
Krizové řízení 

 

1992 – založení pracovní skupiny pod původním názvem Ochrana před katastrofami 

 

Fakta 1992 – 2000 

 

1992 – v říjnu se v obci Radimovice konala mezinárodní soutěž „Sychrovský pohár“ za účasti 

česko-německo-polských požárních jednotek. 

1993 – na řece Nise v prostoru u města Žitavy bylo uspořádáno první třístranné cvičení 

požárních jednotek s námětem „Únik ropných produktů do řeky“. Cílem akce bylo srovnání 

možností použití techniky a společného velení přeshraničním jednotkám.  

1993 – zpracován přehled profesionálních požárních jednotek na celém území Euroregionu 

Neisse-Nisa-Nysa. 

1996 – vznikl první třístranný materiál – Dokument o mezinárodní spolupráci hasičských 

jednotek v Euroregionu Nisa.  

1998 – 3.10. se ve Frýdlantu uskutečnila mezinárodní soutěž požárních jednotek  z České 

republiky, Německa  a Polska. 

 

Fakta 2000-2010 

 

2000 – byly podepsány smlouvy mezi Českou republikou, Polskem a Německem o vzájemné 

pomoci při katastrofách a velkých haváriích 

2001 – kolektivy mladých hasičů z Raspenavy, Hrádku nad Nisou, obce Porajów, Sieniawka, 

Dzialoszyn, Kopaczów, města Zittau a obce Dittelsdorf založily „Mezinárodní sdružení 

kolektivů mladých hasičů ERN“. 

2001 – byla uspořádána mezinárodní soutěž s požární tématikou „Super pohár mládeže – tří 

zemí“ 

2003 – 2.8. bylo uspořádáno společné cvičení zásahových jednotek z ČR, Polska a Německa 

na téma „Havárie přehradní nádrže“ v obci Sosnowka v Polsku. 

2003 – při fiktivních cvičeních mezinárodních požárních jednotek  byly poprvé vzneseny 

požadavky na výměnu zastaralé techniky a pořízení mobilních vysílaček pro dorozumívání při 

společných zásazích. 

2003 – 10. 12. bylo  založeno bezpečnostní fórum pro oblast Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa –

FOR-BE-S (Forum Sicherheit-Bezpečnost-Bezpieczenstwo) , které sdružuje záchranné složky 

všech tří států. Fórum vzniklo na základě třístranné dohody podepsané v Niesky.  

2004 – proběhla transformace pracovní skupiny Ochrana před katastrofami – záchranářství na 

širší systém práce se zapojením dalších složek integrovaného záchranného systému, 

záchranné zdravotní služby, horské služby, hasičů apod. Pracovní skupina začala pracovat 

pod názvem Přeshraniční krizové řízení. 

2006 – v rámci FOR-BE-S byl vypracován koncept třístranného „Zásahového dokumentu 

k odvracení ohrožení v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ .  

2006 – 10.6. bylo na území obce Podgorzyn uspořádáno mezinárodní požární cvičení 

„Krkonoše 2006“. Cvičení se zúčastnila rychlá záchranná pomoc, horská služba a 200 

záchranářů. 

2007 – ve dnech 22.– 23.3. se uskutečnila konference záchranných služeb na téma 

„Záchranná služba v Euroregionu Nisa – současný stav a perspektivy rozvoje pro záchranné 

systémy“ 

2007 – 14.6. bylo v Bautzen, v rámci programu FOR-BE-S, schváleno tzv.  Memorandum 

k Zásahovému dokumentu. Memorandum představovalo základ pro realizaci třístranného 

projektu „Zásahový dokument k odvracení ohrožení v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 



2010 – v rámci projektu „Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu 

Nisa“ byly požárním jednotkám na české a německé straně pořízeny nové cisternové 

automobilové stříkačky v celkové hodnotě 1,5 mil. EUR. 

2010 – 10.9. se v Liberci konalo setkání odborníků FOR-BE-S včetně ukázkového cvičení 

Integrovaného záchranného systému Euroregionu Nisa 

 

 

Plánované úkoly a cíle 2010-2014 

 Pokračovat na tvorbě zásahového dokumentu a jeho postupném naplňování společnými 

aktivitami. 

 Vytvořit a uvést do praxe Zásahovou příručku včetně tříjazyčného slovníku. 

 Realizovat společná cvičení se zaměřením na přeshraniční pomoc. 

 Vyjasnit a definovat právní zásady pro nasazení složek integrovaného záchranného 

systému na území cizího státu. 

 Podporovat rozšíření soutěže dětí „Učím se bezpečně žít“ na celé území ERN 

 Vyhledávat vhodné projekty pro financování z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 

 


