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Anotace 
 
Příspěvek se věnuje nesmírně aktuálnímu tématu ochrany kritické infrastruktury, a to v rámci 
Ukrajiny, jedné z nejlidnatějších evropských zemí, stojících ovšem mimo Evropskou unii. 
Zmíněna je zejména situace, týkající se zásobování ropou, zemním plynem či elektřinou. 
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Summary 
 
The paper deals with extremely current topic: the critical infrastructure protection in the 
context of Ukraine, one of the most populous European countries, however, standing 
outside the European Union. Particularly is mentioned the situation regarding the supply of 
crude oil, natural gas or electricity. 
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 Úvod 
 
 Problematika kritické infrastruktury si právem zaslouží pozornost. Současná 
společnost je závislá na bezproblémovém chodu řady služeb a zařízení, které do této části 
infrastruktury patří. Při případném narušení či selhání může dojít k oslabení národní 
bezpečnosti a k ohrožení zdraví a životů obyvatelstva. 
 Kritickou infrastrukturou se rozumí výrobní a nevýrobní systémy a služby, jejichž 
nefunkčnost by měla závažný dopad na bezpečnost státu, ekonomiku, veřejnou správu  
a zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva. 
 
 Ochrana kritické infrastruktury ve státě Ukrajina 
 
 Bylo by špatné říkat, že Ukrajina ztratila pozornost v oblasti ochrany kritických 
systémů, zařízení a zdrojů v porovnání s jinými evropskými zeměmi. Místo toho, Ukrajina má 
řadu zákonů, legislativních aktů, které definují ochranu kritické infrastruktury. Nicméně, stát 
nemá žádné obecné mechanismy ochrany a bezpečnosti objektů kritické infrastruktury. 
V četných případech dochází k duplikaci funkcí a zdrojů, nedostatek společných přístupů  
a koordinace v otázkách národní bezpečnosti. Hrozby, které mohou ohrozit kritickou 
infrastrukturu, se člení podle rezortů, tedy každý ústřední správní úřad má svůj postup pro 
řešení situací spojených s ochranou kritické infrastruktury.1 
 Poprvé je v oficiálních dokumentech Ukrajiny termín "struktura kritické 
infrastruktury" zmíněn v roce 2006 ve zprávě ze zasedání parlamentu. 
 De facto, Ukrajina má všechny sektory a prvky, které jsou obvykle potřebné k ochraně 
kritických zařízení a kritické infrastruktury. Mezi nimi jsou složité, rozsáhlé průmyslové 
komplexy jako jaderná zařízení pro jaderný průmysl, chemické průmyslové továrny, 
elektrárny, informační systémy a systém bankovnictví, dopravní sítě, ropovody a plynovody, 
komunikační sítě a přenos informací.  
 Postup pro identifikaci potenciálně nebezpečného zařízení nebo budovy je vhodné 
použít několik metod. Jedna z fází postupu se projevuje při analýze zdrojů rizika (např. typy 
nehod, narušování provozu, přírodní rizika, atd.) a při nichž může dojít k mimořádným 
situacím se značnými následky. 
 Při každém objeveném zdroji rizika se počítá možný počet úmrtí, narušení podmínek 
života, ztráty materiálů atd.). 
 Další skupinou, které podle ukrajinského práva hrozí nebezpečí je prvek kritické 
infrastruktury a to systém zdravotnictví. Téměř neexistuje fyzická ochrana těchto objektů,  
a také objekty, které skladují významné množství toxických látek (např. tomu tak je na území 
haličského města Kaluše, Kalush).2 

                                                 
1
 Висновки, Національна безпека України - Ліпкан В. А. Бібліотека українських підручників   

<http://libfree.com/141080522_politologiyavisnovki.html>. 
2
 ALPEROWICZ, Natasha, Lukoil restarts Kalush petrochemical complex in Ukraine; in: Chemical Week, 16. IX. 

2013 <http://www.chemweek.com/home/top_of_the_news/Lukoil-restarts-Kalush-petrochemical-complex-in-
Ukraine_55170.html>. 
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Vnitrostátní právní předpisy Ukrajiny 
 

Existuje řada regulační legislativy zřízené pro zvláštní způsob fungování objektů 
související s kritickou infrastrukturou. Termín "kritické infrastruktury" má stejný význam jako 
pojem "kritická zařízení" která se také duplicitně nachází v ukrajinských právních předpisech. 
 Pro uznání důležitosti ochrany kritických zařízení z hlediska národní a státní 
bezpečnosti na Ukrajině bylo vypracováno podle typů hrozeb (například kybernetické útoky) 
několik druhů dokumentů.  
 Jedná se zejména o nařízení prezidenta Ukrajiny pro poslaneckou sněmovnu z 10. XII. 
2010, № 1119/2010 (RNBO61) o schválení dokumentu: „Rozvoj bezpečnostních služeb 
Ukrajiny pro ochranu seznamu objektů, které jsou důležité pro národní bezpečnost a obranu 
Ukrajinců“.3 
 Právní předpisy Ukrajiny mají řadu specifických kategorií objektů a zařízení, pro které 
se definuje zvláštní stav v oblasti ochrany národních zájmů a stabilního fungování státu. Do 
těchto kategorií patří: 

 

• společnosti, které mají strategický význam pro hospodářství a národní bezpečí; 

• objekty, které jsou předmětem povinného poskytování zdravotnické služby; 

• zařízení, která jsou zahrnuta ve veřejných rejstřících potenciálně nebezpečných 
objektů se statusem vysokého nebezpečí (včetně těch, které jsou uvedeny v seznamu 
nařízení prezidenta č. 1119/2010); zejména to platí pro „nebezpečné podniky“,  
u kterých se předpokládá ukončení činnosti, nebo pro které je třeba zavést potřebná 
opatření, aby se zabránilo ztrátě nebo poškození života a zdraví občanů, majetku  
a životního prostředí; 

• důležité státní objekty; 

• objekty, které mají být chráněné ve stavu nouze; 

• nemovité kulturní dědictví; 

• kritické zařízení z ropné oblasti, kritické zařízení z oblasti energetiky. 
 

Hlavním úkolem ochrany kritické infrastruktury bylo omezení privatizace podniků  
a institucí. Poslaneckou sněmovnou byl schválen seznam těchto podniků a zařízení: 
 

• budovy, v nichž jsou umístěny centrální orgány výkonné moci a budovy a prostory, ve 
správě autonomní republiky Krym; 

• veřejné televizní stanice, domy vysílání a záznam zvuku; 

• veřejné archívy, veřejná muzea, umělecké galerie, historické a kulturní památky; 

• Ukrajinská burza a její pobočky; 

• státní podniky výroby, průmyslové základny ušlechtilých kovů, drahých kamenů; 

• podniky vyrábějící lovecké zbraně; 

• sklady mobilizačních rezerv, centrální a regionální lékárny a jejich sklady; 

• objekty vodných nádrží pitné vody; 

• námořní přístavy; 

• zvláště důležité mosty na železničních tratích; 

                                                 
3
 White Book 2010; in: Ministry of Defence of Ukraine, 2010  

<http://www.mil.gov.ua/files/white_book/Book_WP_2010_eng.pdf>. 
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• objekty pro skladování ropy a zemního plynu. 
 
 Pro strategický přístup k bezpečnosti kritické infrastruktury Ukrajiny a její ochranu 
platí, že nic není absolutně bezpečné. Prvky i sítě kritické infrastruktury mohou také dříve 
nebo později selhat. Proto je nutné účinné a efektivní řízení bezpečnosti území, které se musí 
opírat o současné znalosti a jejich správná vyhodnocení v souvislostech, která platí v daném 
území. 
 

Závěr 
 
 Shromážděné informace ukazují, že problém ochrany kritické infrastruktury je 
problém komplexní. Základní koncept ochrany musí vycházet z územního plánování  
a z činností na něho navazujících. Protože stávající kritickou infrastrukturu nelze jedním 
mávnutím vyřadit a nahradit ji moderní, která splňuje všechny ideální požadavky a nároky. 
 V oblasti ukrajinské bezpečnosti a ochrany kritické infrastruktury jsou nejdůležitější 
preventivní opatření, protože dokážou eliminovat velkou část vážných dopadů pohrom. Tyto 
opatření jsou zaměřeny buď na odstranění či snížení rizika nebo na přenesení této hrozby na 
jinou organizaci, např. pojišťovnu. Pro zajištění bezpečnosti je důležité prosazovat spolupráci 
a vzájemné sdílení informací, zvyšovat informovanost v daném území o možných rizicích, 
koncepcích, ochraně a postupech a také jsou nutné legislativní úpravy. Jednotlivé subjekty 
kritické infrastruktury by měli mít vypracované seznamy možných hrozeb popisující jejich 
obecnou povahu, intenzitu, délku, možné důsledky a na základě tohoto seznamu vytvořit 
možné scénáře vývoje dané hrozby vždy v nejhůře možném dopadu. Tyto scénáře je pak 
nutné pravidelně kontrolovat a aktualizovat. 
 Zejména finanční připravenost ukrajinské vlády na prevenci, reakci a pomoc při 
katastrofách je velmi nízká. Bohužel, je zde předpoklad do budoucnosti, že náklady na vývoj 
systémů zabezpečení kritické infrastruktury může zcela ležet na ramenou uživatele této 
infrastruktury, nýbrž na prostých občanech. 
 Problematika kritické infrastruktury je obtížným a dlouhotrvajícím úkolem, která 
z hlediska bezpečnosti státu nabývá stále většího významu především proto, že ochrana 
kritické infrastruktury vytváří podmínky pro zvládání mimořádných událostí a krizových 
situací. 
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Ilustrace: Jedna z publikací, vydaná na sledované téma.4 
 

 
 
Ilustrace: Plynárenská soustava Ukrajiny 
 

 
 

modrá linie – plynovody Ukrajiny 
přerušovaná modrá linie – plynovody, které jsou teprve projektovány 
trojúhelníky – podzemní úschovny plynu 
modré a červené kostky – kompresní stanice 
žlutá pole – místa těžby plynu 
kosočtverce – měření ukazatelů plynovodů 

                                                 
4
 Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні". Аналітична 

доповідь; in: Національний інститут стратегічних досліджень, 2012   
<http://www.niss.gov.ua/articles/1079/>. 
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Ilustrace: Tranzitní koridory plynu 
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Ilustrace: Podrobný pohled na systém plynovodů 
 

 
 
Ilustrace: Ropovody v rámci Ukrajiny5 
 

 

                                                 
5
 ЗАХАРЧЕНКО, Артем; ДЄНКОВ, Дмитро, Україна продовжує розбазарювати транзитний потенціал; in: Час 

i Подiї, 24. II. 2010 <http://www.chasipodii.net/article/6251/>. 
БАРАБАШ, Іринa, Стратегія та економічні аспекти диверсифікації постачання нафти в Україну; in: Інститут 
Трансформації Суспільства, nedatováno <http://soskin.info/ea/2001/7-8/20010783.html>. 
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Ilustrace: Automobilová doprava v rámci Ukrajiny 
 

 
 
Ilustrace: Pohledy na internetovou síť na Ukrajině6 
 

    
 

                                                 
6
 KORZH, Yuri; DEMCHENKO, Yuri, Development of Internet infrastructure in Ukraine and forming National 

Information Resources; in: UA-zone <http://www.uazone.org/inet/netreviewUA.html>. 
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Ilustrace: Případy technogenních pohrom v jednotlivých regionech Ukrajiny, příklad pro 
rok 2006 
 

 
 
Zelená – závažné dopravní nehody 
Červená – požáry a výbuchy 
Oranžová – poruchy oblasti zabezpečení bydlení obyvatel 
Žlutá – poruchy elektrických systémů 
Světle modrá – poruchy na plynovodech (odstávky plynu) 
Růžová – náhlé zřícení budov 
Modrá – nadměrný výskyt nebezpečných látek v ovzduší 
 
číslice v regionech = počet případů celkem 
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Ilustrace: Elektrárenské společnosti na Ukrajině.7 
 

 
 
Ilustrace: Energetický mix Ukrajiny a připravovaný ropovod Oděsa – Brody.8 
 

   
 
 

                                                 
7
 Ukraine; in: Marcon International, Inc. 2013 

<http://www.marcon.com/marcon2c.cfm?SectionGroupsID=51&PageID=458>. 
8
 Ukraine; in: Marcon International, Inc. 2013 

<http://www.marcon.com/marcon2c.cfm?SectionGroupsID=51&PageID=458>. 


