
OCHRANA OBYVATEL 
 

V důsledku globálních klimatických změn se častěji objevují hrozby v podobě rozsáhlých 
živelních pohrom, jako jsou povodně nebo sněhové kalamity. Naopak dlouhotrvající sucho, 
kromě rizika nedostatku pitné i užitkové vody a vlivu na její kvalitu, zvyšuje 
pravděpodobnost rizika vzniku rozsáhlých lesních požáru, a to zejména v kombinaci s 
vichřicemi. Četnost a rozsah účinku živelních pohrom, především povodní, v posledním 
období svědčí o tom, že riziko jejich vzniku se zvyšuje. 

Přes důslednější preventivní a ochranná opatření představují nadále hrozbu průmyslové 
havárie ve stacionárních objektech a zařízeních, ve kterých je nakládáno s nebezpečnými 
chemickými látkami, přípravky nebo odpady. Vstup stále nových přepravců do dopravních 
sítí, včetně leteckých, zvyšuje pravděpodobnost nehod při přepravě osob i materiálu. Hrozbu 
představuje zejména zvýšená intenzita silniční, železniční a vodní přepravy nebezpečných 
chemických látek a nebezpečných odpadů. 
 

V řadě případů, kdy dojde ke vzniku mimořádné události, může být ohroženo zdraví, či 
dokonce život obyvatel, majetek, kritická infrastruktura a životní prostředí. Vzhledem 
k závažnosti možných následků mimořádných událostí a krizových situací je zcela nezbytné 
řešit ochranu obyvatel. 
 
Existence 9 bezpečnostních hrozeb, 24 typů krizových situací a desítek potenciálních zdrojů 
mimořádných událostí a krizových situací nám připomíná, že rizika tu vždy byly, jsou a 
budou. Nelze je přehlížet, opomíjet, bagatelizovat a ignorovat. Kdo to dělá, nemá ujasněný 
přístup k životu samému. Vždyť na základě našich osobních zkušeností k mimořádným 
událostem a krizovým situacím dochází každodenně. Každý den nejen ve světě, ale i zde 
v České republice zbytečně umírají lidé, je poškozováno zdraví občanů, ničen majetek, 
narušováno životní prostředí. Nikdo nechce onemocnět, nikdo nechce, aby jeho majetek 
poškodila, či zničila povodeň, vichřice, požár, výbuch. Žádná firma, podnik, společnost 
nechce být ve ztrátě, nebo dokonce zkrachovat. Žádný stát nechce být v krizi, nebo dokonce 
ve válce. A přece se k takovým negativním jevům, událostem, procesům a činnostem dochází.  

 
Z uvedených důvodů orgány státní správy, orgány samosprávy v přenesené působnosti a 

prvky bezpečnostního systému České republiky připravují a zajišťují řadu úkolů a opatření 
k realizaci opatření. 

 
OCHRANA OBYVATEL (civilní obrana, civilní ochrana) řeší oblasti: 

 - ochrana zdraví a životů obyvatel 
 - ochrana kritické infrastruktury 
 - ochrana majetku 
 - ochrana životního prostředí 
 - ochrana kulturních hodnot 

 
V souvislosti se zajišťováním ochrany obyvatel je zajišťována i bezpečnost obyvatel. 
 
Opatření civilní ochrany: 
- varování 
- evakuace a její všestranné zabezpečení 
- ukrytí a individuální ochrana obyvatelstva 
- nouzové ubytování 
- nouzové stravování 



- nouzové zásobování pitnou vodou 
- organizace činnosti v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva 
- provádění záchranných a likvidačních prací 
- zdravotnické služby, včetně první pomoci 
- humanitární pomoc 
- psychologická a náboženská pomoc 
- další opatření k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku 
 
Ochrana obyvatel by však měla být chápána mnohem šířeji. Je to z důvodu komplexní 
ochrany občana.  
 
Do ochrany obyvatel tedy dále patří: 
a) požární ochrana 
b) bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
c) ochrana před úrazy 
d) ochrana zdraví (zdravý životní styl, preventivní prohlídky, očkování) 
e) znalost první pomoci 
 
Ochrana obyvatel je komplex opatření, jehož cílem je nejen chránit život, zdraví 
občana, majetek a životní prostředí. Součástí musí být i uspokojování potřeb občana 
a jeho rodiny a snaha o harmonický život každého z nás. 

 
 
  


