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Vilém Adamec, Ph.D. 

V úvodu je nejprve nastíněna současná situace na poli přeshraniční spolupráce a důvody, 

které mě vedly k rozpracování této problematiky. V následujících kapitolách jsou potom blíţe 

rozebrány jednotlivé druhy mezinárodní pomoci, je provedena rešerše předmětné 

problematiky a popsány základní principy a specifika. Pro celkové zhodnocení přeshraniční 

spolupráce jsem stanovila kritéria a jednotlivé varianty jsem podrobila analýze s vyuţitím 

stanovených zásad. V závěru jsem nastínila základní nedostatky a předloţila moţné návrhy na 

zlepšení současné situace. 
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REJTHAROVÁ, Lenka. Cross-border Rescue Cooperation. Ostrava, 2012. 51 s. Bachelor 

thesis. VSB-TUO, Faculty of Safety Engineering. Supervisor of bachelor thesis doc. Ing. 

Vilém Adamec, Ph.D. 

In the introduction the current situation in the field of cross-border cooperation and reasons of 

my interest in this issue are described there.  In the following chapters there are analyses of 

individual types of international aid and the discussed issue is researched. Further, the basic 

principles and specifics are described. I determined the criteria for an overall assessment of a 

cross-border cooperation and moreover I analyzed the individual options using the determined 

criteria. In conclusion I pointed out the basic defects and I proposed some suggestions how to 

improve the current situation. 
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Úvod 

Vstupem do Evropské unie (EU) a dalších mezinárodních organizací, se Česká republika 

(ČR) zavázala dodrţovat určitá pravidla plynoucí z těchto svazků. Z jedné strany je nám 

poskytováno mnoţství výhod v oblasti ekonomické, politické, bezpečnostní aj., na druhou 

stranu nám členství rovněţ ukládá povinnost podílet se na rozvoji vzájemné spolupráce 

členských států pro zachování, míru, stability a prosperity, jakoţ i dodrţování lidských 

práv, demokratických principů a suverenity. ČR se tak stala rovnoprávným partnerem při 

řešení takových otázek jako je bezpečnost, zvyšování ţivotní úrovně, vzdělávání či obrana 

členských států. 

Právě na tyto aspekty reaguje ČR poskytováním mezinárodní pomoci státům zasaţeným 

mimořádnou událostí (MU), či z dlouhodobého hlediska uskutečňováním zahraniční 

rozvojové spolupráce. V rámci humanitární pomoci (HP) je poskytována materiální pomoc 

ve formě potřebných hmotných statků, dále poskytování finančních prostředků ve formě 

darů postiţeným státům či příspěvků mezinárodním organizacím a v neposlední řadě také 

vysílání záchranných jednotek do mezinárodních záchranných operací. Na základě 

příslušných právních předpisů ČR zajišťuje akceschopnost speciálních odřadů sloţených z 

vysoce kvalifikovaných odborníků pro poskytování pomoci v rámci Evropy, ostatních států 

světa a případně i území ČR. Díky uzavřeným bilaterálním dohodám o spolupráci a 

vzájemné pomoci při katastrofách a jiných MU se sousedními státy je záchranným 

jednotkám rovněţ umoţněn zjednodušený přestup hranic v případě řešení těchto událostí. 

Jednotky jsou vysílány na základě ţádosti postiţeného státu prostřednictvím Krajského 

operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru kraje (KOPIS HZS), 

popřípadě OPIS Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR (MV-GŘ HZS ČR). 

V obou případech se však jedná o spolupráci při řešení závaţných MU, která je 

koordinována na taktické, operační i strategické úrovni. Běţné MU jako jsou poţáry či 

dopravní nehody, ke kterým dojde v bezprostřední blízkosti státních hranic, nelze řešit 

vysláním speciálních odřadů. Tyto události nesnesou odklad a vyţadují neprodlený zásah 

jednotek poţární ochrany (JPO), které jsou na místo události schopny dojet s co nejmenší 

prodlevou. Tyto situace jsou řešeny dohodami o spolupráci mezi příslušnými regiony 

sousedních států, případně konkrétními obcemi v příhraničí. Současná situace však 

zejména v oblasti legislativní podpory není příliš nakloněna přeshraniční spolupráci z 
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úrovně samosprávných celků, coţ je jeden z hlavních důvodů, který mě vedl k 

rozpracování této problematiky.  

Cíl práce: 

Cílem práce je stanovit zásady pro vyhodnocení přeshraniční spolupráce a aplikovat je ve 

vybraném kraji. Pro určení těchto zásad je nutné prozkoumat problematiku přeshraniční 

spolupráce, kdy je nejprve třeba definovat druhy mezinárodní spolupráce, jeţ se v této 

souvislosti uskutečňují. De facto rozlišujeme pomoc poskytovanou z centrální, tedy státní 

úrovně, která zahrnuje humanitární pomoc a s ní související vysílání záchranných jednotek 

do zahraničí. V druhém případě se jedná o přeshraniční pomoc v rámci krajů či niţších 

samosprávných celků, která zajišťuje poskytování pomoci oblastem zasaţeným MU v 

bezprostřední blízkosti státních hranic. Z těchto poznatků bude vytvořen hodnotící 

formulář aplikovatelný na posouzení přeshraniční spolupráce ve zvoleném 

administrativním celku. V závěru budou nastíněny základní nedostatky a předloţeny 

moţné návrhy na jejich úpravu.  
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1 Humanitární pomoc 

Humanitární pomoc je samostatná oblast přeshraniční pomoci vycházející z mezinárodního 

humanitárního práva. V zákoně o zahraniční rozvojové spolupráci a HP poskytované do 

zahraničí[16], je definována takto: 

„Humanitární pomocí poskytovanou do zahraničí se rozumí souhrn činností hrazených ze 

státního rozpočtu, jejichţ cílem je zamezit ztrátám na ţivotech a újmě na zdraví, zmírnit 

utrpení a obnovit základní ţivotní podmínky lidí po vzniku mimořádných událostí, jakoţ i 

zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a 

negativním následkům.”[16]. 

Jak je patrné z výše uvedené definice, lze HP chápat jako reakci na ad hoc událost, stejně 

jako formu dlouhodobé pomoci poskytované po záchranných činnostech při obnově území 

postiţeného MU. Jinou formou pomoci je potom zahraniční rozvojová spolupráce, jejíţ 

hlavním cílem je odstraňování chudoby, ekonomický a sociální rozvoj, dodrţování 

lidských práv a svobod a demokratických principů v rozvojových zemích.  

1.1 Analýza právního prostředí 

Humanitární pomoc je ukotvena v právním řádu ČR několika právními předpisy. Úkoly, 

které v této souvislosti plní Ministerstvo vnitra (MVČR) a Ministerstvo zahraničních věcí 

(MZV), jsou zmíněny v zákoně o IZS[14]. Na základě uvedeného zákona jsou ministerstva 

kompetentní v rozhodování o poskytnutí HP do zahraničí, jiţ blíţe stanovuje nařízení 

vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací[17]. 

Některé podrobnosti o úkolech HZS ČR ve vztahu k zapojování do mezinárodních 

záchranných operací a poskytování přeshraniční pomoci upravuje také zákon o poţární 

ochraně[15] a zákon o HZS ČR[13]. 

Zásadním právním předpisem na poli HP je ale zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a 

humanitární pomoci[16]. 

1.2 Formy humanitární pomoci 

Stejně jako ostatní státy i ČR poskytuje různé formy pomoci. Z obecného hlediska se jedná 

o pomoc materiální, finanční a expertní.  
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Materiální pomoc  

Jedná se převáţně o okamţitou pomoc, která je poskytována na základě konkrétní ţádosti 

státu zasaţeného náhlou MU. Samotnému poskytnutí HP předchází řada procesů - zváţení 

naléhavosti situace, potřeb zasaţeného státu, ekonomických moţností a disponibilních 

zdrojů státního rozpočtu. O poskytnutí HP rozhoduje MVČR, popřípadě MZV[30,32]. 

Zásoby HP vytváří na ţádost MVČR Správa státních hmotných reserv (SSHR), která je 

vede jako pohotovostní zásoby HP umístěné v nově vytvořené Národní základně HP ve 

Zbirohu. Náklady spojené s pořízením zásob HP a samotným poskytnutím HP do zahraničí 

jsou hrazeny ze zvláštní kapitoly státního rozpočtu. Například na rok 2012 byla na HM, tj. 

nejen materiální, vyčleněna částka 73 mil. Kč. 

Finanční pomoc 

Druhou formou HP je pomoc finanční. O jejím poskytnutí rozhoduje MZV, které je ale 

limitováno výší uvaţované HP a to do částky 5 mil. Kč. V případě přesaţení této částky 

rozhoduje o jejím uvolnění Vláda ČR. Finanční prostředky jsou zaslány mezinárodním 

organizacím, zahraničním neziskovým institucím nebo přímo na bankovní účet 

postiţeného státu. 

 

Graf 1- Humanitární pomoc do zahraničí 2002 – 2010[2] 

Expertní pomoc 

Expertní pomoc je zvláštní forma HP, která můţe být uskutečněna buď jako přeshraniční 

pomoc na základě uzavřených bilaterálních smluv o spolupráci a vzájemné pomoci, které 

jsou uzavřeny mezi vládami jednotlivých států. ČR má tyto dohody uzavřeny se všemi 
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sousedními státy, Maďarskem a nově také s Francií. Podrobněji bude tato problematika 

rozebrána v kapitole 2 „Přeshraniční pomoc“. 

Jinou variantou je účast na mezinárodních záchranných operacích, kam ČR vysílá 

speciálně vycvičené záchranné jednotky. Dle převaţujícího charakteru MU se můţe jednat 

o povodňový, poţární, chemický, USAR odřad aj. Tyto odřady jsou tvořeny převáţně 

příslušníky HZS ČR, doplněné o další specialisty zařazené zpravidla do ostatních sloţek 

IZS. Rozhodujícím faktorem pro vyslání záchranné jednotky je také vzdálenost a místo 

zásahu. Přednostně jsou odřady určeny pro zásahy v Evropě, popřípadě v ostatních státech 

světa s dopravou pozemní cestou do vzdálenosti 1000km a letecky do 2500km. Jednotky 

jsou vyslány na základě rozhodnutí MVČR a MZV ČR po obdrţení zprávy o vzniku 

závaţné MU v zahraničí zpravidla od operačních center mezinárodních organizací - UN-

OCHA, EU-MIC, NATO-EADRCC, IAEA aj., nebo přímo ţádostí postiţeného států 

prostřednictvím OPIS MV-GŘ HZS ČR. Před vlastním vysláním odřadu je řešena celá 

řada náleţitostí od stanovení jmenného seznamu členů odřadu, určení velitele odřadu, 

místa pomoci, způsobu přepravy, doby odjezdu a dalších náleţitosti dle pokynu 

generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 45[25]. Níţe uvedené tabulky 

shrnují účast speciálních odřadů na záchranných misích v zahraničí[1,3,32]. 

  Tabulka 1 - Působení ostatních odřadů v zahraničí [30] 

typ události místo odřad 

Havárie (etylén), 02/97 Slovensko Odborníci (Chemopetrol 

Litvínov) 

Vichřice, 01/00 Francie HZS ČR a AČR 

Lesní poţár, 08/00 Makedonie Vrtulník PČR 

Lesní poţár, 08/00 Slovensko Vrtulník PČR 

Havárie (etylén), 01/02 Maďarsko Odborníci (Chemopetrol 

Litvínov) 

Povodně, 08/02 Rakousko HZS ČR (kraj Vysočina a 

Zlínský kraj) 

Havárie tankeru, 10/06 Filipíny Odborníci na biodegradaci 

ropy 

Povodně, 05/10 Maďarsko HZS ČR 

Povodně, 05-06/10 Polsko Povodňový odřad 

Povodně, 06/10 Slovensko Povodňový odřad 

 



6 

 

Tabulka 2 - Působení odřadu USAR v zahraničí [30] 

typ události místo typ události místo 

Zemětřesení, 12/88 Arménie Exploze budovy, 03/08 Albánie 

Zemětřesení, 08/99 Turecko Zemětřesení, 05/08 Čína 

Zemětřesení, 09/99 Taiwan Povodně, 07/08 Rumunsko 

Zemětřesení, 11/99 Turecko Povodně, 07-08/08 Ukrajina, Moldávie 

Zemětřesení, 12/03 Írán Válečný konflikt, 08/08 Gruzie 

Zemětřesení, 05/03 Alţírsko Výpadek dodávky plynu, 

01/09 

Moldávie 

Zemětřesení, 10/05 Pákistán Povodně, 03/09 Namibie 

Válečný konflikt, 07/06 Izrael Povodně, 05-06/09 Tádţikistán 

Lesní poţáry, 07/07 Albánie, Makedonie Zemětřesení, tsunami, 

03/11 

Japonsko 

 

Pro získání více informací o HP doporučuji bakalářskou práci Marka Šurana „Zapojení ČR 

do mezinárodních záchranných akcí“[3] nebo disertační práci Ing. Chalupy „Zabezpečení 

mezinárodní humanitární pomoci z úrovně státu“[2]. 
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2 Přeshraniční pomoc  

Ačkoliv je HP dle principů mezinárodního humanitárního práva neodmyslitelnou a vysoce 

ceněnou pomocí při krizových situacích, bohuţel není schopna dostatečně rychle a 

adekvátně reagovat na běţné MU, které se vyskytují za hranicemi našeho státu. Sloţitá 

administrativní, koordinační a logistická podpora řízená centrálně z úrovně státu je pro 

tento druh událostí téměř nevyuţitelná a pro prvotní reakci na krizi se vyuţívá jiných 

postupů a strategií. Jednou z nich jsou smlouvy mezi státy, kraji či obcemi o spolupráci a 

vzájemné pomoci v případě katastrof a závaţných havárií, které řeší problematiku 

přeshraniční pomoci. 

2.1 Historie spolupráce v oblasti přeshraniční pomoci 

Dále se v práci zaměřím zejména na přeshraniční spolupráci mezi ČR a Polskou 

republikou (PR), na regionální úrovni konkrétně na území Královéhradeckého kraje. 

Abych byla schopna spolupráci adekvátně analyzovat, budu částečně vycházet také ze 

spolupráce se Spolkovou republikou Německo (SRN). 

Období po druhé světové válce se nese především v duchu politických a územních změn, 

kdy vzniká nové uspořádání Evropy a dochází i k výrazné migraci obyvatel mezi státy, 

především z příhraničí. I české příhraniční oblasti v této době trpí značným vysidlováním 

způsobeným násilným odsunem Němců. Tyto migrační vlivy jsou důsledkem sníţení 

populace v příhraničí a s tím spojeného radikálního úbytku hasičů, nemluvě o potřebné 

technice, která je v této době zabavována. I přesto, ţe chybí adekvátní technika a 

dostatečný počet hasičů, je známa řada případů, kdy přeshraniční spolupráce proběhla. 

Zejména se jednalo o společné hašení poţárů apod. 

Rokem 1948 se ale poměry v ČR mění a spolupráce na této úrovni přestává být moţná. 

Totální zákaz přestupu hranic znamenal jasnou nemoţnost podílet se na společných 

záchranných pracích s okolními zeměmi. 

Situace se začala postupně uvolňovat zejména v 60. a 70. letech, čehoţ se snaţili vyuţít 

obyvatelé příhraničních oblastí, a objevují se tak první známky přátelských návštěv a 

vzájemné výměny informací mezi obyvateli na odvrácené straně státních hranic.  

Právě v této době vznikají zejména na česko-německé straně dohody o tzv. vzájemném 

přátelství mezi městy. Mezi jednu z nich patří i Smlouva o vzájemné spolupráci mezi 

hasičskými sbory Dittelsdorf a Hrádek nad Nisou z roku 1968[28], která je platná aţ do 
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dnešní doby. Na základě této smlouvy sice probíhala řada aktivit zejména v oblasti soutěţí, 

společenských událostí či zájmových akcí mládeţe, nicméně vlastní spolupráce 

v záchranných akcích vzhledem k zákazu přestupu přes hranice se prakticky 

neuskutečňovala[4]. 

Zatímco na česko-německé straně probíhaly alespoň nějaké iniciativy vedoucí ke vzájemné 

spolupráci, aktivita mezi ČR a PR byla pouze pasivní. Kdyţ uţ se objevil nějaký podnět 

k vybudování vzájemného svazku, nenašla se vhodná protistrana, která by spolupráci 

podporovala. 

K výrazným změnám dochází koncem 20. století, zejména pak v období po roce 1989 a 

dále po vzniku samostatné ČR r. 1993. Nově ratifikované mezinárodní dohody řeší otázky 

spolupráce v hraničních otázkách, tzv. malý pohraniční styk, a konečně také spolupráci a 

vzájemnou pomoc při katastrofách a jiných MU. Mimo vládní dohody jsou stále více 

řešeny i smlouvy na regionální úrovni mezi kraji, potaţmo přímo mezi jednotlivými městy 

či obcemi. 

2.2 Analýza právního prostředí České republiky v oblasti 

přeshraniční spolupráce 

Přeshraniční spolupráce mezi ČR a PR je zajišťována na základě několika právních 

předpisů. Jde jednak o bilaterální smlouvy mezi státy, dále jsou to smlouvy na úrovni krajů 

a v neposlední řadě jsou to také dohody na úrovni niţších samosprávných celků. Jelikoţ je 

obsah těchto smluv významný pro stanovení hodnotících kritérií spolupráce, budou 

jednotlivé předpisy blíţe rozebrány. 

2.2.1 Mezinárodní smlouvy a dohody 

Legislativně je spolupráce mezi ČR a PR podpořena několika právními předpisy. Jednou 

z prvních dohod, které se týkají vzájemné pomoci, je Smlouva mezi ČSFR a PR o 

dobrém sousedství, přátelské spolupráci a solidaritě z roku 1991[19]. Tato smlouva se 

řídí platným mezinárodním právem, zejména se pak odkazuje na Chartu OSN a Závěrečný 

akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z roku 1975. Mimo upevňování 

přátelských vztahů a spolupráce se smluvní strany zavazují, ţe budou všestranně 

upevňovat bezpečnost a solidaritu v Evropě a vytvářet příhodné prostředí pro vzájemnou 

spolupráci. Nejdůleţitějším bodem zákona je článek 18 odst. 2, v němţ je uvedeno, cituji: 
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„Smluvní strany budou spolupracovat za účelem vzájemného poskytování pomoci při 

ţivelních pohromách a těţkých nehodách.“ 

Další právní předpis, který se týká probírané tématiky, je Smlouva mezi ČR a PR o 

malém pohraničním styku z roku 1995[21], jeţ má usnadnit překračování hranic a 

podpořit vzájemné styky mezi obyvateli.  Ve smlouvě je stanoveno tzv. pásmo malého 

pohraničního styku, a to do vzdálenosti 15 km podél státních hranic, na něţ se vztahují 

jednotlivé klauzule tohoto předpisu.  Významný je článek č. 9 odst. 1, který uvádí, ţe v 

naléhavých případech, jde-li o bezprostřední ohroţení ţivota, zdraví nebo majetku, je 

příslušným záchranným jednotkám a ohroţeným osobám povoleno překračovat státní 

hranice v kterémkoliv místě za účelem poskytnutí či přijetí pomoci[21]. 

Téhoţ roku došlo k podepsání Dohody o přeshraniční spolupráci mezi ČR a PR[20], na 

základě níţ se smluvní strany zavázaly podporovat příznivé podmínky pro uskutečňování 

přeshraniční spolupráce a společné řešení problémů, které by mohly narušit hospodářský a 

společenský pokrok v obou státech. Strany se dohodly na oblastech vzájemné spolupráce, 

kde je mimo jiné také stanovena vzájemná pomoc v případě katastrof a ţivelných pohrom. 

Roku 1999 vstupuje v platnost Dohoda mezi vládou ČR a vládou PR o spolupráci v 

oblasti ochrany ţivotního prostředí[23], kde je v čl. 5 stanoveno, ţe se smluvní strany 

budou navzájem informovat o situacích mimořádného znečištění ţivotního prostředí, které 

mohou mít zjevně škodlivé účinky na ţivotní prostředí druhé smluvní strany. 

Přeshraniční spoluprací se zabývá také Smlouva mezi ČR a PR o spolupráci v 

hraničních otázkách z roku 1999[22]. Článek 1 informuje, ţe tato dohoda upravuje, cituji: 

„spolupráci smluvních stran při ochraně státních hranic, kontrole přeshraničního provozu, 

bezpečnosti a veřejného pořádku na státních hranicích, jakoţ i při poskytování vzájemné 

pomoci“. Smlouva v souvislosti s poskytováním pomoci dále umoţňuje překračování 

státních hranic v jakoukoliv denní i noční dobu v kterémkoliv místě. Pro účely řešení 

hraničních otázek byl jmenován tzv. hraniční zmocněnec. 

Poslední a jednoznačně nejvýznamnější na poli přeshraniční spolupráce je Smlouva mezi 

ČR a PR o spolupráci a vzájemné pomoci z roku 2000[24]. Smlouva rozebírá základní 

zásady poskytování pomoci při katastrofách a jiných MU, které ohroţují ţivoty nebo 

zdraví lidí, jejich majetek či ţivotní prostředí. Ve smlouvě je popsán mechanismus 

poskytování pomoci, od zaslání ţádosti jedné ze smluvních stran, přes její přijetí a 

rozhodnutí příslušnými orgány aţ po samotnou problematiku povolávání záchranných 



10 

 

jednotek a překračování hranic mimo hraniční přechody. Dále je zde řešena koordinace 

jednotek v místě zásahu, náklady na poskytnutí pomoci či náhrady škod vůči druhé 

smluvní straně. Smlouva přesně uvádí, v jakých oblastech smluvní strany spolupracují. 

Jedná se o přípravu na poskytování pomoci, prevence a výměna praktických zkušeností a 

informací, školení, odborné kurzy a společná cvičení či zjišťování příčin katastrof. 

Pro úplný přehled současné legislativy na centrální úrovni je třeba uvést ještě jeden právní 

předpis. Jedná se o Metodický pokyn pro jednotky PO podílející se na vzájemné 

pomoci PR a ČR z roku 2002 vydaný MV-GŘ HZS ČR v českém i polském jazyce spolu 

s příslušnými přílohami[6]. Pokyn shrnuje informace o druzích spolupráce, způsobu 

vyrozumění při vzniku MU, způsobu vyslání sil a prostředků na území druhého státu, 

jejich organizace v místě zásahu a postup ukončení spolupráce. Dále informuje o systému 

JPO ČR i PR, způsobu jejich koordinace, pravomocích velitele a v neposlední řadě se 

zabývá taktickými zásadami, radiovým spojením na obou územích a smluvenými 

varovnými signály. Formou příloh je k dokumentu přiloţen česko-polský a polsko-český 

slovník, přehled souvisejících právních předpisů, příslušné mapy česko-polského pohraničí 

či technicko-taktická data nejpouţívanější techniky. 

Všechny předchozí zmiňované dokumenty řeší vzájemnou spolupráci na obecné úrovni. 

Aţ díky tomuto metodickému pokynu byly konečně stanoveny přesné postupy JPO, jejich 

kompetence a způsob provedení záchranných prací. Je také zřetelně popsán rozdíl 

v organizaci JPO u nás a v PR, coţ značně usnadňuje společný postup jednotek. 

Na základě výše uvedených smluv jsou v případě závaţných MU vysílány do postiţené 

země speciální odřady, které se v místě události účastní záchranných operací. Samotný 

algoritmus vyslání záchranné jednotky, tak jak ho prezentuje Smlouva o vzájemné pomoci, 

je poměrně sloţitý (viz. přílohy) a doba potřebná pro aktivaci záchranné jednotky a 

zahájení zásahu je často příliš dlouhá. Zrodila se tedy myšlenka uzavření smluv na 

regionální úrovni, čímţ by se fakticky zkrátila doba na uvedení do pohotovosti příslušnou 

jednotku poskytující pomoc. Vlivem narůstajícího počtu MU a v konečném důsledku i 

díky vytvoření společného evropského prostoru dochází počátkem 21. století k  nárůstu 

uzavírání těchto dohod.  

2.2.2 Právní předpisy na úrovni krajů  

Počáteční iniciativy vycházely nejčastěji z kraje, tj. krajského úřadu (KÚ), popřípadě HZS 

ČR kraje. V ČR bylo ratifikováno několik smluv mezi krajem a příslušným regionem 
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sousedního státu. Po řadě společných jednání navrhly příslušné orgány Dolnoslezského 

vojvodství uzavření smlouvy o spolupráci a vzájemné pomoci se všemi svými sousedy na 

české straně státních hranic, tj. Pardubickým, Královéhradeckým a Libereckým krajem.  

Zatímco v Královéhradeckém a Libereckém kraji se usilovně pracovalo na znění této 

smlouvy, hejtman Pardubického kraje vydal rozhodnutí, ţe k podpisu smlouvy nepřistoupí 

a neuskuteční tedy ani ţádné kroky k jejímu sepsání. V současnosti tedy probíhá 

přeshraniční spolupráce v Pardubickém kraji pouze na základě platných mezinárodních 

smluv a o změně stanoviska KÚ ve smyslu podepsání smlouvy se v současnosti neuvaţuje. 

Ačkoliv byla vyhotovena smlouva i v Libereckém kraji a opakovaně bylo upozorňováno na 

potřebu naléhavého dokončení prací vedoucích k podepsání této smlouvy, nedošlo 

k dnešnímu dni k její ratifikaci. Hlavním důvodem odstoupení od smlouvy byl návrh 

vedení Libereckého kraje rozšířit Dohodu o všechny sloţky IZS[48].  

Královéhradecký kraj 

Královéhradecký kraj se rozkládá v severovýchodní části Čech a geograficky přechází od 

rozsáhlé Polabské níţiny aţ k vrcholkům pohoří Krkonoš a Orlických hor. Sousedí 

s Libereckým, Středočeským a Pardubickým krajem a na východě vytváří 208 km dlouhé 

hraniční pásmo s PR. Vzniká roku 2000 z původního Východočeského kraje a nově 

zahrnuje 5 okresů: Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněţnou, Hradec Králové a Jičín, které 

dohromady zaujímají plochu 4758 m
2
 s celkovým počtem 548 368 obyvatel. Je 

charakterizován jako zemědělsko-průmyslová oblast s bohatě rozvinutým cestovním 

ruchem[31]. 

 

Obrázek 1 - Mapa Královéhradeckého kraje[39] 

V Královéhradeckém kraji byl vytvořením Dohody o spolupráci a vzájemné pomoci[27] 

pověřen vedoucí oddělení krizového řízení a tajemník bezpečnostní rady kraje Ing. 

František Ţváček uţ roku 2006. I přesto, ţe byla smlouva vypracována a připravena 
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k podpisu, k ratifikaci nedošlo. Hlavním důvodem odstoupení české strany byla 

nedořešená otázka finančního zajištění spolupráce. V loňském roce nové vedení kraje 

rozhodlo o obnovení jednání s Dolnoslezským vojvodou a po několika jednáních byla 21. 

února 2012 konečně Dohoda s okamţitou platností podepsána. Zajímavé na celé kauze je, 

ţe kromě změny lhůty, s níţ vchází dohoda v platnost, nebylo znění dokumentu změněno. 

Dohoda vychází z mezinárodní smlouvy mezi ČR a PR[24], na základě níţ budou pro 

poskytnutí vzájemné pomoci vypracovány plány záchranných zásahů obsahující druh a 

místo ohroţení, dostupné síly a prostředky a další operační údaje. Orgánem oprávněným 

k vyslání a přijetí záchranné jednotky je na české straně ředitel HZS Královéhradeckého 

kraje, operativně podpořen KOPIS HZS, čímţ se zásadně urychluje algoritmus poskytnutí 

pomoci. Dokument stanovuje pás o šíři 25 km po obou stranách státních hranic, na němţ 

mohou jednotky smluvních stran operovat. Mimo společné zásahy při MU se předpokládá 

spolupráce v oblasti vzájemných školení, cvičení, stáţí, organizování soutěţí či předávání 

relevantních informací. Ačkoliv by to bylo přínosné, Dohoda se nezabývá nedořešenými 

otázkami úrazového pojištění členů záchranných jednotek, odpovědností za škodu, 

radiovým spojením či pouţíváním světelných a zvukových výstraţných zařízení. 

Problematika jazykové bariéry je v případě nutnosti vyřešena zajištěním tlumočníka[27]. 

2.2.3 Právní předpisy na úrovni obcí 

Jelikoţ v mnoha krajích stále nedošlo k ratifikaci smluv o spolupráci a vzájemné pomoci 

s příslušným regionem sousedního státu, rozhodly se obce tuto situaci řešit vlastním 

způsobem na základě pravomocí jim svěřených v samostatné působnosti. Zrodilo se tak 

mnoho úmluv o vzájemné spolupráci mezi konkrétními obcemi dvou sousedních zemí, 

čímţ se de facto obešel problém neexistence příslušné krajské smlouvy, na jejímţ základě 

by byla spolupráce umoţněna. V této souvislosti bych ráda zmínila úlohu tzv. euroregionů, 

které se díky svým iniciativám na podporu příhraničních vztahů, staly jednou 

z nejvýznamnějších institucí na úrovni krajů. Jelikoţ je tato problematika rozsáhlá a úzce 

souvisí s legislativou na úrovni obcí, bude rozebrána v samostatné kapitole. 
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3 Právní předpisy na úrovni obcí, úloha euroregionů  

V souvislosti s přeshraniční spoluprací je vhodné zmínit i podporu ze strany tzv. 

euroregionů, tedy nezávislého dobrovolného sdruţení měst, obcí a právnických osob, 

jejichţ cílem je podporovat projekty v různých oblastech spolupráce smluvních stran.  

Jelikoţ právě příhraniční oblasti jsou často nejméně ekonomicky prosperující území země, 

kde se střetávají kulturní, politické či společenské vlivy sousedního státu, bylo rozhodnuto 

o vytvoření nadnárodních svazků, které se budou snaţit o smazání vzájemných nerovností 

mezi regiony na obou stranách hranice. Tyto svazky vzájemně spolupracují na přípravě a 

realizaci vlastních projektů na kulturní, sociální či hospodářské úrovni a přispívají 

k rozvoji cestovního ruchu těchto regionů. První euroregiony vznikaly uţ v 50.  

letech minulého století a v současnosti je známo více neţ 180 takových svazků[43].   

Hlavním zdrojem financí pro uskutečňování takových projektů jsou fondy EU, která tak 

podporuje rozvoj často silně zaostalých částí Evropy a napomáhá jejich plynulejší integraci 

mezi státy ekonomicky vyspělé. 

V ČR existuje 13 euroregionů rozkládajících se podél hranic s SRN, PR, Rakouskem a 

Slovenskou republikou. V souvislosti s přeshraniční spoluprací hrají roli jakéhosi 

prostředníka mezi smluvními stranami, který disponuje jazykovými, administrativními i 

organizačními schopnostmi a řadou kontaktů na významné instituce. Pro orgány, které 

mají v úmyslu jednat s regionem sousedního státu o navázání vzájemné spolupráce, či 

jednat o spolupráci přímo na konkrétním projektu, je z mnoha hledisek výhodné poţádat o 

spolupráci sekretariát euroregionu.  

3.1 Euroregion Nisa 

Euroregiony mají v rámci svých stanov upřesněny oblasti vzájemné spolupráce, mezi něţ 

patří i spolupráce v oblasti krizového řízení, tedy prevence, příprava a reakce na vznik 

krizových situací. V této oblasti je zřejmě nejúspěšnější euroregion Nisa (území 

Libereckého kraje), který vytvořil tzv. EUREX pracovní skupiny slučující odborníky 

v dané problematice, a mezi nimi i pracovní skupinu pro přeshraniční krizové řízení. 

Skupina se skládá z jednotlivých podskupin, které jsou zastoupeny základními sloţkami 

IZS. Tyto pak řeší problematiku bezpečnosti ve své působnosti, přičemţ na společných 

zasedáních projednávají společný postup pro zajišťování a posilování bezpečnosti území. 

Pro zefektivnění spolupráce mezi pracovními skupinami jednotlivých smluvních států a 
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dosaţení společných cílů na poli bezpečnosti je pravidelně organizována konference 

Fórum bezpečnosti, tzv. FORBES. Konference se účastní řada odborníků a jsou 

projednávány otázky poţární ochrany či ochrany před katastrofami, ale po vstupu do EU a 

otevření Schengenského prostoru i významná otázka bezpečnosti a kriminality v 

hraničních oblastech smluvních partnerů. Současně je také hodnocena dosavadní činnost 

pracovních skupin a probíhá jednání o započatých či připravovaných 

projektech[4,37,38,44]. 

Z nejvýznamnějších uskutečněných projektů euroregionu v oblasti řešené problematiky 

bych jmenovala projekt „Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných sluţeb 

v Euroregionu Nisa“ s polskými partnery, jehoţ hlavním cílem bylo vytvoření 

kooperativní sítě ZZS v české a polské části Euroregionu Nisa, coţ povede ke zlepšení 

přístupnosti a kvality poskytované přednemocniční péče. 

Hlavní náplní projektu bylo mimo jiné zakoupení čtyř plně vybavených záchranných 

vozidel určených přímo pro přeshraniční spolupráci, uspořádání společných konferencí, 

cvičení a stáţí. Paralelně mají probíhat jazykové kurzy pro záchranáře, pracovní setkání 

odborných skupin, vytvoření jednotné dokumentace a identifikace záchranářů a 

záchranných vozidel a sepsání dvoustranného česko-polského slovníku. Ačkoliv byla 

vytvořena Dohoda o vzájemné spolupráci ZZS euroregionu Nisa, která by tento projekt 

zaštitovala, k podpisu zatím nedošlo[5,35].  

Systémové řešení podmínek pro přeshraniční zásahy JSDH upravuje projekt „Systém 

odvracení ohroţení a poskytování pomoci v euroregionu Nisa“. V rámci tohoto 

projektu byla z fondu EU zakoupena nová technika pro JSDH měst Liberec, Nový Bor, 

Česká Lípa, Příšovice a Zittau za účelem poskytování pomoci v rámci přeshraniční 

spolupráce. Výstupem tohoto projektu bylo vytvoření smlouvy o spolupráci a vzájemné 

pomoci mezi uvedenými jednotkami[7,40]. 

Jelikoţ Liberecký kraj nemá uzavřenou smlouvu o spoluprácí s příslušným regionem SRN 

nebo PR, je jedinou moţností, jak realizovat přeshraniční spolupráci, vytvoření úmluv 

mezi konkrétními městy a obcemi na obou stranách státních hranic. Jako vůbec první lze 

zmínit „Úmluvu o druţbě dobrovolných poţárních sborů Dittelsdorfu (SRN) a 

Hrádku nad Nisou (ČSSR)“[28]. Bezpochyby nejvýznamnější je ale „Dohoda o 

spolupráci dobrovolných hasičů z Hrádku nad Nisou a Ţitavy“[26] z roku 1991. 

Starostové se v ní dohodli na tom, ţe budou vzájemně spolupracovat na likvidaci poţárů, 
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havárií a jiných katastrof, jejichţ účinky mohou přesahovat hranici státu, a jiné technické 

pomoci. Tato spolupráce funguje i přes mnoţství nedostatků a připomínek do dnes a za 

celou dobu existence této smlouvy bylo uskutečněno více neţ 20 zásahů a 40 taktických 

cvičení, které mají především podpořit seznámení se s geografickými a demografickými 

specifiky daného území smluvních partnerů (viz. Přílohy). V roce 1995 se navíc  tato 

přeshraniční spolupráce rozšiřuje i na území PR, kdy JSDH Hrádek n.N. uzavírá dohodu 

s obcí Kopaczów, coţ je také jediný náznak česko-polské spolupráce mezi obcemi. 

V ostatních případech jde o spolupráci mezi ČR a SRN[18].   

Spolupráce byla ze strany HZS Libereckého kraje akceptována aţ v roce 2005 formou 

interního sdělení ředitele HZS a v této souvislosti byly stanoveny tzv. Zásady poskytování 

vzájemné pomoci při likvidaci poţárů a jiných MU. 

Následující graf shrnuje statistiku výjezdů JPO Libereckého kraje do příhraničních oblastí 

SRN nebo PR. Z těchto dat vyplývá, ţe se v naprosté většině jedná o společné zásahy při 

likvidaci poţárů, pouze v jednom případě byly jednotky vyslány k řešení dopravní nehody 

osobního automobilu. 

 

Graf 2- Statistika výjezdů JPO Libereckého kraje 2007-2011[48] 

3.2 Euroregion Glacensis 

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis vzniká na základě 

smlouvy o vytvoření z 5. prosince 1996. Účelem tohoto spolku je podpora a rozvoj 

přátelských a vzájemně výhodných vztahů mezi ČR a PR a koordinace hospodářského, 

společenského a kulturního ţivota.  
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Euroregion se rozkládá na pomezí Orlických, Bystřických, Stolových a Zlatých hor 

s územní působností Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje a okresů Jeseník a 

Šumperk Olomouckého kraje na české straně a území Dolního Slezska PR. S celkovou 

rozlohou cca 5000 km
2 

a 1,1 miliony obyvateli tak tvoří území s nejdelšími česko-

polskými hranicemi. Od svého zaloţení v roce 1996, kdy euroregion tvořilo 50 

zakládajících členů (obcí, měst, krajů nebo jiných právnických osob), se počet členů 

rozrostl aţ na současných 139[8]. 

Stejně jako euroregion Nisa i tento euroregion si jako jeden ze svých cílů stanovuje 

podporu v oblasti spolupráce při likvidaci poţárů a přírodních katastrof a spolupráce 

v oblasti humanitární, sociální a zajištění bezpečnosti občanů. Euroregion se pokusil o 

zaloţení pracovní skupiny pro krizové řízení, nicméně na poli přeshraniční spolupráce 

nenašla uplatnění, její funkce postupně ztrácela na významu, aţ bylo nakonec rozhodnuto o 

jejím rozpuštění.  

Ihned po svém zaloţení se euroregion zapojil do programů financovaných EU na podporu 

zemí v tzv. předvstupním období, tj. kandidátských zemí. V rámci těchto programů byly 

uskutečněny i některé projekty na podporu přeshraniční spolupráce. 

Jedním z uskutečněných byl projekt města Špindlerův Mlýn z roku 2002 „Polsko-české 

hasičské cvičení Krkonoše 2004“. Město Špindlerův Mlýn ţádalo o poskytnutí finančních 

prostředků na organizaci námětového cvičení poţáru lesa na české straně Krkonoš za 

účasti profesionálních i dobrovolných JPO, ZZS, Policie ČR a Horské sluţby. Cvičení 

proběhlo 1. – 2. října 2004 a mimo vlastní cvičení bylo součástí projektu i závěrečné 

zhodnocení právních norem vztahujících se k záchrannému systému na hranicích a 

informace o změnách v této oblasti, ke kterým v jednotlivých státech došlo po vstupu do 

EU[11]. 

Z dalších bych jmenovala projekt „Česko-polské společné aktivity hasičských 

záchranných sborů - Hašení přes hranice“, jejímţ ţadatelem bylo rovněţ město 

Špindlerův Mlýn. Projekt byl zahájen 26. ledna 2005 s cílem prohloubení spolupráce HZS 

Špindlerův Mlýn, Jilemnice a Podgórzyn. Projekt se sestával ze dvou společných cvičení 

(pád letadla a hořící chata), soutěţe v poţární ochraně a výtvarné dětské soutěţe 

s protipoţární tématikou organizovanou na základních školách[9,33]. 

V následujícím období let 2005-2007 se v rámci programu Interreg IIIA uskutečnil projekt 

„Pořízení poţární techniky Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje 
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v pohraničí“, jehoţ ţadatelem byl HZS Královéhradeckého kraje. Prostřednictvím tohoto 

projektu byla pořízena speciální poţární technika s terénním podvozkem pro PS Vrchlabí, 

Náchod a Broumov, která má zefektivnit zásahy při MU v horských oblastech, jeţ nejsou 

běţnou technikou dostupné. Zrcadlově k tomuto projektu realizuje polský partner nákup 8 

hasičských vozidel a jednoho plně vybaveného kontejneru. Díky těmto projektům se 

očekává naplnění závazku přeshraniční pomoci v případě velkých poţárů, katastrof a 

ţivelných pohrom vycházejících z mezinárodních smluv mezi ČR a PL[33]. 

Na program Iniciativy Společenství Interreg IIIA plynule navazuje Operační program 

přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007–2013, jinak označován jako Cíl3 cz-pl. Díky 

vysokému podílu spoluúčasti EU na financování těchto aktivit a vzrůstajícímu významu 

vzájemné pomoci při MU na zajištění bezpečnosti se v tomto programovém období 

uskutečnilo poměrně velké mnoţství projektů. Jednotlivé projekty jsou shrnuty 

v následující tabulce. 
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Tabulka 3 - Přehled projektů v rámci programu Cíl3 cz-pl 

rok projekt, cíl ţadatel, partneři podrobnosti 

2008 

Hasiči chrání zdraví a majetek: 

„Spolková a krizová spolupráce SDH 

v Polanici a České Skalici“[33] 

Cíl: vytvoření krizové spolupráce mezi 

JSDH 

SDH Česká Skalice, 

Malá Skalice, 

Zájezd, Zlíč, Velká 

Jesenice, Veselice, 

Říkov, Velký 

Třebešov a Vestec 

nákup nové techniky, 

výstroje, 2 námětová 

cvičení, konference, 

soutěţe 

2009 

„Hasiči bez hranic“[33] 

Cíl: prohloubení vzájemných vztahů 

mezi ČR a PR při spolupráci na řešení 

KS 

SDH Olešnice 

v Orl.h. 

soutěţ v poţárním sportu, 

cvičení na přívalovou 

vlnu, oslava 130. výročí 

zaloţení SDH 

2009 

„Rozvoj hasičského záchranného 

systému na česko-polském 

pohraničí“[33] 

Cíl: zvýšit bezpečnost a zefektivnit 

spolupráci sloţek IZS v příhraničí 

SDH Ţacléř, 

Lubawka 

nákup nové techniky, 

výstroje, rekonstrukce 

hasičské zbrojnice, 

odborné besedy pro ZŠ, 

cvičení, soutěţe, školení 

2010 

„Vytvoření společného IZS 

v Krkonoších – Špindlerův Mlýn -

Podgorzyn“[41] 

Cíl: zajištění bezpečnosti a prevence 

vzniku MU; připravenost na KS 

Špindlerův Mlýn, 

Podgorzyn 

taktická cvičení, nákup 

techniky na odklizení 

sněhu (zpřístupnění 

horských oblastí), 

vybudování kamerového 

dohledového systému 

2010 

„Přeshraniční spolupráce ZZS 

Královéhradeckého kraje a Jeleniej 

Góry“[10] 

Cíl: zkvalitnění poskytované 

přednemocniční péče v příhraničí 

ZZS 

Královéhradeckého 

kraje, ZZS Jeleniej 

Góry 

rekonstrukce stanice 

v Trutnově, nákup 2 

nových záchranných 

vozidel, odborné 

konference, jazykové 

kurzy, výměnné stáţe 

2010 

„Spolupráce hasičských jednotek v 

česko-polském příhraničí, 

modernizace jejich vybavení a 

vzájemná pomoc při krizových 

situacích“[34] 

Cíl: zefektivnit přeshraniční spolupráci 

a zvýšit tak bezpečnost obyvatel 

příhraničních oblastí 

Sdruţení hasičů 

Čech, Moravy a 

Slezska – krajské 

sdruţení 

Královéhradeckého 

kraje 

nákup 11 nových 

poţárních vozidel pro 

SDH Broumov, Č. 

Kostelec, Č. Meziříčí, 

Deštné v O. h., Mladé 

Buky, Nový Hrádek, 

Opočno, Police n.M., 

Slatina n.Z., Svoboda 

n.Ú., Velichovky a 9 pro 

polské partnery 

 

V rámci námi posuzované oblasti je poslední zmiňovaný nejrozsáhlejší a finančně 

nejnáročnější projekt na území Královéhradeckého kraje, respektive euroregionu 

Glacensis.  
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Obrázek 2 - Předání techniky z programu „Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí“[42] 

Ačkoliv byl tento projekt na základě předloţeného konceptu schválen, při závěrečném 

posouzení účelnosti poskytnutých finančních prostředků se vyskytly určité 

nesrovnatelnosti. Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe si vyţádal vysvětlení některých 

nepřesností o naplnění podmínek přeshraniční spolupráce tohoto projektu. Poukázáno bylo 

zejména na statistické záznamy, z nichţ vyplynulo, ţe ţádná ze smluvních jednotek 

v minulých letech nebyla vyslána k výjezdu do zahraničí, coţ můţe být částečně 

vysvětleno vzdáleností od hraničního přechodu, která činí aţ 30 km (80 km od polského 

partnerského města). Současně byla zmíněna neexistence legislativní podpory pro 

přeshraniční spolupráci, pro jejíţ účely byla technika nakoupena. V době schválení 

projektu nebyla podepsána Smlouva s Dolnoslezským vojvodstvím[27] a neexistují ani 

smlouvy mezi jednotlivými obcemi. Jak mi sdělil pan Špinler, starosta obce Orlické 

Záhoří, dne 2. března 2012 byla tato problematika projednávána na zasedání Ministerstva 

pro místní rozvoj a z důvodu neprokazatelné vyuţitelnosti poskytnutých dotací bude 

s nejvyšší pravděpodobností od těchto projektů upuštěno a dále se nebudou podporovat. 

3.2.1 Právní předpisy na úrovni obcí v Královéhradeckém kraji 

Stejně jako v Libereckém kraji, i na Královéhradecku byly pro zajištění přeshraniční 

spolupráce uzavřeny dohody mezi konkrétními obcemi. Zřejmě nejvýznamnější spolupráce 

vzniká na základě projektu „Modernizace integrovaného záchranného systému 

Orlických a Bystřických hor“, do něhoţ byly zapojeny dlouhodobě spolupracující obce, 

které se rozkládají v bezprostřední blízkosti státních hranic ČR a PR. Jde o Orlické Záhoří, 

Olešnici v Orlických horách a Rokytnici v Orlických horách na české straně a obce 

Bystrzyca Klodzka, Miedzylesie a Kudowa-Zdrój na straně polské. K uzavření smlouvy o 

spolupráci vedlo starosty obce hned několik důvodů. Jednak je to špatná dostupnost 
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záchranných jednotek do těchto hornatých oblastí, která v zimních obdobích činí bezmála 

40 minut, dále omezené pokrytí polského příhraničí JPO PR a v neposlední řadě také 

zastaralá technika polských hasičů neodpovídající současným poţadavkům. Spolupráce je 

značně ulehčena existencí hraničních přechodů v těsné blízkosti smluvních obcí, které 

přímo propojují českou a polskou dopravní síť. 

Jak vyplývá z dohody, partneři se smluvně dohodli na tom, ţe si budou poskytovat 

vzájemnou pomoc při předcházení ţivelních pohrom, při jejich vzniku a likvidaci jejich 

následků a to v rozsahu, který vyplývá z dříve přijatých mezinárodních smluv mezi ČR a 

PR. Strany se dále domluvily na tom, ţe vzájemně nebudou vyţadovat proplacení náhrad z 

vzniklých škod, komunikace ve smyslu vyrozumění jednotek je realizována 

prostřednictvím kontaktů na osobní mobilní telefony starostů, popřípadě velitelů JSDH. 

Otázka pojištění členů SDH je řešena individuálně, například SDH Orlické Záhoří sjednalo 

svým členům úrazové pojištění pro případ výjezdu za hranice ČR z vlastních finančních 

prostředků sboru.  Mimo vlastní zásahy se budou partneři vzájemně informovat o 

plánovaných cvičeních, školeních či soutěţích a prostřednictvím různých besed a jednání si 

budou vzájemně vyměňovat zkušenosti, seznamovat se s technikou a prohlubovat jazykové 

dovednosti nezbytné pro vedení zásahu.  

Díky schváleným dotacím mohla být pořízena nová technika, výstroj a výzbroj, která 

zefektivní akceschopnost jednotek, a provedena rekonstrukce hasičské zbrojnice v 

Rokytnici v O.h., jeţ bude v případě společného zásahu poskytovat potřebné zázemí pro 

zasahující jednotky a slouţit jako řídící středisko či dočasný sklad HP. 

Na základě informací, které jsem získala, je toto jediná oficiální smlouva na úrovni niţších 

samosprávných celků, která byla na území Královéhradeckého kraje v rámci přeshraniční 

spolupráce uzavřena[46,47]. 

3.3 Statistika výjezdů jednotek poţární ochrany Královéhradeckého 

kraje na území PR  

Ze statistik, které mi poskytl HZS Královéhradeckého kraje, vychází, ţe do roku 2009 ke 

spolupráci docházelo velmi sporadicky, nebo tyto výjezdy alespoň nebyly evidovány. 

Jediným evidovaným je zásah v roce 2007, kdy došlo k poţáru rodinného domu v obci 

Kociol. V roce 2010 byly evidovány 2 zásahy v PR, v minulém roce dokonce 5 výjezdů za 

hranice státu a pouze jeden výjezd polských jednotek na území ČR. Tato bilance je 

způsobena zejména značnou vzdáleností polských jednotek od státních hranic a s tím 
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spojenou problematickou dostupností a včasným dojezdem. Jelikoţ aţ do letošního roku 

nebyla v platnosti Dohoda o spolupráci[27], často docházelo k tomu, ţe výjezdy některých 

jednotek nebyly nahlášeny na OPIS HZS nebo je středisko nezaevidovalo, proto statistiky 

HZS nejsou úplné. V přílohách je uvedena statistika výjezdů JPO Královéhradeckého kraje 

od roku 2007 s podrobným popisem činností v místě zásahu. Statistiku výjezdů, kterou mi 

poskytl HZS Královéhradeckého kraje, jsem doplnila o další uskutečněné zásahy. 

 

Graf 3 - Statistika výjezdů JPO Královéhradeckého kraje 2007 – 03/2012[12] 

3.3.1 Analýza současné situace v Královéhradeckém kraji 

Z těchto záznamů je patrné, ţe ačkoliv ještě nebyla uzavřena Smlouva s Dolnoslezským 

vojvodstvím[27], k zásahům mimo ČR docházelo. Tyto výjezdy mohou být uskutečňovány 

na základě uzavřených dohod mezi jednotlivými obcemi či městy, které se zavázaly, ţe 

budou vzájemně spolupracovat při výskytu MU v jejich katastrálním území. Je zjevné, ţe 

tato pomoc je velkým přínosem nejenom pro upevňování vzájemných vztahů v česko-

polském příhraničí, ale lze konstatovat, ţe díky moţnosti zasáhnout i mimo území ČR bylo 

opakovaně zabráněno poškození ţivota a zdraví osob, ţivotního prostředí a od značných 

škod byl rovněţ uchráněn majetek místních obyvatel. 

Otázkou zůstává, do jaké míry přispěje ke spolupráci ratifikace zmiňované smlouvy mezi 

regiony. Teoreticky by mělo dojít k značnému průlomu ve zdolávání MU na území 

druhého státu. Významnou úlohu zde bude mít KOPIS HZS Královéhradeckého kraje, 

které bude odpovědné za přijímání ţádostí o poskytnutí pomoci a následné vyrozumění 
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JPO, které se nachází v bezprostřední blízkosti místa události. Uzavírání místních dohod 

mezi obcemi by tedy mělo ztratit na významu, jelikoţ pomoc bude zajištěna z krajské 

úrovně.  

Tato spolupráce má ale i své stinné stránky a přináší řadu nejasností. Obyvatelé, a zejména 

tedy členové SDH, obcí v česko-polském příhraničí si uvědomují, jaké jsou výhody 

vzájemné spolupráce s konkrétními polskými obcemi. Obyvatelé těchto obcí se často znají 

a tyto vzájemné vztahy podporují rozvoj společenského a kulturního ţivota mezi obcemi, 

který rovněţ odstraňuje jazykové bariéry. Místním obyvatelům jsou také známy 

geografické a demografické podmínky na odvrácené straně hranic, čímţ je umoţněn rychlý 

a efektivní zásah záchranných jednotek. Díky školením či besedám, které SDH organizují, 

se členové vzájemně seznamují s technicko-taktickými daty poţární techniky a specifiky 

vedení zásahu. Právě tyto informace jsou při vzájemné spolupráci ty nejcennější. Bohuţel 

se ale domnívám, ţe členové HZS, jenţ nejsou v přímém kontaktu s polskými JPO, nemají 

představu o systému fungování JPO v PR, natoţ aby znaly podrobná data o jejich technice.  
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4 Shrnutí analytických výstupů 

4.1 Mezinárodní záchranné operace 

Česká republika jako členský stát EU, OSN, NATO a dalších mezinárodních institucí 

přijala mezinárodní dohody, kterými se zavázala k naplňování cílů těchto organizací, a 

podpoře společných zájmů. Na základě těchto úmluv je ČR povinna účastnit se 

záchranných operací, poskytovat HP do zahraničí, plnit spojenecké závazky v zahraničí či 

zajistit účast ozbrojených sil v mezinárodních operacích na udrţení míru. V první kapitole 

byla stručně rozebrána problematika poskytování HP a s tím spojené vysílání speciálně 

vycvičených jednotek do záchranných misí mimo území ČR. Tímto tématem se zabývá 

mnoţství právních předpisů a je tedy poměrně důsledně zakotven v právním řádu ČR, coţ 

vytváří vhodné podmínky pro zajištění efektivní pomoci státům postiţeným závaţnou 

pohromou. V ČR byl proto vytvořen fungující systém umoţňující přijímat a zároveň 

poskytovat vysoce specializovanou pomoc, která je nezbytná k překonání nastalé krizové 

situace. 

 Následující obrázek vystihuje základní specifika mezinárodních záchranných operací, 

která lze konfrontovat s charakteristikami přeshraniční pomoci, jeţ jsou popsány dále. 

 

Obrázek 3 - Specifika mezinárodních záchranných operací 

Záchranné jednotky jsou vysílány na základě ţádostí přijatých od mezinárodních 

organizací či přímo od postiţeného státu a o jejich vyslání rozhoduje MVČR, případně 

MZV. Jednotky jsou neustále připraveny k okamţitému zásahu v případě vzniku závaţné 

události na území ČR, popřípadě k zásahu v zahraničí. Odřady jsou vysílány také 

k událostem v sousedních zemích, jeţ o pomoc poţádaly na základě uzavřených 

mezivládních dohod. Tyto mezinárodní smlouvy stanovují jako cílové závaţné MU, 

katastrofy a ţivelné pohromy, tedy MU s výrazným negativním dopadem na dané území. 
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Poskytnutá pomoc je plně koordinována z centrální úrovně státu, popřípadě přechází pod 

koordinaci příslušné mezinárodní organizace. Z hlediska časového je jednotka vyslána 

v rozpětí několika hodin a účelem této operace jsou záchranné a likvidační práce v místě 

události, jako podpora místním záchranným sloţkám, které jiţ provedly prvotní záchranu 

osob a jejichţ prostředky nejsou dostatečné pro obnovení původní situace. Před samotným 

vysláním jednotky se řeší celá řada nezbytností, včetně výběru odborníků s příslušnou 

specializací, stanovení velitele odřadu, způsobu přepravy či potřebné vybavení. Nejedná se 

tedy o jednotku, jejíţ akceschopnost je zajištěna 24hodinovými pohotovostními směnami, 

jako je to v případě jednotek HZS ČR. Pokud shrneme veškeré informace, jedná se o 

vysoce specializovaný a organizovaný zásah odborníků do cizích zemí zasaţených zvlášť 

závaţnou MU. Myšlená matice rizik v tomto případě směřuje intenzivně ve směru rozsahu 

následků, na úkor pravděpodobnosti či frekvence vzniku MU. 

4.2 Přeshraniční spolupráce koordinovaná z úrovně územních 

samosprávních celků 

Další samostatnou oblastí je příhraniční pomoc v případě MU menšího rozsahu, které 

vyţadují neprodlený zásah záchranných jednotek k odvrácení dalšího škodlivého působení 

a zmírnění následků této události. Pro tyto události je charakteristické, ţe nesnesou odklad 

a řešení této situace je zajištěno jednotkami začleněnými do poţárního poplachového plánu 

kraje s moţností okamţitého výjezdu na místo události. Jde tedy o JPO všech kategorií, 

jejichţ technické vybavení a výstroj se můţe v rámci jednotlivých kategorií podstatně lišit 

a v případě některých SDH se často jedná i o zcela nevyhovující zastaralou techniku.  

 

Obrázek 4 - Specifika přeshraniční pomoci 

Základním rozdílem od předešlého vyslání záchranných jednotek do zahraničí je druh a 

rozsah MU, kdy se s největší pravděpodobností jedná vţdy o zásahy v prvním případně 
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druhém stupni poplachu. Z naprosté většiny se jedná o poţáry, dopravní nehody nebo jiné 

technické zásahy, přičemţ hrozící následky těchto událostí jsou oproti pravděpodobnosti a 

frekvenci jejich vzniku zanedbatelné. Vyslání jednotek je koordinováno z KOPIS HZS, 

popřípadě nedochází k ţádnému strategickému ani operačnímu řízení a jednotky vyjíţdějí 

individuelně na základě ţádosti orgánu postiţené obce. 

Přeshraniční spolupráce probíhá ve stanoveném pásmu po obou stranách státních hranic, 

přičemţ k události zpravidla vyjíţdí jednotka v bezprostřední blízkosti. Spolupráce je 

zajištěna uzavřením smlouvy mezi krajem a příslušným vojvodstvím, popřípadě jde o 

smlouvy na úrovni niţších samosprávných celků. V Královéhradeckém kraji je tato 

spolupráce řešena jak prostřednictvím úmluv o navázání mezinárodní spolupráce mezi 

konkrétními obcemi na české a polské straně, tak od 21. února letošního roku Smlouvou o 

spolupráci a vzájemné pomoci mezi krajem a Dolnoslezským vojvodstvím[24]. 

 Ačkoliv orgány krizového řízení, obce i jednotlivé SDH dlouhodobě volaly po uzavření 

této smlouvy, která by na místo události umoţňovala vyslat jakoukoliv JPO bez nutnosti 

provedení předchozích administrativních úkonů, nedošlo k úplné spokojenosti všech 

zainteresovaných členů. Smlouva, která byla několikrát přepracovávána, vykazuje 

mnoţství nesrovnalostí, které brání zajištění efektivní spolupráce. Zejména nedostatky 

v platné legislativě jsou důvodem pro stále se zvyšující tlak některých institucí na orgány 

kraje, popřípadě přímo vládu, k vytvoření nové ucelené koncepce. 
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5 Hodnocení přeshraniční spolupráce 

Provedená analýza předmětné problematiky umoţňuje zhodnotit současný stav 

přeshraniční spolupráce. Pro zhodnocení budou nejprve navrhnuty zásady, které budou 

dále aplikovány na vyhodnocení situace ve zvoleném kraji. 

5.1 Zásady hodnocení přeshraniční spolupráce 

V předešlých kapitolách byly popsány všechny alternativy přeshraniční spolupráce, které 

jsou podloţeny některým z platných právních předpisů. Abychom mohli lépe zanalyzovat 

současný stav přeshraniční spolupráce v ČR nebo v námi zvoleném kraji, je třeba stanovit 

kritéria, která nám umoţní posoudit, zda a jak úspěšně přeshraniční spolupráce probíhá. 

Pro definování těchto zásad jsem vycházela z příslušných právních předpisů, které 

umoţňují realizovat jednotlivé druhy mezinárodní pomoci, a dále z informací, které byly 

shrnuty v předešlém textu.  

5.1.1 Stanovení kritérií  

Pro stanovení kritérií byla pouţita metoda Ishikawova diagramu. Nejprve byly vymezeny 

hlavní zásady, které ovlivňují hodnocení přeshraniční spolupráce, a tyto byly dále 

rozvinuty, tak aby byla nalezena všechna relevantní kritéria.  

1. První zásadou je existence smlouvy, která umoţňuje provádět záchranné operace nebo 

zásahy na poskytnutí pomoci. S tím rovněţ významně souvisí moţnost pravidelného 

hodnocení činností, jeţ je nezbytné pro zefektivnění spolupráce. Další podoblastí je 

uvedení působnosti smlouvy, tedy zda se jedná o smlouvu mezinárodní, krajskou či 

jinou. 

2. Druhou zásadou je otázka MU. V této souvislosti je podstatný typ MU, její rozsah a 

místo události. Mimo tato kritéria je to rovněţ uvedení záchranné jednotky, která je 

vyslána k provedení záchranných prací. 

3. Dále byla jako zásadní stanovena problematika samotného zásahu. V této souvislosti je 

významné zhodnotit, jakým způsobem byla zajištěna koordinace jednotek, jaký orgán 

přijímá a vyhodnocuje ţádost o poskytnutí pomoci, jak je zajištěna komunikace v místě 

zásahu a vyřešena jazyková bariéra mezi zahraničními jednotkami. 
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4. Z dalších navrţených jde také o samotné zabezpečení zásahu. Konkrétně tedy jak je 

řešena otázka náhrady škod, náhrady nákladů na poskytnutí pomoci, zajištění logistické 

pomoci či úrazové pojištění členů zasahující jednotky. 

5. Poslední oblastí jsou konkrétní statistické údaje. Na základě výstupů ze statistik jsme 

schopni zhodnotit frekvenci a mnoţství zásahů do zahraničí a rovněţ posoudit časové 

údaje o výjezdu – tedy čas vyhlášení poplachu, výjezd jednotky, příjezd na místo 

zásahu či návrat na základnu. 

Níţe uvedený obrázek shrnuje stanovená kritéria dle metodiky Ishikawova diagramu. 

 

Obrázek 5 - Ishikawův diagram hodnocení přeshraniční spolupráce 

5.1.2 Návrh hodnotícího formuláře 

Jako nejvhodnější způsob pro získání dat nezbytných pro vyhodnocení současného stavu 

přeshraniční spolupráce na zvoleném území jsem navrhla sestavení univerzálního 

formuláře. K jeho vytvoření byla pouţita multikriteriální analýza. 

Stanovení problému 

Přeshraniční spolupráce je účinná forma poskytnutí pomoci státu zasaţeného MU. K tomu, 

abychom mohli posoudit, zda je poskytovaná pomoc skutečně efektivní, je třeba ji 

analyzovat vybranými kritérii. Aby měla analýza nějakou výpovědní hodnotu, je třeba 

uvaţovat míru významnosti jednotlivých kritérií.  
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Analýza informací: 

Pro hodnocení byla vybrána následující kritéria: 

K1. existence smlouvy K7. orgán přijímaní a 

poskytování pomoci 

K13. pouţití světel. a zvuk. 

výstraţných zařízení 

K2. pravidelné hodnocení K8. komunikace K14. frekvence zásahů 

K3. typ MU K9. jazyková bariéra K15. mnoţství zásahů 

K4. zasahující sloţka K10. úrazové pojištění K16. časové údaje o zásahu 

K5. místo události K11. náhrada škody K17. logistická pomoc 

K6. koordinace zásahu K12. náhrada nákladů  

 

Stanovení významnosti jednotlivých kritérií 

Metodou párového srovnávání, kdy jsem postupně porovnávala významnost jednotlivých 

kritérií, jsem sestavila tabulku hodnotících parametrů dle jejich důleţitosti při hodnocení 

řešené problematiky. 

Tabulka 4 - Metoda párového srovnávání pro určení vah 

kritérium výskyt pořadí váhy kritérium výskyt pořadí váhy 

K1 8 6 6 K10 5 8 4 

K2 7 7 5 K11 2 10 2 

K3 13 3 9 K12 2 10 2 

K4 14 2 10 K13 5 8 4 

K5 11 4 8 K14 14 2 10 

K6 7 7 5 K15 16 1 11 

K7 10 5 7 K16 13 3 9 

K8 5 8 4 K17 4 9 3 

K9 0 11 1  

 

Nejvýznamnějším kritériem se stalo mnoţství zásahů. Je zřejmé, ţe největší výpovědní 

hodnotu pro hodnocení přeshraniční spolupráce budou mít statistické údaje (K14-K16), 

coţ také dokazuje výsledné pořadí. Významné jsou rovněţ informace o MU, tedy typ MU, 

zasahující sloţka či místo události. Naopak jako málo významné se jeví kritérium jazykové 
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bariéry, náhrady škody či náhrady nákladů, jeţ nemají bezprostřední vliv na provedení 

záchranné činnosti. 

Modelová varianta 

Pro vyhodnocení je nutné stanovit modelovou variantu, kterou budeme dále porovnávat 

s daty získanými z analýzy situace ve vybraném kraji. Jednotlivá kritéria jsem ohodnotila 

dle vlastního uváţení a vytvořila tak jednu z moţných modelových variant. V případě 

přijetí a vyuţití tohoto návrhu je samozřejmě moţné navrhnuté hodnoty změnit a upřesnit. 

Pro validitu výsledků však doporučuji zvolit jednotnou variantu v rámci celé ČR nebo 

alespoň kraje.  

Tabulka 5 - Modelová varianta 

1. existence smlouvy ANO 10. úrazové pojištění ANO 

2. pravidelné hodnocení 4x 11. náhrada škody NE 

3. typ MU běţné MU 12. náhrada nákladů NE 

4. zasahující sloţka JPO 13. pouţití světel. a zvuk. 

výstraţných zařízení 

ANO 

5. místo události příhraničí 14. frekvence zásahů průměr: 5x 

6. koordinace zásahu společná 

koordinace 

velitelů JPO ČR a 

PR 

15. mnoţství zásahů 90% všech MU 

7. orgán přijímaní a 

poskytování pomoci 

KOPIS HZS 16. časové údaje o zásahu ANO 

8. komunikace jednotná radiová 

frekvence 
17. logistická pomoc ANO 

9. jazyková bariéra tlumočník, 

slovník, kurzy 

  

 

Formulář pro hodnocení přeshraniční spolupráce 

Pro zhodnocení přeshraniční spolupráce na daném území je nejprve nutné získat potřebná 

relevantní data. Jako nejvhodnější způsob jsem navrhla vytvoření formuláře 

aplikovatelného na zvolené území. Formulář jsem vypracovala v elektronické podobě 

s výstupem dat pro vloţení do multikriteriální analýzy. Na základě matice prostých a 

váţených uţitností lze porovnat efektivnost přeshraniční spolupráce mezi jednotlivými 

oblastmi, například kraji. Navrţený formulář je k nahlédnutí v přílohách této práce. 
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Pro názornost jsem provedla analýzu přeshraniční spolupráce v Královéhradeckém kraji a 

tato data jsem pouţila pro sestavení matice váţených uţitností. Jelikoţ nemám k dispozici 

příslušná data z jiných krajů, nelze provést porovnání přeshraniční spolupráce mezi 

konkrétními oblastmi a stanovit tak případná doporučení na změnu některých nevhodně 

zvolených opatření.  

Tabulka 6 - Matice váţených uţitností 

kritérium váha V
1
 M

2
 kritérium váha V M 

K1 6 600 600 K10 4 200 400 

K2 5 250 500 K11 2 100 200 

K3 9 900 900 K12 2 100 200 

K4 10 1000 1000 K13 4 0 400 

K5 8 800 800 K14 10 1000 1000 

K6 5 250 500 K15 11 1100 1100 

K7 7 350 700 K16 9 900 900 

K8 4 0 400 K17 3 300 300 

K9 1 25 100   7875 10000 

    U  78,75 100 

 

V případě, ţe by byla k dispozici potřebná data, bylo by moţné provést porovnání stavu 

přeshraniční spolupráce v jednotlivých krajích a zanesením těchto dat do matice váţených 

uţitností zjistit nejvhodnější variantu. Takto se pouze dozvídáme, ţe spolupráce 

v Královéhradeckém kraji odpovídá ze 78,75 % modelové variantě. 

5.2 Aplikace stanovených kritérií pro oblast Královéhradeckého 

kraje 

Ačkoliv byla provedenou analýzou získána procentuální úspěšnost přeshraniční 

spolupráce, má tento výstup pro následné vyuţití zjištěných informací malou výpovědní 

hodnotu. 

Pro zhodnocení spolupráce, proto byla pouţita vhodnější metoda, a to analýza jednotlivých 

smluv, na základě nichţ je v současnosti přeshraniční pomoc zajištěna. Pro průkaznost a 

jednoznačnost výsledků jsem provedenou analýzu shrnula do tabulky.  

                                                 
1
 Varianta – Královéhradecký kraj 

2
 Modelová varianta 
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Tabulka 7 - Hodnocení přeshraniční spolupráce 

kritérium 
mezinárodní 

záchranné operace 

přeshraniční pomoc 

řízená z krajské 

úrovně 

přeshraniční pomoc 

řízená z úrovně obce 

Existence smlouvy 
ANO (dle zákona 

[24]) 

ANO (dle 

Smlouvy[27]) 

ANO (dle 

Dohody[26]) 

Pravidelné hodnocení 

činnosti 
ANO Nelze hodnotit

1 
ANO (pravidelné 

schůzky a jednání 

partnerů) 

Frekvence zásahů viz statistika (Tab.1,2) Nelze hodnotit
1 

viz statistika (přílohy) 

Orgán přijímání a 

poskytování pomoci 

MVČR (MV-GŘ HZS 

ČR) 
HZS kraje (KOPIS) 

SDH (velitel 

jednotky/starosta obce) 

Sloţka poskytující 

pomoc 
Speciální odřady JPO v PPP kraje 

JSDH zahrnuté do 

spolupráce 

Koordinace zásahu 
Strana ţádající o 

pomoc 
NEŘEŠENO NEŘEŠENO

2 

Náklady na poskytnutí 

pomoci 
Strany nehradí NEŘEŠENO NEŘEŠENO

3 

Náhrada škody 
Strany se vzdávají 

nároku 
NEŘEŠENO 

NEŘEŠENO (strany 

se domluvily, ţe se 

vzdávají nároku) 

Logistická pomoc 
Zajišťuje strana 

ţádající o pomoc 

Strany se vzájemně 

nezatěţují 
NEŘEŠENO 

Pouţití světelných a 

výstraţných zařízení 
ANO NEŘEŠENO 

NEŘEŠENO (s 

odkazem na 

Smlouvu[24]) 

Územní působnost 
Evropa a ostatní státy 

světa 

Pásmo 25 km po obou 

stranách hranic 

v územní působnosti 

smluvních partnerů 

Územní působnost 

smluvních partnerů 

Jazyková bariéra NEŘEŠENO 

Strana ţádající o 

pomoc zajistí 

tlumočníka 

NEŘEŠENO (není 

nutné) 

Úrazové pojištění NEŘEŠENO NEŘEŠENO NEŘEŠENO
4
 

Komunikace pomocí 

radiostanic 
NEŘEŠENO NEŘEŠENO NEŘEŠENO 

Druh MU Závaţné MU 
Běţné MU (poţáry, 

DN,..) 

Běţné MU (poţáry, 

DN,..) 

 

                                                 
1
 smlouva uzavřena 21.2.2012 

2
 zásah je koordinován velitelem jednotky, která na místo události přijela jako první, popřípadě má o události více informací 

3
 strany se dohodly, ţe si vzájemně náklady na poskytování pomoci nehradí 

4
 sjednávají obce individuálně (nejčastěji sjednáno úrazové pojištění členům SDH z rozpočtu obce) 
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Z provedené analýzy současného stavu přeshraniční spolupráce vyplývá, ţe smlouvy, které 

řeší jednotlivé úrovně pomoci, obsahují mnoţství nepřesností, lépe řečeno se některými 

podstatnými záleţitostmi nezabývají. Vzájemně se tak odkazují na právní předpisy vyšší 

právní síly ve snaze je parafrázovat. Tato nejednotnost legislativy však vytváří značně 

chaotický dojem, kdy se jednotlivé mezery v právních předpisech tzv. „zalepují“ jiným 

právním předpisem. Ačkoliv patří Královéhradecký kraj k regionům, které se vysokým 

procentem podílejí na přeshraniční spolupráci, po konzultaci s veliteli JSDH některých 

obcí, příslušnými zástupci orgánů státní správy či bezpečnostních sloţek jsem dospěla 

k názoru, ţe současné právní prostředí nevytváří adekvátní podmínky pro efektivní 

přeshraniční spolupráci. Na druhou stranu oblast HP, konkrétně vysílání záchranných 

odřadů do mezinárodních operací, je prověřeno mnoha misemi a ČR se tak řadí mezi státy, 

které poskytují vysoce kvalifikovanou a ceněnou pomoc.  
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6 Návrhy na změny 

6.1 Navrhované legislativní změny 

Provedená analýza současné situace v přeshraniční spolupráci upozornila na některé 

nedostatky, které mohou být překáţkou v poskytování pomoci do zahraničí. Tyto 

nedostatky byly shledány zejména ve smlouvách, jeţ řeší přeshraniční spolupráci z úrovně 

samosprávných celků. Jelikoţ jsem se v rámci analýzy zaměřila na současnou situaci 

v Královéhradeckém kraji, pro posouzení nedostatků současně uzavřených smluv o 

spolupráci a vzájemné pomoci jsem jako vzor pouţila Smlouvu o spolupráci[27] a Dohodu 

o navázání mezinárodní spolupráce[26]. 

6.1.1 Analýza Dohody o navázání mezinárodní spolupráce JSDH 

Orlických a Bystřických hor 

Pokud podrobíme výše uvedené smlouvy analýze, zjistíme hned několik nedostatků. 

V případě Dohody o navázání spolupráce JSDH se předně jedná o její strohost, kdy se 

v zásadě neřeší problematika povolávání JPO, způsob vedení zásahu, informování OPIS 

HZS kraje, komunikace na území druhého státu, úrazové pojištění atd. Pouze je upřesněno, 

ţe smluvní strany budou provádět činnost v rozsahu stanoveném Smlouvou o malém 

pohraničním styku[21], Smlouvou o spolupráci[24] a Metodickým pokynem pro poţární 

jednotky ČR a PR[6]. Tímto ustanovením se obce jednoduše zbavily povinnosti upřesnit 

způsob své spolupráce a pouze ztvrdily svůj záměr vzájemně si poskytovat pomoc. 

Ačkoliv to smlouva neřeší, smluvní strany se vzájemně dohodly na způsobu povolávání 

JPO a vedení vlastní záchranné akce, jakoţ i na dalších okolnostech zásahu. Prakticky pak 

zásah probíhá následovně: ţádající strana telefonicky kontaktuje starostu příslušné obce, 

popřípadě velitele SDH, kterému sdělí charakter a místo výskytu MU. Povolaná jednotka 

bezprostředně oznámí tuto událost na OPIS HZS a pokud není na základě začlenění do 

poplachového plánu povolána k jiné MU v ČR, je jí umoţněn výjezd. Aby se zabránilo 

prodlevám, k ohlášení výjezdu dochází zpravidla aţ při cestě na místo zásahu. Členové 

SDH uţívají pro komunikaci vlastní radiové stanice a při nutnosti koordinace zásahu 

spolupracují velitelé JPO obou zemí, přičemţ obecně platí, ţe velitelem zásahu se stává 

velitel té JSDH, která na místo události přijela dříve nebo má o události více informací. 

Smluvní strany se zároveň dohodly, ţe se vzdávají nároku na náhradu škody vůči druhé 

straně, v případě, ţe došlo k poškození vybavení, výstroje či jiného majetku v souvislosti 
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s plněním úkolů v místě zásahu a rovněţ nebudou vyţadovat hrazení nákladů za poskytnutí 

pomoci druhou stranou. Otázku moţného zranění členů JSDH si kaţdá strana řeší 

individuálně, přičemţ starostové českých jednotek svým členům zpravidla uzavírají 

úrazové pojištění na náklady obce. Jelikoţ se smluvní obce nacházejí v těsné blízkosti a 

dochází zde k pravidelným setkáváním místních obyvatel, nedochází ani k problémům při 

komunikaci 

Takové řešení spolupráce je ale moţné pouze v případech, kdy se neočekává, ţe by se 

události zúčastnilo větší mnoţství JPO, nebo dokonce další sloţky IZS. V takovém případě 

by spolupráce vzhledem k neexistenci jakéhokoliv metodického postupu byla velmi 

obtíţná a mohla by vést ke zbytečným organizačním zpoţděním. Dá se tedy konstatovat, 

ţe pro tyto obce je smlouva pouze jakýmsi oficiálním potvrzením, ţe jejich jednotky 

mohou v případě potřeby uskutečnit výjezd za hranice státu. Na všech podrobnostech 

vedení zásahu se strany dohodly pouze ústně. 

6.1.2 Analýza Smlouvy o spolupráci a vzájemné pomoci mezi 

Královéhradeckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím 

I přes zřejmý přínos smlouvy byla cesta k jejímu uzavření problematická. Ačkoliv byla 

smlouva připravena k podpisu jiţ v roce 2006, předchozí vedení Královéhradeckého kraje 

odstoupilo od podpisu z důvodu některých nepřesností ve znění této smlouvy, zejména pak 

v otázce finančního vypořádání při poskytnutí pomoci PR, a stejné stanovisko zaujal i nový 

hejtman zvolený roku 2008. Aţ v loňském roce se z blíţe neurčených důvodů vedení KÚ 

rozhodlo tuto kauzu opět otevřít. K překvapení všech zainteresovaných orgánů nebyly ve 

znění dohody provedeny mimo změny doby platnosti ţádné zásadní úpravy, coţ vede 

k zamyšlení, zda původní důvod odstoupení od smlouvy, který bývalý hejtman uvedl a 

současný se s ním ztotoţnil, byl skutečně tím hlavním. Nicméně dne 21. února 2012 byla 

smlouva slavnostně podepsána oběma partnery[45].  

Provedeme-li bliţší analýzu tohoto právního předpisu, zjistíme, ţe důvodů proč 

nepřistoupit k současnému znění této dohody nebo proč ji alespoň doplnit o určité 

podrobnosti mohlo být více. Ve smlouvě jsou blíţe specifikována práva a povinnosti 

hejtmana Královéhradeckého kraje, popřípadě Dolnoslezského vojvody, jakoţto 

koordinátorů činnosti, a ředitele HZS Královéhradeckého kraje, respektive Dolnoslezského 

krajského velitele Státní poţární ochrany ve Wroclavi, tedy osob oprávněných k vysílání a 
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přijímání záchranné pomoci. Jejich kompetence jsou ale definovány spíše obecně se 

zaměřením na zavádění metodických pokynů či přípravu a schvalování záchranných a 

operačních plánů. Smlouva dále definuje kontaktní místa, kterým je v ČR KOPIS HZS 

Královéhradeckého kraje. Oproti přímému kontaktování konkrétní JSDH, jak je tomu u 

obcí, které uzavřely výše zmiňovanou Dohodu, tak dochází k časovým prodlevám mezi 

přijetím ţádosti, jejím zpracováním a vyrozuměním příslušné JPO, která je schopna vyjet 

k místu události co nejrychleji. Nehledě na skutečnost, ţe zprostředkované informace 

z KOPIS nemusí být vţdy přesné a konkrétní. Z tohoto pohledu se kontaktování konkrétní 

smluvní obce můţe jevit jako výhodnější a efektivnější. 

Smlouva se také částečné dotýká problematiky jazykové bariéry mezi smluvními stranami. 

Jelikoţ nelze předpokládat, ţe členové JPO, které nejsou v bezprostřední blízkosti hranic, 

jsou vybaveny nezbytnými jazykovými schopnostmi, je ve smlouvě zmíněna role 

tlumočníka, kterého v případě nutnosti musí strana ţádající o poskytnutí pomoci zajistit. 

Tento tlumočník by pak měl být jakýmsi prostředníkem mezi veliteli jednotek obou států a 

měl by být zárukou překonání těchto jazykových překáţek. Ovšem toto opatření s sebou 

přináší i řádu komplikací, například v otázce jejich dostupnosti. Aby bylo povolání 

tlumočníka smysluplné, je třeba, aby byl přítomen jiţ při příjezdu jednotek na místo zásahu 

při prvotním předání informací o místě události, coţ ve většině případů nelze zajistit. 

Připustíme-li, ţe bude podmínka přítomnosti tlumočníka splněna, je třeba uvaţovat i 

technickou stránku komunikace, tedy znalost technických dat, taktických postupů a dalších 

odborných znalostí. Vhodnost a účelnost tlumočníka je tedy v některých případech sporná, 

jednoznačně prospěšný je ale v případech, kdy je nutný zásah více sloţek IZS, je nutná 

taktická i strategická koordinace jednotek. Moţným řešením je také vytvoření česko-

polského technického slovníku, v němţ by byly uvedeny základní fráze nezbytné k co 

nejrychlejšímu předání nejnutnějších informací o nastalé události. 

6.2 Návrhy legislativních změn pro přeshraniční spolupráci 

v záchranářství pro území Královéhradeckého kraje 

Je tedy ţádoucí, aby příslušné kompetentní orgány začaly na svých zasedáních projednávat 

právě tato témata, která nejsou dlouhodobě řešena a vytvořily návrh na řešení současného 

stavu. Ačkoliv je toto doporučení určeno přednostně krajským orgánům, v rámci 

zefektivnění činností v přeshraniční spolupráci by tyto problémy měly být projednávány i 

na celostátní úrovni s výstupy pro aktualizaci mezinárodních bilaterálních smluv. 
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Měla by být zahájena jednání zejména v těchto otázkách: 

- úrazové pojištění členů JPO při zásahu na území cizího státu 

- odpovědnost za škody způsobené při zásahu straně ţádající o pomoc 

- pouţití světelných a zvukových výstraţných zařízení na území cizího státu 

- úhrada nákladů na poskytnutí pomoci stranou ţádající o pomoc 

- vzdělávání členů JPO v oblasti technicko-taktických specifik systému poţární ochrany 

smluvního státu 

- jednotný systém vyrozumění jednotek o nastalé MU a jejich povolávání, úloha 

operačních středisek 

- vytvoření poplachových plánů pro JPO vyskytující se na daném území po obou 

stranách státních hranic; dvoustupňový systém poplachu 

- vytvoření zásahového dokumentu, který shrnuje jednotný způsob vedení zásahu a 

metodické postupy jednotek při spolupráci na řešení MU 

- vytvoření odborného česko-polského technicko-taktického slovníku pro komunikaci 

mezi jednotkami na místě události 

- vytvoření dokumentace obsahující výčet spojení na základní i ostatní sloţky IZS obou 

zainteresovaných stran 

- vytvoření jednotné dokumentace o činnostech v místě zásahu v českém i polském 

jazyce 

Toto je pouze výčet oblastí, které by měly být projednávány. Právě běţné MU jako jsou 

poţáry či dopravní nehody tvoří naprostou většinu všech zásahů JPO v zahraničí, proto, 

aniţ bych chtěla sniţovat význam mezinárodních smluv pro poskytování pomoci při 

závaţných katastrofách a ţivelných pohromách, je také významné legislativně upravit 

právě tyto formy zásahů.  

Na základě zjištěných informací bych v rámci posuzovaného Královéhradeckého kraje 

doporučila provést revizi Dohody o spolupráci[27] a Úmluvy o navázání mezinárodní 

spolupráce[28] s cílem zahrnout do dokumentů všechny nezbytné poţadavky. Z důvodu 

některých nedořešených skutečností, bych dále navrhovala upravit současné znění 

Smlouvy o vzájemné pomoci[24], jakoţto předpisu, na který se odkazují smlouvy 

samosprávných celků. 
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Závěr 

Všechny cíle, které byly vymezeny v úvodu této práce, byly splněny. Po rozebrání 

stanovené problematiky s nástinem upravujících právních předpisů jsem za pomocí 

Ishikawova diagramu definovala zásady pro hodnocení přeshraniční spolupráce. Jako 

nejvhodnější metodu pro hodnocení současné situace jsem zvolila multikriteriální analýzu. 

Pro získání nezbytných dat na provedení analýzy jsem navrhla formulář pro hodnocení 

přeshraniční spolupráce. Tento formulář vychází ze stanovených kritérií a je aplikovatelný 

na jakékoliv administrativní území. Navrţený postup jsem ověřila na území 

Královéhradeckého kraje, přičemţ výstupy z provedeného hodnocení lze konfrontovat s 

některými poznatky o zajištění spolupráce v Libereckém kraji, která byla v předchozím 

textu přiblíţena. V závěru práce nabízím některé návrhy na změny především v současné 

legislativě, které by měly přispět k efektivnější a jednodušší spolupráci mezi sousedními 

státy při zdolávání MU. Jako jedna z moţností se rovněţ nabízí zpracování ucelené 

koncepce pro vytvoření jednotného systému přeshraniční spolupráce. Hlavním zdrojem pro 

sepsání této koncepce by mohly být Metodické pokyny pro spolupráci jednotek poţární 

ochrany[6]. 

Hlavní přínos této práce vidím v navrţení vzorového formuláře pro zhodnocení současné 

situace v oblasti přeshraniční spolupráce, který lze aplikovat na libovolná administrativní 

území a za předpokladu zachování jednotných kritérií, lze porovnat situaci mezi 

posuzovanými celky. Navrţený postup, který byl vyuţit pro hodnocení přeshraniční 

spolupráce v Královéhradeckém kraji, doporučuji vyuţít i v ostatních krajích. Z těchto 

výstupů pak lze stanovit obecné nedostatky na poli mezinárodní spolupráce. 

Přeshraniční spolupráce je v současné době, kdy fakticky dochází ke sjednocování celé 

Evropy, velmi aktuálním tématem. Moţnosti, které nám nabízí otevřený Schengenský 

prostor, by neměly být vyuţívány pouze pro vstup na otevřený evropský trh či rozvoj 

cestovního ruchu. Právě problematika vzájemné pomoci mezi státy v oblasti bezpečnosti 

by se měla stát jedním z hlavních témat jednání sousedních států v rámci stanovení cílů 

rozvoje vzájemné spolupráce. 
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Pouţité zkratky 

MU  Mimořádná událost 

HP  Humanitární pomoc 

JPO  Jednotka poţární ochrany 

SDH  Sbor dobrovolných hasičů 

JSDH  Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

ČR  Česká republika 

SRN  Spolková republika Německo 

KÚ  Krajský úřad 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

SSHR  Správa státních hmotných reserv 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

ZZS  Zdravotnická záchranná sluţba 

MVČR  Ministerstvo vnitra České republiky 

MZV  Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

KOPIS Krajské operační a informační středisko HZS ČR 

EU  „The European Union“ – Evropská unie 

NATO  „North Atlantic Treaty Organisation“ – Severoatlantická aliance 

OSN  „The United Nations“ – Organizace spojených národů 

USAR  „The Urban and Search Rescue Team“ – Vyhledávací a záchranný odřad do 

obydlených oblastí 

UN-OCHA „United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs“ - 

Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záleţitostí 

MIC  „Monitoring and Information Centre“ - Monitorovací a informační centrum 

EADRCC „The Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre“ - 

Euroatlantické koordinační středisko reakce na katastrofy 
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Přílohy 

Příloha č.1 – Rozhodovací proces vyslání záchranného oddílu 

 

Obrázek 6 – Algoritmus rozhodovacího procesu vyslání HP [3] 

 

Příloha č.2 – Statistika výjezdů a námětových cvičení JSDH Hrádek n.N. a FF 

Zittau 

Tabulka 8 - Vybrané zásahy JSDH Hrádek n.N. a FF Zittau [4] 

datum typ MU místo podrobnosti k zásahu 

8. srpna 1994 
Únik nebezpečných 

látek 
Řeka Mandau (Zittau) instalace norných stěn 

1. října 1997 Poţár střechy Hrádek n.N. škoda 500 000Kč 

29. března 1999 Výbuch plynu Diskotéka Hrádek n.N. usmrcení 1 osoby, 
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zničení přilehlých 

budov 

21. dubna 2004 
Poţár výrobní haly na 

výrobu plast. hraček 
Hrádek n.N. 

uhašení poţáru 

střechy, zamezení jeho 

rozšíření, uchráněné 

hodnoty 10 mil. € 

9. srpna 2007 Poţár skládky Chotyně 

kyvadlová doprava 

vody (FF Zittau), II. 

stupeň poplachu 

1. února 2012 Poţár RD Zittau 

průzkum místa 

události, návrat na 

stanici 

 

Tabulka 9 - Vybraná námětová cvičení JSDH Hrádek n.N. a FF Zittau [4] 

datum typ MU místo podrobnosti 

16. září 1994 poţár obchodní dům Zittau  

14. října 1995 poţár 
výrobní hala ELAS,s.r.o., 

Hrádek n.N. 
 

26. listopadu 1998 poţár nemocnice Zittau 
evakuace 

lůţkového oddělení 

29. října 2004 poţár ZŠ evakuace ţáků 

16. září 2006 poţár lesa obec Hartau  

27. května 2009 poţár lesa Eigraben (Zittau) 

JSDH Hrádek n.N. 

kyvadlová doprava 

vody, 3 proudy C 

13. listopadu 2011 výbuch kotelny 
firma ELAS, s.r.o. 

Hrádek n.N. 

společné cvičení 

sloţek IZS 

 

Příloha č.3 – Námětová cvičení JPO Orlických a Bystřických hor 

Tabulka 10 - Námětová cvičení v rámci projektu "Modernizace IZS Orlických a Bystřických hor"[47] 

datum téma cvičení místo podrobnosti 

2007 
Poţár dřevozpracujícího 

závodu 
Orlické Záhoří 

průzkum oblasti (dýchací technika), 

evakuace zaměstnanců, odvětrání prostor, 

vytvoření útočných vedení, 

2008 
Lesní poţár 

v nedostupném terénu 
osada Lasówka 

vytvoření útočných vedení a čerpacích 

stanovišť na Divoké Orlici; závěrečné 

hodnocení, ukázka techniky 

 

 



47 

 

Příloha č.4 – Statistika výjezdů JPO Královéhradeckého kraje od roku 2007 

Tabulka 11 - Statistika výjezdů JPO Královéhradecký kraj 2007-03/2012[12] 

datum typ MU místo podrobnosti 

6.1.2007, 23:09–5:40 
Poţár rodinného 

domu 
Olešnice v O.h - Kutl SDH Olešnice v O.h., 

17.6.2010, 6:47-21:12 
Pátrání po 

pohřešované osobě 

Otovice, okres 

Náchod 

HZS ÚO Pardubice, HK 

a Náchod 

28.11.2010,19:37-21:59 Poţár garáţe Obec Lasówka SDH Orlické Záhoří, 

1.3.2011, 17:42-18:25 
Poţár (vypalování 

trávy) 

Náchod/Kudowa-

Zdroj 
HZS Náchod 

6.3.2011, 18:31-19:30 Planý poplach 
Hronov - Malá 

Čermná 

JPO Náchod, Velké 

Poříčí, Hronov 

6.3.2011, 22:37-0:38 
Únik ropných 

produktů 

Náchod/Kudowa-

Zdroj 
HZS Náchod 

30.3.2011, 13:20-16:41 Poţár louky Obec Mostowice SDH Orlické Záhoří 

10.5.2011, 13:23-21:33 
Poţár lesu na území 

PR 

Ruprechtice – 

Meziměstí 

JPO Broumov, 

Meziměstí, Teplice n. 

Metují a Jetřichov 

20.5.2011, 14:44-20:12 Poţár paseky Obec Mostowice 

SDH Orlické Záhoří, 

Rokytnice v Orl.h., JPO 

Bystrzyca Klodzka 

20.5.2011,18:45– 21:33 
Poţár stromu po 

úderu blesku 
Obec Mostowice 

SDH Orlické Záhoří, 

Rokytnice v Orl.h., JPO 

Bystrzyca Klodzka 

31.10.2011,10:17-11:14 DN OA a NA Olešnice v O.h.- Kutl SDH Olešnice v O.h. 

22.11.2011,15:32-17:50 DN OA a NA Zieleniec SDH Rokytnice v O.h. 

20.12.2011,15:45-18:15 DN OA Lesica SDH Rokytnice v O.h. 

28. 1.2012,19:31-23:35 DN OA 
Lewin-Klodszki – 

Tascow 
SDH Olešnice v Orl.h. 

 

 


