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Seznam použitých zkratek 

AČR   Armáda České republiky 

CO   Civilní obrana, Civilní ochrana 

ČSFR   Československá federativní republika 

GŘ   Generální ředitelství 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

HZS Kraje  Hasičský záchranný sbor kraje 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

JPO   Jednotky požární ochrany 

JSDH   Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

KOROO  Krajská odborná rada ochrany obyvatelstva 

KORP   Krajská odborná rada prevence 

KSH   Krajské sdružení hasičů 

MV ČR  Ministerstvo vnitra České republiky 

OO   Ochrana obyvatelstva 

OORP   Okresní odborná rada prevence 

OOROO  Okresní odborná rada ochrany obyvatelstva 

ORP   Odborná rada prevence 

OR   Odborná rada 

OROO   Odborná rada ochrany obyvatelstva 

OSH   Okresní sdružení hasičů 

PČR   Policie České republiky 

PO   Požární ochrana 

PVČ    Preventivně výchovná činnost 

SDH   Sbor dobrovolných hasičů 

SDOO   Skupina dobrovolníků ochrany obyvatelstva 

SH ČMS   Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

SÚJB   Státní úřad jaderné bezpečnosti 

SLAK   Slintavka a kulhavka 

USAR tým  Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí  

VCNP   Výbor pro civilní a nouzové plánování 

WASAR tým  Water Search And Rescue (záchrana na vodě)



- 1 - 

 

Úvod  

 

     Ochrana obyvatelstva se ve všech pradávných dobách, řadila mezi priority lidí.  

Nebyla to ochrana obyvatelstva, jak ji známe v současné době, ale byla to ochrana  

pro ochránění vlastního života a zdraví. Všichni víme, že již v době prehistorické si musel 

člověk zabezpečit své obydlí -  např. oheň pro ochranu před zvířaty nebo samotné obydlí pro 

ochranu před nepříznivými klimatickými podmínkami, ale také před lidmi ostatními. 

 

Současná ochrana obyvatelstva pokrývá nepřeberné množství úkolů, které musí 

zabezpečit pro ochranu obyvatelstva na území obce, kraje, státu a v některých případech i 

mimo hranice státu.  Můžeme vzpomenout některé potřeby ochrany obyvatelstva, jako je 

např. Varování a informování před vznikem či při vzniku mimořádné události, nebo 

zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva při mimořádných událostech nebo krizových 

stavech atd.  

 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybral téma – Ochrana obyvatelstva s cílem 

posoudit možnosti SDH - SH ČMS a jednotek požární ochrany SDH při ochraně obyvatelstva 

obce.  

 

Výběr tématu diplomové práce vycházel z podnětů, že jsem členem ústřední odborné 

rady ochrany obyvatelstva SH ČMS a zároveň členem povodňové komise města Kunovice.   

Metodický pokyn, který využívám ve své diplomové práci a zároveň jsem ho připomínkoval, 

společně s členy ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva při SH ČMS, nám dává 

možnosti jak uplatnit členy SDH při ochraně obyvatelstva. Ve své diplomové práci vymezím 

klíčová rizika, která se dotýkají města Kunovic. Potom navrhnu možnosti zapojení SDH  

do činnosti spojené s ochranou obyvatelstva, v určité symbióze společně s potřebami JPO 

SDH a města Kunovice.  

 

 

Motto: „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci a vlasti ku prospěchu.“ 
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Rešerše 

ŘEHÁK, D.; MARTÍNEK, B.; RŮŽIČKOVÁ, P.. Ochrana obyvatelstva v kontextu 

aktuálních bezpečnostních hrozeb. 1.vyd. SPBI Ostrava 2015. ISBN:978-80-7385-169-9.[1] 

 

Tato publikace se zabývá problematikou ochrany obyvatelstva v situacích aktuálních 

hrozeb. V knize jsou publikovány aktuální bezpečnostní hrozby, které hrozí a současná 

situace v rámci ochrany obyvatelstva s výhledem do roku 2020. Část knihy je také věnována 

preventivně výchovné činnosti.  Závěr patří finančnímu a hospodářskému zabezpečení 

v případech krizových stavů. 

 

ŠENOVSKÝ, M.; ORAVEC, M.; ŠENOVSKÝ, P.. Teorie krizového managementu. 1. vyd. 

SPBI Ostrava 2012. ISBN: 978-80-7385-108-8. [2] 

 

Kniha se zabývá hlavními teoretickými předpoklady krizového managementu. Kniha 

popisuje jednotlivé fáze rizika a jejich následný způsob řešení. Kniha je rozdělena do několika 

kapitol, kdy každá kapitola řeší určitý problém a následné ekonomické zdůraznění rizika. 

Kniha taktéž popisuje analytické metody k zjištění rizika. Závěrečná kapitola poukazuje na 

systémový přístup při řešení rizik a jejich následné analyzování nákladů na bezpečnost. 

 

KRATOCHVÍLOVA ml., D.; FOLWARCZNY, L.; KRATOCHVÍLOVA, D. Ochrana 

obyvatelstva. 2.vyd. SPBI Ostrava 2013. ISBN: 978-80-7385-134-7. [3] 

 

Kniha popisuje ochranu obyvatelstva jako celek určitých metodických činností. 

Popisuje historii ochrany obyvatelstva v České republice a definuje právní rámec ochrany 

obyvatelstva, podle kterého se ochrana obyvatelstva řídí. Nadále poskytuje informace o 

mimořádných událost a systému řízení pro dotčené osoby a orgány dotčené dané situace.  

V dalších kapitolách poskytuje informace ohledně mezinárodního humanitárního práva.  

Závěrečná kapitola se věnuje silám a prostředkům USAR a WASAR týmům a záchranného 

útvaru HZS ČR a Armády ČR využitelných při ochraně obyvatelstva. 
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ŠENOVSKÝ, M.; Adamec V. Základy krizového managementu. 2. vyd. SPBI Ostrava 

2004. ISBN: 80-86634-44-2. [4] 

 

Kniha vysvětluje základy krizového řízení, plánování a organizací činností, přípravou 

a výběrem osob v oblasti záchranných složek. Včasné řešení krizových stavů a předvídání 

mimořádných událostí je současným problémem ekonomické stability a existenčních 

možností obyvatelstva.  

 

Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska k provádění přípravy 

k získání odbornosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v oblasti ochrany 

obyvatelstva. SH ČMS Praha 29. 1. 2015, číslo 3. [5] 

 

Je souhrn informací (metodický pokyn) pro získání odznaku odbornosti SH ČMS 

technik, specialista a instruktor preventivně výchovné činnosti pro ochranu obyvatelstva,   

pro jednotky PO a pro Sbory dobrovolných hasičů. Metodický pokyn upravuje možnosti 

získání odznaku a uplatnění členů, kteří danou činnost obhájí dle stanovených kritérií. 

 

Metodický pokyn SHČMS pro starosty (starostky) SDH k vytváření skupin 

dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva a k zapojení SDH do preventivně výchovné 

činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva. SH ČMS Praha 16. 6. 2016, číslo 5. [35] 

 

 Je souhrn informací pro zřizování a funkční zabezpečení ochrany obyvatelstva        

ze strany dobrovolníků z SDH, kteří nejsou zapojeni a začleněni jako členové jednotky 

požární ochrany obce. 

 

Zahraniční literatura: 

Zákon č. 42/1994 Z. Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane 

obyvatelstva. [39] 

 

Zákon upravuje podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví a majetku před následky 

mimořádných událostí. Dále vymezuje působnost orgánů státní správy a samosprávy. Zákon 

také vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při zabezpečování civilní 

ochrany obyvatelstva. 
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1 Terminologie – vymezení pojmů 

Mimořádná událost – je škodlivé působení sil a jevů způsobených činností člověka, 

přírodními okolnostmi, a také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [6] 

 

Krizová situace – stav, kdy je bezprostředně ohrožena svrchovanost, celistvost území, jsou 

ohroženy demokratické základy České republiky nebo ve velkém rozmezí vnitřní pořádek a 

bezpečnost, zdraví a životy, majetkové aktiva, ale také životní prostředí, třebaže je potřeba 

plnit mezinárodní hodnoty o společné obraně, hrozící nebezpečí není možné odvrátit. Nastalé 

následky nejdou odstranit běžnou činností správních úřadů nebo složek IZS. [4] 

 

Krizový stav – válečný stav, stav ohrožení státu, nouzový stav, stav nebezpečí, [7] 

 

Civilní ochrana – uskutečňování úkolů civilní obrany, při chystání na mimořádnou 

událost, ale také při řešení mimořádných a krizových stavech vzniklých při činnosti těchto 

mimořádných událostí.  [4] 

 

Dobrovolná pomoc – aktivita právnických a fyzických osob, která se na základě vyzvání 

orgánu krizového řízení, provádí dobrovolně z vlastní dobré vůle v situaci likvidačních a 

záchranných pracích.  [4] 

 

Integrovaný záchranný systém – koordinovaný systém přípravy a provádění záchranných 

a likvidačních prací.  [4] 

 

Záchranné práce – práce, které slouží k odvrácení nastalé mimořádné události, nebo 

alespoň omezení bezprostředního působení. [4] 

 

Likvidační práce – odstranění následků nastalých mimořádnou událostí na životech 

majetku a životním prostředí. [4] 

 

Ohrožení – projev, že došlo k aktivování zdroje rizika a k jeho působení na okolí. [4] 
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Ochrana obyvatelstva – vykonávání úkolů civilní ochrany a následující opatření 

k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku, když působí následky způsobené 

mimořádnou událostí. [4] 

 

Živelní pohroma – mimořádná událost, která se stala v důsledku škodlivého působení 

přírodních sil. [4] 

 

Osobní pomoc – každý je povinnen (až na vyjímky určené právní legisletivou) provést 

uložené úkoly na základě výzvy velitele zásahu, starosty obce nebo hejtmana kraje. [4] 

 

1.1 Právní dokumenty  

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému - v aktuálním znění. 

V tomto zákoně se stanovují složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, 

působnost a pravomoc státních orgánů. Orgánů územních samosprávných celků, práva a 

povinností právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události 

a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení 

krizových stavů. Dle zákona je uloženo hasičskému záchrannému sboru kraje zpracovat 

havarijní plán kraje. [6] 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  - v aktuálním znění.(krizový zákon). 

Tento zákon nám nabízí vymezení orgánů krizového řízení a stanovení jejich úkolů a 

povinností, práva a povinností právnických a fyzických osob, která se týkají přípravy na 

krizové situace  - nesouvisející se zajišťováním obrany České republiky.  Zákon také 

vymezuje pojmy: krizové řízení, krizové stavy.  Zákon stanovuje zřizováním bezpečnostních 

rad a krizových štábů. [7] 

 

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

v aktuálním znění. Zákon upravuje možnost přípravy hospodářských opatření pro krizové 

stavy, jako jsou válečný stav, ohrožení státu, nouzový stav a řeší přijetí těchto opatření při 

nastalých stavech. [8] 
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Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému – v aktuálním znění. 

Vyhláška vymezuje obsah dokumentace integrovaného záchranného systému a způsob jejího 

vypracování. [9] 

 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva, zabývá se postupem při zřizování zařízení civilní ochrany, způsobem 

informování fyzických a právnických osob o možném charakteru ohrožení.  

Zabývá se připravovanými opatřeními a možným způsobem jejich provedení. [10] 

 

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky – v aktuálním 

znění. Tento zákon vymezuje organizační členění, řízení a povinnosti Hasičského 

záchranného sboru České republiky. [11] 

 

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. Zákon probírá prevenci 

závažných havárií pro stavby a zařízení, u nichž je skladována nebezpečná chemická látka 

nebo chemický přípravek. Cíl je možnost snížit vznik a omezit následky závažných havárií 

ohrožujících zdraví lidí, životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí, majetek 

v prostorech a zařízeních a v jejich okolí. [12] 

 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  - v aktuálním znění (obecní zřízení) zákon řeší 

postavení obce, složení obecního zřízení, např. možnosti starosty, zastupitelstva a náležitosti 

či možnosti z hlediska zákona. [13] 

 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích – v aktuálním znění (krajské zřízení) zákon kraje 

složení krajského zřízení, možnosti, pravomoc či povinnosti řeší postavení. [14] 

 

Stanovy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) ve znění přijatém III. 

řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a ve znění změn 

přijatých Shromážděním starostů OSH dne 17. října 2014. [15] 
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2 Historie ochrany obyvatelstva v České republice  

Poměrně dlouhé období organizované ochrany obyvatelstva v naší zemí jde rozdělit do 

několika životních úseků, každý z nich má svoje významné postavení a charakteristické rysy. 

            

V čase  1935 - 1938 představuje civilní protiletecká ochrana zatím jedinou historickou 

část existence ochrany obyvatelstva v podmínkách opravdového tržního hospodářství, která 

skončila teprve zánikem naší republiky a vznikem Protektorátu Čechy a Morava a Slovenská 

republika. 

 

Poválečné období 1945 - 1951 je charakterizováno likvidací civilní protiletecké 

ochrany až do roku 1948, kdy byla snaha o její znovuvybudování.  

 

Období let 1951 - 1957 je vyznačováno vznikem civilní obrany a její výstavbou  

v duchu centralistického pojetí totalitního státu pod přímým vlivem tehdejšího Sovětského 

svazu, se zaměřením na ochranu proti konvenčním zbraním hromadného ničení v případě 

ozbrojeného konfliktu. 

 

V období 1958 - 1975  civilní obrana plnila úkoly a opatření, spojená s ochranou 

obyvatelstva a také národního hospodářství proti použití konvenčních zbraní hromadného 

ničení v případě ozbrojeného konfliktu. Do řízení civilní obrany se promítají také změny ve 

státoprávním uspořádání naší země v roce 1968. 

 

V letech 1975 - 1989 dochází k přechodu civilní obrany z rezortu federálního 

ministerstva vnitra k rezortu federálního ministerstva obrany.  Nově vzniklou koncepcí 

ochrany obyvatelstva je snaha právně legalizovat činnost civilní obrany při mimořádných 

událostech, přírodních katastrofách a průmyslových haváriích v období míru. 

 

Závěrečné dvě časové etapy 1990 - 1992 a od roku 1993 do současnosti se týkají 

činnosti civilní obrany v ČSFR a samostatné České republiky a poukazují na množství 

organizačních, systémových a legislativních změn; mimo to i na změnu názvu - od roku 1993 

se mluví o Civilní ochraně a po následném přijetí nové tzv. krizové legislativy v roce 2000  

o Ochraně obyvatelstva. [16] 
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3 Vznik ženevských úmluv 

Vznik Ženevského práva je tradičně spojován s národnostně emancipačními procesy 

druhé poloviny 19. století. V tomto ohledu klíčovou událostí byla rozhodující bitva v boji za 

sjednocení Itálie – bitva u Solferina (1859).  Bitvy se zúčastnilo asi 320 000 vojáků a trvala 

celkem 15 hodin. Po krátkém boji zde zůstaly tisíce zraněných odkázaných na pomoc, která 

byla náhodná. 

 

Henri Dunant, pozdější hlavní iniciátor vzniku mezinárodního hnutí Červeného kříže, jako 

náhodný svědek těchto událostí začal v místě bitvy zprvu poskytovat pomoc postiženým 

bojovníkům, následně zajišťoval organizaci transportu raněných, zřizování provizorních 

ošetřoven a nouzových nemocnic.  

 

Vydání knihy a následné velké Dunantovo osobní úsilí vedlo k založení Mezinárodního 

výboru Červeného kříže. V roce 1863 a o rok později k přijetí první Ženevské úmluvy – 

Úmluvy o zlepšení osudu raněných příslušníků armád v poli. Do konce roku 1864 úmluvu 

podepsalo 10 států a v následných letech byla uznána dalšími 37 státy.  

Československo se připojilo krátce po svém vzniku a to v roce 1919. 

 

Úmluva z roku 1864 obsahovala pouze 10 článků, zakotvila zde však základní zásady 

zacházení s raněnými vojáky bez rozdílu na to, zda šlo o příslušníky vlastních vojsk nebo 

nepřítele. Úmluva také proklamovala právo civilistů na ošetřování raněných, zakotvila zásadu 

neutrality vojenských zdravotnických služeb a stanovila rozeznávací znak (červený kříž na 

bílém pozadí). [17] 

 

Obrázek 1- Titulní strana Ženevské úmluvy z roku 1864 [17] 
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2.1 Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly 

Ženevské úmluvy zahrnují pravidla, která jsou použita během ozbrojeného konfliktu a 

zajišťují ochranu lidem, kteří nejsou nebo už následně nemohou být účastni bojů. 

Např: 

 civilisté,  

 váleční zajatci, 

 zranění nebo nemocní, 

 zdravotnický nebo také církevní personál. [3] 

2.2 Dodatkové protokoly 

Úmluvy, které pocházejí z roku 1949 a byly následně pozměněny třemi dodatkovými 

protokoly. 

 „Protokol I (1977) Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 

o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů. 

 Protokol II (1977) Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 

o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter. 

 Protokol III (2005) Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 

o přijetí dalšího rozeznávacího znaku.“ [3] 

2.2.1 Protokol I 

Určuje význam civilní obrana, která je brána jako plnění některých nebo všech 

uvedených humanitárních úkolů popsaných níže. Úkolem je ochránit civilní obyvatelstvo před 

nebezpečím, nebo mu pomoci provést opatření k odstranění neodkladných účinků 

nepřátelského jednání nebo pohrom a vytvořit podmínky pro přežití. 

 

Některé humanitární úkoly: evakuace, zatemňování, hlásné služby, organizování a 

poskytování ubytování, zdravotnická služba včetně první pomoci, boj s požáry, bezodkladná 

pohřební služba, atd. 

Protokol také definuje: organizace CO, 

                                      personál organizací CO, 

      materiál organizací CO, 
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Organizace CO – jsou tím myšleny organizace, instituce a jednotky, které jsou 

organizovány nebo je jim umožněno příslušnými orgány smluvní strany v konfliktu k plnění 

úkolů CO. 

Personál organizace CO – tímto významem jsou myšleny osoby, které jsou při 

vzniku konfliktu výhradně využívány k plnění úkolů CO – nebo k řízení organizací CO. 

Materiál organizací CO -  myšleno zásoby, zařízení a přepravní prostředky 

využívané organizacemi pro činnost k plnění úkolů CO. [3] 

 

V protokolu byl stanoven mezinárodní rozlišovací znak CO. 

 

 

Obrázek 2 - Znak CO [18] 

2.2.2 Protokol II 

Rozvíjí společný článek 3 Ženevských úmluv, který taky doplňuje ze dne 12. 8. 1949 a 

nepozměňuje existující podmínky jeho aplikace, vztahuje se na všechny ozbrojené konflikty, 

které nejsou obsaženy v článku 1 Protokolu I a k nimž dochází na území smluvní strany mezi 

jejími ozbrojenými silami. 

Protokol II se také věnuje humanitárnímu zacházení s osobami, které nejsou přímo 

účastny nebo se přestaly účastnit nepřátelských akcí. Stanovuje pravidla ochrany civilního 

obyvatelstva. [3] 

2.2.3 Protokol III 

Protokol znovu potvrzuje a doplňuje ustanovení všech čtyř Ženevských úmluv  

z 12. 8. 1949 a jejich dvou dodatkových protokolů z 8. 6. 1977. Dále protokol řeší 

rozeznávání znaků. [3] 
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3 Mimořádná událost 

 

Obrázek 3 - Členění mimořádné události [20] 

 

V současné době mimořádná událost jde popsat několika definicemi a různými 

způsoby, ale pokaždé jde o stejnou situaci a to když se v různých oblastech lidské činnosti 

vyskytují situace, které neodpovídají běžným podmínkám. 

 

Mimořádná událost je definována jako – škodlivé působení sil a jevů vyvolaných 

činností člověka, přírodními vlivy a také jako havárie (většinou v důsledku člověka), které 

ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a 

likvidačních prací. [6]              

                

Uvedená definice mimořádné události má dvě funkční části: 

- druh škodlivého působení, 

- rozsah škodlivého působení. 

V základní formě dělíme mimořádné události dle druhu a to   

- vyvolané přírodními vlivy, 

- lidskými faktory (antropogenní). [4] 
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4 Mimořádná situace 

Pod pojmem mimořádná situace si můžeme představit situaci, která vzniká, když 

nastane mimořádná událost a která je potřeba nějakým způsobem řešit. 

 

Mimořádnou situaci můžeme dělit z hlediska časového trvání  

- dlouhodobá (roky až desetiletí) 

- střednědobá (měsíce, roky) 

- krátkodobá (dny, týdny) 

 

Územní celky mají pro svoje zajištění svého fungování určité možnosti, které mohou využít. 

Určitá část těchto zdrojů je určena pro řešení mimořádných situací. Zdroje a jejich velikost se 

dělí podle druhu a rozsahu mimořádné situace, která se odehrává na daném území. [4] 

5 Integrovaný záchranný systém 

 Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém  vazeb, pravidel  spolupráce a 

koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, 

fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a 

přípravě na mimořádné události. [6]                             

                        

 

Obrázek 4 - Složky IZS [19] 
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5.1 Proč integrovaný zákon vznikl 

Integrovaný záchranný systém vymezuje  zákon č. 239/2000 Sb. Jeho základy však byly 

položeny již v roce 1993. Integrovaný záchranný systém vznikl jako potřeba každodenní 

spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí 

(požárů, havárií, dopravních nehod, atd.). Vždy, když bylo nutné spolupracovat při řešení 

větší události, vždy byl zájem spolupracovat a využívat to, s kým se spolupracuje,  

pro dosažení rychlé a účinné záchrany nebo likvidace mimořádné události. Spolupráce na 

místě zásahu uvedených složek v nějaké formě existovala vždy. Avšak odlišná pracovní náplň 

i pravomoci jednotlivých složek zakládaly a zakládají nutnost určité koordinace postupů. [19] 

5.2  Složky Integrovaného záchranného systému  

Základní složky IZS [19] 

 Hasičský záchranný sbor České republiky 

 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany 

 Zdravotnická záchranná služba 

 Policie České republiky 

 

Ostatní složky IZS [19] 

 Obecní policie 

 Armáda České republiky 

 Horská služba 

 Správní úřady 

 Komunální služby (voda, plyn, elektřina) 

 Občanská sdružení  

 Nadace 

 Právnické osoby 

 Fyzické osoby 
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6 Krizové stavy v České republice 

Tabulka 1 - Krizové stavy v ČR [26] 

Podle závaznosti a situace mimořádné události, je možné vyhlásit tzv. Krizový stav.  

Krizové stavy v České republice jsou čtyři. 

U krizových stavů je zvýšena pravomoc územních samosprávných úřadů, vlády a parlamentu 

České republiky. 
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7 Povinnost ochrany obyvatelstva 

V současnosti se ochrana obyvatelstva připravuje a zaměřuje na mimořádné události viz. 

Vyjmenované činnosti. 

 

Obrázek 5 - Opatření ochrany obyvatelstva [1] 

 ochranu obyvatel spravuje a má na starosti stát, 

 ústředním orgánem, který má na starosti oblast ochrany obyvatelstva je MV ČR, 

 ochrana obyvatelstva je rozložena do všech složek samosprávy, 

 konkrétní odpovědnosti jsou zakotveny v zákonech a vyplývají z jejich kompetencí, 

 základními složkami, které tvoří jádro ochrany obyvatelstva je IZS, jsou doplňovány 

ostatními složkami, 

 důležitou potřebou z  hlediska ochrany obyvatelstva je samotné informování 

obyvatelstva.[3] 
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7.1 Varování a informování 

Varování je činnost, kterou se informuje obyvatelstvo o hrozící mimořádné události, 

která jíž nastala nebo může nastat. Varování obyvatel může být pomocí sirény, která 

informuje obyvatelstvo kolísavým tónem po dobu 140 sek. Nebo tzv. elektronickou sirénou, 

kde je navíc doprovodná verbální informace – informování o události co se děje. Na začátku a 

na konci události. [1] 

Všeobecná výstraha je jediný varovný signál pro varování obyvatelstva. 

 

Obrázek 6 - Všeobecná výstraha [34] 

7.2 Ukrytí 

Je využití staveb samotných – improvizované ukrytí v případě nastalých mimořádných 

událostí nebo vyhlášení krizových stavů pro obyvatelstvo. (chemická havárie aj.) Ukrytím se 

považují také samotné stavby, které jsou určeny pro ukrytí obyvatelstva – bohužel kapacity 

nejsou dostačující a stav některých úkrytů nevyhovující. [1] 

7.3 Improvizovaná ochrana 

Je to ochrana, která spočívá v minimálních nákladech používaných ochranných 

pomůcek a slouží k ochraně člověka v případech např. úniku nebezpečných látek či chemické 

havárie. Nejdůležitější je ochrana hlavy, obličeje, trupu, rukou a nohou. Improvizovaná 

ochrana se využívá pro případ přesunu do improvizovaných úkrytů, ze zamořeného prostředí 

s případnou evakuací. [1] 

7.4 Evakuace 

Evakuace je opuštění prostoru a určitého území. Evakuaci dělíme na objektovou a 

plošnou, kdy u objektové evakuace se jedná o opuštění části obydlí či opuštění obydleného 

celku, u plošné evakuace se jedná o opuštění např. celého katastrálního území. Evakuaci 

můžeme dělit také na krátkodobou (požár, hromadná dopravní nehoda s chemickou látkou 

aj.), dlouhodobá (povodně čí rozsáhlé požáry aj.) [1] 
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7.5 Dekontaminace 

Dekontaminací se rozumí odstranění kontaminantu z oděvů, kůže, materiálních věcí čí 

mechanických zařízení. Dekontaminace se provádí různými způsoby a to: 

 mechanická dekontaminace (odsávání, oplachování, stírání), 

 fyzikální (ředění, odpařování aj.), 

 chemická (reakce s vhodným činidlem). [1] 

7.6 Nouzové přežití 

Jedná se o jednu z hlavních částí ochrany obyvatelstva a představuje činnost, které 

předchází zpravidla dlouhodobá evakuace. K opatření nouzovému přežití se přechází 1-2 dny 

po vzniku krizové situace (po aktivaci systému.) Mezi základní věci nouzového přežití patří: 

 nouzové ubytování, zásobování základními potravinami, nouzové zásobování 

pitnou vodou, nouzové základní služby obyvatelstvu, nouzové dodávky energie, 

organizace humanitární pomoci, informační systém a jeho koordinace. [1] 

7.7 Monitorování radiační, chemické a biologické situace 

Monitorování a detekce nebezpečných látek, ke které je potřeba technických pomůcek a 

zařízení a včasného nasazení mobilních zařízení. U nás jsou takovým zařízením vybaveny 

jednotky HZS ČR, PČR, Armáda ČR, SÚJB, Celní správa a další subjekty vybaveny 

potřebným zařízením k detekci. [1] 

7.8 Humanitární a dobrovolnická pomoc 

Humanitární a dobrovolnické činností se u nás v ČR věnuje hodně organizací, mezi 

nejznámější patří Český červený kříž nebo organizace ADRA či Člověk v tísni aj. 

Humanitární pomoc může také poskytovat i jedinec nebo spolek či uskupení lidí. Mezi jejich 

zaměření patří zejména materiální duchovní, zdravotní, sociální a právní oblasti, které 

poskytují ve prospěch obyvatelstvu, které je postiženo mimořádnou událostí. Humanitární 

pomoc je poskytována vesměs bezplatně a bez nároku na nějaké ocenění a uznání a na 

základě výzvy postižených nebo úplně z vlastní iniciativy. [1] 

7.9 Záchranné a likvidační práce 

Práce, které slouží k odvrácení nastalé mimořádné události, nebo alespoň omezení 

bezprostředního působení a k odstranění následků nastalých mimořádnou událostí na životech 

majetku a životním prostředí. [4] 
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8 Obce a jejich povinnosti z hlediska ochrany obyvatelstva 

Na zabezpečení ochrany obyvatelstva v České republice se podílí orgány státní správy a 

orgány územních celků a samosprávných celků, nedílnou součástí jsou právnické osoby, 

podnikající fyzické osoby a fyzické osoby. Hasičský záchranný sbor české republiky 

zabezpečuje rozhodující řídící a koordinační roli, který plní úkoly stanovené MV ČR a také 

úkoly vyplývající z povinností stanovené orgány kraje a obcí s rozšířenou působností.  

Organizace a zabezpečení na území České republiky je řešeno již na pozici obce, která 

je základním samosprávním celkem ve struktuře státu – obec je situována a brána hranicemi 

katastrálního území. V podstatě vzato je obec právnickou osobou s právní subjektivitou. Obec 

vlastní majetek a na veřejnosti vystupuje jako samostatný celek s právní odpovědností. [1] 

V České republice můžeme dělit obce do 3 kategorií. [13] 

 Obec základního typu (počet obcí 6251) 

 Obec s pověřeným obecním úřadem (počet obcí 389) 

 Obec s rozšířenou působností (počet obcí 205) 

Na úseku organizace, která má působnost v rámci ochrany obyvatelstva a je součástí 

vazeb při řešení mimořádných událostí v České republice (4 stupně) – obec, obec s rozšířenou 

působností, kraj a ústřední úroveň. [13] 

Základním článkem a prvním stupněm je úroveň OBEC: 

 starosta obce, zabezpečuje připravenost obce na řešení krizové situace, 

 starosta plní úkoly starosty/primátora ORP a opatření vycházející z orgánu krizového 

řízení ORP, 

 obecní úřad poskytuje informace a materiály ORP pro tvorbu krizového plánu obce a 

ten je následně poskytuje HZS kraje pro tvorbu havarijních plánů kraje,   

 vede data a evidenci o pobytu osob,  

 organizuje přípravu na krizové stavy a mimořádné události, 

 obec se také podílí na záchranných a likvidačních pracích, 

 podílí se na ochraně obyvatelstva. 
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Podílí se na informování obyvatelstva při mimořádných událostech. Seznamuje občany 

ohledně situací při mimořádných událostech a krizových stavech. [1] 

Druhý stupeň OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ: 

 starosta/primátor je oprávněn v situaci při přípravě na krizové situace si vyžadovat od 

HZS kraje potřebné informace o právnických osobách a podnikajících fyzických osob 

a dalších subjektech, 

 zajišťuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení 

mimořádných situací a krizových stavů, 

 plní úkoly hejtmana a orgánu krizového řízení kraje,  

 poskytuje podklady HZS kraje pro tvorbu krizového plánu kraje. [1] 

Třetí stupeň KRAJ: 

 tato úroveň z pohledu kraje je nejvyšší a činnost na této úrovni zabezpečuje kraj a 

HZS kraje,  

 HZS kraje zabezpečuje a organizuje součinnost při přípravě na mimořádné události a 

krizové stavy, 

 HZS kraje organizuje připravenost krizového plánu kraje, 

 provádí kontrolu obcí s rozšířenou působností a součinnost obcí, 

 kraj předkládá materiály HZS kraje pro tvorbu krizového plánu kraje. [1] 

Čtvrtý stupeň ÚSTŘEDÍ: 

 nejvyšší úroveň pro řešení ochrany obyvatelstva, 

 činnost realizuje vláda ČR a MV ČR, 

 vláda zabezpečuje připravenost ČR na krizové stavy, 

 řídí a kontroluje orgány krizového řízení,  

 MV ČR vykonává kontrolu HZS ČR při přípravě na krizové stavy a ochranu 

obyvatelstva, 

 MV ČR kontroluje postupy PČR při přípravě a řešení mimořádných událostí, 

krizových situací, které souvisí s bezpečností státu. [1] 
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9 Systém ochrany obyvatelstva 

 

 

Obrázek 7 - Bezpečnostní systém České republiky [22] 

 

Stát a jeho bezpečnost je založena na principu zajištění ochrany jedince, spolků a 

fungování společnosti. K fungování a akceschopnosti je potřeba zabezpečit fungování 

dotčených orgánů státní správy a samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob. 

Velmi důležité je také posilování a rozvíjení procesů a nástrojů, které nám můžou sloužit 

k posílení a bezpečnosti ochrany obyvatelstva. [1] 

 

Ochrana obyvatelstva je širokou „multiresortní“ disciplínou, kterou není možné 

vysvětlovat a řešit jen jako plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuaci, ukrytí a 

nouzové přežití obyvatelstva (ve vazbě na Ženevské úmluvy z 12. srpna 1949), ale jako 

soubor činností a úkolů odpovědných orgánů veřejné správy, právnických a podnikajících 

fyzických osob a také občanů, které vedou k zabezpečení ochrany života, zdraví, majetku a 

životního prostředí, v souladu s platnými právními předpisy. Úkoly jednotlivých orgánů jsou 

nepřenositelné a jejich plnění vyplývá z konkrétních ustanovení právních předpisů.  
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Jako příklad je možné uvést: 

 varování, evakuaci, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva v gesci HZS ČR, 

 zabezpečení veřejného pořádku v gesci Policie ČR, 

 ochrana života a zdraví obyvatel v gesci Ministerstva zdravotnictví a krajů, 

 zvládaní povodňových rizik v gesci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva 

zemědělství a jednotlivých povodňových orgánů, 

 zabezpečení fungování státní správy a samosprávy při mimořádné události nebo 

krizové situaci v gesci jednotlivých orgánů veřejné správy a další. 

 

Tento výčet je pouze příkladem a nevymezuje výčet všech působností při přípravě  

na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení.[23] 

 

Obecnou řídící roli v systému ochrany obyvatelstva je povinno plnit v rámci zákona 

 o IZS Ministerstvo vnitra České republiky.  

Vyjádření vztahu ochrany obyvatelstva, civilní ochrany a obrany je dobře viditelné na 

obrázku č. 8. 

 

 

 

Obrázek 8 - Vztah ochrany obyvatelstva, civilní ochrany a civilní obrany [24] 
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10 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do 

roku 2030 

Koncepci zpracovalo generální ředitelství HZS ČR společně s odbornou skupinou VCNP,  

akademickou obcí, zástupci vysokých škol a odbornou veřejností. 

Následně projednána ve Výboru pro civilní nouzové plánování a v Bezpečnostní radě 

České republiky, schválena 23. října 2013 Vládou ČR, pod číslem usnesení č. 805 a dále 

usnesení vlády ČR ze dne 2. prosince 2015 č. 977 – stav ochrany obyvatelstva v ČR. [24] 

 

Základní priority ochrany obyvatelstva: 

 základní stavební kámen bezpečnostního systému ČR,  

 plnění úkolů v oblasti organizování, plánování a výkonu činností za cílem předcházet 

vznikům mimořádných událostí,  

 připravenost na krizové situace a mimořádné události a mít připravené řešení. 

V koncepci byla zpracována analýza -Metodou SWOT, kde bylo posouzeno 6 oblastí:  

 Síly  

 Věcné zdroje  

 Úkoly ochrany obyvatelstva  

 Krizové řízení  

 Výchova a vzdělávání  

 Věda a výzkum, vývoj, inovace  

Strategické priority ochrany obyvatelstva: 

 širší zapojení občanů do systému (příprava občanů na vlastní sebeochranu a pomoc 

ostatním),  

 objemnější zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do příprav na nastalé 

mimořádné události a krizové situace,  

 navýšení odolnosti a ochrany prvků kritické infrastruktury,  

cílená podpora vědy a výzkumu, vývoje, inovací s důrazem na využívání dosažených 

výsledků,  

 průběžná kontrola systému ochrany obyvatelstva a navyšování jeho schopnosti 

adekvátně reagovat jak na existující, tak na nově poznané hrozby s cílem těmto 

hrozbám předcházet a pružně na ně reagovat. [24] 
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11 Jednotky požární ochrany  

  Základním posláním jednotek PO je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry, 

poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví 

obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných, resp. 

likvidačních prací. Na každý druh jednotky PO jsou stanoveny odlišné nároky z hlediska 

jejich operační hodnoty, dané dobou výjezdu od nahlášení mimořádné události a maximální 

dobou dojezdu na místo zásahu a odlišné nároky na osoby, vykonávající činnost v těchto 

jednotkách, z hlediska odborné, fyzické, zdravotní a psychické způsobilosti. [19] 

11.1 Operační hodnota jednotek požární ochrany 

        Každý druh jednotky PO má pro účely operačního řízení určitou hodnotu. Tato hodnota 

vypovídá o schopnosti jednotky PO zahájit a provádět plnění úkolů v operačním řízení                   

na místě zásahu. Operační hodnotu jednotky PO tvoří: 

 doba výjezdu jednotky PO z místa své trvalé dislokace po vyhlášení poplachu,  

 územní působnost jednotky PO (doba jízdy, resp. vzdálenost, na místo zásahu).  

Doba výjezdu jednotky PO je stanovena vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a 

činnosti jednotek PO. Tato doba je maximální! 

 2 minuty pro jednotky PO složené výlučně z hasičů z povolání,   

 10 minut pro jednotky složené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce 

jako své povolání,                                                

 5 minut pro jednotky PO složené z hasičů uvedených v následující kapitole, nebo 

hasičů, kterým byla určena pracovní pohotovost mimo pracoviště. [19] 
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11.1.1 Kategorie jednotek požární ochrany 

Jednotky s územní působností -   

působností na výzvu příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje 

provádí zásah i mimo katastrální území obce v niž jsou určeny.  

Tabulka 2 - Kategorie jednotek požární ochrany [19] 

        

 

 

 

 

           JPO I 

- jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho 

až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo 

jejich kombinaci, 

- poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své 

působnosti, 

- v místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo 

obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce.  

       

 

        JPO II/1 

- jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která 

zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se 

zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,  

       

 

         JPO II/2 

- jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která 

zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a 

zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,  

      

 

         JPO III/1 

- jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která 

zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se 

zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,  

         

 

         JPO III/2 

- jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která 

zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a 

zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000.  
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Jednotky s místní působností -  

plní úkoly v místně příslušném katastrálním území obce  

Tabulka 3 - Kategorie jednotek požární ochrany [19] 

    

      JPO IV 

- jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou 

nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu 

OPIS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody, 

     

        JPO V 

- jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která 

zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu,  

 

 

        JPO VI 

- jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo 

fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPIS 

HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody. 

11.1.2 Hodnoty času jednotek PO dle zařazení 

 

Tabulka 4 - Operační hodnota jednotek PO dle kategorií [19] 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

  

  Kategorie 

Jednotek PO 

JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI 

Doba výjezdu   

(min) 

   

     2 

      

    5 

     

     10 

    

    2 

    

   10 

    

   10 

Územní 

působnost (min) 

 

     20 

 

     10 

 

     10 

 

    není  

   

    není 

 

   není 
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12  Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

 Obec zřizuje jednotku v souladu se zákonem o požární ochraně v rámci své samostatné 

působnosti. Jednotka je organizační složkou obce a provádí hašení požárů a záchranné práce 

při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech ve svém územním obvodu.  

Obec zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky, výstavbu a údržbu objektů 

požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. Činnost jednotky je financována  

z veřejných finančních prostředků prostřednictvím rozpočtu obce, majetek používaný 

jednotkou je majetkem obce. Členy jednotky bývají zpravidla členové občanského sdružení 

působícího na úseku PO např. členové sboru dobrovolných hasičů obce. [19]  

 

12.1 Jednotka sboru dobrovolných hasičů a ochrana obyvatelstva 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů se zejména podílí na činnosti ochrany obyvatelstva 

nejvíce: 

 evakuaci obyvatel, 

 označování oblastí s výskytem nebezpečných látek, 

 varování obyvatel, 

 dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku, 

 humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití.[27] 

 

Každá jednotka požární ochrany je povinna na úseku svého zřizovatele poskytnout 

adekvátní pomoc při řešení úkolů souvisejících s ochranou obyvatelstva. V případě možnosti 

zřízení SDOO dává JSDH návrh obci na zřízení skupiny dobrovolníků, návrh je vyhodnocen a 

společně s vypracovanými riziky (zpracovává HZS Kraje) posouzen a dodatečně schválen. 
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12.2 Příprava jednotek PO předurčených k ochraně obyvatelstva 

Každá jednotka PO, která je předurčena jako jednotka k ochraně obyvatelstva, musí 

procházet školením, které je povinné. Pro přehled jsem si vybral jednotky Zlínského kraje.  

Jako předurčené jednotky ve Zlínském kraji jsou jednotky kategorie JPO V (místní 

působnost). Počet takto předurčených jednotek je 36.  

 

Úkoly předurčených jednotek v rámci ochrany obyvatelstva: 

 záchranné a likvidační práce (např. protipovodňová ochrana a povodňové záchranné 

práce a stabilizace trosek při sesuvu půdy), 

 evakuace obyvatel (organizování a přijímání evakuovaných obyvatel, organizace), 

 dekontaminace osob a majetku (dekontaminaci obyvatelstva a vyhledání vhodného 

místa pro dekontaminaci, výdej náhradních oděvů a ochranných pomůcek apod.), 

 humanitární a laická psychosociální pomoc postiženému obyvatelstvu, 

 příprava a zabezpečení nouzového přežití,  

 první předlékařská pomoc. 

 

Předurčenost jednotek byla řešena pomocí analýzy, která byla vypracována na základě 

potřeb území a havarijních plánů. Analýza také vycházela z mimořádných událostí, které 

postihly Zlínský kraj a bylo potřeba zabezpečit efektivněji ochranu obyvatelstva. [25] 

 

Obrázek 9 - Stavba protipovodňové hráze [25] 
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12.3 Metodické pokyny GŘ 

Pro činnost jednotek požární ochrany v rámci ochrany obyvatelstva jsou zpracovány 

metodické pokyny, které jsou vesměs vytvořeny HZS ČR. Podle metodických pokynů jsou 

vyškolovány osoby a členové jednotek požární ochrany, kteří jsou vyškoleni pro činnost 

v rámci problému týkající se ochrany obyvatelstva a současných hrozeb, které by mohly 

postihnout Českou republiku či okolní státy, se kterými jsou uzavřeny smlouvy ohledně 

příhraniční spolupráce a činnosti.  

 

Metodické pokyny, které se týkají ochrany obyvatelstva a přípravy členů jednotek:  

 Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí [27] 

 Technik ochrany obyvatelstva [28] 

 Norma znalostí pro funkci technik ochrany obyvatelstva v jednotce SDH 

obce[29] 

 Pokyn k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a 

jednotek SDH podniků [30] 

 

 V roce 2014 byla zavedena funkce Technik ochrany obyvatelstva, který může, ale 

nemusí být součástí jednotky – spíše jednotky zabezpečující ochranu obyvatelstva jako 

předurčená jednotka. Tuhle funkci je potřeba pravidelně proškolovat, pomocí vyškolených 

odborníků, ze strany HZS ČR, nebo proškolených lektorů v rámci SH ČMS, které má 

vydanou metodiku pro získání odborností v rámci ochrany obyvatelstva. K metodice ochrany 

obyvatelstva a získání odbornosti viz. kapitola 13.4. Generální ředitel HZS ČR vydal normu 

znalostí pro funkci technik ochrany obyvatelstva v jednotce SDH obce, kde je vyjmenováno, 

které znalosti technik ochrany obyvatelstva musí ovládat a znát.  

 Varování a vyrozumění obyvatelstva 

 Evakuace obyvatelstva 

 Nouzové přežití obyvatelstva a humanitární pomoc 

 Posttraumatická péče a psychosociální pomoc o postižené obyvatelstvo a 

preventivně výchovná činnost 

 Nebezpečné látky a ochrana jednotlivce při úniku nebezpečné látky a 

dekontaminace 

 Povodně a poškození budov [29] 
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13 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska          

 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je občanským sdružením podle zákona  

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů a působí na úseku požární 

ochrany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve 

působily na území našeho státu a je právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR na 

území České republiky. Sdružení vzniklo registrací 9. 4. 1991 jako projev vůle tisíců hasičů 

v souladu s právem svobodně se sdružovat. Cílem činnosti sdružení je spolupůsobení při 

vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při 

poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí 

život, zdraví nebo majetek. 

Činnost sdružení je vymezena ústavou, zákony ČR a Stanovami sdružení. Sdružení pomáhá 

veřejnosti, zejména obcím, státním orgánům, fyzickým a právnickým osobám tím, že: 

 ze svých členů vyhledává členy zásahových jednotek, 

 přispívá předcházením požárů organizováním preventivně – výchovné činnosti mezi 

občany a mládeží, 

 připravuje a snaží se vytvářet skupiny členů pro ochranu obyvatelstva - SDOO, 

 při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostech, organizační jednotky a 

členové sdružení zejména spolu s prostředky, které používají, mohou přispět 

k záchraně života, zdraví nebo majetku; zvláště se podílí na ustavování jednotek, 

provádění údržby, oprav technických prostředků a objektů PO včetně vodních zdrojů, 

 se podílí na odborné přípravě členů jednotek požární ochrany. [19] 

 

 

Obrázek 10 - Znak sdružení [19] 



- 30 - 

 

13.1   Sbor dobrovolných hasičů 

Sbor dobrovolných hasičů je základní organizační jednotkou Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska, který bezprostředně realizuje cíle sdružení.  

Sbor dobrovolných hasičů je tvořen volenými orgány a členskou základnou.  

Orgány sboru jsou: valná hromada, výbor, starosta, velitel a vedoucí zájmových kolektivů.  

Členové sboru zabezpečují také činnost zásahové jednotky (zřízené obcí) při požárech nebo 

jiných mimořádných událostech, při kterých může být užito sil a prostředků hasičské 

techniky. Sbor také působí v oblasti preventivně výchovné a vzdělávací, která je zaměřena na 

předcházení požárů, jiných mimořádných událostí a stanovení postupů při zasahování proti 

nim. Činnost sboru je financována zejména členskými příspěvky, dobrovolnou prací členů, 

dary fyzických nebo právnických osob, dotacemi orgánů státní správy nebo samosprávy a 

výnosy z reklamy. [19]          

 

 
Obrázek 11 - Domovenka SDH Kunovice [19] 

13.2 Vznik prvních dobrovolných sborů 

Roku 1864 vznikl první dobrovolný hasičský sbor na našem území, tehdejší Rakousko-

Uhersko, byl to dobrovolný hasičský sbor ve Velvarech, který měl svoje první stanovy. 

Stanovy sboru byly schváleny monarchií Rakouska - Uherska a to 7. 5. 1864. 

Od této doby se datuje zakládání dobrovolných hasičských sborů. Dobrovolná požární 

ochrana se datuje do dob mnohem starších a to z důvodů setkávaní lidí se společným zájmem, 

chránit vlastní bezpečnost před požáry a živelními pohromami. Zakládajícími členy sborů 

byly vesměs významné osoby obce či města, ať to byly starostové, faráři či učitelé nebo 

bohatí sedláci. [41] 
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13.3 Statut odborných rad SH ČMS 

 Odborné rady ve SH ČMS jsou stálými poradními a pracovními skupinami SH ČMS, 

 odborné rady mají za úkol koncepční činnost a zabezpečení jednotlivých částí 

konkrétních úkolů SH ČMS, 

 odborné rady navrhují orgánům, které je zřídili, odbornou, pracovní, právní či věcnou 

stránku své činnosti a předkládají návrhy své činnosti, které musí být v souladu s právní 

legislativou ČR,  

 odborné rady připravují odbornou metodickou činnost, která působí na úseku činností  

            SH ČMS, 

 nadále připravují informační a poradní činnost pro informování členů organizace  

SH ČMS,  

 činnost je propagována pomocí reklamních materiálů, televize, rozhlasu či jiných 

motivujících materiálů. [21] 

13.3.1 Organizování odborných rad: 

 Jednotlivé odborné rady zřizuje a schvaluje orgán (OSH, KSH, ústředí) SH ČMS, 

 orgán SH ČMS schvaluje počet členů odborné rady a jmenuje vedoucího odborné rady, 

 rada je zodpovědná orgánu, který ji zřídil a podává nejméně 1x ročně zprávu o své 

činnosti. [21] 

13.3.2 Činnost odborných rad 

 Odborná rada se schází čtyřikrát ročně a svolává ji vedoucí OR. Návrhy a změny plánu 

činnosti předkládá přísl. výkonnému výboru k informování a odsouhlasení, 

 odborná rada vychází ze svého vlastního postavení a poslání, analyzuje a organizuje 

činnost na svém odborném úseku. Zpracovává návrh Směrnic, pokynů a dalších 

materiálů, potřebných pro činnost na odborném úseku a předkládají je ke schválení 

nebo vyjádření orgánům Sdružení, které je zřídily,  

 rozhodnutí a stanoviska rad mají povahu doporučující, 

 odborná rada zabezpečuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy na všech 

územních celcích. S ostatními právnickými a fyzickými osobami se snaží prohlubovat a 

rozšiřovat spolupráci. Pokud je schválen plán zahraničních cest, tak odborná rada 

předkládá možnosti a návrhy spolupráce s kontakty ve světě. [21] 
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13.3.3  Odborné rady SH ČMS 

 Odborná rada represe 

 Odborná rada prevence 

 Odborná rada mládeže 

 Odborná rada vnitro organizační činnosti 

 Odborná rada ochrany obyvatelstva 

 Odborná rada hasičských soutěží 

 Odborná rada vzdělávání 

 Odborná rada pro historii a muzejnictví [21] 

 

13.3.4  Odborná rada ochrany obyvatelstva 

 

Ústřední odborná rada zpracovává a předkládá VV SH ČMS: 

 Jednotnou metodiku a zásady odborného vzdělávání členů SH ČMS, včetně zásad  

pro získávání odznaků odbornosti v ochraně obyvatelstva, 

 naučné, vzdělávací a informační materiály pro sdružení i pro veřejnost, 

 metodický návod pro zapojování členů Sdružení k plnění úkolů v oblasti ochrany 

obyvatelstva, 

 ve spolupráci s MV-GŘ HZS ČR zpracovává zásady a obsah odborné přípravy 

techniků ochrany obyvatelstva, 

 zpracovává a vydává zásady pro získání odbornosti specialista ochrany obyvatelstva a 

instruktor preventivně výchovné činnosti, 

 metodicky připravuje a podílí se na odborném vzdělávání členů SH ČMS v oblasti OO, 

 připravuje a provádí porady v dané oblasti, 

 vydává metodické pokyny pro práci OR v krajích a na OSH, 

 podílí se na tvorbě a vydávání předpisů sdružení, 

 spolupracuje s MV-GŘ HZS, s jinými občanskými sdruženími, případně s dalšími 

osobami, působícími v oblasti OO, zejména při sledování změn v oblasti legislativy a 

realizaci koncepčních záměrů v oblasti OO. [21] 
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Krajská odborná rada zpracovává a předkládá VV KSH: 

 Zabezpečuje výměnu zkušeností, součinnost a koordinaci činnosti v kraji, 

 metodicky pomáhá OOROO, popř. OSH při: 

zajišťování přípravy odbornosti OO SH ČMS v ÚHŠ (CHH) a propagace kurzů OO ve 

Sdružení, popř. obcích, 

 rozšiřování naučných, vzdělávacích a informačních materiálů pro veřejnost, 

 připravuje a provádí porady v dané oblasti, zapojování členů SDH k plnění úkolů OO, 

 spolupracuje s HZS krajů a jednotlivými územními odbory HZS i s jinými občanskými 

sdruženími, případně s dalšími osobami, působícími na úseku ochrany obyvatelstva 

při zapojování SDH k plnění úkolů OO, 

 v součinnosti s KORP spolupracuje s koordinátorem PVČ HZS krajů při 

zabezpečování preventivně výchovné činnosti. [21] 

 

Okresní odborná rada zpracovává a předkládá VV OSH: 

 Spolupracuje s KOROO, popř. KSH při zabezpečování odborného vzdělávání v oblasti 

OO, 

 organizuje preventivně výchovné akce pro členy SH ČMS i pro veřejnost a pomáhá  

v jejich organizaci okrskům a SDH, 

 metodicky pomáhá SDH při zapojování členů SDH k plnění úkolů OO. [21] 

 

Tabulka 5 - Složení Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva SH ČMS[41] 

Složení ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva 

Jan Slámečka Nám. Starosty SHČMS plk. Ing. Václav Hrubý Olomoucký kraj 

Mgr. Bohumír Martínek,PhD. Vedoucí ÚOROO Bc. Tomáš Bartoň Zlínský kraj 

Antonín Maděra Praha Richard Dudek, DiS Moravskoslezský kraj 

Jiří Šustr Jihočeský kraj Václav Jankovský Středočeský kraj 

Vladislav Strejc Plzeňský kraj Vojtěch Capil odborný konzultant 

František Ryba Plzeňský kraj Ing. Martin Čížek odborný konzultant 

Ing. Lukáš Job Ústecký kraj Ing. Jan Doubrava odborný konzultant 

Bc. Pavel Štyndl, DiS Liberecký kraj Ing. Johana Tašlová odborný konzultant 

Ing. Vladimír Vondruška Královehradecký kraj plk. Mgr. Pavel Maslák odborný konzultant 

Ing. Bc. Miroslav Vacek Pardubický kraj Ing. Petr Vícha odborný konzultant 
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13.4 Metodický pokyn I. 

Metodický pokyn byl zpracován z reakce působení dobrovolných hasičů, při zapojování 

do činnosti spojené s ochranou obyvatelstva. Metodický pokyn slouží jako pomůcka v rámci 

organizační činnosti pro získání odznaků odbornosti a to ne jenom pro členy JPO SDH, ale 

také pro členy SDH – jako členy občanského sdružení v rámci ochrany obyvatelstva. 

Činnost pro získání odbornosti řídí KOROO nebo krajské sdružení hasičů (pokud není 

odborná rada ustavena), ústřední odborná rada ochrany obyvatelstva. K výuce a získání 

odbornosti se využívají hasičské školy SH ČMS a hasičské hnutí Přibyslav, k výuce a 

oboustranné spolupráce se po dohodě zapojuje i HZS krajů. 

Druhy odbornosti jsou rovnocenné a rozdíl je pouze v uplatnění a potřebách získané 

odbornosti. [5] 

13.4.1  Tři základní odbornosti ochrany obyvatelstva SH ČMS 

 Technik ochrany obyvatelstva – (potřeby JPO SDH obcí, velitelů družstev, 

(příp. velitelů předurčených jednotek) pro ochranu obyvatelstva a skupin 

dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva. 

 Specialista ochrany obyvatelstva – potřeby orgánů obcí (povodňové komise, 

pracovní skupiny krizových štábů) popř. ochrana obyvatelstva v podniku. 

 Instruktor preventivně výchovné činnosti – zabezpečení činnosti 

s informováním o ochraně obyvatelstva v obci, školách, podnicích atd. [5] 

 

Pro získání odbornosti je potřeba absolvování přípravných kurzů. U technika ochrany 

obyvatelstva je to specializační kurz „TOOB-16“, který organizuje HZS kraje, případně po 

dohodě ústřední hasičské školící zařízení – pro potřeby SDH je možné, aby se účastnili i 

vedoucí skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva. 

Pro úspěšné ukončení kurzu je potřeba složit odbornou zkoušku před zkušební komisí. 

K dalšímu získávání a prohloubení odbornosti jsou připraveny odborné semináře. [5] 

13.4.2  Platnost získaných odborností 

 Instruktor preventivně výchovné činnosti – 5let 

 Specialista ochrany obyvatelstva – 5let 

 Technik ochrany obyvatelstva  - dle metodiky generálního ředitele HZS ČR [5] 
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13.4.3  Získání odbornosti bez absolvování odborného přípravného kurzu 

Pro příslušníky HZS ČR, kteří jsou aktivně zapojeni do ochrany obyvatelstva 

minimálně 5 let a jsou členy SH ČMS, můžou písemně požádat bez zkoušek ve školícím 

zařízení o udělení odznaku odbornosti specialista ochrany obyvatelstva a to na základě 

potvrzení o získání odborné způsobilosti v rámci vzdělávání příslušníka HZS. [5] 

 

 Z mého hlediska by bylo vhodné, pokud by někdo žádal o odznak odbornosti a byl 

členem SH ČMS a doložil by vysokoškolské vzdělání „Vysokoškolský diplom“ v oboru 

ochrany obyvatelstva nebo krizového řízení, aby mu byl odznak taktéž udělen. [41] 

 

 

 

Specialista ochrany obyvatelstva.          Technik ochrany obyvatelstva. 

 

Obrázek 12 - Odznaky odbornosti ochrany obyvatelstva SH ČMS [33] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 36 - 

 

13.5 Metodický pokyn II 

Charakteristika metodického pokynu k vytváření skupin dobrovolníků pro 

ochranu obyvatelstva 

Schválením dokumentu „Metodický pokyn SHČMS pro starosty (starostky) SDH  

k vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva a k zapojení SDH do preventivně 

výchovné činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva“ výkonným výborem SHČMS dne  

16. 6. 2016 se vytvořila možnost pro SDH vytvářet v souladu se Stanovami SH ČMS tzv. 

skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva (dále jen SDOO). 

       Skupina dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva (SDOO) je tvořena členy SDH 

nezařazenými v jednotce a řídí ji vedoucí skupiny. Mohou být zařazovány i členky SDH. 

       Před vytvářením SDOO je nezbytné se seznámit s analýzou potřeb, kterou dělá HZS kraje 

s obcí. Z jejich závěrů vyplyne skutečná potřeba vytvoření SDOO.   

 Členové SDOO mohou působit jako osoby poskytující osobní pomoc na výzvu 

starosty obce. V tomto případě se doporučuje uzavřít písemnou dohodu SDH s obcí. V této 

dohodě bude předem sjednán způsob a rozsah osobní pomoci pro potřebu ochrany 

obyvatelstva v obci. Pokud je v obci zřízena jednotka příslušného SDH obce je při sjednávání 

písemné dohody vždy nutné spolupracovat s velitelem této jednotky a obsah dohody v tomto 

případě orientovat zejména na pomoc a podporu této jednotce při plnění jejich úkolů v oblasti 

ochrany obyvatelstva.  

 Další možností je, že SDOO bude mít statut ostatní složky integrovaného záchranného 

systému. K tomu musí být uzavřena písemná dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi 

SDH a hasičským záchranným sborem kraje. [35] 

 

Využití  SDOO při řešení mimořádných událostí:  

 Doplňuje a podporuje celkovou činnost jednotky SDH obce (jednotky svého sboru).  

Pomoc poskytuje na základě požadavku velitele jednotky SDH obce nebo velitele 

zásahu. 

 Přímo plní úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva v obci, na základě dohody SDH se 

starostou obce (městské části) o poskytování osobní pomoci, zejména v případě, že  

v obci není zřízena jednotka SDH obce.  

 SDOO může mít statut ostatní složky IZS, plní úkoly na základě požadavků OPIS.[35] 
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K úkolům, které může SDOO plnit patří např.: 

 Odstraňování malých překážek z vodního toku, 

 zajišťování objektů proti vniknutí vody jednoduchými prostředky,  

 stavba protipovodňových stěn, 

 pomoc při pátrání a vyhledávání osob, 

 zabezpečení hlídkové služby v rámci hlásné povodňové služby v obci, 

 odstraňování následků povodní v obytných a veřejných prostorech,  

 podíl (pomoc) při zřizování a činnosti evakuačního střediska nebo místa nouzového 

ubytování, 

 pomoc při zajištění náhradního způsobu varování a informování obyvatelstva v obci, 

(např. osobním kontaktem) zejména při poruše systému varování nebo v místech, kde 

není zajištěno varování vůbec (chatové oblasti, letní dětské tábory), 

 pomoc při příjmu, skladování, výdeji a distribuci humanitární pomoci, 

 logistická podpora činnosti jednotky SDH obce při dlouhodobějším nasazení. [35] 

 

 

Obrázek 13 - Historická fotografie – velká povodeň město Kunovice [36] 
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14 Popis a historie města Kunovice  

Město Kunovice se nachází na jihovýchodní Moravě v jihozápadní části Zlínského kraje 

3 km jižně od Uherského Hradiště. Leží na řece Olšavě nedaleko jejího ústí do řeky Moravy  

v nadmořské výšce 185 m. Kunovice se rozkládají v úrodné nížině Dolnomoravského úvalu,  

z jihu jsou ohraničeny Hluckou pahorkatinou, patřící k Vizovické vrchovině, ze západu pak 

pohořím Chřiby. 

Kunovice byly od roku 1971 součástí města Uh. Hradiště jako jeho městská část. V roce 1990 

občané v místním referendu vyjádřili svoji vůli město osamostatnit. 1. ledna 1991 se začala 

psát novodobá historie samostatných Kunovic. V roce 1997 byly Kunovice prohlášeny 

městem. Dnes žije ve městě cca 5 500 obyvatel. 

 

Město má bohatou historii. Svědčí o tom množství archeologických nálezů již ze starší 

doby kamenné. V době velkomoravské na území dnešních Kunovic, leželo několik osad, 

jejichž funkcí bylo střežit přístup k centru Velkomoravské říše. Vojensko-strategická poloha 

Kunovic, ležících na křižovatce prastarých obchodních cest, hrála vždy v jejich dějinách 

podstatnou roli. První písemná zmínka o Kunovicích pochází z 13. ledna 1196, kdy zde byla 

datována listina olomouckého knížete Břetislava pro klášter Hradisko u Olomouce  

se zaznamenaným místem jednání – Cunovicz. Jméno pochází pravděpodobně od jména 

franckého knížete Kunráda – česky Kuna (Kuno), jehož potomci se nazývali Kunovici. 

 

Pro svou výhodnou zeměpisnou polohu byly Kunovice zemědělskou oblastí známou 

ovocnářstvím, zelinářstvím a vinařstvím. Rozvoji průmyslu napomohlo vybudování železnice, 

Kunovice se staly důležitým nákladním a osobním železničním uzlem a spojkou mezi 

Vlárskou dráhou a tratí Břeclav – Přerov. Za první republiky zde byly dvě cihelny, mlýn  

s elektrárnou a začal se rozvíjet potravinářský průmysl. Kunovice jsou známy především 

výrobou letadel. Je zde letiště s mezinárodními parametry a unikátní letecké muzeum. [36]  

 

 

Obrázek 14 - Znak města Kunovice [36] 
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14.1  Rizika, která můžou ve městě Kunovice hrozit 

Na základě dotazníku, na který odpovídala starostka města Kunovice  

pí. Mgr. Ivana Majíčková, MBA., byly vybrány možnosti vzniku mimořádných událostí 

v městě.  

 

V dotazníku je popsáno 13 rizik, které by mohli zasáhnout město Kunovice. Hodnoty 

rizika byly stanoveny ve stupnici 1 – 10 hodnoty kdy 10 je hodnota nejvyšší. Při hodnocení 

byla zohledněna data historického typu a data z hlediska předpovědního a morálního kodexu.  

 

 Cílem dotazníku bylo získat data o rizicích a pravděpodobnosti vzniku rizika a 

možnosti využití skupiny dobrovolníků ochrany obyvatelstva.  

 

 

 

Obrázek 15 - Fotografie povodeň Kunovice [41] 
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Tabulka 6 - Dotazník [41] 

Dotazník přípravy města Kunovice na mimořádné události 

Mimořádná událost Ano Ne Jaké nebezpečí? Opatření Pozn. Hodnota 

rizika 

 

1 

 

Povodně a záplavy  

 

 

X 

 Olšava, Přehrada 

Pozlovice,  

protipovodňové 

opatření, SDOO 

spolupráce Povodí 

Moravy, 

financování, 

 

10 

 

2 

 

Požáry 

 

X 

 průmyslové objekty, 

lesy, obydlí,  

IZS, požární 

poplachový plán 

doplnění osob při 

logistice, SDOO 

8 

3 Přírodní kalamity X  vichřice, sníh, kroupy, IZS, SDOO  6 

 

4 

 

Sesuvy půdy 

  

X 

minimální 

pravděpodobnost 

IZS, smluvní 

mechanizace,  

SDOO 

minimální riziko,  

1 

 

5 

 

Dopravní nehody 

X  (NL)silniční, vlaková, 

letecká,  

IZS, SDOO evakuace, 

logistika, 

8 

 

6 

 

Výbuch plynu 

X  budovy, veřejné 

prostranství, 

dodavatelé, 

provádění revizí, 

evakuace, 6 

 

 

7 

 

Únik nebezpečných 

látek 

 

X 

 mrazírny  

Rochus,spol.s.r.o., 

Aircraft Industries, a.s. 

čpavek-chlazení 

revize, 

informování 

obyvatel 

evakuace, 

varování 

obyvatelstva, 

příprava obyv. 

 

8 

 

8 

 

Radioaktivita 

 X minimální 

pravděpodobnost 

 max. přeprava 1 

 

9 

 

Smogová situace 

 

 

X  SDOO, informování 

obyvatel 

3 

 

10 

 

Epidemie lidí, zvířat 

 

X 

 Agrokomplex, a.s. 

Zevos, a.s. 

(SLAK) 

monitorování 

průběhu situace 

SDOO, 

osvěta obyvatel, 

informování, 

 

4 

 

11 

 

Zásobování 

  

X 

minimální 

pravděpodobnost 

IZS, ORP, SDOO, soběstačnost 

obyvatel, 

 

3 

 

12 

 

Teroristické napadení 

 

X 

 „příhraniční město – 

cca 30 km.“ 

PČR,  

Armáda ČR, 

osvěta obyvatel, 

informování, 

 

5 

 

13 

 

Přerušení dodávek 

 

X 

 dlouhodobé výpadky, 

voda, plyn, elektřina, 

IZS, SDOO, 

zásobování,  

generátory, 

elektrocentrály, 

krizové linky, 

 

7 
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Ad1) Povodně a záplavy, přirozené a zvláštní, či rychlé přívalové deště, 

Ad2) Požáry, rozsáhlé lesní požáry, plošné požáry, 

Ad3) Přírodní katastrofy – vichřice, sněhové nebo mrazové kalamity,  

Ad4) Sesuvy půdy, svahový pohyb zeminy nebo utržení horniny, 

Ad5) Dopravní nehody, automobilová, letecká, vlaková nehoda (přeprava NL),  

Ad6) Výbuchy plynu, 

Ad7) Únik nebezpečných látek do ovzduší (chemický průmysl – čpavek, chlazení) 

Ad8) Radioaktivita, havárie na radioaktivních zařízeních a provozech, nehody při přepravě, 

Ad9) Smogová situace – průmyslové zóny s vysokou produkcí smogu do ovzduší, 

Ad10) Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a zvířat, 

Ad11) Zásobování – zásobování vodou potravinami a potřebami hygieny, 

Ad12) Teroristické napadení – shromažďování většího počtu osob na jednom místě, 

Ad13) Přerušení dodávek – vody, elektřiny, přerušení telekomunikačních zařízení. [20] 

 

Z dotazníku jsem zpracoval graf, ve kterém jsou veškerá rizika znázorněna graficky  

od nejvíce pravděpodobného rizika, až po riziko, které není vyloučeno, ale je málo 

pravděpodobné.  

 

 

 

Graf 1 - Možná rizika města Kunovice [41] 
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14.2 Stručný rozbor rizik 

V tabulce č. 6 bylo provedeno zhodnocení rizika, ve městě Kunovice, bylo zjištěno, že 

největším rizikem jsou Ad1) povodně, které ohrožovaly občany v červenci 1997. Byla to 

povodeň, která zastihla velkou část Moravy a napáchala velké škody. V červenci 2007 a 

v květnu 2010 a 2013 město Kunovice postihli tzv. lokální povodně, které páchají velké 

škody v katastru města Kunovice. V souvislosti s povodňovou situací jsou zpracovány plány 

protipovodňových opatření a v nejbližší době budou realizovány. Největším paradoxem 

v přípravě na zabezpečení a tvorbu protipovodňových opatření je byrokracie a nechuť tvořit 

důležitou situaci ze strany povodí Moravy a dotčených subjektů spolupracujících na tvorbě  

opatření.  

 

Obrázek 16 - Protipovodňová opatření město Kunovice [36] 

 

Ad2) Riziky, které byly ohodnoceny jako rizikové byly požáry, které by mohly 

z hlediska bezpečnosti ohrožovat obyvatelstvo. Jedná se o požáry v průmyslové části města 

Kunovice. Dále požáry lesů, které sice nejsou přímé návaznosti na hranice města, ale mohly 

by způsobit nemalé škody. V neposlední řadě to jsou pak požáry domácností obyvatelstva. 

Preventivní opatření v domácnostech – autonomní hlásiče kouře. 
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Ad5) Riziko s vysokým hodnocením je riziko, z pohledu dopravní infrastruktury.  

Město Kunovice je důležitým dopravním uzlem z pohledu silniční a železniční dopravy. 

Riziko hrozí z převozu nebezpečných látek a z důsledků hromadných nehod. Rizikem 

z pohledu města Kunovice je také riziko letecké dopravní nehody – v katastru města 

Kunovice se nachází letiště, se statutem neveřejného mezinárodního letiště, což zvyšuje riziko 

letecké dopravní nehody, z důvodu větší frekvence letounů a tím zvýšené riziko havárie  

do obydlené oblasti města. Letiště provozuje společnost Aircraft Industires, a.s., která je 

výrobcem legendárního letounu L-410. 

 

Ad7) Riziko se stejným vysokým hodnocením na stupnici je riziko s úniky nebezpečné 

látky, riziko je charakterizováno nebezpečným únikem čpavku NH3 , který je součástí 

výrobního procesu chlazení v mrazírnách Rochus, a.s. Kunovice.  

 

 

Obrázek 17 - Cvičení HZS a JSDH Kunovice, únik čpavku Kunovice – mrazírny [41] 

 

Ad 13) Riziko  - přerušení dodávek elektřiny, plynu a vody je charakterizováno 

dlouhodobým výpadkem již zmíněných komodit a možnosti zabezpečení záložních zdrojů. 



- 44 - 

 

 

Ad 3) Přírodní kalamita jako je vichřice, sněhová nebo mrazová kalamita.  Z pohledů 

rizika nevyzpytatelná, ale možností je vycházení a stanovení opatření ze statistiky a 

historických pramenů, ale také z údajů předpovědí počasí.  

 

 

Obrázek 18 - Fotografie – sněhová kalamita [41] 

 

Ad6) Riziko – které je specifikováno jako „výbuch plynu.“ Riziku s nebezpečím 

výbuchu plynu se jde předcházet a to prováděním pravidelných revizí a kontrol zařízení, které 

je v gesci dodavatele a spotřebitele. Výbuchu plynu se dá předcházet také tím, že jsou 

dodržované bezpečnostní a protipožární opatření. Preventivním opatřením můžou byt 

autonomní hlásiče úniku plynů v domácnostech nebo výrobním procesu.  

 

Ad 12) Riziko, které v celkovém hodnocení získalo hodnocení 5, je riziko terorismu, 

které v současné napjaté situaci nelze vyloučit a musí byt zohledňováno jako neustále možné. 

Riziko je charakterizováno tím, že město Kunovice leží v cípu východní Moravy a 

k hraničnímu přechodu na Slovensko je to 33 km a Rakouské hranice jsou vzdáleny 85 km. 

Další situací je shromažďování velkého počtu obyvatelstva při kulturních akcích ve městě. 
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Ad 10) Riziko epidemie nebo nákazy lidí nebo zvířat. V katastru města Kunovice se 

nachází 2 komplexy s živočišnou výrobou a to Agrokomplex Kunovice, a.s. a Zevos, a.s. 

V situacích kdy epidemie prasečí chřipky nebo SLAK, ohrozila Českou republiku, bylo 

prováděno monitorování stavu a zdraví chovaného zvířectva a zvýšená pozornost nebezpečí 

přenosu nákazy na obyvatelstvo. 

 

Ad 11) Smogová situace – riziko spojené se smogovou situací je dle historických údajů 

a údajů Českého hydrometeorologického ústavu velmi malé. Pravděpodobnost vzniku tohoto 

rizika nejde ale vyloučit, z důvodu velké frekvence projíždějících automobilů a hlavního 

silničního tahu na Slovensko a do Rakouska. V sousedním okresním městě Uherské Hradiště 

je umístěno zařízení (automatizovaná stanice pro přenos dat) pro měření kvality ovzduší.  

 

 

 

Obrázek 19 - Kvalita ovzduší – Uherské Hradiště [37] 

 

Ad 9) Zásobování – riziko zásobování obyvatelstva v případě vzniku mimořádné 

události, zásobování obyvatelstva v případech vzniklých by řešila obec, ORP, kraj,   

HZS kraje atd. 
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Ad 8) Radioaktivní havárie – riziko spojené s radioaktivní havárií se nedá nijak  

vyloučit. V mém hodnocení je radioaktivní havárie řazena na předposlední místo a to 

z důvodů, že v katastru města Kunovice není žádné zařízení, které by pro svoje zařízení 

využívalo radioaktivního materiálu a ve statistice HZS Zl. kraje za posledních několik let 

nebylo žádné nebezpečí spojené s radioaktivní havárií.  Velké nebezpečí lze spatřovat 

v převozu radioaktivního materiálu, ale bohužel k těmto informacím jsem neměl přístup a 

takové informace můžeme lehce zařadit do utajovaných skutečností. 

 

Ad 4) Sesuvy půdy a riziko s tím spojené, jsem zařadil na poslední místo mého 

hodnocení. Město Kunovice se nachází v relativně rovinatém katastru a riziko spojené  

se svahovou nestabilitou je minimální. V obrázku z české geologické služby, je vidět, že 

riziko nikde v katastru města nehrozí. 

 

 

Obrázek 20 - Svahová nestabilita [38] 
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14.3  Připravenost města na mimořádné události 

Město Kunovice je na mimořádné situace připraveno z několika úhlů pohledu.  

Město Kunovice má zpracovanou tzv. Krizovou kartu města Kunovice, ve které má 

zohledněná rizika, která by mohla postihnout mimořádnou situací město Kunovice. V krizové 

kartě je také popis rizik, která by mohla ohrožovat město. Rizika jsem doplnil ve svém 

dotazníku rizik o další 4 rizika a to - letecká nehoda, radioaktivita, zásobování obyvatelstva a 

teroristické napadení. Dvě z těchto rizik byly hodnoceny jako riziko s větší možností vzniku. 

 

 

Graf 2 - Doplněná rizika města Kunovice [41] 

 

Ve městě Kunovice jsou významné objekty, které by byly v případě mimořádné 

události potřeba zabezpečit z hlediska evakuace a z hlediska materiálního. Mezi tyto objekty 

patří „Panský dvůr, Kostel sv. Petra a Pavla, ZŠ U Pálenice, ZŠ Červená Cesta, Mateřská 

školka, Domov pro osoby se zdravotním postižením Bělinka a Domov pro osoby se 

zdravotním postižením a domov pro seniory – Cihlářská.“ 
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Pro případ Varování a Informování obyvatelstva je město Kunovice vybaveno 

prostředky pro varování a informování. Mezi základní prvky patří sirény, buď rotační, nebo 

elektronické, které jsou schopny uskutečnit verbální informování obyvatelstva. Sirény jsou 

možné některé ovládat dálkovým přenosem a některé jdou spustit ručně.  

Dále pro varování obyvatelstva město disponuje drátovým rozhlasem.  

Náhradním způsobem varování obyvatelstva je výstražné a rozhlasové zařízení na vozidlech 

JSDH Kunovice a megafony městské policie Kunovice.   

 

Tabulka 7 - Varování obyvatelstva město Kunovice [Příloha 3] 

Varování obyvatelstva ve městě Kunovice 

Zařízení Poloha umístnění Možnost spuštění Typ sirény 

 Dálkové  Místní 

 

 

 

             Sirény 

 

 

 

 

 

MěÚ Kunovice X X Rozhlas 

Hasičská zbrojnice 

Kunovice 

X X Rotační, Rozhlas 

Fa. A.I.  budova A-8  X Rotační 

Fa. A.I.  budova A-10  X Rotační 

Fa. A.I.  budova A-14  X Rotační 

Fa. A.I.  budova A-89  X Rotační 

Fa. Ramet – budova K1  X Rotační 

Fa. Ramet – budova K28  X Rotační 

Fa. Rochus – hlavní bud.  X Rotační 

Náhradní možnost Výstražné a rozhlasové zařízení vozidla, vozidla JSDH 

Městská policie Kunovice megafony 

 

Město je vybaveno v rámci sledování toku řeky Olšavy rozhodným hlásným profilem 

HP C 14KU, který je vybavený automatickým měřením stavu hladiny a odesíláním informaci 

na řídící server povodňové komise města Kunovice. Dále je také vybaveno hlásným profilem 

C-HP C2 MI, který hladinu toku měří, ale informace na server nezasílá. Důležitým hlásným 

profilem je profil typu A. č. 349, který je umístěn na toku řeky Olšavy v Uherském Brodě a 

udává důležité informace o doběhové době povodňové vlny, v předstihu 2-3 hodiny podle 

rychlosti. Informace je důležitá pro povodňovou komisi pro informování obyvatelstva. 
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Po varování a informování, má město Kunovice připraveny shromaždiště pro 

obyvatelstvo a nouzové ubytování se stravováním, pro případ evakuace.  

 

Tabulka 8 - Místa shromaždiště a nouzové ubytování [Příloha 3] 

Shromaždiště a nouzové ubytování 

Shromaždiště obyvatelstva Místo nouzového ubytování Kapacita nouzového ubytování 

Hřiště – základní školy Základní školy 350+500 = 850 

Prostranství před MěÚ Sportovní hala 300 

Nádvoří Panského dvora Mateřská škola 175 

Fotbalové hřiště Střední odborná škola 220 

 

 

Kulturní zařízení Pálenice 70 

Sály Panského dvora 100 

Celkem 1715 

 

Pro zabezpečení a v případě vzniku mimořádné události má město  

dle § 68 odst. 1 zákona č. 133/ 1985 Sb., o požární ochraně zřízenu jednotku požární ochrany. 

Povinností města je zabezpečovat její potřeby z hlediska akceschopnosti. Město Kunovice má 

zřízenou jednotku požární ochrany kategorie JPO II/I. – popis jednotek a působnosti viz. výše 

kapitola 11.  

Ve městě Kunovice se na požární ochranu vynakládají, můžu říci velké finanční 

prostředky, z rozpočtu města Kunovice, ale je také žádáno o granty z různých organizací a 

nadací. Potřeby akceschopnosti jednotky jsou deklarovány potřebou, že se řadí v rámci okr. 

Uherské Hradiště k jednotkám s vyšším počtem výjezdů. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů bohužel, po určité období nenalézá společné 

slovo se Sborem dobrovolných hasičů a proto je určitě potřeba i nějakou cestou SDH 

zapojovat do činnosti s možností pomoci v rámci ochrany obyvatelstva. Potřeby hasičů jsou 

stejné a jsou v rámci našeho motta „ Bohu ke cti a bližnímu ku pomoci“. Možnost založení či 

ustavení SDOO by přispělo k možné akceschopnosti i některých členů SDH, kteří mají chuť 

se zapojovat do dění města a pomoci svým spoluobčanům. 
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15 Pomoc SDH Kunovice v rámci vytvořené SDOO 

 

Tabulka 9 - Vyhodnocení SDOO [41] 

Vyhodnocení a možnosti uplatnění SDH v rámci SDOO 

Mimořádná událost Možnost využití SDOO Využitelnost 

1 Povodně a záplavy  stavby protipovodňových hrází, monitoring vodního toku, čištění 

vodního toku od naplavenin, vydávání humanitární pomoci, 

příprava nouzového ubytování, pomoc při evakuaci, obsluha 

evakuačních center, informovanost obyvatelstva,  

likvidace a vyklízení nepotřebného materiálu a zařízení atd. 

 

 

10b 

2 Požáry logistická pomoc jednotce požární ochrany obce, preventivně 

výchovná činnost před vznikem požárů, informování 

obyvatelstva, evakuace, případné technické činnosti. 

 

5b 

3 Dopravní nehody nouzové zabezpečení případného informování obyvatelstva. 3b 

4 Únik nebezpečných 

látek 

spolupráce s obyvateli domu v rámci přípravy na evakuaci, 

spolupráce při evakuaci, preventivně výchovná činnost pro 

obyvatelstvo jak se chovat když? 

 

7b 

5 Přerušení dodávek společné zabezpečení spolu s JSDH, možnosti nouzového 

obnovení dodávek. 

 

7b 

6 Přírodní kalamity společné zabezpečení spolu s JSDH, např. odklízení následků 

přírodních kalamit, zabezpečování logistického zázemí pro 

JSDH, případná informovanost obyvatelstva.  

 

10b 

7 Výbuchy plynu velmi malá možnost uplatnění, preventivně výchovná činnost. 2b 

8 Teroristické napadení spolupráce s JSDH, evakuace, případné organizování na 

shromaždištích, informovanost, humanitární pomoc, zásob. 

 

5b 

9 Epidemie spolupráce s JSDH, evakuace, informovanost, humanitární 

pomoc, monitoring, vedení informovanosti. 

 

7b 

10 Smogová situace  velmi malá možnost uplatnění, preventivně výchovná činnost, 

monitoring. 

 

3b 

11 Zásobování zásobování při mimořádných událostech, vydávání humanitární 

pomoci. 

 

5b 

12 Sesuvy půdy velmi malá možnost uplatnění v případě města Kunovice.  

2b 

13 Radioaktivita spolupráce s JSDH, evakuace, případné organizování na 

shromaždištích, informovanost, humanitární pomoc, monitoring. 

 

5b 
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15.1  Příklad složení a využití SDOO ve městě Kunovice 

Pro příklad využití dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva, je potřeba vycházet 

z podnětu, jestli je potřeba vůbec skupinu dobrovolníků zřizovat a za jakých podmínek a 

stavů. Je potřeba specifikovat potřeby obce či města z hlediska analýzy rizika a vyvodit 

důsledky možnosti zřízení SDOO. Skupiny dobrovolníků doporučuji zřizovat ze struktury 

SDH, kteří nejsou zařazeni do JSDH a nejsou tak zařazeni k výjezdové činnosti.  

V případě ustanovení SDOO je potřeba vzít v úvahu, že členové SDOO budou působit 

jako osoby poskytující osobní pomoc na výzvu starosty a je potřeba, aby tato skupina měla 

uzavřenou písemnou smlouvu SDH (SDOO) s obcí. Ve smlouvě by mělo být vymezena 

působnost a možnost akceschopnosti v případě potřeby obce při mimořádných situacích.  

 

Tabulka 10 - Možnost tvorby skupiny dobrovolníků ochrany obyvatelstva [41] 

Možnost složení dobrovolníků ochrany obyvatelstva -  3 možné kategorie: 

    JSDH obce 

 

 

Výhody: znalost problematiky požární ochrany a ochrany obyvatelstva, školení, 

disponování s technikou požární ochrany, znalost problematiky v obci – rizika, 

Nevýhody: uvolňování členů zařazených přímo na určené práce,  

absence v JSDH, větší počet osob zařazených v JSDH, finanční náklady, 

 Členové SDH 

 

 

 

Výhody: členské základny SDH bývají hodně rozsáhlé a ne všichni členové 

jsou zařazení v JSDH a mívají často stejné znalosti, spolupráce s JSDH, osoby 

se navzájem znají, možnost zapojení vlastní techniky, znalost problematiky 

v obci, 

Nevýhody: prvotní náklady na pořízení ochranných a bezpečnostních pomůcek, 

nutnost školení a odborností,  

Ostatní 

členové jiných 

neziskových 

organizací 

Výhody: členové nejsou ovlivněni názory ostatních, široký výběr osob pro OO, 

Nevýhody: neznalost všeobecné problematiky požární ochrany v návaznosti na 

ochranu obyvatelstva, prvotní finanční náklady, ochranné a bezpečnostní 

pomůcky, nutnost školení a odborností, organizační a materiální zabezpečení, 

 

V tabulce jsou vyhodnoceny výhody i nevýhody skupiny OO, dále možnosti, vytvoření 

skupiny dobrovolníků, buď z řady členů JSDH obce nebo samotného SDH, popř. z řad 

obyvatelstva, která by byla schopna společně zasáhnout v rámci ochrany obyvatelstva při 

mimořádných událostech. Výstup – členové SDH - SDOO – nejvhodnější volba. 
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15.2 Vyhodnocení možnosti, uplatnění SDOO dle rizika v obci 

V předchozích kapitolách byla stanovena rizika, která můžou nastat ve městě Kunovice. 

Následně byla vyhodnocena rizika, která můžou nejvíce ohrozit obyvatelstvo a jejich majetky.   

V konečném porovnání, kdy byla skupina SDOO implementována do určitých rizik vzniklo 

vyhodnocení do jaké míry a jaké jsou možnosti zapojení SDOO do stavu akceschopnosti 

v rámci ochrany obyvatelstva společně s JSDH města. Dle předpokladů největší možností se 

zapojit v rámci ochrany obyvatelstva (největší míra možnosti spolupráce) jsou povodně, 

přírodní kalamity, únik nebezpečných látek, přerušení dodávek nebo vyhlášení epidemie a 

ostatní. 

V porovnání a vyhodnocení vyšlo hodnocení pro zřízení SDOO a spolupráce s JSDH 

2x určitě, 3x spíše ano, 4x ano a 4 x v našem případě že SDOO je neadekvátní zřizovat.  

V grafu viz. níže jsou zobrazeny hodnoty uplatnění pro SDOO při mimořádných událostech. 

 

 

 

Graf 3 - Vyhodnocení SDOO [41] 
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15.3 Možnosti SDH (SDOO) a JSDH  při ochraně obyvatelstva obce 

Konkretizované možnosti poskytnutí pomoci v rámci ochrany obyvatelstva pro  SDH 

(SDOO) a JSDH jsem vyjádřil jako opatření ochrany obyvatelstva, kde jsem posoudil 

možnosti obou složek při těchto činnostech (uveřejnil jsem vždy jen několik činnosti), které 

jsou důležité pro pomoc městu při mimořádných událostech. 

Tabulka 11 - Varování a informování [41] 

Varování a informování 

SDH 

(SDOO) 

 zajištění náhradního způsobu varování – možnost využití osobního 

kontaktu pro lidi mimo dosah sirén nebo rozhlasu, 

 informování obyvatelstva, osobní kontakt, 

 zpětná vazba o funkčnosti sirén, PVČ. 

 

JSDH 

 informovanost obyvatelstva pomocí výstražného a rozhlasového zařízení 

na vozidlech automobilů, 

 informování pomocí megafonů, 

 možnost zprovoznění varovacího systému – dlouhodobý výpadek elektř. 

  

Tabulka 12 - Ukrytí [41] 

Ukrytí 

SDH 

(SDOO) 

 informování o možnostech ukrytí,  

 příprava prostor s možností ukrytí,  

 logistické zabezpečení. 

 

JSDH 

 znalost prostor pro ukrytí,  

 zabezpečení způsobu ukrytí  - popř. zásobování, 

 zabezpečení činnosti v prostoru ukrytí. 

 

Tabulka 13 - Improvizovaná ochrana [41] 

Improvizovaná ochrana 

SDH 

(SDOO) 

 informovanost spoluobčanů, (možnosti improvizované ochrany), 

 spolupráce s JSDH při činnostech spojených improvizovanou ochranou. 

 

JSDH 

 improvizovaná ochrana technických prostředků,  

 zabezpečení zařízení pro případy improvizované ochrany. 
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Tabulka 14 - Evakuace [41] 

Evakuace 

 

SDH 

(SDOO) 

 spolupráce při evakuaci, PVČ, 

 obsluha evakuačních center, spolupráce na shromaždištích 

 asistence obyvatelstvu s přípravou evakuačního zavazadla, 

 informování obyvatel, jak zabezpečit obydlí pro dlouhodobou 

evakuaci. 

JSDH  evakuace obyvatelstva, informovanost obyvatelstva, PVČ, 

 vymezení evakuační trasy, znalost evakuačních center, 

 evidence při evakuaci, řídící činnost na shromaždištích,  

 zajištění první pomoci a předlékařské pomoci. 

 

Tabulka 15 - Dekontaminace [41] 

Dekontaminace 

 

SDH 

(SDOO) 

 informovanost obyvatelstva o případné dekontaminaci, 

 spolupráce s jednotkami PO při stavbách dekontaminačních středisek, 

 zabezpečení prostor, 

 soupis dekontaminovaných osob, zařízení atd. 

 

JSDH 

 provádění dekontaminace, 

 stavby dekontaminačních pracovišť, 

 činnost na místě zásahu – zásahová činnost (dekontaminace), 

 obsluha dekontaminačního zařízení spolu s HZS kraje. 

 

Tabulka 16 - Nouzové přežití [41] 

Nouzové přežití 

SDH 

(SDOO) 

 stavba nouzových přístřešků, 

 spolupráce při dodávkách jídla, pití, hygienických prostředků, 

 informovanost spoluobčanů. 

 

JSDH 

 zabezpečování dodávek – jídlo, pití, hygienické prostředky, 

 příprava zabezpečení nouzového přežití, 

 příprava zabezpečení nouzových dodávek např. elektrické energie. 
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Tabulka 17 - Humanitární a dobrovolnická činnost [41] 

Humanitární a dobrovolnická činnost 

SDH 

(SDOO) 

 spolupráce při příjmu a výdeji humanitární pomoci, 

 případný rozvoz či roznos humanitární pomoci, 

 administrativní činnost při vydávání humanitární pomoci.  

 

JSDH 

 rozvoz humanitární pomoci, 

 výdej humanitární pomoci, 

 koordinace se složkami v rámci humanitární pomoci. 

 

Tabulka 18 - Záchranné a likvidační práce [41] 

Záchranné a likvidační práce 

 

SDH 

(SDOO) 

 největší možnost zapojení při povodních, živelních pohromách aj, 

 čištění vodního toku od naplavenin + monitoring, 

 stavby protipovodňových hrází, 

 spolupráce při odstranění následků povodní či jiných živelních pohrom, 

 informovanost spoluobčanů atd. 

 

JSDH 

 možnost využití požární techniky, 

 odčerpávání prostor, odstranění následků živelních pohrom, 

 odstraňování větších naplavenin nebo důsledků živelních pohrom, 

 odstranění uhynulých zvířat, 

 zabezpečení možností vysoušečů atd. 

 

V konkretizovaných možnostech a vyhodnocení rizika spojeného s nasazením SDH 

(SDOO) a  JSDH, vyplývá potřeba, že ne vždy stačí síly a prostředky v podobě JSDH  a je 

potřeba provést doporučující změny. Proto DOPORUČUJI městu Kunovice zřízení SDOO, 

které by bylo v akceschopnosti nápomocno JSDH města Kunovice, ale i samotnému městu  

při řešení mimořádných událostí. 
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16 Dosažené cíle a doporučení 

 

V diplomové práci bylo dosaženo cílů: 

 Byly posouzeny možnosti Sdružení dobrovolných hasičů a jednotek PO SDH  

při ochraně obyvatelstva obce – pomocí hodnotícího dotazníku. 

 Bylo provedeno hodnocení rizik a potřeb v obci – hodnocení rizik = (dotazník, 

graf). 

 Byly vymezeny úkoly a možnosti sdružení dobrovolných hasičů a jednotek PO 

SDH – metodické pokyny, vyhodnocení – graf. 

 

Bylo navrženo a doporučeno: 

 V metodickém pokynu I. – zvážit možnost udělování odznaku odbornosti 

vysokoškolsky vzdělaným lidem, v oborech ochrany obyvatelstva. 

 Byla doplněna a charakterizována 4 nová rizika pro město Kunovice a bylo 

provedeno přehodnocení.  

 Bylo navrženo, aby se provedla aktualizace krizové karty města Kunovice a  

z tabulky krizové karty vyloučit „Krizový štáb“, který ve městě Kunovice není 

zřízen. 

 Bylo navrženo městu Kunovice zřízení SDOO, která bude vytvořena z členů 

SDH Kunovice, kteří nejsou členy JSDH Kunovice. 

 Hledat společnou řeč mezi lidmi, kteří mají společné dobrovolné zájmy 

z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva.   

 Spolupráce obecních a městských úřadů společně se složkami IZS, kde jsou 

nedílnou součásti jednotky požární ochrany. 

 Spolupráce JSDH  obce a SDH obce. 

 

Možnost využití diplomové práce: 

 Pro potřeby města Kunovice – přehodnocení rizik. 

 Pro potřeby SH ČMS - ústřední odborná rada ochrany obyvatelstva. 

 Pro potřeby SDH, OSH, KSH – možnost uplatnění a tvorba skupin. 

 Pro potřeby HZS ČR – možnost ukázky uplatnění členů SDOO. 
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17 Závěr 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo posoudit Sdružení dobrovolných hasičů a 

jednotek PO SDH při ochraně obyvatelstva obce.  

Na začátek mé diplomové práce jsem uvedl historické situace se vznikem ochrany 

obyvatelstva, přes vznik ženevských úmluv spojených s dodatkovými protokoly. V diplomové 

práci jsem také použil údaje ohledně povinností v rámci ochrany obyvatelstva z hlediska 

nejdůležitějších opatření.  

 

Pro tvorbu diplomové práce bylo důležité také vzpomenout obce a jejich povinnosti 

v rámci ochrany obyvatelstva.  Bylo nutné také vzpomenout koncepci ochrany obyvatelstva, 

která byla schválena vládou v roce 2015 a je tak modelem a určitým vzorem až do roku 2030. 

Diplomovou práci by nebylo možné vytvořit bez znalosti o jednotkách požární ochrany 

a Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska – která má jako poradní orgán odborné rady a jedna 

z rad je rada ochrany obyvatelstva, která vytvořila dva důležité metodické pokyny, které jsem 

také v diplomové práci stručně popsal. 

 

V diplomové práci jsem vytvořil několik dotazníků a grafů. Zpracoval jsem hodnocení, 

jaká rizika v obcí hrozí. Následně jsem doplnil další rizika, která spatřuji jako důležitá v rámci 

geografické polohy obce. 

Při hodnocení jsem zhodnocoval možnosti vzniku rizika a jejich možné následky, které 

by měli dopad na ochranu obyvatelstva. Rizika jsem implementoval do činnosti SDH  a 

vytvořil jsem graf, ve kterém je zřejmé, že některá rizika v rámci mimořádných událostí a 

krizových stavů se budou bez pomoci SDH (SDOO) těžce řešit. Práce byla zpracována  

na model obce Kunovice (UH) kde žiji – proto jsem doporučil zřízení SDOO v rámci výběru 

dobrovolníků z řad SDH.  

Možnost prakticky využít SDOO v konkrétní obci je v ČR řešeno poprvé a může 

sloužit jako návod pro ostatní obce, respektive SDH. 

 

Z diplomové práce vyplývá, že Sdružení dobrovolných hasičů, ať už Sdružení hasičů 

Čech Moravy a Slezska, Moravská hasičská jednota nebo Česká hasičská jednota mají své 

důležité místo v rámci pomoci při mimořádných událostech a jejich pomoc je, troufám si říct, 

nepostradatelná a je potřeba tuto činnost podporovat a materiálně či finančně zabezpečovat. 
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