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Bezpečnostní spolupráce v prostoru Západního Balkánu 
 
Anotace 
 
Studie se zabývá bezpečnostní spoluprací v oblasti západního Balkánu, zejména proble-
matikou ochrany obyvatelstva v Albánii, Makedonii, Srbsku, Černé Hoře, Chorvatsku, Bosně  
a Hercegovině a v Kosovu, dále národními linkami tísňového volání ve zmíněných zemích se 
zaměřením na stupeň implementace jednotného evropského tísňového čísla 112 
a mezinárodní spoluprací v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení, havarijního 
plánování a civilního nouzového plánování. K uvedení do problematiky a do vzájemných 
souvislostí je součástí textu i stručný úvod do moderní historie zkoumaného regionu. Studie 
se rovněž věnuje otázce vzájemných vztahů výše zmíněných států Západního Balkánu 
s Českou republikou, a to opět s důrazem na ochranu obyvatelstva, krizové řízení, havarijní 
plánování a civilní nouzové plánování. 
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Security Cooperation in the Western Balkan Area: The aim of this study is to deal with the 
security cooperation in Western Balkans´ region (Albania, Macedonia, Serbia, Montenegro, 
Croatia, Bosnia and Herzegovina and Kosovo), especially with regard the civil protection in, 
and problematic of national emergency lines in above mentioned countries. Special care 
paid to level of implementation of European emergency number 112 as well as to 
international cooperation in sphere of civil protection, crisis management, emergency 
planning and civil emergency planning. Brief introduction to modern history of the region is 
necessary as well as description of mutual relations between Western Balkans´ states and 
the Czech Republic in the respective areas. 
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1.  Úvod 
 

Tato studie se bude zabývat především systémy ochrany obyvatelstva v jednotlivých 
státech Západního Balkánu, kterými jsou Albánie, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Srbsko, 
Chorvatsko, Černá Hora a s určitými výhradami Kosovo. 

Pro nezbytný úvod do problematiky sledovaného regionu je třeba vytvořit stručný 
náhled na jeho novodobý historický vývoj (s důrazem etapu po roce 1990). 

V rámci popisu systémů, fungujících v jednotlivých zemích, bude pozornost věnována 
jak jejich základnímu nastavení, tak, podle toho zda a nakolik se k tématu podařilo získat 
relevantní informace, i jeho konkrétním funkcionalitám (například viz problematika tísňových 
linek a otázka vzájemné spolupráce, donedávna často znepřátelených zemích, v oblasti 
ochrany obyvatelstva). 
 Tématem mezinárodní spolupráce na poli ochrany obyvatelstva se rozumí jak 
spolupráce „omezená“ na větší či menší počet států přímo v tomto regionu, tak s přesahem 
na další země. 

Pozornost bude věnována i spolupráci s Českou republikou a dalším možným 
směrům, kterými by se mohla mezinárodní spolupráce České republiky s západobalkánských 
prostorem v budoucnosti ubírat. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že právě sledované země 
patří mezi „teritoriální priority“ státu jak s ohledem na agendu někdejšího Předsednictví 
v Radě Evropské unie, tak co se týče snah o celkové navazování „bezpečnostních“  
i ekonomických vazeb. 
 Na tomto místě je třeba výslovně zdůraznit, že se jedná o problematiku, která 
v češtině nebyla zatím v úplnosti uchopena, a dokonce existuje jen velmi malý počet 
sekundární literatury k tomuto tématu. Bylo tedy třeba vycházet jak z primárních zdrojů 
(informace vytvářené relevantními západobalkánskými institucemi), tak s určitých 
nadnárodních výstupů (Evropská unie, výše zmíněné mezinárodní platformy pro spolupráci 
atd.). Z tohoto důvodu převažují zdroje internetové, i kterých panovala snaha o zajištění 
jejich maximální aktuálnosti. 
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2.  Prostor Západního Balkánu v historickém kontextu 
 

Abychom alespoň částečně pochopili situaci v oblasti Západního Balkánu (ZB), je 
třeba učinit krátkou sondu do historie příslušné části Balkánského poloostrova. Tato část 
bakalářské práce se bude zabývat především historií regionu Západního Balkánu po druhé 
světové válce. K pochopení vzájemných historických souvislostí však bude nutné věnovat se 
částečně i období Rakouska-Uherska a Osmanské říše. 

Prostor Západního Balkánu se stal od počátku XIV. století subjektem expanze 
Osmanské říše. Ta postupně rozdrtila zdejší křesťanské státy a po bitvě u Mohácse 1526 
ovládla i velkou část Uherského království. Obrat nastal až po neúspěšném obléhání Vídně 
(1683), po kterém začal velmi pozvolný proces „vytlačování“ Turků a islámu z jihovýchodu 
Evropy. Zde sehrávalo stěžejní roli habsburské soustátí (Rakouské císařství, od roku 1867 
Rakousko-Uhersko), Ruské carství a později i další mocnosti. Z Turecka se stává „nemocný 
muž na Bosporu“ který ztrácel pozici za pozicí (nezávislost Řecka roku 1830, růst míry 
autonomie v rámci některých území dnešního Srbska, Bulharska a Černé Hory atd.). Zlom pak 
představovala I. a II. Balkánská válka (1912 a 1913), která mimo jiné přinesla vznik Albánie  
a rozdělení tradičního regionu Makedonie a jež prakticky vytlačila Turecko z Evropy. 
Rakousko-Uhersko do vypuknutí I. světové války ovládalo území dnešního Chorvatska, Bosny 
a Hercegoviny a část Srbska (region Vojvodina). 

Po první světové válce (říjen 1918) byl Národní radou Srbů, Chorvatů a Slovinců 
oznámen vznik Státu (později Království) Srbů, Chorvatů a Slovinců (KSHS, Království SHS). 
V listopadu 1918 byla k tomuto útvaru do jisté míry násilným způsobem připojena Černá 
Hora1 a území Vojvodiny. Dle tzv. velkosrbského výkladu došlo vyhlášením Království 
Slovinců, Chorvatů a Srbů k pouhému rozšíření Srbského království. Při rozpadu Socialistické 
Jugoslávie tak dle výše zmíněného logiky Srbsko nárokovalo jak území Srbského království, 
tak i území Jugoslávie obydlená Srby. 

Vytvořením komplikovaného mnohonárodnostního státu bylo „zaděláno“ na mnohé 
budoucí problémy. Socioekonomické a další rozdíly mezi jednotlivými etniky a regiony byly 
propastné. V jednom státě se tak mísily relativně vyspělé oblasti, donedávna náležející 
Rakousko-Uhersku (Slovinsko Charvátsko, Dalmácie, Bosna a Hercegovina, Vojvodina), tak 
zcela zaostalá území s mnoha resentimenty z dob Osmanské vlády. Například rozdíl 
v (ne)gramotnosti obyvatelstva v oblasti dnešního Slovinska a Jižního Srbska byl více než 
desetinásobný.2 

Další otázkou byla národnostní politika nového státu, který de facto neuznával právo 
na národní sebeidentifikaci Makedonců3 a ne zcela podporoval národnostní rozvoj Albánců.4 
Řada regionů v rámci státu byla nevíc etnicky velmi pestrá (Vojvodina5 a Sandžak6). 

                                                 
1
 Černá Hora byla před připojením ke Království SHS Černohorským královstvím, které bylo do jisté míry 

autonomní. Osmanská říše však nebyla ochotna vzdát se zcela svého mocenského vlivu, díky tomu docházelo 
k bojům mezi Černohorci a Turky. V podobném duchu probíhaly i boje mezi Černohorci a Rakousko-Uherskem. 
2
 Slovinsko 8,8 % negramotných, Jižní Srbsko 83,8 %, vztaženo k roku 1913.  

FŇUKAL, Miloš. Teritoriální politická organizace Západního Balkánu s důrazem na vývoj ve 20. století. Olomouc: 
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3251-9. 
3
 Existence Makedonského národa nebyla ze strany Království SHS připuštěna, oficiálně se jednalo  

o Srby. 
4
 Albánci byli Královstvím SHS vnímáni jako civilizačně nižší a státu nepřátelský element.  

5
 Vojvodina (jako tradiční součást Uherského království) byla habsburskými vojsky znovudobyta po roce 1718.  

V roce 1921 bylo na území Vojvodiny necelých 40 % Srbů. 
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Politická reprezentace Království SHS vyvíjela ostatně snahu zemi vnitřně 
homogenizovat, což – vedle snah o vytlačení albánského a makedonského jazyka ze škol  
a úřadů – lze dokumentovat snahou o vytlačení či alespoň snížení vlivu islámu a posílení vlivu 
Srbů. Tyto politické snahy měly do značné míry opačný efekt a začalo tedy docházet 
k politickému napětí a k růstu nacionalismu.  

Období od roku 1918 do roku 1941 lze charakterizovat jako snahu o hledání 
přijatelného politického (správního) uspořádání Království SHS. Toto vleklé snažení je ničeno 
pocitem nesrbských národů, že národ Srbů se snaží pouze o posílení svého vlivu  
a moci na úkor ostatních národů. V roce 1939 chorvatská reprezentace prosadila posílení 
vlivu národa Chorvatů, ale ani tento krok, ani lavírování mezi silami v Evropě, kde zuřila 
II. světová válka, stát nakonec nezachránilo před dezintegrací a teritoriálními nároky ze 
strany Maďarska, Itálie, Bulharska7. 
 Království SHS mělo pocit, že vstoupí-li na stranu Osy8 a tedy i poruší své závazky 
vyplývající z členství v tzv. Malé Dohodě9, zachová si svou územní celistvost. U obyvatelstva 
se však tento krok setkal s velkou dávkou nesouhlasu a vyústil ve státní převrat10, který 
skončil obsazením Království SHS německými, italskými, maďarskými a bulharskými vojsky a 
jeho rozparcelováním do řady útvarů. Už v průběhu válečných událostí a partyzánských bojů 
získává stále větší moc vůdce komunistického odboje Josif Broz Tito, který se stává 
předsedou vlády Demokratické federativní Jugoslávie.11 V listopadu 1945 dochází k převzetí 
moci komunistickou stranou a je vyhlášena Federativní lidová republika Jugoslávie (FLRJ).12 
Komunistický režim se snažil nepreferovat žádný národ, umožnil jistý kulturní rozvoj 
jednotlivých národnostních etnik a snažil se potírat jejich případné nacionální projevy. Od 
počátku bylo zřejmé, že jediným možným státním útvarem bude federace. 

U myšlenky federace se střetlo partyzánské vedení státu a tzv. Četnické hnutí13. 
Komunistické partyzánské hnutí vidělo ve federaci jedinou možnost jak zajistit celkem 

                                                                                                                                                         
FŇUKAL, Miloš. Teritoriální politická organizace Západního Balkánu s důrazem na vývoj ve 20. století. Olomouc: 
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3251-9. 
Na tomto místě není od věci zmínit pojem „vojenská hranice“ („krajina“) – viz Příloha č. 1, což byl poměrně 
rozlehlý pás území (zejména na jihu Uherského království) kde po vytlačení Turků došlo k masivní výměně 
obyvatelstva (vytlačení Turků a dalších muslimů, dosídlení „spolehlivou“ populací, kterou ve velké míře tvořili 
Srbové – často prchající z území Osmanské říše). Takto změněný etnický profil území je viditelný až do 
současnosti. 
6
 Sandžak byl nejprve součástí Osmanské říše, od roku 1878 součástí Rakousko-Uherska, v roce 1912 rozdělen 

mezi Černohorské království a Srbské Království. 
7
 Pro tyto státy se otevřela možnost revize hranic Království SHS a uplatnit tak územní nároky, které se jim 

nepodařilo realizovat po rozpadu Rakousko-Uherska. 
8
 Tedy na stranu vojenskopolitického bloku, sestávajícího z Německa, Japonska, Itálie, Slovenska, Rumunska, 

Maďarska a Bulharska. 
9
 Malá Dohoda byl název pro spojenectví mezi Československem, Rumunskem a Královstvím SHS, kladoucí si za 

cíl, zjednodušeně řečeno, udržení geograficko-politického uspořádání světa po skončení I. světové války dle 
Pařížských mírových smluv. 
10

 Dne 27. března 1941. 
11

 Demokratická federativní Jugoslávie nadále zůstávala formálně královstvím. 
12

 Dne 29. listopadu 1945 dochází ke konci monarchie. 
13

 Četnici byli příslušníci srbských národních paravojenských sborů, které se objevily poprvé v dobách 
balkánských válek na počátku 20. století, když se rozpadala Osmanská říše, později pak působili i v dalších 
konfliktech. Zpočátku se jednalo pouze o protiosmanské a protibulharské bojovníky, prosrbský boj skupin se 
objevil až později. Slovo "četnici" pochází z výrazu "četa", tedy vojenské čety. 
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nerušené soužití všech dotčených národů. Prosrbské Četnické hnutí ve federaci naopak 
vidělo nebezpečí pro srbský národ a mělo vizi vytvořit tzv. homogenní Srbsko. Vzhledem 
k tomu, že Četnické hnutí mělo mnoho příznivců mezi Srby, a Tito je potřeboval získat pro 
myšlenku federace, byla ve prospěch Srbska postoupena14 území Vojvodiny, Kosova a část 
Sandžaku. Výměnou za to se Srbové vzdali nároku na Bosnu a Hercegovinu, Makedonii  
a Černou Horu. Kosovo a Vojvodina se staly součástí Srbska, ale i přesto si zachovaly statut 
autonomních oblastí15. Josif Tito své snažení zakončil úspěchem, v roce 1953 se stává 
prezidentem Federativní lidové republiky Jugoslávie. 

Vznikla tedy struktura jugoslávské federace, do které patřily následující země: Bosna 
a Hercegovina, Srbsko16, Makedonie, Chorvatsko, Slovinsko, Černá Hora. Po přijetí nové 
ústavy17 se název Federativní lidová republika Jugoslávie mění na Socialistická federativní 
republika Jugoslávie (SFRJ). K této ústavě z roku 1963 byly na konci roku 1968 přijaty 
tzv. ústavní doplňky18, které posílily postavení autonomní oblasti Kosovo a Metohija 
a autonomní oblasti Vojvodina. Zmíněnými ústavními doplňky došlo k přejmenování výše 
uvedených autonomních oblastí na Socialistická autonomní oblast Kosovo (SAOK) 
a Socialistická autonomní oblast Vojvodina (SAOV). Poslední ústava Socialistické federativní 
republika Jugoslávie 19 vytvořila schizofrenní situaci, kdy SAOK a SAOV postavila na roveň 
ostatních republik federace20 (byly prohlášeny za subjekt federace) a zároveň došlo 
k prohlášení, že SAOK a SAOV jsou součástí Srbska.21 

Socialistická federativní republika Jugoslávie tak získala charakter federace národních 
států. V případě Bosny a Hercegoviny se do jisté míry odložily či uklidnily požadavky Srbska 
a Chorvatska na rozdělení Bosny a Hercegoviny (BIH). V roce 1968 byli Muslimové (etničtí 
Bosňáci) prohlášeni třetím konstitutivním národem vedle Srbů a Chorvatů v Bosně  
a Hercegovině. Tímto aktem byla zhacena možná budoucí snaha Srbů a Chorvatů o rozdělení 
Bosny a Hercegoviny, neboť by po prohlášení Muslimů třetím konstitutivním národem 
v Bosně a Hercegovině potřebovali k rozdělení Bosny a Hercegoviny i jejich souhlas. 

Stejně tak i v Chorvatsku22 byl jmenován více než jeden konstitutivní národ. Na rozdíl 
od Bosny a Hercegoviny se jednalo o dva národy23. Naproti tomu v Makedonii a Černé Hoře 
zůstal pouze jeden konstitutivní národ, což vyvolávalo velkou nespokojenost početného 
albánského etnika v Makedonii a Černé Hoře (či spíše vytvořilo určitý rizikový potenciál do 

                                                                                                                                                         
Cetnici u svetlu dokumenata. My City Military Forum. 20. I. 2012.  
http://www.mycity-military.com/Drugi-svetski-rat/Cetnici-u-svetlu-dokumenata.html 
14

 FŇUKAL, Miloš. Teritoriální politická organizace Západního Balkánu s důrazem na vývoj ve 20. století. 
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3251-9. Zde uvádí, že obyvatelstvo Kosova, 
části Sandžaku a Vojvodiny se dobrovolně rozhodlo stát se součástí Srbska. Ve skutečnosti šlo ale o rozhodnutí 
komunistické strany ve snaze získat Srbsko pro myšlenku federace. 
15

 Hlavním znakem samostatnosti autonomních oblastí se stala možnost výkonu samosprávy  
(v omezené míře), která zajišťovala dodržování práv zde žijících početných menšin.  
16

 Součástí Srbska jsou i autonomní oblasti Kosovo a Vojvodina. 
17

 Dne 7. dubna 1963. 
18

 Doplňky VII až XIX přijaté 26. prosince 1968. 
Amandmani na Ustav SFRJ iz 1963. Godine. Arhiv Jugoslavije. http://www.arhivyu.gov.rs/active/sr-latin/home/ 
glavna_navigacija/leksikon_jugoslavije/konstitutivni_akti_jugoslavije/amandmani_na_ustav_iz_1963.html. 
19

 Přijata roku 1974. 
20

 Srbsko, Černá Hora, Makedonie, Chorvatsko, Slovinsko. 
21

 Socialistická republika Srbsko. 
22

 Socialistická republika Chorvatsko. 
23

 Srbové a Chorvati. 
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budoucna), které považovalo postavení svého národa za dehonestující. Z pohledu Muslimů 
a Makedonců se rozhodnutí jeví pozitivněji. Makedoncům a Muslimům zmíněné rozhodnutí 
umožnilo dokončit vlastní etnogenezi. Nedá se říci, že by během Titovy vlády nedocházelo 
k projevům nacionalismu, ale vždy se je podařilo zvládnout nebo alespoň udržet 
v přijatelných mezích. 

Po Titově smrti v roce 1980 přestala existovat funkce prezidenta Socialistické 
federativní republiky Jugoslávie.24 Na základě ustanovení o kolektivní hlavě státu došlo 
k vytvoření Předsednictva Socialistické federativní republiky Jugoslávie. Předsednictvo 
Socialistické federativní republiky Jugoslávie se skládalo z osmi členů25 a předsedy26. 
Jugoslávie přišla o silného vůdce a kvůli ustanovení Ústavy o Předsednictvu Socialistické 
federativní republiky Jugoslávie bylo zabráněno vytvoření nové silné vůdčí osobnosti. 
Nevytvoření pozice silného lídra by možná v konečném důsledku nebylo až takovým 
problémem, ale v kombinaci se slábnoucím komunistickým režimem v Sovětském svazu 
začínala Jugoslávie ztrácet důležitost27 pro západní blok. Země západního bloku tak značně 
omezily finanční pomoc Jugoslávii a začaly vymáhat své pohledávky z předchozích let. 
Snižování životní úrovně obyvatelstva a neschopnost Předsednictva vládnout vhání Jugoslávii 
do kolotoče nacionalistických projevů28, což vynáší do vedení jednotlivých republik 
nacionalisty. 
 V roce 1986 byl do čela Srbska zvolen Slobodan Milošević, který vzápětí přišel 
s nacionalistickým prosrbským memorandem skupiny akademiků Srbské akademie věd  
o aktuálních společenských otázkách v Jugoslávii, které poukazovalo na potřebu vytvoření 
homogenního Srbského státu29. Memorandum se setkalo s odmítavou reakcí Slovinska, 
Chorvatska i ostatních států Jugoslávie a bylo vykládáno jako srbská provokace. 
Vnitrostranickým bojem a šířením nacionalismu se snaží Milošević dále posílit svou pozici. 

Podařilo se mu to v Černé Hoře, Srbsku a v autonomních oblastech Kosovo  
a Vojvodina. Posílení vlivu bylo zčásti docíleno také změnou Ústavy, díky které byla ve velké 
míře okleštěna autonomie Kosova i Vojvodiny. Omezení autonomie Kosova je Albánci 
vnímáno velmi negativně, což se samozřejmě promítá do vztahu mezi Srby a Kosovskými 
Albánci. V oblasti Kosova je značně zřetelný tlak ze strany Kosovských Albánců na vznik 
samostatného Kosova. Podobné nálady začínají nabírat na síle i ve Slovinsku a Chorvatsku. 
 V Chorvatsku posiluje značně nacionalisticky zaměřená strana Chorvatské 

demokratické společenství (CHDS), která se v předčasných30 parlamentních volbách dostává 
k moci. 

                                                 
24

 Prezidentská funkce zanikla Titovou smrtí v souladu s Ústavou z roku 1974, poté dle Ústavy došlo k platnosti 
ustanovení o kolektivní hlavě státu.  
25

 Za každou republiku a autonomní oblast jeden člen. 
26

 Předseda je vybrán z členů předsednictva na dobu jednoho roku, poté je nahrazen jiným členem 
předsednictva. 
27

 Jednalo se zejména o stabilitu a soudržnost Socialistické federativní republiky Jugoslávie. 
28

 Např. snaha Kosovských Albánců o vytvoření vlastního státu v roce 1981, snaha Chorvatů prosadit vlastní 
spisovný jazyk. 
29

 Zde se začínáme vracet k období, kdy došlo ke spojení Srbského království se Státem Slovinců, Chorvatů  
a Srbů, které bylo nacionalistickou rétorikou vykládáno jako rozšíření Srbska s poukazem na to, že spojením 
přeci Stát Slovinců, Chorvatů a Srbů zanikl. 
30

 Po rozpadu Svazu komunistů Jugoslávie v roce 1990 byla umožněna volná soutěž politických stran a zároveň 
byly vypsány předčasné parlamentní volby do parlamentů jednotlivých zemí Socialistické federativní republiky 
Jugoslávie. 
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Nástup CHDS k moci je ve znamení reforem státní správy, což v praxi znamená 
nahrazování31 Srbů Chorvaty. Srbové zmíněné reformy vnímají velmi negativně až hystericky. 
Chorvatský nacionalismus vygradoval přijetím nové Ústavy, ve které byl chorvatským Srbům 
odňat statut konstitutivního národa. Chorvatští Srbové v reakci na novou Ústavu vyhlásili 
Srbskou autonomní oblast Republika Srbská Krajina32. 

Ve Slovinsku dochází 23. prosince 1990 k vypsání referenda týkajícího se 
samostatnosti33 Slovinska, ve kterém se naprostá většina Slovinců vyjádřila pro 
samostatnost. V samotném Srbsku dle očekávání vítězí Milošević34. Také Černá Hora 
projevuje sympatie se Slobodanem Miloševićem, které se potvrzují vítězstvím Demokratické 
strany socialistů (DSS). DSS s Miloševićem úzce spolupracuje. 

V Bosně a Hercegovině a v Makedonii dopadly parlamentní volby relativně nejlépe  
a byly odrazem etnického35 složení zmiňovaných zemí. V počátcích roku 1991 už málokdo 
věří v možnost zachování Socialistické federativní republiky Jugoslávie a v polovině téhož 
roku začínají jednání jednotlivých států Socialistické federativní republiky Jugoslávie o jejich 
další podobě. Ze strany Srbska jsou stále patrné snahy stát se lídrem v regionu západního 
Balkánu. 

V květnu 1991 eskaluje napětí v Chorvatsku a situace přerůstá ve válečný konflikt. Do 
konfliktu se zapojuje Jugoslávská lidová armáda (JLA), ve které je převaha Srbů36,  
a Jednotky teritoriální ochrany (JTO)37 tvořené Chorvaty. Samotná dislokace jednotek, 
zbrojních skladů a techniky Jugoslávské lidové armády vyznívá výrazně ve prospěch Srbů. 
Některé prameny38 uvádějí, že Jugoslávská lidová armáda byla v počátcích konfliktu do jisté 
míry neutrální, ale pravděpodobnější se zdá být spíše varianta, že záleželo, o jaký útvar 
Jugoslávské lidové armády z hlediska národnostní převahy se jednalo.39 

                                                 
31

 Srbové tvořili 2/3 Chorvatské policie. Například dle FŇUKAL, Miloš. Teritoriální politická organizace Západního 
Balkánu s důrazem na vývoj ve 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-
3251-9. 
32

 Vznikla 21. prosince 1990 přeměnou Sdružení obcí Severní Dalmácie a Liky, které vzniklo 25. července 1990. 
Sdružení obcí Severní Dalmácie a Liky vyhlásilo 1. září 1990 politickou a kulturní autonomii chorvatských oblastí, 
ve kterých má srbská národnost majoritu. 
33

 Předmětem referenda byla samostatnost v rámci Socialistické federativní republiky Jugoslávie, ale zároveň, 
pokud by to nebylo možné, i samostatnost Slovinska mimo Socialistickou federativní republiku Jugoslávie. 
34

 Socialistická strana Srbska. 
35

 V Bosně a Hercegovině dosáhla muslimská Strana demokratické akce okolo 30 %, Srbská demokratická strana 
přes 25 % a Chorvatské demokratické společenství Bosny a Hercegoviny necelých 16 %. 
FŇUKAL, Miloš. Teritoriální politická organizace Západního Balkánu s důrazem na vývoj ve 20. století. Olomouc: 
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3251-9. 
36

 Důstojnický sbor Jugoslávské lidové armády byl z 80 % tvořen Srby. 
HOLÍKOVÁ, Alena. Válka v Bosně a Hercegovině: 2. Balkán a válka v Bosně a Hercegovině. Válka.cz. 26. VII. 
2010. http://www.valka.cz/clanek_13707.html#p12345_68  
37

 Jednotky teritoriální ochrany byly polovojenské jednotky domobrany vytvořené v jednotlivých federativních 
republikách Socialistické federativní republiky Jugoslávie a byly pod kontrolou jednotlivých federativních 
republik. 
38

 FŇUKAL, Miloš. Teritoriální politická organizace Západního Balkánu s důrazem na vývoj ve 20. století. 
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3251-9. s. 124. 
39

 Nicméně stejný pramen uvádí, že Jugoslávská lidová armáda zanedlouho „otevřeně přešla na srbskou 
stranu“. Zde je nutno podotknout následující: Jugoslávská lidová armáda byla pod pravomocí federální vlády 
Socialistické federativní republiky Jugoslávie. V roce 1991 už ale federální vláda měla jen velmi omezenou moc 
a Jugoslávská lidová armáda se rozštěpila na několik částí, které se přidávaly dle národnostního složení 
k jednotlivým proti sobě bojujícím stranám. 
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Dne 30. května 1991 vyhlašuje srbská autonomní oblast Krajina nezávislost40 
na Chorvatsku a její nový název zní Republika Srbská Krajina. 

Dne 25. června 1991 vyhlašuje Slovinsko a Chorvatsko samostatnost41. Vyhlášením 
samostatnosti dochází k další eskalaci bojů a válečný konflikt zachvacuje území Slovinska42. 
V Chorvatsku je situace o mnoho složitější hlavně díky tomu, že Srbsko si činí teritoriální 
nároky na území osídlená Srby43. Pokud by, ale Chorvatsko územní nároky Srbska uznalo, 
neměla by ve své podstatě existence Chorvatska smysl. Za dané situace se Evropské 
společenství rozhoduje ukončit hospodářskou pomoc Socialistické federativní republiky 
Jugoslávie a v červenci 1991 začínají na Brionských ostrovech jednání mezi Slovinskem, 
Chorvatskem a zbytkem Socialistické federativní republiky Jugoslávie o řešení nastalé krize. 
Výsledkem jednání byla tzv. Brionská deklarace, která obsahovala tříměsíční moratorium44 
na odtržení Slovinska a Chorvatska od Jugoslávie. V případě Slovinska byla brionská jednání 
završena stahováním jednotek Socialistické federativní republiky Jugoslávie z území 
Slovinska. 

Naopak v případě Chorvatska dochází k rozšíření střetů jednotek Jugoslávské lidové 
armády a Jednotkami teritoriální ochrany na 1/3 chorvatského území. Republika Srbská 
Krajina45 vyhlašuje v prosinci 1991 svoji absolutní nezávislost na Chorvatsku. Prezidentem 
RSK, která představuje 30 % rozlohy dnešního Chorvatska, se stává Goran Hadžič. V Bosně  
a Hercegovině dochází k přehlasování Srbů Muslimy a Chorvaty a k vyhlášení samostatnosti 
Bosny a Hercegoviny. Srbové reagují vyhlášením Srbské republiky Bosny a Hercegoviny, která 
si přisvojuje území obývaná Srby. 

Koncem roku 1991 docházejí k rozhodnutí opustit Jugoslávii Makedonie a Bosna  
a Hercegovina, zároveň Slovinsko, Chorvatsko, Makedonie a Bosna a Hercegovina požadují 
uznání své samostatnosti ze strany Evropského společenství (ES). Evropské společenství 
stanovují lhůtu pro posouzení žádosti o uznání samostatnosti výše zmíněných zemí do 
15. ledna 1992. Toho dne tak bylo rozhodnuto arbitrážní komisí, že podmínky46 pro uznání 
samostatnosti splňuje pouze Slovinsko a Makedonie. V případě Chorvatska byl negativní 
postoj Evropského společenství zdůvodněn chorvatskou ústavou, která nezaručovala 
dostatečná práva Srbskému obyvatelstvu. Bosna a Hercegovina musí dle Evropského 
společenství vyhlásit o nezávislosti referendum. I přes rozhodnutí arbitrážní komise byla 
nakonec uznána samostatnost Slovinska a Chorvatska. 

Uznáním samostatnosti Slovinska a Chorvatska přestává Socialistická federativní 
republiky Jugoslávie fakticky existovat. V dubnu 1992 vzniká za účasti Srbska a Černé Hory 
tzv. Nová Jugoslávie. Přijetím nové Jugoslávské ústavy parlamenty Srbska a Černé Hory 
vzniká Svazová republika Jugoslávie. Svazová republika Jugoslávie se prohlašuje za 

                                                 
40

 Prohlašuje se za nezávislou část federace Socialistické federativní republiky Jugoslávie. 
41

 Úplné odtržení od Socialistické federativní republiky Jugoslávie. 
42

 Střety Jugoslávské lidové armády se slovinskými jednotkami teritoriální ochrany.  
43

 Republika Srbská Krajina. 
44

 Během tří měsíců se mají vyřešit vzájemné vztahy se Socialistickou federativní republikou Jugoslávií. 
45

 Republika Srbská Krajina vznikla sloučením Republiky Krajina se Srbskou autonomní oblastí Slavonie, Baranja 
a Západní Srem a Srbskou autonomní oblastí Západní Slavonie. 
46

 FŇUKAL, Miloš. Teritoriální politická organizace Západního Balkánu s důrazem na vývoj ve 20. století. 
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3251-9. s. 126. 
Jednalo se o splnění následujících podmínek: respektování demokratických a občanských práv, garance práv 
národnostních a etnických menšin, respektování zásady nedotknutelnosti hranic, přijetí odzbrojovacích závazků 
Jugoslávie, resp. Sovětského svazu. 
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pokračovatele47 státoprávních tradic Socialistické federativní republiky Jugoslávie, což se ale 
setkává s nepochopením u ostatních bývalých zemí Socialistické federativní republiky 
Jugoslávie. K vyřešení situace ohledně rozdělení federálního majetku bývalé Socialistické 
federativní republiky Jugoslávie došlo až v roce 2001, kdy byly Vídeňskou Dohodou  
o otázkách sukcese prohlášeny za právní pokračovatele Socialistické federativní republiky 
Jugoslávie všechny48 federální republiky. 

Vývoj v Bosně a Hercegovině po neuznání samostatnosti Bosny a Hercegoviny 
směřuje k vyhlášení referenda o nezávislosti, při zachování územní celistvosti Bosny 
a Hercegoviny a vnitřního uspořádání založeného na třech národních entitách, které 
korespondují se třemi konstitutivními národy. Referendum bylo Srbskou stranou 
bojkotováno, což však nezabránilo tomu, aby na jeho základě vyhlásili Muslimové a Chorvati 
3. března 1992 nezávislost Bosny a Hercegoviny. I přes složitost jednání mezi Chorvaty, Srby 
a Muslimy uznává Evropské společenství 7. dubna 1992 samostatnost Bosny a Hercegoviny. 
Srbové v návaznosti na uznání samostatnosti vyhlašují Republiku Srbskou49 za nezávislý stát. 
Vzájemné projevy nacionalismu eskalují v občanskou válku. 

Po vleklých bojích zakončených v roce 1995 Daytonskou mírovou dohodou uzavřenou 
pod Americkou patronací dochází ke vzniku Republiky Srbské, Federace Bosny a Hercegoviny 
a Distriktu Brčko. Velmi zjednodušeně řečeno, je výsledkem Daytonské mírové smlouvy 
vytvoření do značné míry specifické formy federace. V ústředních orgánech jsou zastoupeny 
všechny tři konstitutivní národy, přičemž orgány jednotlivých „federálních“ zemí mají 
poměrně široké pravomoci50. Dle některých názorů51 Daytonská mírová dohoda dostatečně 
nereflektuje předválečné poměry v Bosně a Hercegovině a uvádí se, že spíše brala v úvahu 
výsledky válečného konfliktu52. Vzniklá republika Bosna a Hercegovina se skládá z Federace 
Bosny a Hercegoviny, Republiky Srbské a Brčka, Distriktu Bosny a Hercegoviny.53 

Situace v Chorvatsku byla od roku 1991 provázena velmi agresivními projevy 
nacionalismu a xenofobie vůči srbské menšině. V roce 1992, jak již bylo řečeno, dochází 
k uznání nezávislosti Chorvatska. Ve stejném roce také dochází k podpisu Dohody o plánu 
mírových operací v Jugoslávii.54 Došlo tedy v podstatě k uznání zisků válčících stran  
a vytvoření demilitarizovaných zón55 pod ochranou Organizace spojených národů. Po 
vytvoření těchto demilitarizovaných zón dochází k jednáním mezi Chorvatskem, Srbskem  
(respektive Republikou Srpska Krajina, RSK) a Organizací spojených národů o dalším postupu 
vůči srbské menšině. Srbové chtějí i nadále zachovat samostatnost Republiky Srpska Krajina, 
kdežto Chorvaté jsou kategoricky proti a Organizace spojených národů preferuje celkem 
jakékoli řešení, pod podmínkou, že bude mírové. V této prakticky bezvýchodné situace vidí 
Chorvatsko možnost řešení problému vojenskou cestou. V roce 1993 tak Chorvatsko 

                                                 
47

 Jedná se hlavně o otázku rozdělení federálního majetku Socialistické federativní republiky Jugoslávie. 
48

 Srbsko, Slovinsko, Chorvatsko, Makedonie, Černá Hora, Bosna a Hercegovina. 
49

 V předchozích jednáních mělo být území oblasti zvané Republika Srbská pouze jedním ze tří kantonů v rámci 
nového uspořádání Bosny a Hercegoviny. 
50

 Zejména obrana a ochrana hranic, mezinárodní politika. 
51

 CRAMPTON, Jeremy. Bordering on Bosnia. GeoJournal. 1996, roč. 38, č. 4, s. 353. ISSN 03432521. 
52

 FŇUKAL, Miloš. Teritoriální politická organizace Západního Balkánu s důrazem na vývoj ve 20. století. 
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3251-9. uvádí jako příklad Srebrenici  
a Žepu. 
53

 O distriktu Brčko bude pojednáno níže.  
54

 Signatáři Dohody byly Organizace spojených národů, Chorvatsko, Srbsko a velitel Jugoslávské lidové armády. 
55

 United Nations Protection Force, UNPA Krajina, UNPA Východní Slavonie, UNPA Západní Slavonie. 
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obsazuje část Republiky Srpska Krajina s cílem obnovit spojení s oblastí Dalmácie56. Toto 
porušení příměří je ze strany Organizace spojených národů de facto tolerováno, a tak se 
v roce 1995 Chorvatsko rozhoduje vyřešit problém Republiky Srpska Krajina „jednou 
provždy“. Od května do srpna 1995 Chorvatsko obsazuje téměř57 celé území Republiky 
Srpska Krajina a vyhání srbské obyvatelstvo. Během konfliktu opustilo Chorvatsko okolo  
150 000 Srbů a lze říci, že Chorvatsko s určitou asistencí Organizace spojených národů 
dokonalo58 svoji nacionální představu o Chorvatsku, které bude patřit jen Chorvatům. 
Chorvatské řešení problému se srbskou menšinou však do budoucnosti velmi poznamenalo 
jeho mezinárodní vztahy se Srbskem. 

Po referendu v roce 2006 vyhlašuje Černá Hora samostatnost. Srbsko je v té době 
hospodářsky velmi slabé a nemá ani politickou sílu nějak reagovat. Vzhledem k okolnostem 
lze považovat vyhlášení samostatnosti Černé Hory za velmi poklidné. 

Makedonie doplácí na velmi špatné vztahy s Řeckem, které v roce 1992 zablokovalo 
vyhlášení její samostatnosti. Řecko má problém hlavně se samotným slovem Makedonie. 
Řekové slovo Makedonie považují za své kulturní dědictví59 a dále mají pocit, že Makedonie 
usiluje o území řecké Makedonie. Řecko je ochotno udělat ústupky, pokud Makedonie 
přijme jiný název60, vzdá se případných územních požadavků vůči okolním státům a zřekne se 
existence makedonské menšiny v Řecku. Řecko také v roce 1993 započalo mezinárodní 
blokádu Makedonie, která i přesto, že v roce 1993 byla samostatnost Makedonie uznána61 
Organizací spojených národů a většinou evropských států, trvala až do roku 1995. Zrušení 
blokády bylo vykoupeno mj. až změnou Makedonské vlajky62. Bulharsko zřejmě z důvodu 
absence mezinárodních tlaků uznalo samostatnost Makedonie, avšak dále popírá existenci 
makedonského národa, který považuje za odnož národa Bulharů.63 

Největší problém nově vzniklé Makedonie lze spatřovat v Albánské menšině 
s odtrženeckými sklony. Počátky problému sahají až do roku 1968, kdy, jak již bylo řečeno 
výše, byla významně posílena autonomie Autonomní oblasti Kosovo a Metohija a Autonomní 
oblasti Vojvodina. Situace v Kosovu podpořila snahu Albánců v Makedonii dosáhnout na 
statut konstitutivního národa. Tato snaha byla Makedonií nekompromisně potlačena  
a zhatila plán Makedonie integrovat Albánce do většinové společnosti. Období do začátku 
90. let XX. století probíhalo ve znamení diskriminace Albánců. V letech 1991 až 1992 začínají 
Albánci prosazovat požadavek na umožnění podílet se na výkonu státní správy a ti 
radikálnější chtějí samostatnost severovýchodu země v rámci Socialistické federativní 

                                                 
56

 Chorvatsko je roztříštěno na několik oblastí, díky čemuž nemůže de facto vykonávat státní správu. 
57

 Nedotčena zůstává autonomní oblast Srem, Baranje a Východní Slavonie. 
58

 Vedení Autonomní oblasti Srem, Baranje a Východní Slavonie, které bylo vystaveno silnému nátlaku jak 
Chorvatska, tak Organizace spojených národů, nakonec přistoupilo na včlenění do Chorvatska. 
59

 HERINK, Josef. Nové názvy států a závislých území na mapě světa od roku 1977 do současnosti, VIII. Část  
– Jihovýchodní Evropa (Balkán). Biologie, chemie, zeměpis. 1996, roč. 2, č. 5, s. 248.  
60

 Dle FŇUKAL, Miloš. Teritoriální politická organizace Západního Balkánu s důrazem na vývoj ve 20. století. 
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3251-9, by měl název znít Republika Skopje 
nebo Slovanská Makedonie. 
61

 Přijata do Organizace spojených národů pod kompromisním názvem Bývalá jugoslávská republika 
Makedonie. 
62

 Vlajka byla změněna z toho důvodu, že se podobala vlajce, kterou používala řecká provincie Makedonie. 
Jednalo se o změnu zpracování motivu tzv. virginského slunce. 
63

 Dle FŇUKAL, Miloš. Teritoriální politická organizace Západního Balkánu s důrazem na vývoj ve 20. století. 
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3251-9. s. 149. 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Bc. Lukáš Svoboda, Bezpečnostní spolupráce v prostoru Západního Balkánu (2016_D_01) 

 

 
11 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

republiky Jugoslávie. V Severovýchodní části Makedonie začínal být vliv makedonské vlády 
čím dál menší, až napětí mezi Albánci a Makedonci vyústilo v roce 2001 v napadení 
makedonských policejních složek příslušníky Osvobozenecké národní armády64. Počínající 
válečný konflikt zhatila intervence Severoatlantické aliance a tlak mezinárodních organizací. 
V roce 2001 dochází k podpisu Ochridské smlouvy. Výsledkem byly změny Ústavy a posílení 
postavení albánské menšiny v Makedonii. 

Počátek vyhrocené situace v Kosovu je možné spatřovat v roce 1989, kdy se Slobodan 
Milošević snažil změnami v Ústavě Socialistické federativní republiky Jugoslávie snížit míru 
autonomie Autonomní oblasti Kosovo a Metohija. Změny Ústavy vedly v roce 1990 
k vyhlášení Federativní republiky Kosovo ze strany Albánských poslanců. Srbská reakce 
spočívala v rozpuštění Kosovského parlamentu, pročištění státní správy a návratu k názvu 
Kosovo a Metohija. Ze strany Kosova dochází k vytváření vlastních státních struktur  
a vyhlášení referenda o samostatnosti. Jediným státem, který po referendu v roce 1991 
uznal samostatnost Kosova, byla Albánie. Srbsko se snažilo získat kontrolu nad Kosovem 
zpět, což se mu už v roce 1992 podařilo. Tento úspěch Srbska byl však vykoupen částečným 
ponecháním nově vzniklých kosovských vládních struktur u moci. Relativní klid trval až do 
roku 1996, kdy se čím dál větší část Albánců začala přiklánět k ozbrojené formě boje proti 
Srbsku. Dochází ke zformování Kosovské osvobozenecké armády a rozhoření válečného 
konfliktu mezi Kosovskou osvobozeneckou armádou (UCK) a Srbskem. 

V roce 1999 probíhají mezinárodní mírová jednání ve francouzském Rambouillet, 
jejichž výsledkem je návrh na setrvání Kosova ve Svazové republice Jugoslávie (SRJ), které 
bude mít statut federálního státu  Svazové republiky Jugoslávie. Albánská strana na toto 
přistoupila, ale nikdy se nevzdala vyhlídky na vyhlášení úplné samostatnosti. Naopak Srbská 
strana brala návrh na vytvoření federálního státu jako provokaci a zásah do své suverenity, 
ale nakonec byla přinucena dohodu podepsat. Podpis dohody byl víceméně vynucen 
tříměsíčním65 bombardováním Srbska letadly členských států Severoatlantické aliance. 
Součástí dohody byl požadavek na stažení srbských ozbrojených složek z Kosova a rozmístění 
mezinárodních mírových sborů (KFOR) pod vedením Severoatlantické aliance. Dne 11. června 
1999 přebírá veškerou zákonodárnou a výkonnou moc v Kosovu Dočasná správa Organizace 
spojených národů (UNMIK), přičemž statut Kosova je vymezen rezolucí Rady bezpečnosti 
Organizace spojených národů č. 1244. Představitelé Kosovských Albánců a Srbů se nejsou 
schopni, ani za asistence mezinárodních organizací, domluvit na dalším osudu Kosova. 
Albánci chtějí plnou samostatnost a nejsou ochotni přijmout jakýkoli svazek se Srbskem. Tato 
situace graduje 17. února 2008, kdy kosovský parlament vyhlašuje nezávislost Kosova. 
Srbsko tento akt samozřejmě považuje za neplatný. Reakce mezinárodních organizací 
a ostatních států je značně nejednotná. Česká republika samostatnost Kosova uznala66. 

Aby byla kapitola historie regionu západního Balkánu úplná, je třeba se zmínit ještě  
o Albánii. Albánie byla až do roku 1912 součástí Osmanské říše. Po vyhlášení samostatnosti 
se stala republikou, v roce 1914 knížectvím a po první světové válce v roce 1928 královstvím 
pod vládou krále Zoga I. V průběhu let docházelo k prosazování vlivu Jugoslávie a později 

                                                 
64

 Odnož Kosovské osvobozenecké armády. 
65

 V rozmezí dní 24. března 1999 – 10. června 1999. 
66

 Česká republika uznala Republiku Kosovo jako nezávislý stát 21. května 2008. 
Prioritní země, naši partneři a projekty transformační spolupráce. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. 7. VII. 2010. http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/lidska_prava/prioritni_zeme_a_projekty 
_transformacni/index.html 
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Itálie. Ze strany Itálie byly poskytovány Albánii velkorysé půjčky, které však byly spláceny jen 
velmi neochotně. Itálie v roce 1939 využila zaneprázdněnosti světových velmocí Německem 
a 7. dubna 1939 obsazuje území Albánie. Italové jsou nuceni Albánii opustit až po 
spojeneckém vylodění v Itálii v roce 1943. Italské okupanty nahrazují až do roku 1944 Němci. 

Po skončení 2. světové války se k moci dostávají prokomunisticky orientovaní 
představitelé partyzánského hnutí. K moci se dostává Enver Hodža, vzniká lidová republika 
Albánie a začíná kolotoč znárodňování a komunistických reforem. Albánie se zaměřuje 
nejdříve na spolupráci s Jugoslávií, poté se Sovětským svazem a nakonec s Čínskou lidovou 
republikou. Spolupráci s Pekingem Albánie ukončuje v 70. letech 20. století. Ukončení 
spolupráce s Jugoslávií a Sovětským svazem uvrhlo Albánii do hospodářské krize, která se 
ještě částečně vyřešila spoluprací s Čínskou lidovou republikou, ale po ukončení spolupráce 
s ní se Albánie zmítala na pokraji kolapsu. Po změně Ústavy v roce 1976 se Albánie stává 
lidově socialistickou republikou. V té době se také Albánie obává intervence jak ze strany 
západních, tak i ze strany východních mocností. V zemi jsou v této souvislosti stavěny tisíce 
betonových bunkrů, které by případné intervenci měly zabránit. Po smrti Hodži v roce 1985 
sílí prodemokratické tendence, což v lednu roku 1991 končí vznikem Albánské republiky. 
Dodnes se jedná o stát, zmítaný řadou vnitřních problémů (etnicko-politické napětí mezi 
etnickými skupinami Ghegů a Tosků, ekonomický rozvrat způsobený „pyramidovými fondy“ 
a celá řada dalších skutečností). 
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3.  Základní demografické údaje a administrativní členění jednotlivých zemí 
se zaměřením na ochranu obyvatelstva 

 
Albánie 

 
 Albánie je označována za parlamentní republiku. Počet obyvatel státu byl v květnu 
2011 odhadován na zhruba 2 800 150 osob.67 Rozloha státu činí cca 28 700 km čtverečních. 
Administrativně je země členěna na 12 krajů, 36 okresů respektive 351 obcí (z toho 65 měst).  
 

Bosna a Hercegovina 
 

Definice státního zřízení je poměrně složitá, definuje ji článek I.3. Ústavy Bosny  
a Hercegoviny takto: „Bosna a Hercegovina sestává ze dvou entit, Federace Bosny  
a Hercegoviny a Republiky Srbské“. Ústava nikde neoznačuje zemi za federaci.68 Každá entita 
má svou vládu, do ústřední vlády (Předsednictvo) jsou voleni zástupci všech tří 
konstitutivních národů (Muslimové, Chorvati, Srbové). Dalším problémem Bosny  
a Hercegoviny je otázka státní hranice v okolí obce Brčko. Vhledem k tomu, že na území obce 
Brčko si činili nároky jak Srbové, tak i Bosňáci a Chorvaté, rozhodl mezinárodní arbitrážní 
tribunál. Arbitrážní tribunál pro Brčko rozhodl69, že na předválečném katastrálním území 
obce Brčko vznikne útvar pod názvem Brčko, Distrikt Bosny a Hercegoviny. V Distriktu 
nemůže uplatňovat právo na vládu Federace Bosny a Hercegoviny ani Republika Srbská.  

Distrikt je samosprávným územím bez práva na zvláštní občanství. Ve vybraných 
otázkách podléhá Distrikt vládě Bosny a Hercegoviny. Obyvatelé Distriktu mají občanství 
Federace Bosny a Hercegoviny nebo Republiky Srbské, ale nemusejí vykonávat brannou 
povinnost v jejich ozbrojených složkách. Arbitrážní rozhodnutí také upravuje kompetence 
ústředních orgánů Distriktu. 

Administrativně je tedy Bosna a Hercegovina členěna na Federaci Bosny a Herce-
goviny, Republiku Srbskou a Brčko, Distrikt Bosny a Hercegoviny70 Počet obyvatel obývajících 
území o rozloze cca 51 187 čtverečních kilometrů byl k 30. červnu 2011 odhadován na 
zhruba 3 839 737 osob.71 

Federace Bosny a Hercegoviny se skládá z deseti autonomních kantonů a Republika 
Srbská je administrativně členěna na sedm regionů. 
 

Srbsko 
 

V případě Srbska můžeme mluvit o parlamentní republice s počtem obyvatel zhruba 
7 241 295 osob dle statistických informací72 vztažených k 1. lednu 2012. Rozloha státu je cca 

                                                 
67

 Population Institue of Statistics. 
http://www.instat.gov.al/en/themes/demography-and-social-indicators/population/ 
68

 FŇUKAL, Miloš. Teritoriální politická organizace Západního Balkánu s důrazem na vývoj ve 20. století. 
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3251-9, s. 138. 
69

 Brcko Decision. Office of the High Representative. 3. VI. 1999. http://www.ohr.int/?p=50749 
70

 Počet obyvatel Distriktu je odhadován na 100 000. 
71

 Statistics of Bosnia and Herzegovina. http://www.bhas.ba/index.php?lang=en 
72

 Републички завод за статистику. Република Србија. 
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=2 
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77 474 čtverečních kilometrů73. Administrativně je Srbsko členěno na 29 okresů a hlavní 
město Bělehrad. Ze zmíněných 30 okresů, je 7 okresů do jisté míry spravováno 
prostřednictvím samosprávy Autonomní oblasti Vojvodina. 

Autonomní oblast Vojvodina je definována Statutem Autonomní oblasti Vojvodiny 
z roku 2009, nejvyšším orgánem je Shromáždění Autonomní oblasti Vojvodina, které má 
120 poslanců. Statut definuje pravomoci a oblasti, ve kterých je Shromáždění oprávněno 
vykonávat samosprávu. Obyvatelé Autonomní oblasti Vojvodina mají občanství Srbska. 
Ochrana obyvatelstva je v gesci vlády Srbska. 
 

Chorvatsko 
 

Chorvatsko je parlamentní republikou, která je administrativně členěna na 21 vyšších 
územně samosprávných celků (županije), s tím, že hlavní město Zagreb se těší specifickému 
statusu74. Počet obyvatel byl v roce 2010 odhadován na zhruba 4 417 781 osob75. Územní 
rozloha Chorvatska činí cca 56 594 čtverečních kilometrů76. 
 

Makedonie 
 

Makedonii považujeme za parlamentní republiku s počtem obyvatel zhruba 2 059 794 
osob sečtených k poslednímu dni roku 201177. Makedonie je administrativně členěna na  
9 krajů (8 a hlavní město Skopje), které se dále člení na 32 okresů. Celková rozloha státu je 
cca 25 173 kilometrů čtverečních.78  

 
Černá Hora 

 
Černá Hora je označována za parlamentní republiku. Počet obyvatel státu k začátku 

roku 2011 odhadován na zhruba 620 019 osob.79 Rozloha státu činí cca 13 812 kilometrů 
čtverečních. Administrativně je země členěna na 7 krajů a 21 okresů.  
 

Kosovo 
 

Státním zřízením na území Kosova je republika a území Kosova je vymezeno rezolucí 
Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244. Počet obyvatel vztažený k červenci 

                                                 
73

 Serbia. The World Factbook; Central Intelligence Agency. 2009. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ri.html 
74

 Hrvatske županije. Wikipedia. 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/hrvatske_županije_-_counties_of_croatia.png 
75

 Statistical Information 2012. Croatian Bureau of Statistics, Zagreb 2012. ISSN 1330-335X.  
http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/StatInfo/pdf/StatInfo2012.pdf 
76

 Croatia. Serbia. The World Factbook; Central Intelligence Agency. 2009. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hr.html 
77

 Population. State Statistical Office. Republic of Macedonia. 
http://www.stat.gov.mk/OblastOpsto_en.aspx?id=2 
78

 The World Factbook 2009. Central Intelligence Agency. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mk.html 
79

 Montenegro in Figures 2012. Montenegro Statistical Office, Podgorica 2012. http://www.monstat.org/ 
userfiles/file/publikacije/CG%20U%20BROJKAMA/Crna%20Gora%20u%20Brojkama%20eng-FINAL.pdf 
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roku 2012 byl zhruba 1 836 539 osob80. Rozloha Kosova činí cca 10 887 kilometrů 
čtverečních81.  
 

                                                 
80

 The World Factbook 2009. Central Intelligence Agency. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html. 
81

 The World Factbook 2009. Central Intelligence Agency. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html. 
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4.  Ochrana obyvatelstva v oblasti Západního Balkánu 
 

Vymezení pojmu Ochrana obyvatelstva 
 

Pro účely této práce bude používán pojem ochrana obyvatelstva ve smyslu plnění 
úkolů civilní ochrany. Za úkoly civilní ochrany lze považovat zejména varování, evakuaci, 
ukrytí, nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zajištění ochrany jeho života, zdraví 
a majetku. Výše zmíněné úkoly definují Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených 
konfliktů z 12. srpna 194982, konkrétně článek 61 Dodatkového protokolu I z 8. června 1977. 
Pro potřeby definice pojmu civilní ochrana je nejdůležitější výše zmíněný Dodatkový protokol 
I, přesněji jeho článek 61, který je jedním ze dvou dodatkových protokolů83 ke zmíněným 
Ženevským úmluvám. 

Pojem civilní ochrana (CO) může do jisté míry evokovat ochranu člověka pouze před 
nežádoucími událostmi, které vyplývají z válečného konfliktu. Současné pojetí civilní ochrany 
se však vzhledem k malé pravděpodobnosti vzniku válečného konfliktu na evropském 
teritoriu soustředí především na ochranu obyvatelstva před nejrůznějšími mimořádnými 
událostmi. Z toho důvodu je v daném kontextu možné považovat za vhodnější pojem 
ochrana obyvatelstva. 
 

Historie ochrany obyvatelstva v oblasti Západního Balkánu 
 

V této kapitole bude prostor věnován historií ochrany obyvatelstva v oblasti 
Západního Balkánu po skončení druhé světové války do rozpadu Socialistické federativní 
republiky Jugoslávie. Tehdejší Federativní lidová republika Jugoslávie a Albánská lidová 
republika podepsaly Ženevské úmluvy ve stejném roce84 jako tehdejší Československo. Vývoj 
ochrany obyvatelstva v Jugoslávii byl podobný jako u všech zemí tehdejšího sovětského 
bloku respektive Varšavské smlouvy, který byl poznamenán přípravou na očekávaný konflikt 
mezi východním a západním blokem.85 V roce 1948 byl používán název Protivzdušná obrana, 
která byla v působnosti Ministerstva vnitra, později v roce 1955 se začíná používat název 
Civilna Zaštita (CZ). O sedm let později, roku 1962 přechází Civilna Zaštita do gesce Splošné 
Ljudské Obramby. Civilna Zaštita se od roku 1969 v rámci obranné strategie Socialistické 
federativní republiky Jugoslávie stává součástí komplexního systému plošné ochrany 
obyvatelstva a sebeochrany obyvatelstva86, zároveň dochází k přenesení odpovědnosti za 
zajištění úkolů v této oblasti na podniky a obce. Ti zřizují jednotky Civilne Zaštite87, které 

                                                 
82

 1. Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli. 
2. Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři. 
3. Ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci, 
4. Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války. 
83

 Dodatkový protokol I k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených 
konfliktů,  
Dodatkový protokol II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů 
nemajících mezinárodní charakter. 
84

 Dne 12. srpna 1949. 
85

 Sama Jugoslávie se ovšem snažila z „blokové politiky“ vyčlenit (nejenom s ohledem na roztržku se Sovětským 
svazem, která se vyhrotila roku 1948) a být motorem tzv. „hnutí nezúčastněných zemí“. 
86

 Splošne Ljudske Obrambe i Družebne Samozaščite, SLO DS. 
87

 Obdoba Zařízení civilní obrny (civilní ochrany) v České republice. 
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mohou být předurčeny obecně k ochraně obyvatelstva (zaměstnanců), nebo mohou mít 
určitou specializaci (technické, zdravotnické, veterinární, pro boj s požáry). S novou Ústavou 
Socialistické federativní republiky Jugoslávie z roku 1974 přecházejí kompetence spojené 
s Civilnou Zaštitou na jednotlivé federativní republiky. V porovnání s vývojem ochrany 
obyvatelstva v socialistickém Československu může být viděn hlavní rozdíl v množství 
vybudovaných stálých tlakově odolných úkrytů, které byly v malé míře budovány ve velkých 
městech a vládních objektech. Civilna Zaštita v Socialistické federativní republice Jugoslávie 
se skládala ze tří prvků. Jednalo se o ochranu obyvatelstva, jednotky Civilne Zaštite a štáby 
Civilne Zaštite. V reakci na invazi armád zemí Varšavské smlouvy do Československé 
socialistické republiky dochází k vytváření jednotek Teritoriální obrany, které fakticky spadají 
pod pravomoc jednotlivých federativních republik. Jednotky teritoriální ochrany se také 
podílely na Civilne Zaštite. 

V Albánii se ochrana obyvatelstva začíná rozvíjet až v roce 1964 pod názvem civilní 
obrana. Civilní obrana je střídavě v gesci Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany a plní 
obvyklé úkoly ochrany obyvatelstva. Plnění šesti88 základních úkolů bylo zajištěno tzv. 
dobrovolnými jednotkami Civilní obrany. Dále byly vytvořeny specializované jednotky Civilní 
obrany89 v rámci armády a hasičského sboru. Primárně byla Civilní obrana určena k ochraně 
obyvatelstva v době válečného konfliktu, ale počítalo se s využitím i pro jiné mimořádné 
události. 

Po pádu komunistického režimu a rozpadu Socialistické federativní republiky 
Jugoslávie byla větší část území západního Balkánu zmítána občanskými válkami, během 
nichž docházelo k porušování mezinárodního humanitárního práva a ve většině případů se 
o jakékoli ochraně obyvatelstva dle Ženevských úmluv nedá hovořit. 
 

Současná situace v oblasti ochrany obyvatelstva v prostoru Západního Balkánu 
 

Výše zmiňované země mají status kandidátských států Evropské unie či potenciálních 
kandidátských států Evropské unie. Vývoj v oblasti ochrany obyvatelstva směřuje 
k implementaci standardů Evropské unie. Současný trend ochrany obyvatelstva je příprava 
na řešení nevojenských mimořádných událostí. Lze rozlišit tři druhy mimořádných událostí, 
a to90: 

 

 každodenní události; 

 katastrofy, krizové (nouzové) situace; 

 ozbrojený konflikt, válka. 
 
V následujících kapitolách se budeme zabývat přípravou na takové mimořádné 

události, které by dle legislativy (právních předpisů) České republiky91 vyžadovaly koordinaci 

                                                 
88

 Varování před leteckým útokem, evakuace, ukrytí, protichemická ochrana, výstavba a kontrola úkrytů, hašení 
požárů. 
89

 Jednotky chemické, biologické a radiologické ochrany, záchranné jednotky. 
90

 MARTÍNEK, Bohumír; TVRDEK, Jan. Základy Integrovaného záchranného systému. Praha: Policejní akademie 
České republiky v Praze, 2010. ISBN 978-80-7251-338-3. 
91

 Viz § 2 Vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného 
systému v platném znění. § 7 odst. 3 Zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v platném 
znění. 
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záchranných a likvidačních prací (ZLP) na operační nebo strategické úrovni nebo ústřední 
koordinaci záchranných a likvidačních prací. 

 
Albánie 

 
Počátky moderní ochrany obyvatelstva sahají v Albánii do roku 2001, kdy byl přijat 

zákon92 o řešení mimořádných událostí. Zmíněný zákon položil základy rozvoje záchranných 
složek a vytvořil podmínky pro zřízení účinných civilních struktur řízení záchranných složek. 
Uvedený zákon počítá se všemi možnými typy mimořádných událostí, např. se 
zemětřesením, povodní, lavinou, sesuvem půdy, dopravní nehodou, chemickou havárií, ale  
i s válečným stavem. 

Ochrana obyvatelstva je v rámci Albánie v gesci Ministerstva vnitra93, v rámci něhož je 
zřízen Úřad pro civilní nouzové plánování a krizové řízení, který má na starosti krizové řízení, 
plánování a řešení krizových situací. V České republice jeho úlohu plní Ministerstvo vnitra 
– generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Součástí uvedeného 
odboru je také Expertní komise pro technické záležitosti ochrany obyvatelstva. 

V roce 2002 byla vzhledem k nutnosti vypracovat Ústřední krizový plán (ÚKP) 
ustavena poradní komise techniků a dalších expertů potřebných pro zpracování Ústředního 
krizového plánu. Zpracování Ústředního krizového plánu bylo z části financováno 
z Rozvojového programu Organizace spojených národů (United Nation Development 
Programme, UNDP), a Ústřední krizový plán byl přijat vládou v září 2004. 

Z důvodu odstranění rigidity systému a potřeby delegace části odpovědnosti 
i rozhodovacích pravomocí na místní samosprávu byl v roce 2008 novelizován zákon o řešení 
mimořádných událostí. Novela také připravila podmínky pro vytvoření Integrovaného 
operačního střediska linky 112. 

Diagram č. 1 (viz níže) znázorňuje organizační strukturu Ochrany obyvatelstva 
v Albánii a vyplývá z něho, že Úřad pro civilní nouzové plánování a krizové řízení je správním 
úřadem zřizovaným Ministerstvem vnitra k plnění úkolů ochrany obyvatelstva na národní 
úrovni. V čele Úřadu pro civilní nouzové plánování a krizové řízení stojí generální ředitel, 
který řídí Ředitelství pro civilní nouzové plánování, Ústřední operační a informační středisko 
a Ředitelství hasičského sboru a záchranných operací. 

V případě ohrožení národní bezpečnosti, obdoba krizových stavů v České republice, 
může ministr vnitra vyhlásit Národní nouzový stav. V případě jeho vyhlášení je aktivována 
Meziresortní komise pro civilní nouzové situace, ta je obsazena ministry (popř. náměstky), 
kterých je zapotřebí pro řešení Národního nouzového stavu (ministr obrany, ministr 
životního prostředí, ministr zdravotnictví atd.). 

Řízením záchranných a likvidačních prací je pověřen generální ředitel Ředitelství pro 
civilní nouzové plánování. V další linii řízení jsou hejtmani, kteří jsou zodpovědní za 
provádění a přípravu úkolů ochrany obyvatelstva v krajích a podřízených okresech. 
Přednostové okresů a starostové obcí a měst jsou zodpovědní za koordinaci hasičských sborů 
na svém území. K plnění úkolů ochrany obyvatelstva zřizují hejtmani a starostové v rámci 

                                                 
92

 Ligj Nr. 8756, Për Emergjencat Civile, 26. III. 2001. Ministria e Punëve të Brendshme. 
http://www.mb.gov.al/files/documents_files/Ligji_per_Emergjencat_Civile_nr_8756,_date_26.03.2001.pdf 
93

 Ministria e Punëve të Brendshme. http://www.mb.gov.al 
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krajských či obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Bezpečnostní rady krajů 
a Bezpečnostní rady obcí s rozšířenou působností. 

Úřad pro civilní nouzové plánování a krizové řízení prostřednictvím Ředitelství pro 
civilní nouzové plánování, Ústředního operačního a informačního střediska a Ředitelství 
hasičského sboru a záchranných operací plní následující úkoly: 
 

 Kontroluje bezpečnostní opatření přijatá ke zmírnění následků přírodních 
mimořádných událostí. 

 Koordinuje všechna přijatá opatření na úseku ochrany obyvatelstva na centrální 
i místní úrovni. 

 Koordinuje a zajišťuje výcvik jednotek ochrany obyvatelstva a stanovuje postupy 
zdolávání mimořádných událostí (obdoba Typových činností integrovaného 
záchranného systému). 

 Navazuje a rozvíjí mezinárodní spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva. 

 Provádí hodnocení rozsahu mimořádných událostí, hodnocení rizik, odhaduje 
množství sil a prostředků (SaP) potřebných pro prvotní zásah v místě mimořádných 
událostí. 

 
Diagram dále rozpracovává organizační strukturu Úřadu pro civilní nouzové plánování 

a krizové řízení. 
 

Ústřední operační a informační středisko (obdoba Operačního a informačního 
střediska Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky): 
 

 Přijímá požadavky na síly a prostředky od hejtmanů. 

 Koordinuje provádění záchranných a likvidačních prací. 

 Poskytuje informační podporu zasahujícím složkám. 

 V případě potřeby aktivuje Centrum pro varování a řízení evakuace. 

 Spolupracuje se Společným operačním centrem Ministerstva obrany v případě, že je 
k řešení mimořádných událostí třeba vyslat jednotky ze Základny civilní ochrany. 

 Spolupracuje s Operačním a informačním střediskem Policie. 

 Koordinuje nasazení dalších složek94 v rámci ochrany obyvatelstva. 

 Koordinuje spolupráci s dalšími ministerstvy (Ministerstvo průmyslu v případě 
nasazení Báňské záchranné služby, Ministerstvo zdravotnictví v případě potřeby 
nasazení vrtulníků Letecké záchranné služby) a úřady (Generální ředitelství silnic95 
a dálnic, Generální ředitelství železnic96). 

 Každý den informuje generálního ředitele Úřadu pro civilní nouzové plánování  
a krizové řízení o mimořádných událostech, které nastaly na území Albánie 
za posledních 24 hodin. 

                                                 
94

 Například viz Báňská záchranná služba, Červený kříž. 
95

 Údržba silnic a dálnic.  
96

 Obdoba Správy železniční dopravní cesty v České republice. 
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 Každý den informuje generálního ředitele Úřadu pro civilní nouzové plánování  
a krizové řízení o hrozících mimořádných událostech (vyhodnocení předpovědi počasí 
a dalších potenciálně nežádoucích situací). 

 
Ředitelství pro civilní nouzové plánování spolupracuje s odbory krizového řízení na 

příslušných ministerstvech a s odbory krizového řízení v rámci krajů a v rámci obcí 
s rozšířenou působností.  
 

Ředitelství hasičského sboru a záchranných operací: 
 

 Řídí hasičské stanice a stanice záchranných týmu zřízených v rámci hasičského sboru. 

 Spolupracuje s Lesní správou především v oblasti hašení lesních požárů (Lesní zpráva 
zřizuje své speciální hasičské jednotky). 

 
Bosna a Hercegovina 

 
Jak již bylo uvedeno výše, Bosna a Hercegovina je specifická svým poměrně složitým 

administrativním členěním i specifickým způsobem přijímání legislativních norem. Od roku 
2008 platí Zákon upravující oblast ochrany obyvatelstva a oblast provádění záchranných  
a likvidačních prací při mimořádných událostech (dále jen Zákon o ochraně obyvatelstva97). 
Vzhledem k administrativnímu členění Bosny a Hercegoviny jde v případě Zákona o ochraně 
obyvatelstva o vytvoření především státní strategie ochrany obyvatelstva, kterou se budou 
řídit jednotlivé entity Bosny a Hercegoviny. V rámci Bosny a Hercegoviny je ochrana 
obyvatelstva v gesci Ministerstva bezpečnosti, jenž má odpovědnost za mezinárodní 
spolupráci, vnitrostátní koordinaci ochrany obyvatelstva, strategické řízení a plánování 
a vzdělávání a výcvik specialistů v oblasti ochrany obyvatelstva. Na úrovni jednotlivých zemí 
Bosny a Hercegoviny je ochrana obyvatelstva v gesci samostatných entit.98 

Na diagramu je znázorněn systém organizace ochrany obyvatelstva v Bosně 
a Hercegovině. Centrální úroveň je reprezentována Radou ministrů Bosny a Hercegoviny, 
Ministerstvem bezpečnosti Bosny a Hercegoviny a Odborem pro civilní ochranu. V rámci 
Odboru pro civilní ochranu fungují následující odbory (úřady): 

 

 Úřad pro strategické plánování a přijímání opatření potřebných k provádění 
záchranných prací. 

 Úřad pro stavby civilní ochrany a výcvik složek podílejících se na ochraně 
obyvatelstva. 

 Úřad pro mezinárodní spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva. 

 Operační středisko linky 112. 

                                                 
97

 Law on Protection and Rescue of People and Property in the Event of Natural or other Disasters in Bosnia and 
Herzegovina. Official Gazette Federation Bosnia and Herzegovina No. 50/2008. 
Sud Bosne i Hercegovine. http://www.sudbih.gov.ba/ 
98

 Republika Srbská, Federace Bosny a Hercegoviny, Distrikt Brčko. 
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Federace Bosny a Hercegoviny 
 

Ve rámci Federace Bosny a Hercegoviny došlo k přijetí zákona upravujícího ochranu 
obyvatelstva, zvířat a majetku při mimořádných událostech v roce 200399, který byl 
novelizován v roce 2006100. Z novely vyplývá povinnost každého autonomního kantonu 
vytvořit vlastní předpisy v oblasti ochrany obyvatelstva a provádění záchranných prací 
potřebné k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a provádění záchranných prací na úrovni měst 
a obcí. Financování příprav k plnění úkolů ochrany obyvatelstva na lokální úrovni provádí 
jednotlivé kantony za účasti měst a obcí. 

Diagram znázorňuje systém ochrany obyvatelstva v rámci Federace Bosny 
a Hercegoviny, kde vláda Federace Bosny a Hercegoviny zřizuje Federální velitelství civilní 
ochrany je nadřízeno Federální správě civilní ochrany. Pod Federální správu civilní ochrany 
spadají tyto organizace: 
 

 Úřad pro plánování, ochranu obyvatelstva, záchranné práce a hasební práce. 

 Úřad pro právní problematiku v oblasti ochrany obyvatelstva. 

 Úřad pro technické záležitosti v oblasti ochrany obyvatelstva. 

 Inspektorát civilní ochrany. 

 Federální výcvikové a vzdělávací středisko. 

 Úřad pro odminovávání a likvidaci nevybuchlé munice. 

 Federální operační a informační středisko pro koordinaci ochrany obyvatelstva. 
 

Republika Srbská 
 

V Republice Srbské je ochrana obyvatelstva od roku 2002 v gesci ministerstva pro 
místní záležitosti a samosprávu. Základním koncepčním dokumentem v oblasti ochrany 
obyvatelstva je Plán ochrany obyvatelstva z roku 2003. 

Plán ochrany obyvatelstva se skládá z následujících dílčích plánů: 101 
 

 Plán opatření přijímaných k zajištění ochrany obyvatelstva. 

 Plán mobilizace. 

 Operační plán. 

 Plán spojení. 
 

Ochrana obyvatelstva je upravena zákonem o civilní ochraně z roku 2006. 
Ministerstvo pro místní záležitosti a samosprávu je nadřízeno Správě civilní ochrany. Správa 
civilní ochrany se dále člení na následující úřady: 
 

 Úřad pro organizaci civilní ochrany, plánování a výcvik. 

                                                 
99

 Official Gazette Federation Bosnia and Herzegovina No. 39/2003. 
Sud Bosne i Hercegovine. http://www.sudbih.gov.ba/ 
100

 Official Gazette Federation Bosnia and Herzegovina No. 22/2006. 
Sud Bosne i Hercegovine. http://www.sudbih.gov.ba/ 
101

 Plán spojení obsahuje kontakty na firmy, služby a osoby, jenž jsou potřebné k zajištění provedení úkolů 
ochrany obyvatelstva. V podmínkách České republiky by se jednalo o Plán vyrozumění. 
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 Úřad pro právní a personální záležitosti. 

 Úřad pro finanční záležitosti a archivní službu. 

 Úřad pro odminovávání. 
 

Úřad pro organizaci civilní ochrany, plánování a výcvik zahrnuje následující oddělení: 
 

 Oddělení pro organizaci, plánování a provádění opatření civilní ochrany. 

 Oddělení pro výcvik, vstupní přípravu, nábor a logistiku. 

 Oddělení monitorování, varování a vyrozumění. 
 

Úřad pro organizaci civilní ochrany, plánování a výcvik zastřešuje i pět regionálních 
základen jednotek civilní ochrany: 
 

 Základna civilní ochrany Banja Luka. 

 Základna civilní ochrany Bijeljina. 

 Základna civilní ochrany Doboj. 

 Základna civilní ochrany Sokolac. 

 Základna civilní ochrany Trebinje. 
 

O nasazení jednotek dislokovaných na základnách civilní ochrany rozhoduje generální 
ředitel Správy civilní ochrany. Za zajištění ochrany obyvatelstva na úrovni měst a obcí mají 
zodpovědnost výše zmíněné základny civilní ochrany, starosta města nebo obce je však 
velitelem (koordinace probíhá ve spolupráci s příslušnou základnou civilní ochrany) 
záchranných a likvidačních prací probíhajících na území města či obce. 
 

Brčko, Distrikt Bosny a Hercegoviny 
 

V distriktu Brčko nebyl přijat žádný samostatný zákon upravující ochranu 
obyvatelstva. Jsou užívány zákony Bosny a Hercegoviny a Federace Bosny a Hercegoviny. Je 
zde vytvořen Úřad pro národní bezpečnost, který je rozdělen do tří odborů. Jde o Odbor 
civilní ochrany, Ředitelství hasičského sboru a Odbor pro informace. Ředitel Úřadu pro 
národní bezpečnost může pověřit starosty obcí řízením záchranných operací, ke kterému 
mohou využívat monitorovací centrum, které je součástí Regionálního centra civilní ochrany 
v Banja Luka. V gesci Odboru civilní ochrany je mimo jiné i provádění odminovávácích prací. 
Odbor pro informace plní mimo jiné také funkci Operačního a informačního střediska. 
Ochranu obyvatelstva koordinují starostové měst, avšak v případě, že se jedná o mimořádné 
události většího rozsahu, přebírá velení ředitel Úřadu pro národní bezpečnost, který je 
oprávněn využívat informační podpory Základny civilní ochrany Banja Luka. Základna civilní 
ochrany Banja Luka také monitoruje průtok vody na řece Sávě. 
 

Srbsko 
 

V Srbsku je stále používán systém, který dělí civilní ochranu na část vojenskou 
a nevojenskou. Vojenská část civilní ochrany je v působnosti ministerstva obrany  
a nevojenská část civilní ochrany, která se skládá z ochrany obyvatelstva a oblasti 
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záchranných složek, je v působnosti Ministerstva vnitra. V současné době neexistuje žádný 
právní předpis, který by upravoval spolupráci vojenské a nevojenské části civilní ochrany. 
Dále bude rozebírána pouze nevojenská část civilní ochrany.  

V roce 2008 byl přijat Zákon, který definoval povinnosti jednotlivých orgánů státní 
správy na poli ochrany obyvatelstva a při provádění záchranných prací. Po přijetí 
komplexního právního předpisu102 upravujícího oblast ochrany obyvatelstva, havarijního 
plánování a krizového řízení v roce 2010 byly nastaveny podmínky k vytvoření „záchranného 
systému“ evropských parametrů. Oproti minulosti, kdy pilířem civilní ochrany byly občané 
a dobrovolníci, je nyní plnění úkolů ochrany obyvatelstva přeneseno na jednotky požární 
ochrany (JPO) a další profesionální záchranné a bezpečnostní složky103. 

Zasahující složky ochrany obyvatelstva jsou policie, červený kříž, jednotky požární 
ochrany a v případě mimořádných událostí velkého rozsahu i armáda. V současnosti jsou 
činěny organizační kroky vedoucí k implementaci čísla 112 do systému ochrany obyvatelstva. 

V rámci Ministerstva vnitra je vytvořen Odbor ochrany obyvatelstva, v jehož gesci je 
řízení provádění záchranných prací, který se dále člení na Zařízení pro výcvik, Operační 
středisko, které je obdobou operačního a informačního střediska Ministerstva vnitra 
– generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Oddělení pro 
mezinárodní spolupráci a komunikaci s médii, Oddělení prevence, Ředitelství Hasičského 
záchranného sboru a Oddělení pro řešení krizových stavů. 
 

Chorvatsko 
 

Před rokem 2005, kdy došlo k přijetí Zákona104 o ochraně obyvatelstva a provádění 
záchranných prací (dále jen Zákon o ochraně obyvatelstva), byla situace v oblasti ochrany 
obyvatelstva ve znamení existence mnoha vzájemně více či méně kompatibilních právních 
předpisů. Zákon o ochraně obyvatelstva řeší otázku ochrany obyvatelstva a provádění 
záchranných prací při mimořádných událostech, krizového řízení a plánování, vzdělávání 
a výcviku záchranných složek, vyrozumění jednotlivých řídících struktur ochrany 
obyvatelstva, předávání informací mezi strukturami řízení a podrobnosti provádění přípravy 
k provádění záchranných a likvidačních prací. Došlo také k vytvoření Národního ředitelství 
pro ochranu obyvatelstva a provádění záchranných prací se sídlem v Záhřebu, které 
koordinuje systém ochrany obyvatelstva a záchranných prací (dále jen systém ochrany 
obyvatelstva). Do systému ochrany obyvatelstva jsou zapojeni představitelé místní 
samosprávy, Národní hydrometeorologická služba a samozřejmě také výjezdové jednotky. 
Národní ředitelství pro ochranu obyvatelstva a provádění záchranných prací je vládní 
agenturou zodpovědnou za krizové řízení, plánování a přijímání opatření k ochraně 
obyvatelstva s cílem efektivně řešit vzniklé mimořádné události a minimalizovat jejich 
dopady na státem chráněné zájmy. 

 

                                                 
102

 Law on Emergency. Official Gazette Federation Bosnia and Herzegovina No. 111/2009. 
Sud Bosne i Hercegovine. http://www.sudbih.gov.ba/ 
103

 Dobrovolníci a další organizace se na ochraně obyvatelstva samozřejmě podílejí i dnes. 
104

 Protection and Rescue Law (Zakon o zaštiti i spašavanju) NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10, poslední 
novelizace v roce 2010. 
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Mezi další úkoly Národního ředitelství pro ochranu obyvatelstva a provádění 
záchranných prací patří např.: 
 

 Monitorovat a vyhodnocovat události, které mohou vést ke vzniku mimořádných 
událostí velkého rozsahu. 

 Zvyšovat a zdokonalovat připravenost všech zainteresovaných osob a složek na řešení 
mimořádných událostí. 

 Organizovat, cvičit a připravovat osoby a složky, které jsou předurčeny k provádění 
opatření k zajištění ochrany obyvatelstva a záchranných prací. 

 Rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva a záchranářství. 
 

K plnění zmíněných úkolů je Národní ředitelství pro ochranu obyvatelstva a provádění 
záchranných prací organizačně členěno na Řídící výbor v čele se zástupcem ředitele 
Národního ředitelství pro ochranu obyvatelstva a provádění záchranných. Pod Řídící výbor 
spadá Oddělení pro mezinárodní spolupráci, Kancelář ředitele, Oddělení interního auditu. 
Oddělení pro mezinárodní spolupráci, Kancelář ředitele, Oddělení interního auditu 
představují řídící strukturu Řídícího výboru. Dále je Národní ředitelství pro ochranu 
obyvatelstva a provádění záchranných prací členěno na Odbor pro linku 112, Odbor ochrany 
obyvatelstva, Odbor personální, finanční a právní, Školu požární ochrany a Ředitelství 
hasičského sboru. 

V další úrovni řízení existují Okresní úřady pro organizaci a provádění opatření 
směřujících k ochraně obyvatelstva a provádění záchranných prací (dále jen Okresní úřady), 
které se skládají z okresních operačních a informačních středisek linky 112, Oddělení 
prevence, plánování a kontroly. Okresní úřad má každý z 21 chorvatských okresů. V Záhřebu, 
Splitu, Rijece a Osijeku jsou zřízeny odbory ochrany obyvatelstva a provádění záchranných 
prací, které mají k dispozici vyčleněné síly a prostředky civilní ochrany a spolupracují 
s Národními jednotkami pro likvidaci lesních požárů, které jsou zřízeny v rámci hasičského 
sboru a jsou dislokovány v Šibeniku, Zadaru, Splitu a Dubrovníku. Dále jsou k dispozici také 
Národní jednotky civilní ochrany dislokované v Záhřebu, Osijeku a Splitu. 
 

Makedonie 
 

V současné době probíhá legislativní proces novelizace starých, i když víceméně 
funkčních, právních předpisů týkajících se ochrany obyvatelstva. Proces řízení ochrany 
obyvatelstva je decentralizovaný a klade důraz na rozhodování představitelů územních 
samosprávných celků (krajů, obcí). Ochrana obyvatelstva je legislativně zakotvena v zákoně 
o krizovém řízení a v zákoně o ochraně obyvatelstva a provádění záchranných prací. Jak již 
bylo uvedeno výše, Makedonie je členěna na 9 krajů. Každý kraj má své Krajské centrum 
krizového řízení a Krajské velitelství civilní ochrany. Krajské centrum krizového řízení 
a Krajské velitelství civilní ochrany řídí Krajské jednotky civilní ochrany, které v sobě zahrnují 
hasičské sbory, zdravotnickou záchrannou službu, veterinární službu a jednotky zaměřené na 
evakuaci a zajištění nouzového přežití obyvatelstva. Samospráva na úrovni okresů je 
zodpovědná za zajištění ochrany obyvatelstva ve svém správním obvodu. Jedná se o zajištění 
akceschopnosti jednotek ochrany obyvatelstva a záchranných jednotek, profesionálních 
hasičských sborů a smluvní zajištění pomoci u soukromých společností. 
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Makedonský systém civilní ochrany tedy předpokládá spolupráci ústředních orgánů 
státu, místní samosprávy, státních organizací, soukromých firem, jednotek ochrany 
obyvatelstva a záchranných jednotek. Všechny uvedené subjekty sledují společný cíl, kterým 
je zajištění ochrany obyvatelstva v případě válečných konfliktů, přírodních katastrof a jiných 
mimořádných událostí. Ochrana obyvatelstva je právně ošetřena v Zákoně o krizovém řízení 
a Zákoně o ochraně obyvatelstva a provádění záchranných prací (dále jen Zákon o ochraně 
obyvatelstva). 

V případě vzniku krizové situace (krizového stavu) se na základě Zákona o krizovém 
řízení svolává Řídící a vyhodnocovací skupina. Řídící a vyhodnocovací skupina je složena 
z ministra vnitra, ministra zdravotnictví, ministra dopravy a komunikací, ministra obrany 
a ministra zahraničních věcí. V případě potřeby mohou být k zasedání Řídící a vyhodnocovací 
skupiny povolány i další potřebné osoby. Řídící a vyhodnocovací skupina je stálým vládním 
výborem, který neustále vyhodnocuje možnosti vzniku mimořádných událostí, které by mohli 
mít dopady na chráněné zájmy státu. Řídící a vyhodnocovací skupina tedy funguje 
permanentně a není svolávána pouze v případě vzniku krizové situace. Pro koordinaci 
krizového řízení je zřízeno Centrum krizového řízení, kterému je podřízeno 9 regionálních 
Center krizového řízení, která jsou dále členěna na 35 místních Center krizového řízení. 
Centrum krizového řízení je poradním orgánem Řídící a vyhodnocovací skupiny složeným 
z expertů v oblasti krizového řízení. 

 
Mezi hlavní úkoly Centra krizového řízení patří: 
 

 Přijímání humanitární pomoci ze zahraničí a vysílání humanitární pomoci do 
zahraničí. 

 Vysílání jednotek ochrany obyvatelstva na zahraniční výcvikové stáže. 

 Rozhodování o výši finanční náhrady, která bude vyplacena osobám postiženým 
mimořádnými událostmi. 

 Rozhodování o provedení plošné evakuace osob. 

 Pořádání cvičení všech institucí, jednotek, osob zahrnutých do systému ochrany 
obyvatelstva. 

 
Řídící struktury zmíněné v předchozích odstavcích se věnovaly oblasti krizového řízení 

upravenou Zákonem o krizovém řízení. V následujících odstavcích se budeme věnovat 
organizaci civilní ochrany, kterou upravuje Zákon o ochraně obyvatelstva.  

Nejvyšší (ústřední) úrovní řízení je Vláda, která zřizuje Ředitelství civilní ochrany 
a záchranných prací. Součástí Ředitelství civilní ochrany a záchranných prací je Hlavní 
velitelství civilní ochrany a záchranných prací v Makedonii, ředitel Ředitelství civilní ochrany 
a záchranných prací je zároveň vrchním velitelem Hlavní velitelství civilní ochrany 
a záchranných prací v Makedonii, které přijímá opatření nutná k zajištění ochrany 
obyvatelstva a provádění záchranných prací a spolupracuje s dalšími orgány státní správy 
a se soukromými subjekty. 

Po ústřední úrovni následuje tzv. strategická úroveň řízení, kterou představují kraje. 
Na zmíněné úrovni jsou vytvořeny Pobočky Ředitelství civilní ochrany a záchranných prací 
(dále jen Pobočky), které jsou aktivovány na základě rozhodnutí Ředitelství civilní ochrany  
a záchranných prací. Ředitelem Poboček se stává zaměstnanec Ředitelství civilní ochrany  
a záchranných prací, který má daný kraj ve své gesci v době „míru“.  
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Na úrovni obcí odpovídá za zajištění ochrany obyvatelstva starosta obce, který zřizuje 
a řídí krizový štáb obce. Starosta je dále zodpovědný za zpracování krizových plánů pro 
správní území obce a přípravu, výcvik a vybavení záchranných jednotek. 
 

Černá Hora 
 

Ochranu obyvatelstva upravuje Zákon105 o ochraně obyvatelstva a záchranných 
pracích na území Černé Hory (dále jen Zákon o ochraně obyvatelstva) z roku 2007. V roce 
2006 byla přijata Národní strategie pro řešení nouzových situací, která analyzuje aktuální 
rizika a hrozby, přijímá opatření k zajištění připravenosti k jejich zdolávání a zároveň 
představuje základní koncepční dokument v oblasti ochrany obyvatelstva. 

Civilní ochrana je v gesci Ministerstva vnitra a veřejné správy, v rámci něhož byl 
založen Odbor pro nouzové situace. Odbor pro nouzové situace je složen z šesti oddělení 
a Vrtulníkové jednotky. Jedná se o Oddělení pro civilní ochranu, Oddělení pro vyhodnocování 
rizik, Oddělení prevence a kontroly, Oddělení pro operační řízení, Oddělení pro strategické 
plánování a právní záležitosti a Operační a informační středisko linky 112. 

 
Oddělení pro civilní ochranu: 
 

 Shromažďuje a vyhodnocuje možná rizika, která by mohla mít negativní dopad na 
chráněné zájmy státu. 

 Stanovuje, zavádí a sjednocuje postupy pro provádění opatření ochrany obyvatelstva 
a záchranných prací u místních jednotek civilní ochrany. 

 Zabývá se publikační a edukační činností v oblasti ochrany obyvatelstva. 

 Zajišťuje výcvik osob zařazených v organizační struktuře civilní ochrany. 
 

Oddělení pro vyhodnocování rizik: 
 

 Vede národní databázi rizik. 

 Porovnává rizika vedená v databázi rizik s riziky uvedenými v Národní strategii pro 
řešení nouzových situací a případně navrhuje její aktualizaci.  

 Při plnění výše uvedených úkolů spolupracuje s univerzitami a dalšími vědeckými 
výzkumnými ústavy. 

 
Oddělení prevence a kontroly: 

 

 Kontroluje dodržování povinností fyzických osob i právnických osob vyplývajících ze 
Zákona o ochraně obyvatelstva. 

 
Oddělení pro operační řízení: 

 

 Zajišťuje vybavení místních jednotek civilní ochrany vybavením potřebným ke 
zdolávání mimořádných událostí. 

 Koordinuje výkon služby u jednotek civilní ochrany. 

                                                 
105

 Law on Protection and Rescue, Official Gazette of Montenegro, 13/07 of 18 December 2007. 
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 Koordinuje spolupráci mezi všemi složkami, které jsou zapojeny do systému ochrany 
obyvatelstva včetně soukromých firem a státních organizací. 

 
Oddělení pro strategické plánování a právní záležitosti: 
 

 Je zodpovědné za harmonizaci národních předpisů v oblasti ochrany obyvatelstva 
s předpisy Evropské unie. 

 
Pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva jsou vytvořeny jednotky civilní ochrany, které 

se skládají částečně z dobrovolníků a částečně z příslušníků hasičského sboru. Existuje také 
vrtulníková jednotka vybavená třemi dvoumotorovými vrtulníky schopná nasazení na území 
celé Černé Hory. 

 
Kosovo 

 
Ochranu obyvatelstva v Kosovu upravuje Zákon o ochraně proti přírodním a jiným 

katastrofám106 přijatý v roce 2011, který novelizuje Zákon z roku 2006107. Novela s sebou 
přináší mj. možnost většího zapojení požární ochrany do systému ochrany obyvatelstva  
a médiím stanovuje povinnost neprodleně a bezplatně odvysílat varovnou informaci. 
Ochrana obyvatelstva je v gesci Ministerstva vnitra. V rámci Ministerstva vnitra spadá 
ochrana obyvatelstva do působnosti Agentury pro mimořádné události. Rozsah působnosti 
Agentury pro mimořádné události odpovídá zhruba Ministerstvu vnitra – generálnímu 
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky s tím rozdílem, že Agentury pro 
mimořádné události se nezabývá požární ochranou. Agentuře pro mimořádné události je 
podřízeno Hlavní operační centrum 112 v Prištině, kterému jsou podřízena 4 regionální 
operační centra 112. Zákon o ochraně proti přírodním a jiným katastrofám odpovídá 
evropskému pojetí ochrany obyvatelstva, počítá se zapojením fyzických osob i právnických 
osob, profesionálních záchranných a bezpečnostních sborů, neziskových, ale i mezinárodních 
organizací do provádění záchranných prací. 

Ochrana obyvatel před přírodními a jinými katastrofami je primárním úkolem státu, 
zajišťovaným vládou a Kanceláří předsedy vlády, v rámci které je vytvořena Bezpečnostní 
rada státu s obdobným složením jako v České republice. Stálým108 pracovním orgánem 
Bezpečnostní rada státu je Ústřední krizový štáb. Ústřední krizový štáb je propojen s Hlavním 
operačním centrem 112 v Prištině a vystupuje jako nadřízený orgán vůči Hlavnímu 
operačnímu středisku 112. Operační střediska linky 112 jsou využívána pro příjem tísňových 
hovorů od občanů, koordinaci záchranných a likvidačních prací, příjem a předávání informací 
o potenciálních i vzniklých mimořádných událostech od policie, lesní správy, 
hydrometeorologického ústavu, zdravotnické záchranné služby atd. Informace o otřesech, 
které zachytila monitorovací síť Seismologického ústavu109 jsou přenášeny přímo do 
Ústředního krizového štábu. 

                                                 
106

 Law for Protection Against Natural and other Disasters. 
107

 Official Gazette of the Republic of Kosova, No. 22, 19. listopad 2011. 
108

 Zde je zásadní odlišnost oproti České republice, kde Ústřední krizový štáb není stálým pracovním orgánem 
Bezpečnostní rady státu, ale může být svolán až v případě vyhlášení některého z krizových stavů. 
109

 Podřízen Báňskému úřadu zřizovanému Ministerstvem pro ekonomický rozvoj. 
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Ústřední krizový štáb se do řešení mimořádných událostí zapojuje většinou110 ve 
chvíli, kdy nastane taková mimořádná událost, pro jejíž řešení je třeba vyhlásit některý 
z krizových stavů.111 Aby bylo organizační schéma ochrany obyvatelstva v Kosovu úplné, je 
třeba zmínit Ministerstvo životního prostředí a územního plánování, které má na starosti 
zpracování Povodňového plánu. Povodňový plán je součástí Národního krizového plánu. 
Ostatní krizové plány zpracovává v součinnosti s ostatními rezorty Agentury pro mimořádné 
události. 
 

                                                 
110

 Slovo většinou je použito z důvodu nedostatečného vzájemného vymezení kompetencí a odpovědnosti 
Ústředního krizového štábu vůči Hlavnímu operačnímu centru 112. Není totiž jasně definováno, kdy je za řešení 
mimořádných událostí odpovědný Ústřední krizový štáb a kdy Hlavní operační centrum 112 resp. Agentura pro 
mimořádné události. Ústřední krizový štáb by se tak do řešení mimořádných událostí mělo zapojovat až při 
vyhlášení některého z krizových stavů (viz níže). 
111

 Oranžový kód vyhlašovaný předsedou Vlády v případě, že mimořádná událost zasahuje velkou část území 
státu. 
Červený kód vyhlašovaný prezidentem republiky v případě, že mimořádná událost zasahuje téměř celé území 
státu a k jejímu řešení nepostačuje Oranžový kód. 
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5. Národní linky tísňového volání a implementace linky 112 v regionu  
Západního Balkánu 

 
V roce 1991 bylo Radou evropských společenství přijato rozhodnutí112, které členské 

státy Evropské unie zavazuje k vytvoření linky tísňového volání 112. Cílem bylo vytvořit 
jednotnou evropskou linku tísňového volání 112, jejíž operátoři budou schopni provádět 
příjem tísňového volání i v jiném než národním jazyce. Dále také odpadá nutnost pamatovat 
si čísla národních linek tísňového volání jednotlivých států Evropské unie. Povinnost zřídit 
linku 112 se vztahuje na všechny členské státy Evropské unie. Vlastní zřízení linky je 
technologicky, finančně i časově poměrně náročné, a proto dochází k jejímu zavádění 
i v kandidátských zemích. Cílem následující kapitoly je tedy ukázat v jaké fázi implementace 
linky 112 jsou jednotlivé státy Západního Balkánu, popř. jaké jsou jejich vize v souvislosti 
s touto linkou do budoucna. 
 

Linka 112 Albánie 
 

Linka 112 je v gesci Úřadu pro civilní nouzové plánování a řízení. V současné době 
probíhá příjem tísňových volání prostřednictvím národních linek tísňového volání. Každá 
bezpečnostní složka (Hasiči, Policie, Zdravotnická záchranná služba) má v každém kraji 
a v hlavním městě Tiraně své operační středisko (může být i společné). 

Vytočením čísla 112 v Albánii se v současné době lze dovolat na místně příslušné 
operační středisko Zdravotnické záchranné služby. Zmíněné středisko nedisponuje 
technologií umožňující lokalizaci volajícího, příjem tísňového volání od postižených osob 
(neslyšící, němí, atd.), ani nemá operátory pro příjem cizojazyčných volání. S velkou 
pravděpodobností, díky multikulturalitě albánského obyvatelstva, bude operátor hovořit 
italsky, anglicky nebo německy. Není ani vyřešeno sdílení informačních databází mezi 
jednotlivými bezpečnostními složkami. 

V budoucnosti se počítá s vytvořením pěti113 center pro příjem tísňových volání linky 
112. Cílem je vytvoření telefonních center tísňového volání 112 (TCTV 112) shodných se 
systémem114 používaným v České republice. Místní vláda odhaduje náklady na vybudování 
systému telefonních center tísňového volání 112 na 18 miliónů eur. V současné době 
v Albánii fungují primárně následující národní linky tísňového volání: 

 

 126 Dopravní policie. 

 127 Zdravotnická záchranná služba. 

 128 Hasiči. 

 129 Kriminální policie. 
 

                                                 
112

 Rozhodnutí Rady 91/396/EHS ze dne 29. července 1991, Úř. věst. L 217, 6. srpna 1991, s. 31. 
113

 Shkodra, Elbasan, Vlora, Durres, Tirana. 
114

 Interconnected Public Safety Answering Points (PSAPs), Model 5. 
Introduction to Next Generation Emergency Services in Europe. European Emergency Number Association. 
2011. http://www.eena.org/ressource/static/files/2011_03_07_NG112_001_2_1.pdf 
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Linka 112 Bosna a Hercegovina 
 

Linka 112 podléhá působnosti Odboru pro civilní ochranu, který je součástí 
ministerstva bezpečnosti, linka však doposud není v Bosně a Hercegovině v provozu. 
V současnosti přijímá každá bezpečností složka tísňová volání samostatně. Právní předpisy 
upravující otázku fungování telefonních center tísňového volání 112 byly již přijaty, 
implementace linky 112 je ve fázi přípravy zkušebního provozu v distriktu Brčko a kantonu 
Tuzla, který je součástí Federace Bosny a Hercegoviny. Zároveň existuje plán na zřízení 
centrálního telefonního centra tísňového volání 112 pro celou Bosnu a Hercegovinu, které by 
fungovalo srovnatelným způsobem jako operační a informační středisko Ministerstva vnitra 
– generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky115 a jemuž by byla 
podřízena telefonní centra tísňového volání 112 spravovaná jednotlivými entitami Bosny  
a Hercegoviny. Bosna a Hercegovina chce linku 112 implementovat stejným způsobem, 
jakým to udělala České republika.116 Národními linkami tísňového volání jsou následující 
telefonní čísla: 

 

 122 Policie. 

 124 Zdravotnická záchranná služba. 

 123 Hasiči. 
 

Linka 112 Srbsko 
 

V Srbsku bylo do rozvoje linky 112 prozatím investováno 2,5 miliónu eur a byla přijata 
potřebná legislativa117. Nyní dojde vytočením linky 112 ke spojení s místně příslušným 
operačním střediskem policie, s výjimkou Bělehradu, ve kterém je zaveden zkušební provoz 
telefonního centra tísňového volání 112. Zkušební provoz probíhá dle Modelu 2118 
a v budoucnosti se počítá se spojením Modelu 2 a Modelu 5. Bude vytvořeno pět119 
operačních středisek linky 112 s tím, že v Bělehradě bude také hlavní telefonní centrum 
tísňového volání 112 (opět srovnatelné s operačním a informačním střediskem Ministerstva 
vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky). Lze 
samozřejmě dále používat i následující národní linky tísňového volání: 

 

 192, 92 Policie. 

 194, 94 Zdravotnická záchranná služba. 

 193, 93 Hasiči. 

                                                 
115

 Nepřijímalo by volání od občanů, ale koordinovalo by provádění záchranných a likvidačních prací na území 
celé Bosny a Hercegoviny.  
116

 Stejný systém, který byl zmíněn již v případě Albánie. 
117

 Law on Emergency (“Official Gazette of the Republic of Serbia”, No. 111/09). 
118

 Model 2, Stage 1 & 2 Public Safety Answering Points (PSAPs). 
Introduction to Next Generation Emergency Services in Europe. European Emergency Number Association. 
2011. http://www.eena.org/ressource/static/files/2011_03_07_NG112_001_2_1.pdf 
119

 Novi Sad, Bělehrad, Niš, Kragujevac. 
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Linka 112 Chorvatsko 
 

Záležitosti související s provozem linky 112 jsou v gesci Národního ředitelství pro 
ochranu a záchranu (Državna uprava za zaštitu i spašavanje; National Protection and Rescue 
Directorate, NPRD), jehož úkoly plní Odbor pro linku 112 (112 Department). Provoz linky 112 
zajišťuje dvacet120 okresních telefonních center tísňového volání 112. Telefonní centra 
tísňového volání jsou plně funkční a linku 112 lze v Chorvatsku bez problémů používat. 
Chorvatsko využívá Model 2121 telefonních center tísňového volání 112. V současné době se 
vyvíjí technologie umožňující příjem tísňové výzvy od hendikepovaných osob. Než bude tato 
technologie vyvinuta a implementována v systému telefonních center tísňového volání 112, 
je zmíněný problém prozatím řešen možností provedení tísňové výzvy pomocí SMS, kterou 
však nelze odeslat bez SIM karty a navíc je zpoplatněna. V porovnání se situací v České 
republice je udivující nemožnost lokalizace volajícího, pokud k volání použije pevnou linku, 
což je způsobeno chorvatskou legislativou. Naopak ve chvíli, kdy volající použije mobilní 
telefon, je lokalizace možná se zhruba stejnou přesností jako v České republice. I přes 
některé nedostatky122 je systém linky 112 v Chorvatsku nejlépe rozvinutý a nejvíce funkční ze 
všech zemí Západního Balkánu. Národní linky tísňového volání uvedené níže nicméně 
zůstávají i nadále v provozu. 

 

 192 Policie. 

 194 Zdravotnická záchranná služba. 

 193 Hasiči. 

 195 Pobřežní stráž. 
 

Linka 112 Makedonie 
 

Jak již bylo uvedeno výše, v Makedonii funguje jedno hlavní Centrum krizového řízení 
spolu s devíti regionálními (krajskými) Centry krizového řízení. Hlavní Centrum krizového 
řízení a regionální Centrum krizového řízení fungují v režimu 24/7 a lze se s nimi spojit 
pomocí tísňové linky 195. Na místní úrovni jsou v případě vzniku mimořádných událostí 
většího rozsahu aktivovány místní Centra krizového řízení (obdoba krizových štábů obcí 
s rozšířenou působností). Během roku 2012 byla linka 195 formálně přeměněna na linku 112, 
žádné organizační změny v rámci hlavního Centra krizového řízení ani regionálních Center 
krizového řízení nebyly provedeny. Softwarové vybavení je ve stadiu vývoje a nelze tedy 
zaručit funkci většiny aplikací123. Jazykové znalosti operátorů nejsou rovněž zaručeny. 

V budoucnosti má dojít k redukci dosavadních devíti regionálních středisek, které 
provádějí příjem tísňových volání, na tři124 telefonní centra tísňového volání 112. Hlavní 
telefonní centrum tísňového volání 112 bude dislokováno ve Skopje. Zbývajících šest 

                                                 
120

 Slavonski Brod, Osijek, Vukovar, Pazin, Rijeka, Gospič, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovník, Karlovac, Sisak, 
Záhřeb, Krapina, Čakovec, Varaždin, Koprivnica, Bješovar, Virovitica a Požega. 
121

 Model 2, Stage 1 & 2 Public Safety Answering Points (PSAPs). 
Introduction to Next Generation Emergency Services in Europe. European Emergency Number Association. 
2011. http://www.eena.org/ressource/static/files/2011_03_07_NG112_001_2_1.pdf 
122

 Nepříliš přesná lokalizace volajícího, starší hardwarové a softwarové vybavení a nedostatek operátorů. 
123

 Lokalizace volajícího, propojení Center krizového řízení, Geografický informační systém atd. 
124

 Skopje, Štip, Bitola. 
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regionálních center krizového řízení bude nejspíše zachováno, budou plnit výše zmíněné 
úkoly regionálních center krizového řízení, ale nebudou přijímat tísňová volání. 

Makedonská vláda uvažuje o implementaci linky 112 dle Modelu 2125. Výběr Modelu 
2 je zřejmě ovlivněn tím, že poradenské služby ohledně implementace linky 112 poskytuje 
rakouská poradenská společnost Buhler Hermand. Ve své podstatě se jedná o rozšířenou 
verzi rakouského modelu126 linky 112. Pro úplnost je zde uveden výčet národních linek 
tísňového volání: 

 

 192 Policie. 

 194 Zdravotnická záchranná služba. 

 193 Hasiči. 

 195 Centrum krizového řízení. 
 
Linka 112 Černá Hora 

 
V Černé hoře lze linku 112 využívat od roku 2008. Její provoz původně zajišťovala 

policie. Od roku 2010 je linka 112 v gesci Odboru pro nouzové situace. V návaznosti na 
územní členění Černé Hory došlo k vytvoření hlavního telefonního centra tísňového volání 
112 v Podgorici, které neslouží k příjmu tísňových hovorů. Hlavní telefonní centrum 
tísňového volání je využíváno pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při 
mimořádných událostech většího rozsahu. Součástí organizační struktury hlavního 
telefonního centra tísňového volání 112 jsou dvě řídící telefonní centra tísňového volání 112, 
které řídí činnost krajských telefonních center tísňového volání 112 a zároveň vykonávají 
funkci krajských telefonních center tísňového volání 112 ve dvou krajích. 

V současné době je používán Model 2127 a v budoucnosti se počítá se zavedením 
Modelu 4.128 Aktuálně probíhá proces sjednocování softwarového vybavení police, hasičů 
a zdravotnické záchranné služby, což povede ke zkvalitnění a zrychlení jejich vzájemné 
spolupráce. Níže jsou uvedeny národní linky tísňového volání:  

 

 122 Policie. 

 124 Zdravotnická záchranná služba. 

 123 Hasiči. 

                                                 
125

 Model 2, Stage 1 & 2 Public Safety Answering Points (PSAPs). 
Introduction to Next Generation Emergency Services in Europe. European Emergency Number Association. 
2011. http://www.eena.org/ressource/static/files/2011_03_07_NG112_001_2_1.pdf, Příloha č. 3. 
126

 The local Public Safety Answering Points (PSAPs), Model (1). 
Introduction to Next Generation Emergency Services in Europe. European Emergency Number Association. 
2011. http://www.eena.org/ressource/static/files/2011_03_07_NG112_001_2_1.pdf, Příloha č. 2. 
127

 Model 2, Stage 1 & 2 Public Safety Answering Points (PSAPs). 
Introduction to Next Generation Emergency Services in Europe. European Emergency Number Association. 
2011. http://www.eena.org/ressource/static/files/2011_03_07_NG112_001_2_1.pdf, Příloha č. 3. 
128

 CivilianCall-Taking & Dispatching Model (4). 
Introduction to Next Generation Emergency Services in Europe. European Emergency Number Association. 
2011. http://www.eena.org/ressource/static/files/2011_03_07_NG112_001_2_1.pdf, Příloha č. 5. 
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Linka 112 Kosovo 
 

Vzhledem k tomu, že nezávislost Kosova uznalo pouze129 98 států světa, nemůže být 
Kosovo členem řady mezinárodních organizací (například Mezinárodní telekomunikační unie, 
International Telecommunication UnionI, ITU). Absence členství v Mezinárodní telekomu-
nikační unii s sebou přináší nemalé problémy i v oblasti linek tísňového volání. Za vlastníka  
i jediného provozovatele telekomunikační sítě v Kosovu se považuje Srbský Telekom 
(Telekom Srbija, TS). Telekom Srbija nárazově blokuje poskytování telekomunikačních služeb 
na území Kosova, které obývají Albánci, a naopak Kosovská vláda přerušuje telekomunikační 
spojení Telekomu Srbija v oblastech obydlených Srby. V kombinaci s nepříliš kvalitními sítěmi 
provozovanými mobilními operátory dochází k situaci, ve které nelze navázat jakékoli 
telefonní spojení. Zmíněná situace samozřejmě netrvá stále, ale její výskyt je poměrně častý. 

V září 2012 se kosovští poslanci rozhodli, že Kosovo přestane používat Srbskou 
telefonní předvolbu +381 a začne využívat Albánskou předvolbu +355. Předvolbu +355 
začnou využívat i mobilní operátoři, kteří v současnosti využívají předvolbu Monaka 
a Slovinska. 

Od předestřené anabáze s Albánskou předvolbou si Kosovo slibuje zkvalitnění 
telekomunikačních služeb, resp. možnost vypsání veřejné obchodní soutěže na výběr 
poskytovatelů telekomunikačních služeb v Kosovu, kterou v současné době bojkotuje 
Telekom Srbija, jenž se kosovské telekomunikační sítě nechce vzdát. Zároveň se Telekom 
Srbija odvolává na neuznání nezávislosti Kosova Srbskou vládou a pokládá telekomunikační 
síť v Kosovu za své vlastnictví. Je otázkou, zda se změnou předvolby dosáhne požadovaného 
výsledku. Dle mého názoru záleží výsledek na ochotě mezinárodních organizací vyvinout 
dostatečný nátlak na aktéry sporu. Pokud by Kosovo získalo podporu alespoň dvou dalších 
států světa a jeho nezávislost by poté byla uznána Organizací spojených národů. Z uznání 
nezávislosti Kosova Organizací spojených národů by mimo jiné vyplývala i možnost Kosova 
stát se členem Mezinárodní telekomunikační unie a získat vlastní mezinárodní předvolbu. 

V současné době funguje linka 112 v rámci sítě telefonních center tísňového volání, 
která se skládá z hlavního telefonního centra tísňového volání 112 v Prištině a čtyř130 
krajských telefonních center tísňového volání 112. Hlavní telefonní centrum tísňového volání 
112 je spojeno přímou linkou se situačním centrem. Operátoři linky 112 jsou schopni přijímat 
tísňové volání v angličtině, Srbštině a Albánštině. Kosovo využívá Model 2131 telefonních 
center tísňového volání 112. Hlavní telefonní centrum tísňového volání 112 provádí 
koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech většího rozsahu, 
předává informace do situačního centra a společně se situačním centrem koordinuje 
mezinárodní spolupráci při provádění záchranných a likvidačních prací a poskytování 
a přijímání mezinárodní humanitární pomoci. Vedle linky 112 jsou i nadále používány 
následující národní linky tísňového volání: 122 Policie; 124 Zdravotnická záchranná služba; 
123 Hasiči. 

 

                                                 
129

 Minimální potřebný počet států je 100. 
130

 Mitrovice, Peje, Prizren, Gjilan. 
131

 Model 2, Stage 1 & 2 Public Safety Answering Points (PSAPs). 
Introduction to Next Generation Emergency Services in Europe. European Emergency Number Association. 
2011. http://www.eena.org/ressource/static/files/2011_03_07_NG112_001_2_1.pdf, Příloha č. 3. 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Bc. Lukáš Svoboda, Bezpečnostní spolupráce v prostoru Západního Balkánu (2016_D_01) 

 

 
34 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

6.   Spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva 
 

Spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva můžeme pro potřeby této práce rozdělit na 
spolupráci mezinárodní a regionální. Do kategorie mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany 
obyvatelstva zařadíme takové iniciativy a bilaterální či multilaterální dohody, do kterých je 
zapojen alespoň jeden stát regionu Západního Balkánu a alespoň jeden tzv. třetí stát. 
Regionální spolupráci vymezíme jako iniciativy a bilaterální či multilaterální dohody, do 
kterých jsou zapojeny pouze státy regionu Západního Balkánu, tedy Albánie, Bosna 
a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Kosovo, Chorvatsko, Makedonie. Samozřejmě stačí, 
pokud do výše vymezené kategorie regionální spolupráce budou zainteresovány alespoň dva 
libovolné státy regionu. 
 

Mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva v regionu Západního 
Balkánu 

 
Nástroj předvstupní pomoci  

 
V případě Nástroje předvstupní pomoci (Instrument Pre-Accession Assistance, IPA) 

jde o pomoc poskytovanou Evropskou unií těm zemím, které se rozhodly zahájit přístupová 
jednání o vstupu do Evropské unie. Státy rozhodnuté zahájit přístupová jednání jsou 
rozděleny do dvou skupin. Jedná se o skupinu kandidátských zemí a potenciálních 
kandidátských zemí. V oblasti Západního Balkánu patří do skupiny kandidátských zemí 
Chorvatsko, Makedonie, Černá Hora a Srbsko. Skupina132 potenciálních kandidátských zemí 
v oblasti Západního Balkánu je tvořena Albánií, Bosnou a Hercegovinou a Kosovem. Cílem 
IPA je zejména podpora úsilí o posílení demokratických institucí a právního státu, dodržování 
lidských práv a základních svobod, práv menšin, podpora rovnosti žen a mužů a potlačení 
diskriminace, podpora reforem veřejné správy i hospodářských reforem, hospodářského 
a sociálního rozvoje, urychlení procesu usmíření a obnovy, regionální a přeshraniční 
spolupráce133. Kandidátské státy mohou čerpat pomoc v oblasti transformace a rozvoje 
státní správy, přeshraniční spolupráce, regionálního rozvoje, rozvoje venkova a v oblasti 
vzdělávání a zkvalitňování lidských zdrojů pro státní správu. Potenciální kandidátské země 
mohou čerpat pomoc pouze v oblasti transformace státní správy a přeshraniční spolupráce. 

Dále se bude práce zabývat pouze otázkou čerpání pomoci v oblasti přeshraniční 
spolupráce. Do zmíněné oblasti patří mj. i Nástroj předvstupní pomoci k civilní ochraně (IPA 
Programme on Civil Protection Cooperation, IPA CP). V rámci Evropské unie je od roku 2001 
vytvořen Mechanismus civilní ochrany Společenství (Community Mechanism for Civil 
Protection, CMCP). Jedná se o společný postup zemí Evropské unie při poskytování pomoci 
při nejrůznějších mimořádných událostech v Evropské unii i v ostatních státech světa. 
Poskytováním pomoci je myšleno poskytování humanitární pomoci, vysílání záchranných 

                                                 
132

 Výčet potenciálních kandidátských zemí i kandidátských zemí je platný ke dni 1. března 2012 dle Nařízení 
Rady ES č. 1085/2006 ze dne 17. července 2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci. 
L’instrument d’aide de préadhésion (IAP). Eur-Lex, 2006.  
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/enlargement/e50020_en.htm 
133

 Nařízení Rady ES č. 1085/2006 ze dne 17. července 2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci.  
L’instrument d’aide de préadhésion (IAP). Eur-Lex, 2006.  
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/enlargement/e50020_en.htm 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Bc. Lukáš Svoboda, Bezpečnostní spolupráce v prostoru Západního Balkánu (2016_D_01) 

 

 
35 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

jednotek, expertů nebo poskytnutí finanční pomoci. Do Mechanismu civilní ochrany jsou 
zapojeny jak členské, tak i kandidátské země Evropské unie. 

IPA CP je tedy určen pro přípravu kandidátských i potenciálně kandidátských zemí 
Evropské unie na účast v Mechanismu civilní ochrany. Kandidátské země134 pomáhají 
potenciálním kandidátským zemím zorientovat se v problematice Mechanismu civilní 
ochrany 135. V rámci IPA CP je zahrnut výcvikový program pro experty civilní ochrany, 
mezinárodní stáže expertů pro oblast civilní ochrany, regionální cvičení civilní ochrany, 
mezinárodní cvičení civilní ochrany, semináře zaměřené na problematiku civilní ochrany.136 
Jako příklady mezinárodních cvičení záchranných složek financovaných po linii IPA CP lze 
uvést cvičení CRO-FLOODS 2012. Tématem cvičení byly povodně velkého rozsahu 
v Chorvatsku, které vyžadovaly nasazení záchranných jednotek z ostatních zemí Evropské 
unie v rámci Mechanismu civilní ochrany. Cvičení se účastnily záchranné týmy z Albánie, 
Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Černé Hory, Srbska a Kosova. Role instruktorů se zhostily 
záchranné týmy z Německa, Slovinska, Švédska a Lucemburska a na cvičení se dále podíleli 
pozorovatelé, rozhodčí, hodnotitelé a pomocný personál z 20 evropských zemí. 

 
Program pro prevenci, připravenost a zdolávání mimořádných událostí v oblasti 
středomoří  

 
Program pro prevenci, připravenost a zdolávání mimořádných události v oblasti 

středomoří (Programme for Prevention, Preparedness and Response to Natural and Man-
made Disasters –PPRD South) je financován prostřednictvím Evropského nástroje sousedství 
a partnerství 137 a IPA. 

                                                 
134

 Kandidátské země jsou již v Mechanismu civilní ochrany Společenství zapojeny. 
135

 Například Chorvatsko drží záštitu nad Albánií a Makedonií. 
136

 Nutno zdůraznit, že civilní ochrana je zde chápána především jako ochrana obyvatelstva při nevojenských 
krizových situacích. Týká se tedy především mimořádných událostí, korespondujících s definicí mimořádných 
událostí podle Zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému v platném znění. 
137

 Evropský nástroj sousedství a partnerství (European Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI) je 
finančním nástrojem Evropské unie, který slouží pro realizaci (spolufinancování) nejrůznějších projektů ve 
vybraných partnerských zemích.  
Evropský nástroj sousedství a partnerství je určen zejména k podpoře: 

 politických reforem: budování a úprava institucionálních a správních kapacit, řádná správa věcí 
veřejných, právní stát, dodržování lidských práv, účast občanské společnosti, mezikulturní dialog 
a rovněž boj proti podvodům, korupci, organizované trestné činnosti a terorismu; 

 hospodářských reforem: hospodářský rozvoj, tržní hospodářství, zintenzivnění obchodu a regulační 
sjednocení s Evropskou unií v oblastech společného zájmu, s cílem dosáhnout rostoucí hospodářské 
účasti na vnitřním trhu; 

 sociálních reforem: začlenění, zaměstnanost, odstranění diskriminace, boj proti chudobě; 

 odvětvové spolupráce, zejména v odvětvích společného zájmu: životní prostředí, udržitelný rozvoj, 
energetika, doprava, telekomunikace, zdraví, bezpečnost potravin, vzdělávání a odborná příprava, 
výzkum a inovace; 

 regionálního a místního rozvoje, jakož i regionální (evropsko-středomořský region a region východní 
Evropy) a subregionální integrace; 

 účasti v programech a agenturách Společenství. 
Kromě toho lze Evropský nástroj sousedství a partnerství použít i k podpoře sledování průběhu voleb, 
k poskytování podpory po krizových situacích a při zajišťování připravenosti na katastrofy. 
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PPRD South se zabývá následujícími činnostmi na území členských států138 PPRD 
South: 

 

 hodnocení možných rizik; 

 vytvoření společné Databáze rizik; 

 vytvoření společného Manuálu pro zdolávání mimořádných událostí; 

 pořádání školení, seminářů a cvičení. 
 

Na pozicích odborných poradců (garantů) jsou do PPRD South zapojeny Itálie 
a Francie. 
 

Iniciativa pro spolupráci v jihovýchodní Evropě 
 

Iniciativa pro spolupráci v jihovýchodní Evropě (Southeast European Cooperative 
Initiative – dále jen SECI) vznikla v roce 1996 jako společný projekt Evropské unie 
a Spojených států amerických. 

Jejím cílem je společné řešení problémů týkajících se především zajištění míru 
a udržitelného rozvoje daného regionu. Pro dosažení výše zmíněných cílů jsou pořádány 
různé semináře a konference. Každý členský stát139 má v SECI svého tzv. koordinátora, který 
prosazuje jednotlivé národní projekty v rámci Komise SECI (jednotlivé projekty musí schválit 
nejdříve Hospodářská komise Organizace spojených národů pro Evropu (United Nations 
Economic Commission for Europe, UN/ECE) a spolupracuje s ostatními koordinátory. 
Předkládané projekty se musí týkat následujících oblastí: 
 

 ochrana a obnova životního prostředí, 

 dopravní infrastruktura, 

 rozvoj lodní dopravy, 

 obnova, výstavba, posílení distribučních soustav elektrické energie a zemního plynu, 

 průmyslová infrastruktura. 
 

Schválené projekty jsou financovány ze zdrojů Evropské unie a Spojených států 
amerických. Pro oblast ochrany obyvatelstva se jeví jako potenciálně využitelný první výše 
zmíněný bod, ochrana a obnova životního prostředí. Ochrana a obnova životního prostředí 
v sobě zahrnuje ochranu vodních toků a podzemních vod před znečištěním, ochranu 
přirozených břehů, ochranu nivních lesů atd. Nicméně i přes veškeré vynaložené úsilí se mi 
nepodařilo najít žádný konkrétní projekt SECI, který by se přímo či alespoň okrajově zabýval 
ochranou obyvatelstva. Do budoucna ale není vyloučeno, že se takový projekt může objevit, 
resp. bude navrhnut jedním ze 13 národních koordinátorů SECI. 

 

                                                                                                                                                         
Viz Evropský nástroj sousedství a partnerství (ENPI) 2007-2013. Eur-Lex. http://europa.eu/legislation 
_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe_and_central_asia/r17101_cs.
htm 
138

 Alžírsko, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko, Albánie, Bosna-Hercegovina, 
Chorvatsko, Černá Hora a Turecko.  
139

 Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Černá Hora, 
Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Turecko. 
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Pakt stability pro jihovýchodní Evropu Stabibility Pact for South Eastern Europe 
 

Pakt stability pro jihovýchodní Evropu (Stabibility Pact for South Eastern Europe 
– dále jen SPSEE) byl vytvořen v roce 1999 v reakci na konflikt v Kosovu. Cílem paktu je 
pomoci státům zapojeným do paktu vytvořit podmínky potřebné k zajištění trvalého míru, 
hospodářského rozvoje a prosperity v návaznosti na demokratické principy s důrazem na 
dodržování lidských práv. Dále jsou (byly) vytvářeny podmínky a předpoklady k integraci 
členských140 zemí do Evropské unie a Severoatlantické aliance. Nejvyšším orgánem paktu 
stability je sekretariát, který do roku 2008 sídlil v Bruselu. 

V roce 2008 na konferenci v Sofii bylo rozhodnuto o vzniku Rady pro regionální 
spolupráci). Vznik Rady pro regionální spolupráci s sebou přinesl zánik141 bruselského 
sekretariátu SPSEE a ve své podstatě i konec SPSEE. Veškerá činnost SPSEE přešla na Radu 
pro regionální spolupráci sídlí v Sarajevu. Jednalo se tedy víceméně o změnu názvu a sídla. 
Důvodem změny byl předpoklad zefektivnění práce a lepší ztotožnění států jihovýchodní 
Evropy s institucí, která má sídlo v jednom ze zmíněných státu, a ne v Bruselu. Vzhledem 
k prioritám zahraniční politiky Evropské unie a ostatních států participujících142 na SPSEE bylo 
sídlo Rady pro regionální spolupráci dislokováno právě v regionu Západního Balkánu. 

Činnost SPSEE resp. Rady pro regionální spolupráci, která koresponduje s výše 
uvedenými cíly Paktu lze shrnout do tří pilířů: 
 

 Demokratizace a lidská práva. 

 Rozvoj stabilního tržního ekonomického prostředí, zahraniční obchod a spolupráce. 

 Bezpečnostní otázky. 
 

Z hlediska ochrany obyvatelstva je pro nás nejdůležitější třetí pilíř – Bezpečnostní 
otázky, který se dále dělí na dvě části, a to na oblast bezpečnosti (security) a obrany a na 
oblast soudnictví a veřejné správy. Ochrany obyvatelstva se týká oblast bezpečnosti a 
obrany. V roce 2000 došlo k vytvoření Iniciativy pro spolupráci a přípravu na mimořádné 
události, která v sobě zahrnuje i otázku prevence mimořádných událostí. 

 
Iniciativa pro spolupráci v oblasti prevence a přípravy na mimořádné události 
v jihovýchodní Evropě  
 
Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, Iniciativa pro spolupráci v oblasti prevence 

a přípravy na mimořádné události v jihovýchodní Evropě (Disaster Preparedness and 
Prevention Initiative for South Eastern Europe – dále jen DPPI) DPPI vznikla v roce 2000 
v rámci SPSEE. Členskými státy jsou Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, 
Makedonie, Moldávie, Černá Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Turecko, Řecko 
a Maďarsko. DPPI vytváří prostor pro vytvoření společného postupu členských států při 
zvládání mimořádných událostí, které svým rozsahem překračují hranice jednotlivých států a 

                                                 
140

 Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Makedonie, Moldávie, Černá Hora, Srbsko, 
Rumunsko. 
141

 I přes uzavření sekretariátu SPSEE v Bruselu, v Radě pro regionální rozvoj v Bruselu pracují 3 lidé a tvoří 
v podstatě její ústředí. Rada pro regionální rozvoj zaměstnává v Sarajevu 33 osob. Rada pro regionální rozvoj 
(pouze sekretariát) hospodaří s rozpočtem 3 000 000 eur ročně. 
142

 Japonsko, Norsko, Ruská federace, Turecko, Švýcarsko, Spojené státy americké, členské státy Evropské unie. 
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vytváří též podmínky pro přijímání preventivních opatření. Dále vytváří podmínky k rozvíjení 
a prohlubování znalostí řídících struktur, ale i samotných záchranných složek jednotlivých 
členských státu DPPI. Pořádá rovněž nejrůznější kurzy, semináře a cvičení, a spolupracuje 
s velkým množstvím mezinárodních organizací143. Sekretariát DPPI, který sídlí v Sarajevu, mj. 
také po odborné stránce koordinuje144 legislativní tvorbu týkající se ochrany obyvatelstva, 
krizového řízení a souvisejících otázek v jednotlivých zemích, a vytváří podmínky pro 
uzavírání bilaterálních a multilaterálních mezinárodních smluv v oblasti ochrany obyvatelstva 
mezi členskými státy. 
 

Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje 
 

Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (International Commission for the 
Protection of the Danube River – dále jen ICPDR) byla vytvořena za účelem naplňování 
obsahu Dohody o ochraně Dunaje (Danube River Protection Convention – dále jen DRPC) 
přijaté v Sofii v roce 1994. Důvodem k uzavření DRPC byla nutnost zajistit, aby nakládání 
a využívání podzemních a povrchových vod v povodí Dunaje bylo prováděno v souladu 
s principem trvale udržitelného rozvoje. Bylo tedy třeba zajistit, aby nedocházelo 
k nežádoucímu znečišťování podzemních i povrchových vod, přijmout opatření nutná 
k monitorování úrovně znečištění v ústí Dunaje do Černého moře a možnosti vzniku povodně 
či ledových ker. DRPC je účinná od roku 1998. Do gesce ICPDR spadá celé povodí řeky Dunaje 
(tedy i všechny přítoky) a sdružuje tak všechny státy, na jejichž území se nacházejí zdroje 
vody, které se vlévají do Dunaje. Z hlediska ochrany obyvatelstva se budeme dále zabývat 
otázkou znečištění a povodní. V otázce znečištění nás bude nejvíce zajímat kontaminace 
vody způsobená havárií (průmysl, doprava, atd.). 

V rámci ICPDR byl v roce 1997 vytvořen Systém varování pro případ nehody s únikem 
nebezpečné látky (Accident Emergency Warning System – dále jen AEWS). Systém je založen 
na principu Národního operačního centra, které je umístěno v každé členské zemi ICPDR. 
Centra jsou vzájemně propojena, mají jednotnou organizační strukturu, tzn. musí být 
schopna kdykoli přijmout varovnou informaci, odborně ji vyhodnotit, přijmout odpovídající 
opatření a případně zabezpečit předání varovné informace jinému státu. Od roku 2005 došlo 
k vytvoření webové aplikace, která je prostřednictvím zabezpečeného přístupu přístupna 
pověřeným osobám, které jsou o možném ohrožení informováni prostřednictvím SMS. 
Zmíněná webová aplikace poskytuje všechny potřebné informace týkající se vzniklé havárie 
s únikem nebezpečné látky. Systém AEWS byl již několikrát úspěšně použit, např. při úniku 
kyanidu v roce 2000145. 

Pro případ hrozících povodní každá členská země vypracovává dílčí povodňový plán 
zahrnující příslušné území. Sekretariát ICPDR zpracovává celkový povodňový plán skládající 

                                                 
143

 Severoatlantická aliance, Organizace spojených národů (United Nations – Disaster Management Training 
Programme, UN DMTP), Kancelář Organizace spojených národů pro humanitární pomoc (United Nations Office 
for Humanitarian Assistance, UN OCHA), Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce 
(International Federation of Red Cross/Red Crescent, IFRC), Evropské středomořské seismologické středisko 
(European Mediterranean Seismological Center, EMSC), Švédsko (Civil Contingencies Agency, MSB), Dánsko 
(Denmark Emergency Management Agency, DEMA), Marshallovo středisko (George Marshall Centre), Institut 
Východ-Západ (East West Institute, EWI), Severoatlantická aliance Euro-Atlantic Disaster Response 
Coordination Centre (EADRCC), Evropean Union Civil Protection Mechanism (EU CPM). 
144

 Vykonává spíše poradní funkci. 
145

 Zlatodůl Baia Mare Rumunsko.  
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se ze 17 dílčích povodňových plánů. Varování před blížící se povodní je vydáváno 
prostřednictvím evropského systému varování před povodněmi EFAS (European Flood Alert 
System). Případná spolupráce jednotlivých členských států ICPDR je řešena prostřednictvím 
samostatných bilaterálních či multilaterálních smluv. 
 

Univerzitní centrum pro výzkum a monitorování životního prostředí  
 

Univerzitní centrum pro výzkum a monitorování životního prostředí (Centro 
Interuniversitario di Ricerca in Monitoraggio Ambientale, dále jen CIMA) je nevládní 
neziskovou organizací fungující v rámci Univerzity v Janově za přispění vlády regionu Liguria, 
vlády provincie Savona a Italského úřadu pro civilní ochranu. Univerzitní centrum pro výzkum 
a monitorování životního prostředí v letech 2010 až 2012, ve spolupráci s italským Úřadem 
pro civilní ochranu, albánským Úřadem pro civilní nouzové plánování a krizové řízení, 
Ministerstvem vnitra Albánské republiky a albánským Hydrometeorologickým ústavem 
realizovalo projekt Národní systém pro predikci a prevenci lesních požárů a záplav se čtyřmi 
následujícími cíli: 
 

 vytvořit v Albánii systém center pro predikci a monitorování přírodních rizik; 

 navrhnout a implementovat do praxe program pro hodnocení a řízení rizik, 

 vytvořit systém včasného varování pro případ lesních požárů, systém pokrývá celé 
území Albánie, 

 vytvořit systém včasného varování před blížící se povodní v povodí řeky Buna 
a následně v celém regionu Shkodra. 

 
Charitativní organizace Operation Florian  

 
Charitativní organizace Operation Florian, občanské sdružení, složená z příslušníků 

hasičských sborů ve Spojeném království podporuje rozvoj hasičských sborů a přípravu 
obyvatelstva na mimořádné události, působí v mnoha zemích světa. Pro účely této práce se 
budeme dále věnovat pouze působení zmíněné organizace v Makedonii, Černé Hoře, Kosovu 
a Bosně a Hercegovině. Poskytovanou pomoc můžeme rozdělit do dvou skupin: 
 

 Výcvik a vzdělávání příslušníků hasičských sborů. 

 Poskytování nezbytného vybavení hasičských sborů. 
 

V současné době probíhá projekt zaměřený na výcvik a vzdělávání příslušníků 
hasičských sborů v Makedonii, v rámci kterého bylo dodáno 17 CAS, 300 dýchacích přístrojů, 
30 souprav hydraulického vyprošťovacího nářadí a stovky kusů ochranných oděvů, přileb  
a ostatních osobních ochranných pracovní prostředků. Všechno dodané vybavení je použité 
a vyřazené z používání u hasičských sborů ve Spojeném království. Před odesláním do 
Makedonie prošlo kontrolou a případnými opravami, aby bylo dále použitelné. Výcvik je 
zaměřen na poskytování přednemocniční neodkladné péče, vyprošťování z vozidel a výcvik 
Urban Search and Rescue (USAR) týmu. Organizace se dále podílí na výcviku členů 
Makedonského červeného kříže. Výcvik je zaměřen zejména na vodní záchranu a od roku 
2010 ho absolvovalo 100 posluchačů. Jedním z hlavních důvodů provádění výcviku vodní 
záchrany je tragédie z roku 2009, kdy při nehodě výletní lodi na Ohridském jezeře zahynulo 
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22 bulharských turistů. Tato nehoda ukázala na absenci výcviku záchranných složek ve vodní 
záchraně a na neakceschopnost složek pramenící ze skutečnosti, že nevlastnily lodě, pomocí 
kterých, by bylo možné záchranu provádět. Součástí projektu bylo tedy i poskytnutí dvou 
plavidel vhodných pro záchranu osob, které jsou v současnosti používány právě na 
Ohridském jezeře. 

V minulosti proběhly i další obdobně zaměřené projekty v Kosovu, Černé Hoře146 
a Bosně a Hercegovině.147 

Do Operace Florian jsou zapojeny následující hasičské sbory a dodavatelé hasičské 
techniky: 
 

 East Sussex Fire & Rescue Service, 

 Chesschire Fire & Rescue Service, 

 Greater Manchester Fire & Rescue Service, 

 Grampian Fire & Rescue Service, 

 Lancashire Fire & Rescue Service, 

 Surrey Fire & Rescue Service, 

 Mersey Fire & Rescue Service, 

 Leader group, 

 Supply+. 
 

Mezinárodní hasičská asociace  
 

Mezinárodní hasičská asociace (International Fire & Rescue Association – dále jen 
IFRA) je svým zaměřením velmi blízká Operation Florian. Sídlí rovněž ve Spojeném království. 
Od roku 1996 do současnosti zajistila a dopravila použité cisternové automobilové stříkačky 
a další vybavení do Bosny a Hercegoviny, Kosova, Srbska a Albánie. Darování použité 
hasičské techniky do chudších zemí má především ve Spojeném království velkou tradici. Dvě 
zmíněné organizace jsou proto uvedeny pouze jako příklad. Množství hasičských sborů ve 
Spojeném království poskytuje hasičskou techniku chudším zemím prostřednictvím Rotary 
Clubů148 nebo její přepravu zabezpečuje vlastními silami. 

 
Sdružení ministrů obrany zemí jihovýchodní Evropy  

 
Sdružení ministrů obrany zemí jihovýchodní Evropy (South-Eastern Europe Defence 

Ministerial – dále jen SEDM) je organizace, která byla založena v Tiraně v roce 1996. SEDM 
má 14 členských států149 a dva státy150 se statusem pozorovatele. Ideálem SEDM je zajistit 
trvalý mír a rozvoj v regionu jihovýchodní Evropy a spolupráce s Evropskou unií, 
Severoatlantickou aliancí a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. V rámci 
Sdružení ministrů obrany zemí jihovýchodní Evropy došlo k vytvoření jednotek rychlé 

                                                 
146

 Ve městech Podgorica a Nikšič. 
147

 Ve městě Mostar. 
148

 Například: 
Rotary Club of Bodmin. http://www.rotary-ribi.org/clubs/gallery-detail-page.php?ClubID=1019&PgID=161862 
149

 Albánie, Bulharsko, Řecko, Itálie, Makedonie, Rumunsko, Turecko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá 
Hora, Srbsko, Slovinsko, Ukrajina, Spojené státy americké. 
150

 Moldávie, Gruzie. 
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reakce151 (South-Eastern Europe Brigade, SEEBRIG), které jsou schopny nasazení v oblasti 
jihovýchodní Evropy. Jsou určeny pro řešení vojenských i nevojenských situací. Jednotkami 
SEEBRIG disponují Albánie, Bulharsko, Řecko, Makedonie, Rumunsko a Turecko. 

V roce 2000 byl na shromáždění členských států SEDM přijat návrh na vytvoření 
rámce pro provádění cvičení zaměřených na řešení vojenských i nevojenských krizových 
situací vzniklých na území jednotlivých členských států SEDM pod názvem SEESIM (South 
Eastern Europe Simulation Network). Cvičení v rámci SEESIM se konají každé dva roky152. Jde 
o taktická cvičení na ústřední úrovni, která mají za cíl prověřit součinnost a postupy 
zainteresovaných řídících orgánů v oblasti civilního a nouzového plánování v pojetí 
Severoatlantické aliance.153 Nejedná se tedy o cvičení praktická, při kterých by byly skutečně 
nasazovány určené síly a prostředky (např. SEEBRIG). 

Jako příklad cvičení SEESIM můžeme uvést cvičení SEESIM 12, které se konalo ve 
dnech 14. až 19. října 2012 v bulharském Národním vojenském výcvikovém středisku 
Charalitza. Cílem cvičení bylo prověřit funkce řídících, komunikačních, informačních a dalších 
důležitých softwarových nástrojů při zvládání mimořádných událostí. Pro účely cvičení byl 
simulován kybernetický útok na vládní počítačové systémy v jedné z členských zemí SEDM, 
následovaný teroristickým útokem v podobě použití chemických a biologických zbraní  
a přírodní katastrofou velkého rozsahu. 

 
Rada pro otázky civilního nouzového plánování v jihovýchodní Evropě  

 
Rada pro otázky civilního a nouzového plánování v jihovýchodní Evropě (Civil Military 

Emergency Planning Council for South East Europe, CMEPC) byla vytvořena na úvodním 
zasedání v roce 2001 v Sofii. Členskými státy jsou Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, 
Chorvatsko, Řecko, Makedonie, Rumunsko, Slovinsko a Turecko. Důvodem k založení Rady 
pro otázky civilního a nouzového plánování v jihovýchodní Evropě byla snaha 
o sdružení států jihovýchodní Evropy do jednoho uskupení, které by zastřešilo otázku 
spolupráce s dalšími státy a organizacemi v oblasti civilního a nouzového plánování. Dalšími 
státy a organizacemi jsou myšleny zejména Severoatlantická aliance a Spojené státy 
americké. Spoluprací v oblasti civilního a nouzového plánování je myšlena kooperace 
v otázce implementace GIS, sjednocení komunikačních systémů, oblasti hodnocení rizik, 
vzájemné kooperace, vytváření a sjednocování plánů pro zdolávání různých mimořádných 
událostí mezi jednotlivými státy, pořádání společných cvičení atd. 

Role instruktora pro výše zmíněné oblasti se zhostily Spojené státy americké, a to 
zejména prostřednictví, ženijního vojska (United States Army Corps of Engineers, USACE). 
USACE je obdobou jednotek civilní ochrany, je schopna projektovat a provádět nejrůznější 
stavby nutné pro překonání mimořádných událostí vojenského i nevojenského charakteru, 
pro potřeby armády, místní samosprávy a další státní organizace. Dále provádí i výstavbu 
různých vojenských objektů, podílí se na činnosti provinčního a rekonstrukčního týmu v Iráku 

                                                 
151

 Obdoba battle groups Evropské unie. 
152

 První cvičení se konalo v roce 2002. 
153

 V rámci Severoatlantické aliance je civilní nouzové plánování chápáno jako část systému obranného 
plánování Severoatlantické aliance zaměřená na zajišťování civilních zdrojů a ochranu obyvatelstva. Na národní 
úrovni je doplněno podle specifických místních podmínek.  
Terminologický slovník – krizové řízení a plánování obrany státu. Ministerstvo vnitra České republiky. 
http://www.mvcr.cz/clanek/terminologicky-slovnik-krizove-rizeni-a-planovani-obrany-statu.aspx 
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a Afganistánu, disponuje silami a prostředky k detekci chemických, biologických, 
radiologických a nukleárních látek a k provádění dekontaminace a podílí se na civilním 
a nouzovém plánování. 

 
Černomořská iniciativa pro spolupráci v otázkách civilního nouzového 
plánování  

 
Černomořská iniciativa pro spolupráci v otázkách civilního a nouzového plánování 

(Black Sea Initiative on Civil Military Emergency Planning, BSI) byla založena v roce 2004 
USACE. Důvod k založení Černomořské iniciativy je stejný jako v případě výše uvedené Rady 
pro otázky civilního a nouzového plánování v jihovýchodní Evropě, tedy kooperace v otázce 
implementace GIS, sjednocení komunikačních systémů, oblasti hodnocení rizik, vzájemné 
kooperace, vytváření a sjednocování plánů pro zdolávání různých mimořádných událostí 
mezi jednotlivými státy, pořádání společných cvičení atd. Členskými státy154 Černomořské 
iniciativy jsou Bulharsko, Moldávie, Rumunsko, Gruzie, Ukrajina, Ruská federace, Spojené 
státy americké, Rumunsko, Turecko a Albánie. 

 
Evropské ujednání o velkých nebezpečích 
 
Evropské ujednání o velkých nebezpečích (EUR-OPA Major Hazard Agreement, EOHA) 

představuje dohodu Rady Evropy, uzavřenou mezi evropskými a dalšími státy upravující 
spolupráci v oblasti zvládání mimořádných událostí velkého rozsahu. Rozsah spolupráce 
v sobě zahrnuje vědeckou činnost, hodnocení rizik, plánování preventivních opatření, 
spolupráci v oblasti informačních systémů atd. EOHA byla přijata Výborem ministrů Rady 
Evropy v roce 1987 a k 24. ledna 2013 ji přijalo 26 států.155 

Zmíněné vědecké činnosti v oblasti přípravy na mimořádné události a zvládání 
mimořádných událostí se v rámci EOHA věnuje celá řada vědeckých institucí156. Vzhledem ke 
skutečnosti, že předmětem této práce je teritorium Západního Balkánu, uvedu zde jako 
příklad Evropského střediska o zranitelnosti průmyslových systémů a systémů podpory života 
(European Centre on the Vulnerability of Industrial and Lifeline Systems, ECILS) sídlící 
v makedonském Skopje. 

Evropské centrum pro výzkum zranitelnosti důležitých průmyslových a životně 
důležitých systémů157 je součástí makedonské Univerzity Cyrila a Metoděje a zabývá se 
především výzkumem rizik spojených se seismickou aktivitou Země. 
 

                                                 
154

 Publikace USACE z roku 2007 Albánii neuvádí.  
United States Army Corps of Engineers. Engineering in Europe. 2007, č. 1. bez ISSN.  
http://www.nau.usace.army.mil/news/pdf/2007/EiE_Winter_07.pdf  
Novější publikace GAETANI, Francesco; PARODI, Antonio; SICCARDI, Franco; MIOZZO, Davide; TRASFORINI, Eva. 
The structure, role and mandate of civil protection in disaster risk reduction for South Eastern Europe. CIMA, 
2009, bez ISBN, již Albánii uvádí. 
155

 Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Gruzie, Řecko, 
Lucembursko, Malta, Moldávie, Monako, Portugalsko, Rumunsko, Ruská federace, San Maríno, Srbsko, 
Španělsko, Makedonie, Turecko, Ukrajina, Alžírsko, Libanon, Maroko. 
156

 Nejčastěji v rámci vysokých škol.  
157

 Mohli bychom je definovat jako prvky kritické infrastruktury. 
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Regionální spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva v regionu Západního Balkánu 
 

Na úseku regionální spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva jsou v porovnání 
s mezinárodní spoluprácí znát jisté rezervy. Například Albánie má uzavřené bilaterální 
dohody týkající se ochrany obyvatelstva (pomoc při zvládání mimořádných událostí) pouze 
s Chorvatskem a připravuje uzavření dohody s Černou Horou a s Makedonií. Oblast 
regionální spolupráce přehledně znázorňuje následující tabulka. 
 

Tabulka: Přehled mezinárodních smluv mezi státy Západního Balkánu. 
 

 Albánie 
Bosna a 

Hercegovi
na 

Make-
donie 

Srbsko 
Černá 
Hora 

Chorvat-
sko 

Kosovo 

Albánie   P  P ANO  

Bosna 
a Hercegovina 

  ANO ANO ANO ANO  

Makedonie P ANO   ANO ANO  

Srbsko  ANO ANO  ANO ANO  

Černá Hora P ANO ANO ANO  ANO  

Chorvatsko ANO ANO ANO ANO ANO   

Kosovo        

 
Legenda: P: smlouva v přípravě; ANO: smlouva uzavřena. 

 
Spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva s Českou republikou 

 
Bezpečnost, stabilita, a prosperita v oblasti jihovýchodní Evropy je trvalým zájmem 

České republiky. Jde také o tradiční sféru jejích ekonomických zájmů. Česká republika bude 
nadále usilovat o posílení bilaterální spolupráce s jednotlivými zeměmi na pozadí jejich 
specifických potřeb a společných priorit. Dlouhodobou zahraničně-politickou prioritu 
představuje z tohoto pohledu západní Balkán. Česká republika bude nadále podporovat 
integrační snahy států tohoto regionu a v tom smyslu se bude angažovat jak bilaterálně, tak 
uvnitř Evropské unie a Severoatlantické aliance.158 S jednotlivými státy Západního Balkánu 
nemá Česká republika v současné době uzavřenu žádnou bilaterální smlouvu týkající se 
ochrany obyvatelstva. Na následujících příkladech můžeme ovšem vidět, že i přes absenci 
bilaterálních smluv České republiky již řadu let státům regionu Západního Balkánu pomáhá 
při přípravě na nejrůznější mimořádné události a při zvládání mimořádných událostí velkého 
rozsahu. 
 

Příklady humanitární pomoci poskytnuté Českou republikou státům Západního 
Balkánu159 

 

                                                 
158

 Koncepce zahraniční politiky České republiky. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2012.  
http://www.mzv.cz/file/675937/koncepce_zahranicni_politiky_2011_cz.pdf 
159

 Zmíněna je pouze humanitární pomoc poskytnutá přímo Českou republikou, nikoliv prostřednictvím 
nevládních humanitárních organizací. 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Bc. Lukáš Svoboda, Bezpečnostní spolupráce v prostoru Západního Balkánu (2016_D_01) 

 

 
44 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 Makedonie, rok 2000: lesní požáry – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 
daroval dva terénní automobily Lada Niva, nasazení vrtulníku Letecké služby Policie 
České republiky k hašení lesních požárů, záchraně a evakuaci osob a přepravě 
materiálu a hasičských jednotek. 

 Makedonie, rok 2007: lesní požáry – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 
daroval 100 kusů zásahových přileb. 

 Albánie, rok 2007: lesní požáry – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
daroval 120 párů zásahových rukavic a 120 párů zásahové obuvi. 

 Albánie, rok 2008: výbuch muničního skladu – darován zdravotnický materiál, léčiva 
a krevní plazma. 

 Srbsko, rok 2012: výcvik specialistů v oblasti ochrany před účinky chemických zbraní 
v Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. 

 Kosovo, rok 2003: výcvik příslušníků Kosovského ochranného sboru160 v oblasti 
ochrany obyvatelstva a zdolávání požárů v Odborném učilišti požární ochrany Frýdek-
Místek. 

 Bosna a Hercegovina, rok 2012: pomoc potápěčů Policie České republiky při 
pyrotechnické asanaci části řeky Sávy. 

                                                 
160

 Kosovský ochranný sbor (KPC; Trupat e Mbrojtjes së Kosovës, TMK) byl vlastně demilitarizovaným 
nástupcem Kosovské osvobozenecké armády, jehož primárním úkolem bylo plnění úkolů v oblasti ochrany 
obyvatelstva a zdolávání požárů. V roce 2008 byl KPC přeměněn na KSF (Kosovo Security Force; Forca e Sigurisë 
së Kosovës, FSK). KSF se skládá jak ze záchranných sborů, tak i z ozbrojených bezpečnostních sborů. 
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7.   Závěr 
 

Celý region Západního Balkánu je zejména kvůli sérii válečných konfliktů, které 
provázely rozpad Socialistické federativní republiky Jugoslávie v letech 1991 až 1999161, 
a občanské válce v Albánii v roce 1997 v porovnání s Českou republikou a dalšími vyspělými 
státy několik let pozadu v oblasti vývoje legislativy související s krizovým řízením, ochranou 
obyvatelstva, integrovaným záchranným systémem a požární ochranou. Státy Západního 
Balkánu se tvorbou výše zmíněné legislativy začaly zabývat vesměs až po roce 2005 
v souvislosti s jejich zájmem o vstup do Evropské unie. 

Kvalitativní úroveň zajištění ochrany obyvatelstva je nejen v případě regionu 
Západního Balkánu dána především finančními možnostmi jednotlivých států, které jsou 
v současné době velmi omezené. Dovolím si tvrdit, že nejen v otázce zajištění ochrany 
obyvatelstva jsou státy Západního Balkánu v podstatě závislé na zahraniční pomoci, která 
může mít jak finanční podobu, tak i odbornou a materiální formu. Například objem 
finančních prostředků určených v letech 2011až 2013 státům Západního Balkánu 
alokovaných v programu Nástroje předvstupní pomoci je zhruba 1,7 miliard eur.162 

Jak vyplývá z Koncepce zahraniční politiky České republiky z roku 2011, je v zájmu 
České republiky vytvářet a udržovat zahraniční vztahy se státy Západního Balkánu, což je ve 
většině případů spojeno s finančními možnostmi České republiky. Dle mého názoru by bylo 
efektivnější a možná i finančně méně náročné zacílit podporu České republiky státům 
Západního Balkánu na oblast školení a výcviku expertů v oblasti ochrany obyvatelstva, 
krizového řízení, integrovaného záchranného systému a požární ochrany a do oblasti 
prevence vzniku mimořádných událostí včetně havarijního plánování. Je samozřejmě 
žádoucí, aby ve zmíněných oblastech Česká republika kooperovala s ostatními státy Evropské 
unie a dalšími státy. 

Vnímání rizik u mimořádných událostí je do jisté míry ovlivněno i mentalitou 
balkánských národů, díky čemuž se lze setkat např. s tím, že i v období extrémního sucha 
dochází k zapalování komunálního odpadu a vypalování trávy, což má za následek rozšíření 
požáru na okolní vyschlou vegetaci. Příslušné složky však vzniklý požár malého rozsahu nijak 
neřeší. Takto vzniklý nikým neřešený požár se většinou rozšíří na velmi velkou plochu a pro 
místní složky se stává nezvladatelným. Každoročně se opakující lesní požáry v regionu 
Západního Balkánu se poté řeší vysíláním humanitární pomoci v materiální a finanční podobě 
a také formou vysílání záchranných jednotek. Příkladem mohou být lesní požáry v Albánii  
a v Makedonii v roce 2007, kdy humanitární pomoc163 poskytnutá Českou republikou stála 
2 miliony Kč a o jejímž faktickém přínosu k likvidaci lesních požárů lze dle mého názoru velmi 
pochybovat. 

Cílem této práce bylo co nejlépe a co nejvíce vyčerpávající měrou popsat systémy 
ochrany obyvatelstva fungující v regionu Západního Balkánu. Je však nutno brát v potaz, že 
celá oblast ochrany obyvatelstva v zemích Západního Balkánu se stále vyvíjí a je tedy namístě 
předpokládat, že v následujících letech mohou popisované systémy ochrany obyvatelstva 
doznat jistých změn, které však s velkou pravděpodobností nebudou příliš markantní, neboť 

                                                 
161

 Jednalo se o následující válečné konflikty: válka v Chorvatsku 1991 až 1995, válka v Bosně a Hercegovině 
1992 až 1995, válka v Kosovu 1997 až 1999. 
162

 Albánie 257,73 mil. EUR, Bosna a Hercegovina 314,22 milionů EUR, Černá Hora 91,28 milionů EUR, Srbsko 
587 milionů EUR, Kosovo 203,61 milionů EUR, Makedonie 304,76 milionů EUR. 
163

 Jednalo se o zásahové přilby, zásahovou obuv a zásahové rukavice. 
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systémy ochrany obyvatelstva v jednotlivých státech Západního Balkánu jsou od počátku 
budovány tak, aby vyhověly evropskému pojetí ochrany obyvatelstva. 
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Zkratky 
 
AEWS  Accident Emergency Warning System 
ALR  Albánská lidová republika 
AO  Autonomní oblast 
BIH, BiH Bosna a Hercegovina 
BSI   Black Sea Initiative on Civil Military Emergency Planning 
CAS  Cisternová automobilová stříkačka 
CBRN  Chemická, biologická, radiační, nukleární 
CIMA Centro Interuniversitario di Ricerca in Monitoraggio Ambientale 
CMCP  Community Mechanism for Civil Protection; Mechanismus civilní ochrany 

Společenství 
CMEPC SEE  Civil Military Emergency Planning Council for South East Europe 
CNP  Civilní nouzové plánování 
CO  Civilní ochrana 
CZ  Civilna zaščita 
ČR   Česká republika 
DEMA  Danish Emergency Management Agency 
DPPI SEE  Disaster Preparedness and Prevention Initiative for South Eastern Europe 
DRPC  Danube River Protection Convention 
DSS   Demokratická strana socialistů 
EADRCC NATO Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre 
ECILS  European Centre on the Vulnerability of Industrial and Lifeline Systems 
EENA  European Emergency Number Association 
EFAS  European Flood Alert System 
EMSC  European Mediterranean Seismological Center 
ENPI  European Neighbourhood and Partnership Instrument 
EOHA   EUR-OPA Major Hazard Agreement 
ES  Evropské společenství 
EU CPM EU Civil Protection Mechanism 
EU  Evropská unie 
EWI  East West Institute 
FBiH  Federace Bosny a Hercegoviny 
FLRJ  Federativní lidová republika Jugoslávie 
FYROM Former Yugoslav Republic of Macedonia 
GIS  Geografický informační systém 
GŘ HZS Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
HQ SACT Norfolk Headquarters Supreme Allied Commander Transformation Norfolk 
HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
CHDS  Chorvatské demokratické společenství 
ICPDR International Commission for the Protection of the Danube River 
IFRA   International Fire & Rescue Association 
IFRC  International Federation of Red Cross/Red Crescent 
IOO LB  Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč 
IPA   Instrument Pre-Accession Asistance; Nástroj předvstupní pomoci 
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IPA CP Instrument Pre-Accession Asistance Programme on Civil Protection 
Cooperation 

ITU  International Telecommunication Union 
IZS  Integrovaný záchranný systém 
JBT  Josif Broz Tito 
JFTC  Joint Force Training Centre Bydgosz 
JLA  Jugoslávská lidová armáda 
JPO  Jednotka požární ochrany 
JTO  Jednotky teritoriální obrany 
JWC  Joint Warfare Centre Stavanger 
KI  Kritická infrastruktura 
KPC   Kosovský ochranný sbor 
KSF   Kosovo security force 
KSHS  Království Srbů, Slovinců a Chorvatů 
M&S COE  Rome Modelling & Simulation Centre of Excellence Rome 
MNE  Montenegro 
MSB  Swedish Civil Contingencies Agency 
MU  Mimořádná událost 
MV  Ministerstvo vnitra 
NSPPZ  Národní systém pro predikci a prevenci lesních požárů a záplav 
OO   Ochrana obyvatelstva 
OOPP  Osobní ochranné pracovní prostředky 
OPIS  Operační a informační středisko 
OSN  Organizace spojených národů 
OUPO FM Odborné učiliště požární ochrany Frýdek – Místek 
PČR  Policie České republiky 
PPRD  South Programme for Prevention, Preparedness and Response to Natural 

and Man-made Disasters 
PRT  Provinční rekonstrukční tým 
RCC  Regional Cooperation Council 
RS  Republika srbská 
RSK  Republika srbská krajina 
RU   Rakousko-Uhersko 
SAOK  Socialistická autonomní oblast Kosovo 
SAOV  Socialistická autonomní oblast Vojvodina 
SaP  Síly a prostředky 
SECI   Southeast European Cooperative Initiative 
SEDM   South-Eastern Europe Defence Ministerial 
SEEBRIG South Eastern Europe Brigade 
SEESIM  South Eastern Europe Simulation Network 
SFRJ  Socialistická federativní republika Jugoslávie 
SHS   Stát Srbů, Chorvatů a Slovinců 
SK  Srbské království 
SLO   Splošnej ljudskej obrambe 
SMS  Krátká textová zpráva 
SPSEE   Stabibility Pact for South Eastern Europe 
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STOÚ  Stálý tlakově odolný úkryt 
SŽDC  Správa železniční dopravní cesty 
TCTV 112 Telefonní centrum tísňového volání 112 
TS  Telekom Srbija 
UCK   Kosovská osvobozenecká armáda 
ÚKP  Ústřední krizový plán 
UN DMTP United Nations: Disaster Management Training Programme 
UN OCHA UN Office for Humanitarian Assistance 
UN/ECE United Nations Economic Commission for Europe 
UNPA  United Nations Protection Area 
USA  Spojené státy americké 
USACE   United States Army Corps of Engineers 
USAR  Urban Search and Rescue 
VCNP  Výbor pro civilní nouzové plánování 
VS  Varšavská smlouva 
ZB   Západní Balkán 
ZLP  Záchranné a likvidační práce 
ZZS  Zdravotnická záchranná služba 
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Příloha: Znázornění průběhu „vojenské hranice“.164 
 

 
 
Příloha: Znázornění situace po rozpadu Království SHS v roce 1941.165 
 

 

                                                 
164

 Austria – Forum: Die sogenannte Militärgrenze im Osten der Monarchie. [cit. 1. 2. 2013]. 
http://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Geschichtsatlas/Milit%C3%A4rgrenze. 
165

 Partition of Yugoslavia 1941. Washington, DC: United States Holocaust Memorial Museum. [cit. 1. 2. 2013]. 
http://www.ushmm.org/wlc/en/media_nm.php?MediaId=2120. 
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Graf: Srovnání populace jednotlivých států Západního Balkánu s Českou republikou.166 
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Graf: Srovnání rozlohy jednotlivých států Západního Balkánu s Českou republikou (km2). 
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 Údaje, vztahující se k Srbsku, jsou bez území a populace Kosova. 
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Diagram: Organizační struktura ochrany obyvatelstva v Albánii. 
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Diagram: Struktura Úřadu pro civilní nouzové plánování a krizové řízení. 
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působností 

 Společné operační centrum Ministerstva obrany 

 Centrum pro varování a řízení evakuace 

 Základny civilní ochrany 

 Báňská záchranná služba 

 Červený kříž 

 Policie 

 Zdravotnická záchranná služba 

 Letecká záchranná služba 

 Akademie věd a další ústavy 

 Generální ředitelství silnic a dálnic 

 Generální ředitelství železnic 

 Havarijní služby 

 Další nevládní organizace 
 

Hasičské 
stanice 

Lesní správa 
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Diagram: Organizace ochrany obyvatelstva v Bosně a Hercegovině. 
 

 

Rada ministrů Bosny a Hercegoviny 
 

Ministerstvo bezpečnosti 
Bosny a Hercegoviny 

 

Odbor pro civilní ochranu 
 

Úřad pro mezinárodní spolupráci v oblasti 
ochrany obyvatelstva 

 
 

 Úřad pro strategické plánován a přijímání opatření potřebných 
k provádění záchranných prací 

Úřad pro stavby civilní ochrany a výcvik složek podílejících 
se na ochraně obyvatelstva 

Operační středisko linky 112 
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Diagram: Systém ochrany obyvatelstva ve Federaci Bosny a Hercegoviny. 

 

Vláda Federace 
Bosny a Hercegoviny 

Úřad pro plánování, 
ochranu 

obyvatelstva, 
záchranné práce 
a hasební práce 

Federální velitelství 
civilní ochrany 

Úřad pro technické 
záležitosti v oblasti 

ochrany 
obyvatelstva 

Úřad pro 
odminovávání  

a likvidaci 
nevybuchlé 

munice  

Federální správa 
civilní ochrany 

Úřad pro právní 
problematiku 

v oblasti ochrany 
obyvatelstva 

Inspektorát civilní 
ochrany 

Federální výcvikové 
a vzdělávací 

středisko 

Federální 
Operační  

a informační 
středisko 
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Diagram: Organizace ochrany obyvatelstva v Republice Srbské. 
 

 

Vláda Republiky 
Srbské 

Úřad pro organizaci 
civilní ochrany, 

plánování a výcvik 

Ministerstvo pro místní záležitosti  
a samosprávu 

Úřad pro finanční 
záležitosti a 

archivní službu 

Správa civilní 
ochrany, ředitel 

Úřad pro právní a 
personální 
záležitosti 

Úřad pro 
odminovávání 

Oddělení pro monitorování, varování  
a vyrozumění 

Oddělení pro výcvik, vstupní přípravu, nábor 
a logistiku 

Oddělení pro organizaci, plánování 
a provádění opatření civilní ochrany 

 Základna civilní ochrany Banja Luka 

 Základna civilní ochrany Bijeljina 

 Základna civilní ochrany Doboj 

 Základna civilní ochrany Sokolac 

 Základna civilní ochrany Trebinje 

Oddělení pro finanční 
záležitosti a archivní službu 

Oddělení pro 
materiální  

a technické zdroje 
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Diagram: Organizace ochrany obyvatelstva v Distriktu Brčko. 
 

 

 Úřad pro národní bezpečnost 

Odbor civilní ochrany Ředitelství hasičského sboru Odbor pro informace 
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Diagram: Organizační struktura ochrany obyvatelstva v Srbsku. 
 

 
 

Ministerstvo 
vnitra 

Odbor ochrany obyvatelstva  

Oddělení pro mezinárodní spolupráci 
a komunikaci s médii 

Zařízení pro výcvik 

Operační  
a informační středisko 

Oddělení prevence 

Ředitelství Hasičského 
záchranného sboru 

Oddělení pro řešení krizových stavů 
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Diagram: Organizační členění Národního ředitelství pro ochranu obyvatelstva a provádění 
záchranných prací, Chorvatsko. 
 

 
 

Národní ředitelství pro ochranu obyvatelstva a provádění 
záchranných prací 

Oddělení pro 
mezinárodní 
spolupráci 

Řídící výbor 

Kancelář ředitele 

Oddělení interního 
auditu 

Odbor pro linku 112 

Odbor ochrany 
obyvatelstva 

Odbor personální, 
finanční a právní 

Škola požární ochrany 

Ředitelství 
Hasičského 

záchranného sboru 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Bc. Lukáš Svoboda, Bezpečnostní spolupráce v prostoru Západního Balkánu (2016_D_01) 

 

 
8 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Diagram: Organizace ochrany obyvatelstva v Chorvatsku na úrovni okresů. 
 

 

Okresní úřad pro organizaci a provádění opatření směřujících k ochraně obyvatelstva  
a provádění záchranných prací 

Okresní operační  
a informační 

středisko 

Oddělení 
prevence, 
plánování 
a kontroly 

Odbor ochrany 
obyvatelstva 
a provádění 

záchranných prací 

Národní jednotky 
pro likvidaci 

lesních požárů 
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Diagram: Organizace ochrany obyvatelstva v Makedonii. 
 

 

Vláda 

Ředitelství civilní 
ochrany  

a záchranných prací 

Hlavní velitelství civilní 
ochrany a záchranných prací 

Opatření nutná k zajištění 
ochrany obyvatelstva  
a záchranných prací 

Orgány státní správy 

Soukromé subjekty 

Krajské pobočky 
Ředitelství civilní 

ochrany a 
záchranných prací 

Místní pobočky 
Ředitelství civilní 

ochrany  
a záchranných prací 

 
 

starosta obce 
s rozšířenou 
působností 

Místní velitelství 
civilní ochrany  

a záchranných prací 
na úrovni obce  

s rozšířenou 
působností 

Místní jednotky 
požární ochrany 

Další místní 
záchranné jednotky Soukromé 

subjekty 

Krajské 
velitelství civilní 

ochrany  
a záchranných 

prací 

jednotky  
„search and rescue“ 
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Diagram: Struktura ochrany obyvatelstva v Černé Hoře. 
 

 
 

 Ministerstvo vnitra a veřejné správy 

 Odbor pro nouzové situace 

 Oddělení pro 
civilní ochranu 

 Oddělení pro 
vyhodnocování 

rizika 

 Oddělení pro 
operační řízení 

 Oddělení 
pro 

strategické 
plánování  
a právní 

záležitosti 

Operační  
a informační 

středisko, 
linka 112 

Vrtulníková 
jednotka 

 Oddělení prevence  
a kontroly 

 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Bc. Lukáš Svoboda, Bezpečnostní spolupráce v prostoru Západního Balkánu (2016_D_01) 

 

 
11 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Diagram: Organizace ochrany obyvatelstva v Kosovu. 
 

 
 

Vláda 

Kancelář předsedy vlády 
 

kk 
 
 

 Bezpečnostní rada 
státu 

Ústřední krizový štáb 

Ministerstvo vnitra 

Agentura pro mimořádné události  
 
 

Management 
 
 

112 Priština 
 
 112 

112 

112 

112 

Výcvikové středisko 

Ministerstvo pro ekonomický rozvoj 

Báňský úřad 

Seismologický ústav  

 Hydrometeorologický ústav 

 Ministerstvo životního prostředí a územního 
plánování 
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Diagram: Organizace telefonní centrum tísňového volání 112 v Černé Hoře. 
 

 

Hlavní telefonní 
centrum 

tísňového volání 
112 Podgorica 

Řídící telefonní centrum tísňového volání 112 
Podgorica 

(a Krajské telefonní centrum tísňového volání 112 
Podgorica) 

Řídící telefonní centrum tísňového volání 112 Bijelo 
Polje 

(a Krajské telefonní centrum tísňového volání 112 
Bijelo Polje) 

 

Krajské telefonní 
centrum tísňového 
volání 112 Nikšič 

Krajské telefonní 
centrum tísňového 

volání 112 Bar 

Krajské telefonní 
centrum tísňového 
volání 112 Herceg 

Novi 
Krajské telefonní centrum tísňového 

volání 112 Berane 

Krajské telefonní 
centrum tísňového volání 

112 Pljevlja 


