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Před vstupem do Senátu jsem byl starostou Dukovan. Nejspíš i proto si 
uvědomuji, jak je důležitá informovanost občanů v krizových situacích. 
Právě zlepšit komunikaci úřadů s širokou veřejností v mimořádných situacích 
si klade za cíl Iniciativa Ochrana obyvatel – projekt pro bezpečný stát,která 
vznikla v dubnu 2007 a za relativně krátkou dobu své existence stihla 
uskutečnit celou řadu užitečných aktivit. Důležitou součástí projektu Ochrana 
obyvatel je preventivní vzdělávání, aby občané byli dostatečně informováni a 
připraveni na to, co může nastat v takové situaci a jak se správně zachovat. 
Téma se týká všech občanů ČR, a proto Iniciativa vítá, že podpora projektu jde 
napříč politickým spektrem. 
Byl jsem u zrodu Iniciativy. Tento projekt považuji za velmi důležitý. U nás v 
Dukovanech naštěstí nedošlo v blízké jaderné elektrárně k žádné havárii, ale i 
přesto si všichni uvědomujeme, jak důležitá je ochrana obyvatel v případě 
mimořádných událostí. Sám jsem se aktivně se svou obcí zapojil do řešení 
vnějšího havarijního plánu JE Dukovany, jehož součástí byl nejen systém 
vyrozumění a varování, ale především komunikace s občany a dalšími 
institucemi v době ohrožení. Jako senátor bych rád přispěl k tomu, aby 
bezpečnost obyvatel celé České republiky byla řešena a zajištěna minimálně 
stejně zodpovědně jako je tomu v případě okolí JE Dukovany. 
CIVILNÍ OCHRANA V MODERNÍM POJETÍ 
Iniciativa zaměřená na komunikaci s obyvateli v dobách ohrožení vznikla, jak 
už bylo zmíněno, na jaře 2007. Vznik podpořili přední politici a odborníci, 
mezi jinými předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček, 
generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Miroslav Štěpán, předseda 
Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka a další osobnosti a odborníci. 
„Cílem našeho projektu je popularizovat pojmy jako je civilní ochrana či 
ochrana obyvatelstva, a dát jim moderní obsah v širším pojetí možných 
novodobých rizik, jako jsou povodně, požáry, nehody, průmyslové havárie a 
další nebezpečí,,“ zdůraznil vedoucí projektu Ochrana obyvatel a můj poradce 
Zdeněk Rathauský. 
WEBOVÁ PREZENTACE 
Na www.ochranaobyvatel.cz najde každý řadu konkrétních rad, jak postupovat 
v konkrétních krizových situacích. Například při nálezu podezřelého 
zavazadla, při dopravní nehodě, při požáru, povodni, při průmyslové a jaderné 
havárii, při evakuaci… Nechybějí obecné zásady postupu při mimořádných 
událostech, informace o varovných signálech, zvuku sirén. 
Doporučuji každému najít si chvilku času a seznámit se s postupy, 
zpracovanými ve spolupráci s odborníky z Institutu ochrany obyvatelstva 
Lázně Bohdaneč a členy expertní skupiny. Ve vlastním zájmu. Protože – jak 
známo – štěstí přeje připraveným. 
KARTA 112 PRO OBČANY 
Prvním velkým počinem projektu bylo na podzim 07 vydání Karty 112 – 
šikovného pomocníka pro krizové situace. Má rozměry běžné platební karty a 
obsahuje telefonní spojení na základní krizové linky (112, 150, 155, 156 a 
158) a webovou adresu www.ochranaobyvatel.cz, kde se každý dozví další 
informace, jak postupovat v případech ohrožení, tedy např. při povodni, 
požáru, evakuaci, nehodě, průmyslové havárii, nebo při nálezu podezřelého 
zavazadla apod. 



Karet bylo vydáno sedm miliónů kusů a do jara 2008 ji obdrží většina českých 
domácností. "Kartu 112 už od září rozesílá společně se svými zásilkami náš 
významný partner VZP, díky tomu ji dostane téměř každá rodina. Nyní je 
budeme ještě distribuovat do škol po celé ČR," vysvětluje mluvčí projektu 
Kateřina Bouda Kašparová. 
Pro školy na Vysočině Karty 112 jsem je dovezl a předal hejtmanovi Miloši 
Vystrčilovi. Karty jsou určeny studentům středních škol kraje Vysočina pro 
účely prevence a zlepšení informovanosti. 
SEMINÁŘ V PARLAMENTU 
Další velmi podstatnou akcí byl speciální seminář "Ochrana postižených osob 
v době nebezpečí", který Iniciativa uspořádala v listopadu v Parlamentu za 
účasti předních politiků a odborníků. 
„Našim postiženým spoluobčanům nepomůžou při nebezpečí kartičky, 
osvětové spoty ani média, nemohou před hrozbou utéci. Od začátku 
diskutujeme se zástupci postižených a chceme se této problematice důsledně 
věnovat,“ vysvětlil hlavní záměry semináře vedoucí projektu Rathauský. 
Zdárnému průběhu celého projektu požehnal v úvodu semináře Strahovský 
opat Michael Pojezdný. Semináře se zúčastnil i senátor Ivo Bárek, předseda 
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, který se o 
projekt rovněž aktivně zajímá. 
Generální ředitel Hasičského záchranného sboru Miroslav Štěpán si mj. 
postěžoval na bariéry, které komplikují zásahy např. v ubytovnách a dalších 
veřejných budovách, kde jsou chodby doslova zabarikádované nábytkem a 
často zamřížovaná okna i dveře. 
"U nás zákon řeší, že se vozíčkář musí dostat do objektu, ale nikoho už 
nezajímá, jak se z něj také dostane ven, navíc třeba i rychle," doplnila 
senátorka Daniela Filipiová, která jako vozíčkářka uvedla řadu praktických 
každodenních problémů postiženého člověka. 
Na Semináři se detailně řešil i další vážný problém hasičů, a sice značný 
podstav, s nímž se potýkají sbory po celé ČR. 
"V krajích chybí až 20% hasičů a když se přidají nemoci a další problémy, 
slouží nám maximálně polovina lidí, než by bylo třeba," upozornil Pavel 
Dekret z Generálního ředitelství HZS. 
Dobrovolní hasiči zas mají především potíže s uvolňováním ze zaměstnání, 
zejména, když pracují v soukromých menších firmách. Zákon sice pamatuje na 
finanční náhrady a uvolnění z důvodu "výkonu v obecném zájmu", ale pro 
malého podnikatele může být i nepřítomnost jednoho zaměstnance existenční 
problém. 
Navíc vybavení dobrovolných jednotek je v žalostném stavu. Osobně se budu 
snažit, aby se na ně nezapomnělo, aby byli adekvátně vybaveni pro zásahy. 
OSVĚTA V TELEVIZI 
Informační kampaň projektu doprovázejí speciální informační spoty. 
Veřejnoprávní Česká televize vysílala poslední dva měsíce roku 2007 spoty v 
délce 10 až 60 sekund, které lidem připomněly krizové telefonní linky. ČT 
spoty zařadila mezi programy v průběhu celého dne na všech svých kanálech 
(ČT1, ČT2, ČT24). 
Do mediální kampaně se zapojila soukromá TV Prima, která od Vánoc vysílá 
speciální minutové spoty s dopravní tématikou, které radí divákům-řidičům, 
jak správně reagovat v kolonách a umožnit průjezd vozidel Integrovaného 
záchranného systému. Spotem provádí Kateřina Bouda Kašparová, dlouholetá 
rozhlasová a TV reportérka. 



Také v dalších letech Ochrana obyvatel chystá řadu dalších zajímavých aktivit, 
které pomohou zlepšit informovanost široké veřejnosti. 
Vítězslav Jonáš 
senátor 
 


