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Abstract 

The questions of territorial security, or risks, including the critical 
infrastructure protection, could be deal with urban planning tasks, as it is revealed 
from our experience,  from their beginning steps not only in the stage when the 
spatial pattern is just planned and fixed in the urban planning documents. The 
contemporary situation is such that security tasks and questions are solved and 
improved only ex-post e.g. and their importance in the planning processes is 
understudied as very low. Although our planning legislation is neglects the critical 
infrastructure protection and also the majority of territorial security questions. The 
paper is focused of these very important and currently not solved and disseminated 
problems. 

The paper is based on the research framework named “The Legislation 
and Methods Changes for Increasing of Territorial Security” which propose 
independent research organization Civitas per Populi with the intent to join the 
research and contribute in territorial sustainable development of Czech Republic 
on the spread security basement.  
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ÚVOD 

 
Stavba měst, urbanismus a následně i územní plánování se zabývá 

problematikou bezpečnosti již od svých prvopočátků. V podstatě lze říci, že otázky 
bezpečnosti obyvatelstva byly vůbec prvotním impulsem pro vznik měst jako 
takových a byly i motorem jejich vývoje. Otázky vojensko-bezpečnostní byly 
stěžejní pro zajištění života a hradby tak doprovázely města prakticky až do období 
19. století. Stavba měst v 19. století, změny vojensko-politické, ale i hospodářské a 
společenské přinesly nové úkoly a zadání do územního plánování, ale i nová 
bezpečnostní rizika – objevuje se ohrožení obyvatelstva dopravou, nedostatkem 
komunikací, požáry technických zařízení, nedostatky, případně havárie technické 
infrastruktury, apod. Dalo by se říci, že rizika se přenášejí i do oblasti hygieny 
prostředí v souvislosti s rozvojem nakažlivých nemocí a s populační explozí uvnitř 
měst. Pomineme-li extrémní období 2. světové války, pak polovina 20. století 
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přichází s dalším typem rizika, a to se studenou válkou. Opětovně se objevuje 
potřeba budovat zařízení na obranu nikoliv jen vojáků, ale prostých obyvatel proti 
válečnému konfliktu, tentokrát ale jiného charakteru – těžiště se přesunuje pod 
zem, do nepřístupných poloh a jinam. Do územního plánování se v této době 
promítají požadavky na zajištění bezpečnosti území plošně a jako celku, a tak se 
nedílnou přílohou původních územních plánů stává tzv. „doložka civilní ochrany“. 
Snížení bezpečnostních rizik po ukončení studené války vede ke snížení významu 
této části územně plánovacích dokumentací a jejich značné formalizaci 
v institucionální rovině. Poslední legislativní změny v oblasti územního plánování 
vedly (po roce 2005) k tomu, že i tento poslední nástroj zabývající se bezpečností a 
riziky v území byl bez náhrady v systému územního plánování zrušen. Mohlo by se 
proto zdát, že naše města, obce a celá krajina je tedy naprosto bezpečná. Ale tomu 
tak samozřejmě není a ani být nemůže. V rámci systému zavedeného na hodnocení 
staveb nebo činností majících vliv na životní prostředí byla sice zavedena pro řadu 
případů povinná studie rizik, ovšem i tento nástroj byl do značné míry používán jen 
formálně a omezeně, podle potřeby investorů. Rizikové studie navíc zkoumají 
v rámci procesu hodnocení vlivů jen tu svoji a jedinou stavbu, nikoliv však celek 
města nebo regionu, které je nutno hodnotit. O strategických studiích rozvoje na 
tomto místě je skoro zbytečné hovořit, protože dikce těchto studií dává za pravdu 
těm, kteří je vidí pouze jako ekonomický nástroj, případně zdroj nápadů pro rozvoj. 

 
 

1.  BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA SOUČASNÉHO MĚSTA 
 
Problematika řešení bezpečnosti obyvatelstva a kritické infrastruktury 

doprovází stavbu měst a využití území již od nejstarších historických dob a na 
první regulativy Marie Terezie navázaly další, typické pro Rakousko - Uherskou 
střední Evropu, které vedou ke zkomfortnění pobytu občanů ve městech a k jejich 
dalšímu relativně bezpečnému rozvoji. 

Bylo by mylné domnívat se, že tím, že naše města nepotřebují hradby, 
nepotřebují už vlastně žádné obranné systémy. Opak je totiž pravdou. Bezpečností 
rizika se totiž neustále mění a vyvíjí a bohužel i rozšiřují. Namísto přímého 
fyzického napadení, na které v minulosti stačila hradba, jsou tu rizika dalších typů 
útoků různými atentátníky (přímé fyzické ohrožení např. odpálením nálože 
s trhavinami, ale i různé útoky chemickými či biologickými zbraněmi) nebo 
dokonce skupinami osob uvnitř města, a to z nejrůznějších důvodů, kde mocenské 
důvody nemusí být jako dříve hlavními. 

Rozšiřují se i oblasti možného ohrožení, vedle tradičních oblastí 
vojenských rizik tu jsou rizika environmentální, sociodemografická nebo 
klimatická. Uvádíme jen orientační výčet rizik, kterými by se měla současná teorie 
i praxe bezpečnosti území, kritické infrastruktury a obyvatelstva zabývat: 
  V oblasti bezpečnosti, rizik a prostorového uspořádání by měly být 
zkoumány např. následující otázky: 
- zásady uspořádání území z hlediska zajištění všeobecné bezpečnosti 

obyvatelstva a přípravy na mimořádné události; 
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- opatření ke snížení bezpečnostních rizik z pohledu možností vzniku živelních 
katastrof a jejich četnosti (povodně, sesuvy půdy, větrné smrště, apod.); 

- opatření na snížení bezpečnostních rizik z pohledu teroristických útoků, akcí 
rizikových skupin obyvatel nebo vojenských akcí; 

- uspořádání a zabezpečení dostatečné kritické infrastruktury pro řešení 
mimořádných událostí v území; 

- obecná prostupnost a dostupnost území (dostupnost důležitých 
infrastrukturních bodů a únikových a přístupových koridorů) v případě 
mimořádné (krizové) události; 

- vyhledání a popis potenciálně rizikových míst v území z hlediska bezpečnosti 
obyvatelstva i rizik, například v zásobování nebo ekologických rizik a 
následný návrh možného snížení rizik při plánování činností v území. 

V oblasti environmentálních rizik by měly být zkoumány např. tyto 
otázky: 
- ochrana a dostupnost vodních zdrojů, včetně zajištění zásobení obyvatelstva 

vodou; 
- ochrana obyvatel před riziky znečištění ovzduší, prevence a preliminární 

osvěta v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska zdraví lidí; 
- ochrana obyvatelstva před mimořádnými událostmi způsobenými živelními 

pohromami; 
- opatření pro zachování populace obyvatel v oblastech se sníženou dostupností 

základních zdrojů (oblastech, kde je limitované zásobování pitnou vodou, 
energiemi apod.) a zvýšenými riziky živelních pohrom; 

- vytipování, testování a rizikové manuály pro územní plánování 
v bezpečnostně citlivých územích (tj. území s výskytem ghett, ubytováním 
sociálně vyloučených apod.) a plánování rizik v oblastech křížení více 
negativních faktorů prostředí vyplývajících ze struktury osídlení a struktury 
krajiny a sítí (např. oblast náchylná k větrným kalamitám – oblast s častým 
výskytem hladových větrů, sněhové kalamity a námrazy); 

- ochrana obyvatelstva, případně cenných biotopů nebo staveb (včetně 
strategických) před fyzikálními, biologickými a chemickými riziky a lidským 
faktorem. 

V oblasti sociodemografických rizik je nutno zkoumat např. tyto otázky: 
-  progrese zdravotního stavu obyvatelstva v souvislosti s věkovou strukturou 

(náchylnost k postižení civilizačními chorobami a snížená odolnost obyvatel 
k mimořádným událostem a stresovým faktorům); 

-  ochrana a bezpečnost dětí a mládeže v sídlech i krajině; 
-  ochrana a bezpečnost v území při zachování odpovídající produkční 

schopnosti ekonomicky aktivní části obyvatelstva; 
-  prevence a eliminace případných vlivů teroristických útoků a vojenských akcí 

zaměřených na vybrané strategické objekty nebo na skupiny obyvatel 
v území; 

-  progres minoritních skupin ze zemí 3. světa v ČR, rizika menšin a jejich 
kulturních a sociálních civilizačních zvyklostí; 
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-  definice, složení-vytvoření, zajištění (výcvik a vystrojení)  obranyschopných 
a akceschopných složek obyvatelstva jako reakce na světový vývoj 
společnosti i na případné zvýšení rizik v území; 

-  sledování případných dopadů a rizik plynoucích z růstu počtu imigrantů, 
minorit a jejich vlivu a skupin obyvatel se zvýšenou latencí teroristických 
činů a organizované kriminality. 

Rizika uvnitř našich větších i menších měst nejsou ale doposud, až na 
výjimky, jednoznačně systematizována, což samozřejmě znesnadňuje řešení úkolů 
spojených s jejich odstraňováním a zejména v oblasti jejich prevence. Územní 
plánování se bohužel v současném systému řízení rozvoje osídlení omezilo na vizi 
plánu funkčního využití území a až na malé výjimky je spíše spojeno 
s naplňováním představ investorů než s jakýmikoliv bezpečnostními nebo jinými 
požadavky. V procesu územního plánování zmizelo i to poslední, co se 
problematice bezpečnosti území věnovalo, a to „doložky civilní ochrany“. Tyto 
„Doložky civilní ochrany“ ale zoufale v současném systému územního plánování 
chybí a chybí i základní sofistikovaný nástroj, který prostřednictvím GIS, 
družicových snímků, záznamů a digitálních mapových zdrojů namodeluje a 
zpřehlední možná rizika uvnitř města i za hranicí současně zastavěného území. 
 
 
2.  NOVÉ HISTORICKÉ SOUVISLOSTI A ROZVOJ EXTRÉMISMU 

JAKO STIMUL PRO OBNOVU BEZPEČNOSTNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ A SIMULACE PROCESŮ 

 
V úvodu bylo řečeno, že současné územní plánování jakoby rezignovalo 

na jednu ze svých funkcí a nedokázalo reagovat na vývoj ve společnosti a ani na 
vývoj biologických a fyzikálních podmínek pro rozvoj osídlení v naší zemi. 
V kontextu Evropy, kde jsou dlouhodobě plánovány a chráněny vodní zdroje, 
vodárny, zdroje energie, důležité komunikační uzly a další, pak zaostáváme za 
současným trendem, a to zejména proto, že naše země doslova „není na ráně“ – tj. 
podmínky pro život jsou tu poměrně stabilní a bez větších výkyvů a rozsáhlé 
opakované povodně, zemětřesení nebo útoky separatistů nejsou na pořadu dne. 

I přesto, že jsou podmínky pro život příznivé a životní podmínky se stále 
zlepšují, pak je nutno konstatovat, že existuje řada náznaků, které nás nenechávají 
na pochybách, že se blíží okamžik, kdy bude nutno bezpečnostní situaci řešit, a to 
ne v jednom směru, ale rovnou ve více ohledech (pravidelně to tak bývá). 

Výčet znaků v posunu – zhoršení bezpečnostní situace – je jednoznačný, 
objevují se finančně motivované útoky na zdroje vod a vodárny (konec srpna 2009 
v Plzni), množí se počet složitých havárií blokujících i dnes klesající nákladní 
dopravu, a to zejména v okolí větších měst a na dálnici D1, množí se počet 
drobných leteckých nehod, zvyšuje se počet klimaticky zcela neočekávaných a 
nepříznivých situací (ledovka, smrště, přívalové deště, tornáda, atp.), stoupá 
procento etnických a rasově motivovaných konfliktů, stoupá počet rizikových 
skupin nezaměstnaných, mění se dříve stálé klimatické podmínky. S tím stoupá 
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riziko požárů, povodní, riziko větrných smrští, ledovek, krupobití i přívalových 
dešťů, a to prakticky kdekoliv v celé republice. 

To vše přispívá k nejistotám a k nutnosti specifikovat ohrožená území, 
kritickou infrastrukturu, ale i významné provozy a vymezit pravidla pro jejich 
ochranu, zásobování a regulaci údržby a vstupy. V samotném důsledku jde často 
o společensky důležité zdroje a jejich možné ohrožení, případně o zdroj pro 
obyvatelstvo a nebo ochranu jejich majetku. 

Trvalá vojenská nebo policejní ochrana není fakticky ani finančně nutná a 
ani možná, a proto musí být nastaven systém prevence spojený se systémem rychlé 
reakce na neočekávané události. Takový systém by bylo nutno propojit jednak se 
systémem záchranářské intervence, systémem policejní ochrany a ochrany 
obyvatelstva a také se systémem strategického a územního plánování. Jinými slovy 
jde o projekt přemosťující propasti mezi krizovou intervencí, havarijním režimem a 
územně bezpečnostním plánováním. Lze totiž zaznamenat místa s výskytem 
hladových větrů, povodní, zvýšeným počtem polomů a také se špatnou dopravní 
dostupností, stejně jako lze nalézt a modelovat úseky častých nehod nebo etnicky 
motivovaných střetů. 

Takto nastavený „živý“ systém (reagující aktivně na nové údaje a 
parametry do něj vložené) do budoucna nemůže eliminovat všechny negativní 
zásahy do rozvoje nebo jejich možnosti, ale může je nějakým způsobem ovlivnit a 
rozhodně zmenší rozsah způsobených škod minimálně na polovinu a zároveň 
omezí jejich dosah. Díky uvedenému systému bude možno se připravit v určitých 
územích na jisté druhy rizika a také očekávat mimořádné události, které se dříve či 
později projeví. Proto bude i v hmotné nouzi státní pokladny umožněno nasazení 
dostupných správných prostředků a správných odborníků na správném místě, zcela 
v sentencích pravidla „je o velmi důležitější provést tu správnou věc, než provést 
věc správně!“. 

V samotném důsledku lze konstatovat, že půjde při odpovědném přístupu 
při zpracování těchto postupů a plánů o značnou úsporu společensky nutných 
nákladů na obnovu, protože takto nastavený systém by měl předcházet a 
minimalizovat rozsah škod v případě mimořádné události. Znovu je tedy nutno 
zopakovat, že takto nově vytvořená „vrstva“ územního plánu by se měla opírat 
o systém krizového řízení a intervence, plány ochrany obyvatelstva, bezpečnostní 
plány a podmínky vyplývající z územních plánů obcí a měst a jejich možností 
rozvoje. V aktuální rovině rozvoje by mělo jít o zabezpečení podmínek pro rychlé 
a bezpečné zajištění fungování sídel a v preventivní rovině půjde o udržení 
podmínek pro toto zabezpečení a také o omezení možných různých disturbancí… 

Výsledkem výše popsané „bezpečnostní územně plánovací činnosti“ by 
měl být digitální model zohledňující fyzické podmínky, krizové řízení, 
biogeografické podmínky i rizika v daném území v návaznosti na charakter sídla a 
jeho možnosti rozvoje. Sofistikovaná úprava digitálních modelů nemůže zhodnotit 
vše, ale může počítat s dostupnými údaji a jejich pravděpodobností a umožní i jistý 
druh modelování případných krizových nebo jiných scénářů. Výsledkem je kromě 
úspory nákladů v případě mimořádné události také např. možnost odpovídajícího 
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vyhodnocení rozvoje města, jeho limitů a podmínek, případně, a to zejména 
zvýšení bezpečnostního komfortu místních obyvatel. 

Pocit bezpečí – bezpečnostní komfort je jedním ze zásadních faktorů 
ovlivňujících zároveň i místní hospodářský rozvoj nejen ve městě, ale i v celém 
regionu. Podnikatelské aktivity a rozvoj se realizují totiž zejména v území se 
spokojenými občany! 
 
 
ZÁVĚR 

 
Současné územní plánování jakoby rezignovalo na jednu ze svých 

základních funkcí, a to je péče o bezpečnost obyvatelstva a kritické infrastruktury 
v území. 

Z výše popsaného jasně vyplývá jednak potřeba systematizovat typy 
rizik v území, které jsou ovlivnitelné územním plánováním. Systém ochrany 
obyvatelstva a kritické infrastruktury by si měl (nejen pro potřeby územního 
plánování) vytvořit vlastní prostorovou matrici / matrice, které budou nejen 
modelovat různé typy ohrožení např. mapa geotektonické aktivity, radonové riziko, 
kalamitní těžby dřeva (z větrných kalamit, z námrazy), záplavové území, území 
ohrožené nedostatkem vodních zdrojů, či území zranitelné, staré ekologické zátěže 
aj., ale které budou zároveň modelovat způsoby ochrany obyvatelstva a kritické 
infrastruktury před těmito riziky a předjímat způsoby k jejich snížení. 

Na základě uspořádání území realizovaného prostřednictvím nástrojů 
územního plánování je třeba vyhledat v mapách i popisných textech stěžejní 
prvky – klíčové faktory, které vedou k zajištění bezpečnosti území tj. 
k bezpečnosti obyvatelstva a kritické infrastruktury v daném území, tyto 
jednotlivé prvky - faktory popsat a stanovit jejich limitní hodnoty při tvorbě i 
správě územních plánů i dalších typů územně plánovacích dokumentací. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


