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Anotace:
Článek na základě gracké charakteristiky možných ohrožení republiky a řešení
jejich období vytyčuje základní východiska pro budování bezpečnostního systému.
¬¬¬
Řešení ohrožení není novinkou. Řada z nich existovala již dříve a některá další
k nim přibyla. V současné době ztráty na životech občanů a škody na majetku posouvají
nebezpečnost ohrožení a boj s nimi do zcela nové roviny. Prakticky neexistuje den bez
ztrát na životech nejen jednotlivců, ale skupin lidí a navíc také postižených různě těžkými zraněními s případnými trvalými následky. Současně s tím dochází k statisícovým
až milionovým i větším hmotným škodám.
Všechny tyto skutečnosti vyžadují, aby státní i územní orgány, zákonem určené
organizace a podniky i všichni občané věnovali mimořádnou pozornost tomu, jak
možným ohrožením předcházet, jim zabránit, či jejich dopady alespoň rozhodným způsobem snížit. Nezbytné předpoklady k tomu vytvářejí zejména v posledních dvou letech
vydávané zákony a na ně navazující další legislativní normy k tomu oprávněných
orgánů. K nejdůležitějším zákonům, zabývajícími se problematikou ohrožení, patří především zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákon č. 240/2000
Sb., o krizovém řízení a zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové
stavy. Výchozím podkladem k možnému uplatňování zákonů v praxi je stručné vymezení hlavních druhů možných ohrožení a podstata přístupu k jejich řešení.
Rozvoj civilizace je nerozlučně spjat s vědeckotechnickým poznáním, které je
produktem tvůrčího ducha člověka. Uplatnění vědeckotechnických poznatků v praxi přináší lidem především prospěch. Současně však svými zápornými dopady ohrožuje jejich
zdraví, životy a jimi vytvářené hodnoty.
S postupující technizací a zejména chemizací výroby narůstají počty, druhy
a nebezpečnost ohrožení. Ochrana proti nim se proto stává nutnou a neoddělitelnou součástí každé lidské činnosti.
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Kromě ohrožení spjatých s technologiemi výroby nabývají na četnosti a nebezpečnosti ohrožení, způsobovaná růstem kriminality, organizovaného zločinu, terorismu,
přírodními a ekologickými příčinami.
K těmto, v podstatě vnitřním ohrožením je třeba navíc připočíst ohrožení vnější
– napadení. I když je v nejbližší době málo pravděpodobné, nelze je vyloučit. Přehled
hlavních druhů možných ohrožení uvádí schéma č. 1.
Ze schématu vyplývá, že většina ohrožení bude operativní reakcí k tomu určených
a připravovaných výkonných složek. Tvoří je především Hasičský záchranný sbor ČR,
Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba. Na další, v podstatě předvídatelná ohrožení
lze provést s předstihem přípravu. Hledání a realizace účinných způsobů ochrany proti
všem těmto ohrožením již v současnosti překračují rámec a možnosti jednotlivými státy
k tomu organizovaných, vyčleňovaných a připravovaných sil a prostředků. Je stále zřejmější, že se jejich řešení musí zúčastňovat další síly a prostředky složek nejen státních a
územních orgánů, ale také dalších institucí, zejména podniků, a také jednotlivci. Nebude
ani zvláštností, že řešení ohrožení bude nabývat mezinárodní rozměr.
Propojenost řešení ohrožení a provádění k tomu nutných ochranných opatření a
jejich účinnost vyžadují, aby pro období jak míru, tak i války byly již v míru vytvořeny
společné řídící a do značné míry i výkonné orgány na územním principu. Rovněž musí
být zajištěna možnost jejich vzájemného spojení a trvalého dorozumívání – komunikace.
V souvislosti s prorůstajícími se mírovými úkoly s úkoly při napadení státu nabývá na
významu zatím alespoň částečně společná (jednotná) příprava jejich řídících i výkonných orgánů.
V současné době se problematika ochrany ještě stále řeší. Ani v budoucnu ji
vzhledem k průběžným změnám vstupů nikdy nebude možno považovat za uzavřenou.
Změny vstupů jsou dány především zaváděním nových vědeckotechnických poznatků
do praxe a z nich vyplývajícími možnými dalšími ohroženími.
Z hlediska zaměření prováděných činností a jejich obsahu lze z těchto úkolů nutná
opatření dělit na:
– aktivity – opatření proti všem možným ohrožením s cílem jim zabránit, případně podstatně snížit jejich účinnost a dopady především na obyvatelstvo,
ztráty a škody všeho druhu jeho i státu jako celku, jeho funkčnost i funkčnost
územních orgánů a tím je chránit,
– ochranu sil a prostředků, řešících vzniklá ohrožení, před zbytečnými ztrátami
na zdraví, životech osob a technice všeho druhu s cílem udržet jejich maximální
akceschopnost, v ozbrojeném koniktu pak bojeschopnost zasazených sil,
– opatření, vytvářející podmínky k úspěšné realizaci obou předchozích činností
tím, že je zabezpečují vším k tomu potřebným – logistické zabezpečení.
Všechny uvedené druhy opatření či činností spolu souvisí, jsou navzájem provázány, podmiňují a doplňují se. Tvoří rovnocenné části činnosti jednoho celku – systému
bezpečnosti státu a jeho územních celků. Efektivnost těchto činností je dána jejich kvalitou a úrovní řešení a vysoce organizovaným vzájemným propojením a sladěním prostřednictvím řízení.
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Těžiště zajištění komplexní bezpečnosti státu, vybudování bezpečnostního systému spočívá především v ochraně obyvatelstva, jeho a společného majetku, duchovních a kulturních hodnot a všech oblastí a funkcí, které tvoří nezbytné podmínky pro
plynulý růst životní úrovně a perspektiv občanů i státu. Ochrana obyvatelstva je prvořadým úkolem bezpečnostního systému. Obyvatelstvo je totiž základní podmínkou vzniku
a existence státu, tvůrcem jeho hodnot a bohatství. Občané jsou rovněž jediným činitelem, který je schopen ohrožení předcházet, je řešit a vzniklé dopady ohrožení, způsobené
ztráty a škody likvidovat.
V souvislosti s možnostmi vzniku různých druhů ohrožení a jejich přerůstáním
z období míru do války (viz schéma 2) je žádoucí vytvořit jednotný bezpečnostní
systém. Jeho základem, jak je z uvedeného patrné, je ochrana obyvatelstva a státu jako
celku proti všem možným druhům ohrožení.
Při budování bezpečnostního systému je třeba položit důraz zejména na:
– charakteristiku bezpečnostní situace České republiky, jejich územních celků,
– druhy možných ohrožení,
– formulaci podstaty – příčin možných ohrožení a jejich následný rozbor - analýza,
– formování bezpečnostního systému státu,
– hlavní cíle bezpečnostního systému, jeho subsystémů, odborností a úrovní,
– vypracování potřebné komplexní a odborné ( po odbornostech )teorie k provádění ochrany jako významné součásti každé činnosti v míru i za ozbrojeného
zápasu,
– zásady zajištění řízení bezpečnosti (plánování, organizování, operativní řízení,
kontrola),
– vybudování k tomu potřebných řídících orgánů a výkonných složek a jejich
vybavení v souladu s teoretickými zásadami,
– náplň – plány činností řídících orgánů jednotlivých úrovní a výkonných složek
pro řešení jim legislativou určených ohrožení a další s tím související základní
dokumenty k zajištění bezpečnosti.
Východisky – opatřeními pro všeobecně kvalitní úroveň ochrany proti soudobým
ohrožením – krizovým situacím se jeví především:
– Všestranná výchova občanů ve všech státech k tomu, aby se hodnoty staly
opět hodnotami a nehodnoty byly nejen správně pojmenovány, ale také nekompromisně a tvrdě postihovány jak uvnitř státu, tak na mezinárodní úrovni.
K tomu nestačí krýt se řečmi o „politické a morální odpovědnosti“, když
poslední, jak ukazují tunelování, defraudace, likvidace podniků, jednostranná
řešení apod., dokonce jejich hlasatelům často chybí. Je třeba vést především
k osobní a hmotné odpovědnosti jak jednotlivce, tak i státy.
– Včasné odhalování příčin vzniku možných ohrožení - krizí a jejich možných
průběhů jako nejdůležitější předpoklady jak ohrožením předcházet a efektivně
je také řešit.
– Vysoká připravenost všech řídících orgánů, výkonných složek i obyvatelstva
k ochraně proti vzniku ohrožení – krizových situací, na jejich efektivní řešení
a likvidaci následků. K tomu je rovněž nutné vybavit je vším, co k tomu potřebují v žádoucí kvalitě a množství.
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Prvý způsob boje s odstraněním, či alespoň snížením možných ohrožení – krizí je
dlouhodobou záležitostí všeho lidstva. Jeho podstata je ve změně myšlení lidí, v jejich
pochopení svého místa a úlohy na Zemi jako jejich správců ku prospěchu nejen všech
současníků, ale také především budoucích generací lidstva i veškerého života na Zemi.
Naproti tomu – včasné odhalování příčin možných ohrožení – krizí a organizování
a příprava ochranných opatření proti nim – jsou vysoce aktuálními již v současnosti.
Jsou také bližší lidskému chápání. Jde v podstatě o bezprostřední a současnou ochranu
každého z nás, našich nejbližších a také hodnot vlastních – osobních i společných.
Odhalení příčin možných ohrožení – krizí a jejich vyhodnocení především z hlediska jak jim zabránit, či alespoň podstatně snížit jejich dopady by mělo být určujícím
pro stanovení cílů, kterých je nutno na jednotlivých řídících úrovních dosáhnout, a pro
vytýčení k jejich realizaci potřebné strategie. Míře a kvalitě prosazení těchto zásad bude
odpovídat také úspěšnost řešení stávajících i příštích možných ohrožení – krizí.
Právem a povinností politického vedení každého státu a proto také politického
vedení naší republiky, její legislativy a administrativy je zajistit suverenitu státu, jeho
územní celistvost, především však, jak vyplývá z Ústavního zákona č. 110/1998 Sb.,
bezpečnost a jistoty obyvatelstva, které je základní podmínkou vzniku a existence státu,
jeho majetku, materiálních, politických, sociálních a kulturních hodnot.
Při vymezení a budování bezpečnostního systému jsou základními výchozími
vstupy příčiny vzniku, průběh a dopady možných ohrožení.
Možná ohrožení bezpečnosti obyvatelstva a státu, jak vyplývá ze schématu č. 1,
mají rozdílný charakter. Týkají se různých sfér života občanů i funkcí státu. K řešení
potřebné síly a jejich odbornost se odvozují od druhu a rozsahu ohrožení – krizové situace.
Řešení obrany republiky před napadením zvnějška je hlavním úkolem především
Armády České republiky v čele s náčelníkem Generálního štábu AČR. Podmínky
k řešení a realizaci ostatních ohrožení vrcholově zajišťuje Ministerstvo vnitra ČR a dále
jednotlivé úrovně územní samosprávy se složkami, které k tomu účelu vytvářejí integrovaný záchranný systém – IZS.
Podle zaměření - obsahu opatření proti ohrožením se jeví účelné uskupit řešení
všech možných hrozeb (ohrožení – krizových situací – mimořádných událostí) do tří,
na sebe navazujících etap:
1. Předcházení možným hrozbám – prevence, zahrnující včasnou přípravou
teorie, sil a prostředků a také konkrétní opatření, včetně zpracování plánů předpokládaných variant řešení možných hrozeb, pokud k nim přes prevenci dojde.
2. Řešení vzniklých ohrožení – krizových situací bezprostředním prováděním
připravených ochranných, případně zpřesněných a doplňujících opatření - plánů
v závislosti na konkrétní situaci.
3. Obnova akceschopnosti, v boji bojeschopnosti, likvidace následků ohrožení –
krizových situací.
Základní cyklus řešení hrozeb je obecně gracky znázorněn na schématu č. 3.
Jeho rozpracování je uvedeno na schématu č. 4.
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