tuto komunikační 

funkci úspěšně prověřily jak reálné situace (methanolová kauza v roce 2012, povodně v roce 

2013), tak i cvičení (ZÓNA 2013). (Menšík, Trubačová, Koubová, 2013).  

Informace, předávané přes internet (webové stránky) je třeba také tvořit a posuzovat 

v kontextu technického vývoje a možností přístrojů, jejichž pomocí je možné na internet 

vstupovat a prohlížet webové stránky. HZS JMK má v rámci svých webových stránek přesný 

přehled o tom, z jakých typů přístrojů se uživatelé na web připojují. Dlouhodobým trendem 

je jednoznačně zvyšující se přístup z mobilních zařízení, zejm. „chytrých“ telefonů. Z tohoto 

důvodu bylo rozhodnuto vytvořit mobilní verzi webu www.firebrno.cz. To umožní pohodlné 

prohlížení informací o žádoucím chování obyvatel při MU nebo KS (zejm. informace 

v projektu „Vaše cesty k bezpečí“ vč. Výše zmíněných rad pro občany), a to i v terénu, 

kdekoli je dostupný signál a mobilní připojení na internet.  

Jako další vhodnou možnost zvažujeme vytvoření speciální aplikace, která by 

propojila již existující možnosti sledování aktuálních právě probíhajících MU v JMK 

s projektem „Vaše cesty k bezpečí“ tak, aby uživatel s „chytrým“ telefonem a zmíněnou 

aplikací byl schopen zjistit podrobnosti o charakteru MU, která nastala v blízkosti místa, kde 

se občan nachází, společně s provázáním na informace, jak se v případě daného druhu 

ohrožení správně zachovat.  
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Velký potenciál k informování o hrozícím nebezpečí mají také sociální sítě, které jsou 

využívány zejm. mladšími generacemi obyvatel. Orgány veřejné správy se zatím pouze 

váhavě pouštějí do využití tohoto informačního kanálu ke komunikaci s občany, ale rychlý 

rozvoj  

a obliba sociálních sítí ukazuje, že v budoucnu je nutné vážně počítat se sociálními sítěmi 

jako se standardním způsobem komunikace. Jako příklad možného využití pro informování 

veřejnosti při nastalé MU nebo KS je možné si představit např. model, kdy zasahující složky 

IZS pomocí tabletu nebo bezpilotního letounu pořídí foto nebo videozáznam a předají tento 

materiál krizovému štábu, který po doplnění např. o mapové podklady a o informace 

k žádoucímu chování zveřejní informace na sociální síti (buď pomocí vlastního profilu, nebo 

prostřednictvím médií) k zajištění rychlého informování obyvatel v ohrožené oblasti 

(Menšík, Vymazal, 2014). 

ZÁVĚR 

V oblasti vzdělávání obyvatelstva o hrozícím nebezpečí a o žádoucím chování je možné 

v Jihomoravském kraji využít velké množství zpracovaných materiálů. HZS JMK se 

dlouhodobě systematicky snaží předávat potřebné informace veřejnosti s cílem připravit 

občany na všechny druhy mimořádných událostí a krizových situací, které v JMK připadají 

v úvahu. V případě již nastalé MU nebo KS má HZS JMK vytvořeny nástroje k rychlému 

a adresnému informování obyvatelstva o průběhu události a tyto nástroje jsou průběžně 

rozvíjeny v souvislosti s technickým vývojem informačních a komunikačních technologií. 
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ŘÍZENÍ A BEZPEČNOST 

doc. Ing. Jaromír Novák, CSc. 

ÚVOD 

Problematika řízení a bezpečnosti je naléhavým tématem dnešní doby. Svět je ve velmi 

silném, chaotickém a prudce se měnícím pohybu. Je otázkou, kdo a zda řídí tento svět, 

existují různé teorie o silách pohybu. Je obtížné se dopátrat pravdy. Některé věci, jevy 

aprocesy se zdají být velmi nahodilé, některé naopak šachovitě promyšlené. Neměl by nás 

uspokojovat pohled neadekvátního optimismu vyplývajícího z poznatku, že si zatím lidstvo 

vždy nějak pomohlo, že se problémy vyřešily, byť za cenu ztrát na životech. Technika 

a technologie stále více znásobují sílu člověka přetvářet svět. Je však potřeba si uvědomit 

obousměrné působení této síly, lépe vyjádřeno těchto sil, v kladném i záporném směru. 

Ve směru rozvoje a budování, ale také ve směru nebezpečného ničení. Hovoří se o křižovatce 

dějin. Věřme ve volbu dobrého směru cesty. 

1 PODSTATA ŘÍZENÍ A BEZPEČNOSTI 

Řízení (management) má být chápáno v širších souvislostech, jako systém i proces, 

provázející společnost a její organizační struktury, jako podmínka existence společnosti 

vůbec. Řízení není jen ekonomickou disciplinou. Je svojí podstatou a významem univerzální 

a všeobecné. Je ekonomii a ekonomice nadřazeno. Management (řízení) je tak starý jako 

lidstvo samo, patří zřejmě mezi nejstarší povolání. Používá různých metod, způsobů 

a prostředků. Management obecně i speciálně je determinován okolím a také toto okolí sám 

ovlivňuje. Složité podmínkyv nichž se společnost a v ní probíhající řídící procesy 

uskutečňují, jsou rizikem a také příležitostí. Vysoká vzájemná závislost lidí a jejich prostředí 

života, vývoj fauny a flóry je faktorem vynucujícím si pozornost řízení a odpovědnost 

za důsledky svých rozhodnutí. Je to výzva pro obecné i konkrétní řízení, pro teorii i praxi 

řízení, používání metod řízení i rozhodování v oblasti politické i ekonomické, kulturní 

a další. Také je to výzva pro respektování kategorie bezpečnosti. 

Existence, žití člověka a společnosti je neustálé řízení a rozhodování. Nových rozměrů 

nabývá dnes problematika bezpečnosti, kterou je třeba v řízení respektovat. Bezpečnost patří 

k atributům řízení.  

Pojem bezpečnost lze chápat z hledisek různých stupňů významnosti. Od úrovně 

bezpečnosti člověka, po úroveň bezpečnosti lidstva. Z jiného pohledu pak jej můžeme chápat 

jako bezpečnost různých oblastí existence, např. tělesnou i duševní, potravinovou, 

surovinovou, energetickou, zdravotní, informační, ekologickou, vojenskou, kybernetickou 

a další.  

Jaká mohou být kritéria a hlediska bezpečnosti a čím mohou být dána? Jsou dána 

především hodnotovou orientací lidí, organizačních struktur všech úrovní. Formálním 

vyjádřením zákony a dalšími normami a neformálně potřebami jednotlivců, jejich zvyky, 

a tradicemi organizačních struktur různého typu. Kritéria jsou také modifikována, a to stále 

více, masmediálním působením. Svou roli hraje momentální atmosféra ve společnosti 

ovlivňovaná zmíněným mediálním působením, politikou, ekonomikou, bezpečností či 

nebezpečností a dalšími vlivy, mnohdy těžko předvídatelnými.  

Potenciál problematiky bezpečnosti má svůj vývoj. Zejména po 2. světové válce se 

zdálo, že se lidstvu nabízí neomezený pokrok ve všech oblastech života. Zdálo se, že zdroje 

pro uspokojování duševních, fyzických a sociálních potřeb jsou neomezené a že jsou 
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předpoklady pro obecné štěstí všech lidí a jejich neohraničenou svobodu a bezpečný život. 

Hodně pozornosti se věnovalo materiální obnově.  

Po dalších radikálních změnách koncem 90. let minulého století se zdálo, že je možné 

zvýšit bezpečnost a zlepšit podmínky pro žití.  

Postupně se ukazuje, že tyto naděje byly a jsou do jisté míry mylné. Svět se stává stále 

křehčím, dělení světa pokračuje jinými způsoby, mocenské a velmocenské zájmy opět 

snižují bezpečnost. Ukazuje se stále naléhavěji, že materiální zdroje života jsou omezeny, že 

soustředění se na materiální blaho nepřináší uspokojivý život, ale spíše opak. Člověk se 

dostává do područí věcí, byrokracie moci, je manipulován nadnárodními monopoly, státem, 

produkty výroby a masovými médii, je stále více sledován elektronickými médii, ztrácí 

soukromí. Pokrok v oblasti techniky způsobuje vážná ekologická nebezpečí a ohrožuje život 

fauny i flóry a člověka. Rozdíl mezi subjektivně chápanými potřebami a potřebami 

objektivně chápanými se prohlubuje a to v neprospěch člověka, přírody a společnosti. 

Původní optimistické naděje se postupně proměňují v pocity prázdnoty, úzkosti, beznaděje, 

závislosti, nespokojenosti, nenávisti, destrukce, nevěřícnosti a bezcitnosti. Řečeno jinými 

slovy – hodnoty života se mění k horšímu a to vyvolává potenciál nebezpečnosti 

a nepřátelství k přírodě, sobě samému a k jiným lidem. Žití se tak stává stále rizikovějším 

pro člověka i pro celou společnost. 

Kde se tyto rizikové tendence vzaly? Jsou převážně nechtěným a někdy neočekávaným 

produktem vývoje společnosti. Jsou důsledkem řídících procesů. Tato společnost produkty 

tvoří a využívá pro svůj rozvoj, pro uspokojení svých potřeb. Zároveň však tyto produkty 

působí také tak, že je jimi společnost ničena. 

Stále častěji se zdá, že si lidé méně uvědomují existenci důležitějších věcí, než jsou 

peníze a ekonomika. Tím jsou ovlivňováni, a to zcela pochopitelně, i manažeři. Peníze jsou 

sice vždy až na prvním místě, ale nemohou být smyslem života. 

Musí být věnována vyšší pozornost lidem, jejich cílům a potřebám. V honbě za penězi, 

ziskem, materiálními hodnotami jakoby se ztrácel smysl lidství. Jakoby se lidé stávali 

podružnými prvky či subsystémy systému člověk – materium. 

Bezpečnostní situace ve světě se zhoršuje a někteří odborníci varují před růstem 

četnosti i rozsahu možných válečných konfliktů. Velmi závažným konfliktem posledních 

několika měsíců roku 2014 je dění uvnitř i vně Ukrajiny. Je dost obtížné se orientovat 

v probíhajících silových procesech – zabíjení lidí a ničení jejich zdraví, ničení materiálních 

hodnot. Jaké důsledky budou tyto procesy mít. Kdo a co je příčinou konfliktu a komu to 

slouží. Jaké a čí jsou mocenské a finanční zájmy. Není to jediný vážný konflikt současnosti. 

V posledních letech se v různých podobách, ale v principu stejně, uskutečňují scénáře 

ovládání či zdolávání zemí a teritorií. Uskutečňují se takzvané barevné revoluce či mírové 

akce, které umožňují svržení diktátorů či nedemokratických vládců a je nastolena 

demokracie dle vkusu vyspělých demokratických zemí.  

Většinou na začátku takovýchto akcí je nějaká skupina uvnitř dané zájmové země, 

která je zpravidla podporovaná zvenku. Podporovaná proto, že by nemohla (nebo jen těžko 

mohla) působit (operovat) bez logistického zabezpečení – přísunu potravin, zbraní a dalších 

prostředků. Bez takovéto podpory by skupiny revoltujících nemohli řadu dní či dokonce 

týdnů demonstrovat, působit na ulicích, zapalovat ohně, stavět barikády, ničit majetek či 

působit násilí proti jiným osobám. Jsou také mrtví či zranění.  

Tím dochází k eskalaci napětí. Z některých zemí, zpravidla demokratických, pak 

zaznívají slova o narušování lidských práv, demokracie a nutnosti tyto bojovníky podporovat 

a naopak jejich odpůrce (diktátory a jejich režimy) odsuzovat a to za intenzivní a promyšlené 

mediální masáže televize, tisku s použitím mixu informací a zejména dezinformací.  

Najednou se objeví spousta zasvěcených analytiků a komentátorů, kteří se často 

o danou část světa ani nezajímala. Oni toho ani moc neví, ale stačí to na manipulaci lidí.  
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Skoro okamžitě se ví, kde je jaká pravda a na které straně barikády naše země stojí 

a naopak proti komu musíme působit. Mluví politici, kteří ještě nedávno se s těmi diktátory 

nechali fotit v přátelském zaujetí, uzavírali s nimi smlouvy a dohody. Také jim dodávali 

zbraně, které už nejsou ve vyspělých zemích potřeba nebo jiný materiál charakteru ničivého. 

A přitom jim vyjadřovali podporu v rozvoji a poskytovali humanitární pomoc obyvatelům.  

Najednou je těmto dřívějším „přátelským potentátům“ vyjadřován despekt, jsou 

prohlašování za zločince a nemravně žijící osoby. Jsou poskytovány důkazyv jakém žili 

přepychu (jako by to předtím nevěděli) a na úkor lidu těchto zemí či teritorií.  

Schází se konference a probíhají diplomatická jednání, používají se silná slova plná 

hrdinství. Pak nastupují různé sankce nikoliv proti vzbouřencům, ale proti těmto vládnoucím 

elitám a to proto, že nesdílí demokratické hodnoty svobodného vyspělého světa.  

Sankce jsou prvním stupněm nátlaku. Pak se oficiálně povolí dodávky zbraní rebelům, 

bez ohledu na to, zda jsou opravdoví revolucionáři nebo mají třeba teroristické tendence. 

Pak mohou nastat ekonomické sankce nebo se přikročí k silovému řešení ze strany vyspělých 

zemí. Mohou se použít zbraně a zbraňové systémy, například při tzv. humanitárním 

bombardování Srbska v roce 1999. Ničí se infrastruktura, lidské ztráty nevinných lidí se 

označí za „kolaterální“ ztráty. Po ničení infrastruktury se pak tato buduje za účasti firem 

z cizích zemí třeba za prostředky ničené země. Nabídnou se půjčky atp.  

Pak může následovat přímá vojenská pozemní intervence a tím se celý proces 

prohlubuje. Dosadí se někdo, kdo zná anglicky a má dobré vztahy se zeměmi, které 

intervenují. Musí také být bytostný demokrat a zaníceně bojovat proti předcházejícímu 

režimu. Vývoj pak pokračuje dále s různými výsledky. Dále od těchto zemí odebíráme ropu, 

plyn, další suroviny a zároveň prodáváme zbraně a technologie za peníze, které jsme jim 

půjčili. Navíc je možné tam zřídit vojenské základny pro střežení míru a bezpečnosti. 

Nastupuje také humanitární pomoc, abychom se předvedli v dobrém světle a zamaskovali 

naši vojenskou minulost i přítomnost.  

2 TENDENCE VÝVOJE A JEHO NĚKTERÉ SYSTÉMY 

V různých úvahách jsou prezentovány charakteristiky stavu společnosti a jejího vývoje. 

Od velkého optimismu až po beznaděj. V posledních letech jsou předkládány spíše scénáře 

negativní povahy, kdy je společnost líčena jako společnost krizí všech hodnot, jako střet 

civilizací, jako střet kultur, jako střet peněz, jako střet materiálních statků, jako střet hodnot, 

jako střet bezvýchodnosti a beznaděje, jako střet bohatého severu a chudého jihu, či bohatého 

západu a chudého východu.  

Svět, zejména jeho materiálně vyspělejší část čelí souběhu krizí dosud nepoznaných. 

V krizi je člověk, jeho hodnotová orientace, strach z chudoby, obavy o bezpečnost, obavy 

o zdraví atd. V krizi je rodina, jejíž je člověk součástí, jsme stále sobečtější a ponořeni 

do sebe, mnoho se míjíme a málo potkáváme, mnoho chceme brát a málo dávat. V krizi je 

ekonomika, neboť tržní sytém selhává a stává se ve svém celku brzdou společenského 

rozvoje. V krizi je politika jakožto každodenní péče o blaho lidí. Lživost politiky je nebývalá, 

politika je ve vleku byznysu, zejména nadnárodního, ve vleku násilí a destrukce hodnot. 

Obdobně toto platí pro řadu firem a nejen v naší republice. Lidé ztrácí důvěru v manažery 

jakéhokoliv druhu. Bezmoc, beznaděj, stres a strach – co z toho může časem vzejít? Tyto 

faktory se pak přenáší i do myšlení a jednání lidí, organizací i států. 

Světový pohyb lidí, financí, materiálních statků, informační procesy a zrychlování 

a relativizace času, jakožto zdrojů existence, a také řízení, prožívá radikální a rychlé 

proměny. Protože jen člověk je schopen významného myšlení a tvoření, bude on tyto změny 

prožívat a na ně reagovat. Jak? To je kardinální otázka s mnoha podotázkami a málo 

odpověďmi.  
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Současný společenské uspořádání neodpovídá potřebám vývoje, a pokud nedojde 

k radikálním změnám, může vést ke společenské katastrofě.  

Má současná společnost (civilizace) nějakou vizi? Obávám se, že nemá. Z historie 

víme, že vývoj praxe společnosti byl poznáván a na tomto základě byly tvořeny teorie se 

svými principy a zákony. I vědy o člověku se takto vytvářely. Později, tak jak je to žádoucí, 

teorie začala předcházet praxi a napomáhala tak jejímu rozvoji. Zdá se, že společenský 

pohyb se jakoby vrací. Přes velice rychlý vývoj ve vědách přírodních i technických se jeví 

zaostávání věd společenských. Tyto se spíše dodatečně snaží popsat probíhající procesy 

a dost dobře nejsou schopny vytvořit teorie co dál.  

Avšak i vědy přírodní a technické si uvědomují, že vývoj není zdaleka vždy jen 

pokrokový a že je dialektickou jednotou i rozporem progresu a degresu.  

Společnost sama je velkým složitým systémem se značně stochastickým chováním. 

Proto její poznatelnost jakožto nutná podmínka jejího řízení či samořízení je omezená. 

Ve společnosti existuje nesmírné množství podsystémů a prvků různého typu.  

Řízení by mělo vycházet z integrálního chápání souvislostí těchto systémů: 

 systém člověk - člověk = vztahy mezi lidmi, jejich vzájemné působení, psychika lidí 

jako odraz poznávání okolí člověka i sebe sama, jeho niterných racionálních 

i emotivních procesů. 

 systém člověk – bezpečnost = bezpečnost je jednou z hlavních potřeb člověka a také 

podmínek jeho existence. Je nedílnou součástí života jedince i společnosti. Jedině 

v bezpečném prostředí je možný harmonický vývoj.  

 systém člověk - příroda = člověk pochází z přírody, jej její integrální součástí, díky 

přírodě existuje a žije. Využívá a spíše zneužívá nad únosnou mez jejího bohatství. Je 

také povinen se zpětně k přírodě chovat šetrně ve svém vlastním zájmu. Zdroje přírody 

nejsou nevyčerpatelné. 

 systém člověk - voda = bez vody není života. Voda je základ života. Tato slova jsme 

slýchávali na základní škole. Moderněji řečeno – voda je základní složkou biomasy. 

Člověk bez vody vydrží několik dní. Pro živočišstvo je voda prostředím. Lidské tělo 

je tvořeno zhruba osmdesáti procenty vody. Pro rostliny je samozřejmě také základem 

života. Fauna i flóra potřebuje různé množství vody, v různé kvalitě a složení, a také 

v patřičném čase. V životě rostlin je také voda nutná podle jejich vegetačního období. 

V lidském věku je tomu obdobně a v průběhu dne rovněž. Voda je také médiem, které 

plní funkci přenosu živin a látek tělu prospěšných. Voda také plní funkci 

při vylučování škodlivin. Voda je rovněž prostředkem energie a prostředkem očisty 

různého typu. Zejména pro ryby je životním prostředím. Voda je nejrozšířenější 

sloučeninou na zeměkouli.  

Voda je dle výše uvedeného významným činitelem pro bezpečnost, skrývá v sobě 

potenciál nebezpečnosti. Její nedostatek či špatná kvalita, snižuje kvalitu života a také ho 

může ohrožovat. Voda je stále vzácnější, jen si to nějak nechceme uvědomit. Voda vždy byla 

a také je i bude velmi cennou surovinou, zejména tam, kde je jí nedostatek. Vedly se, vedou 

a možná ještě více povedou války o vodu. Hydrologové tvrdí, že podzemní vody je stále 

méně. Také některé řeky, jezera a rybníky vysychají. Uvádí se, že celá pětina světové 

populace trpí nedostatkem vody. I v České republice klesá vydatnost pramenů. Negativním 

jevem je špatný přístup k problematice ochrany vod (plýtvání, znečišťování, vyčerpávání, 

doprava vody) ze strany orgánů, firem i lidí.  

Na druhé straně voda také působí negativně, zejména v případě povodní. Povodně jsou 

v posledních letech stále častější a klimatologové předvídají pokračování tohoto jevu. Stále 

vyšší frekvenci mají takzvané bleskové povodně, které lze jen obtížně předvídat, což 

zabraňuje možnost adekvátní rekce. Česká republika zažila dvě velké povodně. První byla 

v roce 1997 na Moravě a druhá v roce 2002 v Čechách. Každý rok se opakují další povodně, 
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které způsobují ztráty na životech, psychickou (často trvalou) újmu pro postižené 

a materiální škody. Poučení z těchto povodní byla sice vyvozena, odpovědné orgány přijaly 

řadu závěrů a rozhodnutí. Podařilo se vybudovat některé stavby, zavést technické prostředky 

a přijmout také organizační opatření a připravovat občany na tyto situace. Žel, chybí finanční 

prostředky ve fázi preventivní, tak následné.  

 systém člověk – půda = půda je nenahraditelným zdrojem života. Půda je vyvíjející 

se složitý dynamický živý systém. Přežití a prosperita všech suchozemských 

společenstev přirozených i umělých závisí na tenké vrchní vrstvě země. Půda je 

nejcennějším přírodním bohatstvím. Je v podstatě neobnovitelným zdrojem. Její 

úrodnost je třeba udržovat tak, aby hospodaření bylo trvalé. Je přirozenou součástí 

národního bohatství státu. Půdu je proto nutné chránit pro současnost 

i pro budoucnost. 
 systém člověk – potraviny = potravinová bezpečnost je významným faktorem 

bezpečnosti obecné. Dostatek kvalitních potravin je podmínkou žití člověka. Člověk 

pak je rozhodujícím prvkem systému bezpečnosti a také systému nebezpečnosti. 

Pojem potravinová bezpečnost lze chápat ve dvojím smyslu. V širším smyslu slova 

jako součást a nutnou podmínku existence lidstva, teritorií a států a tím i jejich 

bezpečnosti. V užším slova smyslu pak jako bezpečnost pro člověka.  

 systém příroda - příroda = v přírodě probíhají procesy samovolně a také pod vlivem 

činnosti člověka. Je potřebné se více zamýšlet nad procesy, které v přírodě probíhají 

a zejména je více zejména v jednání člověka respektovat. 

 systém příroda - stroj = člověk, ve snaze lépe si zajistit svoji existenci a později zvýšit 

svoji pohodlnost v důsledku své lenosti, vytvářel a vytváří stroje a technologie. Ty 

umožňují snadněji a pohodlněji přetvářet přírodu. Avšak tuto přírodu nejen přetvářejí 

v relativně únosné podobě. Stále častěji ji nenapravitelně poškozují. 

 systém stroj - stroj = jednotlivý stroj často nestačí k dosažení potřeb. Proto je třeba 

je systémově a systematicky uspořádat. Toto by se mělo dít v určité harmonii 

a rovnováze. Často však existují disproporce, které jsou neefektivní a vy svých 

důsledcích škodlivé. 

 systém člověk - stroj = systém velice častý a velice rozšířený. Zřejmě nejrozsáhlejší 

a člověka nejvíce ovlivňující. Člověk postupně vytvářel nástroje k ovládnutí přírody 

a pro svůj prospěch, životní potřebu. Byl zpočátku v tomto systému subjektem řízení. 

Postupně se tento vztah proměňuje až dnes je spíše subjektem řízení stroj. Tedy stroj 

řídí člověka a člověk se stále více stává jakoby součástí stroje. Stroje člověku vládnou. 

Člověk se dostává do jejich područí. Člověk si stroj (např. počítač) volí jako svého 

partnera, kamaráda, protože mezi lidmi kamaráda nemůže anebo nechce nalézt. 

Člověk zradí častěji, než stroj. Je to útěk před společností.  

 systém člověk - materiálno = materiální statky jsou potřebu k životu vůbec. Musíme 

jíst, pít, spát, oblékat se, rozmnožovat se, dopravovat se atp. Rozvojem dělby práce, 

vědeckotechnickým pokrokem je možno produkovat materiální produkty v míře 

nevídané. Těchto produktů je stále více, v materiálně vyspělých zemích nadbytek. 

A tak dochází k i inverzi, materiálna je více. Lidské potřeby materiálních hodnot jsou 

vyšší, než jej jejich potřeba. Spotřeba převýšila potřebu se všemi škodlivými důsledky 

na člověka, přírodu a vůbec okolí, ve kterém žijeme.  

 systém člověk - duchovno = kromě materiálních potřeb člověk potřebuje i hodnoty 

duchovní. Neboť vše, co člověk koná, musí projít jeho hlavou a duchovno svojí 

povahou určuje materiálno. Avšak tento vztah je stále více nabouráván, člověk je stále 

více ovlivňován a modifikován ke konzumaci materiálna a tak je jeho duchovno 

deformováno. Člověk je stále méně součástí lidské společnosti ducha a je stále více 

číslem, či pouze informací, zbožím, předmětem. Jakoby byl stále více materiem, jehož 
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myšlení je pod rouškou svobody informací, těmito často spekulativními informacemi, 

ovlivňováno „neviditelnou rukou trhu“ a člověk je předmětem tržních mechanismů. 

Duchovno  

a duchovnost se dnes ztrácí. Zdá se, že člověk je stále více vylučován z procesu 

myšlení, protože na něj masově působí hotové produkty všeho druhu. Zejména pak 

v materiální podobě nebo v podobě velmi zjednodušujících a manipulujících 

radikálních názorů na dění kolem nás. Důsledkem toho je stále obtížnější možnost i 

schopnost člověka uchopit věci, jevy a procesy a nějakým způsobem je interpretovat.  

 systém člověk - hodnoty = hodnoty pro člověka jsou staré jako lidstvo samo. Neustále 

se vyvíjejí a mění, jsou povahy duševní a materiální, individuální a kolektivní. Souvisí 

s prostředím obklopujícím člověka, s jeho věkem, pohlavím, zájmy, statusem apod. 

Některé hodnoty jsou základní (potrava, teplo, spánek, láska, porozumění, jistota, 

bezpečí). Podíváme-li se do minulosti a přítomnosti, můžeme hovořit o krizi hodnot, 

která vede k růstu nejistot z možností jejich neuspokojování, a také z možností 

převratných změn těchto hodnot, které mohou i ohrozit budoucí vývoj života. Některé 

hodnoty jsou iracionální. Jednou ze základních hodnot je svoboda. Je to často jen klišé, 

proklamovaný bezobsažný pojem. Svoboda je vždy relativní pojem. Jaká je vůbec 

o naše současná svoboda? Není tak relativní, že je skoro neznatelná v prostředí 

superkonkurence, honů na „čarodějnice“ nejrůznějšího druhu. 

 systém člověk - čas = čas je ve svém absolutnu pro všechno a všechny stejný. V tom 

je jeho zvláštnost. Avšak ve své relativnosti se čas proměňuje. Je ho stále méně, 

procesy probíhají stále rychleji, prudčeji a radikálněji se mění. Není dostatek času 

na přemýšlení, na tvorbu rozhodnutí, není čas se soustředit a uvědomit se sama sebe. 

Uvědomit si časový horizont důsledků svých rozhodnutí. Pomíjivost času je stále 

akutnější. Naše ideje a cíle jsou stále utilitárnější v čase. Prožívání toho, co nás 

obklopuje je stále povrchnější.  

 systém člověk - informace = žijeme v informační společnosti, žijeme v přebytku 

a zároveň nedostatku informací. Toužíme po informacích a zároveň se jich obáváme. 

Informační „vichřice“ způsobuje zmenšování světa, jeho zhušťování, zvyšování 

rychlosti pohybu a vývoje. Avšak produkce informací díky různé dostupnosti 

technologií informací způsobuje velkou nerovnost lidí v přístupu k informacím, což 

způsobuje značné rozpory mezi lidmi. Protože informace jsou významným 

strategickým zdrojem. Z toho vyplývá možnost a také nutnost či schválnost regulace 

informací a jejich manipulování a informace se pak stávají informacemi virtuálními 

a ne skutečnými. Mám-li informace, mám moc, nadvládu nad ostatními. Bez informací 

může člověk být bezmocný. Stejně tak může být bezmocný z přemíry informací, 

protože si neví rady s jejich zpracováním, využitelností, takže pak hodnota takovýchto 

informací může být nulová. Důležitý je výběr informací a jejich třídění. A tak 

se vlastně „svobodná“ výměna informací může stát nástrojem utiskování, nástrojem 

násilí, někdy účinnějším než samotné speciální prostředky násilí. Může však tato 

výměna informací být i naopak prostředkem porozumění a rozvoje obecného 

blahobytu. 

  systém člověk – konkurence = konkurence je většinou chápána jako jedna z hybných 

sil pokroku ve vědě a technice, ekonomického růstu, levného zboží, prospěchu 

pro zákazníka. To je jedna stránka konkurence. Má však i jiné stránky. Světová 

ekonomika je spíše ringem, kde se rozdávají tvrdé rány, kde se protivníci posílají 

k zemi a do autu. Žel také se protivníci posílají do míst, odkud už není návratu. 

Konkurence, stejně jako trh, se stále více dnes a zejména v perspektivě stává brzdou 

pokroku a ohrožením vážného rázu. Konkurence je v mnoha směrech vyčerpávající 

aničí zdroje pro řízení, pro existenci společnosti vůbec. Konkurence je také drahou 
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záležitostí, jejíž cenu platíme my všichni. Jen malý příklad televizní reklamy. Prací 

prášky (a další zboží) jsou sice různého druhu, ale v podstatě stejné. Jde jen o to, které 

firmě budu jako zákazník přinášet zisk. Ale to mě jako uživatele pracích prostředků 

nezajímá. K tomu ještě tvrdí, že reklama je právo na výběr. Je nad možnosti chápání 

reklama telefonní společnosti O2. Proč tato reklama je? Čemu a komu slouží? V této 

globalizované společnosti přestává mít konkurence v současném pojetí své místo 

a místo konkurence musí nastoupit nějaký způsob koexistence a kooperace. 

Konkurence socialistické a kapitalistické společensko-ekonomické formace přinesla 

obrovské náklady na zbrojení, zkomplikovala lidem život a řadu z nich zahubila. 

Konkurence, jejímž projevem byla například první i druhá světová válka (tehdy 

existoval jen kapitalismus a pokus o socialismus v SSSR). První světová válka stála 

život cca 20 milionů lidí. Druhá světová válka ukončila životy více, než 50 milionům 

lidí! Války, které se dnes vedou pod rouškou svobody, a demokracie skoro 

nevnímáme, protože jsou zatím daleko. Na jak dlouho? Konkurence je také jakýmsi 

trhem marnosti. Prostředky na ni vydávané by bylo možno použít určitě prospěšněji 

a užitečněji. Říkáme si vyspělá společnost, politici mají plná ústa demokracie 

a lidských práv. Podnikatelé a manažeři občas hovoří o etice. Pro koho? Jen 

pro někoho! Konkurence není zdaleka jen v ekonomice, zasahuje i do vztahů mezi 

lidmi, do oblasti finanční, postihuje státy, postihuje politické strany (v českých 

poměrech vůbec nejde o svobodnou soutěž politických stran), i dobrovolné a zájmové 

organizace neplní svoje poslání. Co je dnes sport? Je plný peněz a podvodů a přitom 

přitahuje diváky i sponzory! Lidský organismus je neustále vystaven různým 

projevům konkurence: Nabídka nových výrobků. Finanční zátěž. Zplodiny v ovzduší, 

půdě a vodě. Projevy a vlivy hluku. Marnotratnost v užívání či zneužívání výrobků 

a komodit. Růst rakoviny jako příčiny úmrtí je varující. Projevy násilí v lidské 

společnosti také do značné míry mohou souviset s konkurenčními procesy. 

Spravedlnost je zásadou lidskosti. Bylo by možné ve výčtu negativních 

a kontraproduktivních projevů a důsledků pokračovat. Je potřebné potlačovat 

škodlivost konkurence. Co je škodlivá konkurence a jaké mohou být mechanismy 

vedoucí k prospěšné harmonické spolupráci je ovšem obtížné stanovit. Doufejme, že 

se v budoucnu nějaké řešení najde. 

Propojenost v jednotě i rozpornosti systémů je evidentní a musí být v řízení takto 

chápána, zejména v důsledcích rozhodovacích procesů. 

ZÁVĚR 

V příspěvku jsou vyjádřeny jen některé problémy, kterými se musí řízení zabývat. Autor si 

je vědom jejich nesmírné složitosti, ale také důležitosti a potřebnosti jejich řešení, má-li být 

vývoj společnosti uspokojivý. Řízení je podmínkou existence bezpečné společnosti. 

Složitost dnešní a zejména budoucí doby spočívá, kromě jiného, v nesmírném růstu 

informací a nutností i možnostmi jejich zpracování a využití pro potřeby společnosti v jejích 

jednotlivých prvcích, subsystémech, systémech.  

Je nanejvýš potřebné rozvíjet společenské vědy, tedy vědy o člověku. Zejména 

filosofii, sociologii, psychologii, historii, etiku a další.  

Stále více se hovoří o nutnosti vzdělání a vzdělávání. Nemůže jít o módnost. 

Vzdělávání nemůže být jen klišé, zaklínadlo, mnohdy jen bezobsažné slovo, kterým se dává 

naděje na řešení všech problémů. Vzdělání musí umožňovat správné jednání 

při rozhodování. Hlavním účelem vzdělání není vědět, ale jednat! Vzdělání také musí 

napomáhat lépe rozlišovat dobro a zlo. Dobré a zlé důsledky rozhodování.  
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Bude-li dařit řešení hlavního rozporu dnešní doby (rozpor mezi množstvím informací 

a schopností člověka je transformovat do produkce, která přináší přidanou hodnotu 

v nejširším smyslu slova), taková bude i budoucnost.  
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ONE FROM THE BASIC MODULE OF CZECH ARMED FORCES 

CHEMICAL CORPS – CONTROL OF EXPOSURE TO NUCLEAR 

AND CHEMICAL HAZARD´S SQUAD 

Pavel Otřísal, PhD., MBA 

ÚVOD 

The Czech Republic is still a few years a steady part of both NATO and European Union. 

It is demanded that the Czech Republic should have a doctrine, modular organization, 

compatible armament and equipment and to dispose with needed abilities and force 

for effective the Czech Republic defence. All have to enable to each unit to work in different 

operation environment in supposed areas. To these specifications all arms have 

to correspond, the Czech Armed Forces (CAF) Chemical Corps (CCs) naturally either. 

Members of CAF CCs have very often proved to use the most modern knowledge if military 

science. Its members have also proved enough that they have to always learn and pick 

employable experiences in order to mutual understand to other members of alien (coalition) 

forces, to speak with the same language and to unite in opinions related to all questions 

of crisis situation solution which come on both after Weapons of Mass Destruction (WMDs) 

usage or Toxic Industrial Materials leakage into the environment (Odbor doktrín, 2012). It is 

evident that CAF CCs have always more and more adopt a thought of a modular access 

for its created task forces. This access has to be filled with abilities´ definition within 

operation (mission) deployment with the aim to maximally oblige demands of diverse 

operations. It is supposed that from organizationally created modules of tactic elements 

in the force of a squad or crew the module units will be formed. These units will be based 

on joint national and multinational CCs task forces. Qualitative parameters of the module, 

its abilities and quantity have to correspond to the character of fulfilled tasks and its abilities 

will be conform to particular demands of operation (Hrůza, 2011). One from very important 

modules is a module of control of exposure to nuclear and chemical hazard´s squad which 

as a combat supporting module fill demands put on operational activities support 

on a decontamination site built by CAF CCc units (formations). 

1 A POSITION OF CONTROL OF EXPOSURE TO NUCLEAR AND 

CHEMICAL HAZARD´S SQUAD ON AN OPERATIONAL-

TACTICS LEVEL 

The control of exposure to nuclear and chemical hazard´s squads is formed by 4 persons and 

they are organizationally incorporated in: 

 organizational structures of decontamination platoons of Chemical, Biological, 

Radiological and Nuclear (CBRN) companies of CBRN battalions; 

 organizational structures of independent rescue companies of military rescue 

formations which are the part of combined arms. In this case different slightly out-of-

date equipment is used. Its recompense is planned in a middle-term plan of CAF CCs 

development. Principles of combat deployment of are also little bit different from other 

squads. It results from the character of fulfilled task in different kinds of operations 

which are going to be mostly conducted on the Czech Republic territory; 

 organizational structures of a selected base of tactic air forces as a part of CBRN 

platoons; 
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 organizational structures of purposely formed CAF CCs task forces in a framework 

of fulfilled task of fight and mobilization readiness of the 31st CBRN regiment. This 

regiment operates in the framework of the Czech Republic Integrated Rescue System 

(IRS). 

2 DETERMINATION OF THE EXPOSURE TO NUCLEAR AND 

CHEMICAL HAZARD´S SQUAD 

Exposure to nuclear and chemical hazard´s squad is a basic unit of CAF CCs designated 

to executing of: (Ministerstvo obrany, 2008, 2009) 

 control of contamination of people, armament, vehicles and storage by radioactive 

compounds and Chemical Warfare Agents (CWAs); 

 control of people´s exposure dosage; 

 control of entirety of decontamination of armament, vehicles and material; 

 denotation of decontamination site, ensuring of people and vehicles regulation; 

 ensuring of connection among single areas of decontamination on the decontamination 

site; 

 respecting a decontamination site commander to strengthen services of workplaces 

within the decontamination site; 

 chemical, (biological), radiological and nuclear survey of a march route 

of decontamination unit, plan area for decontamination site deployment and plan areas 

for decontamination unit deployment; 

 finding up of a radioactive contamination level of the air, people, armament, building 

objects, foods, water and other material; 

 finding up the contamination by CWAs; 

 finding up of people exposure with the aim to gain data for readiness of battalions 

(units) and facilities after exposure and contamination; 

 to determine a content and way of battalions (units) and facilities decontamination; 

 to verify the decontamination affectivity. 

3 PRINCIPLES OF COMBAT USAGE OF CONTROL OF 

EXPOSURE TO NUCLEAR AND CHEMICAL HAZARD´S SQUAD 

The squad performs tasks in decontamination platoon or separately. When moving 

and occupation of area of location and areas of decontamination platoon´s activity control 

of exposure to nuclear and chemical hazard´s squad can provide chemical, (biological), 

radiological and nuclear survey and marking out the space. If necessary (based on decisions 

decontamination platoon commander) may lead even chemical, biological, radiological 

and nuclear surveillance in the area of decontamination platoon deployment. Within 

decontamination of arms on the decontamination site the control of exposure to nuclear 

and chemical hazard´s squad performs control of contamination of people, armament, fight 

and transport vehicles, ammunition and other material. Moreover, it ensures circulation 

and regulation (separation) of vehicles´ pass through the decontamination site (Ministerstvo 

obrany, 2010).  

The squad on the decontamination site ensures a control of exposure to nuclear 

and chemical hazard within units´ entrance on the decontamination site on a classifying 

(check) point, on the area of both people and vehicles decontamination. Oh these areas it 

performs a check of decontamination entirety.  
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Within decontamination in areas of units´ deployment (joint the formation 

of contaminated units) a classifying (check) point in not deployed. The control of exposure 

to nuclear and chemical hazard´s squad conducts the check of contamination of people, 

armament, vehicles and material by radioactive agents and by CWAs within simple objects 

before and after decontamination process. 

The classifying (check) point in a part of the decontamination site. Through this point 

a contaminated unit comes through before it enters single workplaces (areas). Forces 

and means separation and even necessity of decontamination conducting determination is 

performed with the help of the control of exposure to nuclear and chemical hazard´s squad. 

On the classifying (check) point there is a needed cooperation created related to way 

and elaboration of decontamination. About the cooperation a record is always elaborated. 

On this point the control of exposure to nuclear and chemical hazard´s squad: 

 determinates the contamination level of armament, fight and other vehicles and if need 

even people caused by radioactive compounds and CWAs (so called an initiative 

check); 

 separates decontaminated units on single workplaces and regulates their arrival 

in accordance with immediate possibilities of the decontamination site. 

A place for the classifying (check) point deployment is separated in order to ensure 

employment of natural masking in a full proportion, it has to have an available arrival route 

from a preliminary position and to be located nearby of communication chain which enables 

a departure of vehicles on single workplaces (areas). It has to also enable contaminated 

people´s movement in the shortest time beyond routes of a contaminated vehicles passage 

and in the case of need even sending of uncontaminated vehicles directly to a collection 

point. The classifying (check) point is equipped with devices for radioactive and chemical 

warfare agents for task fulfillment finding up and, moreover, with devices for command 

and control, devices for regulation and signal, eventually with other aids and material. 

On the area for people decontamination subsequent points of dosimetry and chemical 

control are built: 

 place for check of both radioactive compounds and CWAs presence (outside before 

uncoating); 

 place for degree of contamination of people within the exit from a lavatory (outside 

in from of uncoating) 

 place for check of residual contamination of personnel weapons and individual 

protective equipment. 

On the area for decontamination of vehicles the classifying (check) point is built 

for checking of decontamination entirety (so called check-out). On this place the value 

of residual contamination is found up, Furthermore, there is decided either if vehicles 

(armament) and material can be sent into the collection point or if decontamination must be 

repeated. 

4 OPERATIONAL AND TACTICAL ABILITIES OF THE 

CONTROL OF EXPOSURE TO NUCLEAR AND CHEMICAL 

HAZARD´S SQUAD 

Table 1: Operatioonal capabilities of the control of exposure to nuclear and chemical 

hazard´s squad (Otřísal, 2010) 

Basic unit 

module – its 

name 

Number of 

ability in 

Brief description of the ability 



 

67 
 

accordance 

with NTL 

Control of 

exposure to 

nuclear and 

chemical hazard´s 

squad *) 

AO 1.3.1 Overcome Operationally Significant Barriers, Obstacles, 

and Mines 

 AO 1.4.6 Enhance Survivability 

 AT 1.5 Enhance Survivability 

 AS 1.6 Enhance Survivability 

 AO 1.1.3.2 Plan and Conduct Joint Rear Area (JRA) Operations 

 AO 3.6.3 Conduct Multilateral Peace Operations 

 AO 3.8.2 Assess and Report Theatre Military Capability 

 AO 3.8.3 Conduct Joint After Action Reporting 

 AS 3.6.4 Provide Support for Humanitarian Assistance, Disaster 

Relief, and Civil Military Cooperation 

 AO 3.4.6 Counter CBRN Weapons in the joint operational area 

JOA 

 AO 3.4.6.3 Coordinate Passive CBRN Defence in the joint 

operational area 

 AO 3.4.6.4 Coordinate Consequence Management (CM) in JOA 

 AO 3.4.6.5 Integrate JOA Intelligence, Surveillance, and 

Reconnaissance (ISR) with CBRN Situation 

 AT 3.4 Provide Force Protection 

 AT 3.4.1 Enhance Survivability 

 AT 3.4.2 Protect against Combat Area Hazards 

 AT 3.4.2.2 Remove Operations Area Hazards 

 AT 3.4.5 Provide CBRN Defence 

 AT 3.4.5.4 Provide Hazard Management 

 AT 3.4.10 Operate in a CBRN Environment 

 AT 3.4.10.1 Conduct Mission Operations in a CBRN Environment 

 AT 6.4.6 Conduct NBC Defence Operations in the AOO 

 AO 7.5.10 Operate in a Nuclear, Chemical or Biological 

Environment (G 5.3) 

 AO 9.2.7 Exercise Survivability and Force Protection, including 

CBRN 

 AS 1.2.13.1 Prepare personnel prior to deployment 

 AO 1.1 Plan and Conduct Operational Movement 

 AT 1 Deploy/Conduct Manoeuvre 

 AT 1.1 Position / Reposition Tactical Forces 

 AT 1.1.1 Prepare Forces for Movement 

 AT 1.1.2 Move Forces 

 AT 1.1.2.5 Conduct Sea And Air Deployment Operations 

 AT 1.1.3 Close into Tactical Position 

 AT 1.1.2.6 Plan, Record and Control Unit Movement 

 AS 2.2.1 Collect Information on Strategic Situation 

 AS 2.2.2.1 Collate NATO’s Strategic Information 

 AO 5.4 Command Subordinate Operational Forces 

 AO 5.4.1 Approve Plans and Orders 
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 AO 5.4.2 Issue Plans and Orders 

 AO 5.4.3 Issue Rules of Engagement 

 AO 5.4.4 Synchronize/Integrate Operations 

 AO 5.4.5 Coordinate/Integrate Components, Theatre, and Other 

Support 

 AO 5.4.6 Conduct Operational Rehearsals 

 AO 5.11 Conduct Operations 

 AO 5.11.6 Conduct of Road Movement (*) L 2.3 

 AO 5.12.4 Behave in another cultural environment in a correct 

manner (*) G 7.7 

 AT 5 Exercise Tactical Command & Control 

 AT 5.1 Communicate Tactical Information 

 AT 5.1.1 Communicate Tactical Information Securely 

 AT 5.1.2 Manage Means of Communicating Tactical Information 

 AT 5.1.3 Maintain Tactical Information and Force Status 

 AT 5.1.3.1 Display Tactical Symbols and Graphics 

 AT 5.1.3.2 Display Data Form and Format 

 AT 5.2 Assess Situation 

 AT 5.2.1 Analyse Mission and Current Situation 

 AT 5.2.2 Project Future Requirements 

 AT 5.2.3 Decide on Need for Action or Change 

 AT 5.3 Determine Actions 

 AT 5.3.1 Develop Commander’s Planning Guidance 

 AT 5.3.2 Develop Courses of Action 

 
AT 5.3.2.1 

Develop & Issue Commanders Critical Information 

Requirements (CCIR) 

 AT 5.3.3 Analyse Courses of Action 

 AT 5.3.4 Select or Modify Course of Action 

 AT 5.3.5 Conduct Operational Rehearsals 

 AT 5.4.2 Issue Orders 

 AT 5.4.4 Maintain Command Presence 

 AT 5.4.5 Maintain Unit Discipline 

 AT 5.4.6 Synchronize Tactical Operations 

 AT 5.7 Conduct Operations 

 AS 6.4.1 Assist in Combating Terrorism 

 AS 6.4.2 Counter Weapon and Technology Proliferation 

 AT 7.1 Assess Interoperability and Standardization 

Requirements 

 AT 7.1.4 Implement new / revised STANAGs 
*) 

Abilities which exactly touch to this unit (module) will be marked AT (tactics tasks). Both AO tasks 

(operational task) and AS task (allied strategic tasks) will not be fulfilled separately by this module. It 

will be, however, a part of a wider effort for a demanded ability filling.  

CONCLUSION 

The module structure of CAF CCs units, formations and regiment creates presumptions 

to thorough and as possible the most effective operation tasks fulfillment in current 

operations. The activity of control of exposure to nuclear and chemical hazard´s squad is 

basically very specific and strongly various. It demands flexibility, within operational tasks 
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fulfillment in the whole wide of professional operation. It is obvious that the lost in case 

of this unit (module) in a structure of superior units will be very complicated thus, that 

the compensation of professional skill will be practically impossible. 
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ÚKOLY BUDOUCÍHO VÝZKUMU PRO BEZPEČNOU EVROPU 

doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. 

ÚVOD 

Bezpečnostní situace v EU, světě a v každém území se průběžně mění s časem, a proto 

pro zajištění bezpečných územních celků je nezbytné formulovat novou kulturu bezpečnosti, 

berouce v úvahu skutečné znalosti a zkušenosti s vnitřními propojeními mezi veřejnými 

aktivy, jejichž selhání může vést k extrémní sociální krizi (v dějinách se jednalo např. o velké 

hladomory). Během historického vývoje byla do praxe:  

 implementována řada preventivních a zmírňujících opatření, jež jsou požadovány 

právními předpisy, technickými normami, standardy a postupy dobré inženýrské 

praxe, 

 zavedena řada systémů odezvy a řada postupů obnovy.  

Je však pravda, že jejich účinnost klesá s časem, protože se objevují nová rizika a roste 

zranitelnost území a lidské společnosti v mnoha oblastech.  

Současné poznání ukazuje, že pro dobrou bezpečnostní situaci v Evropě je nutné 

použít strategický, systémový a proaktivní přístup (EU, 2004, 2011, Procházková 2011, 

2013a, UN, 1994). Proto Evropská unie během sedmého rámcového programu zajistila 

řešení několika projektů s cílem najít postupy jak zabránit neočekávaným situacím 

s nebezpečným dopadem na Evropu. Jedním z projektu byl projekt "Předvídání 

bezpečnostních scénářů: mapování výzkumu komplexního přístupu, který zajistí vnější roli 

EU (FOCUS)" (EU, 2011). Projekt byl spolufinancován Evropskou komisí v rámci 

programového téma "bezpečí"; výzva 7-SEC-2010-1, úkol 6.3-2 "Předvídání přínosu 

bezpečnostního výzkumu pro naplnění budoucí role EU". Byl řešen v letech 2011-13 třinácti 

partnery: Sigmund Freud Private University Vienna; Ceuss | Center For European Security 

Studies, Austria; Atos Origin Sociedad Anonima Española, Spain; Boc Asset Management 

Gmbh, Austria; Institute of Information and Communication Technologies, Bulgaria ; Cross-

Border Research Association, Switzerland; Ingeniera De Sistemas Para La Defensa De 

España Sa (Isdefe), Spain; České vysoké učení technické v Praze; Seceur Sprl, Belgium; 

Danube University Krems – University for Continuing Education, Austria; University 

Of Haifa, Israel; University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austria; 

Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial (Inta), Spain; Cess Gmbh Centre for European 

Security Strategies, Germany); a veden soukromou univerzitou Sigmunda Freuda ve Vídni.  

V rámci projektu byla vypracována sada scénářů, podporovaná IT-technologiemi, 

propřírodní i člověkem způsobené pohromy, teroristické útoky a úmyslné útoky 

na Evropskou kritickou infrastrukturu. Hlavní výstupy získané vyhodnocením výsledků 

byly: dlouhodobé předpovědi vývojových scénářů na úrovni EU; a cestovní mapa 

pro potřebu plánování a určení priorit budoucího výzkumu v oblasti bezpečnosti. Článek se 

opírá o konkrétní výsledky v oblasti výzkumu pohrom a řízení pohrom (Procházková, 

2013a), identifikuje kritická místa procesu vyjednávání s pohromami, a obsahuje jak 

konkrétní návrhy úkolů, kterými se sníží kritičnosti sledovaných kritických míst (tj. zvýší se 

bezpečí v Evropě), tak požadavky (které vyplynuly z kritického vyhodnocení řady dnešních 

výsledků výzkumu, které vychází z nekvalifikovaných simulací vyrobených IT nástroji) 

na způsob provádění bezpečnostního výzkumu, které zajistí, že bezpečnostní výzkum 

skutečně splní svoji funkci. 
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1 KONCEPT ŘEŠENÍ PROBLÉMU, POUŽITÁ DATA A METODY 

JEJICH ZPRACOVÁNÍ  

Na základě prací (EU, 2004, 2011, Procházková 2011, 2013a, UN, 1994) je Evropa chápaná 

jako otevřený systém systémů (lidský systém), který se dynamicky vyvíjí. Veřejná aktiva 

lidského systému tvoří: životy, zdraví a bezpečí lidí; majetek a veřejné blaho; životní 

prostředí; a infrastruktury a technologie. V současné době se sledují pohromy, které jsou 

výsledky pěti procesů: 

 výsledky procesů probíhajících vně i uvnitř planety Země: živelní pohromy (laviny, 

horké vlhké letní dny, sucho, protržení hrází, zátopy, tsunami, zemětřesení, sopečné 

erupce, sesuvy svahů, řícení skal, lesní požáry, vichřice, tornáda, nadměrné dešťové 

nebo sněhové srážky a výrony plynů ze zemského nitra); nemoci rostlin; nemoci zvířat; 

eroze krajiny; rozšiřování pouští (desertifikace); ztekucení podloží; rozšiřování 

oceánů, 

 výsledky procesů v lidském těle, v chování lidí a procesů v lidské společnosti: 

neúmyslné - nemoci a lidské chyby; úmyslné, např.: neoprávněné přivlastňování 

majetku; usmrcení lidského jedince; šikana; náboženská a jiná nesnášenlivost; 

kriminální činy; teroristické útoky; lokální a další ozbrojené konflikty, 

 výsledky procesů a činností, které vytvořili lidé: nehody; havárie; selhání infrastruktur; 

selhání technologií; ztráty obslužnosti apod., 

 výsledky interakcí planety Země a životního prostředí na činnosti lidí, např.: 

indukovaná zemětřesení, která člověk vyvolává jistými činnosti (např. stavbou 

velkých přehrad, těžbou nerostů, přemísťováním hmot po zemském povrchu a v jeho 

blízkosti apod.); narušení ozónové vrstvy, ke kterému člověk přispívá emisemi freonů; 

skleníkový efekt, ke kterému člověk přispívá vysokými exhalacemi oxidu uhličitého 

(CO2); možná i rychlé variace klimatu pozorované v současné době; kontaminace 

ovzduší, vody, půdy i horninového prostředí; rozšiřování pouští v důsledku 

nepromyšlené regulace vodních toků; pokles diverzity živočišných a rostlinných 

druhů; neřízená populační exploze lidí; migrace velkých skupin lidí; postupné 

vyčerpávání neobnovitelných zdrojů; eroze půdy a horninových masívů; uniformita 

krajiny, 

 výsledky vnitřních závislostí v lidském systému, a to přirozené nebo lidmi vytvořené, 

tj. - přirozené, např.: napjatost a pohyb desek; koloběhy vody v životním prostředí; 

koloběhy látek v životním prostředí; koloběhy látek v potravním řetězci člověka; 

planetární procesy; interakce solárních a galaktických procesů; a lidmi vytvořené, 

např.: řízení lidské společnosti, řízení toků surovin a výrobků, řízení toků energií, 

řízení toků peněz a řízení toků informací, tj. tzv. organizační havárie.  

Při studiu pohrom a typů zvládání pohrom byla použita jak původní data o pohromách, 

která jsou uložená v archivech, tj. katalogy, databáze a informační systémy (více než 5000 

odkazů), tak výsledky zvláštních projektů, například: Švýcarsko - projekt PLANAT; USA – 

projekty FEMA; projekty z Kanady, Nizozemska, Austrálie (EMA), OCHA, IAEA 

(MAAE), OECD, OSN atd. – příslušné odkazy jsou v pracích (EU, 2011, Procházková 2011, 

2013a)] a v materiálech, které jsou v nich uvedené.  

Pro získání původních výsledků byly použity: 

 historické katalogy, databáze, archivy a původní práce o jevech, které způsobily škody 

a ztráty na veřejných aktivech od historické doby až do současnosti, tj. patří mezi 

pohromy; pro některé z nich (povodně, zemětřesení, chemické havárie, nákazy, 

epidemie, selhání dodávek elektřiny i jiných energií a důležitých komodit) jsou získané 

výsledky velmi podrobné, 
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 různé metody, od velmi jednoduchých až po vědecké. Nejjednoduššími z nich byly 

získány jednotlivé údaje bez uvedení autora či zdroje. Druhou úrovní metod byly 

získány údaje od konkrétního autora bez uvedení postupu. Další úrovní metod byly 

shromážděny údaje od respondentů, jejichž kvalifikace nebyla ověřena standardními 

postupy používanými v EU (sběr dat za pomoci dotazníků), anebo při diskusích 

odborníků, jejichž kvalifikace nebyla ověřena standardními postupy používanými 

v EU, ale některé z nich byly opublikovány v odborných časopisech, a proto jejich 

zpracováním byly získány výsledky s jistou vypovídací hodnotou. Nejvyšší úroveň 

výsledků byla vytvořena čistě vědeckými metodami aplikovanými na reprezentativní 

datové soubory. K nim patří: analýza a syntéza publikovaných výsledků o pohromách; 

specifické studie pohrom analytickými a heuristickými metodami. Heuristické 

metody, které byly používány, byly nejprve otestovány na reálných datech, zda jsou 

vhodné pro řešení bezpečnostních úkolů. Pomocí nich bylo provedeno jak šetření 

úrovně řízení a zvládání pohrom; tak šetření zacílené na identifikaci kritických položek 

v řízení území z hlediska přežití lidí provedené speciálním logickým nástrojem ušitým 

na míru cílům projektu FOCUS (Prochazkova, 2013b).  

Podrobné popisy datových zdrojů a metod zpracování, původní výsledky 

pro jednotlivé typy pohrom, odkazy na zdroje a použité metody jsou uvedeny v práci 

(Procházková., 2013a) Citovaná práce obsahuje též konkrétní údaje pro deset základních 

oblastí, které jsou důležité pro bezpečnou Evropu. 

Pro určení kritických míst v deseti oblastech spojených s pohromami a jejich řízením 

ve prospěch lidského bezpečí a rozvoje (Procházková, 2013a) byla použita metoda panelové 

diskuse za účasti sedmi expertů z oblastí: ochrana obyvatelstva; ochrana území; strategický 

rozvoj regionu; ochrana životního prostředí; veřejná správa zaměřená na ochranu 

obyvatelstva; ochrana technologických systémů a infrastruktur; a Integrovaného 

záchranného systému, kteří splnili požadavky: průkaz znalosti a zkušenosti v práci s riziky 

všeho druhu; znalost principů integrální bezpečnosti a závěrů práce (Procházková, 2013a); 

a schopnost konsensu. Výsledkem panelové diskuse bylo stanovení dále uvedených deseti 

kritických míst procesu vyjednávání s pohromami: 

 existence jevů, které nejsou dosud sledovány jako pohromy a přitom mohou mít velký 

dopad na EU v roce 2035,  

 výskyt velmi závažných / krutých pohrom, které mohou mít extrémní dopady na EU 

v roce 2035, a přitom jim není věnována adekvátní pozornost, 

 úroveň kvality prevence sledovaných pohrom, 

 úroveň kvality připravenosti na zvládnutí dopadů sledovaných pohrom, 

 úroveň kvality odezvy na sledované pohromy, 

 úroveň kvality obnovy po sledovaných pohromách, 

 úroveň kvality snižování hlavních zranitelností lidí a území a dalších aktiv, 

 úroveň kvality znalostí o sledovaných pohromách, jejich řízení a zvládnutí, 

 existence naléhavých konkrétních úkolů, které nejsou adekvátně řešeny, 

 existence základních témat, které mají zásadní důležitost pro zajištění bezpečné 

Evropy, a přitom jim není věnována dostatečná pozornost. 

Pomocí těchto specifických deseti kritérií byly stanoveny příčiny kritičnosti 

jednotlivých míst procesu vyjednávání s pohromami ve všech deseti sledovaných oblastech. 

Příčiny kritičnosti ve sledovaných deseti oblastech jsou považovány za výzvy 

pro bezpečnostní výzkum. 

Protože při screeningu současné poznávací základny bezpečnostního výzkumu byla 

objevena řada prací, které se opíraly o nekvalifikované simulace vyrobené IT nástroji 

bez užití reálných dat a existujících znalostí, byla uspořádána panelová diskuse s pěti 

vysokoškolskými profesory, kteří mají vědeckou hodnost DrSc. s cílem stanovit požadavky 
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na způsob provádění bezpečnostního výzkumu, které zajistí, že bezpečnostní výzkum 

skutečně splní svoji funkci. 

2 VÝZVY PRO BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM EU  

Pro stabilitu, bezpečí a rozvoj EU, a to dnes i v roce 2035 je nezbytné rafinované řízení 

pohrom, které narušují bezpečí komunit a jejich aktiv, tj. je třeba aplikovat kvalitní opatření 

a činnosti prevence, připravenosti, reakci a obnovy. Z praktických důvodů je nutno používat 

dobrá technická řešení, založená na nejnovějších poznatcích a zkušenostech a správně 

zacílené řízení věcí veřejných, které je podporované legislativou dostatečné právní sily, 

financemi, kvalifikovanými lidskými zdroji a materiální základnou.  

Výsledky dále uvedené se opírají o: 

 bezpečnostní koncepci EU (Procházková, 2013a), která je založena na systémovém 

(holistickém) myšlení; zaměřuje se na celek jako systém systémů i na jeho dílčí 

systémy a na vztahy mezi jeho jednotlivými systémy; prosazuje proaktivní přístup; 

zvažuje All Hazard Approach; respektuje koexistenci (soužití) překrývajících se 

dílčích systémů, 

 nedostatky v řízení pohrom všeho druhu, zjištěné v práci (Procházková, 2013a). 

Pomocí výše uvedených deseti kritérií jsou v každé z deseti sledovaných oblastí 

stanoveny příčiny kritičnosti, a to srovnáním předmětných kritérií s daty v přílohách k práci 

(Procházková, 2013a). Konkrétní výsledky jsou v tabulkách 1 - 10. Studium příčin kritičnosti 

a návrhy na jejich odstranění ve sledovaných deseti oblastech jsou dnešními výzvami 

pro bezpečnostní výzkum EU. 

Tabulka 1 – Bezpečnostní výzvy pro výzkum živelních pohrom, jejich řízení a zvládání  

 Kritérium Seznam požadavků, které vyžaduje odstranění nedostatků (zdrojů kritičnosti) při řízení 

živelních (přírodních) pohrom z pohledu konceptu bezpečné komunity  

1 Je nezbytné doplnit seznam pohrom o: geomagnetické bouře; rozšiřování pouští, tj. desertifikaci; 

erozi půdy; zasolování půdy; pády kosmických těles; písečné bouře; rozšiřování oceánu; a náhlé 

změny počasí (studená vlna nebo vlny veder). 

Chybí kvalifikovaná data pro stanovení opatření a činností na ochranu obyvatelstva a území EU. 

2 Je třeba respektovat pořadí pohrom z hlediska závažnosti dopadů: pád velkého kosmického tělesa 

na Evropu; zemětřesení; povodně; lesní požáry; a sucha. 

Je třeba vypracovat konkrétní návrhy odezvy při extrémních jevech. 

3 Je třeba zlepšit prevenci vůči živelním pohromám.  

4 Je třeba zlepšit připravenost EU na živelní pohromy (chybí scénáře, zmírňující opatření). 

Připravenost na ochranu před povodněmi v EU v přeshraničním měřítku není koordinovaná 

a nestačí. 

5 Je třeba vytvořit systematický přístup pro odezvu na živelní pohromy. Jednotlivé členské státy 

EU mají systémy odezvy na různých úrovních a jejich spolupráce není prověřená. 

Je nutné zlepšit odezvu na velké pohromy, které vyvolají kritické situace, protože např. 

katastrofální zemětřesení nebo extrémní klimatické jevy mohou být příčinou velkých 

ekonomických a sociálních dopadů, které významně ovlivní infrastrukturu (budovy, dopravu, 

dodávky energie and vody), což představuje konkrétní hrozbu pro hustě obydlené oblasti. Tj. 

zavedení cíleného krizového řízení pro případ extrémních situací je nezbytné. 

6 Je třeba vytvořit systematický přístupu k obnově po živelních pohromách. Poznámka: jednotlivé 

členské státy mají systémy obnovy na různých úrovních a většinou chybí plány obnovy. 

7 Zranitelnosti rostou a ochranná opatření nejsou dostatečná. 

Většina infrastruktur a objektů je chráněna před pohromami pouze do velikosti projektové 

pohromy, tj. při nadprojektové (extrémní) pohromě se vážně poškodí nebo selžou, což 

představuje konkrétní hrozbu v hustě obydlených oblastech. Situace může být zhoršena stoupající 

hladinou moří v pobřežních oblastech EU.  

Strategický a dlouhodobý přístup je nezbytný v územním plánování, jak uvnitř kontinentu, tak 

v pobřežních oblastech, a také při plánování dopravy, regionálního rozvoje, průmyslu, cestovního 

ruchu a energetické politiky. 
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Je nutné zlepšit znalosti o zranitelnostech chráněných aktiv; jsou totiž pouze útržkovité. 

8 Znalosti o živelních pohromách a jejich řízení nejsou úplné a dostatečné. 

Klíčovými kroky pro zlepšení znalostí jsou: zajištění hloubkového výzkumu založeného 

na datech a ne jen kopírování již známých skutečností; kontrola správnosti každého výsledku 

před jeho implementací v praxi při veřejném oponentním řízení skutečnými odborníky (kteří 

prokázali profesionalitu, objektivitu a podporu veřejného zájmu) s cílem vyloučit vliv lobbistů. 

Chybí specifikace metod pro definování scénářů pro identifikaci, analýzu, hodnocení, řízení rizik 

a vyjednávání s riziky; nejsou standardy, které garantují, že výsledky metod jsou srovnatelné 

a mají alespoň úroveň dobré inženýrské praxe. Systematicky je třeba odhalovat příčiny neurčitostí 

(znalostních nejistot). 

9 Chybí data o některých pohromách a nástroje k jejich zvládnutí. 

Je třeba: zajistit systematické monitorování přírodních pohrom; vytvořit legislativu pro prevenci, 

připravenost, odezvu a obnovu se zvláštním důrazem na odezvu na kritické situace (krizové 

řízení, systémy varování atd.); studovat charakteristiky přírodních pohrom do hloubky; zlepšit 

vzdělávání obyvatelstva s cílem snížit jeho zranitelnost v případě přírodních pohrom. 

10 V praxi je třeba: realizovat strategické řízení integrální bezpečnosti, které je systematické 

a proaktivní; oponovat projekty veřejně, aby se vyloučil vliv lobbistů a dalších nátlakových 

skupin; a implementovat odborné znalosti ve prospěch veřejného zájmu. 

 Tabulka 2 - Bezpečnostní výzvy pro výzkum pohrom vyvolaných přirozeným vývojem 

planety Země i indukovaných lidskými činnostmi, jejich řízení a zvládání. 

Kritérium Seznam požadavků, které vyžaduje odstranění nedostatků (zdrojů kritičnosti) při řízení 

pohrom vyvolaných přirozeným vývojem planety Země i indukovaných lidskými činnostmi 

z pohledu konceptu bezpečné komunity 

1 Je nezbytné doplnit seznam pohrom o: rychlé přírodní sedání povrchu; umělé sedání povrchu díky 

poddolování; a interakce způsobené militarizaci vesmíru. 

2 Je třeba respektovat pořadí pohrom z hlediska závažnosti jejich dopadů: znečištění ovzduší, vody, 

půdy a skalních masívů; nekontrolovaná populační exploze lidí; migrace velkých skupin lidí; 

militarizace vesmíru; a změny klimatu. 

3 Zlepšit pozornost k degradaci půdy - nedostatek evropské legislativy a cíle ochrany půdy. 

4 Zlepšit připravenost EU na změnu klimatu, protože zaostává v oblasti adaptace (na rozdíl 

od absurdního důrazu na příčiny skleníkového efektu); zvýšit pozornost na adaptaci 

v přeshraničních záležitostech (např. možnost mezinárodní koordinace při výstavbě přehradních 

nádrží) - pozornost zaměřit na hospodářská a sociální kritéria. 

5 Zlepšit odezvu na vybrané pohromy, protože není přesně zacílená. Současná úroveň odezvy 

v rámci EU je často nedostatečná a bezzubá (např. kontaminace složek životního prostředí). 

Je nezbytné stanovit konkrétní metodiky odezvy zaměřené na skutečnou podstatu jednotlivých 

pohrom. 

6 Připravit nástroje pro systematickou regulaci procesu obnovy; tj. plán obnovy a plán pro prevenci 

ztráty při obnově. 

7 Nejsou sledovány významné zranitelnosti. 

Kritické situace v EU může způsobit: postupné vyčerpávání neobnovitelných zdrojů; eroze půdy 

a skalních masivů; uniformita krajiny; a narušení velkých přehrad. 

Je třeba hledat způsoby, jak se vyřeší nedostatek: pitné vody, surovin, zdrojů, energie, potravin 

v případě nekontrolované populační exploze lidí a migrace velkých skupin lidí. 

8 Připravit speciální nástroje pro řízení procesu, zvláště v krizovém řízení. 

Specifikovat metody pro stanovení scénářů pro identifikaci, analýzu, hodnocení, řízení rizik 

a pro vyjednávání s riziky; nejsou standardy, které garantují, že výsledky metod jsou srovnatelné.  

Systematicky je třeba odhalovat příčiny neurčitostí (znalostních nejistot). 

9 Specifikovat metody pro definování scénářů pro identifikaci, analýzu, hodnocení, řízení rizik 

a pro vyjednávání s riziky; nejsou standardy, které garantují, že výsledky metod jsou srovnatelné. 

Určit stupně spolehlivosti metod pro generování, vytváření a stanovení scénářů pohrom, které 

jsou dané stupněm znalostí v předmětných vědeckých disciplínách a postulátech (znaky teorie, 

metodologie, terminologie, zpětná vazba aplikace). 

Vytvořit kvalifikované katalogy a kvalifikované charakteristiky sledovaných pohrom, aby bylo 

možné stanovit ochranná opatření. 

Zajistit monitorování pohrom; vytvořit legislativu pro prevenci, připravenost, odezvu a obnovu 

se zvláštním důrazem na odezvy na kritické situace (krizové řízení, systémy varování atd.); 
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studovat charakteristiky pohrom do hloubky; zlepšit vzdělávání obyvatelstva s cílem snížit jeho 

zranitelnost při těchto pohromách. 

Navrhnout a zavést sankce za znečištění ovzduší, vody, půdy a horninových masívů. 

Navrhnout a implementovat pohotovostní plán pro ochranu před erozí půdy a skalních masivů. 

Najít ochranné postupy proti uniformitě krajiny.  

10 V praxi je třeba: realizovat strategické řízení integrální bezpečnosti, které je systematické 

a proaktivní; oponovat projekty veřejně, aby se vyloučil vliv lobbistů a dalších nátlakových 

skupin; a implementovat odborné znalosti ve prospěch veřejného zájmu. 

Tabulka 3 - Bezpečnostní výzvy pro výzkum technologických pohrom, jejich řízení a 

zvládání.  

Kritérium Seznam požadavků, které vyžaduje odstranění nedostatků (zdrojů kritičnosti) při řízení 

technologických pohrom z pohledu konceptu bezpečné komunity 

1 Je nezbytné doplnit seznam pohrom o: zneužití technologií (jaderných, nano a IT); zneužití 

genetického inženýrství; a zneužití látek CBRNE. 

2 Je třeba zvažovat pořadí pohrom z hlediska závažnosti jejich dopadů: nadprojektová havárie 

s přítomností radioaktivních látek; nadprojektová havárie s přítomností látek mutagenních, 

karcinogenních a škodlivých pro reprodukci; dlouhodobý výpadek elektrické infrastruktury; 

dlouhodobé zastavení dodávek pitné vody; a dlouhodobý nedostatek základních potravin. 

3 Zlepšit prevenci jaderných havárií a připravenost pro jejich rychlé zdolání na základě poučení 

z havárie jaderné elektrárny Fukushima. 

Zpracovat normy a standardy pro infrastruktury, které: zajistí jejich dostatečné kapacity; zvýší 

jejich robustnost a odolnost proti selhání. 

Najít robustní opatření, která zabrání zneužití technologií.  

4 Zlepšit připravenost EU na zvládnutí extrémních technologických pohrom. 

S ohledem na zkušenosti z havárie jaderné elektrárny Fukushima, zlepšit připravenost na vysoce 

nouzové situace, které mohou nastat při selhání systémů zajišťujících bezpečnost a systémů 

podporujících bezpečnost. 

5 Zlepšit odezvu na sledované pohromy, protože odezva je určena národními legislativami, přičemž 

členské státy mají odlišné systémy odezvy a současná úroveň odezev v rámci EU je často 

nedostatečná a bezzubá.  

Vypracovat plány odezvy pro technické infrastruktury zařazené do kritické infrastruktury, které 

zkrátí doby jejich nefunkčnosti (plány kontinuity). 

6 Připravit nástroje pro systematickou regulaci procesu obnovy; tj. plán obnovy a plán pro prevenci 

ztrát při obnově. 

7 Navrhnout cílené krizové řízení kritických situací, které mohou být způsobeny: nadprojektovými 

jadernými haváriemi; dlouhodobým výpadkem dodávek elektrické energie; dlouhodobým 

výpadkem dodávek pitné vody, dlouhodobým nedostatkem potravin; a dlouhodobým selháním 

finanční infrastruktury. 

8 Zlepšovat znalosti o pohromách a hledat způsoby jak vyřešit nedostatek: technických prostředků, 

nedostatečné znalosti a výcvik řídících pracovníků, špatné řízení odezvy a nedostatek financí.  

Systematicky je třeba odhalovat příčiny neurčitostí (znalostních nejistot). 

9 S ohledem na poučení z jaderné havárie Fukushima zlepšit metody pro sestavování zadávacích 

podmínek pro navrhování, konstrukci a provoz technologických budov, vybavení a infrastruktur; 

tj. deterministické a stochastické přístupy musí být doplněny expertním odhadem, kterým se zváží 

vliv znalostních nejistot (neurčitostí). 

Zlepšit: systém řízení území a objektů; a řízení integrálních rizik, protože dosud uplatňované 

postupy zatím neuvažují průřezová rizika, která jsou příčinou kaskádových selhání komplexních 

systémů. 

10 V praxi je třeba: realizovat strategické řízení integrální bezpečnosti, které je systematické 

a proaktivní; oponovat projekty veřejně, aby se vyloučil vliv lobbistů a dalších nátlakových 

skupin; a implementovat odborné znalosti ve prospěch veřejného zájmu.  

 Tabulka 4 - Bezpečnostní výzvy pro výzkum sociálních pohrom, jejich řízení a zvládání. 

Kritérium Seznam požadavků, které vyžaduje odstranění nedostatků (zdrojů kritičnosti) při řízení 

sociálních pohrom z pohledu konceptu bezpečné komunity 

1 Je nezbytné doplnit seznam pohrom o: nelegální produkci a distribuci omamných 

a psychotropních látek, nelegální migrace a šíření zbraní hromadného ničení.  
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2 Je třeba respektovat pořadí pohrom z hlediska závažnosti jejich dopadů: nelegální přístup 

do informačních systémů a počítačová kriminalita; teroristické útoky; korupce ve vládě a veřejné 

správě, včetně politické reprezentace; vážná hospodářská kriminalita, včetně praní špinavých 

peněz, daňových úniků; obchodování s lidmi a nelegální migrace; nelegální výroba a distribuce 

psychotropních látek; extremismus; a všechny formy diskriminace a netolerance. 

3 Zlepšit prevenci studovaných pohrom, protože: prevence není systematicky prováděná u žádné 

z výše uvedených pohrom; prevence je často deklarovaná jen podpisy smluv, úmluv, ujednání 

nebo bilaterálních / multilaterálních dohod, ale ve skutečnosti nejsou do praxe zavedeny žádné 

účinné nástroje. 

Zlepšit: těsnou interdisciplinární spolupráci všech zúčastněných stran na vnitrostátní úrovni 

a konzistenci s ostatními centrálními institucemi v rámci států EU; rozšiřování dobré praxe, další 

vzdělávání a školení odpovědných expertů na evropské úrovni; a ochranná opatření 

pro obyvatelstvo.  

4 Budovat systematicky připravenost pro vypořádání dopadů pohrom, protože: připravenost je sice 

dobře zpracována na teoretické úrovni; její úroveň v praxi je silně ovlivněna hospodářskou 

stabilitou konkrétního členského státu; a úroveň detekce (zpravodajské služby, technické 

prostředky a úroveň expertů) je proměnná a nepropojená. 

5 Zlepšit: sadu empirických scénářů pohrom; monitorování pohrom; zjišťování příčin, které vedly 

k dané pohromě; a metodiku odezvy, protože odezvy na pohromy jsou připraveny pouze 

na teoretické bázi bez vztahu k empiricky zmapovaným situacím. 

Protože vysoce nepřijatelný dopad na stávající situaci v zemích EU mají dlouhodobé důsledky 

ekonomické krize, je nutné najít efektivní nástroj pro přežití obyvatel a pro stabilizaci ekonomické 

situace, která vyvolává mnoho dalších následných pohrom.  

6 Připravit nástroje pro systematickou regulaci procesu obnovy; tj. plán obnovy a plán pro prevenci 

ztrát při obnově. 

7 Najít nástroje pro redukci zranitelností kritických infrastruktur, protože právě ony zajišťují 

každodenní potřeby obyvatel – nezbytnou pozornost je třeba soustředit na ochranu 

před terorismem, zejména kyberterorismem; úmyslným zneužití technologií; a snadným 

ideologickým zneužití Internetu k nátlakovým akcím a k šikaně lidí. 

8 Datové soubory o sociálních pohromách jsou roztříštěné, nejsou porovnatelné, protože chybí 

jednotný systém pojmů, konzistentní monitoringy a souborné datové katalogy. Přestože existují 

různé metody, směrnice nebo legislativní opatření pro stanovení scénářů objektů, jak v EU, tak 

v jednotlivých zemích nebo oblastech, je nutné vytvořit: konzistentní datové soubory; efektivní 

vzájemné konzultace a koordinace postupů a jejich flexibilních přizpůsobení rychle se vyvíjejícím 

globálním (nadnárodním) podmínkám, které přinášejí nové scénáře hrozeb, a proto vyžadují nové, 

více spolehlivé metody pro stanovení nových spolehlivých scénářů.  

9 Protože prevence a připravenosti jsou podmíněny největší možnou synergií mezi oblastí snížení 

rizika a oblastí adaptace na globální změny zacílené tak, aby finanční podpory na preventivní 

činnosti zvýšily odolnost vůči budoucím krizím, je třeba zajistit komplexní výzkum bezpečnosti 

ve všech příslušných oblastech, které jsou ve výzkumu propojeny tak, aby dosáhly synergický 

efekt a zlepšily výsledek.  

Vytvořit: kvalifikované sledování předmětných pohrom; účinné nástroje a legislativu 

pro prevenci, připravenost, odezvu a obnovu – např. za nesprávné řízení veřejných záležitostí 

zavést tvrdé sankce; kvalifikovaný výzkum založený na skutečných kvalifikovaných datech; 

a systém vzdělání.  

Zlepšit: řízení bezpečnosti v EU; spolupráci v bezpečnostním výzkumu; uplatňování stávajících 

směrnic a legislativy; a posilování individuálních nástrojů odezvy v EU při příslušných 

pohromách.  

10 V praxi je třeba: realizovat strategické řízení integrální bezpečnosti, které je systematické 

a proaktivní; oponovat projekty veřejně, aby se vyloučil vliv lobbistů a dalších nátlakových 

skupin; a implementovat odborné znalosti ve prospěch veřejného zájmu. 

 Tabulka 5 - Bezpečnostní výzvy pro výzkum vybraných pohrom, jejich řízení a zvládání. 

Kritérium Seznam požadavků, které vyžaduje odstranění nedostatků (zdrojů kritičnosti) při řízení 

vybraných pohrom z pohledu konceptu bezpečné komunity 

1 Seznam pohrom je nezbytné doplnit o zneužití a havárie biotechnologií, protože jejich využití není 

regulováno navzdory skutečnosti, že jejich odpady jsou často agresivnější než odpady chemických 

technologií. 
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2 Je třeba respektovat pořadí pohrom z hlediska závažnosti jejich dopadů: zneužití pravomoci; 

korupce; rozpad lidské společnosti do netolerantních skupin; zneužití technologií; a zneužití moci.  

3 Chybí preventivní opatření proti zneužívání biotechnologií, genetického inženýrství 

a nanotechnologií. 

4 V rámci připravenosti chybí opatření pro odvrácení problémů spojených se zneužitím 

biotechnologií, genetického inženýrství a nanotechnologií. 

5 Chybí kvalifikovaná opatření a činnosti odezvy proti situacím, ve kterých byly zneužity 

biotechnologie, genetické inženýrství a nanotechnologie. 

6 Chybí kvalifikované plány obnovy po zneužití biotechnologií, genetického inženýrství 

a nanotechnologií. 

7 Odstranit zranitelnosti, kterými jsou: chybějící katalogy dat pro příslušné pohromy; neexistující 

kvalifikované monitoringy; chybějící systematický výzkum vědeckými metodami atd. 

8 Doplnit znalosti, jak odstranit následující rysy současné společnosti: ve společnosti je atmosféra, 

která vede k honbě za bohatstvím a k nízké spolupráci obyvatel v zájmu veřejného blaha; péče 

o zdraví lidí, zvířat a rostlin není dostatečně zaměřená na zajištění zdravého obyvatelstva, 

zdravých a kvalitních potravin a pitné vody za přijatelnou cenu; právní ochrana občanů není 

dostatečná; a znalostí obyvatelstva v oblasti užívání moderních technologií jsou často mizivé. 

9 Je třeba: vytvářet kolekce kvalifikovaných dat (monitoring, kvalifikované katalogy); 

pro rozhodování vypracovat metody pro zpracování dat a pro tvorby norem a standardů, které 

budou kodifikovány v legislativě; provádět kvalifikovaný výzkum pohrom, který je zaměřen 

na bezpečí lidí a vzdělání. 

Je třeba výzkum zaměřený na integrální bezpečnost respektující veřejný zájem a politiky 

pro podporu veřejného blaha, které zajistí bezpečnou komunitu v různých geografických celcích, 

a také konsenzus mezi systémy sociálním, životního prostředí a technologickým. 

10 V praxi je třeba: realizovat strategické řízení integrální bezpečnosti, které je systematické 

a proaktivní; oponovat projekty veřejně, aby se vyloučil vliv lobbistů a dalších nátlakových 

skupin; a implementovat odborné znalosti ve prospěch veřejného zájmu. 

 Tabulka 6 - Bezpečnostní výzvy pro výzkum extrémních sociálních pohrom, jejich řízení a 

zvládání. 

Kritérium Seznam požadavků, které vyžaduje odstranění nedostatků (zdrojů kritičnosti) při řízení 

extrémních sociálních pohrom z pohledu konceptu bezpečné komunity 

1 Je nezbytné doplnit seznam pohrom o: nevyléčitelné nemoci; únosy / zmizení dětí; vandalismus; 

vraždy / pokus o vraždu / atentát; a lokální konflikty.  

2 Respektovat pořadí pohrom z hlediska závažnosti jejich dopadů: nevyléčitelné nemoci; únos / 

zmizení dětí; místní konflikty; teroristické útoky; vandalismus; a počítačová kriminalita. 

3 Zavést preventivní opatření proti: nevyléčitelným nemocem; teroristickým útokům; únosům / 

zmizení dětí; vandalismu; vraždám / pokusům o vraždu / atentátům; počítačové nebo kybernetické 

kriminalitě; a lokálním konfliktům.  

4 Zavést opatření a činnosti v rámci připravenosti pro případ výskytu: nevyléčitelných nemocí; 

teroristických útoků; únosů / zmizení dětí; vandalismu; vražd / pokusům o vražd / atentátů; 

počítačové nebo kybernetické kriminality; a lokálních konfliktů. 

5 Zavést opatření a činnosti odezvy pro případ výskytu: nevyléčitelných nemocí; teroristických 

útoků; únosů / zmizení dětí; vandalismu; vraždy / pokusu o vraždu / atentátu; počítačové nebo 

kybernetické kriminality; a lokálních konfliktů. 

6 Zavést opatření a činnosti obnovy dobré atmosféry v lidské společnosti po výskytu: neléčitelných 

onemocnění; teroristických útoků; únosů / zmizení dětí; vandalismu; vražd / pokusu o vraždu / 

atentátu; počítačové nebo kybernetické kriminality; a lokálních konfliktů. 

7 Najít protiopatření proti relativně velkému počtu obětí, a to nejen přímých, ale i těch, kteří utrpí 

psychickou újmu v případě sociálních pohrom a nastavit pravidla s cílem dosáhnout veřejného 

blaha. 

Stanovit jasné hranice lidské svobody a demokracie v lidské společnosti. 

8 Protiopatření proti relativně velkému počtu obětí sociálních pohrom, a to nejen přímých, ale i těch, 

které utrpí psychickou újmu v případě sociálních pohrom a nastavit pravidla s cílem dosáhnout 

veřejného blaha. 

Stanovit jasné hranice lidské svobody a demokracie v lidské společnosti. 

9 Formulovat: protiopatření proti sledovaným sociálním pohromám; jasné hranice lidské svobody 

a demokracie v lidské společnosti; a typ vzdělávání lidí, od dětství, které bude zaměřeno 
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na respektování lidí, přírody, kulturních památek a technologických výtvorů, které podporují 

lidské životy. 

Je třeba výzkum zaměřený na integrální bezpečnost, který respektuje veřejný zájem a politiky 

zaměřené na podporu veřejného blaha, které zajistí bezpečnou komunitu v různých geografických 

celcích, a také konsenzus mezi systémy sociálním, životního prostředí a technologickým. 

10 V praxi je třeba: realizovat strategické řízení integrální bezpečnosti, které je systematické 

a proaktivní; oponovat projekty veřejně, aby se vyloučil vliv lobbistů a dalších nátlakových 

skupin; a implementovat odborné znalosti ve prospěch veřejného zájmu. 

 Tabulka 7 - Bezpečnostní výzvy pro výzkum vybraných pohrom, jejich řízení a zvládání 

zacílené na respektování lidských dimenzí. 

Kritérium Seznam požadavků, které vyžaduje odstranění nedostatků (zdrojů kritičnosti) při řízení 

pohrom z pohledu ochrany obyvatelstva a z pohledu konceptu bezpečné komunity 

1 Je nezbytné doplnit seznam pohrom o: chybějící lidské dimenze ve správě EU; nízkou podporu 

denních potřeb lidí; nedostatečnou úroveň civilní ochrany v kritických situacích.  

2 Respektovat pořadí pohrom z hlediska závažnosti jejich dopadů: chybějící lidské dimenze 

ve správě EU; nízká podpora denních potřeb člověka; nedostatečná úroveň civilní ochrany 

v kritických situacích. 

3 Zavést prevenci proti: chybějící lidské dimenzi ve správě EU; nízké podpoře denních potřeb 

člověka; nedostatečné úrovni civilní ochrany v kritických situacích. 

4 Zavést opatření a činnosti v rámci připravenosti proti problémům, které působí: nedostatek lidské 

dimenze ve správě EU; nízká podpora denních potřeb člověka; nedostatečná úroveň civilní 

ochrany v kritických situacích. 

5 Zavést opatření a činnosti odezvy na problémy vyvolané: chybějící lidskou dimenzí ve správě EU; 

nízkou podporou denních potřeb člověka; nedostatečnou úrovní civilní ochrany v kritických 

situacích. 

6 Zavést opatření a činnosti obnovy po problémech vyvolaných: chybějící lidskou dimenzí 

vesprávě EU; nízkou podporou denních potřeb člověka; nedostatečnou úrovní civilní ochrany 

v kritických situacích. 

7 Odstranit: neschopnost EU a členských států respektovat lidský rozměr v řízení; neschopnost 

obyvatel postarat se o sebe, svou rodinu, zajistit svůj majetek, mít základní jídlo a vodu na dobu 

nejméně 24 hodin; a nekorektní chování lidí v kritických situacích. 

8 Zajistit znalosti pro strategické řízení bezpečnosti území v dynamicky proměnném světě, v němž 

budou brány v úvahu aspekty spojené s: 

- lidskými životy a zdravím jako ochranou těla, jídla, pití, pohodlí a domova, 

- lidským bezpečím jako ochranou proti psychickému poškozování a ztrátě jistoty, 

- majetkem jako ochranou: budov a jejich vybavení – ztráta, poškození; domácích zvířat - 

úhyn, ztráta, 

- veřejným blahem jako ochranou proti: zhoršení atmosféry mezi lidmi; a ztrátě bezpečí, 

- životním prostředím jako ochranou: ovzduší; povrchové vody; podzemních vod; půdy; 

horninových masívů; krajiny; lesa; flóry; a fauny, 

- infrastrukturami a technologiemi jako ochranou pro případ: selhání zásobování energií 

(elektřina, teplo, plyn); výpadek dodávky vody pitné, selhání dodávek užitkové vody; 

selhání systému odpadních vod; selhání dopravní sítě; výpadek počítačové infrastruktury 

(komunikační a informační sítě); selhání bankovního a finančního sektoru; selhání 

pohotovostních služeb (policie, hasiči, zdravotníci); nedostatek základních služeb v oblasti 

zásobování potravinami, likvidaci odpadu, sociální služby, pohřební služby, selhání 

průmyslu a zemědělství; a selhání státních a místních samospráv, tj. správy a řízení lidské 

společnosti. Je nutno sestavit principy plánů kontinuity a pohotovostních plánů. 

9 Najít zásady pro strategické řízení bezpečnosti území v dynamicky proměnném světě, které budou 

řešit problémy v oblastech: technické; operativní / funkční; taktické; strategické; a politické, které 

budou propojeny a budou mít společný cíl.  

Určit způsob jak: podporovat lidi; respektovat lidské dimenze při správě a vládnutí; vybudovat 

materiální, technickou a finanční základnu; a spolupracovat se státy mimo EU. 

10 V praxi je třeba: realizovat strategické řízení integrální bezpečnosti, které je systematické 

a proaktivní; oponovat projekty veřejně, aby se vyloučil vliv lobbistů a dalších nátlakových 

skupin; a implementovat odborné znalosti ve prospěch veřejného zájmu. 
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 Tabulka 8 - Bezpečnostní výzvy pro výzkum selhání bankovnictví a financí, jejich řízení a 

zvládání. 

Kritérium Seznam požadavků, které vyžaduje odstranění nedostatků (zdrojů kritičnosti) při řízení 

selhání v oblasti bankovnictví a financí z pohledu konceptu bezpečné komunity  

1 Je nezbytné doplnit seznam pohrom o: špatnou správu financí a bankovních sektorů; 

nedostatečnou správu věcí veřejných; a korupci. 

2 Respektovat pořadí pohrom z hlediska závažnosti jejich dopadů: korupce; zneužití moci; 

nedostatečný respekt k veřejnému zájmu; špatné řízení vrcholového orgánu sektoru; špatná státní 

správa. 

3 Zavést účinná preventivní opatření a činnosti proti: korupci; zneužití pravomoci; nedostatečné 

dodržování veřejného zájmu; špatnému řízení vrcholového orgánu sektoru; a špatné státní správě. 

Aplikovat koncept systému v dynamicky proměnném světě, řízení a zvládání průřezových rizik. 

4 V rámci připravenosti vytvořit účinná zmírňující opatření a činnosti proti: korupci; zneužití 

pravomoci; nedostatečné dodržování veřejného zájmu; špatnému řízení vrcholového orgánu 

sektoru; a špatné státní správě. Postupně zavádět koncept systému v dynamicky proměnném světě, 

řízení a zvládání průřezových rizik.  

5 Zavést účinná opatření a činnosti odezvy v případě výskytu: korupce; zneužití pravomoci; 

nedostatečného dodržování veřejného zájmu; špatného řízení vrcholového orgánu sektoru; 

a špatné státní správy. Postupně zavádět koncept systému v dynamicky proměnném světě, řízení 

a zvládání průřezových rizik.  

6 Zavést efektivní opatření a činnosti obnovy po výskytu problémů spojených s: korupcí; zneužitím 

pravomoci; nedostatečným dodržováním veřejného zájmu; špatným řízením vrcholového orgánu 

sektoru; a špatnou státní správou. Postupně zavádět koncept systému v dynamicky proměnném 

světě, řízení a zvládání průřezových rizik.  

7 Odstranit zranitelnosti, kterými jsou: špatné řízení vrcholového orgánu sektoru; špatné řízení 

státní správy; špatné řízení a správa bank; nadbytečný počet zaměstnanců; tlak akcionářů 

na získání výhodnějších podmínek; a nedostatečné účetnictví bank.  

8 Doplnit znalosti o průřezových rizicích v bankovnictví a v řízení orgánů a zavést je do praxe, aby 

se zabránilo organizačním haváriím. 

Odstranit příčiny systémového rizika, které je rizikem spojeným s přenosem problémů - 

neschopnost jedné instituce plnit své závazky způsobí, že ostatní instituce nebudou schopny splnit 

své závazky. Příslušné selhání může způsobit významné problémy spojené s likviditou a obtíže 

v splácení úvěrů bankám, a tím ohrozit stabilitu bankovní soustavy jako celku. Ochrana proti 

systémovému riziku je součástí aktivit regulátorů finančních trhů (včetně institucí provádějících 

bankovní dohled) a centrálních bank. 

9 Najít principy stability finančních a bankovních sektorů v dynamicky proměnném světě. 

Zlepšit: systém řízení finančního a bankovního sektoru; a řízení integrálního rizika, protože 

postupy dosud uplatňované neuvažují průřezová rizika, která jsou příčinou kaskádových selhání 

komplexních systémů. 

10 V praxi je třeba realizovat strategické řízení integrální bezpečnosti, které je systematické 

a proaktivní; oponovat projekty veřejně, aby se vyloučil vliv lobbistů a dalších nátlakových 

skupin; a implementovat odborné znalosti ve prospěch veřejného zájmu. 

Tabulka 9 - Bezpečnostní výzvy pro výzkum selhání dodavatelských řetězců, jejich řízení a 

zvládání. 

Kritérium Seznam požadavků, které vyžaduje odstranění nedostatků (zdrojů kritičnosti) při řízení 

dodavatelských řetězců z pohledu konceptu bezpečné komunity 

1 Zvážit rizika dodavatelských řetězců v EU, kterými jsou: tradiční majetková rizika - požáry, 

přírodní pohromy, výpadky elektrizační soustavy a odstávky zařízení; krádeže, násilí a terorismus; 

politické nestabilita a rizika spojená s kolísáním směnných kurzů, přerušením dodávek kvůli 

politickým problémům v zemi dodavatele; podvodu a možných důsledků z centrálního plánování 

ekonomiky; selhání počítačových a telekomunikačních sítí; velmi nároční zákazníci vyžadující 

rychlé a přesné dodávky; krátká životnost výrobků jako rozmanitost výrobků, jejich zastupitelnost 

a důraz na jejich kontinuální inovace a flexibilitu; kompletní shoda výrobků podle zákonů 

jednotlivých zemí; a chyby v komunikaci s dodavateli.  

2 Respektovat pořadí rizik kvůli závažnosti jejich dopadů: strategická rizika, finanční rizika, 

provozní rizika a rizika spojená s pohromami sledovanými podle přístupu All Hazard Approach.  
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3 Zajistit účinná preventivní opatření a činnosti proti: strategickým rizikům, finančním rizikům, 

provozním rizikům a rizikům spojeným s pohromami sledovanými podle přístupu All Hazard 

Approach. 

4 Zajistit v rámci připravenosti účinná zmírňující opatření a činnosti pro případ realizace: 

strategických rizik, finančních rizik, provozních rizika a rizik spojených s pohromami 

sledovanými podle přístupu All Hazard Approach.   

5 Zajistit efektivní opatření a činnosti odezvy pro případ realizace: strategických rizik, finančních 

rizik, provozních rizika a rizik spojených s pohromami sledovanými podle přístupu All Hazard 

Approach.   

6 Zajistit efektivní opatření a činnosti obnovy po realizaci: strategických rizik, finančních rizik, 

provozních rizika a rizik spojených s pohromami sledovanými podle přístupu All Hazard 

Approach.   

7 Odstranit důsledky selhání vztahů v řízení dodavatelského řetězce, tj. selhání vztahů mezi 

dodavateli, dopravci, zákazníky, spotřebiteli, manažery pro nakládání s odpady, včetně těch, kteří 

se zabývají likvidací výrobků po skončení jejich životnosti. Zvažovat interakce, které se 

pravděpodobně mění v řetězci nahoru a dolů podle toho, co je předmětem zájmu organizace 

v dodavatelském řetězci. Je zřejmé, že efektivní komunikace může posílit spolupráci, snížit 

potenciál pro nedorozumění a ovlivnit opatření přijatá organizacemi v rámci dodavatelského 

řetězce. 

8 Získat znalosti pro propojené řízení a zvládnutí problémů: konstrukce, plánu a technologických 

rizik; kreditních rizik; tržních rizik; vnějších rizik; provozních rizik; a rizik spojených s řízením 

a rozhodováním.  

9 Vyhodnotit dopady: tradičních majetkových rizik (požáry, přírodní pohromy, výpadky systému 

dodávek energie a prostoje zařízení); krádež, násilí a terorismus; politická nestabilita a rizika 

spojená s kolísáním směnných kurzů; přerušení dodávek kvůli politickým problémům v zemi 

dodavatele; podvodů a důsledků centrálního plánování ekonomiky; selhání počítačových 

a telekomunikačních sítí; velmi náročných zákazníků, kteří vyžadují rychlé a přesné doručení; 

krátká životnost produktů, rozmanitost výrobků, jejich zastupitelnosti a důraz na jejich kontinuální 

inovaci a flexibilitu; kompletní shody výrobků podle zákonů jednotlivých zemí, a selhání 

v komunikaci mezi účastníky dodavatelských řetězců, a stanovit účinná ochranná opatření 

a činnosti. 

Zavést účinná ochranná opatření a činnosti pro spolehlivý provoz dodavatelských řetězců. 

Stanovit oblastí, ve kterých řízení založené na filozofii "Just in time - právě včas" mohou ohrozit 

člověka, např.: potravní řetězec; nezbytné zásoby pro zvládnutí nouzových situací, které potřebuje 

stát pro zajištění základní funkce státu atd. 

10 V praxi je třeba: realizovat strategické řízení integrální bezpečnosti, které je systematické 

a proaktivní; oponovat projekty veřejně, aby se vyloučil vliv lobbistů a dalších nátlakových 

skupin; a implementovat odborné znalosti ve prospěch veřejného zájmu. 

Tabulka 10 - Bezpečnostní výzvy pro výzkum pohrom, jejich řízení a zvládání z pohledu 

zajištění přežití lidí. 

 Kritérium Seznam požadavků, které vyžaduje odstranění nedostatků (zdrojů kritičnosti) při řízení 

pohrom zaměřeného na přežití lidí z pohledu konceptu bezpečné komunity 

1 Špatná rozhodnutí v oblasti ochrany lidí vedoucí k ohrožení lidí, tj. zdroje organizačních havárií 

ve veřejné správě. 

2 Selhání veřejné správy při rozhodování o péči o lidi. 

3 Nízká prevence špatných rozhodnutí vedoucích k ohrožení lidí. 

4 Nízká připravenost na zmírnění dopadů špatných rozhodnutí vedoucích k ohrožení lidí. 

5 Nízká odezva na špatná rozhodnutí vedoucí k ohrožení lidí. 

6 Nezvažuje se obnova po špatných rozhodnutí vedoucích k ohrožení lidí. 

7 Nutno začít zvažovat dopady špatných rozhodnutí státní správy, která vedou k ohrožení lidí. 

Při rozhodování o ohrožení lidí je třeba odstranit: podcenění krutosti / závažnosti sledovaných 

pohrom; používání neadekvátních scénářů pro rozhodování; korupci; zneužití moci atd.  

8 Překonat nedostatky: 

- i přes existující povědomí o přírodních pohromách, systematická prevence zaměřená 

na zvýšení odolnosti budov a technologií není vždy na potřebné úrovni, 

- v sociální oblasti: v mnoha případech není dostatek péče věnován prevenci lidských chyb 

při řízení podniků a při správě věcí veřejných; není dostatečná ochrana proti šikaně 



 

81 
 

a podobným jevům ve školách a na pracovištích; a není dostatečná ochrana lidí proti zneužití 

CBRNE a IT technologií, 

- v oblasti technologií chybí jasný pragmatismus a technické vzdělávání obyvatelstva, aby se 

zajistila jasná podpora inovací a nových technologií a podpora snah vlády prosazovat 

používání bezpečných a vysoce kvalitních technologií, 

- v oblasti životního prostředí je nedostatečná ochrana proti znečištění ovzduší, vody a půdy; 

a nízká kvalita nakládání s odpady, 

- v oblastech souvisejících s vnitřními závislostmi v lidském systému byla zjištěna 

nedostatečná péče v následujících oblastech (seřazeno podle priorit získaných z údajů 

od respondentů), která způsobuje: chyby v řízení lidské společnosti ve prospěch veřejného 

zájmu, tj. nedostatečný boj proti: korupci, zneužívání moci a rozpadu lidské společnosti 

na netolerantní skupiny; selhávání služeb pro občany (zdravotnictví, školství, sociální 

péče…); selhání toků surovin a výrobků; selhání energetických toků; selhání peněžních toků; 

selhání informačních toků; a selhávání ve veřejné dopravě, 

- neodpovědnost politiků a zaměstnanců státní správy za kvalitu svých rozhodnutí ve prospěch 

veřejného zájmu, 

- nepožadování profesní odpovědnosti od pracovníků veřejné správy při rozhodování v oblasti 

veřejného zájmu, 

- neschopnost veřejné správy používat nástroje pro identifikaci, analýzu a řízení rizik 

ve veřejném zájmu (je třeba stanovit postihy za rozhodování ad hoc bez korektního ověření 

faktů a nerespektování veřejného zájmu), 

- neexistuje žádná dostatečná kontrola využívání veřejných zdrojů, sil a prostředků, 

- dobrá práce ve veřejném zájmu není zcela doceněna a zájmy různých lobbistů a politických 

skupin jsou preferovány, 

- vzdělávání a zdravý vývoj obyvatelstva nejsou podporovány. 

9 Strategické řízení integrální bezpečnosti v dynamicky proměnném světě na všech důležitých 

úrovních: technické; provozní / funkční; taktické; strategické; a politické, nejsou vzájemně 

propojeny. 

Je třeba výzkum zaměřený na integrální bezpečnost, která respektuje veřejný zájem a politiku 

pro podporu veřejného blaha, které zajistí bezpečnou komunitu v různých geografických celcích, 

a také konsenzus mezi systémy sociálním, životního prostředí a technologickým. 

10 V praxi je třeba: realizovat strategické řízení integrální bezpečnosti, které je systematické 

a proaktivní; oponovat projekty veřejně, aby se vyloučil vliv lobbistů a dalších nátlakových 

skupin; a implementovat odborné znalosti ve prospěch veřejného zájmu. 

 

Srovnání tabulek 1 – 10 ukazuje, že: 

 existuje řada jevů, které nejsou dosud sledovány jako pohromy, a proto nejsou oceněny 

jejich dopady na lidi a ostatní veřejná aktiva, tj. neprovádí se žádná ochrana proti nim, 

 krutost některých pohrom není doceněna, a proto se nedělají praktická opatření 

pro případ, že se realizují extrémní jevy, 

 opatření a činnosti prevence, připravenosti, odezvy a obnovy pro známé pohromy mají 

rezervy ve všech případech, 

 snižování zranitelnosti lidí a území je na nízké úrovni, 

 existují velké mezery ve znalostech nutných pro úspěšné řízení a zvládnutí pohrom, 

 naléhavých konkrétních úkolů, které nejsou adekvátně řešeny, je mnoho, 

  je třeba: realizovat strategické řízení integrální bezpečnosti, které je systematické 

a proaktivní; oponovat projekty veřejně, aby se vyloučil vliv lobbistů a dalších 

nátlakových skupin; a implementovat odborné znalosti ve prospěch veřejného zájmu. 

Vyřešením předmětných bezpečnostních výzev, uvedených v tabulkách 1-10, EU 

získá schopnost překonat nedostatky při řízení pohrom z pohledu bezpečné komunity, což 

povede ke stabilitě a zvýšení odolnosti EU, a zaručí EU důstojnou roli ve světě i v roce 2035. 
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3 POŽADAVKY NA BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM 

Výzkum je nástroj, který v předstihu identifikuje možné problémy a připravuje návrhy 

na jejich překonání. Formulace úkolů pro bezpečnostní výzkum je pochopitelně založena 

na filozofii, že každá odpovědná vláda musí chránit obyvatele denně a v kritických situacích, 

tj. EU musí také plnit základní funkce státu. Aby bezpečnostní výzkum skutečně plnil svoji 

funkci, musí dávat správné a ověřené výsledky. Ze specifické panelové diskuse s odborníky 

z akademické sféry vyplynuly dále uvedené požadavky na bezpečnostní výzkum: 

 výzkum musí být cílený na kritické problémy, tj. je třeba, aby známé nebylo znovu 

zkoumáno bez dobrého důvodu, 

 výzkum musí hledat a řešit otevřené problémy, a to správně s ohledem na současné 

poznatky a zkušenosti o zajištění bezpečné komunity a jejího rozvoje, 

 výsledky simulací bez ověření na reálných datech nesmí být považovány za výsledky 

výzkumu, 

 výzkum musí zajišťovat objektivní výsledky pro dané podmínky, a proto musí 

systematicky prezentovat výsledky před relevantní odbornou veřejností a být 

předmětem veřejné oponentury. Veřejnými oponenturami se zabrání plagiátorství, 

zajistí se skutečná ochrana duševního vlastnictví a bude podporován rozvoj tvůrčích 

schopnosti jednotlivců, kteří mají tvůrčí potenciál a jsou ochotni dát ho do služeb EU 

ve prospěch rozvoje jejich obyvatel, 

 řízení výzkumu musí zabraňovat zkreslování výsledků ve stylu "základní je to, co říká 

autorita", které brání rozvoji. Proto je nezbytné neskrývat konflikty mezi výsledky 

projektů, neboť jejich existence je normální. V úsilí o nalezení správného řešení, je 

nutné provést důkladné šetření s cílem zjistit příčiny problémů a definovat jejich 

optimální řešení za daných podmínek a v rámci daných možností.  

Hlavním úkolem budoucího bezpečnostního výzkumu EU je vytvořit systémy 

pro rozhodování založené na znalostech a efektivním využívání zdrojů a přírody. Proto EU 

musí odstranit nepříznivé vlivy lobbistických skupin, které mají odlišené cíle od veřejného 

zájmu. 

ZÁVĚR 

Výzvy pro bezpečnostní výzkum EU tvoří: 

 odstranění nedostatků, které již byly shrnuty v práci (Procházková, 2013), tj.: přístup 

All Hazard Approach není používán systematicky; některé pohromy jsou podceňovány 

(především v sociální oblasti); systémové, strategické a proaktivní řízení není vždy 

implementováno do praxe; jsou mezery v řízení rizik, rizikovém inženýrství 

a ve vyjednávání s riziky; současný výzkum neurčuje prioritní směry, jeho cíle jsou 

ovlivněny politiky či lobbystickými skupinami; postupy realizace a orientace strategií 

nejsou pravidelně ověřovány; chybí rozumná strategie pro zvládání pohrom; řízení 

pohrom často nerespektuje životní cykly pohrom; chybí důraz na řešení problémů, 

stále je jen spousta diskusí o problémech; nedostatek zdrojů; nedostatečné nástroje 

k zajištění finanční stability EU; a nedostatečné řízení zacílené na ochranu 

obyvatelstva a jeho rozvoje, 

 nedostatky odhalené v tabulkách 1-10, tj.: existence nových pohrom, protože území 

a lidská společnost se dynamicky vyvíjí; růst zranitelnosti EU a jejích občanů (faktory: 

počet obyvatel; závislost na vymoženostech civilizace; vyčerpávající se zásoby vody, 

energie a surovin; znečištění životního prostředí; sociální konflikty atd.), v důsledku 

kterých se zvyšují velikosti rizik všeho druhu; nedostatky v řízení pohrom, zvláště pak 

v řízení a vyjednávání s riziky všeho druhu (nejsou účinné nástroje pro práci 
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s průřezovými riziky) a často se nepožaduje dosažení vysoké účinnosti při nakládání 

se zdroji, tj. aby vynaložená práce i výše finanční podpory byly adekvátní úrovni rizika 

pro EU a její obyvatele; chybí nástroje pro včasné řešení možných extrémních situací, 

tj. nemáme řešení problémů na technické, operativní, taktické, strategické a politické 

úrovni; chybí strategie pro systematické, strategické a proaktivní řízení území EU, 

které obsahují reakce na možné změny, a které by měly být dodrženy politiky 

při realizaci v praxi; je velký vliv lobbistů při zadávání výzkumných projektů; chybí 

důraz na shromažďování kvalitních nových znalostí a jejich aplikaci ve prospěch 

veřejného zájmu. 

Dalším problémem výzkumu je, že EU vynakládá finance na řadu projektů 

a nepožaduje, aby se výsledky všech projektů: propojovaly do celku (v některých projektech 

lze dokonce najít varování, že zpracovatel neodpovídá za problémy, které vzniknou uživateli 

při aplikaci výsledků projektu v praxi); byly založené na kvalitních datech; a byly ověřené 

v praxi. 

Hlavním úkolem budoucího bezpečnostního výzkumu EU je vytvořit správné 

a validované podklady pro systémy pro podporu rozhodování založené na znalostech 

a zkušenostech spojených s řízením systému systémů v dynamicky proměnném světě kvůli 

komplexní povaze systému, kterým je EU. Proto EU musí odstranit nepříznivé vlivy 

lobbistických skupin, které mají odlišené cíle od veřejného zájmu a podporovat kreativní lidi 

pracující v její prospěch. 
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of trade-off with disasters were determined. By help of ten specific criteria there were determined 
the causes of their criticality. Recognition and remove of criticality causes in ten followed domains 
are present challenges for security research. The paper contains both, the real proposals of tasks 
by which the disaster management criticalities decrease in followed domains and the demands 
on performance of security research that ensure that security research truly fulfils its function. 
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PŘÍPRAVA KRIZOVÝCH PRACOVNÍKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY A 

ZDRAVOTNICKÝCH SLOŽEK IZS 

MUDr. Josef Štorek, PhD.; Mgr. Šárka Nováková 

ÚVOD 

Legislativní ukotvení zdravotnických záchranných služeb a jejich pracovišť krizové 

připravenosti v roce 2011 potvrzuje důležitost přípravy zdravotnických složek 

na mimořádné situace. Vedle pracovišť krizového řízení vytvořených na krajských úřadech 

je to další legislativou ustanovené pracoviště, které se plně věnuje přípravě (vč. vzdělávání) 

na mimořádnou událost/krizový stav. Obdobná pracoviště jsou postupně zřizována 

i v nemocnicích a hygienických stanicích, zde však chybí právní předpisy, které by zaručily 

jednotnost těchto pracovišť ať už po stránce personální či obsahové. 

Cílem tohoto příspěvku je zmapování současného stavu, přesněji podmínek, 

připravenosti zdravotnických složek a veřejné správy věnující se zdravotnické přípravě 

na řešení mimořádných událostína krajské úrovni. Snahou autorů je poukázat 

na rozdílnépřístupy jednotlivých prvků zdravotnického řetězce k zajištění krizové 

připravenosti, kterou se podílínaposkytování ochrany života a zdraví občanů České 

republiky (čl. 1 ústavního zákona). 

1 KRIZOVÁ INFRASTRUKTURA RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ 

Připravenost resortu zdravotnictví ke zvládání mimořádných situací (v pojetí mimořádných 

událostí a krizových situací nevojenského, ale i vojenského charakteru) je vedle strukturální 

podmínky, kterou představuje krizová infrastruktura resortu (vybraní poskytovatelé 

zdravotních služeb),potřebapermanentní přípravy klíčových řídících a vedoucích pozic 

v resortu. 

Koho tedy školit a připravovat na řešení/řízení reakce na mimořádné události? Resp. 

kdo a kde (ze kterých organizací) má být zařazen do této krizové infrastruktury resortu? 

Klíčovým řídícím prvkem každé organizace je ředitel, který nese zodpovědnost 

za řízení a činnost daného subjektu. Tato zodpovědnost je částečně přenesena na nižší 

vedoucí pozice v souladu s organizační strukturou dané organizace. Při tomto výčtu však 

často dochází k opomíjení těch nejdůležitějších – a sice krizových manažerů, kteří často 

nejsou obsazeni do vedoucích pozic, ale jsou zařazeni na pozici referenta. 

Krizovou infrastrukturu resortu nelze zaměňovat za kritickou infrastrukturu resortu 

zdravotnictví, která jedefinovánanařízením vlády ze dne 22. 12. 2010 č. 432/2010 Sb., 

o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. Tato totiž zahrnuje prvky technického 

a technologického charakteru, které musí být zajištěny pro chod resortu. Kritéria pro určení 

prvků krizové infrastruktury v odvětví zdravotnictví splňují pouze operační střediska 

zdravotnických záchranných služeb, což je pro krizovou infrastrukturu nedostačující.  

Chceme-li definovat důležité lidské zdroje zdravotnictví nezbytné pro zajištění 

schopnosti adekvátně a správně reagovat na mimořádné události a zajistit připravenost na ně, 

musíme se podívat do zdravotnictví a složek, které jej tvoří (zdravotnické složky), na jejich 

krizovou připravenost a úkoly, či chcete-li postavení. Pak se nám rozkryje množina 

pracovníků, která musí být znalá, tedy připravená, a tvořící vzájemně funkční celek krizové 

infrastruktury zdravotnictví. 
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Zdravotnictví lze charakterizovat jako navzájem funkčně provázaný systém (viz obr. 

1), který tvoří celá řada subjektů: 

 správní úřady s působností ke zdravotnictví (MZ ČR, kraje, ORP, obce),  

 orgány ochrany veřejného zdraví, 

 poskytovatelé zdravotní péče, 

 poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, 

 občané, poskytovatelé první pomoci, 

přičemž právní subjektivita těchto subjektů vyžaduje odlišný přístup ústředních orgánů 

(MZ ČR pro zdravotnictví a MV ČR pro krizové řízení) při jejich řízení a vedení. A jelikož 

se jedná o systém, je jeho síla rovna nejslabšímu článku celého řetězce. 

Obrázek 2: Schéma systému zdravotnictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Fišer, 2006) 

Krizovou připraveností zdravotnictví se zabývá několik typů organizací 

na regionální (krajské i okresní) a celostátní úrovni, které je nutné podchytit a systematicky 

budovat a rozvíjet (viz obr. 2).  

Krizovou infrastrukturu resortu je tedy nutné nejprve definovat – pro krajskou 

i národní úroveň se jedná o důležité prvky/stavební kameny poskytování zdravotní péče 

a ochrany zdraví na daném území. Je-li v ČR 14 ZZS či 14 KHS mají pro národní 

infrastrukturu jiný význam než pro krajskou úroveň, kde jsou jedinými poskytovateli. 

Definování této „infrastruktury“ je tedy odpovědností příslušných správních úřadů (odbory 

zdravotnictví krajského úřadu a MZ ČR). 

  

Obce, ORP 
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Obrázek 3: Struktura řízení krizové připravenosti zdravotnictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Fišer, 2006) 

2 PRACOVNÍCI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI VE 

ZDRAVOTNICTVÍ 

Z výše uvedených subjektů se krizovou připraveností zabývá (dle platné legislativy): 

 zdravotnická záchranná služba (§ 16 zákona č. 374/2011 Sb. ukládá povinnost 

vytvořit pracoviště krizové připravenosti a přesně definuje jeho náplň a úkoly včetně 

zpracování traumatologického plánu ZZS; ovšem bez personálního obsazení) 

 krajské úřady (podle § 14a odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb. v platném znění mají 

povinnost vytvořit pracoviště krizového řízení, které poskytuje součinnost HZS kraje 

pro zpracování krizového plánu kraje. Toto pracoviště není blíže specifikováno 

a zpravidla jej představuje oddělení bezpečnosti a krizového řízení či jinak nazvaný 

samostatný útvar v čele s tajemníkem bezpečnostní rady kraje. Odbory zdravotnictví 

však mají další úkoly (zpracování traumatologického plánu kraje) a přitom ze svého 

středu zpravidla vyčleňují pouze jednoho pracovníka pro krizovou problematiku, 

mimo zmíněné pracoviště krizového řízení.  

Další subjekty vytvářejí obdobná pracoviště dobrovolně (a svévolně): 

 zdravotnická zařízení,  

 krajské hygienické stanice. 

Zdravotnická zařízení mají uloženy úkoly v oblasti krizového řízení, nemají však 

legislativně ukotvenu povinnost vytvářet pracoviště krizového řízení. Často jsou však 

v nemocnicích (lůžkovázdravotnická zařízení) vytvářeny útvary krizového managementu 

v čele s tajemníkem ÚKM. Velikost těchto útvarů je však odvislá nejen od velikosti ZZ, ale 

také od uvědomělosti jejího ředitele. Zdravotnická zařízení zpracovávají celou řadu 

dokumentů s ohledem na úkoly uložené krajským úřadem (traumatologický plán ZZ podle 

§ 47 zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky č. 101/2012 Sb., dále pandemický plán ZZ a Plán 

krizové připravenosti ad.). 

Dalším subjektem, který má uloženy nemalé úkoly v oblasti krizového řízení, jsou 

krajské hygienické stanice. Tyto jsou pověřeny zpracováním pandemického plánu kraje, 
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dále zpracovávají v rámci havarijního plánu kraje tzv. Plán hygienicko-epidemiologických 

opatření, implementací typového plánu Epidemie na území svého kraje a nově jsou pověřeny 

úkolem implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) a příslušných 

směrnic MZ ČR na svém území. Jako územní správní orgán uvedený v krizovém plánu kraje 

zpracovává také Plán krizové připravenosti KHS. Ani tady však neexistuje žádná povinnost 

vytvářet pracoviště krizového řízení, pouze je odpovědností ředitele KHS zajistit plnění 

svěřených úkolů směrem k IZS a MZ ČR. V praxi je pak funkce krizového manažera často 

vykonávána jen na částečný úvazek na nejrůznějších pracovních pozicích (ředitel KHS, 

náměstek, epidemiolog, sekretářka, vněkolika případech je vytvořena funkce krizový 

manažer KHS – viz tab. 2). 

Jelikož krizové řízení představuje celý systém pokrývající nejrůznější oblasti a vědní 

disciplíny (personalistika, management ad.) a zasahuje do všech úrovní řízení, stává se nikdy 

nekončícím cyklem činností, které jedině v případě, že jsou vykonávány soustavně, 

koncepčně a komplexně mohou přinést užitek v podobě funkčního systému bezpečnosti. 

Aktuální „krizová infrastruktura resortu zdravotnictví“ z hlediska lidských 

zdrojů je však značně roztříštěná a nejednotná. Stejně tak i příprava jejich pracovníků, kteří 

ji naplňují (viz tabulka č. 1). Přestože existuje řada dokumentů a právních předpisů, která se 

budování a rozvoji, tj. přípravě a vzdělávání, těchto klíčových prvků věnuje, nepodařilo se 

dosud dosáhnout konzistentní a trvalé připravenosti krizových pracovníků, a tedy ani 

krizových pracovišť na všech úrovních a ve všech složkách (subjektech) zdravotnictví. 

Přitom právě lidské zdroje jsou největší slabinou a současně i nejsilnější stránkou každého 

systému. 

Tabulka 1: Přehled krizových pracovníků ve zdravotnictví na úrovni kraje 

Subjekt 

zdravotnického 

systému 

Zřízení pracoviště Počet 

pracovníků 

(v absolut. 

číslech) 

Stanovené 

požadavky 

na 

krizovéprac

ovníky 

Nastavený 

systém 

vzdělávání 

legislativou 
název 

pracoviště 

ZZS Ano Pracoviště 

krizové 

připravenosti 

2 Ne Ne 

ZZ mimo FN Ne Útvar/odd. 

krizového 

managementu 

2 Ne Ne 

FN Ne 2 Ne Ne 

KHS Ne jen referent 1 Ne Ne 

Krajské úřady 

(KU) odd. KŘ 
Ano Oddělení 

krizového 

řízení 

5  
(Praha – 

odbor:35) 

Ano 
(ZOS1) 

Ne 

KU odd. zdrav. Ne jen referent 1 Ne Ne 

Celkem v kraji 
 Min. 11 

(bez ohledu na počty ZZ v kraji) 

Pozn.:Autoři vycházejí z dostupných údajů hl. m. Prahy, Středočeského a Plzeňského kraje, tj. tří krajů v ČR. 
(Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků) 

 

Personální požadavky jsou právními předpisy stanoveny pouze pro pracovníky 

kontaktních míst v lůžkových zdravotnických zařízeních, pracovníky výjezdních skupin 

a operačního střediska ZZS, dále pro výkon odborných činností, mezi které se ovšem krizová 

připravenost nespadá. 

  



 

89 
 

Tabulka 2: Srovnání pracovníků ZZS obsazených do pracoviště krizové připravenosti 

s krizovými pracovníky KHS 

 
ZZS 

Počet pracovníků*  
KHS 

Funkce krizového 
managera** 

počet 
osob 

přepočten
é úvazky 

počet 
osob 

přepočten
é úvazky 

ZZS hl. m. Praha 2 1,5 HS hl. m. Praha 1 0,5 

ZZS Jihočeského kraje 2 2,0 KHS Jihočeského kraje 1 0,5 

ZZS Jihomoravského kr. 4 3,5 KHS Jihomoravského kr. 0 0,5 

ZZS Karlovarského kr. 2 1,0 KHS Karlovarského kr. 0 0,5 

ZZS Královehradec-
kého kraje 

3 1,5 KHS Královehradec-
kého kraje 

0 0,5 

ZZS Libereckého kr. 3 2,5 KHS Libereckého kraje 1 0,5 

ZZS Moravskoslezs-
kého kraje 

1 1,0 KHS Moravskoslezs-
kého kraje 

0 0,5 

ZZS Olomouckého kr. 3 1,5 KHS Olomouckého kr. 1 0,5 

ZZS Pardubického kr. 2 1,0 KHS Pardubického kr. 0 0,5 

ZZS Plzeňského kraje 2 2,0 KHS Plzeňského kraje 1 0,5 

ZZS Středočeského kr. 2 1,0 KHS Středočeského kr. 1 0,5 

ZZS Ústeckého kraje 2 1,0 KHS Ústeckého kraje 0 0,5 

ZZS kraje Vysočina nezjištěn KHS kraje Vysočina 1 0,5 

ZZS Zlínského kraje 1 0,5 KHS Zlínského kraje 1 0,5 

Průměrný počet  2,1 1,4  1 0,5 
*Stav pracovníků v roce 2014 

**Stav pracovníků v roce 2013, není-li vytvořena funkce krizového managera, zastává tuto činnost jiný 

pracovník 

Pozn.: Pro zjednodušení jsou všechny pracovní poměry uzavřené formou dohody či na částečný úvazek 

považovány za 0,5 úvazek, čímž dochází ke zkreslení přepočtených úvazků. 

3 VZDĚLÁVÁNÍ KRIZOVÝCH PRACOVNÍKŮ VE 

ZDRAVOTNICTVÍ 

Krizoví pracovníci musí být soustavně připravováni na všech úrovních stejně jako jiní 

odborní pracovníci. Nastavením personálních požadavků na jednotlivé pracovní pozice 

bychom předešli častému zaměňování funkce krizového manažera s jinými bezpečnostními 

úkoly často provozního charakteru, k čemuž nejčastěji dochází v lůžkových zdravotnických 

zařízeních. Správné definování činností a úkolů by pak mělo být východiskem 

i pro navrhování dalšího vzdělávání těchto pracovníků. Příprava těchto pracovníků bytak 

měla zajišťovat potřebné odborné znalosti v problematice bezpečnostního, krizového, 

havarijního a traumatologického managementu, ale také potřebné dovednosti z vedení 

a řízení výkonných prvků krizové infrastruktury (poskytovatelé zdravotních služeb) 

v podmínkách uplatňovaného krizového řízení společnosti. Tato příprava musí zejména být 

synchronní s působností a činnostmi oprávněných subjektů – orgánů krizového řízení.  

Rámec vzdělávaní určují dokumenty: 

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení, schválená usnesením Bezpečnostní 

rady státu č. 14 ze dne 16. listopadu 2004, zapracována do: 

 Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví České republiky z března 2007, 

schválené Bezpečnostní radou státu č. 9 ze dne 3. dubna 2007, doplněna o  
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 Vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnostní politiky, schválené usnesením BRS 

č. 156 ze dne 16. listopadu 2006 a hodnocena Zprávou o průběhu plnění Koncepce 

vzdělávání v oblasti krizového řízení a stanovení dalšího postupu, schválená 

usnesením BRS č. 50 ze dne 6. listopadu 2007 a 

 Doplněno o Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti 

bezpečnosti, schváleno usnesením BRS č. 32 ze dne 3. července 2007 

 Zelená kniha o pracovnících ve zdravotnictví v Evropě (KOM(2008) 725, Brusel) 
- mezi základní funkce veřejného zdraví je plánování a reakce na zdravotní hrozby 

způsobené ohnisky infekčních chorob, pandemiemi a přírodními a člověkem 

zapříčiněnými katastrofami, včetně katastrof souvisejících se změnou klimatu … 

Do resortu zdravotnictví byly požadavky vzdělávání v oblasti krizového řízení 

přeneseny Koncepcí krizové připravenosti zdravotnictví České republiky z března 

2007na oblast připravenosti lidských zdrojů v kontextu potřeby udržovat a dále zvyšovat 

dosaženou úroveň připravenosti pracovníků ve zdravotnictví, zejména v procesu základního 

kvalifikačního i celoživotního vzdělávání. 
 

„Souhrnně je tedy za cíl strategie označen takový stav krizové připravenosti, kdy je systém 

orgánů veřejné správy, poskytovatelů léčebně preventivní péče, orgánů a zařízení 

ochrany veřejného zdraví a dodavatelů léčiv a zdravotnických prostředků schopen 

za mimořádných situací odborně způsobilými pracovníky zajistit zdravotní péči 

obyvatelstvu v rozsahu přiměřeném reálné situaci a na základě schválených postupů, 

a to při vnitřní i vnější operabilitě systému.“ (MZ ČR, 2007, s. 11) 

 

Lidské zdroje lze členit do samostatných skupin s odlišným vztahem k plnění 

bezpečnostních úkolů v jednotlivých sektorech zdravotnictví: 

a) Pracovníci úřadů správy zdravotnictví 

b) Pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví 

c) Pracovníci poskytovatelů zdravotnických služeb 

d) Pracovníci dodavatelů zdravotnických potřeb 

Základní princip k systematickému zajištění schopnosti zdravotnictví, 

zdravotnických pracovníků a zdravotnických zařízení čelit soudobým bezpečnostním 

hrozbám a rizikům je odvozován od medicínské působnosti lékařského oboru urgentní 

medicína a rozložení problematiky do účelné dělby práce: 

a) oboru urgentní medicína (a medicína katastrof) 

b) vzdělávacích institutů resortu (IPVZ, NCONZO) a školy krizového managementu 

c) profesních institucí (Česká lékařská komora, Odborná lékařská společnost urgentní 

medicíny a medicíny katastrof, Česká asociace sester) 

d) soustavy akreditovaných pracovišť ZZS a UP 

e) systému vzdělávacích programů pro vybrané specializace ve zdravotnictví 

f) systémem certifikovaných kurzů a pravidelných odborných akcí (např. Dostálovy dny, 

Brněnské dny medicíny katastrof, Medicína katastrof Hradec Králové, Medicína 

katastrof ČR a SR), včetně praktické části připravenosti (centrální – Rallye Revíz 

a periferní – soustava vzdělávacích a výcvikových středisekZZ) atd. 

Systém je dimenzován v rovinách významnosti od vrcholového specializačního 

vzdělávání, přes odborné vzdělávání a specifické vzdělávání ve vymezené oblasti 

ošetřovatelské péče souběžně s manažerskou přípravou vedoucích pracovníků krizové 

infrastruktury zdravotnictví a pokrývá klíčové úrovně řízení: taktickou a operační. 

Strategická úroveň řízení je ve smyslu kompetencí a působností v gesci ministerstva 

zdravotnictví. 
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ZÁVĚR 

Naléhavým požadavkem současné míry rizik a dosaženého stupně poznání připravenosti 

systému je urychlené nastavení účinného povinného nástroje pro trvalé vzdělávání 

zdravotnických pracovníků krizové infrastruktury a uvnitř této pak kritické 

infrastruktury resortu, kteří jsou na vedoucích pozicích, odpovědných za rychlou 

a efektivní odezvu daného zdravotnického zařízení na soudobé hrozby, včetně ochrany 

lidských zdrojů. 

Zejména proto, že připravenost resortu pro řešení nestandardních situací (ve smyslu 

mimořádné události a krizové situace) je zajišťována vedle strukturální podmínky, kterou je 

tzv. krizová infrastruktura, také permanentní přípravou osob, především na klíčových 

řídících a vedoucích pozicích, nejen z hlediska potřebné odborné způsobilosti pracovníka 

ve zdravotnictví, ale také v oblasti managementu bezpečnosti, krizového managementu 

a bezpečnostního managementu, včetně nezbytných dovedností z oblasti vedení a řízení 

výkonných prvků krizové a zejména kritické infrastruktury; a to synchronně s aktivitami 

příslušných orgánů krizového řízení. 

Modulové pojetí vzdělávání v oblasti krizového řízení spolu s obsahovou náplní podle 

přílohy č. 2 Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení (novela z roku 2004) 

umožňuje resortu při tvorbě vzdělávacích programů pružně reagovat i na požadavky 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 v jednotlivých 

formách profesního vzdělávání: 

1. Specializační vzdělávání v oboru urgentní medicína = Medicína katastrof  

2. Povinné vzdělávání v ostatních oborech = Lékařská první pomoc a Neodkladná první 

pomoc (pro nelékařské vysokoškolské obory) 

3. Příprava cílových skupin formou: 

a) Kurz krizového řízení v resortu 

b) Kurz krizového managementu resortu 

c) Kurz krizová připravenost resortu zdravotnictví 

Výstavba resortního systému vzdělávání v oblasti krizového řízení se uskutečňuje 

v rámci pravidel pro vzdělávání ve zdravotnictví prostřednictvím extrapolace základních 

dokumentů BRS do podmínek resortu; nosně v rámci krizové připravenosti a v působnosti 

resortních vzdělávacích zařízení. Požadavky na obsah vzdělávacích programů vyjadřují 

„současnou míru odborné poptávky“, definovanou objemem znalostí příslušných vědních 

oborů ve zdravotnictví (lékařských a nelékařských).  Aplikaci výsledků do praktické 

medicíny prostřednictvím vzdělávacího systému zajišťují definované subjekty: akademická 

obec (reprezentovaná lékařskými fakultami), odborná obec (reprezentovaná lékařskou 

společností, profesní obec (reprezentovaná profesní komorou) a správním úřadem 

(reprezentované resortním ministerstvem). 

ZKRATKY 

FN = fakultní nemocnice 

KHS = krajská hygienická stanice 

KRP = krizová připravenost 

KŘ = krizové řízení 

KM = krizový management 

UKM = útvar krizového managementu 

UP = urgentní příjem 

ZOS = zvláštní odborná způsobilost (pro úředníky územních samosprávných celků) 

ZZ = zdravotnické zařízení (lůžkové) 
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ZZS = zdravotnická záchranná služba 
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PREVENCE EKOLOGICKÝCH HAVÁRIÍ JAKO NEJÚČINNĚJŠÍ 

ZPŮSOB JEJICH MANAGEMENTU 

Doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc., Doc. Ing. Alena Hadrabová, CSc. 

ÚVOD 

Mimořádné události s významnými negativními dopady na lidské životy a zdraví, na majetek 

a na ekosystémy představují v současném světě stále větší problém. Kromě přírodních 

katastrof (zemětřesení, výbuchy sopek, povodně), které mají také velmi významné 

ekologické dopady, jsou takovou mimořádnou událostí ekologické havárie, které vznikají 

v souvislosti s lidskou činností. S rozvojem výrobních a ostatních společenských aktivit (jak 

v kvantitativním, tak v kvalitativním smyslu), se stále zvyšuje riziko vzniku takovýchto 

havárií, rozšiřují se možnosti a příležitosti jejich vzniku a roste jejich potenciální 

nebezpečnost jak pro životní prostředí, tak pro lidské zdraví.  

Snaha lidské společnosti těmto tendencím čelit vyžaduje součinnost na nejrůznějších 

úrovních, od mezinárodní spolupráce přes úsilí uvnitř jednotlivých států až po řešení 

na nejnižší, místní úrovni. Hlavním cílem příspěvku je popsat a analyzovat systém prevence 

ekologických havárií v České republice, roli jednotlivých zainteresovaných subjektů v tomto 

procesu, management prevence takovýchto havárií a kvalitu – účinnost tohoto systému. 

V důsledku ekologické havárie, v závislosti na jejím rozsahu, podobě a příčinách, jsou 

negativně ovlivněny různě velké ekosystémy (podle toho, zda se jedná o havárii malého 

rozsahu s lokálním dopadem, havárii středního rozsahu nebo o havárii velmi rozsáhlou, 

s dopady na velké území a různorodý, složitý ekosystém). Škody způsobené ekologickou 

havárií se dotýkají jak samotných ekosystémů, tak i jejich uživatelů (zejména lidí, kteří 

v daném místě bydlí, pracují nebo podnikají). Odstraňování následků takovýchto havárií, 

opět v závislosti na jejich velikosti, představuje vždy finančně i jinak náročný proces, který 

může trvat i řadu let a v mnoha případech, i přes schopnost ekosystémů k regeneraci, 

dosažený výsledek nemůže mít podobu původního stavu ekosystému a je třeba se smířit 

s jeho nevratným poškozením nebo změnami. 

1 PREVENCE EKOLOGICKÝCH HAVÁRIÍ V ČR OBECNĚ 

Česká republika má v prevenci ekologických havárií zatím některé výhody, které vyplývají 

ze specifik jejího historického vývoje: 

 

 dlouhodobě rozvíjená tradice a důraz na dodržování předpisů a pravidel bezpečnosti 

v rámci prováděných činností, 

 relativně uspokojivá kvalifikační úroveň lidí, tj. nižší riziko selhání lidského faktoru 

při nakládání s nebezpečnými látkami a při nebezpečných činnostech, 

 dlouhodobá a stále rozvíjená prevence možných rizik právními předpisy a ostatními 

normami, které regulují nakládání s nebezpečnými látkami a nebezpečné činnosti jako 

takové, 

 relativně úspěšný a fungující státní dozor nad dodržováním těchto pravidel, 

  určitou výhodou je geografická poloha České republiky a z toho odvozená skladba 

environmentálně rizikových činností, které v ní probíhají. Máme na mysli to, že jedny 

z největších a nejproblematičtějších ekologických havárií v současném světě souvisí 

nejčastěji s těžbou a námořní přepravou ropy, což jsou činnosti, které v České 

republice buď neprobíhají vůbec, nebo jen omezeně (těžba). Podzemní a pozemní 
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transport je sice také rizikový, ale jeho nebezpečnost je zmírňována dalšími faktory, 

které uvádíme v předchozích bodech. 

Potenciálně rizikových činností ale stále přibývá a hrozba ekologických havárií je 

trvale přítomná. Některé uvedené výhody se bohužel také postupně mění k horšímu 

a omezují (např. kvalifikace pracovníků a jejich zodpovědnost, účinnost státního dozoru). 

Prevence vzniku ekologických havárií patří k účinným a nezbytným nástrojům 

předcházení škod na životním prostředí a na zdraví lidí a je jí věnována stále větší pozornost. 

Na této prevenci se podílejí tři základní subjekty: 

a) orgány veřejné správy, 

b) provozovatelé zařízení, která jsou potenciálním zdrojem rizika, 

c) veřejnost. 

Každý z těchto subjektů má zvláštní postavení, možnosti a povinnosti, které vyplývají 

z právních norem upravujících tuto oblast. Pro efektivnost managementu prevence 

ekologických havárií je pak nezbytné správné rozdělení kompetencí a úkolů mezi zúčastněné 

subjekty, vzájemná provázanost a zajištěný tok potřebných informací mezi nimi. 

Za nejrizikovější činnosti, při kterých může dojít k ekologické havárii, se v současné 

době považují: 

 využívání jaderné energie, ať už v jaderné energetice nebo při jiném užití,  

 nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, 

 nakládání s látkami, které mohou ohrozit kvalitu podzemních a povrchových vod, 

 nakládání s nebezpečnými odpady, 

 nakládání s geneticky modifikovanými látkami a organismy (GMO). 

Je možné, že v budoucnosti se objeví ještě další rizikové látky nebo činnosti, která si 

také vyžádají větší regulaci a dozor. Zatím taková situace nenastala. Vzhledem 

k omezenému rozsahu příspěvku se z těchto témat zaměříme na prevenci ekologických 

havárií způsobených vybranými chemickými látkami a prevenci havárií, které mohou 

být způsobeny látkami ohrožujícími jakost podzemních a povrchových vod. 

 Nakládání s chemickými látkami je v ČR upraveno několika různými právními 

normami. Ty nejsou zaměřeny jen na prevenci havárií, ke kterým by mohlo dojít při 

nesprávném nakládání s těmito rizikovými látkami. Komplexně zabezpečují i ochranu 

ekosystémů a lidského zdraví před takovým poškozením, ke kterému může docházet 

i při běžném zacházení a nemá podobu ekologické havárie. Způsoby ochrany 

před nebezpečím se v jednotlivostech liší, ale mají některé společné základní rysy, a to 

zejména: 

 registrace - rizikové látky procházejí předtím, než je dovoleno s nimi na území ČR 

nakládat, procesem registrace, který je spojený s vyhodnocováním možných rizik 

při používání. Tento proces by měl eliminovat takové látky a směsi, které jsou 

z hlediska ochrany zdraví a života lidí nebo z hlediska ochrany přírodního prostředí 

nepřípustné. To je první krok v prevenci, protože pokud některá látka nezíská úspěšně 

registraci, nesmí se vyrábět, dovážet ani používat a nemůže tak prostředí ohrozit. 

Problémem jsou v tomto případě rozdílné nároky na registraci v různých zemích a tlak 

hospodářské sféry na vzájemné uznávání, zmírnění nároků pro registraci apod.,  

 regulace přístupu k rizikovým látkám - subjekty, které chtějí při své činnosti 

s vyjmenovanými rizikovými látkami jakkoliv nakládat, musí projít procesem 

registrace a získat k takovému nakládání oprávnění. Tento krok znamená, že v rámci 

ochrany před možnými riziky by měly být eliminovány takové subjekty, které nejsou 

dostatečnou zárukou odpovědného a kvalifikovaného nakládání s rizikovými látkami. 

Zároveň s udělením oprávnění získávají úřady i přehled o objektech, v nichž se 

s rizikovými látkami manipuluje. 
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 evidence, shromažďování informací o tom, které ze sledovaných látek a v jakém 

množství se kde vyskytly, k jaké manipulaci s nimi došlo, event. kde skončily. Tato 

evidence, zejména pokud obsahuje úplné a věrohodné údaje (což bohužel není vždy 

možné zaručit), slouží jako podklad k činnostem úřadů (kontrola dodržování pravidel, 

zpětné dohledání viníka nehod apod.). 

 pravidla pro nakládání by měla být stanovena tak, aby se v maximální míře snížilo 

riziko plynoucí z užívání nebezpečných látek jak pro lidské zdraví, tak pro životní 

prostředí. 

2 AKTUÁLNÍ MANAGEMENT PREVENCE EKOLOGICKÝCH 

HAVÁRIÍ V ČR 

2.1 havárie způsobené vybranými chemickými látkami 

Prevence vzniku havárií způsobených vybranými chemickými látkami je upravená několika 

různými právními normami. Část je upravena samostatným zákonem, a to zákonem č. 

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

chemickými látkami nebo chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných 

havárií). Už před přijetím uvedené právní normy ovšem existovala dílčí právní úprava 

zaměřená na vybrané specifické oblasti, které si takovouto regulaci vyžádaly v minulosti. 

Bylo proto nutné vyřešit jak naložit s touto dřívější zvláštní úpravou. Po diskusích bylo 

zvoleno řešení stejné jako v jiných podobných případech – co bylo upraveno dříve 

samostatně, zůstalo v platnosti a nová komplexní úprava se vztahuje jen na další, dosud 

neupravené oblasti. Z působnosti zákona o prevenci závažných havárií je proto vyloučena 

úprava následujících oblastí: 

 vojenské objekty a vojenská zařízení, 

 nebezpečí spojená s ionizujícím zářením, 

 silniční, drážní, leteckou a vodní přepravu vybraných nebezpečných chemických látek 

nebo chemických přípravků mimo objekty a zařízení, včetně dočasného skladování, 

nakládky a vykládky během přepravy, 

 přeprava vybraných nebezpečných chemických látek a přípravků v potrubích (včetně 

souvisejících přečerpávacích, kompresních a předávacích stanic postavených mimo 

objekt a zařízení v trase potrubí, 

 dobývání ložisek nerostů v dolech, lomech nebo prostřednictvím vrtů (s výjimkou 

povrchových objektů a zařízení chemické a termické úpravy a zušlechťování nerostů, 

skladování a ukládání materiálů na odkaliště),  

 průzkum a dobývání nerostů na moři (v podmínkách ČR se prakticky nevyskytuje), 

 skládky odpadů. 

Tento přehled, ukazuje, že prevence havárií, které by mohlo způsobit nakládání 

s různými nebezpečnými látkami, je v ČR roztříštěná, nejednotná a nepřehledná. To může 

být problém, protože:  

 - může být sporné, podle kterého zákona je ten který problém upraven,  

 - vyskytnou se duplicitní rozdílné úpravy pro tutéž nebezpečnou látku či činnost, 

 - stávající úprava nepokrývá celé spektrum potenciálních rizik.  

Zákon o prevenci havárií je koncipovaný v základních rysech takto: 

 je vyjmenováno, na které nebezpečné látky a přípravky a na které druhy nakládání 

s nimi se regulace vztahuje. Jde o takové látky a činnosti, které jsou pro životní 

prostředí nejvíce rizikové, a naopak netýká se těch, jejichž rizikovost je nízká a přísná 

pravidla pro ně by byla zbytečně omezující bez odpovídajícího efektu. Vzhledem 

k rychlému vývoji poznání, vzniku a rozšiřování dalších nových potenciálně 
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rizikových látek a přípravků, nebo k rozvoji činností, které se s nimi vykonávají, je 

nutné průběžně na základě nových poznatků tento okruh látek a činností doplňovat 

a rozšiřovat. 

 přecházení riziku vzniku havárie je založeno na přesných a vymahatelných pravidlech 

pro to, jak s nimi může být nakládáno, jak mají být uskladněny, přepravovány 

a užívány, kdo může tyto činnosti vykonávat, a kdo naopak nesmí. I zde, stejně jako 

v předchozím případě platí, že pravidla je nutné průběžně upravovat, doplňovat 

a rozšiřovat v reakci na vývoj a získávání nových poznatků. 

 dodržování těchto pravidel podléhá kontrole státních orgánů, včetně povinnosti úřadů 

ukládat nápravná opatření v případě zjištěných nedostatků a ukládat pokuty 

za porušování povinností, 

 pro stacionární zařízení nebo pro zařízení mobilní, v nichž se nebezpečné látky 

nacházejí nebo v nich probíhají nebezpečné činnosti, platí povinnost zpracovat 

a předem na příslušných místech projednat dokument, který slouží prevenci závažné 

havárie (soubor opatření, kterými lze riziko vzniku havárie snižovat), 

 pro případ havárie existuje obvykle povinnost mít zpracovaný, předem projednaný 

havarijní plán, který umožní snižovat a omezovat následky případné havárie, pokud 

k ní už dojde. 

Zákon stanoví povinnosti v prevenci provozovatelům, které ve svých objektech nakládají 

s vyjmenovanými chemickými látkami (viz příloha č. 1 zákona), a to v množství, které je 

větší než na tomto místě uvedené. Každému provozovateli, který ve svém objektu takovéto 

látky má, tedy vyplývají ze zákona povinnosti. 

První z těchto povinností je podat návrh na zařazení objektu nebo zařízení 

do skupiny A nebo do skupiny B podle kritérií, která zákon vymezuje. Skupina A je 

považována za méně rizikovou a platí pro ni poněkud mírnější povinnosti než pro skupinu 

B. Návrh musí mít předepsané náležitosti (viz příloha č. 2 zákona) a provozovatel objektu či 

zařízení ho předává krajskému úřadu. Pokud se provozovatel domnívá, že se na něj 

povinnosti vyplývající ze zákona nevztahují, zašle krajskému úřadu tzv. Protokol 

o nezařazení. Krajský úřad po posouzení návrhu rozhodne o zařazení subjektu do skupiny 

A nebo B. Povinností krajského úřadu je i vyhodnocení vzájemných souvislostí mezi 

subjekty ve skupině A a B, včetně těch, které úřadu v souladu se zákonem zaslaly Protokol 

o nezařazení, protože pravděpodobnost vzniku závažné havárie může být vyšší v důsledku 

tzv. domino efektu. Provozovatelé objektů a zařízení pak musí být o tomto vyhodnocení 

informováni, aby ho mohli brát v úvahu při vlastním hodnocení rizik a přípravě dokumentů 

souvisejících s potenciálními haváriemi. Krajským úřadem jim může být uložena i povinnost 

vzájemné výměny údajů přímo, aby se zkvalitnila připravovaná prevence. 

 

Další povinností provozovatelů objektů a zařízení je provést analýzu a hodnocení 

rizik závažné havárie, a to především: 

 identifikace zdrojů rizika, 

 určení možných scénářů událostí a jejich příčin, 

 odhad možných dopadů závažných havárií na zdraví a životy, lidí, hospodářská 

zvířata, životní prostředí a majetek, 

 odhad pravděpodobnosti scénářů závažných havárií,  

 stanovení míry rizika, 

 hodnocení přijatelnosti rizika vzniku závažných havárií. 

 

Podrobnosti provádění této analýzy stanoví Ministerstvo životního prostředí České 

republiky zvláštním předpisem. Vzhledem k tomu, že každý potenciálně rizikový objekt 

nebo zařízení je svým způsobem unikátem (jak umístěním v prostoru, vzájemnou interakcí 
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s ostatními rizikovými objekty, strukturou a množstvím nebezpečných látek, způsobem 

nakládání s nimi atd.), je tato analýza rizik velmi důležitá a vždy individuální.  

Třetí povinností provozovatelů objektů a zařízení je zpracovat a předložit návrh 

Bezpečnostního programu (skupina A), resp. Bezpečnostní zprávy (skupina B). 

Východiskem pro oba dokumenty je výše uvedená analýza a hodnocení rizik a musí 

obsahovat předepsané body. Nároky na podrobnost a strukturu údajů jsou u Bezpečnostní 

zprávy mnohem vyšší, ale v obou případech má tento dokument sloužit především jako 

soupis předpokládaných opatření, která bude provozovatel objektu či zařízení zajišťovat 

v zájmu prevence vzniku havárie. 

Návrhy těchto dokumentů krajský úřad posoudí jednak sám, jednak je rozešle 

k připomínkování ministerstvu, ostatním dotčeným orgánům státní správy a dotčeným 

obcím. Zde je speciálně uvedeno „za účelem informování veřejnosti“, což je velmi důležité. 

Veřejnost má tedy právo se s tímto návrhem také seznámit a vznést k němu svoje 

připomínky. To v jiných obdobných případech podle ostatních zákonů vždy možné není. 

Na podání připomínek běží lhůta 60 dnů a poté krajský úřad o návrhu Bezpečnostního 

programu či Bezpečnostní zprávy vydá rozhodnutí. Součástí tohoto rozhodnutí, stejně jako 

u jiných správních rozhodnutí, mohou být i podmínky, které krajský úřad na základě 

připomínek provozovateli objektu či zařízení ukládá. Proti tomuto rozhodnutí je možné se 

odvolat, pokud provozovatel objektu či zařízení s nimi z nějakého důvodu nemůže 

souhlasit). 

Součástí celého systému je i vymezení zón havarijního plánování a zpracování 

vnitřního a vnějšího havarijního plánu. Tato problematika se však už týká doby, kdy by 

k případné havárii došlo, nikoliv její prevence a proto se tím v našem příspěvku zabývat 

nebudeme. 

Jak je vidět z uvedeného stručného přehledu, hlavní kompetence v prevenci těchto 

havárií mají provozovatelé zařízení, ve kterých se s vybranými chemickými látkami nakládá, 

a orgány veřejné správy. Veřejnost má pouze možnost informovat se o návrzích 

Bezpečnostních zpráv nebo Bezpečnostních programů a vznášet k nim připomínky.  

Každý ze zainteresovaných subjektů se na konečné podobě prevence podílí podle toho, 

v jaké pozici se nachází.  

Provozovatelé zařízení a objektů, ve kterých se nebezpečné chemické látky nacházejí, 

tedy musí především: 

 shromáždit informace o tom, s jakými látkami se v objektu nakládá (druh látky a její 

množství), 

 vyhodnotit, zda situace odpovídá povinnosti navrhnout pro sebe zařazení do skupiny 

A, skupiny B nebo vyhotovit Protokol o nezařazení, 

 zpracovat analýzu rizik podle požadavků zákona, 

 zpracovat na základě předchozích informací návrh Bezpečnostního programu nebo 

Bezpečnostní zprávy a vyčkat, zda krajský úřad tyto dokumenty schválí, případně je 

přepracovat podle připomínek, 

 zajistit ve svých objektech bezpodmínečné dodržování všech podmínek bezpečného 

nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a realizaci Bezpečnostního programu 

či Bezpečnostní zprávy, 

 při každé významnější změně informovat krajský úřad, veškerou dokumentaci upravit, 

přepracovat a nechat znovu schválit. 

Aby tato pravidla byla dostatečně účinná v prevenci havárií, musí provozovatel 

zařízení disponovat kvalifikovaným a dostatečně kompetentním personálem, případně si 

odbornou pomoc zajistit externě. 

Orgány veřejné správy – v tomto případě věcně a místně příslušný krajský úřad, mají 

v procesu prevence havárií způsobených vybranými chemickými látkami následující úkoly: 
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 zpracovat návrhy provozovatelů na zařazení do skupiny A nebo B, případně návrh 

na nezařazení. Mohou v tomto případě rozhodnout i o změnách (v zařazení do skupin, 

nebo o zařazení provozovatelů s menším množstvím látek), a to tak, že posoudí návrhy 

ve vzájemném kontextu, s přihlédnutím k dalším regionálním podmínkám 

a případnému riziku dominového efektu. To jednotlivé firmy, které nemají celkové 

informace, posoudit nemohou. 

 ověřit kvalitu analýzy rizik, kterou předkládají provozovatelé a žádat její případné 

doplnění nebo přepracování, 

 prověřit kvalitu návrhů Bezpečnostních programů nebo Bezpečnostních zpráv, které 

předkládají provozovatelé zařízení. V této fázi spolupracují s obcemi, kterých se riziko 

týká, a jejich prostřednictvím zjišťují i případné připomínky a námitky veřejnosti. 

K projednání návrhů musí proběhnout v dotčených obcích veřejné projednávání. Poté 

návrhy schválí, nebo vrátí k doplnění nebo přepracování. 

 schválené bezpečnostní dokumenty zpřístupní, 

 na kontrole u provozovatelů, kterou zákon předpokládá, spolupracují s Českou 

inspekcí životního prostředí, Integrovanou inspekcí prevence závažných havárií, 

případně dalšími orgány veřejné správy. 

Kromě krajských úřadů, které jsou věcně a místně příslušné k těmto činnostem, jsou 

do procesu prevence havárií zapojeny i další orgány veřejné správy (Ministerstvo životního 

prostředí, Česká inspekce životního prostředí aj.). Hlavní část prací, které zajišťují prevenci, 

se však soustřeďuje právě na krajské úřady.  

Kromě úřadů s výkonnými pravomocemi zasahují co procesu prevence i jiné dotčené 

orgány veřejné správy, které pro potřeby rozhodování krajských úřadu předkládají svoje 

stanoviska a formulují požadavky. Krajský úřad tyto připomínky posoudí a může je použít 

ve svém rozhodování. Jde zejména o orgány ochrany životního prostředí, ale i mnohé další, 

pokud se riziko havárie jejich činnosti týká. 

Třetím subjektem, kterého se prevence havárií způsobených chemickými látkami 

podle zákona týká, je veřejnost. Veřejnost má právo být informována o rizicích, která se jí 

týkají a mohou ovlivnit jak její majetek, tak zdraví nebo dokonce život. Měla by také mít 

právo ovlivňovat rozhodnutí, která s riziky souvisí. 

Všeobecné schéma poskytování informací v ČR (nejen těch, které souvisí s ochranou 

životního prostředí) je nastaveno tak, že firmy poskytují povinné informace o sobě a o své 

činnosti orgánům veřejné správy. Pokud poskytují informace přímo veřejnosti, je to založeno 

na dobrovolném rozhodnutí firmy a dobrovolný je také rozsah a struktura poskytnutých 

informací. Orgány veřejné správy jsou pak povinné poskytnout informace veřejnosti, a to 

jak informace získané od firem, tak informace, ke kterým se dostaly vlastní činností. 

Omezení poskytovaných informací veřejnosti je možné, ale musí být předem stanoveny 

důvody takového omezení (např. úřady neposkytnou informace, které by mohly ohrozit 

bezpečnost státu, které by mohly ohrozit probíhající správní nebo trestní řízení, existuje 

i ochrana osobních údajů, ochrana duševního vlastnictví a další podobné důvody).  

Co se týče informací o životním prostředí (o jeho stavu, příčinách tohoto stavu 

a následcích), je ČR vázána tzv. Aarhuskou úmluvou, ze které se odvozuje zákon č. 

123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Podpisem Aarhuské úmluvy se 

ČR zavázala nejen k poskytování údajů spojených s ochranou životního prostředí, ale také 

k rozšiřování možností účasti veřejnosti na rozhodování o věcech, které se životního 

prostředí týkají, a také k tomu, že se veřejnost může domáhat soudní ochrany, pokud jí úřady 

poskytnutí informací nebo účast na rozhodování odmítnou. Tento závazek musí Česká 

republika postupně promítnout do jednotlivých právních norem na ochranu životního 

prostředí, případně i dalších souvisejících zákonů.  
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Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami 

s informováním veřejnosti počítá, a také předpokládá zapojení veřejnosti do rozhodování. 

Částečně to bylo zmíněno již v předchozím textu, takže shrneme: 

 krajské úřady jsou povinné informovat veřejnost prostřednictvím dotčených obcí 

o podaných návrzích Bezpečnostních programů nebo Bezpečnostních zpráv 

provozovatelů zařízení, ve kterých se nacházejí nebezpečné chemické látky. Tyto 

návrhy musí být vystaveny po předepsanou dobu, veřejnost se s nimi může 

seznamovat, dělat si z nich kopie, opisy nebo výpisy a podávat k nim připomínky, 

které musí být písemnou formou, 

 krajské úřady musí k projednání těchto návrhů uspořádat veřejné projednávání 

v podobě, jakou předpokládá zákon, 

 při rozhodování o návrzích dokumentů musí být k připomínkám veřejnosti 

přihlédnuty, 

 zpřístupněny veřejnosti musí být i schválené dokumenty. 

Jak bylo uvedeno na začátku příspěvku, pravidla pro nakládání s látkami, které mohou 

být příčinou ekologické havárie, nejsou dána jen tímto zákonem, ale pro řadu rizikových 

objektů byla zpracována již dříve a zůstala v platnosti. Výčet těchto objektů a činností je 

rozsáhlý a vzniká dojem, že většina rizik spočívá právě tam (vojenská zařízení, zařízení, 

ve kterých se pracuje s jadernými materiály, veškerá přeprava, produktovody, dobývání 

nerostů, skládky odpadů apod.) Samotné zákony, na které je v těchto zvláštních případech 

odkazováno, často ani podrobnou úpravu neuvádějí a jsou doplněny prováděcími 

vyhláškami nebo rezortními předpisy, které nelze v plném rozsahu jednoduše získat, 

a zpracovat Předpokládáme, že základní schéma preventivních opatření musí být podobné 

a soustřeďuje se na preventivní povinnosti provozovatelů zařízení a na činnost příslušných 

úřadů, které tuto činnost schvalují a kontrolují. Možnosti účasti veřejnosti jsou však v těchto 

zvláštních právních normách minimální nebo žádné. Důvody jsou dva: 

 jde o starší právní normy z doby, kdy s informování veřejnosti a její účast 

na rozhodování nepraktikovaly, 

 jde o takové objekty, u kterých převažují jiné zájmy a většina informací je utajena 

(vojenská zařízení). 

2.2 havárie způsobené látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových a 

podzemních vod 

Druhým potenciálním zdrojem možných ekologických havárií jsou látky, které mohou 

ohrozit jakost podzemních a povrchových vod. Objekty a zařízení, v nichž se tyto látky 

nacházejí, jsou v praxi nejčastějším zdrojem ekologických havárií menšího, ale i většího 

rozsahu. Tuto problematiku v ČR řeší vodní právo, v současné době aktuální zákon č. 

254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). 

 

Závadné látky jsou uvedeny v příloze č. 1 vodního zákona a dělí se na: 

 zvlášť nebezpečné látky, 

 nebezpečné látky.  

Mezi zvlášť nebezpečné látky patří např. rtuť, kadmium, persistentní minerální oleje 

a persistentní uhlovodíky ropného původu, látky, u kterých byly prokázány karcinogenní 

nebo mutagenní vlastnosti aj. Do kategorie látek nebezpečných jsou zařazeny především 

těžké kovy, fosfor a jeho sloučeniny, fluoridy, kyanidy a další. 

Provozovatelé, kteří s takovýmito látkami nakládají ve svých objektech a zařízeních, 

musí učinit opatření, aby tyto látky nevnikly do podzemních nebo povrchových vod. 

V malém množství se tyto závadné látky mohou vyskytnout u tisíců drobných firem 

a předpokládá se, že pro ně toto obecné ustanovení bez bližších povinností stačí.  
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Pokud s nimi někdo zachází ve větším rozsahu, vznikají mu další povinnosti, a to:  

  umístit zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají 

nebo dopravují, tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo 

jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami,  

  používat jen takové zařízení, popřípadě způsob při zacházení se závadnými látkami, 

které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti vod,  

  nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky, včetně výstupů jejich 

kontrolního systému pro zjišťování úniku závadných látek a bezodkladně provádět 

jejich včasné opravy;  

  nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena 

lhůta kratší, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet těsnost potrubí nebo 

nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných látek 

a nebezpečných látek a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich 

včasné  

  vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniků 

závadných látek a výstupy z něj předkládat na žádost vodoprávnímu úřadu nebo České 

inspekci životního prostředí,  

  zajistit, aby nově budované stavby byly zajištěny proti nežádoucímu úniku těchto 

látek při hašení požáru,  

 vést záznamy o typech těchto látek, které jsou zpracovávány nebo s nimiž se nakládá, 

o jejich množství, o obsahu jejich účinných složek, o jejich vlastnostech zejména 

ve vztahu k povrchovým a podzemním vodám a tyto informace na vyžádání 

poskytnout vodoprávnímu úřadu a Hasičskému záchrannému sboru České republiky. 

Orgány veřejné správy jsou podle vodního zákona v tomto případě provádět hlavně 

kontrolu nad tím, jak provozovatelé zařízení dodržují pravidla pro nakládání se závadnými 

látkami. Tuto činnost vykonávají vodoprávní úřady a Česká inspekce životního prostředí. 

Veřejnost v tomto případě nemá téměř žádné možnosti, jak prevenci havárií ovlivnit. 

Vodní zákon neumožňuje zástupcům veřejnosti účast na rozhodování vodoprávních úřadů. 

Jedinou významnou možností, kterou veřejnost má, je podání podnětu vodoprávnímu úřadu 

k provedení kontroly, pokud má veřejnost podezření, že firma nedodržuje předpisy 

pro nakládání se závadnými látkami a může se proto stát příčinou havárie.  

ZÁVĚR 

Přestože nebylo možné, vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku, probrat celou 

problematiku prevence ekologických havárií v plné šíři a předložený text je spíše obecný, 

ze zjištěných skutečností vyplývají některé důležité poznatky a závěry. 

 

Příčinou ekologické havárie je vždy nějaký nedostatek při nakládání s nebezpečnými 

látkami. Může jít: 

 o to, že pravidla pro nakládání s těmito látkami nejsou dostatečně přísná 

a neregulují rizika správně. V tomto případě leží hlavní odpovědnost na orgánech 

veřejné správy, které pravidla stanovují. Kvalitní pravidla pro nakládání 

s nebezpečnými látkami vyžadují dostatečnou kvalifikaci pracovníků veřejné správy 

nebo expertů, se kterými spolupracují. Vzhledem k tomu, že vývoj jde i v této oblasti 

stále kupředu a objevují se stále nové rizikové látky, je nutné respektovat princip 

předběžného posouzení, který říká, že než je nějaká látka povolena k užívání 

(registrace), musí být dostatečně a ze všech stran zvážena potenciální rizika, která jsou 

s ní spojená, a nesmí být schválena, pokud tato rizika překračují únosnou míru. 

Zároveň s tím je třeba respektovat i princip předběžné opatrnosti, to znamená 
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ukončit nebo pozastavit bez zbytečného otálení používání látek, které sice úspěšně 

prošly v minulosti schvalovacím procesem, ale jejich možná rizika se ukázala až 

později, s rozvojem nových poznatků a zkušeností. V takovém případě je třeba 

reagovat rychle a nečekat na nezvratné vědecké potvrzení nebo vyvrácení obav, 

protože takové potvrzování může trvat i řadu let a škody pak budou mnohonásobně 

větší. 

  o selhání lidského faktoru, především nedostatečnou kázeň pracovníků při výkonu 

práce a nedodržení předpisů, ale i o jejich nedostatečné vyškolení a informovanost. 

Za tuto oblast nese odpovědnost především provozovatel zařízení, ve které se s látkami 

nakládá. Částečně jde i odpovědnost orgánů veřejné správy, které mohou stanovit 

požadavky na kvalifikaci, školení a přezkoušení pracovníků, kteří při své práci 

přicházejí s nebezpečnými látkami do styku.  

 o selhání techniky (závada na zařízení). K tomuto selhání může dojít jak při zanedbání 

povinné údržby a kontroly zařízení (jde tedy vlastně i v tomto případě o selhání 

lidského faktoru), nebo z příčin, kterým člověk přes veškerou snahu předejít nemůže 

(únava materiálu, poškození zařízení, které nelze běžnou kontrolou odhalit apod.). 

Odpovědnost zde leží opět hlavně na provozovatelích zařízení, ale i na orgánech 

veřejné správy (stanoví pravidla pro provoz, periodické revize a opravy zařízení, 

kontrolují dodržování těchto pravidel). 

Velkou otázkou zůstává zapojení veřejnosti do procesu prevence ekologických 

havárií. Dlouholetá a hluboce zakořeněná tradice v ČR veřejnost z rozhodování o těchto 

věcech spíše vylučuje. Ani firmy, ani úřady, nemají zatím zájem na tom, aby veřejnost 

získávala informace o tom, co spolu řeší a na čem se chystají dohodnout. Oběma aktérům 

tento způsob přípravy a rozhodování vyhovuje, protože se naučili vzájemné koexistenci 

a jsou schopni se ovlivňovat tak, že s výsledkem jsou obě strany nakonec spokojeny. Zájem 

veřejnosti a snaha veřejnosti účastnit se rozhodování tento stav narušuje a komplikuje. 

Nejčastějším argumentem pro vylučování veřejnosti je to, že není dostatečně kvalifikovaná, 

že rizika a obavy přehání a brání tak rozvoji podnikání a ekonomickému růstu. Naproti tomu 

současný trend, ke kterému se orgány veřejné správy i firmy alespoň formálně hlásí, je jiný. 

Signatáři Aarhuské úmluvy, v souladu s její preambulí, uznávají, že veřejnost má právo 

dostávat informace a účastnit se rozhodování o věcech, které se jí týkají. Je to veřejnost, kdo 

nakonec nejvíc pocítí následky ekologických havárií, a to buď přímo (na zdraví a životě, 

na svém majetku), nebo nepřímo (poškozením ekosystémů se zhoršují podmínky pro život, 

odstraňování následků havárie je financováno i z veřejných prostředků). Aarhuská úmluva 

tvrdí (a její signatáři s tím podpisem vyjádřili souhlas), že veřejnost může přispět k vyšší 

kvalitě přijímaných rozhodnutí, může přinášet nové podněty a prosazovat cíle a myšlenky, 

na které firmy ani úřady nepomyslely. 

V ČR, stejně jako v jiných zemích, proto nové právní normy s touto účastí veřejnosti 

už počítají a otevírají pro ni prostor. V některých (zatím spíše výjimečných) případech se 

zástupci veřejnosti mohou stát přímo účastníkem řízení, ve kterém se o dané věci rozhoduje. 

Mezi práva účastníka patří nejen to, že musí být zván ke všem krokům, které úřady činí, má 

právo seznamovat se s dokumenty, vyjadřovat svoje připomínky, ale hlavně má účastník 

právo se odvolat, případně se domáhat rozhodnutí soudu, pokud není s postupem úřadů 

spokojený.  

Ve většině případů však má zatím veřejnost pouze právo dostat informace a vyjadřovat 

se k nim. Způsob, jakým úřady informace zveřejňují, v současné době zájem veřejnosti příliš 

nepodporují. Právní normy předpokládají různé formy, některé z nich nejsou ani příliš jasně 

formulované (na úřední desce, na internetu, způsobem v obci obvyklým…). Podklady, podle 

kterých pak úřady pracují a rozhodují, nejsou zveřejňovány v plném rozsahu, zveřejňuje se 

pouze informace, kde a kdy je možné se s nimi seznámit (na úřadě, v úředních hodinách). 
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Má to své opodstatnění, protože mnohé tyto materiály jsou velmi rozsáhlé a není možné je 

z kapacitních důvodů zveřejňovat přímo, ať už v elektronické podobě, nebo vyvěšovat 

na veřejném místě desítky a stovky stránek těchto dokumentů. V praxi to znamená, že 

zájemce z řad veřejnosti odradí námaha, kterou by musel vynaložit k tomu, aby si informace 

opatřil. Odrazovat veřejnost může i to, že jejím právem je podat připomínky (vyžaduje se 

písemná forma, aby bylo možné pracovat s přesným zněním), protože úřady nejsou (a ani 

nemohou být) povinné všechny připomínky respektovat, ale musí se s nimi pouze vypořádat 

(třeba i formou jejich odmítnutí, s odůvodněním proč).  

Pro zkvalitnění systému prevence ekologických havárií v ČR v současné době je tedy 

především nutné: 

 prověřit, nakolik rozdílná úprava této prevence v různých právních normách, které 

vznikly v rozmezí mnoha let, je či není problémem a zda není nutné přikročit k jejímu 

sjednocení, nebo alespoň k úpravě dílčích předpisů tak, aby odpovídaly požadavkům 

současnosti, 

 rozšířit možnosti účasti veřejnosti na této prevenci, zejména tam, kde dosud tato 

možnost není nebo je nedostatečná, 

 zjednodušit přístup veřejnosti k potřebným informacím, odstranit překážky, které 

zatím větší angažovanosti veřejnosti brání, a to jak v samotných právních normách, 

tak při jejich aplikaci v praxi. 
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ZÁVAŽNÉ PRIEMYSELNÉ HAVÁRIE A ICH PREVENCIA 

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

Ing. Katarína Zánická Hollá, Ph.D.  

ÚVOD 

Ochrana zdravia, života, majetku a životného prostredia je jednou z priorít Európskej únie, 

a vzhľadom na to sa prevencia závažných priemyselných havárii dostáva na popredné miesta 

v dnešnom svete technologických inovácií a pokroku. Na druhej strane stojí narastajúci počet 

využívaných nebezpečných látok v priemyselných procesoch a riziká, ktoré s nimi súvisia. 

Prostredie prevencie závažných priemyselných havárií je problematika, ktorá je riešená 

vo všetkých členských krajinách Európskej únie prostredníctvom smernice SEVESO II. 

Vzhľadom na niekoľko zmien, ktoré sa udiali v súvislosti s novou klasifikáciou 

nebezpečných látok a iných skutočností, ktoré je potrebné v tejto smernici zrevidovať, sa 

vytvára priestor na výskum a potrebné modifikácie na tomto úseku nielen celoplošne 

na úrovni Európskej únie, ale i v právnom systéme a v jednotlivých právnych normách a ich 

praktickom využívaní v členských štátoch. Bola prijatá smernica SEVESO III, ktorá bude 

transponovaná do jednotlivých právnych systémov v členských krajinách. Cieľom príspevku 

je poukázať na problematiku prevencie záväzných priemyselných havárií v Slovenskej 

republike, právne predpisy na tomto úseku, zainteresované strany na tomto úseku 

a problémy, s ktorými sa jednotlivé strany potykajú.  

1 PREVENCIA ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ V SR 

Priemyselné havárie patria medzi antropogénne krízové javy, ktoré sa stali nebezpečným 

fenoménom, ktorý ohrozuje život a zdravie zamestnancov a verejnosti, spôsobuje materiálne 

škody a zanecháva následky na životnom prostredí. Na jednej strane stojí nevyhnutný 

technologický pokrok, ktorý so sebou prináša mnohé pozitíva, ale na druhej strane stojí 

možné zlyhanie ľudského faktora alebo použitej technológie.  

Priemyselné havárie ako explózia vo Flixboroughu (1974), či v Sevese (1976) alebo 

firme Union Carbide v Bhopále (1984) a Černobyľská havária (1986), ako aj rad ďalších 

poukázali na zlyhanie technológie, jej obsluhy, v dôsledku čoho zahynulo veľké množstvo 

ľudí, prípadne im dôsledky havárií spôsobili trvalé zdravotné následky, nehovoriac 

o stratách na materiálnych hodnotách a životnom prostredí, ktoré môžu byť dlhodobé, 

prípadne až nevratné.  

Problematika prevencie závažných priemyselných havárií sa rieši na úrovni Európskej 

únie a prijaté právne normy sú transponované do právneho prostredia členských krajín. 

V ďalších podkapitolách je uvedený prehľad stavu problematiky prevencie závažných 

priemyselných havárií 

1.1 Súčasný stav na úseku prevencie závažných priemyselných havárií  

Slovenská republika nie je rozlohou veľký štát a vzhľadom na túto skutočnosť sa na jeho 

území nevyskytuje taký počet Seveso podnikov ako v ostatných krajinách Európskej únie. 

Avšak podmienky platia rovnako pre všetky podniky a kontrola ich dodržiavania by mala 

byť na rovnakej úrovni vo všetkých členských štátoch. V Holandsku, ktoré je veľkosťou 

porovnateľné so Slovenskom sa nachádza približne dvojnásobný počet Seveso podnikov.  

V Slovenskej republike je ku dňu 13.9.2012 82Sevesopodnikov. 
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Obrázok 1: Vyznačenie „Seveso“ podnikov v Slovenskej republike (2010) 

 

Informácie o podnikoch, ktoré patria pod zákon č. 261/2002 z.z o prevencii závažných 

priemyselných havárií v znení neskorších predpisov sú uvedené nastránke 

http://www1.enviroportal.sk/seveso/informacny-system.php, ktorú spravuje Slovenská 

agentúra životného prostredia.  

Zákon č.261/2002 o prevencii závažných priemyselných havárií kategorizuje podniky 

do dvoch skupín A a B. Podniky musia spĺňať niekoľko povinností, ktoré im z tejto 

kategorizácie vyplývajú, pričom podniky kategórie B okrem rovnakých povinností ako 

podniky A musia spracovať bezpečnostnú správu, zabezpečiť informovanie a účasť 

verejnosti, vypracovanie bezpečnostného riadiaceho systému. 

V súčasnosti je počet podnikov kategórie A a B vyrovnaný (po 41). Z pohľadu počtu 

Sevseso podnikov v jednotlivých krajoch, má najväčšie zastúpenie Banskobystrický 

a Košický kraj. Výskyt vybraných nebezpečných látok je najvyšší v Bratislavskom kraji, 

pričom na základe rozdelenia látok do jednotlivých kategórií je možné konštatovať, že 

najvyššie zastúpenie majú jedovaté látky pre vodné organizmy, mimoriadne horľavé látky 

a jedovaté látky. 

V rámci krajín Európskej únie je prevencia závažných priemyselných havárií, ako bolo 

spomínané, upravená smernicou Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií 

s prítomnosťou nebezpečných látok, nazývanej tiež Seveso II, ktorá je zameraná nielen 

na prevenciu veľkých havárií, ale aj na obmedzenie ich následkov pre človeka a životné 

prostredie. Uplatňovanie smernice Seveso sa začalo v Slovenskej republike po jej vstupe 

do Európskej únie. Okolo roku 2000 začalo Ministerstvo životného prostredia SR zasielať 

dotazníky podnikom aby bolo možné vykonať ich kategorizáciu do jednotlivých skupín 

podľa smernice. Nariadenia smernice sa premietli do právnych noriem na úseku prevencie 

závažných priemyselných havárií, ktoré sú znázornené na obrázku 2. 

  

http://enviroportal.sk/uploads/2011/03/page/environmentalne-temy/star_7/PZPH_96-82ESSK.pdf
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Obrázok 2: Transpozícia smernice Seveso do právnych noriem v SR 

 

Na obrázku je Seveso I znázornená preškrtnutá lebo v SR táto norma nebola 

aplikovaná do právnych noriem vzhľadom na vstup Slovenskej republiky do EÚ. Smernica 

Seveso III je prerušovanou čiarou znázornená vzhľadom na skutočnosť, že ešte nebola 

zapracovaná do právnych noriem Slovenskej republiky.  

Napriek prepracovanému právnemu systému a maximálnemu úsiliu zo strany väčšiny 

podnikov, nie je úplne možné v prostredí neurčitosti zabrániť vzniku priemyselných havárií.  

Tabuľka 1: Prehľad závažných priemyselných havárií a bezprostredných hrozieb ZPH od 

2003 - 2011 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bezprostredná hrozba 

ZPH 

7 4 1 1 5 5 2 2 0 

ZPH 0 

 

0 2 1 0 

 

0 1 1 1 

 

Ešte keď neplatila smernica Seveso v Slovenskej republike, stala sa priemyselná 

havária dňa 27.10.1995 vo VSŽ a.s. Košice. Následkom úniku vysokopecného plynu umrelo 

11 ľudí (9 ako smrteľné pracovné úrazy a dve úmrtia osôb, ktoré neoprávnene vnikli 

do priestoru), 320 osôb bolo ošetrených alebo hospitalizovaných na následky vdýchnutia 

kysličníka uhoľnatého. Závery z vyšetrovania priemyselnej havárie poukázali na niekoľko 

nedostatkov. Medzi ne patrili najmä nedostatky pri koordinácii jednotlivých zložiek medzi 

závodmi, neschopnosť riadenia krízovej situácie pracovníkmi závodu, zle spracovaná 

dokumentácia plnila iba formálnu funkciu na základe ktorej sa nedal havária riešiť a mnohé 

ďalšie. Rozbor priemyselnej havárie poukázal aj na medzery vo vtedy platných právnych 

normách, kedy u nás neplatila smernica Seveso I. V tom čase platil dohovor MOP č.174 

o prevencii veľkých havárií avšak žiadny zákon, ktorý by v tom čase riešil zásadným 

spôsobom prevenciu závažných priemyselných havárií neexistoval. Kompetentní sa zhodli, 

že chýbajú systematické zákonné požiadavky na prevenciu veľkých priemyselných havárií, 
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tak ako to bolo v tom čase riešené v smerniciach Európskej únie a v predpisoch 

medzinárodnej organizácie práce. 

Ďalšia závažná priemyselná havária (doteraz nie je úplne klasifikovaná ako závažná 

priemyselná havária) sa stala 2.3.2007 vo Vojenskom opravárenskom podniku Nováky. 

K sérii výbuchov došlo 2. marca 2007 podvečer. Podľa analýzy vypracovanej rezortmi 

obrany, vnútra a zdravotníctva nemal podnik v čase výbuchu havarijný plán vypracovaný 

v súlade so zákonom. 

Výbuchy si vyžiadali životy ôsmich pracovníkov, poslednú obeť sa podarilo 

identifikovať v júli 2007. Detonácie spôsobili v zemi kráter s priemerom 20 metrov a zničili 

niekoľko budov. Tlaková vlna rozbila okná a výklady obchodov nielen v meste, ale aj v 11 

kilometrov vzdialenej Prievidzi a Bojniciach. 

V informačnom systéme na prevenciu závažných priemyselných havárií sa dnes 

nachádzajú záznamy o ďalších troch závažných priemyselných haváriách, ktoré sa stali 

v závodoch po vstúpení do platnosti Smernice Seveso II v SR. Boli to závažné priemyselné 

havárie v US Steel Košice (bývalý podnik VSŽ Košice) v rokoch 2005 a 2006, ďalej 

Nováckych chemických závodoch (momentálne v konkurze) v roku 2005 a v Duslo, a.s 

v roku 2010. 

Na úseku prevencie závažných priemyselných havárií je niekoľko zúčastnených strán, 

ktoré sa podieľajú v rôznom rozsahu na napĺňaní požiadaviek zákona: 

 seveso podniky - podniky, v ktorých sa nachádzajú vybrané nebezpečné látky a kde 

môže nastať závažná priemyselná havária,  

 vládne inštitúcie – podieľajú sa na vytváraní zodpovedajúceho právneho prostredia 

a transponujú smernice a nariadenie z Evropskej únie do národných právnych 

predpisov a kontroluje ich plnenie (napr. ústredné orgány štátnej správy), 

 výskumné inštitúcie (univerzity a výskumné ústavy) vytvárajú postupy na zlepšenie 

stavu a výskumu v jednotlivých oblastiach (posudzovanie rizík, laboratórne testy, 

bezpečnostné analýzy pre podniky),  

 podnikateľské firmy, jednotlivci (spracovatelia bezpečnostných analýz pre podniky 

v rámci podnikateľskej činnosti – odborne spôsobilé osoby, autorizované osoby), 

 dotknutá verejnosť (verejnosť dotknutá možnosťou vzniku priemyselnej havárie).  

V každej krajine je sieť týchto inštitúcií obdobná, existujú tam však aj nejaké odlišnosti 

a špecifiká. 

ZÁVER 

V článku boli využité vedecké metódy analýzy a syntézy. Jednotlivé dáta boli získané 

z portálu http://www1.enviroportal.sk/seveso/informacny-system.php, na základe osobných 

rozhovorov s pracovníkmi Ministerstva životného prostredia a Slovenskej agentúry 

životného prostredia a výskumného projektu MOPORI.  

V závere je potrebné podotknúť, že prevencia závažných priemyselných havárií  

je interdisciplinárna problematika, ktorá sa dotýka viacerých oblastí a problémov. Každý štát 

sa snaží vytvoriť také prostredie aby boli všetky zúčastnené strany spokojné. Ústredný orgán 

štátnej správy má problémy spojené najmä s nekvalitne spracovanými oznámeniami 

o zaradení podniku, ktoré zasielala od prevádzkovateľov okresný úrad životného prostredia. 

Rovnako by pracovníci uvítali získanie odbornej spôsobilosti, aby sa kontrola predmetnej 

dokumentácie skvalitnila. Posudzovanie rizík má na starosti v podniku odborne spôsobilá 

osoba alebo externá firma, ktorá má autorizáciu. Odborne spôsobilá osoba môže pochybiť 

najmä tým, že nekvalitne spracuje predpísanú dokumentáciu, nesprávne zaradí podnik, 

nezabezpečí predpísané školenia, informovanie verejnosti a mnohé ďalšie veci. Primárnym 

problémom Seveso podniku je najmä nedostatok financií na spracovanie predpísanej 

http://www1.enviroportal.sk/seveso/informacny-system.php
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dokumentácie a najmä vynakladanie finančných prostriedkov na aplikáciu preventívnych 

opatrení. Podniky sa rovnako snažia vyhýbať tomu aby pod daný zákon „spadli“, a tým si 

ušetrili prácu. Situáciu im momentálne aj mierne komplikuje nový zákon o kritickej 

infraštruktúre.  

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva, rieši projekt APVV 0043 

– 10 Komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov, kde sa zaoberá 

prevenciou závažných priemyselných havárií a najmä problematickou oblasťou 

posudzovania a riadenia rizík. Jedná sa aj o využitie štatistických metód na posudzovanie 

rizík priemyselných procesov, a tým vyjadrenie rizika kvantitatívne, čo je základným 

predpokladom na jeho presnejšie stanovenie.(Novák, 2011)Výsledky projektu by mali byť 

využité jednoznačne v predmetnej oblasti, ale i vo výučbe na fakulte. 
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Abstract 

The area of preventing the major industrial accidents is linked with the European directive Seveso II 
which endeavours to exercise control over companies disposing of selected hazardous substances 
and managing their activity with the main goal to limit the possibility of developing any accidents. 
Every member country transposes the directive into its legal regulations, in the Slovak Republic it is 

http://mopori.blogspot.com/
mailto:novakj@fame.utb.cz


110 
 

the law No 261/2002 Coll. about preventing serious industrial accidents. This article presents current 
status  
of major industrial prevention in Slovak republic, legal rules in this field, all interested parties in this 
field and problems connected to this area.  
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