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OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ 
PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE 

Ladislav Karda 

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

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

2. Všeobecn% 

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

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

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

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

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

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

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

3. Ochrana obyvatelstva a krizové a havarijní plánování v praxi 

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

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

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

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

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

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

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

4. Ochrana obyvatelstva a krizové a havarijní plánování ve výuce 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Záv%r 

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

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

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

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

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

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