
 

Magistrát města České Budějovice   
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím   

 

 
 

Školení civilní obrany pro obyvatelstvo, ochranné prostředky  

 

 

 „Žádost o poskytnutí informací - týkající se pořádání školení civilní obrany pro obyvatelstvo, školení pro zacházení 

s plynovou maskou pro případ chemického nebo radioaktivního útoku, pořízení plynové masky a výprodeje ochranných 

prostředků městem nebo vojenským útvarem.”  

 

 

K požadovanému sděluje povinný subjekt na základě podkladů poskytnutých úsekem krizového řízení odboru kanceláře 

primátora Magistrátu města České Budějovice následující. 

 

K Vašemu dotazu, zda město pořádá školení civilní obrany pro obyvatelstvo, Vám povinný subjekt sděluje, že statutární 

město České Budějovice, respektive žádný jeho orgán či pracoviště takové školení či cvičení nepořádá. Problematikou 

civilní ochrany se komplexně zabývá Hasičský záchranný sbor ČR, kdy konkrétně v Jihočeském kraji tato problematika 

spadá pod Oddělení ochrany obyvatelstva Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Pracovní 

náplň tohoto oddělení, kontaktní údaje pracovníků a veškeré relevantní informace k Vámi vznesené problematice 

(prostředky individuální ochrany, rady, doporučení a vzdělávací materiály) je možné získat na internetových stránkách 

Hasičského záchranného sboru ČR-Jihočeský kraj, sekce Ochrana obyvatelstva. 

 

K dalším bodům žádosti týkající se získání školení pro zacházení s plynovou maskou pro případ chemického nebo 

radioaktivního útoku a jak a kde se dá pořídit plynová maska, povinný subjekt uvádí, že tato problematika se nevztahuje 

k jeho působnosti. Povinný subjekt si Vás shodně pro oba dotazy dovolí odkázat na internet, kde naleznete nepřeberné 

množství společností, které se takovým školením v rámci své činnosti zabývají. Stejně tak je možno zde vyhledat 

společnost, která Vám ze široké škály typů a druhů plynových masek vybere na základě Vašich konkrétních požadavků tu 

nejvhodnější. Informace o prodejnách ochranných prostředků v jednotlivých krajích je taktéž uveřejněna na internetových 

stránkách Hasičského záchranného sboru ČR-Jihočeský kraj, sekce Ochrana obyvatelstva. 

 

K Vašemu poslednímu dotazu, jestli město, nebo nějaký vojenský útvar vyprodá ochranné prostředky, Vám povinný 

subjekt sděluje, že statutární město České Budějovice žádné ochranné prostředky, o které jevíte zájem, nevyprodá, neboť 

žádnými takovými ochrannými prostředky nedisponuje. Současně povinnému subjektu není známa informace, zda 

ochranné prostředky vyprodá nějaký vojenský útvar. V této věci se obraťte přímo na příslušný vojenský útvar.    

 

 
 


