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Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 
2020 s výhledem do roku 2030

´ Právní podklad,  je zdůrazňována i potřeba zapojení a 
posílení veřejnosti. 

´ Mimo jiné obsahuje i tyto cíle:
´I. Širší zapojení občanů do systému ochrany 

obyvatelstva (sebeochrana, informace a znalosti, 
systém výchovy a přípravy) 

´II. Širší zapojení právnických a podnikajících 
fyzických osob do přípravy na mimořádné události a 
krizové situace



Možnosti zapojení NNO, dobrovolníků a fyzických 
osob

viz zákon o krizovém řízení

´ velitel zásahu může využít – i nařídit:

´Institut poskytnutí osobní pomoci (i dobrovolná činnost, služba)
´Institut poskytnutí věcné pomoci (i dobrovolná) 
´Institut pracovní výpomoci (dobrovolná, povinná)
´Institut pracovní povinnosti (dobrovolná, povinná)



Pružnost, multiplikace, recyklace, 
udržitelnost, opravitelnost…..

Vedle primárních funkcí (ekonomika, 
společnost, prostředí)
také ReSCO funkce (bezpečnost)





Systémy využití civilní techniky v ReSCO
- filosofie dvojího využití



Systémy propojení lidí – šití roušek a komunitou 
podporované zahradničení v době pandemie



Systémy propojení techniky – elektromobil 
a ostrovní smart grid (Budišov nad B.)



Systémy propojení komunitní energetiky, 
zásobování a IZS (elektrocentrum WaVe
(Mikolajice, ve spolupráci s UCEEB a ČVUT)



Systémy lokální produkce – částečně 
energeticky soběstačná farma Loděnice



Příklad Strategie komunitně vedeného rozvoje 
území MAS pro období 2014 – 20

- doplněno na základě projektu RESILIENCE
(podpora prof.Danihelka, VŠB-TUO FBI)

´ Specifický cíl III: Podpora investic pro větší konkurenceschopnost a stabilitu
území

´ Opatření: Zkvalitnění a rozvoj zařízení veřejné vybavenosti jako jsou zařízení
pro vzdělávání, zařízení pro sociální a rodinnou péči, zdravotnictví, kulturu,
umění, sport, veřejnou správu, integrovaný záchranný systém a
bezpečnostní služby, volný čas a rekreaci, duchovní správu a nekomerční
služby

´ Opatření: Zvýšení připravenosti a vybavenosti všech typů infrastruktury v
území s ohledem na krizové stavy – výpadky energií, záplavy, sucho,
průmyslové havárie apod.

´ Specifický cíl V: Zlepšení úrovně bezpečnosti v území MAS
´ Opatření: Prevence a ochrana před krizovými jevy a katastrofami jako jsou
požáry, povodně, vichřice, hromadné nákazy, sucho a extrémní teploty,
,dále průmyslovými haváriemi, výpadky dodávek energií, komunikačních sítí,
nedostatek vody a potravin

´ Opatření: Podpora činnosti Integrovaného záchranného systému –
především hasičů



ReSCO – nová strategie 21+ 
v podání MAS Opavsko

„Věř v to nejlepší, ale připravuj se na nejhorší“

´ Ekonomická, sociální a environmentální udržitelnost Opavska
´ Tři pilíře provazuje pružná odolnost a bezpečnost regionu
´ Soudržnost, síťování, spolupráce v regionálním partnerství = MAS
´ Prevence a předcházení, průzkum, výstraha, zpomalení, zadržení, 

zatlačení a obnova – příprava na všechny fáze

´Tradičně odolný venkov…..



DĚKUJI ZA POZORNOST

ing. Jiří F. Krist, předseda Národní síť MAS ČR a MAS Opavsko


