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1. Úvod 

Pojetí ochrany obyvatelstva v České republice prodělalo v průběhu devadesátých let 

minulého století po stránce právní, institucionální a strukturální poměrně značně složitý vývoj, 

jenž byl doprovodným procesem probíhajících zásadních společensko-politických proměn ve 

státě po roce 1989 a který se po formální stránce odrazil v absenci legislativy ošetřující 

ochranu obyvatelstva jako takovou. I když význam ochrany obyvatelstva, zejména 

s narůstajícími riziky přírodního, antropogenního a smíšeného původu v mírových 

podmínkách, byl v odborných kruzích plně doceňován a příslušnými státními orgány byla 

přijímána dílčí opatření k postupné změně tehdejšího stavu, ucelená koncepce ochrany 

obyvatelstva byla vládou České republiky přijata až v roce 2002. Tato koncepce byla 

nastavena s platností do roku 2006 a s výhledem do roku 2013. 

Další koncepce ochrany obyvatelstva byla přijata v roce 2008 s platností do roku 2013 

a s výhledem do roku 2020. Jedná se o poměrně bohatý informační materiál, který se skládá 

z 25 stran různých opatření k ochraně obyvatelstva v podmínkách České republiky. Uvedená 

koncepce zahrnuje také časový harmonogram plnění různých úkolů a opatření. 

Zákon č. 239 ze dne 28. Června 2000 o integrovaném záchranném systému zavedl 

do našeho právního řádu pojem ochrana obyvatelstva. Podle tohoto zákona se ochrannou 

obyvatelstva rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, 

ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, 

zdraví a majetku s odvoláním na čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám 

z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I). 

V současné době (duben 2012) se připravuje novelizace zákona č. 239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému. 

Ochrana obyvatelstva se stala organickou a prioritní doménou krizového plánování 

a řízení. V souvislosti s jejím systémovým rozpracováním a praktickou realizací se ukázalo 

stále zřejmějším, že příprava kvalifikovaného krizového managera vyžaduje vysokoškolské 

vzdělání, jehož těžiště musí být nutně položeno do zvládnutí teorie i praxe ochrany 

obyvatelstva. 

Ochrana obyvatelstva je velmi významnou oblastí, za kterou odpovídá stát. Autoři 

publikace jsou toho názoru, že oblast „ochrany obyvatelstva“ si vyžaduje zvláštní pozornost. 

Především proto, že jejím hlavním posláním je ochrana a záchrana lidských životů, lidského 

zdraví, jako vůbec  nejvyšších hodnot ve stabilizované demokratické společnosti. Proto je 

v publikaci uveden návrh „zákona o ochraně obyvatelstva“ v podmínkách České republiky. 

A to i přesto, že oblast ochrany obyvatelstva je přímo či nepřímo uvedena v řadě různých 

zákonů, vyhlášek, nařízení a norem (většina z nich je postupně uvedena i v této publikaci). 
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2. Historie ochrany obyvatelstva a její současné 

pojetí  

2.1 Stručná historie ochrany obyvatelstva  

Otázkám spojeným s teoretickým i praktickým řešením ochrany obyvatelstva je u nás 

věnována cílevědomá a kvalifikovaná pozornost více jak sedmdesát pět let. Tato stručná 

historie ochrany obyvatelstva pojednává o této oblasti jen v podmínkách bývalého 

meziválečného Československa, poválečné Československé republice a v poslední etapě také 

o samostatné České republice.   

Po první světové válce, v reakci na stále složitější vývoj mezinárodněpolitické situace 

a narůstajících obav z ohrožení obyvatelstva v případě vzniku válečného konfliktu letectvem, 

zvláště ve spojitosti s možným použitím bojových chemických látek (dříve nazývaných 

otravných látek nebo bojových otravných látek), bylo v Československu z iniciativy 

ministerstva obrany již v roce 1929 založeno Ústředí obrany obyvatelstva, které se zabývalo 

studiem možností protiletecké ochrany obyvatelstva a přípravou její organizace. Působilo 

na základě dobrovolnosti prostřednictvím místních výborů za polooficiální podpory 

ústředních úřadů a aktivní spoluúčasti organizací, které měly ve svém programu prvky 

brannosti. O rok později vznikla organizace Ochrana obyvatelstva proti leteckým útokům. 

K výraznému posunu došlo v prvé polovině třicátých let minulého století, kdy bylo stále 

víc zřejmé, že tehdejší nacistické Německo, které zahájilo intenzivní výstavbu ozbrojených sil 

včetně vojenského letectva, bude prosazovat své agresivní cíle všemi prostředky. Státní 

vedení Československé republiky reagovalo pohotově na tuto situaci řadou konkrétních 

opatření, která vyústila mimo jiné v přijetí zákona č. 82/1935 Sb., o ochraně a obraně proti 

leteckým útokům. Vydáním tohoto zákona a zřízením Civilní protiletecké obrany (CPO) byl 

vytvořen základ zákonného opatření pro ochranu obyvatelstva. Tato přestala být dobrovolnou 

činností. Zodpovědnost za její organizaci byla přenesena na státní orgány. Ústředním řízením 

CPO bylo pověřeno ministerstvo vnitra. Odvozeně od předpokládaného teritoriálního 

a lokálního ohrožení byla provedena kategorizace území. Značná pozornost byla věnována 

problematice ukrytí a to již na základě principu kolektivní ochrany.  

Velmi kvalitně byla řešena i individuální ochrana obyvatelstva. Podle úředně schválených 

předpisů byla vyvinuta a vyrobena československá plynová maska (ochranná maska) vzor 35, 

která v té době, ve srovnání se zahraničními výrobky, zabezpečovala daleko vyšší stupeň 

ochrany a navíc byla cenově přístupná. Historické pojmenování „plynová maska“ je zde 

uvedeno zcela záměrně. V počátcích ochrany obyvatelstva šlo skutečně především  o ochranu 

osob před plynem (fosgen, chlor, kyanovodík, chlorkyan, apod.). Teprve v období po 

2. světové válce byl termín „plynová maska“ nahrazen přesnějším a vystižnějším termínem 

„ochranná maska“. 

Zákon ukládal obcím povinnost zabezpečit ochranné masky pro vybrané kategorie 

obyvatelstva a pro všechny občany v kategorizovaných objektech. V roce 1937 byly řídící 

orgány a výkonné složky CPO téměř dobudovány a působily v těsné součinnosti s armádou. 

Výkonné složky zahrnovaly služby poplachové a hlásné, bezpečnostní a pořádkové, požární, 

asanační, samaritánské, spojovací a zpravodajské, zastírací a zvláštní technické. Zákon č. 75 

z dubna 1938 svými doplňujícími ustanovení k zákonu č. 82/1935 Sb. byl již reakcí na 

bezprostřední ohrožení republiky fašistickým Německem. Koncepce CPO v předválečné 
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Československu byla na úrovni tehdejších požadavků a za daných podmínek představovala 

první historickou etapu systémového a efektivního řešení ochrany obyvatelstva. 

Během nacistické okupace byla CPO v r. 1941 fakticky likvidována a její složky, jednotky 

a materiální vybavení převzala německá protivzdušná obrana. Po osvobození v roce 1945 

přestala bývalá CPO prakticky existovat. První snahy po její obnově se projevily až po roce 

1948. 

Nehledě na jisté dílčí iniciativní kroky, práce na zřízení organizace civilní obrany (dále jen 

CO) vyvrcholily až v roce 1951 přijetím Vládního usnesení o civilní obraně, kterým se 

systémově legalizovala postupná organizační, personální a materiální výstavba CO. Její 

koncepce odpovídala pojetí uplatňovaném v tehdejším Sovětském svazu a byla zaměřena 

výlučně na ochranu před konvenčními bojovými prostředky. Tímto vládním usnesením byly 

na dlouhá léta vymezeny základní prvky CO. K plnění úkolů CO byly ustanoveny kromě 

nevojenských součástí také vojenské a městské útvary složené z vojáků z povolání a základní 

služby. Byla zahájena výstavba velitelských stanovišť, pozorovatelen, chráněných pracovišť, 

zdravotnických a protichemických zařízení. Vlastní příprava obyvatelstva se však v této etapě 

neprováděla. Gestorem plnění tohoto usnesení a v dalších létech orgánem zodpovědným 

za ochranu obyvatelstva bylo Ministerstvo vnitra. 

Vývoj CO v letech 1951–1970 byl poznamenán přechodem jejího výlučného zaměření na 

ochranu před konvenčními zbraněmi na prioritní zabezpečení ochrany před účinky zbraní 

hromadného ničení (dále jen ZHN). V komplexu ochrany proti zbraním hromadného ničení 

(dále jen OPZHN) zaujala důležité místo protichemická ochrana. V roce 1955 byl zřízen 

Výzkumný ústav civilní obrany. Přechod CO na OPZHN znamenal kvalitativně natolik 

zásadní změnu, že si vyžádal přijetí nového Usnesení vlády Republiky československé 

č. 49/1958 Sb. o civilní obraně Republiky československé podle kterého CO představovala 

nedílnou součást obrany státu. Pro účely CO byly zřízeny následující služby: zdravotnická, 

energetická, plynárenská, dopravní, pořádková, požární, silniční a mostní, komunální, krytová, 

vodotechnická, zemědělská, maskovací, stavebně-technická a zásobovací. Operativní řízení 

CO zabezpečovaly štáby CO, složené převážně z vojáků z povolání. Těžiště opatření 

na ochranu obyvatelstva před zbraněmi hromadného ničení spočívalo v kombinací tří hlavních 

způsobů ochrany: 

 evakuace obyvatelstva z prostorů nejpravděpodobnějších úderů jadernými zbraněmi, 

 ukrytí obyvatelstva na celém území státu a zaměstnanců v podnicích, 

 vybavení všeho obyvatelstva prostředky individuální protichemické ochrany. 

V polovině šedesátých let bylo dosaženo vysokého stupně připravenosti CO na všech 

jejích úsecích. Významnou úlohu sehrála CO zejména v roce 1965, kdy došlo na Slovensku 

nejprve v květnu v Zemianských Kostoľanoch k protržení nádrže určené k ukládaní popela 

z nedaleké elektrárny a k uskladňování karbidového vápna a následně v červnu k rozsáhlým 

povodním na Dunaji. Přesto na sklonku šedesátých let bylo ale stále zřejmější, že opatření 

a přípravy CO, zasahující do všech společenských oblastí, nelze nadále realizovat pouze 

na základě vládního usnesení a nutno vypracovat příslušný nový zákon. K jeho přijetí však 

nedošlo. Do řízení civilní obrany se promítly i změny ve státoprávním uspořádání země 

v r. 1968. V roce 1973 by přijat zákon č. 73/1973 Sb., o branné výchově, který obsahoval 

i ustanovení týkající se přípravy občanů k civilní obraně.  

Na základě zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 17/1976 Sb. 

vycházejícího z doktrinální teorie zemi Varšavské smlouvy, byla dnem 1. ledna 1976 

převedena CO z podřízenosti Federálního ministerstva vnitra do podřízenosti Federálního 
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ministerstva národní obrany. Vrcholným orgánem pro řízení obrany státu a CO jako její 

nedílné součásti byla Rada obrany státu. Ústředním orgánem státní správy pro organizaci, 

koordinaci a řízení CO na celém území státu se stalo Federální ministerstvo národní obrany. 

Za zabezpečení úkolů a potřeb CO ve své působnosti odpovídaly národní výbory všech 

stupňů. V létech 1976–1989 se CO v duchu tehdejší praxe řídila usneseními Rady obrany 

státu. Tato koncem roku 1983 schválila Směrnice o Civilní obraně platné od 1. ledna 1983, 

které zahrnovaly: 

 poslání Civilní obrany, 

 hlavní úkoly Civilní obrany v míru a za branné pohotovosti, 

 rozsah a povahu opatřeni Civilní obrany , 

 zásady řízení Civilní obrany, 

 orgány řízení Civilní obrany, 

 štáby Civilní obrany, 

 služby Civilní obrany, 

 právní poměry osob, plnících úkoly Civilní obrany. 

Orgány Civilní obrany se členily na vojenskou, nevojenskou část, pevné a flexibilní 

struktury. 

K vojenské části patřily: 

 Štáb Civilní obrany ČSSR, 

 štáby Civilní obrany ČSR a SSR, 

 štáby Civilní obrany krajů a hlavních měst, 

 štáby Civilní obrany okresů a měst Plzeň, Brno, Ostrava, Košice, 

 pluky Civilní obrany, 

 krajské chemické laboratoře, 

 zkušebny a opravny, 

 Výzkumný ústav Civilní obrany, 

 Výpočetní středisko Civilní obrany,  

 Učebně-výcvikové středisko Civilní obrany. 

Nevojenskou část tvořily jednotky a zařízení CO objektů národního hospodářství, služeb 

CO a národních výborů. Pevné struktury CO představovaly vojenské součásti a řídící útvary 

ústředních orgánů a velkých objektů národního hospodářství. Flexibilní struktury byly tvořeny 

nevojenskou částí CO a územními vojenskými útvary. 

Významnou složkou nevojenské části byly služby CO tvořené jednotkami: 

 stavebně-technické služby, 

 zdravotnické služby, 

 komunální služby, 

 zemědělské služby, 

 požární služby, 

 vodotechnické služby, 

 energetické a plynárenské služby, 

 zásobovací služby, 

 služby ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti. 
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V červnu 1991 schválila Rada obrany státu Koncepci Civilní obrany České a Slovenské 

Federativní Republiky, která reagovala na trendy vývoje CO v zahraničí s cílem položit její 

hlavní zaměření na ochranu obyvatelstva před mimořádnými událostmi nevojenského 

charakteru. Poprvé zde byla formulována funkce CO v mírové době a její zřetelné oddělení od 

úkolů plněných za branné pohotovosti.  

Ještě v době trvání společného federálního státu (1992) byl připraven návrh zákona 

o civilní ochraně v nových společenských podmínkách. Vzhledem k tomu, že se chystalo 

rozdělení společného federálního státu na dvě samostatné republiky, nebyl již návrh zákona 

o civilní ochraně projednán a přijat Federálním shromážděním. 

K podstatné změně podmínek pro fungování CO došlo po rozdělení federálního státu 

a vzniku České republiky 1. ledna 1993. Tímto dnem funkci dřívějšího federálního štábu CO 

převzal Štáb CO České republiky. 17. března téhož roku bylo přijato Usnesení vlády České 

republiky č. 126/1993 Sb., ke stavu civilní ochrany České republiky, její struktuře 

a materiálními zabezpečení. V něm vláda konstatovala, že vytvoření nového systému CO se 

bude řešit společně s novou koncepcí Armády České republiky a bude plně respektovat 

Dodatkové protokoly I a II k Ženevským úmluvám. V tomto usnesení vláda uložila ministru 

obrany předložit do 30. června 1993 nový, úspornější systém civilní ochrany.  

Dne 1. září 1993 byl rozkazem ministra obrany zřízen Hlavní úřad Civilní ochrany České 

republiky, který se stal orgánem Ministerstva obrany pro výkon státní správy ve věcech CO a 

současně nástupnickou organizací Štábu CO České republiky. Dne 24. listopadu 1993 bylo 

přijato Usnesení vlády České republiky č. 660/1993 Sb. o právní úpravě zabezpečení výkonu 

státní správy ve věcech ochrany obyvatelstva v působnosti okresních úřadů (magistrátů). Na 

základě tohoto usnesení ukončily koncem roku 1993 svoji činnost okresní štáby CO a jejich 

úkoly od 1. ledna 1994 převzala oddělení ochrany obyvatelstva referátů obrany a ochrany 

okresních úřadů. V nových strukturách CO na těchto stupních přestali působit vojáci 

z povolání. K zabezpečení úkolů CO v regionech byly od 1. ledna 1994 vytvořeny regionální 

úřady CO a Úřad CO hlavního města Prahy. 

Období 1993–1997 bylo vypracování nové koncepce ochrany obyvatelstva poznamenáno 

jistou stagnací, která byla způsobena zejména opakovanými změnami v chystané reformě 

Armády České republiky a absencí legislativy postihující problematiku ochrany obyvatelstva 

vcelku. V roce 1997 přijala vláda České republiky usnesení č. 710/1997 Sb., kterým uložila 

převést kompetenci výkonu státní správy ve věcech civilní ochrany z Ministerstva obrany na 

Ministerstvo vnitra a usnesením č. 53/1999 Sb. stanovila termín převodu na 1. ledna 2000. 

V nové organizační struktuře došlo ke sloučení Hlavního úřadu CO ČR a Regionálních úřadů 

CO s Hasičským záchranným sborem ČR. Tím byla ukončena činnost Civilní ochrany ČR 

jako instituce a ústředním orgánem odpovědným za ochranu obyvatelstva se stalo Generální 

ředitelství HZS ČR Ministerstva vnitra.  

 

2.2 Právní základ současného pojetí ochrany obyvatelstva  

V letech 1999–2000 byla vydána řada legislativních norem týkajících se ochrany 

obyvatelstva. Nejdůležitější z nich byl zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, 

zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a zákon č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení (krizový zákon) a zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro 

krizové stavy.  
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Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v § 2, s poukazem na čl. 61 

Dodatkového protokolu k  Ženevským úmluvám z  r. 1949, definoval ochranu obyvatelstva 

jako plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití 

obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. 

V roce 2002 vláda svým usnesením č. 417/2002 Sb. schválila novou Koncepci ochrany 

obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015. V témže roce Ministerstvo vnitra vydalo 

vyhlášku č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, která podrobně 

rozvádí plnění konkrétních úkolů spojených s: 

 postupem při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě jejich personálu, 

 způsobem informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, 

připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení, 

 technickým, provozním a organizačním zabezpečením jednotného systému varování 

a vyrozumění, 

 způsobem poskytování tísňových informací, 

 způsobem provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení, 

 zásadami postupu při poskytování úkrytů a způsobem a rozsahem kolektivní a individuální 

ochrany obyvatelstva, 

 požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technickými požadavky 

na stavby civilní ochrany. 

Uvedené legislativní akty představují právní základ pro nové systémové pojetí ochrany 

obyvatelstva České republiky. V souvislosti s měnícími se potřebami a poznatky a novými 

trendy v ochraně obyvatelstva ve světě byly v průběhu dalších let novelizovány. Zákon 

č. 353/1999 Sb. byl nahrazen zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky 

a o změně zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

a o změně zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti 

okresních úřadů (zákon o prevenci závažných havárií). Na základě usnesení vlády ČR 

č. 21/2005 Sb. byla Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 

novelizována a schválena. 

Nová Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 byla přijata 

25. února 2008. Její tvorba byla již velmi ovlivněna plněním první Koncepce z roku 2002. 

Nová koncepce ochrany obyvatelstva představuje v současné době nepodrobnější normu pro 

úkoly a opatření civilní ochrany a proto jí bude věnována v další části publikace samostatná 

kapitola. Potřebnou pomůcku s definicemi a základními pojmy vydalo v roce 2004 a následně 

v roce 2009 Ministerstvo vnitra České republiky. Jedná se o Terminologický slovník, který 

podrobně stanovuje definice a základní pojmy pro dvě klíčové složky integrovaného 

záchranného systému a to pro Hasičský záchranný sbor a Policii České republiky. Kromě 

podrobného vysvětlení pojmů jsou uvedeny i právní normy, kde je definice nebo pojem 

uveden. Výhodou je i to, že tento slovník pod definicí nebo pojmem uvádí anglicky 

a francouzsky psaný ekvivalent.  

Na druhé straně je nutno říci, že se jedná pouze o resortní předpis. Ideálním řešením by 

bylo vydání celostátně platného terminologického slovníku „ochrany obyvatelstva“, na jehož 

zpracování a následném schvalování by se podílely všechny klíčové resorty, které do oblasti 

ochrany obyvatelstva zasahují. 
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Legislativní zabezpečení ochrany obyvatelstva představuje právní aplikaci teorie ochrany 

obyvatelstva a uplatňování zkušeností z její konkrétní realizace do praxe. Je tedy otevřenou 

záležitostí permanentně ovlivňovanou novými teoretickými poznatky a praktickými 

zkušenostmi. Obsahově a kompetenčně organicky souvisí s řešením mimořádných a krizových 

situací, které je právně ošetřeno celou řadou legislativních opatření, zahrnujících zákony, od 

nich odvozené vyhlášky, nařízení a usnesení vlády České republiky. Klíčový a určující 

význam mají zákony č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii, č. 239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému v platném znění, č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

(krizový zákon) v platném znění a vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě 

a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Nutno však mít na zřeteli, že v příloze uvedené 

legislativní normy doznávají průběžné novelizace a lze očekávat, že v budoucnu dojde 

i k jejich zjednodušení a zpřehlednění. 

 

2.3 Ženevské úmluvy z r. 1949 a jejich dodatkové protokoly 

Z hlediska vývoje mezinárodního práva týkajícího se ozbrojených konfliktů mělo zásadní 

význam přijetí čtyř Ženevských úmluv z 12. srpna 1949, které zahrnovaly následující právní 

dokumenty: 

 Ženevské úmluvy o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil 

v poli, 

 Ženevské úmluvy o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na 

moři, 

 Ženevské úmluvy o zacházení s válečnými zajatci, 

 Ženevské úmluvy o ochraně civilních osob za války. 

V roce 1977 byly Ženevské úmluvy doplněny dvěma Dodatkovými protokoly (I, II), 

podepsanými v Ženevě 8. června téhož roku. 

Z hlediska ochrany obyvatelstva mají prvořadý význam Ženevské úmluvy o ochraně 

obyvatelstva za války, které poprvé zakotvily mezinárodně právní ochranu civilního 

obyvatelstva. Tyto úmluvy stanovují prioritu právní regulace války před válečnou účelností. 

Ukládají válčícím stranám povinnost při plánování a řízení bojových operací brát v úvahu 

ochranu civilního obyvatelstva a civilních objektů. Úmluvy však poskytují ochranu pouze 

raněným, nemocným, přestárlým, rodičkám, matkám dětí do sedmi let a dětem do patnácti let. 

Ochrana se jim poskytuje v nemocničních, bezpečnostních nebo neutralizovaných oblastech 

a místech a během transportu. Povolují pro tyto kategorie obyvatelstva volný průjezd zásilek 

léčiv, zdravotnického materiálu, potravin, šatstva a předmětů potřebných k bohoslužbám. 

Důležitý význam má Dodatkový protokol I (o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených 

konfliktů) právně vymezující tzv. nerozlišující útoky. Jde o používání bojových způsobů 

a prostředků, které nelze omezit pouze na vojenské objekty (např. bombardování vojenských 

objektů uprostřed objektů civilních), při nichž očekávané ztráty na civilním obyvatelstvu 

a objektech převyšují konkrétní vojenské výhody. Protokol vymezuje rovněž pojem „civilní 

objekt“, který zahrnuje všechny objekty kromě objektů vojenských. Při čemž za vojenský 

objekt jsou považovány i takové objekty, které svým charakterem, dislokací, účelem nebo 

použitím poskytují za daných okolností zjevnou vojenskou výhodu.  

V případě pochybností o charakteru objektu se předpokládá, že objekt je civilní. Podle 

protokolu mezinárodní ochrany požívají rovněž kulturní hodnoty a místa (objekty) nutné 
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k přežití civilního obyvatelstva a životního prostředí, stejně jako stavby a zařízení jejichž 

destrukce představují pro civilní obyvatelstvo velké ohrožení (např. vodní díla, chemické 

provozy manipulující s nebezpečnými látkami, jaderně-energetická zařízení). Dodatkový 

protokol I definuje rovněž civilní obranu jako plnění humanitárních úkolů, uvedených v jeho 

článku 61, jejichž cílem je chránit civilní obyvatelstvo před nebezpečím, pomoci mu odstranit 

bezprostřední účinky nepřátelských akci nebo pohrom a vytvořit nezbytné podmínky pro jeho 

přežití. Jde o následující úkoly: 

 hlásnou službu, 

 evakuaci, 

 zatemňování, 

 záchranné práce, 

 zdravotnické služby včetně první pomoci a také náboženskou pomoc, 

 boj s požáry, 

 zajišťování a označování nebezpečných oblastí, 

 dekontaminace a podobná ochranná opatření, 

 poskytování nouzového ubytování a zásobování, 

 okamžitou pomoc při obnově a udržování pořádku v postižených oblastech, 

 okamžitou opravu nezbytných veřejných zařízení, 

 bezodkladné pohřební služby,  

 pomoc při ochraně předmětů nezbytných k přežití, 

 doplňující činnost nezbytná k plnění uvedených úkolů, včetně jejich plánování 

a organizování. 

Dodatkový protokol II (obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter) 

v části II stanovuje základní záruky humanitárního zacházení s oběťmi konfliktů. Část III 

postihující ochranu civilního obyvatelstva v článku 13 upřesňuje její pojetí a v článku 14 se 

zabývá ochranou předmětů nezbytných k přežití civilního obyvatelstva.  

I když Ženevské úmluvy jsou z hlediska mezinárodního práva vývojem již do značné míry 

překonány, zůstávají trvalým základem pro rozpracování pojetí civilní ochrany. Každá z nich 

obsahuje ustanovení o mezinárodním kontrolním systému. Podílejí se na něm většinou 

neutrální státy, pokud se válčící strany na nich dohodnou. Dodatkovým protokolem I byla 

zřízena Mezinárodní vyšetřovací komise. 

Závaznost Ženevských úmluv a Dodatkových protokolů přešla na Českou republiku dnem 

1. ledna 1993. Dodatkový protokol III k Ženevským úmluvám je uveden samostatně v další 

kapitole. 

 

2.4 Dodatkový protokol III 

Dne 8. Prosince 2005 byl v Ženevě přijat Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám 

z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku (Protokol III).  

Tento Protokol III znovu potvrzuje a doplňuje ustanovení čtyř Ženevských úmluv 

z 12. srpna 1949 ("Ženevské úmluvy") a kde jsou aplikovaná ustanovení dvou Dodatkových 

protokolů z 8. června 1977 ("Dodatkové protokoly z roku 1977") týkající se rozeznávacích 
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znaků, jmenovitě červeného kříže, červeného půlměsíce a červeného lva a slunce. Vztahuje se 

na tytéž situace jako zmíněná ustanovení. Uznává vedle rozeznávacích znaků Ženevských 

úmluv a k týmž účelům další – nový rozeznávací znak – viz níže. 

Tento další rozeznávací znak, tvořený červeným čtvercovým rámcem na bílém poli 

postaveným na hrot, je shodný s vyobrazením viz. níže. Tento rozeznávací znak je v tomto 

Protokolu označován jako "znak III. Protokolu". 

Národní společnosti těch Vysokých smluvních stran, které se rozhodnou používat znak 

III. Protokolu, mohou při užívání znaku v souladu s příslušnými vnitrostátními právními 

předpisy do něj pro identifikační účely vložit: 

a) rozeznávací znak uznaný Ženevskými úmluvami či kombinaci takových znaků; nebo 

b) jiný znak, který je efektivně používán některou Vysokou smluvní stranou a byl 

prostřednictvím depositáře před přijetím tohoto Protokolu předmětem sdělení ostatním 

Vysokým smluvním stranám a Mezinárodnímu výboru Červeného kříže. 

ZNAK TŘETÍHO PROTOKOLU 

 Vložení symbolu  v souladu s článkem 3 do středu kosočtverce. 

 

 

 

                                                                      

                                                                 

 

2.5 Pojetí ochrany obyvatelstva v EU a strategii NATO 

Pro mezinárodní pojetí má z hlediska mezinárodního humanitárního práva význam 

vymezení pojmu civilní ochrana. V terminologii je nutno rozlišovat mezi civilní obranou 

a civilní ochranou v širším a užším slova smyslu. V prvém případě (civilní obrana) zahrnuje 

veškerá opatření k národní obraně, která nemají vojenský charakter. V druhém (civilní 

ochrana) zahrnuje především opatření k záchraně životů, zdraví, životního prostředí 

a omezení materiálních škod. Z tohoto hlediska lze rozlišovat pojmy civilní obrana a civilní 

ochrana. 

Pokud jde o mezinárodní humanitární právo, lze civilní obranu chápat jako plnění 

humanitárních úkolů uvedených v čl. 61 Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám 

z roku 1949, jejichž cílem je chránit civilní obyvatelstvo před nebezpečím, pomoci mu 

odstranit bezprostřední účinky nepřátelských akcí nebo pohrom a vytvořit podmínky pro jeho 

přežití.  

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století došlo zejména v Evropě 

k zásadním změnám v systémech, strukturách a opatřeních, vedoucích k zachování životů 

a k omezení materiálních škod ve smyslu Dodatkových protokolů I a II Ženevských úmluv pro 

případ vzniku katastrof. Vzhledem k různému chápání takto pojaté civilní obrany se tato, 
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pokud jde o vymezení jejího místa, úlohy, úkolů, organizační struktury, systému řízení 

a příslušné legislativy, v jednotlivých členských státech Evropské unie poměrně značně různí. 

Počátek spolupráce mezi zeměmi EU v civilní ochraně lze datovat rokem 1985, kdy byla 

předložena tzv. „Zelená kniha evropské komise“ nazvaná „Péče o naše životní prostředí - 

akce pro evropské životní prostředí“. Strukturálně je ochrana obyvatelstva zahrnuta do 

generálního ředitelství zabývajícího se „Životním prostředím (DG Environmental), oddělení 

civilní ochrany a ekologických havárií“. Hlavním cílem politiky EU v oblasti ochrany 

obyvatelstva je podpora a pomoc při odpovídajících aktivitách členských států. Návrhy, 

obsažené v Zelené knize byly v různých usneseních Rady Evropské unie v letech l987–1994 

konkretizovány. Týkají se opatření v těchto oblastech ochrany obyvatelstva: 

 nástroje spolupráce, 

 elektronické prostředky komunikace a výměny informací, 

 výměna expertů, vzdělávání, simulační cvičení, 

 terminologie, 

 jednotné evropské nouzové telefonní číslo, 

 informace a komunikace s veřejností, 

 prevence a připravenost, 

 zvláštní rizika.  

Zásadní dokumenty ochrany obyvatelstva EU v současné době představují dva níže 

uvedené dokumenty. 

Akční program Společenství pro ochranu před katastrofami (platný od roku 1997), který 

slouží k podpoře a doplňování opatření členských států při přírodních a technogenních 

katastrofách s cílem zabezpečit ochranu osob, životního prostředí a majetku. 

Z Rozhodnutí Rady Evropské unie vytvořený mechanismu Společenství pro zabezpečení 

posílení spolupráce při pomocných zásazích civilní ochrany z  26. září 2001 podle něhož by 

ochrana obyvatelstva měla být organizována na těchto základních principech:  

 starost o ochranu obyvatel náleží státu, 

 ústředním orgánem v oblasti ochrany obyvatelstva je jedno ministerstvo, zpravidla 

ministerstvo vnitra, 

 konkrétní odpovědnost ministrů a vedoucích jiných ústředních správních úřadů 

za ochranu života, zdraví a majetku je stanovena příslušnými zákony a vyplývá z jejich 

kompetencí, 

 odpovědnost za ochranu obyvatelstva je rozložena na všechny úrovně veřejné správy, 

včetně obcí, 

 profesní organizace tvoří jádro výkonných a částečně i řídících složek, jsou doplňovány 

ostatními složkami různé právní povahy i fyzickými osobami (průměrný stupeň 

připravených specialistů činí 4-5 % populace), 

 široká informovanost veřejnosti o ochranných opatřeních je prostředkem, který napomáhá 

k účinnější sebeochraně obyvatelstva, 

 opatření, připravovaná k řešení následků mimořádných událostí a zmírnění dopadů 

krizových situací v míru, budou v případě potřeby využita i v období válečného stavu.  

Postup Společenství na podporu spolupráce při nasazení k ochraně před katastrofami 

(platný od roku 2004). Každý členský stát může tento materiál využít, pokud chce získat 

přístup ke zdrojům, které má Unie k dispozici. Přitom nemusí jít přímo o stav katastrofy; 



 

 

 

15 

příslušný postup může být aktivován již při hrozícím nebezpečí. Postup obsahuje prvky, 

týkající se uvedení do stavu pohotovosti, a to: 

 zásahových jednotek včetně další podpory nasazení v případě katastrofy, 

 expertů pro vyhodnocovací a koordinační týmy, 

 centra pro předávání informací mezi komisí a členskými státy Unie, 

 zdravotnických zdrojů. 

Postup může být aktivován i při vzniku katastrofy mimo Unii. V takovém případě jsou 

příslušná opatření prováděna buď jako samostatný zásah za koordinace státu, předsedajícího 

v té době Unii, nebo jako příspěvek k zásahu, který je řízen jinou mezinárodní organizací. 

Rozhodnutí členského státu Unie o nasazení vlastních zdrojů v takovémto případě je výlučně 

v jeho kompetenci. 

V letech 1985–1994 bylo přijato šest rezolucí vztahujících se k civilní ochraně. Jejich 

hlavní aspekty byly zahrnuty i do smlouvy o EU. Cílem spolupráce je zkvalitnit ochranu 

obyvatelstva, životního prostředí a majetku. Organizace spolupráce je usměrňována zejména 

vydáváním směrnic, vypracováním hlavních projektů (programů), dílčích specifických 

projektů, výcvikem a simulovanými cvičeními. Významná je směrnice Rady EU 96/82/EC 

o řízení rizik závažných havárií (Směrnice „Seveso II“), která mezi jiným obsahuje 

ustanovení pro plánování předcházení haváriím, informování veřejnosti, přijímání nouzových 

plánů, provádění inspekce, územní plánování a pro výměnu informací o příčinách havárií. EU 

přijala také řadu směrnic a nařízení stanovujících standardy pro jadernou bezpečnost 

a radiační ochranu, které vychází z rámcové směrnice 96/29/Euratom (Směrnice základních 

bezpečnostních standardů). 

V rámci NATO je civilní ochrana v širším slova smyslu zahrnuta do tzv. civilního 

nouzového plánování, které představuje odbornou část krizového řízení. Plánování civilní 

ochrany souvisí s vývojem kolektivních plánů aliance na využití civilních zdrojů při podpoře 

její strategie. Civilní připravenost a řízení odpovídajících prostředků však zůstává 

v odpovědnosti jednotlivých členských států. Koordinace národních plánů v rámci NATO se 

uskutečňuje formou ministerské směrnice pro civilní nouzové plánování, vydávané obvykle 

na dva roky, která stanovuje cíle a priority na příslušné plánovací období. Vrcholným 

plánovacím orgánem je Hlavní výbor pro civilní nouzové plánování, který je poradním 

orgánem Severoatlantické rady. Má celkem osm pracovních výborů, z nichž jeden se zabývá 

civilní ochranou. Předsedu Hlavního výboru řídí generální sekretář NATO nebo jím přidělený 

předseda obranného plánování.  

Vzhledem k extrémní zranitelnosti obyvatelstva ZHN bylo roce 1999 na Washingtonském 

summitu NATO vytvořeno Středisko ZHN NATO, jehož úkolem z hlediska ochrany 

obyvatelstva je koordinovat spolupráci a vzájemnou informovanost s ostatními resorty státní 

správy.  

Civilní nouzové plánování v ČR, jako členské země NATO, je chápáno jako proces 

plánování opatření k zajištění ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, ochrany obyvatelstva, 

trvalé funkčnosti státní správy a přijatelné činnosti státu a obyvatelstva. Jeho nedílnou součást 

představuje civilní ochrana, která zahrnuje plnění úkolů, jejichž cílem je chránit civilní 

obyvatelstvo před nebezpečím, pomoci mu odstranit bezprostřední účinky mimořádných 

událostí nebo krizových situací a vytvořit nezbytné podmínky pro jeho přežití. Garantem 

civilního nouzového plánování je Ministerstvo vnitra. 
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2.6 Koncepce ochrany obyvatelstva z roku 2008 

Ochrana obyvatelstva měla v bývalém Československu a dále má v České republice 

poměrně dlouhou a bohatou tradici a historii, jak je to podrobně uvedeno přední části 

publikace. Některé její součásti, jako například individuální ochrana osob včetně technických 

prostředků, byla v různých časových úsecích a je i v současné době na velmi vysoké odborné 

úrovni. Ochrana obyvatelstva v širším pojetí zahrnuje řadu oblastí, činností a procedur, které 

jsou mnohdy mezioborové a zahrnují také řadu významných vědních oborů. 

Nová ucelená koncepce ochrany obyvatelstva byla přijata v počátku roku 2008 (25. února 

2008) a pružně reaguje nejen na nové společenské podmínky po roce 1990, ale také na nové 

vnímání současných bezpečnostních hrozeb, které se poměrně významně po roce 1990 

modifikovaly. 

Rozsáhlé a ničivé povodně na Moravě v létě roku 1997 byly jedním z faktorů, které 

značně urychlily jak přijetí „krizové legislativy“, tak ovlivnily i nové a moderní koncipování 

ochrany obyvatelstva. První koncepce ochrany obyvatelstva po roce 1990 byla přijata až 

v roce 2002 byla postupně podpořena dalšími legislativními normami a dále převáděna do 

společenské praxe. 

Přijatá koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 byla dále 

upravena následným zapracováním změn schválených usnesením vlády č. 21 z 5. ledna 2005. 

Nová koncepce ochrany obyvatelstva (2008) obsahuje následující zásadní oblasti: 

 Bezpečná společnost – úkoly veřejné správy, podnikové sféry a občanů. 

 Připravenost pracovníků veřejné správy, právnických a fyzických osob včetně školní 

mládeže. 

 Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva. 

 Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské 

a vojenské krizové situace. 

 Připravenost sil a prostředků. 

 Materiální a finanční zabezpečení. 

 

Ochrana obyvatelstva je organizována na těchto základních principech: 

 starost o ochranu obyvatel náleží státu, 

 ústředním orgánem v oblasti ochrany obyvatelstva je jen jedno ministerstvo, 

v podmínkách České republiky pak Ministerstvo vnitra, které spolupracuje s dalšími 

ministerstvy, 

 konkrétní odpovědnost ministrů a vedoucích jiných ústředních správních úřadů za 

ochranu života, zdraví a majetku je stanovena příslušnými zákony a vyplývá z jejich 

kompetencí, 

 odpovědnost za ochranu obyvatelstva je rozložena na všechny úrovně veřejné správy, 

včetně obcí, obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů, atd., 

 profesní organizace tvoří jádro výkonných a částečně i řídicích složek, jsou doplňovány 

ostatními složkami různé právní povahy i fyzickými osobami, 

 široká informovanost veřejnosti o ochranných opatřeních je prostředkem, který napomáhá 

účinnější sebeochraně obyvatelstva, 
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 opatření připravovaná k řešení následků mimořádných událostí a zmírnění dopadů 

krizových situací v míru budou v případě potřeby využita i v období válečného stavu. 

Ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je spolu se zajištěním svrchovanosti, 

územní celistvosti a ochranou demokratických základů České republiky základní povinností 

a tedy i funkcí státu. Zahrnuje soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších 

zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, prováděných za účelem 

minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na 

životy a zdraví lidí a jejich životní podmínky. 

Ochranu obyvatelstva nelze plánovat, organizovat a řídit bez nutného zázemí, které je 

nejčastěji označováno jako kritická infrastruktura společnosti. Obecně ji tvoří fyzické, 

organizační a kybernetické systémy, které jsou nutné k zajištění nezbytného chodu ekonomiky 

a správy státu. V konkrétních podmínkách České republiky ji představují především státní 

správa a samospráva, dále zejména komunikační a informační systémy, systémy dodávek 

energií, hlavně elektřiny, průmysl, zemědělství, bankovní a finanční sektor, přepravní síť, 

systém dodávky vody a kanalizační systém.  

Problematika ochrany kritické infrastruktury nebyla až do nedávné doby legislativně plně 

pokryta v podmínkách České republiky. Teprve novelizovaný krizový zákon z roku 2010 již 

problematiku ochrany kritické infrastruktury plně pokrývá. 

V dalších samostatných podkapitolách v další části publikace jsou uvedeny různé oblasti 

ve struktuře podle výše zmíněné koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do 

roku 2020. Toto členění bylo převzato podle uvedené koncepce. Nejprve je však pozornost 

věnována současnému pojmovému aparátu civilní ochrany. 

 

2.7 Současný pojmový aparát  

Základní definice a odborné pojmy (tzv. pojmový aparát) byly převážně převzaty z níže 

uvedených odborných publikací: 

 Trtílek L.: Názvoslovné normy chemického vojska, NN 30 0101, Ministerstvo obrany 

České republiky, Praha 2002. 

 Kolektiv: Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany 

státu,  Ministerstvo vnitra České republiky, Praha 2009. 

 Kolektiv: Účinky jaderné války na zdraví a zdravotnické služby, Světová zdravotnická 

organizace, Praha 1989. 

 Mašek I., Mika O. J. , Zeman M.: Prevence závažných průmyslových havárií, Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta chemická, ISBN 80-214-3336-1, Brno 2006. 

 Zeman M., Mika O. J.: Ochrana obyvatelstva, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

chemická, ISBN 978-80-214-3449-3, Brno 2007. 

 Matoušek J., Mika O., Vičar D.: Nové hrozby terorismu: Chemický, biologický, 

radiologický a jaderný terorismus, Universita obrany v Brně, ISBN 80-7231-037-2, Brno 

2005. 

 Mika O., Patočka J.: Ochrana před chemickým terorismem, Jihočeská universita 

v Českých Budějovicích, ISBN 978-80-7040-934, České Budějovice 2007. 
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 Mika O. J., Polívka L., Sabol J.: Zbraně hromadného ničení a ochrana proti jejich 

účinkům, Policejní akademie České republiky v Praze, ISBN 978-80-7251-302-4, Praha 

2009. 

 Mika O. J., Říha M.: Ochrana obyvatelstva před následky použití zbraní hromadného 

ničení, Námořní akademie České republiky, ISBN 978-80-87103-31-9, Praha 2011. 

 Vybrané ČSN (podrobněji viz část Literatura). 

 Vybrané České obranné standardy (podrobněji viz část Literatura). 

V častých případech byly definice a odborné pojmy účelně upraveny (většinou zkráceny). 

Krácení bylo provedeno jen do té míry, aby čtenář porozuměl odbornému obsahu textu 

a pochopil důležité souvislosti, ale nebyl zatěžován velkými technickými detaily. V jiných 

několika případech byly hlavní definice a odborné pojmy naopak mírně rozšířeny a doplněny 

o poslední aktuální dostupné informace na základě současného stavu poznání. 

Základní pojmy a definice:  

Absorpce – pohlcování, vstřebávání. 

Adsorpce – nahromadění plynné nebo rozpuštěné látky na povrchu jiné látky (adsorbátu). 

Agens ( patogenní) choroboplodný zárodek nebo původce nemoci.  

Antibiotika jsou různá uměle vyrobená nebo přírodní léčiva, která usmrcují bakterie 

a rickettsie nebo zabraňují jejich rozmnožování. 

Antidota jsou protilátky, používané ke zrušení nebo podstatnému snížení jedovatého účinku 

toxických látek na živý organismus. 

Bakterie jsou jednobuněčné mikroorganismy, které mohou způsobit onemocnění osob 

a zvířat. Jsou součástí biologických zbraní. Rozmnožují se jednoduchým dělením a nejsou 

závislé na hostitelových buňkách. Některé, např. antrax, nohou přežít i velmi nepříznivé 

podmínky v podobě odolných spor. Onemocnění způsobená bakteriemi se často léčí 

antibiotiky. 

Bakteriologické (biologické) a toxinové zbraně jsou druhem zbraní hromadného ničení. 

Využívají škodlivých účinků bojových biologických látek nejčastěji na lidský nebo jiný živý 

organismus, popřípadě i na vybrané druhy materiálu. Skládají se z bojových biologických 

látek a prostředků dopravy na cíl. Zahrnují rovněž využití infikovaných hlodavců, hmyzu, 

klíšťat, blech, apod. 

Benigní – nezhoubný, neškodný. 

Bezpečnost je stav, při kterém je přijatelná pravděpodobnost vzniku újmy na chráněných 

zájmech, stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro objekt a jeho zájmy 

a tento objekt je k eliminaci stávajících i potenciálních hrozeb efektivně vybaven a ochoten při 

ní spolupracovat. 

Bioterorismus je úmyslné, zpravidla politickými pohnutkami motivované zneužití nebo 

pohrůžka zneužití biologického prostředku s cílem usmrtit nebo vyvolat onemocnění lidí nebo 

zvířat, případně způsobit jiné hospodářské ztráty. Může mít souvislost vojenskou, politickou, 

náboženskou, nebo mít povahu prostého trestného činu. 

Celostátní radiační monitorovací síť je systém a soustava měřicích míst a systém prostředků 

odborně, technicky a personálně vybavených a organizačně propojených pro potřeby 

monitorování radiační situace na území ČR. 
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Cesty vstupu do organismu. Způsoby, kterými se bojová biologická agens, radioaktivní látka 

(radionuklid) a nebo toxická chemická látka může dostat do lidského organismu. Z obecného 

hlediska mají význam čtyři základní cesty vstupu: dýchacím ústrojím (inhalačně), kůží 

(perkutánně), pozřením (ingesci) a poraněním. 

Cytogenetika je obor genetiky zkoumající cytologickými metodami genetické jevy na úrovni 

buňky a jádra. 

Cytologie je obor biologie zkoumající buňku, její vývoj, strukturu a funkci. 

Dávkový ekvivalent je definován jako součin absorbované dávky ionizujícího záření 

a jakostního činitele vyjadřujícího rozdílnou účinnost různých druhů záření. Jednotkou je SV 

(sievert). 

Dávkový příkon je definován jako přírůstek dávky za časový interval. Jednotkou je Gy.s-1. 

Dekontaminace – zneškodnění nebo odstranění nebezpečných chemických látek, 

radioaktivních látek a bakteriologických (biologických) agens. 

Dermatitida – zánětlivé onemocnění pokožky vyvolané zevním nebo vnitřním podnětem. 

Disponibilní –  upotřebitelný, schopný užití, k dispozici. 

Domino efekt – možnost zvýšení pravděpodobnosti vzniku nebo velikosti dopadů závažné 

havárie v důsledku vzájemné blízkosti objektů nebo zařízení nebo skupiny objektů nebo 

zařízení a umístění nebezpečných látek. 

Dopad –   je nepříznivý účinek (působení) MU v daném místě a čase. 

Enviromentalismus – zabývá se vztahy mezi  přírodou a společností s cílem přírodu chránit.  

Erytém – červené zabarvení kůže způsobené zánětem, rozšířením nebo zmnožením cév. 

Evakuace se rozumí přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického 

zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby z ohroženého území. Provádí 

se do míst, kde je zajištěno pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro 

zvířata ustájení a pro věci prostory k uskladnění. 

Evakuační plán je dokument obsahující souhrn organizačních a materiálně-technických 

zvláštních opatření směřujících k organizovanému přemístění osob, určeného cenného 

materiálu z prostorů, kde hrozí nebo nastala událost, která vede k ohrožení životů a zdraví 

obyvatelstva nebo ke škodě na majetku. 

Evakuační zavazadlo. Připravuje se pro případ krátkodobého opuštění místa pobytu 

v důsledku vzniku mimořádné situace nebo krizové situace. Obsahuje zejména osobní 

doklady, pojistné smlouvy, peníze a cennosti,  základní trvanlivé potraviny, předměty denní 

potřeby, přenosné rádio s rezervními bateriemi, léky,toaletní a hygienické potřeby, svítilnu, 

náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku, kapesní nůž, šití a jiné drobnosti. 

Evakuační zavazadlo se označuje jménem a adresou. 

Expoziční součin je součin koncentrace nebezpečné látky v ovzduší a doby jejího působení 

na živý organismus (mg.min/l). 

Fotoionizace – ionizace způsobená světlem. 

Genetika – nauka o dědičnosti a proměnlivosti organizmů. 

Grey – jednotka dávky absorbované (Gy) 
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Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování 

obyvatelstva a k řízení opatření na jeho ochranu. Organizují ji povodňové orgány. 

Hlídková služba je v případě potřeby organizována povodňovými orgány obcí k zabezpečení 

hlásné povodňové služby. 

Hrozba je míra pravděpodobnosti vzniku MU. 

Humanitární pomoc spočívá v uspokojování základních životních potřeb postižených 

obyvatel. Je doplňkovým zdrojem pro poskytování prostředků obyvatelstvu k zachování jeho 

života a zdraví po vzniku mimořádné nebo krizové situace. 

Chemické zbraně. Druh zbraní hromadného ničení. Využívají prudce jedovatých účinků 

nebo jiných významných fyziologických účinků otravných látek, které působí na lidský 

organismus. Skládají se z otravných látek a prostředků dopravy na cíl.  

Chemoprofylaxe. Prevence nebo předcházení ohrožení tím, že jako prostředek ochrany je 

užita chemická látka. 

Ingesce je příjem potravy polykáním. 

Individuální ochrana. Soubor organizačních a materiálních opatření, jejichž cílem je chránit 

jednotlivce před účinky nebezpečných chemických, radioaktivních nebo biologických látek. 

K individuální ochraně se využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí 

a povrchu těla a prostředky individuální ochrany. 

Infekční onemocnění. Klinicky zjevná (aparentní) infekce podmíněná nejen přítomností 

a množením mikroorganizmů, ale také narušením tkání hostitele do té míry, že se objevují 

klinické příznaky. Onemocnění může probíhat v rozpětí od mírného klinického obrazu až po 

těžká ireverzibilní poškození vedoucí k trvalým následkům či dokonce smrti. Nemoc 

způsobená specifickými infekčními látkami nebo jejich toxickými produkty. Dané látky nebo 

jejich produkty se šíří z infikované osoby, živočicha nebo jiného zdroje na hostitele nebo 

přímou či nepřímou cestou přes rostlinného nebo živočišného hostitele nebo se volně šíří 

v prostředí. 

Inkubační doba je doba, která uplyne mezi vniknutím choroboplodných zárodků do těla 

a projevením se prvních příznaků nemoci. Kromě typu původce onemocnění závisí na 

způsobu proniknutí do těla a na množství přijatého mikroorganismu.  

Integrovaný záchranný systém představuje koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

MU a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

Ionizující záření. Přenos energie v podobě částic nebo elektromagnetických vln vlnové délky 

nižší nebo rovnající se 100 nanometrů, anebo s frekvencí vyšší nebo rovnající se 3 x 10
15 

hertzů, který je schopen přímo nebo i nepřímo vytvářet ionty. 

Izotopy – atomy téhož prvku s různým počtem neutronů v atomovém jádře. 

Jaderné zbraně. Hlavní druh zbraní hromadného ničení. Ničení způsobují tzv. ničivé faktory 

jaderného výbuchu. Při jaderném výbuchu se uvolňuje velké množství energie, která se 

spotřebuje na tvorbu ničivých faktorů jaderného výbuchu (viz ničivé faktory jaderného 

výbuchu). 

Jadernou bezpečností se rozumí stav a schopnost jaderného zařízení a osob obsluhujících 

jaderné zařízení zabránit nekontrolovatelnému rozvoji štěpné řetězové reakce nebo 

nedovolenému úniku radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do životního prostředí 

a omezovat následky nehod. 
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Karanténa – je držení osob nebo zvířat na izolovaném místě za účelem pozorování, zda se 

projeví příznaky choroby 

Kolektivní ochrana je hromadná, společná ochrana obyvatelstva proti účinkům a následkům 

ozbrojených konfliktů, velkých provozních havárií a živelních pohrom za účelem snížení 

možných zdravotních ztrát a úmrtí obyvatelstva. 

Kontaminace – znečištění prostředí škodlivými látkami (nebezpečnými chemickými, 

radioaktivními látkami nebo biologickými agens). 

Kritickou infrastrukturou je prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické 

infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení 

základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu. 

Krizová opatření. Opatření určená k řešení krizových situací a dále též činnosti ke zmírnění 

nebo odstranění následků způsobených krizovou situací. K jejich realizaci lze omezit některá 

práva a svobody a uložit konkrétní povinnosti. 

Krizová situace je mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, 

narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, 

nouzový stav nebo stav ohrožení státu. 

Krizové plánování je nedílnou součástí krizového řízení. Povinnost správních úřadů a jiných 

státních orgánů a orgánů samosprávy zpracovat krizový plán stanovuje zákon. Náležitosti 

krizového plánu a plánu krizové připravenosti kraje stanovuje nařízení vlády. 

Krizová připravenost zahrnuje připravenost státní organizace (nebo její složky) nebo 

připravenost jiných organizací k rychlému a účinnému řešení mimořádných událostí 

a krizových situací v oblasti své působnosti na svěřeném území. 

Krizové řízení je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu 

a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností 

prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. 

Krizovým managementem se obecně rozumí jakékoliv řízení krizí s účastí lidského faktoru. 

Likvidační práce zahrnují činnosti k odstranění následků způsobených MU. Činnosti 

k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí, přičemž následky se rozumí účinky 

(dopady) a rizika působící na osoby, zvířata, věci a životní prostředí. 

Luminiscence je větší vyzařování světla látkou, než by vyzařovalo absolutně černé těleso 

stejné teploty, způsobené přechody vybuzených elektronů do základního stavu (světélkování). 

Mimořádná situace je situace vyvolaná MU. 

Mimořádná událost (MU) představuje škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností 

člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

Monitoring je specifický způsob sledování dopadů MU umožňující jejich následné 

vyhodnocení a získání podkladů pro přijetí rozhodnutí k jejímu řešení. 

Národní akční plán boje proti terorismu. Materiál, který je v rámci ČR souhrnem opatření, 

jejichž cílem je zvýšit připravenost země na možnost teroristického útoku proti jejím zájmům 

doma i ve světě. Spadají zde i kroky na posílení bezpečnosti civilního letectví, kritické 

infrastruktury, opatření ke zkvalitnění fungování Integrovaného záchranného systému nebo 
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azylových procedur. Znění „Národního akčního plánu proti terorismu“ je každoročně 

aktualizováno přijetím usnesení vlády ČR. 

Nebezpečnou látkou se rozumí vybraná chemická látka nebo chemický přípravek, které 

vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností klasifikovaných podle zvláštního zákona. 

Nouzové přežití. Nouzové přežití je dočasný způsob přežití obyvatelstva postiženého 

následky mimořádných událostí nebo krizových situací. Zahrnuje zejména opatření 

k nouzovému ubytování, zásobování potravinami, pitnou vodou a energiemi a organizování 

humanitární pomoci. 

Nuklid je soubor atomů jednoho prvku, který má stejné nejen protonové číslo (počet protonů 

v jádře), ale i nukleonové číslo (počet nukleonů v jádře). 

Obnovovací práce. Činnosti spočívající v revitalizaci životního prostředí a směřující 

k únosné obnově životního prostředí, společenského života a materiálních hodnot. Obecně jde 

o činnosti směřující k obnově území, které neodstraňují riziko ohrožení života a životního 

prostředí a nemají charakter záchranných a likvidačních prací (bezprostředních opatření). 

Observace – pozorování, dohled.  

Ohrožení danou MU je určeno jejími kvalitativním a kvantitativním důsledky, které lze 

očekávat v daném místě a čase. 

Ochranou kritické infrastruktury jsou opatření zaměřená na snížení rizika narušení funkce 

prvku kritické infrastruktury. 

Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, 

ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení jeho života, zdraví 

a majetku. Výklad ochrany obyvatelstva není jednotný, v některých zemích, které nemají 

systém krizového řízení je termín ochrana obyvatelstva užíván v širším výkladu jako systém 

nevojenské ochrany – řeší např. i ochranu vnitřní bezpečnosti a ekonomiky. 

Ochranná maska  je základní prostředek individuální ochrany určený k ochraně jednotlivce. 

Poskytuje ochranu dýchacích cest, očí a obličeje proti zasažení radioaktivními, bojovými 

biologickými a toxickými chemickými látkami. Ochrannou masku zpravidla tvoří souprava, 

která je složena z obličejové masky, filtru, brašny a dalších součástí. 

Ochrana proti (před) zbraněmi hromadného ničení. Jedná se o souhrn organizačních 

a technických opatření, které mají za cíl oslabit vliv a odstranit následky ničivých účinků 

zbraní hromadného ničení. Součásti OP-ZHN jsou speciální opatření jako například: detekce 

a monitorování nebezpečných látek – RaL, BCHL, BBL; varování; ochrana osob a materiálů; 

zdravotnická opatření; dekontaminace; odstraňování následků napadení, apod.  

Opatření jsou nástroje k odvrácení nebo zmírnění dopadů MU v prostoru a čase, k odstranění 

následků a k obnově původního stavu. 

Operační střediska jsou kontaktní místa policie a záchranné služby pro příjem žádosti 

o poskytnutí pomoci v nouzi. U hasičského záchranného sboru plní úlohu kontaktního místa 

operační a informační střediska. 

Operační a informační střediska IZS jsou stálými orgány pro koordinaci složek IZS. Jsou 

zřízena u HZSK a u generálního ředitelství hasičského záchranného sboru. 

Osobní pomocí se rozumí činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních 

prací. 
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Pandemie. Epidemický výskyt onemocnění na území více států (kontinentů). Příkladem 

pandemie byla tzv. „španělská chřipka“ v letech 1918–1920 s následky min. 40 miliónů 

mrtvých. 

Podnikající fyzická osoba je fyzická osoba, která je podnikatelem podle zvláštního zákona.  

Polytraumata – vícenásobná zranění (úrazy). 

Poškozování životního prostředí je zhoršování jeho stavu znečišťováním nebo jinou lidskou 

činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy. 

Povodí je území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků k určitému 

vodnímu toku. 

Pracovní povinnost je povinnost fyzických osob vykonávat po nezbytně nutnou dobu určené 

práce, které jsou nutné pro řešení krizové situace a které jsou tyto osoby povinny konat 

v místě určené orgánem krizového řízení, a podle potřeb pro řešení krizové situace i nad 

rámec pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech. 

Pracovní výpomoc je povinnost fyzických osob vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly 

nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou povinny konat v místě určené orgánem 

krizového řízení, a podle potřeb pro řešení krizové situace i nad rámec pracovní doby 

stanovené v pracovněprávních předpisech. 

Prevence obecně představuje soubor opatření pro zamezení nebo snížení pravděpodobnosti 

vzniku MU a pro zmírnění dopadů MU předem. V případě závažných havárií se prevencí 

rozumí organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít jejímu vzniku 

a vytvořit podmínky pro zajištění havarijní připravenosti. 

Preventivní práce. Činnosti a opatření materiálního, plánovacího, organizačního 

a vzdělávacího charakteru, které mají za účel předejít možnosti vzniku mimořádné události, 

snížit pravděpodobnost jejího vzniku nebo snížit škodlivé působení mimořádné události po 

jejím případném vzniku. 

Profylaxe je předběžné ochranné opatření proti vzniku choroby. 

Profylaktikum je ochranný lék sloužící k provádění profylaxe. 

Prostředky individuální ochrany. Prostředky k ochraně jednotlivce, sloužící k ochraně očí, 

dýchacích cest i celého povrchu těla před působením nebezpečných chemických, biologických 

látek a ionizujícího záření. Jedná se o ochranné masky, dětské ochranné vaky, dětské ochranné 

kazajky, ochranné oděvy a ochranné filtry pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla. 

Prvkem kritické infrastruktury se rozumí zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná 

infrastruktura, určené podle průřezových a odvětvových kritérií; je-li prvek kritické 

infrastruktury součástí evropské kritické infrastruktury, považuje se za prvek evropské kritické 

infrastruktury. 

Radiační havárie. Radiační nehoda, jejíž následky vyžadují naléhavá opatření na ochranu 

obyvatelstva a životního prostředí. 

Radiační nehoda. Událost, která má za následek nepřípustné uvolnění radioaktivních látek 

nebo ionizujícího záření nebo nepřípustné ozáření fyzických osob. 

Radiační ochrana. Systém organizačních a technických opatření k omezení ozáření osob 

ionizujícím zářením a k zabránění radioaktivní kontaminace. K zabezpečení cílů radiační 

ochrany je nutné, aby každé nezbytné ozáření (např. při rentgenovém vyšetření apod.) bylo tak 
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nízké, jak jen je možné, a aby dávkové ekvivalenty u ozařovaných osob nepřesáhly stanovená 

omezení uvedená v závazných dokumentech. 

Radioaktivní látka. Jakákoliv látka, která obsahuje jeden nebo více radionuklidů a jejíž 

aktivita nebo hmotnostní aktivita je z hledisek radiační ochrany nezanedbatelná. 

Radioprotektivní látky snižují účinky radioaktivního záření na živý organismus. 

Radionuklidy jsou nestabilní radioaktivní nuklidy podléhající samovolné radioaktivní 

přeměně. Druh atomů, které mají stejný počet protonů, stejný počet neutronů, stejný 

energetický stav a které podléhají samovolné změně ve složení nebo stavu atomových jader. 

Regulační plán stanovuje využití jednotlivých pozemků a určuje regulační prvky plošného 

a prostorového uspořádání. V případě, že pro řešené území není schválen územní plán obce, 

stanoví regulační plán hranice zastavitelného území a vyznačí se hranice současně 

zastavěného území obce. Regulační plán se zpracovává pro část území obce nebo pro celé 

území obce s jednoznačnými územně technickými a urbanistickými podmínkami. 

Riziko je obecně definováno jako míra výskytů nepřijatelných dopadů vyvolaných 

očekávanou MU v daném místě. Je to možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne 

událost, kterou považujeme z bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Riziko je vždy 

odvoditelné a odvozené z konkrétní hrozby. Míru rizika, tedy pravděpodobnost škodlivých 

následků vyplývajících z hrozby a ze zranitelnosti zájmu, je možno posoudit na základě tzv. 

analýzy rizik, která vychází i z posouzení naší připravenosti hrozbám čelit. 

Scénář (model) MU je obecně soubor jejich izolovaných i propojených dopadů v prostoru 

a čase. Jedná se o časový sled událostí v prostoru jejího vzniku a účinku. Scénářem závažné 

havárie se rozumí variantní popis jejího rozvoje, popis rozvoje příčinných a následných na 

sebe navazujících a vedle sebe i posloupně probíhajících událostí, a to buď spontánně 

probíhajících a nebo probíhajících jako činnost lidí, které mají za účel zvládnout průběh 

závažné havárie. 

Sekundární havárie – havárie vyvolaná předchozí MU. 

Sorbent je látka s velkým povrchem schopná zadržovat jiné plynné, tekuté nebo tuhé látky. 

Termoluminiscence je luminiscence vyvolaná v dané látce vzrůstem teploty po předchozím 

dodání energie. 

Terorismus je organizované použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle zaměřené proti 

nezúčastněným osobám, s cílem vyvolat strach, jehož prostřednictvím mají být splněny 

politické, náboženské nebo ideologické požadavky jak ve vnitrostátním, tak v mezinárodním 

měřítku. 

Toxicita (jedovatost). Vlastnost některých látek způsobovat po proniknutí do organismu 

chorobné změny nebo smrt. 

Toxiny jsou látky vytvořené živými organismy (rostlinami, mikroorganismy, houbami 

a jinými organismy) nebo získané synteticky, které se vyznačují vysokou toxicitou. 

Typové plány krizových situací jsou plány, kterými ústřední správní úřady podle své 

působnosti stanoví pro jednotlivé druhy krizových situací doporučené typové postupy, zásady 

a opatření pro jejich řešení. 

Typová činnost IZS je doporučující metodická norma o postupu složek IZS při záchranných 

a likvidačních pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné události, na kterou navazují 

závazné interní předpisy jednotlivých složek IZS. 
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Ucelená povodí jsou povodí vymezená MŽP po dohodě s MV. 

Ukrytí obyvatelstva je využití úkrytů a jiných vhodných prostorů k ochraně obyvatelstva 

před účinky ZHN , zejména proti tlakovým účinkům světelného a tepelného záření, pronikavé 

radiace, kontaminace radioaktivním prachem, chemickými nebo biologickými látkami. 

K tomuto účelu se využívají improvizované a stálé úkryty. 

Umístění nebezpečné látky. Projektované množství nebezpečné látky, která je nebo bude 

vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována v objektu nebo zařízení 

nebo která se může nahromadit v objektu nebo zařízení při ztrátě kontroly průběhu 

průmyslového chemického procesu nebo při vzniku závažné havárie. 

Územní plán řeší funkční vymezení a uspořádání ploch a stanovuje základní zásady 

organizace území, postup při jeho využití a podmínky výstavby. 

Vakcína je očkovací látka, po jejímž podání si organismus vytváří protilátky. 

Varování obyvatelstva je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních 

opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé 

mimořádné události vyžadující realizaci opatření k ochraně životů a zdraví obyvatelstva, 

zvířat, majetku a životního prostředí. 

Věcnou pomocí se rozumí poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných 

a likvidačních prací. 

Věcnými prostředky se rozumí movité a nemovité věci ve vlastnictví státu, územních 

samosprávných celků a právnických a fyzických osob nebo jimi poskytované služby, které lze 

využít při řešení krizových situací. 

Virulence je míra schopnosti některých mikroorganismů vyvolávat infekční onemocnění 

(rovněž míra patogenity) pro daný mikroorganismus. 

Viry jsou submikroskopické organismy, které infikují živočichy a rostliny nemocemi. Ke 

svému rozmnožování potřebují hostitelskou buňku. Nereagují na antibiotika. 

Vyrozumění je souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné 

předávání informací o hrozící nebo nastalé mimořádné události orgánům krizového řízení, 

právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám podle havarijních plánů nebo krizových 

plánů. 

Záchranné práce zahrnují činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých MU, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního 

prostředí, které vedou k přerušení jejich příčin. 

Základní složky IZS jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární 

ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická 

záchranná služba a Policie České republiky. 

Zařízením civilní ochrany se rozumí součásti právnické osoby nebo obce určené k ochraně 

obyvatelstva; tvoří je zaměstnanci nebo jiné osoby na základě dohody a věcné prostředky. 

Závažnou havárií se rozumí mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově 

a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla 

nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je 

nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používaná, přepracována nebo skladována, 

a vedoucí k vážnému ohrožení nebo vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských 

zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku. 
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Zbraně hromadného ničení. Souhrnný výraz pro jaderné zbraně, bakteriologické 

(biologické) zbraně a chemické zbraně. Jejich použití způsobuje masové ztráty osob, zničení 

materiálu a rozsáhlé škody v infrastruktuře. Ničivé účinky jednotlivých zbraní hromadného 

ničení se však poměrně význačně liší (viz jednotlivé druhy zbraní hromadného ničení: jaderné 

zbraně, radiologické zbraně, chemické zbraně, bakteriologické [biologické] a toxinové 

zbraně). 

Zónou havarijního plánování se rozumí území v okolí: 

 objektu nebo zařízení, v němž krajský úřad v jehož územním obvodu se nachází objekt 

nebo zařízení, kde je umístěna nebezpečná látka, uplatňuje požadavky havarijního 

plánování formou vnějšího havarijního plánu; 

 JEZ, ve které se plánuje zavádění neodkladných opatření k ochraně obyvatelstva. 

Zoonóza je onemocnění nebo infekce, které jsou přirozeně přenosné přímo nebo nepřímo 

mezi zvířaty a lidmi. Původcem zoonózy může být virus, bakterie, houba, parazit nebo jiná 

biologická entita, která může způsobit zoonózu. 

Zranitelnost je náchylnost ke vzniku škody. 

Ženevské úmluvy byly sjednány a podepsány na Diplomatické konferenci, konané roku 1949 

v Ženevě. Tvoří je tyto úmluvy: 

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. 

V roce 1977 k těmto úmluvám přibyly Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám, o ochraně 

obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (I. Protokol) a Dodatkový protokol k Ženevským 

úmluvám, o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní povahu 

(II. Protokol) a Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám o přijetí dalšího rozeznávacího 

znaku (Protokol III).  
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3. Základy teorie ochrany obyvatelstva 

3.1 Nová bezpečnostní situace po vzniku České republiky 

V České republice, podobně jako ve většině vyspělých evropských zemích, došlo 

v posledním desetiletí minulého století k přehodnocení vlastní bezpečnostně-politické situace. 

V důsledku výrazných mezinárodně politických změn na počátku devadesátých let se stalo 

vojenské ohrožení Evropy a vznik globálního válečného střetnutí méně pravděpodobným. 

Potenciální vznik vojenských konfliktů regionálního významu se v Evropě omezil zejména na 

menšinové etnické konflikty v oblasti Balkánu a bývalého Sovětského svazu. Do popředí se 

z hlediska bezpečnosti jednotlivých států a jejich obyvatelstva dostala rizika, mající příčiny 

v nevojenské oblasti.  

Tato rizika jsou v další části publikace  uvedena, popsána a rozebrána z hlediska možných 

následků a dopadů. Hlavními rysy těchto rizik je skutečnost, že jsou především nová, velmi 

špatně předvídatelná a mnohá mohou způsobit usmrcení velkého počtu obyvatelstva, případně 

způsobit rozsáhlé hmotné škody. 

 

3.2 Příčiny narůstajícího trendu nebezpečí vzniku mimořádných 

událostí 

Narůstání nebezpečí spojeného se vznikem MU je převážně důsledkem celé řady 

protikladných a rozporných civilizačních aktivit. 

Vědeckotechnický pokrok, vedle pozitivních stránek růstu výroby nejrůznějších potřeb, 

zejména energie, surovin a spotřebních hodnot různých forem, přináší i narůstání velkých 

rizik. Ve 20. století došlo k prudkému rozvoji a narůstání průmyslové výroby, 

k permanentnímu zavádění nových technologií, používání nových materiálů, vzniku nových 

průmyslových odvětví, k rozsáhlé centralizaci nově vznikajících výrobních zařízení a jejich 

rozmisťování poblíž sídelních aglomerací. Zejména pro období po druhé světové válce je 

příznačný nepřetržitý kvalitativní a kvantitativní rozvoj: 

a) chemického průmyslu, který v současné době manipuluje s cca až 100 tisíci chemických 

látek, z nich cca 300 připadá na vysoce toxické látky;  

b) dopravy (silniční, železniční, letecké, lodní, potrubní) spojené se stále rozsáhlejší 

a intenzivnější dopravou nebezpečných látek; 

c) energetických zdrojů, zejména jaderné energie; 

d) energovodů (plynovodů, ropovodů, vysokonapěťových elektrických vedení); 

e) mechanizace, automatizace a informatiky, působících jako stimulátor trvale urychlující 

a zintenzivňující výrobní procesy. 

f) přenosových a informačních systémů všeho druhu 

Tento rozvoj je však na druhé straně spojen se stále četnějším vznikem rizik, majícími za 

následek nejen narůstání počtu vzniklých nehod, havárií a katastrof antropogenního původu, 

ale i jejich účinků a důsledků. Jen pro ilustraci lze připomenout některá z těch 

nejzávažnějších. V zahraničí jde zejména o únik dioxinu v Sevesu (Itálie) v roce 1976 mající 

za následek vážné poškození zdraví více než 200 osob, únik methylizokyanátu v Bhópálu 
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(Indie) v roce 1984, kdy došlo k usmrcení 2 500 a zasažení 50 000 osob (dále bylo 

200 000 evakuovaných osob) a radiační havárii v Černobylu na Ukrajině (v bývalém 

Sovětském svazu) v roce 1986, kdy dosavadní následky si vyžádaly podle některých údajů 

přes 30 000 lidských životů.  

Z domácích příkladů lze uvést únik fosgenu v Pardubicích v roce 1973 kde došlo ke 

zranění 80 osob, chlóru v Kolíně v roce 1978 mající za následek 5 mrtvých a 24 zraněných 

a požár skladu pesticidů v Kyjově-Boršově v roce 1988, který si vyžádal hospitalizaci 

84 příslušníků zásahových jednotek. 

Roste četnost a rozsah živelních pohrom. Nezřídka jako sekundární důsledek 

antropogenních aktivit (meteorologické anomálie jako důsledky „skleníkového efektu“, 

častější a rozsáhlejší povodně a větší sucha jako následky likvidace lesních porostů na horách, 

regulace řek, meliorací a odvodňování niv atd.). V roce 1998 lesní požáry v jihovýchodní Asii 

měly přímý vliv na zdravotní stav 70 milionů lidí, hurikán Mitch ve střední Americe postihl 

7 miliónu lidí a měl za následek 10 000 obětí. V prosinci 2004 došlo v Indickém oceánu 

k zemětřesení o síle 9 stupňů Richterovy stupnice a k následnému vzniku vln tsunami, které 

zasáhly pobřeží Indonésie, Malajsie, Thajska, Indie, Bangladéše, Srí Lanky a Barmy. Počet 

obětí s odhaduje na více jak 240 000 osob. Ve dnech 25.–30. srpna 2005 postihl hurikán 

Katrin v Mexickém zálivu rozsáhlá území tří států USA (Luisiany, Alabamy, Missisipi). 

Došlo k rozsáhlé devastaci hlavního města Luisiany New Orleansu. Dlouhodobě byla 

ochromena těžba ropy v zálivu s dalekosáhlými ekonomickými následky. Zahynulo přes 

1 300 lidí. Zničeno bylo 30 000 obydlí. V různé míře bylo postiženo přes 300 000 osob. 

V České republice napáchaly nedozírné škody povodně v letech 1997, 1998 a 2002. 

V posledních třiceti letech přišly o život při přírodních pohromách více jak 3 milióny lidí 

a stovky miliónů byly jimi postiženy. Obrovské perspektivní riziko je spojeno s táním ledovců 

na zemských pólech, které v průběhu života jedné generace může mít za následek vzestup 

mořských hladin o 40 i více centimetrů. Při čemž v ohrožených pobřežních oblastech žijí 

3 miliardy obyvatel. Čtyřicet z padesáti nejrychleji rostoucích světových metropolí se nachází 

v zónách silných zemětřesení. 

Významný faktor představuje exponenciální růst obyvatelstva zejména v rozvojových 

oblastech světa. Zatím co na počátku 19. století žila na planetě Zemi 1 miliarda lidí, 

na počátku 20. století již 6 miliard a v roce 2011 (listopad) dosáhnul počet obyvatel 

zeměkoule 7 miliard a dále se výrazně zvyšuje. Při čemž podíl obyvatel rozvojových zemí 

dosahoval v roce 1950 cca 70 %, do roku 2000 stoupl na cca 80 % a v roce 2025 má činit již 

85 %. Na druhé straně paralelně ve vyspělých zemích narůstá životní úroveň a dochází 

k rychlému morálnímu zastarávání zavedených životních potřeb. Tento protikladný proces je 

nutně doprovázen prudce stoupajícími nároky na spotřebou potravin, surovin a energií, 

rostoucím znečišťováním životního prostředí, sílícími, těžko zvládnutelnými migračními toky 

a s nimi spojenými sociálními konflikty. 

Jestliže zánik bipolárního světa a sílící integrační tendence v Evropě mají za následek 

podstatné snížení vojenského ohrožení středoevropského prostoru, narůstají celosvětově tzv. 

„asymetrické bezpečnostní hrozby“, představované především globálním terorismem. Jeho 

nejnebezpečnější forma nazývaná také „superterorismem“ nebo „ultraterorismem“ je 

spojena s úsilím o získání a použití chemických, biologických, radiologických zbraní 

a miniaturních jaderných náloží. 

Sekundární, ale podstatnou příčinou narůstajícího trendu nebezpeční vzniku MU je 

opožďování projektování a realizace bezpečnostních systémů za realizací rizikových 

civilizačních aktivit. Jde o složitý komplex příčin, spočívajících především v nedoceňování 
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existujících a nově vznikajících rizik, v opožděném vypracování a v neznalosti zásad jejich 

systémového řešení, v nedostatečném organizačním, logistickém a personálním zabezpečení 

a slabé profesionální připravenosti. To mívá za následek menší nebo větší selhávání lidského 

činitele, které bývá hlavní příčinou toho, že se MU nedaří efektivně předcházet a pokud k ním 

dojde, minimalizovat jejich dopady. 

 Přes snížení nebezpečí vzniku vojenských konfliktů nelze z dlouhodobého hlediska 

vojenské ohrožení střední Evropy absolutně vyloučit. Z toho důvodu musí být ochrana 

obyvatelstva pro řešení následků MU nevojenského charakteru řešena tak, aby byla plně 

využitelná i v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu. 

 

3.3 Kategorizace mimořádných událostí 

Výchozím předpokladem koncepčního řešení ochrany obyvatelstva pro případ vzniku 

mimořádných a potažmo krizových situací je jejich kategorizace podle povahy vzniku 

a zejména charakteru jejich následků a dopadů. Klasifikačně lze MU kategorizovat na typy 

a ty opět na druhy.  

 Rozlišují se dva základní typy MU: 

1. Přírodní (naturogenní), které lze rozdělit na živelní a biologické pohromy. Živlem se 

rozumí prudký, neovladatelný přírodní jev či přírodní síla, která má zpravidla ničivé 

a zhoubné účinky. Živelní pohromy jsou následky geofyzikálních procesů v litosféře (zemské 

kůře), biosféře (zemském povrchu), hydrosféře (vodních tocích a jezerech) nebo atmosféře 

(ovzduší). Jsou definovány jako velké, zpravidla náhle a nečekaně se objevující neštěstí, 

zkáza, zpustošení či škoda způsobená živlem. Vedle pojmu „živelní pohroma“ se objevuje 

rovněž termín „přírodní katastrofa“. Biologické pohromy zahrnují epidemie (hromadné 

rozšíření nakažlivé nemoci ohrožující zdraví a životy osob), epizootie (hromadné nakažlivé 

onemocnění zvířat) a epifytie (hromadné nákazy polních kultur škodlivými organismy). 

2. Civilizační (antropogenní) vzniká činností člověka a představuje nežádoucí provozní 

příhodu (nehodu, hromadné neštěstí), při níž dochází k poškození strojů, budov, různých 

provozních, technologických, skladovacích a dalších zařízení, vozidel, letadel, lodí a dalších 

prostředků. Odborná literatura dále uvádí pojmy „průmyslová havárie“, „provozní havárie“, 

„technická havárie“, „ekologická havárie“ aj. Patří sem i terorismus a válka. 

Pro každý typ (druh) MU nutno specifikovat jejich možné následky a odvozeně od nich 

stanovit konkrétní preventivní, ochranná, záchranná a likvidační opatření zabezpečující 

ochranu životů a zdraví obyvatelstva, ochranu všech složek životního prostředí a ochranu 

majetku všeho druhu.  

Z uvedeného je zřejmé, že řada opatření k ochraně obyvatelstva pro jednotlivé typy 

a druhy MU je shodná. V některých případech totožná, avšak pořadí jejich realizace z hlediska 

naléhavosti může být rozdílné (např. u záplav a velkoplošných požárů). Pro realizaci každého 

opatření nutno mít předem stanovené potřebné síly, prostředky, případně zařízení 

a vybilancované jejich dostupné disponibilní zdroje, kapacitní možnosti a časovou 

dosažitelnost. Vztah a vzájemná závislost dopadů jednotlivých typů (druhů) MU na ohrožení 

životů a zdraví osob, jejich majetku a životního prostředí, vymezení nezbytných 

preventivních, ochranných, záchranných a likvidačních opatření a stanovení sil a prostředků 

potřebných k jejich realizaci, představují obecný základ systémového přístupu k organizaci 

ochrany obyvatelstva. 
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3.4 Cíle, hlavní úkoly a hlavní opatření ochrany obyvatelstva ČR 

Ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je spolu se zajištěním svrchovanosti, 

územní celistvosti a ochranou demokratických základů České republiky základní povinností 

a tedy i funkcí státu. Zahrnuje soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších 

zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, prováděných za účelem 

minimalizace negativních dopadů možných mimořádných a krizových situací na zdraví 

a životy lidí a jejich životní podmínky. Tímto pojetím ochrany obyvatelstva je Česká 

republika srovnatelná s převážnou většinou vyspělých evropských států.  

Ochrana obyvatelstva je v systému zvládání všech typů MU samostatně řízenou 

a koordinovanou činností. 

Cílem ochrany obyvatelstva je eliminovat nebo alespoň maximálně snížit následky 

MU na životy a zdraví osob a jejich majetek. 

Tohoto cíle se dosahuje plněním základních úkolů, realizací základních opatření a plněním 

dalších úkolů civilní ochrany vyplývajících z čl. 61 Dodatkového protokolu I k Ženevským 

úmluvám. Jde o nastolení takového stavu, kdy obyvatelstvo je nejen odolné vůči mimořádným 

událostem, ale i schopné se podílet na odstraňování jejich následků. 

Hlavní úkoly ochrany obyvatelstva:  

varování, ukrytí, evakuace, individuální a kolektivní ochrana, nouzové přežití. 

Hlavní opatření ochrany obyvatelstva zahrnují: 

 zřízení a provozování systému varování a informování obyvatelstva a vyrozumění 

zainteresovaných subjektů, 

 včasné a spolehlivé předávání informací o reálně hrozící nebo již nastalé MU, 

 příprava a použití prostředků individuální ochrany nebo improvizovaných prostředků 

k ochraně dýchacích orgánů a povrchu těla, 

 přípravu úkrytových prostorů a organizaci ukrytí ve stálých a improvizovaných úkrytech, 

 zabezpečení zdravotnické pomoci a hygienických opatření k prevenci a likvidaci epidemií, 

nákaz a ostatních zdravotnických ohrožení, 

 prevenci a likvidaci úniků nebezpečných látek, výbuchů a požárů, 

 vyhledávání a vyprošťování ohrožených a postižených osob, 

 zabezpečení náhradního a nouzového zásobování pitnou vodou, potravinami, energií, 

hygienickými a desinfekčními prostředky, 

 humanitární a další formy pomoci, 

 zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti, uzavření postiženého a ohroženého 

prostoru, regulaci pohybu osob a dopravy, 

 záchranu majetku, kulturních hodnot, hospodářského a domácího zvířectva, 

 odstraňování následků MU, 

 další opatření podle konkrétní situace. 

 

Cíle ochrany obyvatelstva se dosáhne plněním výše uvedených úkolů, úkoly se dosahují 

cestou realizace (kombinací)  příslušných (vybraných)  opatření. 
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Předpokladem efektivní realizace uvedených opatření je připravenost obyvatelstva včas, 

aktivně a správně jednat v případech hrozícího nebo již nastalého ohrožení. 

Ochranu obyvatelstva nelze plánovat, organizovat a řídit bez nutného zázemí, které je 

nejčastěji označováno jako kritická infrastruktura. Obecně ji tvoří fyzické, organizační 

a kybernetické systémy, které jsou nutné k zajištění nezbytného chodu ekonomiky a správy 

státu. V konkrétních podmínkách České republiky ji představují především státní správa 

a samospráva, dále zejména komunikační a informační systémy, systémy dodávek energií, 

hlavně elektřiny, průmysl, zemědělství, bankovní a finanční sektor, přepravní síť, systém 

dodávky vody a kanalizační systém. Problematika ochrany kritické infrastruktury je zatím 

legislativně pokryta Koncepcí ochrany obyvatelstva z roku 2008.  

Jejím obecným cílem je zabezpečení základních životních podmínek a potřeb obyvatelstva 

a nezbytného rozsahu řídících činností ve státní i soukromé sféře a tím i zachování základních 

funkcí státu. Tohoto cíle může být dosaženo jen koordinovaným úsilím státní správy, 

samosprávy a soukromého sektoru. Je tedy zřejmé, že ochrana kritické infrastruktury je 

významnou položkou krizového plánování a řízení a jako taková je nedílnou součástí 

krizových plánů všech stupňů. 
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4. Plnění hlavních úkolů ochrany obyvatelstva 

4.1 Opatření ochrany obyvatelstva podle Koncepce 2008. 

4.1.1 Detekce a identifikace radiační, chemické a biologické situace 

Přítomnost radioaktivních látek je zjišťována dozimetrickými přístroji okamžitě po 

zapnutí přístroje, bojové chemické látky (sarin, soman, VX látka, yperit, apod.) a nebezpečné 

chemické průmyslové toxické látky (chlor, amoniak, oxid siřičitý, sirouhlík, sirovodík, apod.) 

jsou zjišťovány přístroji a prostředky chemického průzkumu řádově od desítek sekund až po 

několik minut, detekce bojových biologických agens představuje v nejlepším případě dobu 

několika hodin. Pouze některé nejnovější zahraniční špičkové biologické detektory jsou 

schopny zjišťovat přítomnost některých bojových biologických agens za 20–30 minut. Situace 

v detekci biologických agens se však rychle vyvíjí a detekční čas se dále zkracuje.  

Tento zásadní problém (rychlá a spolehlivá detekce a identifikace nebezpečných látek), 

stojící v počátku řetězce ochranných, záchranných opatření limituje včasnost dalších následně 

přijatých a prováděných ochranných, záchranných a léčebných opatření. Bojové biologické 

agens, bojové chemické látky ani radioaktivní látky nelze zjistit lidskými smysly, ale pouze 

pomocí speciálních přístrojů nebo zařízení. 

Nepřímo lze usuzovat na použití bojových biologických agens nebo bojových chemických 

látek na základě vnějších příznaků použití v okolí. Tento způsob je však poměrně velmi málo 

spolehlivý a používá se pouze jako pomocný (doplňkový). Mezi vnější příznaky použití pak 

patří: 

 neobvyklé kouřmo či zvláštní mlha nad povrchem terénu a vodních ploch (nemusí být 

nutně nějak zvlášť zabarvena), 

 neobvyklé velké množství výskytu drobných zvířat (jako jsou např. hraboši), 

 neobvyklé množství uhynulých drobných zvířat, 

 neobvyklé velké množství výskytu bodavého hmyzu (komáři) a jiných přenašečů (klíšťata), 

 neobvyklé barevné skvrny na vegetaci (na listech stromů, trávě, apod.). 

 

Onemocnění (zasažení bojovými biologickými agens) se může projevit v závislosti na 

jeho druhu a koncentraci až po několika dnech, což je období, které se označuje jako 

inkubační doba (skryté působení nemoci). Od okamžiku vzniku infekce a zjištění prvních 

příznaků onemocnění, což bývá vysoká teplota, bolesti různých části těla, kašel, zvracení, 

průjem, apod., je nemocný zdrojem nákazy. V té době při kašli, kýchání, zvracení a průjmu 

vyměšuje velké množství choroboplodných zárodků. Nemocné je nutné okamžitě po zjištění 

izolovat od zdravých osob. 

 

4.1.2 Varování a vyrozumění obyvatelstva 

Jsou vytvořeny dobré základní předpoklady pro dobudování kvalitního jednotného 

systému varování. V trvalé provozuschopnosti jsou udržovány systémy, které umožňují 

včasné varování a informování obyvatelstva o potenciálním nebezpečí. V působnosti 
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Ministerstva vnitra, respektive Hasičského záchranného sboru České republiky, je správa cca 

4 564 sirén, které umožňují přenos varovných signálů na 80% území naší republiky. 

V působnosti měst a obcí je správa 1 500 sirén, které dosud nejsou součástí  jednotného 

systému varování a vyrozumění. Celostátní akustické zkoušky sirén jsou prováděny 

pravidelně jednou měsíčně a to vždy 1. středu v měsíci ve 12:00 hodin (jedinou výjimkou je 

Olomoucký kraj, kde probíhá prověrka ve 12:10).  

Od 1. listopadu 2001 je zaveden jeden varovný signál “Všeobecná výstraha“ (kolísavý tón 

sirény po dobu 140 vteřin; signál může být vysílán třikrát po sobě v asi tříminutových 

intervalech). Vyhlašuje se při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. 

 

Tón sirény Doba signálu  Název varovného signálu 

kolísavý 140 sekund „Všeobecná výstraha“ 

 

K doplnění varovného signálu pro konkrétní informování obyvatelstva jsou využívány 

hromadné sdělovací a informační prostředky (rozhlas, televize, tisk, internet). Dále jsou sirény 

využívány pro svolávání jednotek sborů dobrovolných hasičů. Modernizace tohoto systému je 

prováděna obměnou elektrických sirén za elektronické především v zónách vnějšího 

havarijního plánování, ale nejen tam. Elektronické sirény jsou schopny ihned po varování 

vysílat ústní informaci nejen o nebezpečí, ale také o nutných a vhodných modelech chování 

obyvatelstva. 

Varování obyvatelstva je souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících 

včasné upozornění obyvatelstva orgány veřejné správy na hrozící nebo nastalou mimořádnou 

událost, vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva a majetku. Zahrnuje zejména 

varovný signál, po jehož provedení je neprodleně realizováno informování obyvatelstva 

o povaze nebezpečí a o opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku. 

Tísňová informace pro varování obyvatelstva může mít charakter akustický (zvukový), 

verbální (slovní) a optický (obrazový). Tísňové informace v akustické nebo optické podobě 

mají často formu předem stanoveného varovného signálu, po jehož vyhlášení jsou neprodleně 

organizována ochranná opatření a smluvené (naplánované) činnosti. Může být šířena 

rozhlasem a televizí, obecními a objektovými rozhlasy a mobilními rozhlašovacími 

prostředky, ale i na Internetu. 

Ihned po vyhlášení varovného signálu, nebo v co nejkratší době po jeho zaznění, následuje 

vyrozumění . 

Vyrozumění je tedy komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předání varovné informace o hrozící nebo již vzniklé MU orgánům 

územní samosprávy a státní správy, složkám IZS,  právnickým a podnikajícím fyzickým 

osobám podle havarijních nebo krizových plánů. Probíhá: 

 v linii horizontální a vertikální mezi složkami systému vyrozumění, 

 v rámci jednotlivých složek (vyrozumění a svolání konkrétních osob). 

K vyrozumění se využívá telefonického spojení v pevných i mobilních sítích, radiových 

sítí složek IZS a dalších zúčastněných organizací, osobních svolávacích přijímačů (pagerů) 

používaných v jednotném systému varování a vyrozumění, sirén pro svolání jednotek požární 

ochrany sdružení dobrovolných hasičů, elektronické pošty, datových přenosů zabezpečených 
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datovými sítěmi a ostatní dostupné komunikačními systémy a prostředky. V případě narušení 

komunikačních systémů se využívají i spojky. 

Varování a vyrozumění představují klíčová ochranná opatření. Jejich včasné a spolehlivé 

zabezpečení podmiňuje účinnou realizaci všech ostatních opatření, zejména ukrytí, 

individuální a kolektivní ochrany, evakuace, jakož i efektivní, tzn. především rychlé zasazení 

složek IZS. 

Varování a vyrozumění zabezpečuje jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV). 

Základní technologickou infrastrukturu JSVV tvoří systém selektivního radiového návěštění 

(SSRN). Umožňuje varování a tísňové informování obyvatelstva dálkovým ovládáním 

koncových prvků varování a vyrozumění předáváním zpráv na osobní přijímače (pagery). 

SSRN využívá digitálních technologií, což umožňuje efektivní činnost všech částí systému, 

pružné změny konfigurace systému a jeho částí úpravami řídících programů a řídících 

komponentů podle skutečné potřeby uživatelů systému. Zároveň to přináší možnost průběžné 

modernizace systému a zařazování nových částí a prvků. Systém je budován a provozován 

na krajském principu.  

Jednotný systém varování a vyrozumění je technicky, provozně a organizačně 

zabezpečován: 

1. Vyrozumívajícími centry, která představují: 

 operační a informační střediska IZS pro zabezpečení varování, vyrozumění a předávání 

tísňových informací, 

 zařízení zřízená za účelem varování právnických a podnikajících fyzických osob. 

    Vyrozumívací centra jsou zřízena na čtyřech úrovních: 

 celostátní na stupni GŘ HZS, 

 krajské na stupni krajských ředitelství HZS, 

 na stupni územních odborů HZS, 

 dalších provozovatelů (jako např. ČEZ, SÚJB, některých magistrátů, center tísňového 

volání pod.). 

Na vyrozumívacím centru krajského ředitelství HZS jsou soustředěny základní součásti 

technologie, kterou tvoří: 

 technologie MASTER, zabezpečující komunikaci se zadávacími terminály jednotlivých 

úrovní a řídí činnost v daném kraji (regionu), 

 zadávací terminál s programovou aplikací CENTRUM, který uživatelům zprostředkovává 

vstup do systému a umožňuje dálkové ovládání koncových prvků, 

 pracoviště aplikace DOHLED, která umožňuje diagnostiku radiové sítě a indikuje činnost 

terminálů, 

 klientský terminál databázové aplikace SPARK, která slouží k centrální evidenci 

koncových prvků, správě jejich adres a statistice vyhodnocení celoplošných akustických 

zkoušek sirén. 

Na vyrozumívacích centrech třetí a čtvrté úrovně je základem zadávací terminál 

s programovou aplikací ALARM. 

2. Telekomunikačními sítěmi zahrnutými do infrastruktury SSRN: 

 linkovou datovou sítí propojující zadávací terminály a další součásti systému, 
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 radiovými sítěmi, realizovanými na krajských (někde regionálních) principech, 

umožňujícími uživatelům systému ze zadávacích terminálů dálkově ovládat koncové prvky 

varování a předávat zprávy na pagery. 

3. Koncovými prvky: 

a. varování, kterými jsou technická zařízení schopná vydávat varovný signál tvořená 

elektromechanickými a elektronickými sirénami a místními informačními systémy 

s vlastnostmi elektronických sirén; 

b. vyrozumění, kterými jsou technická zařízení schopná předat informaci orgánům krizového 

řízení a dalším kompetentním organům.  

Koncové prvky zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva prostřednictvím 

varovného signálu a tísňové informování obyvatelstva nejenom elektronickými prostředky, ale 

všemi dostupnými prostředky, jak bylo již uvedeno výše.  

Elektromechanické sirény (běžně nazývané rotační nebo motorové) vytváří zvuk 

rozkmitáním vzduchové masy rotací akustické části poháněné elektrickým motorem. Jsou 

ovládány pomocí přijímačů dálkového ovládání JSVV-SSRN nebo spouštěny tlačítky 

místního ovládání, případně kombinací obou způsobů. Tyto sirény již plně neodpovídají 

současným požadavkům. Tvoří však dosud nejpočetnější typ koncových prvků varování 

a s jejich obměnou se počítá do roku 2015. 

Koncové prvky varování musí splňovat následující požadavky: 

 zajištění minimálního výkonu (elektrická rotační siréna 3 kW, elektronická siréna 250 W 

nezávisle na elektrorozvodné síti), 

 generovat minimálně 4 varovné signály, 

 varovné signály musí být odbavitelné místně, dálkově (prostřednictvím přijímačů JSVV 

nebo z ovládacího terminálu), popř. jiným způsobem odsouhlaseným MV-GŘ HZS, 

 musí umožnit reprodukci prvotních verbálních informací (mluveného slova) a to 

z vlastního mikrofonu, ovládacího terminálu, z připojeného externího nebo z vlastního 

zdroje modulace (mimo elektrické rotační sirény),  

 verbální informace musí být odbavitelné místně, dálkově (prostřednictvím přijímačů JSVV 

nebo z ovládacího terminálu), popř. z externího zdroje modulace odsouhlaseného MV-GŘ 

HZS, 

 schopnost tiché kontroly provozuschopnosti (1,5–2,5 vteřiny), 

 kontrola provozuschopnosti musí být odbavitelná místně, dálkově (prostřednictvím 

přijímačů JSVV  nebo z ovládacího terminálu), 

 zajištění provozuschopnosti koncových prvků minimálně po dobu 72 hodin, další prvky dle 

ČSN EN 368012 (IEC 60849) Nouzové zvukové systémy. 

Zásadním požadavkem u všech koncových prvků varování je standardizace jejich 

technických a užitných vlastností. Varovný signál je stanovený způsob akustické aktivace 

koncových prvků varování obyvatelstva. 

V zónách havarijního plánování a v dalších místech možného vzniku MU umísťuje HZSK 

koncové prvky varování na území obcí s počtem nad 500 obyvatel. V místech, která nejsou 

pokryta varovným signálem může obecní úřad po dohodě s HZSK provádět varování 

náhradním způsobem (místní zvuková zařízení, kostelní zvony, světlice, radiovozy, apod.). 
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Tísňové informace sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již 

nastalé MU a o opatřeních prováděných k ochraně obyvatelstva. Vydávají se bezodkladně po 

vyhlášení varovného signálu. 

V dalším je činnost obyvatelstva spojená s realizaci ochranných opatření a usměrňována 

vydáváním dalších informací. Za organizaci informování obyvatelstva zodpovídá ten, kdo 

nařídil varování daného teritoria. Základní informace by měly být připraveny předem. Při 

přípravě a při praktické realizaci informování obyvatelstva je nutno zvýšenou pozornost 

věnovat specifickým cílovým skupinám, jako jsou obyvatelé na mimořádně ohrožených 

místech, obyvatelé v místech s vysokou koncentrací osídlení, školy, nemocnice, ústavy 

a podobně. 

K poskytování tísňových informací a k následnému průběžnému informování obyvatelstva 

se využívá koncových prvků varování (pokud jsou vybaveny modulem pro hlasové vysílání), 

všech hromadných informačních prostředků (rozhlasu, televize), operátorů mobilních, 

pevných, speciálních a jiných komunikačních sítí, internetu, komunikačních center 

podnikatelských subjektů apod. Novou kvalitu v oblasti informování obyvatelstva představují 

elektronické sirény a místní informační systémy s vlastnostmi elektronických sirén. Tyto nejen 

vyhlásí varovný signál, ale jsou schopny předat i tísňové a jiné důležité informace reprodukcí: 

 verbálních informací uložených v paměti zařízení, 

 informací z externího zdroje modulace (například z VKV-FM rozhlasového přijímače 

naladěného na kmitočet stanice se kterou je v dané lokalitě dohovor o tísňovém 

informování obyvatelstva), pokud je jím  zařízení vybaveno, 

 informací sdělovaných vestavěným mikrofonem, 

 informací předávaných na zařízení autonomním systémem ovládání (je-li jím zařízení 

vybaveno) či dalšími  způsoby. 

 

4.1.3 Chemická kázeň 

Obecně platí, že již v případě výskytu radioaktivních, chemických látek nebo biologických  

agens či podezření na útok jadernými, chemickými nebo biologickými zbraněmi je nutno 

dodržovat tzv. „chemickou kázeň“ (obecný profesní termín), což je systém ochranných 

opatření a způsoby správného chování v podmínkách výskytu (používání)  těchto látek, 

popřípadě zbraní hromadného ničení. Celá problematika je značně obsáhlá a je zpracována jen 

pro podmínky armády. Na druhé straně (v podmínkách civilního obyvatelstva) pak do 

chemické kázně může být počítána řada opatření, která jsou dále popsána a souvisí 

s problematikou varování, ukrytí, evakuace, dekontaminace,atd. 

Chemická kázeň je tedy souhrn zásad a opatření, které při včasné a dostatečné realizaci 

zabezpečují značný stupeň ochrany před ničivými účinky zbraní hromadného ničení a částečně 

i před dopady radiačních a chemických havárií. Chemická kázeň (zde uvedená 

a charakterizovaná) je převzata z vojskové armádní praxe 80. let minulého století,  a  je 

i v současnosti běžně užívána, kdy se problematice „ochrany proti zbraním hromadného 

ničení“ věnovala trvale vysoká pozornost. Obecně je možné ( a v praxi se tak děje) 

chemickou kázeň analogicky „převést“ z vojenského prostředí do „civilního“ prostředí. 

Armádní chemická kázeň zahrnuje následující soubor opatření: 

 přiměřenou znalost teorie zbraní hromadného ničení a nebezpečných látek( NL) 

 přiměřenou znalost teorie ochrany před zbraněmi hromadného ničení a NL 
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 znalost varovného signálu, 

 udržování prostředků individuální ochrany osob a kolektivní ochrany osob v bezvadném 

technickém stavu a trvalé pohotovosti k použití, 

 znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci po zamoření bojovými chemickými 

látkami, nebezpečnými chemickými průmyslovými toxickými látkami, bojovými 

biologickými prostředky a radioaktivními látkami, 

 znalosti, dovednosti a návyky v používání prostředků individuální ochrany osob 

a kolektivní ochrany osob, 

 přesnou znalost režimových opatření při činnostech v zamořených prostorech, 

 přesnou znalost a dovednosti při činnostech při překonávání zamořených prostorů, 

 přesnou znalost bezpečnostních opatření při styku s radioaktivním, chemickým 

a biologickým zamořením, 

 znalosti, dovednosti a návyky při provádění dekontaminace. 

Zcela zásadní je ochrana dýchacích orgánů, té je věnována níže podrobná část. Je nutno 

zdůraznit, že pro rychlé a správné použití jednotlivých ochranných prostředků musí existovat 

následující základní předpoklady: 

 prostředky ochrany musí být k okamžité dispozici u uživatele, 

 prostředky ochrany osob musí být ve výtečném nebo alespoň v dobrém technickém 

stavu, který garantuje jejich ochranné vlastnosti, 

 uživatel musí znát a umět rychlé a správné použití ochranných prostředků podle 

vzniklé situace. 

Především příslušníci armády mají ve své výbavě ochranné masky, obdobně mají ve své 

osobní výbavě ochranné masky příslušníci policie ČR a HZS, nicméně je běžně nepoužívají 

ani nenosí. Obyvatelstvo si může ochranné masky pořídit na své vlastní náklady, pouze zřejmě 

velmi malá skupina obyvatelstva je vybavena ochrannými maskami, údaje o vybavenosti 

obyvatelstva ochrannými maskami není věrohodně k dispozici. Vzhledem k tomu, že 

pořizovací ceny ochranných masek jsou relativně vysoké, dá se předpokládat, že obyvatelstvo 

spíše ochrannými maskami vybaveno není. 

„Bylo dokázáno, že na počátku chemické války (rozuměj období 1. světové války) činily 

ztráty na životech asi 35 %, kdežto na konci války jen asi 2 %, přestože bylo vynalezeno 

mnoho účinnějších otravných látek a technických prostředků. To jen potvrzuje skutečnost, že 

proti každé nové zbrani útočníka se může napadený chránit, zná-li ji a je-li připraven.“  

Citace podle starší odborné publikace MLEJNEK F., LEDVINKA V.: Terén a zbraně 

hromadného ničení (Využití terénu k ochraně proti účinkům zbraní hromadného ničení), Naše 

vojsko, Praha 1957, strana 100 (celkem publikace obsahuje 149 stran). 

 

4.1.4 Individuální ochrana 

Ochranné masky jsou nejdůležitější součástí individuální ochrany osob. Mají tak zvanou 

proti dýmovou vložku, což je prvek k filtraci aerosolů, takže biologické prostředky 

(biologický aerosol) a radioaktivní látky jsou na ní po jistou dobu zachycovány a chrání 

uživatele před inhalačním zasažením.  
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Filtr ochranné masky na základě různých chemických a fyzikálně chemických procesů 

zadržuje bojové chemické látky a nebezpečné chemické průmyslové toxické látky. Mnohdy 

jsou však filtry určeny pouze pro jednu skupinu (bojové chemické látky) nebo pro druhou 

skupinu látek (nebezpečné chemické průmyslové toxické látky). Nebo to může být jen určitá 

malá skupinka nebezpečných chemických průmyslových toxických látek.  

Podrobnosti o prostředcích individuální ochrany jsou podrobně uvedeny v dalších částech 

publikace, včetně podrobného uvedení historie ochranných masek v bývalém Československu 

a v České republice. 

 

4.1.5 Improvizovaná ochrana osob 

Pokud nejsou prostředky individuální ochrany osob k dispozici musí se ihned použít tzv. 

prostředky improvizované ochrany dýchacích orgánů a povrchu těla. Ochrana dýchacích 

orgánů je nejdůležitější a to proto, že dýchací orgány – ústa a nos jsou „hlavní bránou vstupu 

nebezpečných látek do organismu“. 

K ochraně dýchacích orgánů jsou vhodné následující improvizované prostředky: vlažnou 

vodou navlhčený kapesník, ručník, utěrka, plena, šátek, buničitá vata, přiměřený kus textilní 

látky. Oči lze chránit lyžařskými nebo potápěcími brýlemi, neboť i ty jsou významnou bránou 

vstupu nebezpečných látek do organizmu. Větrací otvory u těchto brýlí je nutno důkladně 

přelepit izolační páskou. 

Navlhčený kapesník nebo ručník chrání dýchací orgány (ústa a nos) tím, že textilie působí 

jako bariéra a voda rozpouští řadu plynů. Tím vlastně dochází ke snížení koncentrace 

nedobrovolně dýchaného škodlivého plynu. Je třeba si uvědomit, že ochranná schopnost 

takové improvizované ochrany je časově velmi omezena na pouhých několik minut a je 

možno ji využít hlavně k rychlému přesunu ze zamořeného prostoru do vhodného úkrytu, 

nebo pro rychlé opuštění zamořeného prostoru.  

Některé odborné prameny uvádí a doporučují určité „impregnační látky“, které je možné 

použít pro zvýšení sorpční kapacity jednoduchých improvizovaných prostředků ochrany 

dýchacích orgánů. Pochopitelně, že použití těchto impregnačních látek závisí na chemickém 

charakteru zamořující látky. Vychází se z úvahy, že je možné použít látky běžně dostupné 

v domácnosti, například potravinářských výrobků. Proto se jednou doporučuje slabý roztok 

sody (zásaditá reakce), jindy slabý roztok dostupných kyselin, jako je kyselina octová (ocet) 

nebo kyselina citrónová (kyselá reakce). Toto pravidlo je sice obecně správné, ale jen málokdy 

bude k dispozici rychlá a spolehlivá informace o nebezpečné látce, která nás zasáhla, nebo nás 

ohrožuje. Proto se jako nejvhodnější ochrana dýchacích orgánů člověka jeví textilie namočená 

ve vodě. K tomu účelu je možné doporučit trvalé nošení při sobě hermeticky uzavřené nádoby 

s vhodnou textilií namočenou ve vodě, např. malé tabatěrky. 

K ochraně povrchu těla můžeme nejlépe použít gumový nebo igelitový plášť do deště 

(i s kapuci), gumové holínky, gumové nebo kožené rukavice. K ochraně hlavy se doporučuje 

použít kuklu, čepici nebo jinou pokrývku hlavy. 
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4.1.6 Ukrytí osob 

V první řadě je třeba zamezit dalšímu vstupu nebezpečné a škodlivé látky do organizmu. 

Zabráníme tomu buď nasazením ochranné masky do ochranné polohy nebo použitím 

improvizované ochrany dýchacích orgánů. 

Dále se pokusíme urychleně opustit zamořený prostor a nebo se ukrýt ve vhodné budově. 

Přitom máme na paměti, že jak bojové chemické látky, tak i nebezpečné chemické 

průmyslové toxické látky jsou „těžké“ plyny, těkavé kapaliny nebo kapaliny. Až na několik 

málo výjimek, jako je kyanovodík nebo amoniak, se ostatní plyny nebo páry zdržují při zemi, 

jsou těžší jak vzduch a proto „zatékají“ do sklepních prostorů a místností. Proto vyhledáváme 

k ukrytí vhodné místnosti ve vyšších patrech budov, nejlépe na závětrné straně od zdroje 

úniku. 

V místnosti je nutno okamžitě zavřít okna, dveře a další otvory a utěsnit je důkladným 

přelepením kvalitní lepicí páskou, okamžitě vypnout ventilaci. Zde již zpravidla nepoužíváme 

prostředky individuální ochrany ani improvizované prostředky ochrany. Ty se po příchodu do 

budovy sejmou a neprodyšně zabalí do igelitového pytle.  

Osoby se pečlivě osprchují a důkladně omyjí celé tělo mýdlem (mýdlo je vhodnější než 

jiné koupelové prostředky pro svoji poměrně silnou alkalickou reakci) a oblečou se do čistého 

oděvu. V případě vážného podezření z nějakého zamoření je vhodné žádat o lékařské 

vyšetření. 

V České republice je k dispozici přes 5 000 stálých úkrytů s celkovou kapacitou 920 tisíc 

míst pro ochranu obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení v případě vojenského 

ohrožení a ochranný systému Metra a Strahovského automobilového tunelu pro ukrytí asi 

350 tisíc obyvatel a organizované provedení evakuace z centra Prahy na okrajová území. 

Celkové náklady na provoz a údržbu ochranného systému Metra a Strahovského tunelu činí 

ročně přibližně 98 milionů korun. 

Stálé úkryty, které byly budovány pro ochranu obyvatelstva před účinky zbraní 

hromadného ničení, nelze z hlediska doby jejich zpohotovění a jejich nerovnoměrného 

rozvržení na území České republiky využít při nevojenském ohrožení. V České republice je 

celkem evidováno 5 178 stálých úkrytů s celkovou kapacitou 920 tisíc krytových míst, 

přičemž stát vlastní pouze 709 těchto úkrytů. Věcné břemeno užívaní je zřízeno 

k 1 453 stálým úkrytům. Tyto údaje velmi zastarávají a není o tom v současné době 

dostatečný přehled. Obecně platí, že různé typy úkrytů se likvidují a ty co existují, nemají 

vždy dostatečné funkční technologie (filtro-ventilační jednotky, vybavení úkrytů, apod.) 

Hodnota krytového fondu byla v roce 2008 odhadována na asi 10 miliard korun 

v pořizovacích cenách. Na jejich údržbu a provoz je ze státních prostředků ročně vynakládalo 

v minulých létech částka 47 milionů, což je však zcela nedostatečné pro vyřešení množství 

stavebně technických a majetkově právních otázek. V současné době došlo k podstatnému 

snížení finanční dotací na tuto oblast. 

Dále se ukrytí obyvatelstva plánuje v improvizovaných úkrytech, které se začínají 

považovat za hlavní způsob ukrytí obyvatelstva. 

Na prostředky kolektivní ochrany (tedy i stálé a improvizované úkryty) jsou kladeny 

některé níže specifikované požadavky: 

 odolnou konstrukci, chrání proti tlakové vlně jaderného výbuchu, 

 zařízení k utěsnění (hermetizaci) ochranného objektu na potřebnou dobu, 
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 vybavení objektu filtračním a ventilačním zařízením, které přivádí do objektu dostatek 

čerstvého vzduchu a vytváří tak v objektu přetlak čistého vzduchu, 

 soustavou předsíní a vchodů se snižuje průnik škodlivých látek do krytového prostoru a 

umožňuje vstup osobám ze zamořeného prostoru, 

 ochranu proti radioaktivnímu záření, 

 snadné vybudování a jednoduchý provoz, 

 snížená hořlavost použitých konstrukčních materiálů, 

 ochrana proti palbě z ručních zbraní a dělostřelecké palbě, 

 možnost vytápění, spojení objektu s okolím, 

 možnost provozu některých speciálních přístrojů apod. 

Je třeba si však uvědomit, že se jedná o soubor požadavků na tzv. ideální úkryt, v reálné 

situaci se chceme a můžeme těmto požadavkům co nejvíce přiblížit, ale jejich úplné naplnění 

se jen málokdy podaří plně realizovat. Podle ochranných vlastností jsou stávající úkryty 

označovány následovně: 

 stálý proti radiační úkryt – SPRÚ, 

 stálý proti radiační úkryt zesílený – SPRÚ – Z, 

 stálý tlakově odolný úkryt – STOÚ, 

 proti radiační úkryty budované svépomocí – PRÚ – BS,  

 proti radiační úkryty budované svépomocí polním způsobem – PRÚ – BS – PS, 

 ochranný systém Metra a Strahovského tunelu v Praze. 

Ochranu proti účinkům radioaktivního zamoření a ozáření zajišťují zejména hloubka 

zapuštění úkrytu, celková plynotěsnost úkrytu, vhodné filtrační a ventilační zařízení, prachové 

filtry k záchytu radioaktivního prachu. 

Ochranu proti účinkům bojových chemických látek, nebezpečných chemických 

průmyslových toxických látek a bojových biologických agens zabezpečuje zejména 

plynotěsnost úkrytu a ochranné filtry filtračního a ventilačního zařízení. 

Improvizovaný úkryt je předem vybraný vyhovují prostor ve vhodných částech bytů, 

obytných domů , administrativních  budov a výrobních objektů, který bude upravován 

fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců před 

účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů. 

Proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí leteckého útoku konvenčními zbraněmi 

bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor ve středním traktu, co nejvíce zapuštěný 

v okolním terénu. Vhodnými prostory jsou sklepy s klenutými stropy nebo železobetonovými 

stropy a silnými obvodovými zdmi a co nejmenší plochou všech okenních otvorů. 

Proti samotnému úniku nebezpečných látek, zejména v době míru, je nejvhodnější prostor 

ve vyšších patrech budov, nejlépe na odvrácené straně budovy od směru místa úniku 

nebezpečné látky. 

Ochranný prostor má být zvolen v blízkosti místa pobytu osob, které jej musí v případě 

ohrožení včas dosáhnout. Doporučená doběhová vzdálenost je 500–800 metrů. Při výběru 

improvizovaného úkrytu je nutno dodržovat stanovené bezpečnostní vzdálenosti od 

nebezpečných provozů a skladů, nejméně 50 metrů. Pro každou ukrývanou osobu je potřeba 

nejméně 1–3 m
2 

podlahové plochy v prostoru s nuceným větráním a nejméně 3–5 m
2 

podlahové plochy v prostoru bez větracího zařízení. Doporučená výška je 2,3 metry. 
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Pro výběr vhodného prostoru ke zřízení improvizovaného úkrytu platí následující hlavní 

zásady výběru: 

 obvodové zdi mají mít minimálně tloušťku 45 cm zděné, 30 cm železobetonové nebo 15 cm 

u panelových domů, 

 valená klenba musí mít tloušťku minimálně 90 cm, 

 tloušťka klenby musí být 15 cm a více, 

 vchodové dveře se musí otevírat směrem ven z úkrytu, 

 improvizovaný úkryt musí mít minimálně dva průlezy nebo jiné únikové cesty. 

Nejvhodnější jsou stavby skeletové, jako stavby železobetonové nebo ocelové. Vhodné 

jsou i masivní stavby zděné (cihlové nebo kamenné) s velkou únosností stropních konstrukcí 

v suterénech. 

Zesilování ochranných vlastností improvizovaných úkrytů se dosahuje řadou různých 

opatření, kde patří: dokonalé utěsnění všech otvorů a oken, zesilování okenních prostorů 

přídavným materiálem, zesilování stropních konstrukcí podpěrami, úprava oken překrytím 

a zesilování dveří, způsoby větrání, apod. 

Spolehlivost každého úkrytu závisí na přesném dodržování pravidel jeho používání. Vstup 

a výstup z úkrytu se děje jen se souhlasem správce úkrytu. Je nutné zachovávat přesná 

pravidla při vstupu a výstupu z úkrytu. Stálé úkryty mají dvojí dveře, vnější protitlakové. Při 

vycházení nebo vcházení do úkrytu mohou být otevřeny pouze jedny dveře. 

Osoby, které vstupují do úkrytu odkládají své prostředky individuální ochrany před 

vchodem do předsíně, kde se musí zdržet po dobu asi 3-5 minut. V úkrytech je zakázáno 

kouřit. Z úkrytu se vychází s nasazenými ochrannými maskami v ochranné poloze. Správce 

úkrytu dbá na dodržovaní stanovených pravidel. Osoby v úkrytech se musí chovat ukázněně, 

zbytečně nepřecházet, mluvit jen polohlasně, neobtěžovat své sousedy, apod.   

Specifickou formu kolektivní ochrany představuje používání radioprotektorů,  antidot 

a antibiotik. 

Radioprotektory jsou chemické sloučeniny, jejichž podávání živému organismu zmírňuje 

průběh nemoci z ozáření. V praxi se k ochraně obyvatelstva v zóně havarijního plánování 

jaderného zařízení používá jodid draselný (KI), který blokuje absorbci radioaktivního jódu 

štítnou žlázou. 

Antidota jsou látky, které ruší účinek nervově paralytických látek na organismus. Jejich 

praktická aplikace je zatím řešena pouze v Armádě ČR, kde se používá kombinace atropinu 

a některých oxinů nebo dioxinů, které pomocí autoinjektorů (laických injekčních stříkaček) se 

po zasažení nervově paralytickými látkami vpravují do svalové tkáně. 

Antibiotikum (též antiinfektivum) je látka (lék), který usmrcuje některé mikroorganismy 

nebo brání jejich růstu. 

 

4.1.7 Evakuace 

Charakteristika evakuace 

Opatření k evakuaci a nouzovému přežití obyvatelstva jsou součástí vnějších havarijních 

plánů. Představují významné ochranné opatření k přemístění osob, hospodářského zvířectva 

a věcných prostředků z vytipovaného ohroženého prostoru, nebo již zasaženého prostoru na 

http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
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jiná území a k vytvoření podmínek pro nouzové přežití osob. Zahrnují dopravní, ubytovací, 

zásobovací, zdravotnické, pořádkové, informační a další zabezpečení. Evakuační plány 

a opatření lze připravit dle pomůcky civilní ochrany: Plán evakuace obyvatelstva, Metodická 

pomůcka ke zpracování havarijního plánu okresu, Hlavní úřad civilní ochrany, Praha 1999. 

Evakuace je velmi účinným ochranným opatřením. K jejímu provedení jsou připraveny 

evakuační plány, podle nichž jsou lidé (případně důležitá dokumentace, velmi cenné věci, 

výjimečně také hospodářské zvířectvo) evakuováni do předem stanoveným a připravených 

prostor. Evakuaci vyhlašuje, zabezpečuje a organizuje orgán státní správy. Pokyny k přípravě 

a zahájení evakuace jsou vysílány rozhlasem a televizí. Místní pokyny mohou být vydávány 

místním rozhlasem nebo jinými prostředky, například rádiovými vozy.  

Příprava na evakuaci má probíhat předem, ještě před jejím vlastním vyhlášením. Občané si 

mají důkladně promyslet, jaké položky mají mít v evakuačním zavazadle, to je níže naznačeno 

v následující tabulce. Každý si má připravit své evakuační zavazadlo dle svých individuálních 

potřeb. 

Včasné provedení evakuace představuje nejúčinnější opatření k ochraně obyvatelstva na 

území ohroženém MU nebo krizovou situací. Aktuální je zejména v případě povodní, 

radiačních havárií, dlouhodobých a rozsáhlých úniků nebezpečných látek, narušení statiky 

staveb a při hrozně možného ozbrojeného konfliktu z území předpokládané bojové činnosti, 

případně zájmových oblastí ozbrojených sil. 

Evakuací se tedy rozumí přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického 

zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby z ohroženého území. Provádí 

se do míst, kde je zajištěno pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro 

zvířata ustájení a pro věci prostory k uskladnění.  

Opuštění míst ohrožených MU se plánuje do 48 hodin, u velké sídelní nebo průmyslové 

aglomerace do 72 po vyhlášení evakuace. Tyto časové normy přichází samozřejmě v úvahu 

pouze v případech, kdy se ohrožení předpokládá s delší časovou prodlevou (např. zejména při 

hrozbě ozbrojeného konfliktu, prognózovaných povodních aj.). V ostatních případech se 

evakuace uskutečňuje v nejkratších možných lhůtách. 

Evakuaci lze rozdělit z hlediska: 

A. Rozsahu opatření na: 

a) objektovou, zahrnující jednu nebo několik obytných nebo administrativně správních budov, 

technologických provozů nebo jiných objektů; 

b) plošnou, zahrnující část nebo celý urbanistický komplex nebo větší územní prostor. Může 

být buď všeobecná (při živelných pohromách, rozsáhlých průmyslových haváriích, radiačních 

haváriích) nebo částečná (při mimořádných událostech menšího rozsahu, např. při požáru, 

úniku omezeného množství nebezpečné látky, narušení statiky budov po výbuchu apod.). 

B. Doby trvání na: 

a) krátkodobou, kdy hrozící mimořádná nebo krizová situace nevyžaduje dlouhodobé opuštění 

domova a pro evakuované osoby není zabezpečováno náhradní ubytování, ale pouze zajištění 

nouzového přežití (umístění ve vhodných objektech, výdej teplých nápojů, přikrývek apod.); 

b) dlouhodobou, kdy hrozící mimořádná nebo krizová situace vyžaduje dlouhodobý, více než 

24 hodinový pobyt mimo místo trvalého pobytu a pro evakuované osoby je zabezpečováno  

náhradní ubytování a opatření k zabezpečení nouzového přežití. 
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C. Varianty ohrožení na: 

a) přímou, prováděnou bez předchozího ukrytí (např. při živelních pohromách); 

b) evakuaci po předchozím ukrytí po snížení prvotního ohrožení (např. při radiační havárii 

po snížení nebezpečí ozáření nad přípustnou normu). 

D. Způsobu realizace na: 

a) samovolnou, kdy evakuace není řízena a obyvatelstvo po varování a vydání tísňových 

informací (pokynů) opouští evakuovaný prostor způsobem podle vlastního uvážení; 

b) řízenou orgány zodpovědnými za provedení evakuace, kdy evakuované osoby se přemísťují 

buď pěšky, nebo s využitím vlastních dopravních prostředků nebo jsou přepravovány 

prostředky hromadné dopravy. 

Evakuace se vztahuje na veškeré obyvatelstvo v ohroženém prostoru s výjimkou osob, 

které se podílí na záchranných pracích, řízení evakuace nebo vykonávají jinou neodkladnou 

činnost. Přednostně se však plánuje pro: 

 děti do 15 let, 

 pacienty ve zdravotnických zařízeních, 

 osoby umístěné v sociálních zařízeních, 

 osoby zdravotně postižené, 

 doprovod shora uvedených osob.  

Výchozím předpokladem pro efektivní realizaci evakuace jsou dokonale propracované 

evakuační plány a praktická připravenost orgánů pro řízení evakuace, ověřená praktickými 

nácviky. Praktické zkušenosti ukazují, že plynulý průběh evakuace je podmíněn předcházející 

psychologickou přípravou obyvatelstva, jeho včasným varováním, včasným vydáním pokynů 

k přípravě na evakuaci a poskytováním psychologické pomoci v jejím průběhu. 

Evakuační pojmy 

Evakuační prostor je vymezené území ze kterého bude nutné provést plošnou evakuaci 

obyvatelstva. 

Evakuační středisko je zařízení, kde jsou evakuované osoby shromažďovány 

a informovány. Je výchozím místem pro přemístění evakuovaných osob do příjmových území. 

Příjmové území je území mimo dosah ohrožení na němž jsou zajištěna místa nouzového 

ubytování. 

Evakuační trasa je cesta vyhrazená k evakuaci obyvatelstva z evakuačního střediska 

do příjmového území. 

Přijímací středisko je zařízení na příjmovém území, kde jsou evakuované osoby 

evidovány, informovány a přerozdělovány do jednotlivých míst nouzového ubytování. 

Místo nouzového ubytování je objekt nebo zařízení v příjmové obci (v cílovém místě 

přemístění) určené k přechodnému ubytování evakuovaných osob. 

Místo hromadného stravování je zařízení, ve kterém je zajištěno stravování 

evakuovaných osob. 

Místo humanitární pomoci je místo nebo zařízení, kde jsou evakuovaným osobám 

rozdělovány nouzové příděly předmětů nezbytných k přežití včetně pitné vody a potravin. 
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Evakuační zavazadlo je zavazadlo evakuované osoby. Doporučená váha zavazadla činí 

pro dospělé osoby do 25 kg, pro děti do 10 kg. Při evakuaci vlastním dopravním prostředkem 

není váha zavazadla omezena. Doporučený obsah zavazadla: osobní doklady (občanský 

průkaz, cestovní pas, rodný list, karta zdravotní pojišťovny, zdravotní průkaz, řidičský průkaz, 

technické osvědčení motorového vozidla, průkaz pojištěnce apod., včetně dokladů rodinných 

příslušníků), peníze, vkladní knížky, cenné papíry, platební a sporožirové karty, drobné 

cennosti, potřebné léky a zdravotní pomůcky, recepty, souprava náhradního sezónního 

oblečení, spací pytel nebo přikrývka, karimatka nebo nafukovací lehátko, základní trvanlivé 

potraviny (konzervy), dobře zabalený chléb, balená pitná voda, vše na 2-3 dny, případně  

termoska s teplým čajem nebo kávou, přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobil, přenosná 

svítilna, zápalky, nůž, otvírač na konzervy, toaletní potřeby a prostředky osobní hygieny. 

Evakuačním zavazadlem je nejlépe batoh, který můžeme vzít na záda a který je předem 

„nabalen“ některými potřebnými věcmi. Je vhodné do připraveného evakuačního zavazadla 

vložit seznam věcí, kde je v první část soupis věcí, které jsou již nabaleny a v části druhé pak 

položky, které je nutno teprve „dobalit“, viz možný vzor v tabulce 1.  

Své evakuační zavazadlo by si měli připravit všichni členové rodiny, čili jak dospělí, tak 

také jednotlivé děti (zhruba od 7-10 let věku). 

 

TABULKA 1: Doporučený obsah evakuačního zavazadla dospělé osoby 

Způsob přípravy Položka 

Trvale nabaleno oděvní doplňky (náhradní oděv, spodní prádlo, lehká obuv, 

pláštěnka) 

Trvale nabaleno spací pytel nebo přikrývka 

Trvale nabaleno jídelní nádobí, lžíce, kapesní nůž, otvírák na konzervy 

Trvale nabaleno psací potřeby a dopisní papíry 

Trvale nabaleno předměty pro vyplnění volného času (kniha, časopis, 

společenská hra, karty, hračky pro děti) 

Trvale nabaleno kapesní svítilna a náhradní baterie, svíčky a zápalky 

Dobalit tranzistorové rádio, volumen nebo CD přehrávač a náhradní 

baterie 

Dobalit osobní doklady jako je občanský průkaz, cestovní pas, rodný 

list, řidičský průkaz, velké technické osvědčení motorového 

vozidla, průkaz pojištěnce (doklady dětí) 

Dobalit nezbytné léky a zdravotní pomůcky (například osobní léky, 

brýle pro čtení) 

Dobalit toaletní potřeby a prostředky osobní hygieny (zubní kartáček 

a zubní pasta, toaletní mýdlo, malý ručník, hřeben, toaletní 

papír, dámské vložky, papírové kapesníky) 

Dobalit základní cennosti jako peníze, vkladní knížky, platební a 

sporožirové karty, pojišťovací smlouvy 

Dobalit základní trvanlivé potraviny jako konzervy, balený chléb, 

balená pitná voda (minimálně na dobu 24 hodin) 

Dobalit mobilní telefon, nabíječku pro mobilní telefon, dobíjecí kartu 

pro mobilní telefon 
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Každé evakuační zavazadlo má být dobře označeno kvalitní a trvalou visačkou se jménem 

a adresou majitele. 

Plánování evakuace 

Evakuace se plánuje: 

 pro řešení MU, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu 

(zvláštnosti evakuace v rámci povodňové ochrany ), 

 ze zón havarijního plánování jaderných zařízení, 

 ze zón havarijního plánování objektů (zařízení) s nebezpečnými chemickými látkami při 

hrozbě jejich možného napadení při ozbrojeném konfliktu. 

Plánování evakuace zahrnuje zejména: 

a) stanovení:  

 evakuačních prostorů a pořadí jejich evakuace, 

 míst shromažďování a stanovení postupu evakuace, 

 evakuačních tras, 

 míst nouzového ubytování a vytvoření podmínek pro ubytování evakuovaného 

obyvatelstva; 

b) zabezpečení činnosti evakuačních a přijímacích středisek; 

c) zajištění propustnosti evakuačních tras, regulace pohybu obyvatelstva a uzavření 

evakuovaného prostoru; 

d) přípravu dokumentace pro řízení evakuace; 

e) přípravu postupů pro evakuaci a umístění hospodářského zvířectva, předmětů kulturní 

hodnoty, strojů, technických zařízení a matriálu k zachování nutné výroby; 

f) přípravu informování osob; 

g) psychologickou přípravu osob před a v průběhu evakuace. 

Zabezpečení evakuace 

Evakuace představuje ze sociálně-psychologického hlediska náročné opatření, které musí 

být všestranně dokonale zabezpečeno. K nejdůležitějším zajištěním patří: 

a) pořádkové zabezpečení zajišťující veřejný pořádek a bezpečnost v průběhu evakuace; 

b) dopravní zabezpečení zahrnující zajištění dopravních prostředků a zásobování pohonnými 

hmotami, 

c) zdravotnické zabezpečení umožňující poskytování předlékařské zdravotní pomoci, převoz 

do zdravotnických zařízení a realizaci hygienicko-epidemiologických opatření; 

d) ubytovací a zásobovací opatření zajišťující především nouzové ubytování, stravování, 

zásobování pitnou vodou, potravinami a nouzové příděly předmětů nezbytných k přežití; 

e) mediální zabezpečení zajišťující varování obyvatelstva a vydávání návodů a pokynů pro 

jeho další činnost a chování a následné předávání tísňových informací. 
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Orgány pro řízení evakuace 

Orgány pro řízení evakuace představují pracovní skupiny krizových štábů, evakuační 

a přijímací střediska. 

Pracovní skupiny krizových štábů zajišťují zejména: 

 řízení průběhu evakuace, 

 koordinaci přepravy z míst shromažďování do evakuačních středisek, 

 dopravní prostředky a jejich přerozdělování mezi evakuační střediska, 

 řízení nouzového zásobování evakuovaného obyvatelstva, 

 koordinaci činnosti evakuačních a přijímacích středisek, 

 spolupráci s orgány veřejné správy a se zdravotnickými a humanitárními organizacemi,  

 zdokumentování průběhu celé evakuace. 

Evakuační střediska se umísťují zpravidla mimo evakuační prostory. Plní zejména 

následující úkoly: 

 řídí přepravu z míst shromažďování do evakuačních středisek, 

 vedou evidenci o příjmu evakuovaných osob a poskytování pomoci při slučování 

evakuovaných rodin, 

 přerozdělují evakuované osoby do předurčených příjmových oblastí a přijímacích 

středisek, 

 vytváří a označují místa pro podávání základních informací v evakuačním středisku, 

 zajišťují poskytování první zdravotnické pomoci, popřípadě přednemocniční neodkladné 

péče a převoz raněných nebo nemocných do zdravotnických zařízení, 

 vytyčují trasy k nástupním stanicím hromadné přepravy,  

 zabezpečují nocleh a stravování pro personál a evakuované obyvatelstvo pokud se zdrží 

v evakuačním středisku déle než 12 hodin, 

 udržují v evakuačním středisku veřejný pořádek, 

 podávají informace o průběhu evakuace pracovním skupinám krizových štábů. 

Přijímací střediska zajišťují: 

 příjem evakuovaných osob, včetně evidence, 

 přerozdělování evakuovaných osob do předurčených cílových míst přemístění a míst 

nouzového ubytování, 

 první zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických 

zařízení, 

 informování příslušných orgánů veřejné správy o počtech a potřebách evakuovaných 

osob. 

 

4.1.8 Nouzové přežití 

Jedním z hlavních úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva je zabezpečení opatření 

nouzového přežití obyvatelstva postiženého mimořádnou nebo krizovou situací, která 

vyžaduje provedení záchranných a likvidačních prací. Zpravidla mu bude předcházet 

dlouhodobá evakuace obyvatelstva z ohrožených prostorů. V takovém případě opatření 

k zabezpečení nouzového přežití budou plněna v prostorech odlišných od původních bydlišť 
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postižených osob, a to s využitím sídlištní aglomerace nebo s použitím nouzového ubytování 

na vyhrazených objektech a zařízeních (stanech, přístřešcích, mobilních maringotkách apod.).  

V případě vzniku specifických krizí (např. při nedostatku potravin, rozsáhlém ohrožení 

epidemií, nákazou zvířat, životu nebezpečném znečistění zdrojů pitné vody, půdy, rozsáhlých 

poruchách energetických sítí apod.) budou opatření nouzového přežití plněna i bez provedení 

evakuace. K hlavním druhům zajištění nouzového přežití patří nouzové ubytování 

a stravování. Představuje dočasný, nouzový způsob ubytování a stravování obyvatelstva 

postiženého dopady mimořádných a krizových situací. Nouzové ubytování zahrnuje zajištění 

prostorů a objektů. Základním prostředkem je využití předem vytipovaných smluvně 

zajištěných stálých objektů které jsou součástí havarijních plánů jednotlivých orgánů státní 

správy a obecní samosprávy. Zařízení pro nouzové ubytování a stravování je zřizováno pro 

zajištění základních životních a hygienických podmínek evakuovaných osob a je určeno pro 

krátkodobé či dlouhodobé ubytování postiženého obyvatelstva.  

Opatření k nouzovému přežití obyvatelstva budou zahajována 1–2 dny po vzniku krizové 

situace (od zahájení aktivace nouzového systému). Do této doby se na záchraně občanů budou 

podílet obce místními opatřeními a sami občané vlastním předzásobením. Opatření 

nouzového přežití budou zabezpečována nepřetržitě po dobu, po kterou situace postiženého 

obyvatelstva bude vyžadovat plnění mimořádných opatření k zachování jeho života, zdraví 

a životních potřeb. Ukončena budou zpravidla po obnovením funkce infrastruktury 

v původních sídlištích návratem postiženého obyvatelstva do jejich původních bydlišť. 

V případech, kdy dopady mimořádné nebo krizové situace trvale znemožní návrat 

obyvatelstva do původních sídlišť (bydlišť), mohou osoby zůstat trvale v prostorech, 

do kterých byly evakuací přemístěny, ovšem za předpokladu, že místní infrastruktura bude 

schopna zabezpečovat potřeby původního i evakuovaného obyvatelstva a mimořádná opatření 

již nebudou nutná. V obzvlášť kritických případech může dojít k přesídlení postiženého 

obyvatelstva do nových sídlišť. 

Opatření nouzového přežití 

Nouzové přežití zahrnuje následující opatření: 

Nouzové ubytování spočívající: 

 ve vytipování vhodných objektů z hlediska bezpečnosti objektu, vhodnosti k nouzovému 

ubytování, stravování, možnosti dodržování hygienických norem a pro dlouhodobé 

ubytování i možnosti minima  soukromí pro postižené, 

 v zajištění náhradních ubytovacích kapacit pro obyvatelstvo, které je v důsledku 

mimořádné nebo  krizové situace nuceno opustit svá obydlí; 

 v možnosti ubytovat muže a ženy s dětmi do 15 let zvlášť,  

 u dlouhodobého ubytování v možnosti ubytování rodin v alespoň jedné místnosti, 

 v prioritním využívání objektů se stacionárním lůžkovým, stravovacím a hygienickým 

vybavením (např. hotely, ubytovny, internáty, rekreační zařízení atd.), 

 ve využívání stacionárních zařízení s hygienickým vybavením a prostory pro umístění 

lůžek (např. sportovní haly, školy, kulturní zařízení), 

 ve využití mobilních zařízení (např. maringotek, stanů, přístřešků). 

 

Nouzové zásobování základními potravinami zahrnuje: 

 využití distribuční sítě nebo smluvně zabezpečených subjektů, 
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 zajištění možnosti hromadné přípravy teplé stravy či možnost jejího dovážení, 

 zajištění zásobování základními druhy potravin, 

 zabezpečení stravování, 

 částečné využití humanitární pomoci, 

 využití stálých stravovacích zařízení (např. restaurací, hotelů, kuchyní, bufetů, menz), 

 využití mobilní stravovací zařízení (např. pojízdných kuchyní).  

Nouzové zdroje pitné vody 

se dělí na zdroje mimořádného významu, vybrané zdroje a ostatní jímací objekty. Přednostně 

se využívají zdroje podzemních vod. Nouzové zdroje zahrnují: 

 jímací objekty nebo jejich skupiny v pohotovostním stavu včetně příslušných zařízení,  

 hydrogeologické vrty neuvedené do provozu, 

 jímací zařízení. 

Nouzové zásobování pitnou vodou 

Je zajišťováno službou nouzového zásobování pitnou vodou zřizovanou Ministerstvem 

zemědělství na bází vodárenských podniků. Nouzové zásobování vodou zajišťují orgány 

krizového řízení pro postižené obyvatelstvo do obnovení funkce běžného zásobování pitnou 

vodou. Patří sem i dodávky balené pitné vody ze systému nouzového zásobování základními 

potravinami a humanitární pomoci. Nouzové zásobování vodou se zahajuje do 5 hodin 

po vyhlášení krizového stavu. První dva dny je doporučená dodávka 5 litrů na osobu a den 

a třetí a další dny 10–15 litrů na osobu a den.  

Nouzové základní služby obyvatelstvu zahrnují poskytování informací o situaci 

a přijímaných opatřeních: 

 zdravotnické služby, 

 sociální služby, 

 hygienické služby, 

 veterinární služby, 

 poštovní a spojové služby, 

 dopravní služby, 

 technické služby,  

 pohřební služby, 

 zásobování postiženého obyvatelstva šatstvem, přikrývkami, prostředky osobní hygieny 

a denní potřeby. 

Nouzové dodávky energii spočívají v zajištění energií (elektrické, plynu, tepla, pohonných 

hmot) pro důležité provozy a objekty potřebné k zabezpečení činnosti postiženého území. 

K tomu se využívá nouzové propojení energetických sítí, pojízdných a přenosných zdrojů 

energií. 

 

4.1.9 Dekontaminace 

Dekontaminace, zahrnující zpravidla dezaktivaci (odstranění radioaktivních látek), 

odmoření (odstranění nebo zničení chemických látek), dezinfekci (zničení biologických látek), 

atd., je velmi náročná, pracná a dlouhá odborná činnost zahrnující mimo jiné i těžkou 
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fyzickou práci v prostředcích individuální ochrany s vysokým psychickým zatížením 

jednotlivých pracovníků. Zpravidla lze kalkulovat dlouhodobé nasazení pracovníků na 

dekontaminační práce, kde je také potřeba řešit střídaní jednotlivých pracovních směn, 

zpravidla podle teploty okolí.  

S problematikou dekontaminace v rámci rozsáhlého nasazení má dlouhodobé a nejhlubší 

zkušenosti chemické vojsko Armády České republiky a také bývalá Civilní obrana, později 

Civilní ochrana, která byla počátkem roku 2001 převedena pod hasičské záchranné sbory. 

Také jaderné elektrárna Dukovany a Temelín mají značné zkušenosti s dezaktivací po 

zamoření radioaktivními látkami.  

Přesto, že síly a prostředky chemického vojska AČR je možné využít v některých 

závažných a složitých situacích spojených s radioaktivním, chemickým a biologickým 

zamořením, nelze s jeho nasazením obecně počítat za každé situace. Navíc armádní 

prostředky mohou být zpravidla nasazeny až s určitým relativně velkým časovým zpožděním 

(minimálně několika hodin). Přitom se obecně vyžaduje dekontaminační zásah v co 

nejrychlejším čase po zamoření, zvláště to platí pro chemické a biologické zamoření.  

Z obecného pohledu je dekontaminace soubor metod, postupů a prostředků k účinnému 

a rychlému odstranění nebezpečných látek z prostředí, případně snížení škodlivého účinku 

na bezpečnou úroveň. Na dekontaminační činidla jsou kladeny různé technické a jiné 

požadavky jako jsou například: účinnost dekontaminačního procesu, rychlost působení 

dekontaminačního roztoku nebo směsi, ekonomická dostupnost dekontaminační techniky 

a dalších prostředků, atd. 

 

4.1.10 Humanitární pomoc 

Organizování humanitární pomoci je využíváno výhradně k uspokojování základních 

životních potřeb postižených obyvatel. Je doplňkovým zdrojem pro poskytování prostředků 

obyvatelstvu k zachování jeho života a zdraví po vzniku MU (krizové situace). Představuje 

souhrn opatření v materiální, duchovní, zdravotní, sociální a právní oblasti, které poskytují 

jednotlivci, skupiny, spolky, státní i nestátní organizace ve prospěch obyvatelstva, postiženého 

následky MU. 

Obsah humanitární pomoci zahrnuje: 

 věcné prostředky (základní potřebné předměty pro postižené obyvatelstvo), 

 finanční prostředky sloužící nejčastěji k nákupu základních potřebných předmětů, 

 duchovní (náboženská) a psychologická pomoc, 

 poradenská pomoc (např. pojištění, nakládání s poskytnutými technickými prostředky 

apod.).  

Cílem náboženské (duchovní) pomoci je poskytování duchovní služby a náboženské 

posily člověku v mimořádných situacích. Provádí ji duchovní personál. Jde nejen o pomoc 

postiženým osobám, ale i o pomoc personálu, provádějícímu záchranné práce. Při poskytování 

náboženské pomoci je vhodné respektovat následující skutečnosti: 

 formy a způsoby realizace náboženské pomoci zapracovávat do havarijních plánů, 

 poskytovat informace zástupcům církví; vytvářet pracovní kontakty mezi státními orgány 

a církevními organizacemi jak v období plánování, tak při řešení mimořádné události, 
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 začleňovat příslušníky církevních organizací do krizových štábů a tím vytvářet podmínky 

pro účinnou spolupráci. 

Psychologickou pomoc potřebují jak postižení obyvatelé, tak i záchranáři. Pomoc spolu 

realizují Psychologická služba HZS ČR, církve, nevládní organizace a občanská sdružení. 

V rámci krajů jsou vytvářeny psychosociální intervenční týmy. Jejich cílem je psychologická 

pomoc obyvatelstvu postiženému MU, poskytovat psychologickou pomoc obětem MU, jejich 

příbuzným a blízkým. Základní složkou jsou profesionální psychologové HZS ČR a s nimi 

spolupracující síť dobrovolných pracovníků.  

 

4.2 Záchranné a vyprošťovací práce 

4.2.1 Rozrušení budov a jiných staveb 

V prostoru velkých havárií a různých přírodních katastrof lze počítat s různým rozsahem 

a různou závažností rozrušení průmyslových, hospodářských a jiných budov a dalších objektů, 

v případě jaderné havárie také se zasažení osob, zvířat a životního prostředí radioaktivním 

zářením, případně radioaktivním zamořením. Rozrušení budov a objektů bude ve značně 

větším rozsahu provázet také vojenské akce v případě válečného konfliktu. Zvlášť významné 

by to bylo v případě použití jaderných zbraní.  

Některé znaky narušení statiky, rozrušení budov a staveb (od méně závažných až po úplné 

zřícení): 

 promáčknutí oken a dveří dovnitř, 

 vznik trhlin na vnitřních příčkách, 

 poškození střechy, 

 ojedinělé poranění osob úlomky skla, 

 hromadné poranění osob úlomky rozrušených konstrukcí, 

 silné rozpraskání stěn, 

 prolomení střech, příček, dveří, oken a dalších doplňkových stavebních prvků, 

 deformace nosné konstrukce, 

 lehká zranění osob v úkrytech a ve sklepích, 

 hromadná těžká zranění osob v budovách a objektech, 

 zřícení části nosných budov a objektů, 

 smrtelná zranění některých osob v budovách, objektech a sklepích, 

 prolomení stropů, 

 úplné zřícení budov a staveb. 

Závaly osob mohou vznikat sesuvem stavebních hmot a stavebních konstrukcí, zeminy, 

kamení, bláta, ledu, sněhu nebo i dalších sypkých a jiných hmot a materiálů. Příčinou závalů 

je narušení nebo odstranění statických nosných prvků staveb, působením otřesů, tlakové vlny, 

narušení soudržnosti stavebních a jiných materiálů způsobení změnou jejích fyzikálních 

vlastností (vlivem tlaku, teploty, vlhkosti, vody, sněhu, ledu, otřesy). Různé závaly mohou 

vznikat jako sekundární účinky jiných závažných mimořádných událostí. To může být 

v podmínkách České republiky např. požár, výbuch, zemětřesení, sesuvy půdy, extrémní 

horko, silné mrazy, apod. 
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4.2.2 Záchrana osob  

Záchranné práce jsou terminologickým slovníkem MV ČR z roku 2009 definovány jako 

činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou 

událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, 

a vedoucí k přerušení jejich příčin. 

Záchrana osob patří k nejnáročnějším činnostem, kterou hasiči a jiní záchranáři při zásahu 

provádí a to v podstatě často s nasazením vlastního života. Tato náročnost pramení z mnoha 

objektivních i subjektivních skutečností. 

Naproti tomu jsou činnosti mezi, něž patří také záchrana osob, které se provádí jen 

v některých případech neboli jsou-li bezprostředně nutné. Při zásahu má záchrana fyzických 

osob absolutní přednost před záchranou zvířat a majetku. Úkolem záchranářů při záchraně 

fyzických osoba a také zvířat je odstranění bezprostředního ohrožení jejich života. 

Cílem záchrany osob je odstranění bezprostředního nebezpečí, které může ohrozit život 

nebo zdraví osob. Přitom odstranění nebezpečí musíme chápat jako velice různorodou činnost 

závislou na mnoha skutečnost a různých okolnostech záchrany. 

Podle charakteru ohrožení se volí takové postupné kroky, které mohou znamenat jako 

např. vyhledávání, vynesení nebo vyproštění osob, tak třeba rychlou likvidaci vznikajícího 

požáru nebo likvidaci nebezpečí výbuchu, či možnosti úniku jedovaté látky. Záleží na 

účelnosti zvoleného opatření a vždy primárním prvkem bude takový krok, kterým bude 

zabezpečena největší možná ochrana životů a zdraví záchranářů při zásahu i osob 

zachraňovaných. 

V záchranářské praxi se často zaměňují dva pojmy, a to evakuace a záchrana osob. 

Evakuace je činnost, která vede k rychlému opuštění nebo vyklizení objektů či území při 

hrozícím nebezpečí. Jde o činnost, kterou jsou schopny provádět ohrožené osoby bez vnější 

pomoci ještě před vlastním působením mimořádné události, krizové situace, havarijního nebo 

jiného děje. Klasickým a nejznámějším příkladem evakuace, je opuštění objektu, v němž byl 

vyhlášen požární poplach, a to podle dopředu zpracovaného evakuačního požárního plánu po 

stanovených únikových cestách. 

Teprve tam, kde byla z nejrůznějších příčin znemožněna evakuace osob a vyvstane 

potřeba pomoci z venčí, hovoříme o záchraně osob. Pak již nerozlišujeme druh přicházející 

pomoci. Jestliže tedy je nutné ohrožené osoby vyvádět po schodištích za pomoci dýchací 

techniky, jedná se již o záchranu a nikoliv o evakuaci. 

Záchrana osob je složitá problematika. Pokud došlo k bezprostřednímu ohrožení osob na 

životech, vždy je potřebné počítat s panikou, která je vyvolávána. Panika je zdrojem mnoha 

nebezpečí a může být původcem naprosto neočekávané situace. Tomuto nepříznivému 

kolektivnímu chování lze do jisté míry a za určitých podmínek předcházet. Vzniklé panice pak 

již nejde zabránit. 

Vyhledávání a vyprošťování osob bude nutné při MU jak v důsledku zřícení budov 

a jiných staveb (výbuch, požár, teroristický útok, diverse, apod.), tak i při závažných 

dopravních nehodách. 

HZS ČR má zpracovány pro vyhledávání a vyprošťování osob následující taktické postupy 

různých zásahů ve formě tzv. metodických listů: 

 vyprošťování osob ze závalů a sutin, 

 vyprošťování osob z havarovaných vozidel. 
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Tyto resortní normy poměrně přesně a podrobně poskytují hasičům-záchranářům bezpečné 

pracovní postupy pro záchranné a vyprošťovací práce. 

 

4.2.3 Vyhledávání osob, vyprošťovací a záchranné práce  

Pro rychlé a správné provedení průzkumu záchranáři ze zjištění konkrétní situace je zcela 

nezbytná dobrá znalost místa, především se jedná o následující skutečnosti: 

 znalost umístění úkrytů osob v rozrušené budově nebo objektu, 

 znalost rozmístění a zabezpečení inženýrských a energetických sítí a jejich hlavních 

uzávěrů (např. plyn, voda, pára, elektrické energie), 

 znalost charakteristických rysů budovy nebo stavby, 

 znalost dislokace nebezpečných míst v budově nebo objektu jako mohou být např. sklady 

hořlavin, výbušnin, toxických látek nebo desinfekční látky a prostředky, apod.  

V případě nutnosti je potřeba přivolat statika a odborníků na demoliční práce, kteří 

doporučí další postup. 

Vyhledávání zavalených osob záchranáři je součástí průzkumu a hlavním předpokladem 

vyprošťování osob z vnějšku. Takové úkoly jsou složitější a rozsáhlejší pokud došlo 

k mimořádné události nenadále (bez vnějších příznaků), během noci, v extrémních vedrech 

nebo v zimních podmínkách. V takových případech se většina obyvatel nebude nacházet 

v úkrytech. Základní metody vyhledávání zavalených osob jsou následující: 

 ve spolupráci s Policií ČR či obecní policií zjistit počet pohřešovaných osob a jejich 

pravděpodobné umístění v budově nebo objektu (pomocí svědeckých výpovědí), 

 akustické dorozumívaní mezi záchranáři a postiženými osobami, 

 prohledávání dutin v troskách, 

 využití detekčních akustických, elektronických a jiných přístrojů a zařízení, 

 použití cvičených psů. 

Vyprošťovací a záchranné práce zahrnují následující opatření: 

 využití různých plánů poškozených budov, objektů a staveb, 

 provedení průzkumu v místě a to včetně detekce přítomnosti nebezpečných látek, 

 zabezpečení rychlé a bezpečné evakuace osob z okolních ohrožených budov a objektů, 

 vyhledávání a vyprošťování zavalených osob, 

 poskytnutí předlékařské první pomoci nalezeným osobám, 

 odsun nalezených osob a jejich předání zdravotnické záchranné službě, 

 hašení a lokalizace požárů, 

 vyhledávání a vyprošťování zavalených zvířat, 

 veterinární pomoc zasaženým zvířatům, 

 dle možností provedení stabilizace nebezpečných sutin pomocí hydraulických vzpěr, 

pneumatických vaků, apod. 

 lokalizace a likvidace poruch inženýrských a energetických sítí, 

 poskytnutí nejnutnějšího stravování a nouzového oblečení postiženým osobám, 

 shromažďování, identifikace a pohřbívání mrtvých osob, 

 odstraňování uhynulých zvířat. 
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Hlavní zásady vyprošťování osob jsou podrobně uvedeny v metodických listech taktických 

postupů HZS pro jednotlivé situace, ale obecně je možné shrnout do následující posloupnosti: 

 navazování slovního kontaktu se zavalenými osobami formou dotazu na zdravotní stav, 

konkrétné situaci, apod. 

 udržuje se spojení se zavalenými osobami, 

 vždy se volí nejsnazší, nejrychlejší a nejbezpečnější způsob proniknutí do místa zavalených 

osob nebo do úkrytu se zavalenými osobami, 

 stanovení postupu odstraňování trosek, které se provádí s co největší opatrností, 

 malé závaly se rozebírají ručně, 

 střední a velké závaly se rozebírají pomocí speciální techniky a následně ručně, 

 zajišťuje se poškozené zdivo, které ohrožuje bezpečnost záchranářů i zavalených osob, 

 po poskytnutí první předlékářské pomoci vyproštěným osobám se tyto neprodleně 

předávají do péče zdravotnické záchranné služby, 

 označení míst nálezů mrtvých osob. 

Při nasazení záchranných týmů se mohou vyskytovat některé zvláštnosti: 

 náhlá změna situace v místě zásahu vlivem pohybu nestabilních trosek, 

 fyzická a časová náročnost zásahu a nutnost dobré péče o zasahující záchranáře a to 

včetně osvětlení místa zásahu i odpočinku, pravidelné střídání jednotlivých pracovních 

směn, stravování, pitný režim, odpočinek záchranářů, jejich ochlazování v létě a jejich 

ohřátí v zimních podmínkách 

 narušený prostor může být zamořen radioaktivní látkou, hořlavou, výbušnou nebo 

toxickou látkou, případně infekčním materiálem, 

 v případě JEZ bude potřeba nepřetržitý radiační průzkum a nepřetržitá dozimetrická 

kontrola záchranářů, 

 záchranáři budou pracovat v prostorech se značnými ztrátami na obyvatelstvu a s velkým 

počtem různě zraněných osob, 

 záchranáři budou působit v silně nebo úplně rozrušených částech budov a objektů, 

 v zavaleném prostoru je zpravidla nedostatek nezávadné vody, 

 vysoké fyzické zatížení záchranářů (zvláště pokud práce probíhají v prostředcích 

individuální ochrany) vyžaduje časté střídaní jednotlivých pracovních týmů, 

 provedení záchranných a vyprošťovacích prací velkého rozsahu bude vyžadovat sladěné 

úsilí všech přítomných záchranných služeb (základních a ostatních složek IZS), 

 včasné provedení prací vyžaduje úzkou součinnost všech odborností z řad záchranářů, ale 

také využití práceschopného obyvatelstva, 

 značný zájem sdělovacích prostředků, které budou obtěžovat a komplikovat činnosti 

spojené s vyhledáváním, vyprošťováním a záchranou postižených osob a zvířat. 

 

4.3 Reakce a chování osob při mimořádných událostech 

V současném bouřlivém světě se odehrává celá řada mimořádných událostí, které mohou 

v některých složitějších a rozsáhlejších případech přerůst v krizové situace. Jedná se o celou 

řadu přírodních katastrof, kterých je velké množství od rozsáhlých a ničivých povodní, přes 
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přírodní požáry až po sněhové kalamity. Vědeckotechnický pokrok moderní lidské společnosti 

přináší kromě nesporných pozitiv také řadu negativních důsledků a dopadů lidské činnosti: 

hromadná neštěstí v dopravě, výbuchy, úniky toxických látek, požáry, teroristické akce, nebo 

jen nepřátelské akce různých psychicky nemocných jedinců. 

Opakováním tísňových služeb je znovu zdůrazněn jejich nesporný a nezastupitelný 

význam. Dojde-li k nepříznivé události aktivujme telefonicky IZS. Informace pro níže 

uvedené tísňové služby by měla obsahovat následující data v uvedeném pořadí a rozsahu 

předávané informace: 

 co se stalo, 

 kde se to stalo, 

 kdy se to stalo, 

 počet postižených osob (ohrožených nebo zraněných, eventuálně i druh zranění a popis 

aktuálního zdravotního stavu), 

 stručné podrobnosti místní situace (počasí, průjezdnost komunikací), 

 jméno a kontakt (mobil) na ohlašovatele události. 

Důležitá telefonní čísla tísňového volání, kam je nutno událost ohlásit, nejlépe podle 

druhu konkrétní mimořádné události se občan může obrátit na následující telefonní čísla, která 

jsou v provozu 24 hodin denně. Navíc je volání na níže uvedená telefonní čísla bezplatné: 

 150 – Hasičský záchranný sbor, 

 155 – Zdravotnická záchranná služba , 

 158 – Policie ČR, 

 156 – Městská policie, 

 112 – Mezinárodní tísňové číslo. 

Policie a Bezpečnostní informační služba, eventuální i další státní instituce se musí snažit 

včas zachytit obecně snahy o teroristické útoky (a zvláště pak ty, které je možné označit jako 

chemický, biologický, radiologický a jaderný terorismus) a následně podniknout rychlá 

a účinná protiopatření. Zvláště je to vysoce aktuální v současné době, kdy je v podmínkách 

České republiky budován podle zákonných norem integrovaný záchranný systém. 

Systém je budován tak, aby byl schopen rychlé a dostatečně účinné odezvy i na případy 

chemického, biologického, radiologického a jaderného terorismu. Při tom se jeví jako 

nezbytné využít řadu zahraničních zkušeností především pak z nejrozvinutějších zemí, kde 

jsou již po dobu několika let připraveny k nasazení nejen dobře vybavené a kvalitně vycvičené 

týmy specialistů, ale kde se této problematice věnuje trvalá a systematická pozornost (USA, 

Kanada, Izrael, Austrálie, Švédsko, Velká Británie,Finsko,Ruská federace atd.). V těchto 

zemích se hledají vědecká řešení pro složité případy ochrany obyvatelstva před následky 

chemického, biologického, radiologického a jaderného terorismu. K uvedené oblasti se 

organizována celá řada odborných konferencí, symposií a workshopů jak na národních, tak na 

mezinárodní úrovni. 

V závěru kapitoly je nutno také připomenout tak zvanou „míru rizika“, což je termín 

běžně používán v problematice analýzy a hodnocení rizik technických objektů a zařízení 

a technologických procesů. Mírou rizika se obvykle nazývá součin pravděpodobnosti vzniku 

události a kvadrátů následků události (mortality osob). I při dosud nízké pravděpodobnosti 

použití bojových biologických agens mohou být následky biologického teroristického útoku 

katastrofické a proto hodnotit nebezpečnost biologického, chemického, radiologického 

a jaderného terorismu pouze na základě pravděpodobnosti vzniku nepříznivé události není 
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dostatečně korektní. Hodnocení takových mimořádných událostí musí být co možná nejvíce 

komplexní a ucelené, provedené na poctivých vědeckých základech podle stupně dosaženého 

poznání. 

 

4.4 Osobní připravenost obyvatelstva  

4.4.1 Všeobecné zásady osobní připravenosti obyvatelstva  

Štěstí přeje připraveným. A být připraven na útok zbraněmi hromadného ničení nebo na 

chemický, biologický, radiologický a jaderný terorismus, to znamená znát problematiku, vědět 

jak se zachovat a chránit a být vybaven potřebnými ochrannými prostředky, být připraven na 

možnou evakuaci. Kromě toho je nezbytný také pravidelný a důkladný výcvik ve způsobech 

používání ochranných prostředků a způsobů provádění evakuace.  

Takovéto znalosti, vybavení a výcvik má v současné době především armáda. K přípravě 

obyvatelstva na možnosti zasažení útokem zbraněmi hromadného ničení nebo na chemický, 

biologický, radiologický a jaderný terorismus vede dlouhá a složitá cesta. Ale nezoufejme, 

možnosti individuální přípravy pochopitelně existují a jsou níže stručně popsány. 

Hodně osob, ať ohrožených, zasažených, postižených či nezúčastněných si uvědomuje 

mnohé hrozby a rizika až po proběhlých mimořádných událostech, což bývá zpravidla pozdě. 

Člověk se však může předem relativně dobře připravit na možné a dokonce i pravděpodobné 

nepříznivé události jako jsou mimořádné události a krizové situace. Takový přístup však 

vyžaduje osobní zájem o věc. 

Chovejme se tedy podle známe zásady: „Když chci něčeho dosáhnout, musím pro to něco 

udělat!“ 

Když chci dosáhnout dobré vlastní připravenosti jak na útok zbraněmi hromadného ničení 

nebo na chemický, biologický, radiologický a jaderný terorismus, tak i na řadu dalších 

nepříznivých událostí „něco účelového pro to udělejme“. Není to ani tak obtížné a mohlo by 

se jednat o následující sled doporučených činností: 

 podrobně se seznámit se s možným ohrožením v celém rozsahu místa, kde člověk bydlí, 

eventuálně pracuje, 

 promyslet si, jaké nepříznivé události (mimořádné události) se mohou stát v místě bydliště 

nebo i pracoviště,tj. definovat hrozby 

 zjistit si místní rizika a ohrožení, eventuálně je konzultovat na vhodných orgánech státní 

správy; zjistit si místo svého úkrytu, podrobnosti ohledně evakuace osob (evakuační trasy, 

shromaždiště evakuovaných osob, doporučený obsah evakuačního zavazadla, apod.) 

a způsoby vyhlašování varovného signálu u orgánu státní správy, 

 připravit si předem evakuační zavazadlo (včetně seznamu, co je nutno ještě doplnit), 

improvizované prostředky ochrany dýchacích orgánů, 

 provést si vyzkoušení (nácvik) použití improvizovaných prostředků ochrany dýchacích 

orgánů pod konkrétním námětem a pod smyšleným časovým stresem, 

 provést dle možností nácvik evakuace po stanovených evakuačních cestách (trasách) až do 

místa shromaždiště evakuovaných osob.  
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Být připraven na mimořádné události a krizové situace, celkové shrnutí: 

 znát předmětnou problematiku především oblast místních možných mimořádných událostí 

a krizových situací, 

 vědět, jak se zachovat a chránit, 

 být dobře vybaven potřebnými ochrannými prostředky, nebo mít připraveny 

improvizované prostředky ochrany dýchacích orgánů a povrchu těla, 

 pravidelně a důkladně nacvičovat vhodné způsoby používání ochranných prostředků 

a způsoby provádění evakuace.  

 

4.4.2 Konkrétní plán osobní (rodinné) přípravy obyvatelstva – příklad.  

Plán osobní (rodinné) přípravy lze zhotovit podle výše uvedených základních zásad. Níže 

je pak uveden „možný vzor“ ve formě několika bodů, které obsahově zahrnují jednotlivé 

nezbytné části osobní přípravy. Je třeba si uvědomit, že plnění takového plánu vyžaduje určitý 

čas, který se musí kalkulovat v řádech týdnů, nebo lépe měsíců.  

Z hlediska obsahu by měly být v plánu uvedeny následující oblasti, viz tabulka 2 (možný 

příklad nebo vzor takového plánu). 

 

TABULKA 2: Možný plán (vzor) osobní nebo rodinné přípravy na MU a KS 

Úkol nebo opatření k ochraně 
obyvatelstva  

Zahájení 
plnění úkolu 

Ukončení 
plnění úkolu 

Časová rezerva 
(plnění úkolu) 

Poznámka 
o splnění 

Studium podkladových materiálů (příručky, 

brožury, články) 

10.9. 10.10. do 15.10.  

Doplňkové studium z webových stránek 16.10. 25.10. do 31.10.  

Zjišťování informací u místních státních 

orgánů 

1.11. 5.11. do 7.11.  

Příprava evakuačního zavazadla 8.11. 12.11. do 15.11.  

Příprava improvizovaných prostředků 

ochrany osob 

16.11. 20.11. do 22.11.  

Nácvik evakuace I 23.11. 27.11. do 30.11.  

Nácvik evakuace II 1.12. 5.12. do 7.12.  

Nácvik použití improvizovaných prostředků 

ochrany I 

8.12. 12.12. do 15.12.  

Nácvik použití improvizovaných prostředků 

ochrany II 

16.12. 20.12. do 22.12.  

 

Nácvik I -  znamená provedení nácviku v klidu a pohodě s důrazem na správné metodické 

provedení jednotlivých úkolů nebo opatření. To bude sice trvat delší dobu, ale takový nácvik 

pomůže vytvořit základní dovednosti v dané oblasti. 

Nácvik II - pak znamená provedení nácviku v časovém stresu, kdy si budeme počínat 

rychle a energicky jako při skutečné nepříznivé události. Zde již musí jít o každou minutu. 

Rychlost však neznamená zbrklost, a proto je třeba i zde dodržovat přesné a vhodné postupy 

jednání.  



 

 

 

57 

Bezesporu je potřeba mít na paměti, že takové nácviky je nutno pravidelně opakovat 

v doporučeném intervalu asi šesti až dvanácti měsíců. Jen tak si můžeme vytvořit a potom 

udržet vhodné osobní dovednosti a návyky, které nám mohou v době mimořádných událostí 

a krizových situací zachránit život nebo ochránit zdraví. 

 

4.4.3 Správné reakce obyvatelstva při mimořádných událostech  

Zásady chování ohrožených a zasažených osob jsou velmi důležité a mohou zachránit 

život ohrožených nebo zasažených osob, eventuálně ochránit nebo alespoň minimalizovat 

ohrožení jejich zdraví. Jednotlivé zásady jsou řazeny chronologicky, čili v řadě za sebou, jak 

se musí plnit. O mimořádné události se mohou občané dozvědět ve dvou případech: 

 na základě varování (např. houkání sirén, které vyhlašují varovný signál „všeobecná 

výstraha“, podle zpráv rozhlasu a televize, prostřednictvím rozhlašovacích vozů policie 

ČR) 

 podle různých vnějších příznaků události (například vytvoření podezřelého oblaku plynu 

nebo par, dopravní havárie automobilové cisterny, podezřelý zvuk při úniku stlačeného 

plynu, apod.) 

 

TABULKA 3: Základní přehled správného chování ohrožených a nebo zasažených osob 

Zásada správného chování Stručná charakteristika nebo vysvětlení chování ohrožených nebo 
zasažených osob 

Nepřibližovat se k místu 

havárie nebo teroristického 

útoku 

V místě havárie nebo teroristického útoku se mohou také vyskytovat 

nebezpečné chemické látky ve formě plynů, par, kapalin a nebo pevných látek. 

Tyto látky ohrožují člověka svojí jedovatostí, výbušností a nebo hořlavostí. 

Kromě toho se zde může vyskytovat i ještě nevybuchlá výbušnina, případně to 

může být radioaktivní nebo biologická látka. 

Rychle vyhledat vhodný úkryt 

v nejbližší budově 

Pokud jsme venku, nejlépe je rychle vyhledat nejbližší budovu ve které se 

ukryjeme a přesuneme se do nejvyšších pater budovy. 

Pokud jsme v autě, nejlépe je ihned zastavit auto na vhodném místě a rychle 

vyhledat nejbližší budovu ve které se ukryjeme a přesuneme se do nejvyšších 

pater budovy. 

Pokud jsme doma, zůstaneme v budově, přesuneme se do nejvyšších pater 

budovy. 

Okamžitě zavřeme všechny okna a dveře, eventuálně jiné otvory, uhasíme 

otevřený oheň a vypneme ventilaci. Okna a dveře přelepíme na spojových 

místech igelitovou lepící páskou pro lepší utěsnění. Nezdržujeme se u oken, 

v případě výbuchu bychom mohli být i vážně zraněni okenním sklem.  

Poznámka: 

Nevyužíváme sklepy a podzemní prostory, kde se mohou vyskytovat jak 

toxické, výbušné nebo nedýchatelné plyny. Hrozí zde možnost otravy, výbuchu 

nebo udušení. Jen zcela výjimečně, pokud bezpečně víme, že nás ohrožují 

plyny a páry lehčí jak vzduch (kyanovodík, amoniak) nepoužijeme nejvyšších 

pater budov. 

Použít (je-li to nutné) 

improvizované prostředky 

ochrany 

Nejvýznamnější je rychlá ochrana dýchacích cest (ústa a nos) a ochrana očí, 

eventuálně ochrana povrchu těla. Improvizované prostředky ochrany osob jsou 

podrobně popsány na jiném místě. Použijí se zpravidla na přesun z místa 

ohrožení / zasažení do místa úkrytu nebo do evakuačního shromaždiště. 
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Sledovat vysílání televize nebo 

poslouchat rozhlas 

V televizi a rozhlase (eventuálně v místním rozhlase, nebo prostřednictvím 

rozhlasových vozů) jsou vysílány důležité informační relace s pokyny pro 

doporučenou činnost osob. 

Připravit (dobalit) evakuační 

zavazadlo 

Občané mohou být vyzváni k evakuaci, proto je vhodné mít připraveno 

evakuační zavazadlo, při vyhlášení evakuace nutno dobalit evakuační 

zavazadlo. 

Opustit byt na základě výzvy 

kompetentních orgánů státní 

správy 

Občané mohou být vyzváni k evakuaci a potom musí opustit svůj byt nebo 

dům, chatu, atd. přitom se řídí pokyny orgánů provádějících evakuaci. Před 

opuštěním bytu je nutno vypnout elektrický proud, přívod plynu a hlavní uzávěr 

vody. Zapnuty necháme jen ledničky a mrazničky, kde jsou uloženy potraviny. 

Byt nebo dům se uzamyká a zabezpečuje proti zlodějům, eventuálně rabování. 

Je také nezbytné se přesvědčit, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt nebo 

dům. Urychleně se dostavíme na určené místo. 

Pomoc ostatním Pokud je to v našich silách, poskytneme pomoc starým a nemocným lidem, 

a lidem neschopným pohybu. Jsou-li poblíž děti bez dozoru dospělých, 

poskytneme jim pomoc a vezmeme je s sebou. 

 

4.4.4 Míra rizika při ochraně obyvatelstva  

Každá MU je determinována mírou rizika (MR). Tato je obecně  definována jako součin 

pravděpodobnosti (frekvence výskytu) (P) jejího vzniku a kvadrátu následků (N).  

MR = P x N
2 

Z hlediska ochrany obyvatelstva zahrnuje obecný algoritmus řešení MU následující kroky: 

 určení druhu a typu zvažované (potencionálně možné) MU,  

 stanovení míry jejího rizika zahrnující charakteristiku jejich možných dopadů, 

 přijetí preventivních opatření, která mají zabránit vzniku MU a nebo alespoň 

minimalizovat její dopady, 

 odvozeně od možných (předpokládaných) účinků dopadů dané MU stanovení cílů ochrany 

obyvatelstva, jež obecně zahrnují ochranu životů a zdraví osob, které však pro daný druh 

(typ) MU mohou být mnohem konkrétnější (např. včasné vyvedení obyvatelstva 

z ohrožených prostorů, při úniku nebezpečné látky zamezení překročení přípustného 

expozičního součinu, u radiačních havárií nepřekročení přípustné (prahové) dávky 

ozáření, při epidemiích zabránění šíření infekce apod.), 

 vymezení ochranných opatření, která vedou k dosažení stanovených cílů a stanovení 

logické posloupnosti jejich realizace. 

Algoritmus komplexního řešení MU je širší o rozpracování represivních opatření, která 

postihují likvidaci zdroje MU (připadají v úvahu obvykle pouze u MU antropogenního 

původu, např. zastavení úniku nebezpečné látky), likvidačních opatření a opatření vedoucích 

k obnově původního stavu. 

Patrné to je v následujících statích, kde jsou podrobně rozvedena opatření k ochraně 

obyvatelstva u MU představujících v našich podmínkách relativně největší míru rizika jimiž 

jsou povodně a radiační havárie. Potencionálně stále aktuálnější riziko představuje terorismus 

zaměřený především proti obyvatelstvu. Základní opatření ochrany před jednotlivými typy 

terorismu jsou uvedeny v samostatné stati. 
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5. Zařízení civilní ochrany 

Každé zařízení civilní ochrany je tvořeno personálem a věcnými prostředky.  

Dělí se na zařízení pro: 

 zajištění evakuace, 

 zajištění nouzového přežití a organizované humanitární pomoci, 

 nouzové zásobování vodou, 

 poskytování první pomoci, 

 provádění prací spojených s vyprošťováním osob a k odstraňování následků mimořádných 

událostí, 

 zjišťování a označování nebezpečných oblastí, 

 zabezpečení dekontaminace terénu, 

 zabezpečení dekontaminace osob a oděvů, 

 zabezpečení věcných prostředků, 

 zabezpečení ukrytí osob ve stálých úkrytech, 

 zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany. 

Obec, právnická nebo podnikající fyzická osoba může požádat o zřízení zařízení civilní 

ochrany HZS kraje, který posoudí: 

 území kraje z hlediska analýzy vzniku mimořádných událostí ve vazbě na potřeby ochrany 

obyvatelstva podle havarijních plánů a v případě příznaků hrozby ozbrojeného konfliktu 

také v souladu s plánem obrany státu, 

 rozmístění základních a ostatních složek IZS na území kraje, které plní úkoly ochrany 

obyvatelstva, 

 možnosti jednotek  IZS , zejména jednotek požární ochrany k plnění úkolů na úseku civilní 

ochrany a ochrany obyvatelstva, 

 vhodnost výběru stabilních objektů pro činnost zařízení civilní ochrany a to zejména pro 

evakuaci, nouzové přežití a dekontaminaci. 

V případě vydání povolení ke zřízení zařízení civilní ochrany HZS kraje zařadí nově 

zřízené zařízení do evidence a zahrne je do poplachového plánu IZS. 

Odborná příprava personálu probíhá ve vzdělávacích zařízeních HZS ČR. Za odborně 

připraveného je považován velitel, zdravotník, chemik, laborant, průzkumník a dozimetrista, 

který absolvoval nejméně 16 hodin teoretické přípravy zpravidla ve vzdělávacím zařízení HZS 

ČR a 4 hodiny praktické přípravy v objektu zřizovatele zařízení CO a který jednou za 2 roky 

tuto přípravu ve stejném rozsahu opakuje.  

Pomocník, obsluha, řidič, pozorovatel, směrník, nosič, člen zabezpečující dekontaminaci 

a člen výdeje prostředků individuální ochrany je považován za odborně připraveného po 

absolvování praktické přípravy v rozsahu 4 hodin za 2 roky. 
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6. Technické otázky zabezpečení ochrany  

6.1 Technické zabezpečení systému varování a vyrozumění 

Základní prostředky pro varování obyvatelstva představují rotační (motorové) sirény 

a elektronické sirény jako koncové prvky varování. 

Elektromechanické sirény (běžně nazývané rotační nebo motorové) jsou poháněny 

elektrickým motorem. Zvuk v nich vzniká rozkmitáním vzduchové masy rotací akustické 

části. Jsou ovládány činností přijímačů dálkového ovládání JSVV-SSRN nebo spouštěny 

tlačítky místního ovládání, případně kombinací obou způsobů. Tvoří dominantní počet 

v rámci sítě poplachových sirén. Tyto sirény již plně neodpovídají současným požadavkům 

a s jejich obměnou se počítá do roku 2015. 

Elektronické sirény generují elektronicky signál v tónovém generátoru řídící jednotky 

nebo reprodukují signál z audiopaměti, zesilují jej výkonnými zesilovači a přeměňují na zvuk 

v elektroakustických měničích. Vyřazovací charakteristika reproduktorové soustavy bývá buď 

kruhová nebo směrová podle požadavků zástavby. Představují silný centrální zdroj 

akustického signálu a proto jsou vhodné zejména pro lokality s vysokou koncentrací 

obyvatelstva na malé ploše. Jsou řízeny příkazy pro dálkové ovládání. Lze je ovládat také 

místně a to ovládacími prvky na řídící jednotce sirény. V některých lokalitách jsou 

provozovány i autonomními systémy ovládání. Kromě vyhlášení varovného signálu jsou 

schopny sdělit i verbální informace uložené v paměti sirény. Navíc jsou schopné šířit 

informace z externího zdroje modulace (např. VKV-FM přijímače rozhlasové stanice) nebo 

informace sdělované vestavěným mikrofonem. Spuštění verbální informace z paměti sirény 

a připojení externího zdroje lze dálkově ovládat signálem jednotného systému varování 

a vyrozumění (JSVV) Ministerstva vnitra. Elektronické sirény představují moderní, provozně 

spolehlivá zařízení, která do r. 2015 postupně nahradí elektromechanické sirény. 

Celkem dálkově ovládanými rotačními a elektronickými sirénami je pokryto asi 90 % 

území České republiky. 

V současné době jsou zaváděny i místní informační systémy využívající technologické 

principy klasických 100 V rozvodů (rozšíření rozhlasové ústředny místního rozhlasu), 

televizních kabelových rozvodů a bezdrátového rozhlasu, u nichž je původní technologie 

rozšířena o hardwarové nebo softwarové komponenty, které zajišťují užitné vlastnosti 

elektronických sirén. Tyto systémy od svého zavedení prochází vývojem jejich technického 

a programového vybavení. Jejich společným rysem je to, že signál zpravidla reprodukují 

z audiopaměti řídící jednotky nebo ze zvukových souborů řídícího počítače, distribuují jej 

příslušnou technologií a na zvuk přeměňují v elektroakustických měničích. Výrobci těchto 

systémů nabízí různé kombinace uvedených principů podle požadavků zákazníků. 

U elektronických sirén a některých místních informačních systémů je kromě napájení 

z elektrorozvodné sítě 230 V řešeno i napájení z akumulátorů vytvářejících zálohu napájení, 

normou je stanovena doba alespoň 72 hodin při stanoveném počtu reprodukcí.  
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6.2 Prostředky a zařízení pro provádění průzkumu 

a monitorování  

Jsou to prostředky a zařízení pro provádění průzkumu a monitorování za mimořádné 

a nebo krizové situace. Umožňují zpravidla detekci a některé i indikaci chemického, 

radiačního a bakteriologického (biologického) zamoření .  

Výchozím předpokladem pro konkrétní řešení vniklé mimořádné a krizové situace a tudíž 

i ochrany obyvatelstva je zjištění a analýza její povahy, rozsahu, následků a důsledků. Na 

základě této analýzy se upřesňuje realizace plánovaných opatření. Mimořádná a krizová 

situace se zjišťuje průzkumem a monitorováním. 

Průzkum se provádí zejména za účelem zjištění dopadů MU a podílí se na něm především 

jednotky základních složek IZS a zařízení civilní ochrany pro zjišťování a označování 

nebezpečných oblastí. V případě potřeb i vybrané součásti ostatních složek IZS, zejména 

Armády České republiky. Průzkum povodňové situace zabezpečuje Předpovědní a výstražná 

služba Českého hydrometeorologického ústavu v součinnosti s jednotlivými podniky Povodí 

řek a s Povodňovou hlásnou a hlídkovou službou obcí. 

Monitorováním (sledováním a vyhodnocováním) se zjišťuje především chemická, 

radiační, bakteriologická (biologická) a toxická situace. Provádí se pomocí specifických 

detekčních prostředků a zařízení. 

Prostředky pro detekci chemické situace 

K detekci chemické situace se používají průkazníkové papírky, chemický průkazník, různé 

druhy detektorů, pumpička k detekci bojových chemických látek, nasávače a čipové měřící 

systémy.  

Prostředky pro detekci radiační situace 

K detekci radiační situace se používají rentgenometry, radiometry, měřiče kontaminace 

potravin, univerzální operativní měřiče, stacionární hlásiče, dozimetrické přístroje, digitální 

spektrometry, přenosné monitory kontaminace a soupravy pro radiační monitorování.  

Bakteriologická (biologická) situace se monitoruje odběrem vzorků a jejich vyhodnocením 

ve speciálních laboratořích SÚJB, Hygienické služby a Armády České republiky. 

Bližší v dílu II. 

 

6.3 Prostředky individuální ochrany  

6.3.1 Charakteristika prostředků individuální ochrany 

Prostředky individuální ochrany se dělí na:  

a) prostředky k ochraně dýchacích orgánů, které mohou být: 

 filtračního typu (ochranné masky), které jsou závislé na okolním ovzduší, 

 izolačního typu (izolační dýchací přístroje), které jsou na okolním ovzduší nezávislé; 

b) prostředky ochrany povrchu těla, které se rovněž člení na prostředky: 

 filtračního typu (filtrační oděvy), 

 izolačního typu (izolační ochranné oděvy). 
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Filtrační prostředky zabezpečují ochranu čistěním vdechovaného vzduchu od škodlivin 

přes ochranný filtr, kdežto izolační přístroje zabezpečují přívod vzduchu nebo kyslíku 

z nezávislého zdroje. 

Vzhledem k tomu, že největší nebezpečí vstupu škodlivin do organismu představuje 

dýchací systém, považuje se jeho ochrana za prioritní.  

Pokud jde o filtrační prostředky, při jejich použití musí být splněny následující podmínky: 

 okolní ovzduší musí obsahovat nejméně 17 % kyslíku (v normálním prostředí činí obsah 

kyslíku 20,9 %) a koncentrace škodliviny nesmí přesahovat 0,5 %, 

 musí být znám druh kontaminantu, protože univerzální filtr, schopný zadržet všechny 

druhy škodlivin (otravných, radioaktivních a biologických látek) zatím neexistuje, 

 musí být známa koncentrace škodliviny, protože filtr, v závislosti na ní, má časově 

omezenou schopnost ji zachycovat. 

Ochranný filtr slouží k zachycování škodlivin ve vdechovaném vzduchu. Obvykle je 

tvořen filtrační vložkou a sorpční náplní. Sorpční náplň tvoří zpravidla jedna nebo dvě vrstvy 

sorbentu, tvořeného speciálně upraveným aktivním uhlím. 

V civilní ochraně se k ochraně dýchacích cest u dětí používají dětské vaky, kazajky, dětské 

ochranné masky a pro dospělé obyvatelstvo ochranné roušky a ochranné masky. 

Dětské vaky jsou určeny k ochraně dětí ve věku asi do 18 měsíců. Chrání celý organismus 

před aerosoly otravných a biologických látek a radioaktivním prachem po dobu až 8 hodin. 

Dětské kazajky jsou určeny pro děti od 15 měsíců do 3–4 let věku, které chrání před aerosoly 

otravných a biologických látek a radioaktivním prachem. 

Snesitelnost podle typu činí 6–12 hodin. Dětské ochranné masky jsou určeny pro děti od 

18 měsíců do 10 let. Jsou k disposici ve třech velkostech. Chrání dýchací orgány před aerosoly 

toxických chemických látek  a biologických agens a radioaktivním prachem. 

Ochranné roušky jsou jednoúčelovým, zpravidla improvizovaným prostředkem především 

k ochraně proti radioaktivnímu prachu. Částečně chrání proti biologickým prostředkům, proti 

průmyslovým škodlivinám typu amoniaku a oxidu siřičitého. 

Ochranné masky s příslušným ochranným filtrem slouží k ochraně dýchacích cest. 

Ochranné masky CM-3 a CM-4 jsou k disposici ve třech velikostech. Charakteristiky 

příslušných průmyslových filtrů jsou uvedeny v následující tabulce 4: 

 

TABULKA 4: Charakteristiky příslušných průmyslových filtrů  

Typ filtru Barva těla filtru Ochranný filtr chrání před 

A hnědá plyny a parami organických látek s bodem varu nad 65 C podle 

návodu výrobce 

AX hnědá plyny a parami organických látek s bodem varu nižším nebo 

rovným 65 C 

B šedá anorganickými plyny a parami podle návodu výrobce (kromě CO) 

E žlutá oxidem siřičitým a kyselými plyny podle návodu výrobce 

K zelená amoniakálními a organickými aminy podle návodu výrobce 

CO  černá oxidem uhelnatým 

Hg-P3 červeno-bílá rtutí 

NP-P3 modrobílá nitrozními plyny 
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Reaktorové 

plyny 

oranžová radioaktivním jódem 

SX fialová speciálně vyjmenovanými plyny a parami 

P bílá pevnými a kapalnými částicemi 

 

Ochranná masky CM-5 chrání před válečně nebo teroristicky použitými bojovými 

chemickými látkami, biologickými prostředky a radioaktivními látkami a nebezpečnými 

škodlivinami při vzniku havárií. 

Ochranné prostředky izolačního typu jsou určeny k použití zejména v následujících 

situacích: 

 pokud ovzduší je kontaminováno škodlivinou před kterou běžný ochranný filtr nechrání 

nebo ji zachycuje nedostatečně, 

 není-li znám druh škodliviny, 

 pokud nutná doba práce v zamořeném prostředí je delší než rezistenční doba ochranného 

filtru, 

 při práci v nedýchatelném prostředí. 

Izolační dýchací přístroje se dělí na přístroje s otevřeným a uzavřeným dýchacím 

okruhem. Hlavními prvky přístrojů s otevřeným dýchacím okruhem je plicní automatika, která 

převádí tlak ze zásobníku vzduchu na tlak prostředí ve kterém se uživatel pohybuje a zásobník 

vzduchu tvořený jednou nebo více přetlakovými lahvemi. Přístroje s uzavřeným dýchacím 

okruhem (kyslíkové přístroje) jsou založeny na použití stlačeného, kapalného nebo 

generovaného kyslíku. Mají recirkulační okruh vybaveným pohlcovačem vydechovaného 

oxidu uhličitého a dýchací vak. Do okruhu je včleněn tlakový zdroj kyslíku, redukční ventil 

upravujícím tlak přiváděného kyslíku na hodnotu cca 0,4 MPa a plicní automatikou pro 

dávkování kyslíku do dýchacího vaku. 

Ochranné oděvy se používají v případech, kdy hrozí perkutánní proniknutí škodliviny do 

organismu (přes pokožku). Filtrační ochranné oděvy se podle způsobu zachycování škodlivin 

dělí na: 

 absorpční, u nichž škodlivina pronikající tkaninou je absorbována chemikálií, kterou je 

textilie impregnována, 

 chemosorpční, u nichž při průchodu zamořeného vzduchu tkaninou dochází k chemické 

reakci nebezpečné látky s impregnantem, 

 adsorpční, vyrobené z adsorpčních textilií u nichž je aktivní uhlí fixované na vhodný 

textilní materiál. 

Izolační ochranné oděvy představují nejvyšší stupeň celotělové ochrany. Izolují 

organismus od okolního prostředí a chrání jej před působením nebezpečných a škodlivých 

faktorů. Doba pobytu v izolačním ochranném oděvu je omezena jeho snesitelností pro 

člověka, jež je dána možností přehřátí organismu (oblek neumožňuje výměnu tepla s okolím) 

a nárůstem tepové frekvence nad únosnou míru. Při okolní teplotě do 25 C by neměla 

překročit 35 minut, při 30 C 15 minut. Podrobnější údaje o prostředcích individuální ochrany 

jednotlivce jsou uvedeny v příloze. 
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6.3.2 Zásady skladování, ošetřování a organizace výdeje 

Prostory pro skladování prostředků individuální ochrany musí být suché, čisté, bezprašné, 

bez průvanu, vybavené vhodnými regály a dalšími prostředky k uložení a rychlému výdeji. 

Teplota ve skladech je limitována rozmezím od –100 C do +250 C. Nejvhodnější relativní 

vlhkost je kolem 65 %. Ve skladech nesmějí být společně uskladněny pohonné hmoty, 

mazadla, rozpouštědla, desinfekční prostředky, kyseliny, louhy nebo jiné chemikálie. Vliv 

denního světla se omezuje červeným nebo oranžovým nátěrem okenních tabulí. 

Ochranné masky se skladují buď kompletované nebo zvlášť lícnice a filtry. Kompletované 

se ukládají v regálech (policích) nebo zavěšené v brašnách, při čemž lícnice musí být uloženy 

do voskovaného papíru a filtr musí být z obou stran uzavřen víčkem a zátkou. Jsou-li lícnice 

uloženy zvlášť, vkládají se do polyetylénových sáčků. Uskladněné ochranné masky se jednou 

ročně kontrolují se zaměřením na možné závady (poškození lícnic, plíseň textilních částí, 

koroze kovových prvků). Poškozené lícnice se zasílají ke kontrole, opravě a přezkoušení do 

opravárenského závodu. Po případném použití nutno lícnici překontrolovat, umýt, osušit 

a vydesinfikovat. 

Filtry, pokud nejsou zkompletovány v brašnách s lícnicemi, mohou být uloženy v regálech 

(policích, normalizovaných přepravních bednách), zabaleny do voskového papíru a obalu 

z vrapovaného papíru, oboustranně uzavřeny. 

Dětské kazajky se ukládají v krabicích dodaných výrobcem. Dmychadla se ukládají mimo, 

vložené do polyetylenového sáčku. Kontrolují se jednou za půl roku. Při zjištění závad se 

odesílají ke kontrole a opravě do opravárenského závodu. 

Dětské vaky se skladují zavěšeny za koncové tkanice na dvou rovnoběžných tyčích 

a přikrývají se foliemi, textilem nebo papírem. Kostry vaků zůstávají uloženy v krabicích 

dodaných výrobcem. Kontrolují se po každém použití. 

Ochranné roušky se skladují v polyetylenových obalech a v krabicích dodaných výrobce 

na regálech (policích) a nevyžadují dalších zvláštních opatření. 

Ochranné oděvy se skladují v kartónových krabicích dodaných výrobcem nebo zavěšeny 

na ramínkách. Po použití se omývají v teplé vodě s přídavkem saponátu a vysoušejí. Při 

poškození se odesílají ke kontrole, opravě a přezkoušení do opravárenského závodu. 

Výdej prostředků individuální ochrany je prováděn výdejními středisky, která zabezpečují: 

 uvedení střediska do pohotovosti, 

 rychlý výdej, 

 kontrolu totožnosti osob, 

 základní poučení občanů o použití prostředků individuální ochrany, 

 plynulý přísun prostředků ze skladu do výdejního místa, 

 vedení evidence vydaných prostředků. 
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6.3.3 Ochranné masky v České republice 

V Armádě České republiky jsou zavedeny různé typy ochranných masek. V současné době 

je však nejrozšířenější ochrannou maskou typ M-10 M, která je uzpůsobena pro pití 

v zamořeném prostředí. Kromě toho jsou v armádě zavedeny: ochranná maska pro specialisty 

PRV-U, ochranná maska pro raněné na hlavě ŠR-2 a přenosná zkušební komora ke zkoušení 

ochranných masek na těsnost. Je však vyvinuta i novější armádní ochranná maska M-90. 

Také pro obyvatelstvo jsou připraveny různé moderní ochranné masky, jako jsou 

například: CM-4, CM-5D a nejnovější civilní ochranná maska CM-6, která úspěšně prošla 

v roce 2002 ověřovacím řízením a získala evropský certifikát kvality. 

Hlavním výrobcem ochranných masek v České republice je výrobní podnik Gumárny 

Zubří, a.s. Podnik s dlouholetou tradicí byl založen již roku 1935. K 1. lednu 1991 se státní 

podnik privatizoval a vznikla akciová společnost Gumárny Zubří. Výše uvedené ochranné 

masky jsou výrobkem Gumáren Zubří. Podrobnosti o tom je možné najít na webových 

stránkách výrobce – Gumáren Zubří: www.guzu.cz. 

Ochranná maska patří k významným prostředkům ochrany jednotlivce, nelze však na ni 

pohlížet jako na univerzální všelék pro všechny případy. V první řadě je nutno znovu 

zdůraznit, že ochranná maska musí být okamžitě k dispozici u uživatele ochranné masky. Za 

normální situace ji nemají u sebe ani příslušníci armády, kteří jí používají jen při nácvicích, 

polním výcviku a polních cvičeních. Obdobně je tomu i u jiných speciálních sil a prostředků, 

například základních složek integrovaného záchranného systému-příslušníků hasičského 

záchranného sboru, příslušníků speciálních sil policie atd.  

Dále je třeba počítat s tím, že ochranné filtry mají určitou sorpční kapacitu, která se po 

určité době vyčerpá a ochranný filtr přestane chránit svého uživatele. Přes tyto známé 

nedostatky je ochranná maska dosud nejlevnějším a nejvhodnějším ochranným prostředkem 

jednotlivce, neboť její použití je jednoduché a ochrana, kterou poskytuje, je dostatečně účinná 

po určitou dobu působení škodlivých látek. 

Nákup ochranných masek je možno provést v specializované prodejně. Jejich aktuální 

seznam i s pokyny pro správný postup výběru a nákupu je uveden na webových stránkách 

ministerstva vnitra:  

www.mvcr.cz 

v části „Občan v mimořádných situacích“ – seznam prodejen ochranných prostředků. 

Důkladnější ochranu dýchacích orgánů, očí a obličeje poskytují tak zvané dýchací 

přístroje. Ty mají zpravidla vlastní zdroj kyslíku nebo stlačeného vzduchu. Jsou ve výbavě 

hasičských záchranných sborů a také armády. Jejich použití je časově omezeno a je 

limitováno množstvím neseného kyslíku nebo stlačeného vzduchu. Pro ochranu obyvatelstva 

přichází tato ochrana do úvahy jen zcela výjimečně při záchranných pracích v zamořeném 

prostoru.  

Ochranné masky v České republice 

Ochranné masky jsou hlavní a nejdůležitější součástí v prostředcích individuální ochrany 

a jsou určeny k ochraně dýchacích orgánů, očí a obličeje. Ochranné masky chrání dýchací 

cesty, oči a obličej pomocí filtrace vdechovaného vzduchu. Filtrace vdechovaného vzduchu se 

provádí prostřednictvím ochranného filtru. 
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Použití ochranných masek je obecně omezeno tím, že se mohou používat jen v prostředí, 

kde je koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduchu alespoň 17 % objemových. Za 

normálních podmínek je obsah kyslíku ve vzduchu kolem 21 %. Při poklesu obsahu kyslíku 

ve vnějším prostředí pod uvedenou hodnotu 17 % je nutné používat izolační přístroje, které 

jsou více známy pod označením dýchací přístroje. 

Podle schválených a přijatých koncepcí se v České republice počítá, že ochranné masky 

budou zabezpečeny péči státu jen pro vybrané kategorie obyvatelstva. Jedná se konkrétně 

pouze o děti do 15 let a osoby, které přebývají ve zdravotnických zařízeních a domovech 

důchodců. Dále jsou to průmyslové a zemědělské podniky, kde se nachází nebezpečné 

chemické látky a chemické přípravky. Tyto subjekty musí zabezpečit prostředky individuální 

ochrany pro své zaměstnance. 

V průběhu 1. světové války dne 22. dubna 1915 použila německé armáda proti 

francouzsko-anglickým vojskům během několika minut celkem asi 180 tun plynného chloru 

na zhruba 6 km dlouhé frontové linii. Tento vlnový chlorový útok byl proveden na doporučení 

německého profesora chemie Fritze Habera. K jeho uskutečnění se německá armáda dlouho 

připravovala. Pak musela ještě počkat několik dnů na příznivý směr větru, který vanul 

z německé strany na francouzsko-anglické pozice. I když byl po skončení války souzen jako 

válečný zločinec právě za vlnový chlorový útok, byl nakonec osvobozen. Naopak v roce 1918 

získal Nobelovu cenu za chemii (za významný objev plynné syntézy amoniaku z dusíku a 

vodíku).  

Chlorový oblak byl unášen větrem z německé strany k nepříteli a těžký a jedovatý plyn 

„zatékal“ do francouzsko-anglických zákopů. Je to proto, že relativní molekulová hmotnost 

vzduchu je asi 29, zatímco jedovatý chlor tvořící molekulu Cl2 má relativní molekulovou 

hmotnost 72. Statistiky říkají, že z 15 000 zasažených vojáků do 3 dnů zemřelo kolem 

5 000 zasažených. Tím byla v období 1. světové války zahájena „chemická válka“. 

V průběhu bojů pak byly chemické zbraně nasazeny všemi hlavními válčícími státy. Postupně 

byly nasazeny i další otravné látky (dnes se spíše používá odborný termín bojové chemické 

látky) jako fosgen, kyanovodík a od roku 1917 také známý yperit. Kniha amerického 

podplukovníka Augustýna M. Prentisse udává, že v průběhu 1. světové války bylo celkem 

1 296 853 vojáků zasaženo chemickými zbraněmi, z toho 91 200 zemřelo. 

Proč to bylo právě Německo, které rozpoutalo chemickou válku v průběhu 1. světové 

války? Předpokladů k zahájení chemické války mělo Německo několik, mezi hlavní můžeme 

počítat: 

 Vědecko technický potenciál v oblasti chemie a chemické výroby. Nobelovy ceny za chemii 

uděleny v Německu do roku 1914 několikanásobně převýšily Nobelovy ceny za chemii 

v ostatních srovnatelných státech dohromady. 

 Rozsáhlá průmyslová chemická výroba Německa. Ta tvořila neskutečných 85% celkové 

světové průmyslové chemické výroby před první světovou válkou. 

 Agresivní vojenská politika Německa. Jejím cílem bylo získání hegemonie v Evropě i ve 

světě a získaní, respektive přerozdělení koloniální říše ve prospěch Německa. 

S nasazením chemických zbraní v období 1. světové války vyvstala aktuální potřeba 

ochrany před účinky otravných látek. Zprvu to byly pouze jednoduché improvizované 

prostředky ochrany dýchacích orgánů jako různé roušky a navlhčené gázy, ale brzy se objevily 

primitivní a jednoduché ochranné masky, v té době nazývané plynové masky. Po bojovém 

nasazení yperitu do válečných akcí vznikla i potřeba ochrany povrchu těla. Tato ochrana byla 
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nezbytná nejen u vojáků, ale také u koní, kteří se v té době významně podíleli na zabezpečení 

chodu a bojové činnosti armády. 

Chemická válka a tehdy nejvíce používané dusivé otravné látky (fosgen) vedla ke vzniku 

protichemické ochrany a především hlavního prostředku – ochranné masky, která se záhy stala 

součástí základního vybavení každého vojáka. 

Dalšími obory, které vznikaly jako následek používání chemických zbraní, byly chemický 

průzkum, varování vojsk o chemickém napadení, individuální a kolektivní ochrana před 

zasažením otravnými látkami, způsoby profylaxe a léčení otrav, toxikologie otravných látek 

a odmořování otravných látek. 

Po rozpadu Rakousko-Uherska zdědila nová československá armáda různé typy 

ochranných masek. Jejich základ tvořily ochranné masky z dob monarchie a dále ochranné 

masky z československých legií. První vojenská ochranná maska (tehdy nazývaná plynová 

maska) byla vyráběna v roce 1923. Jako reakce na přípravu chemických zbraní v Německu 

a Maďarsku byla vyvíjena nová československá ochranná maska vzor 35, která byla velmi 

zdařilá a patřila ve své době k nejlepším ochranným maskám na světě. 

Po skončení 2. světové války byly ve výzbroji kromě ochranné masky vzor 35 i kořistní 

německé ochranné masky a masky používané v zahraničním odboji, tedy ochranné masky 

britské a sovětské. Počátkem roku 1947 měla armáda k dispozici: 

 Československé ochranné masky vzor 35 celkem 110 000 souprav, 

 Ruské ochranné masky celkem 50 000 souprav, 

 Britské ochranné masky celkem 6 000 souprav, 

 Německé ochranné masky vzor 30N a vzor 38N celkem 434 000 souprav. 

První poválečnou maskou byla licenční sovětská ochranná maska ŠM-41 M. Následovala 

další obličejová ochranná maska BSS-Mo-4u, která byla zavedena do armády koncem 50. let. 

Počátkem 70. let byla dle vlastního výzkumu zavedena do armády ochranná maska M-10, 

později pak zdokonalená M-10 M, která je doplněna o zařízení pro příjem tekutin. Kromě 

těchto vševojskových ochranných masek má armáda ve výbavě několik speciálních 

ochranných masek (např. pro specialisty PRV-U, pro raněné na hlavě ŠR-2, pro práci 

s optickými přístroji, apod.).  

K objektivnímu testování těsnosti ochranných masek je zavedena přenosná zkušební 

komora PZK M-10. K ochraně dýchacích orgánů je také určen izolační dýchací přístroj  

PPS-500.  

Nejnovější armádní ochranná maska M-90 je uvedena v části soudobé ochranné masky 

v České republice.  

Také ochranné masky civilní ochrany prošly obdobným vývojem jako ochranné masky 

armádní. Ze starších ochranných masek civilní ochrany jsou to ochranné masky CM-3, CM-4, 

a další modifikace CM-4M a CM-4K. Kromě toho existují dětské ochranné masky (pro děti ve 

věku od 18 měsíců do 10–12 let), které mají označení DM-1 a CM-3/3h. 

Nejmodernější ochranné masky pro civilní obyvatelstvo jsou ochranné masky CM-5 

a CM-6, které jsou podrobně popsány v další části.  

Ve vývoji ochranných masek armádních i pro civilní obyvatelstvo se odrazily vývojové 

trendy v konstrukci ochranných masek, v použitých materiálech, v řešení těsnících linií 

ochranných masek, v koncepci řešení zorníků a brýlových vložek a také ve způsobech fixace 
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ochranných filtrů a jejich ochranných náplní. Moderní ochranné masky umožňují příjem 

tekutin a mají tzv. proti-dýmovou vložku, což je prvek k filtraci aerosolů. Původní materiály 

byly postupně nahrazovány velmi resistentní a speciálně upravenou pryží, která má v současné 

době velmi dobré ochranné vlastnosti.¨ 

Bývalé Československo dosahovalo a později Česká republika nadále dosahuje v celé 

oblasti protichemické ochrany velmi dobrých výsledků. V oblasti ochranných masek je trvale 

na špici v celosvětovém měřítku a vyráběné české ochranné masky jsou srovnatelné se 

špičkovými ochrannými maskami a prostředky jiných předních zemí: USA, Velké Británie, 

Kanady, Švédska, Finska. 

Značné rozšířené a poměrně snadno dostupné jsou průmyslové toxické látky. Mezi látky 

velmi rozšířené, patří celá řada průmyslových toxických látek jako jsou např. chlór, amoniak, 

oxid siřičitý, kyanovodík, fosgen, formaldehyd, sirovodík, sirouhlík, oxid uhelnatý a řada 

dalších. Tyto látky se nacházejí na mnoha místech a také ve velkých množstvích zpravidla ve 

velkých průmyslových aglomeracích. Zvláště závažnou nebezpečnou chemickou látkou je 

amoniak, který se široce používán jako chladící medium pro různé provozy jako jsou 

pivovary, mlékárny, jatka, potravinářské závody, zimní stadiony. 

Do skupiny bojových biologických agens jsou obvykle zařazeny choroboplodné zárodky, 

které se dělí podle jejich velikosti a působení na bakterie, viry, rickettsie a plísně. Zvláštní 

skupinu pak tvoří toxiny, což jsou přírodní jedy, které produkují některé bakterie. Uvedené 

skupiny látek jsou příčinou mnoha smrtelných chorob. Mezi nejvýznamnější patří následující 

choroby: antrax (sněť slezinná), pravé neštovice (variola), mor, tularémie, vozhřivka, cholera, 

Q-horečka, žlutá zimnice, skvrnitý tyf, horečka Skalistých hor, ebola, botulismus a mnoho 

dalších. 

Radioaktivní látky jsou různé radionuklidy (eventuálně směs radionuklidů), které jsou 

zpravidla nebezpečné pro svoji schopnost vyzařovat nebezpečné radioaktivní záření (záření 

alfa, beta a gama). Radioaktivní záření je fyziologicky účinné a představuje vážné nebezpečí 

pro živé organismy. 

Všechny výše uvedené látky vstupují do organizmu tzv. bránami vstupu, což je jeden 

z významných faktorů, které ovlivňují další působení nebezpečných látek v lidském 

organismu. Osoby mohou být zasaženy vdechnutím zamořeného vzduchu, proniknutím na 

sliznici, neporušenou a porušenou kůži (oděrky a škrábance), oční spojivkou, požitím 

zamořených potravin a tekutin, stykem se zamořenými předměty a zvířaty. U bojových 

biologických agens přibývá mezi způsoby zasažení ještě kousnutí nebo bodnutí infikovaným 

hmyzem, klíšťaty a hlodavci, stykem s nemocnými osobami. 

Z hlediska ochrany osob je třeba zdůraznit, že celý nutný obecný systém zvláštních 

opatření se musí realizovat v řadě:  

 detekce (zjištění a identifikace) a monitorování (sledování) nebezpečných látek v okolním 

prostředí, 

 ochrana před nebezpečnými látkami, 

 první pomoc po zasažení nebezpečnými látkami, 

 dekontaminace zamořených povrchů nebezpečnými látkami, 

 léčení zasažených a postižených osob, 

 další nezbytná specifická opatření jako např. observace a  karanténa při použití 

biologických agens, atd.  
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V ideálním případě, kdy je zjištěna možnost použití výše uvedených nebezpečných látek 

předem, je nutno použít vhodné profylaktické látky proti bojovým biologickým agens, 

antidota proti bojovým chemickým látkám a radioprotektivní látky proti radioaktivním 

látkám. 

Ochranná maska se obecně skládá z několika hlavních částí: 

 lícnice ochranné masky,  

 ochranný filtr, 

 záložní filtr, 

 brašna na nošení ochranné masky. 

Vlastní lícnice ochranné masky má pak zpravidla tyto části: pryžový výlisek lícnice, 

polomasku, zorníky, vdechovací a vydechovací ventilovou komoru, průzvučnou vložku, 

páskové upínadlo, zařízení pro příjem tekutin. 

Jak je výše uvedeno, hlavní součástí ochranných masek jsou pryžová lícnice a oddělitelný 

ochranný filtr. Účelem lícnice je překrýt a dokonale utěsnit obličej chráněné osoby před 

okolním vzduchem a zajistit možnost normálního dýchání přes ochranný filtr. Ochranné filtry 

jsou vyměnitelnou součásti. Zabraňují průniku nebezpečných látek do vnitřní části ochranné 

masky. Pro ochranu před nebezpečnými průmyslovými toxickými látkami se používají 

speciální tzv. průmyslové filtry (např. MOF-2, MOF-4, MOF-5, MOF = malý ochranný filtr). 

Utěsnění lícnice ochranné masky na obličej je zajištěno dokonalým přiléháním jejich okrajů 

v těsnicí linii. 

Ochranná funkce filtrů je založena na schopnosti aktivního uhlí zachycovat škodlivé látky 

adsorpcí nebo kapilární kondenzací. Kromě těchto dvou fyzikálních procesů se využívá 

i chemi-sorpce, to je impregnace aktivního uhlí určitými chemikáliemi. Aktivní uhlí je možno 

ve filtru ochranné masky nahradit chemickou náplní buď v plném rozsahu, nebo pouze zčásti. 

Ochranné masky se zpravidla vyrábějí v několika velikostech (2–4 velikosti lícnice). 

Výběr správné velikosti ochranné masky je první nezbytnou podmínkou, aby ochranná maska 

správně fungovala a tedy spolehlivě chránila uživatele. Velikost ochranné masky se určí 

pomocí jednoduché pomůcky, tzv. faciometru, na němž se přímo při měření odečítá příslušná 

správná velikost ochranné masky. Jde vlastně o pomůcku připomínající nůžky, která měří 

obličej od kořene nosu po bradu. Výjimečně se vyrábí ochranné masky jedné universální 

velikosti. 

Ochranná maska se musí udržovat v čistotě a suchu, musí se chránit před prachem a před 

organickými rozpouštědly a jinými chemikáliemi. Nesmí se skladovat poblíž tepelných zdrojů 

a na světle. Výše uvedené vlivy by mohly negativně působit na ochranné vlastnosti jak lícnice, 

tak i ochranných filtrů. Po použití a před dlouhodobým uložením se lícnice omývá pouze 

vlažným vodným roztokem mýdla a následuje opláchnutí vlažnou vodou. Po důkladném 

osušení se ukládá do hermeticky uzavřených igelitových sáčků. 

Pro rychlé a správné použití jednotlivých ochranných prostředků a obecně i pro ochranné 

masky musí existovat následující základní předpoklady: 

 musí být připraveny k okamžitému použití u uživatele, 

 musí být ve výtečném nebo alespoň v dobrém technickém stavu, který zaručuje jejich 

„ochranné vlastnosti“, 

 uživatel musí znát a umět rychle a správně použit ochrannou masku podle vzniklé situace. 
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Rozhodující je především správné a rychlé nasazení ochranné masky do „ochranné 

polohy“, tedy nasazení na obličej za účelem ochrany obličeje a dýchacích orgánů. V armádách 

jsou pro používání různých ochranných masek a dalších ochranných prostředků zavedeny 

časové normy, což znamená, dobu určenou pro jejich správné a rychlé nasazení. Časové 

normy se používají obecně, přičemž se nehodnotí pouze rychlost provedeného úkonu, ale také 

jeho správnost a úplnost.  

K nasazení ochranné masky se počítá s normou 10 sekund, což požaduje u každého 

uživatele plné zautomatizování všech potřebných postupů, pohybů a činností. Jde také o to, 

aby byly rychle a správně provedeny jednotlivé činnosti ve správné metodické posloupnosti. 

Nasazování ochranné masky se v armádách často a důkladně procvičuje při tzv. „chemických 

nácvicích“ nebo v rámci taktické přípravy, střelecké přípravy a při polním výcviku a polních 

cvičeních. Nasazování ochranné masky musí být plně zautomatizováno tak, že uživatel je 

schopen značnou část úkonů provézt se zavřenýma očima (viz vysvětlení níže). 

Obecné zásady použití ochranné masky (nasazení ochranné masky do ochranné polohy) 

jsou dány. Při zjištění zamoření nebo při vyhlášení signálů musí uživatel ochranné masky: 

 zatajit dech a zavřít oči (tím dojde k uzavření brán vstupu do organismu), 

všechny následující úkony a činnosti je nutno provádět se zatajeným dechem 

a zavřenýma očima! 

 sejmout pokrývku hlavy a vložit ji mezi kolena, 

 vyjmout lícnici ochranné masky z přepravní brašny, 

 nasadit si na obličej ochrannou masku předepsaným způsobem (způsob nasazování 

ochranných masek se liší podle jejich konstrukčního typu a je nezbytné, aby uživatel 

postupoval přesně podle doporučení uvedené výrobcem), 

 prudce vydechnout a otevřít oči, 

 uchopit lícnici ochranné masky a vyrovnat ji na obličeji, 

 podle potřeby dotáhnout páskové upínadlo na hlavě. 

Ochranné masky jsou nejdůležitější součástí individuální ochrany. Mají tzv. proti-

dýmovou vložku, což je prvek k filtraci aerosolů: Znamená to, že biologické agens 

(biologický aerosol) a radioaktivní látky jsou na ní po jistou dobu zachycovány a chrání tak 

uživatele před inhalačním zasažením uvedenými látkami. 

Filtr ochranné masky na základě různých chemických a fyzikálně chemických procesů 

zadržuje bojové chemické látky a průmyslové toxické látky, což bylo stručně popsáno výše. 

Mnohdy jsou však filtry určeny pouze na jednu skupinu (bojové chemické látky) nebo na 

druhou skupinu látek (průmyslové toxické látky). 

Ochranná maska OM-90 (armádní) 

Ochranná maska zabezpečuje ochranu očí, dýchacích orgánů a obličeje proti 

radioaktivním, biologickým a bojovým chemickým látkám ve formě par, plynů a aerosolů. 

Maska nechrání proti oxidu uhelnatému a průmyslovým toxickým látkám (amoniak, 

sirovodík, oxidy síry, apod.). Umožňuje přijímání nápojů. Souprava se skládá z lícnice, 

ochranného filtru, pláštěnky na jedno použití a přepravní brašny. Lícnice je vyrobena z brom-

butylkaučuku, který zajišťuje vysokou odolnost vůči toxickým látkám. Ochranný filtr lze 

upevnit napravo nebo nalevo. Ochrannou masku OM-90 ukazuje Obrázek 1. 
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Obrázek 1: Ukázka posledního modelu české ochranné masky vojenské OM-90 

 

Ochranná maska CM-5D, CM-5DM (pro civilní obyvatelstvo)   

Chrání obličej a dýchací orgány před účinky toxických plynů, par a aerosolů, biologických 

škodlivin a radioaktivnímu prachu. Vyznačuje se velkoplošným panoramatickým zorníkem, 

který zlepšuje orientaci a zvyšuje komfort nošení. Těsnicí manžeta zlepšuje těsnost při 

použití. Modifikovaný typ masky CM-5DM je doplněn o zařízení pro příjem tekutin. To 

umožňuje bezpečné pití s nasazenou maskou z plastové láhve, která je opatřena speciální 

zátkou s ventilem. Oba typy masky umožňují použití brýlových vložek. Ukázku ochranné 

masky CM-5 uvádí Obrázek . 

 

 

Obrázek 2: Civilní ochranná maska CM-5 
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Ochranná maska CM-6 (pro civilní obyvatelstvo) 

Nový typ celo obličejové masky odpovídající náročným požadavkům normy EN 136 

zajišťuje ochranu obličeje, očí a dýchacích orgánů před účinky toxických plynů, par 

a aerosolů, biologických škodlivin a radioaktivního prachu. Lícnice je vyrobena z chemicky 

odolné, zdravotně nezávadné a dobře snášenlivé pryže. Velkoplošný panoramatický zorník 

zajišťuje dokonalou prostorovou orientaci. Řešení těsnicí linie masky zabezpečuje spolehlivou 

těsnost u různých velikostí obličeje. Konstrukční řešení masky umožňuje montáž filtru na 

levou a nebo pravou stranu. Průzvučná vložka zajišťuje dobrou komunikaci při použití 

ochranné masky. Ukázku posledního typu civilní ochranné masky CM-6 uvádí Obrázek 3. 
 

 

Obrázek 3: Ukázka posledního modelu české ochranné masky civilní CM-6 
 

Hlavním výrobcem ochranných masek v České republice je výrobní podnik Gumárny 

Zubří, a.s. Podnik s dlouholetou tradicí byl založen již roku 1935. K 1. lednu 1991 se státní 

podnik privatizoval a vznikla akciová společnost Gumárny Zubří. Výše uvedené ochranné 

masky jsou výrobkem Gumáren Zubří. Podrobnosti je možné najít na webových stránkách 

společnosti: www.guzu.cz. 

Přestože ochranná maska patří k významným prostředkům ochrany jednotlivce, nelze na ni 

pohlížet jako na univerzální všelék pro všechny případy. V první řadě je nutno znovu 

zdůraznit, že správné a rychlé použití masky musí být okamžité. Za normální situace ji nemají 

u sebe ani příslušníci armády, kteří jí používají jen při nácvicích, polním výcviku a cvičeních. 

Obdobně je tomu i u jiných speciálních sil a prostředků, například základních složek 

integrovaného záchranného systému – příslušníků hasičského záchranného sboru, příslušníků 

speciálních sil policie atd.  

Dále je třeba počítat s tím, že ochranné filtry mají určitou sorpční kapacitu, která se po 

určité době vyčerpá a ochranný filtr přestane chránit. Přes tyto nedostatky je ochranná maska 

nejvhodnějším ochranným prostředkem jednotlivce, neboť její použití je jednoduché 

a ochrana, kterou poskytuje, dostatečně účinná po určitou dobu. 

V případě, že bojové chemické látky používají teroristé, je pravděpodobné, že vyrobená 

bojová chemická látka bude nečistá a nápadná svým zápachem. Podobně tomu bylo při 

teroristickém útoku v tokijském metru v roce 1995, kdy ilegálně vyrobený sarin použitý vůči 
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civilnímu obyvatelstvu obsahoval jen 30 % účinné látky. Přítomné nečistoty silně zapáchaly, 

což byl vlastně varovný signál pro ohrožené a zasažené cestující. 

Při úniku nebezpečných toxických látek v průmyslu je typický zápach (eventuálně 

dráždění horních cest dýchacích) téměř vždy pro zasažené osoby varovným příznakem. Chlor, 

amoniak, oxid siřičitý, sirovodík, sirouhlík a řada dalších nebezpečných toxických látek 

výrazně zapáchá. Na druhé straně však existují látky, které tyto projevy nemají. Za příklad 

může sloužit oxid uhelnatý, který je jedovatý. 

Jiným příznakem mohou být začínající projevy zasažení u okolních osob nebo u sebe, jako 

malátnost, únava, dýchací potíže apod. Typickým příznakem po zasažení nervově 

paralytickými látkami je tak zvaná mióza, což je nezvyklé zúžení očních zorniček a s tím 

spojené poruchy vidění. 

 

6.4 Zařízení kolektivní ochrany 

Cílem kolektivní ochrany je snížit rozsah poškození zdraví a usmrcení osob při haváriích 

spojených s únikem nebezpečných látek, radiačních haváriích, radiologickém, 

bakteriologickém (biologickém) terorismu v míru a před leteckým, chemickým, 

bakteriologickým (biologickým), a jaderným napadením za války. 

Zařízení kolektivní ochrany, podle svého druhu, musí tedy odolávat (nebo významě 

omezovat) vybraným účinkům: 

 par a aerosolů nebezpečných látek a bojových chemických látek, 

 ovzduší kontaminovaném radioaktivními látkami, 

 bakteriologických (biologických) aerosolů, 

 tlakové vlny, světelného, tepelného záření a pronikavé radiace jaderného výbuchu, 

 vzdušných napadení. 

 

Ochrana proti: 

 parám a aerosolům nebezpečných látek a bojových chemických látek, radioaktivním 

látkám, bakteriologickým (biologickým) aerosolům se zabezpečuje hermetizací a ventilací 

úkrytu; 

 pronikavé radiaci a světelnému záření zapuštěním do terénu a tloušťkou zdiva úkrytu, 

 proti tlakové vlně jaderného výbuchu a vzdušného napadení odolností konstrukce úkrytu 

a protitlakovými uzávěry. 

Vnější kontaminované ovzduší vniká do úkrytu netěsnostmi v důsledku rozdílu tlaku 

uvnitř a vně úkrytu, který může být vyvolán působením větru nebo rozdílnou teplotou. 

Tomuto nežádoucímu jevu se čelí vytvářením přetlaku uvnitř úkrytu. Toho se dosahuje 

vháněním filtrovaného vzduchu pomocí filtroventilačního zařízení jehož základními 

součástmi jsou filtry očišťující vzduch a ventilátory, kterými je vzduch prosáván a vháněn 

do úkrytu. Dále k zařízení patří potrubí pro přívod a rozvod vzduchu, potřebné ventily, 

kontrolní a měřící přístroje, případně další příslušenství  

U úkrytů, které nejsou vybaveny filtroventilačním zařízením se zamezuje pronikání 

vnějšího kontaminovaného ovzduší do úkrytu především jeho dokonalým utěsněním. 

V takovém úkrytu lze setrvávat pouze omezenou dobu v závislosti na objemu vnitřního 
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prostoru a počtu ukrytých osob. Při překročení přípustné doby hrozí udušení vydýchaným 

oxidem uhličitým. Zařízení kolektivní ochrany představují improvizované úkryty a stálé 

úkryty.  

 

6.4.1 Improvizované úkryty 

Slouží k ochraně před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, 

nebezpečných a bojových chemických látek, před kontaminací radioaktivním prachem a proti 

tlakovým účinkům výbuchů. Budují se podle stanovených postupů v případě nouzového stavu, 

stavu ohrožení státu a v době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně využít stálých 

úkrytů, do 5 dnů po vyhlášení krizového stavu. Jde o předem vybrané, optimálně vyhovující 

prostory ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, které 

jsou upravovány při vzniku mimořádných událostí fyzickými a právnickými osobami s 

využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů.  

Zásady výběru vhodných prostorů: 

 k ochraně před radioaktivním spadem a vzdušnému napadení jsou nejvhodnější suterénní 

nebo sklepní prostory budov ve středním traktu, zejména pokud jsou vybaveny 

železobetonovými stropy a silnými obvodovými zdmi s co nejmenší plochou okenních 

a vstupních otvorů, 

 k ochraně před únikem nebezpečných látek jsou nejvhodnější prostory ve vyšších patrech 

budov, zejména na odvrácené straně od směru místa úniku, 

 při výběru místa nutno dodržet doběhovou vzdálenost maximálně 800 m a bezpečnostní 

vzdálenost od skladů 50 m a od skladů s hořlavinou minimálně 100 m, 

 pro každou ukrývanou osobu jsou potřebné 3–5 m
2
 podlahové plochy nebo 7–11 m

3 

prostoru. 

Míru účinnosti ochranných vlastností improvizovaných úkrytů ovlivňuje kvalita zesílení 

stavby. Jejich stropních konstrukcí, utěsnění a zesílení dveří, oken a zajištění větrání. 

 

6.4.2 Druhy stálých úkrytů, jejich konstrukce, technologické vybavení 

Stálé úkryty tvoří trvalé ochranné prostory v pozemní části staveb nebo stavby samostatně 

stojící. Jsou budovány s různými vlastnostmi podle potřeby a konkrétního místa na základě 

vyhodnocení jeho ohrožení a jeho obyvatelů nebo zaměstnanců ohrožených zařízení. Dělí se 

na: 

a) stálé tlakově odolné úkryty, které se budují převážně jako dvouúčelové; zajišťují 

ochranu osob proti tlakové vlně jaderného výbuchu a vzdušného napadení, pronikavé radiaci, 

radioaktivním zamořením, světelnému záření, tepelnému účinku při požáru, účinkům 

bojových chemických, biologických (bakteriologických) agens a toxinům; 

b) stálé tlakově neodolné úkryty, které se využívají k ochraně proti účinkům světelného 

a tepelného záření, pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním prachem a částečně proti 

tlakovým účinkům ZHN v případě stavu ohrožení a válečného stavu; 

c) ochranné systémy podzemních dopravních staveb, které se využívají při MU, stavu 

ohrožení a válečném stavu (např. ochranné systémy pražského metra a strahovského 
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automobilového tunelu, městské podzemní rychlodráhy, podzemní části tramvajových tratí 

železniční a dálniční tunely apod.). 

 

6.4.3 Údržba a provoz a zásady využití objektů na ochranu obyvatelstva 

Běžným provozem objektů se z hlediska potřeb ochrany obyvatelstva rozumí způsob 

využívání objektu a jeho zařízení, kdy není zaveden ochranný provoz, včetně jeho údržby 

a údržby jeho zařízení. Běžný provoz představuje soubor činností a opatření zabezpečujících 

takový technický stav objektů, aby v případě potřeby bylo možno urychleně přejít na ochranný 

provoz. 

Ochranný provoz představuje soubor činností a opatření k zabezpečení ochrany 

ukrývaných osob v objektech pro ochranu obyvatelstva. V závislosti na vybavení těchto 

objektů a na venkovní situaci je možno provozovat následující ochranné provozní režimy: 

 částečné filtroventilace, 

 provozní filtroventilace, 

 izolace, 

 regenerace. 

Provozní režim částečné filtroventilace zajišťuje filtraci vzduchu od radioaktivního prachu 

ze spadu. Při tomto provozním režimu je atmosférický vzduch filtrován pomocí prachových 

filtrů. Je využíván ve všech stálých úkrytech CO. 

Provozní režim filtroventilace zajišťuje filtraci vzduchu od radioaktivního prachu ze 

spadu, od bojových chemických látek a bakteriologických (biologických) prostředků. Tento 

provozní režim je využíván ve stálých tlakově odolných úkrytech, v ochranných systémech 

podzemních dopravních staveb, v malokapacitních úkrytech a v chráněných pracovištích. Při 

tomto provozním režimu je atmosférický vzduch filtrován pomocí prachových filtrů a pomocí 

soustavy kolektivních (protichemických) filtrů.  

Provozní režim izolace zamezuje průchodu oxidu uhelnatého přes filtry a rychlému 

zanesení filtrů vysokými koncentracemi prachu, radioaktivního prachu, otravných látek 

a bakteriologických (biologických) prostředků. Je zaváděn bezprostředně po kontaminaci, při 

poruchách zařízení a při přípravě zařízení na jiné provozní režimy. Je využíván ve všech 

stálých úkrytech CO. 

Provozní režim regenerace zajišťuje po skončení provozního režimu izolace úpravu 

vzduchu uvnitř stálého úkrytu CO odstraněním oxidu uhličitého a doplněním kyslíku. Tento 

provozní režim je využíván ve stálých tlakově odolných úkrytech, v ochranných systémech 

podzemních dopravních staveb, v malokapacitních úkrytech a v chráněných pracovištích, ale 

pouze v případech kdy filtroventilační zařízení těchto úkrytů je vybaveno regeneračním 

zařízením. 

Pravidelná kontrola zejména stálých úkrytů, funkčnosti jejich zařízení a vybavení, spojená 

s následnou údržbou a v případě potřeby opravou, podmiňuje jejich nepřetržitou připravenost 

k použití. Kontrola zahrnuje: 

 vzhledovou prohlídku úkrytu a kontrolu úplnosti jeho vybavení, 

 přezkoušení funkce filtroventilačního zařízení a přetlaku v úkrytu, 

 přezkoušení hermetizace úkrytu.  
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Provádí se periodicky a mimořádně v případech, kdy se předpokládá jejich bezprostřední 

použití. Údržbu zajišťuje vlastník úkrytů a provádí ji specialisté. 

Provoz a využití úkrytu zabezpečuje a řídí krytové družstvo složené z velitele, obsluhy 

filtroventilačního zařízení, zdravotníků a pomocníků ve složení a počtu podle druhu 

a kapacity úkrytu. 

Využití úkrytů je stanoveno plánem ukrytí. Chování obyvatel v úkrytech se řídí především 

těmito zásadami: 

 chovat se klidně, ukázněně, řídit se úkrytovým řádem a pokyny velitele a členů krytového 

družstva, 

 nekouřit, nepoužívat otevřený oheň, 

 omezovat pohyb na nejnutnější míru, poskytovat si vzájemnou pomoc. 

 

6.5 Prostředky a zařízení pro dekontaminaci 

K normalizovaným prostředkům pro dekontaminaci patří rozstřikovače, chemické 

rozstřikovací automobily a soupravy pro dekontaminaci osob. Viz např.  Katalog techniky a 

materiálu k ochraně obyvatelstva, vydaný  GŘ HZS v roce 2003. 

Z ostatních prostředků a zařízení lze k dekontaminaci osob využit lázeňská zařízení, 

umývárny, koupelny, sprchové kouty apod. Desaktivaci pevných povrchů lze provádět 

běžnými kropícími vozy, desaktivaci dopravních prostředků s využitím techniky jednotek 

požární ochrany (přenosných požárních stříkaček, cisternových automobilních stříkaček, 

tlakových vodních zdrojů), motorových čerpadel apod. 

Bližší v dílu II. 
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7. Plánování ochrany obyvatelstva 

Plánování ochrany obyvatelstva je nedílnou a dominantní součástí havarijního plánování, 

jehož cílem je předejít a zabránit výskytu přírodních pohrom a technologických havárií 

a zmírnit jejich dopady. Zahrnuje uplatnění zdokumentovaných postupů pro: 

 zjišťování potenciálně možných MU, definovaných na základě provedené analýzy 

existujících zdrojů rizika, 

 vypracování opatření pro případ hrozícího nebezpečí nebo nastalého vzniku MU, 

 schvalování, ověřování a aktualizaci vypracovaných plánů preventivních, represivních, 

ochranných, záchranných a likvidačních opatření, 

 diferencované seznamování veřejnosti (zainteresovaných řídících subjektů, zaměstnanců 

a obyvatelstva) s plánovanými opatřeními, 

 prověřování připravenosti represivních sil a prostředků, 

 vypracování plánů obnovy. 

Opatření ochrany obyvatelstva jsou zapracována do havarijního plánu kraje a vnějšího 

havarijního plán daného zařízení, zpracovaného pro zónu havarijního plánování.  

 

7.1 Havarijní plán kraje 

Zpracovává se pro řešení MU, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně 

poplachu podle právního předpisu Ministerstva vnitra. Je součástí Krizového plánu kraje.  

Havarijní plán kraje se člení na informační část, operativní část a plány konkrétních 

činností. Obsahuje textové dokumenty doplněné grafickou dokumentací, kterou tvoří mapy, 

grafy a schémata. 

A. Informační část, obsahuje zejména: 

a) charakteristiku kraje zahrnující část: 

 geografickou, 

 demografickou, 

 klimatickou a hydrologickou a popis infrastruktury. 

B. Operativní část uvádí síly a prostředky pro záchranné a likvidační práce: 

a) s ohledem na vyžadovanou pomoc, pokud nejsou zahrnuty v poplachových plánech, 

přičemž poplachový plán kraje se k havarijnímu plánu kraje přiloží; 

b) které nejsou zahrnuty v poplachovém plánu kraje se uvádí s údaji pro: 

 pomoc poskytovaná sousedním krajům,  

 pomoc, která může být poskytnuta ze sousedních krajů, 

 pomoc, která může být poskytnuta z ústřední úrovně, 

 způsob vyrozumění o MU a spojení. 
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C. Plány konkrétních činností zahrnují následující dílčí plány a opatření: 

Plán vyrozumění obsahuje způsob: 

 předání prvotní informace o MU, 

 vyrozumění a povolání ostatních složek, 

 informování hejtmana a starostů obcí s rozšířenou působností, 

 podávání informací o MU krajskému úřadu, obecním úřadům obcí s rozšířenou 

působností, ostatním správním úřadům a obecním úřadům obcí, jichž se dotýká 

vyrozumění. 

Traumatologický plán obsahuje: 

 postupy zdravotnických zařízení a správních úřadů a organizaci zajištění neodkladné 

zdravotnické péče a zdravotní pomoci obyvatelstvu postiženému MU nebo osobám 

provádějícím záchranné a likvidační práce, pokud byly v souvislosti s MU zdravotně 

postiženy, 

 způsob zabezpečení zdravotnické pomoci evakuovanému a ukrývanému obyvatelstvu, 

 zásady ochrany veřejného zdraví v prostorech i mimo prostory MU, režimy ochrany 

zdraví zasahujících složek IZS a dotčených zdravotnických zařízení. 

Plán varování obyvatelstva obsahuje: 

 přehled vyrozumívacích center a koncových prvků varování, 

 způsob varování obyvatelstva o možném vzniku nebezpečí, 

 varovný signál a jeho význam a náhradní způsob varování, 

 způsob předání tísňových informací, 

 způsob informování o ukončení nebezpečí ohrožení, 

 rozdělení odpovědnosti za provedení varování obyvatelstva. 

Plán ukrytí obyvatelstva obsahuje 

 zásady zabezpečení ukrytí, 

 přehled stálých úkrytů po správních obvodech obcí s rozšířenou působností, s vyznačením 

typu úkrytu a kapacity ukrývaných osob, 

 přehled o vhodných prostorech pro vybudování improvizovaných úkrytů, 

 rozdělení odpovědnosti za ukrytí obyvatelstva. 

Plán individuální ochrany obyvatelstva obsahuje: 

 způsob improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla, 

 množství a strukturu prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob a místa 

jejich uskladnění, 

 zabezpečení a způsob provedení výdeje prostředků individuální ochrany, 

 rozdělení odpovědnosti za provedení individuální ochrany obyvatelstva. 

Plán evakuace obyvatelstva obsahuje: 

 zásady provádění evakuace, 

 rozsah evakuačních opatření, 

 zabezpečení evakuace, 

 orgány pro řízení evakuace a způsob jejich vyrozumění, 

 rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace obyvatelstva. 
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Plán nouzového přežití obyvatelstva obsahuje: 

 nouzové ubytování, 

 nouzové zásobování potravinami, 

 nouzové zásobování pitnou vodou, 

 nouzové základní služby obyvatelstvu, 

 nouzové dodávky energií, 

 organizování humanitární pomoci, 

 rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití obyvatelstva. 

Plán monitorování obsahuje: 

 přehled stacionárních a mobilních prostředků a jejich rozmístění, 

 sledované veličiny pro monitorování, 

 způsob vyhodnocování a předávání zjištěných hodnot, 

 rozdělení odpovědnosti za provedení monitorování. 

Pohotovostní plán veterinárních opatření obsahuje: 

 přehled připravených mimořádných veterinárních opatření a způsob jejich provádění, 

 síly a prostředky k jejich zabezpečení, 

 rozdělení odpovědnosti za jejich provedení, 

 způsob provádění dezinfekce osob, zvířat a prostředků. 

Plán veřejného pořádku a bezpečnosti obsahuje: 

 způsob zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti, 

 rozdělení odpovědnosti za provedení opatření na ochranu veřejného pořádku 

a bezpečnosti. 

Plán ochrany kulturních památek obsahuje: 

 přehled movitých a nemovitých kulturních památek, 

 způsob zabezpečení jejich ochrany před účinky havárií, 

 rozdělení odpovědnosti za provedení ochrany kulturních památek. 

Plán hygienických a protiepidemických opatření obsahuje: 

 přehled připravených hygienicko-epidemiologických opatření, 

 způsob jejich provádění, 

 síly a prostředky k jejich zabezpečení, 

 pohotovostní plán pro případ výskytu nebezpečných infekčních nemocí, 

 rozdělení odpovědnosti za provedení plánovaných hygienických a protiepidemických 

opatření. 

Plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky obsahuje: 

 přehled spojení na hromadné informační prostředky, 

 texty nebo nahrávky televizních a rozhlasových tísňových informací, 

 frekvence vysílání rozhlasových stanic, 

 způsob ověření průniku tísňových informací, 

 náhradní způsoby informování veřejnosti, 
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 formy, způsoby a postupy při poskytování informací obyvatelstvu o skutečném ohrožení 

a následně přijímaných opatřeních k ochraně obyvatelstva, 

 organizační a materiální zabezpečení tiskového střediska, 

 rozdělení odpovědnosti za komunikaci s veřejností a hromadnými informačními 

prostředky. 

Plán odstranění  následků (odpadů)vzniklých při mimořádné události obsahuje:  

 způsob odstranění odpadů a složky provádějící odstranění odpadů, 

 přehled skládek, spaloven a jiných zařízení na odstranění odpadů a nebezpečných odpadů, 

 rozdělení odpovědnosti za odstranění odpadů, 

 stanovení dozoru při odstranění odpadů. 

 

7.2 Vnější havarijní plány 

Vnější havarijní plány se zpracovávají pro zóny havarijního plánování : 

 objektů u nichž hrozí závažná havárie únikem nebezpečných látek podle právního 

předpisu Ministerstva vnitra (viz př. č. 10, poř. č. 27, 44); rozsah a způsob zpracování 

podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího 

havarijního plánu podle právního předpisu Ministerstva životního prostředí (viz př. č. 10, 

poř. č. 26, 46), 

 jaderných zařízení podle právního předpisu Ministerstva vnitra (viz př. č. 10, př. č. 39), 

Vnější havarijní plán se dělí na část textovou a grafickou. Textová část obsahuje údaje 

informačního a operativního charakteru a plány konkrétních činností. Grafická část slouží pro 

názorné zobrazení základních informací textové části a obsahuje mapy, grafy, schémata, 

rozmístění sil a prostředků, způsoby nasazení apod. 

Stěžejním normativem pro havarijní plánování  je  vyhláška č. 103/2006 Sb. – „Stanovení 

zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování 

vnějšího havarijního plánu“. 

 

7.2.1 Vnější havarijní plán objektu - nebezpečné látky (obecná varianta). 

Textová část vnějšího havarijního plánu se člení na  

A. Informativní část, která zahrnuje: 

a) charakteristiku území, zejména geografickou, demografickou, klimatickou, 

hydrogeologickou a popis infrastruktury, 

b) sídelní celky včetně přehledu počtu obyvatel, 

c) popis struktury organizace havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování včetně 

uvedení kompetencí jejích složek, 

d) podklady předané krajskému úřadu provozovatelem zpracované stanoveným způsobem,  

e) výčet a charakteristiky uvažovaných účinků závažné havárie podle zpracované analýzy rizik 

včetně popisu jejich očekávaných následků (např. domino efekt), 
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f) seznam všech vnitřních havarijních plánů provozovatelů zdrojů rizik. 

B. Operativní část, která obsahuje přehled připravených opatření, jež jsou prováděna po 

vyrozumění o podezření na vznik nebo o vzniku havárie provozovatelem. Provedení 

jednotlivých opatření se zajišťuje podle plánů konkrétních činností v závislosti na charakteru 

havárie. Operativní část obsahuje: 

a) úkoly příslušných správních úřadů, složek IZS, případně i dalších dotčených správních 

úřadů, včetně úkolů, sil a prostředků jiných fyzických a právnických osob při havárii, 

b) způsob koordinace řešení závažné havárie, 

c) kritéria pro vyhlášení stavu ohrožení, 

d) způsob zabezpečení informačních toků při řízení likvidace následků havárie, 

e) zásady činnosti při rozšíření nebo možnosti rozšíření následků havárie mimo zónu 

havarijního plánování a systém napojení a spolupráce dotčených správních úřadů. 

Operativní část rovněž obsahuje způsoby, postupy a formy poskytování informací 

obyvatelstvu v zóně havarijního plánování, včetně jejich předem připraveného obsahu. 

C. Plány konkrétních činností zahrnují následující dílčí plány a opatření:  

Plán vyrozumění , který obsahuje: 

a) jména a názvy dotčených složek, adresy a způsoby kontaktního spojení na: 

 operační střediska působící na území kraje, 

 příslušné pověřené zaměstnance krajského úřadu, 

 příslušné zaměstnance ostatních složek IZS, 

 další krajské úřady v zóně havarijního plánování a operační střediska na jejich území, 

případně krajské úřady dotčené plánovanými opatřeními, 

 další dotčené územní správní úřady, 

 dotčené ústřední správní úřady a operační střediska s celostátní působností, 

 fyzické a právnické osoby ohrožené řetězovým účinkem závažné havárie včetně jmen 

odpovědných osob. 

b) potřebný výpis ze systému vyrozumění zabezpečovaného provozovatelem nebo popis 

způsobu vyrozumění, který je schopen provozovatel zabezpečit (např. spuštění sirény). 

V plánu vyrozumění se u každé zasahující složky IZS a pověřených zaměstnanců 

okresních a jiných územních správních úřadů uvede základní činnost prováděná po 

vyrozumění (např. vyhlášení poplachu, zabezpečení svozu). 

Plán varování obyvatelstva, který obsahuje: 

 zvolený způsob varování obyvatelstva, včetně popisu činnosti, kterou má obyvatelstvo po 

varování vykonat, 

 zabezpečení realizace zvoleného způsobu organizačními a technickými mechanismy, 

 náhradní způsob varování obyvatelstva jinými prostředky při selhání zvoleného způsobu 

varování. 

Plán ukrytí obyvatelstva, který obsahuje: 

 způsoby a místa vhodného ukrytí osob v zóně havarijního plánování, 

 zásady pro chování obyvatelstva při ukrytí. 
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Plán profylaxe, který obsahuje: 

 zásady pro uložení a zacházení s profylaktiky uloženými u obyvatelstva, 

 způsoby distribuce, obměny a použití profylaktik. 

Poplachový plán integrovaného záchranného systému, který obsahuje:  

 seznam složek IZS určených k plnění úkolů při havárii, 

 způsob vyrozumění a povolání těchto složek, 

 vybavenost ochrannými a technickými prostředky, 

 předurčenost k plnění konkrétních úkolů, 

 pravděpodobnou lokalitu jejich nasazení, 

 trasy příjezdu a odjezdu. 

Plán nasazení předurčených sil a prostředků, který obsahuje: 

 konkrétní možné nasazení, 

 plněné úkoly, 

 způsob řízení zásahu, 

 materiální, technické a zdravotnické zabezpečení složek IZS. 

Evakuační plán, obsahuje zejména: 

 seznam sil a prostředků, které zabezpečí evakuaci, 

 způsob jejich vyrozumění, vybavení, přípravy a povolání, 

 počty osob k evakuaci a místa odkud a kam budou evakuovány, 

 počty osob vyžadujících zvláštní péči a ochranu (invalidní apod.), 

 systém řízení hromadné evakuace a samovolné evakuace, 

 popis doporučeného evakuačního zavazadla, 

 systém evidence evakuovaných osob, 

 evakuační trasy a jejich zabezpečení, 

 přehled nouzového ubytování evakuovaných a způsoby jejich zásobování. 

Plán individuální ochrany, který obsahuje: 

 možnosti a způsob použití improvizovaných prostředků individuální ochrany, 

 přehled prostředků ochrany (pokud se jejich použití předpokládá) a hodnoty jejich 

odolnosti proti nebezpečné látce, 

 místa uložení prostředků ochrany a způsob jejich distribuce, 

 způsoby použití a likvidace použitého materiálu. 

Plán dekontaminace, který obsahuje: 

 seznamy stanovišť a objektů pro provedení dekontaminace, 

 možné způsoby provedení dekontaminace osob, objektů, dopravních a jiných prostředků a 

území v zóně havarijního plánování, 

 způsoby likvidace dekontaminačních prostředků včetně zacházení s oplachovou vodou, 

 síly a prostředky pro dekontaminaci, způsob jejich vyrozumění a nasazení, 

 způsob zajištění náhradního oblečení pro dekontaminované osoby. 

Plán monitorování uvádí způsoby předávání zpráv o výsledcích monitorování situace 

odpovědnými odbornými orgány a zásady pro odvolání mimořádných opatření při dosažení 
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přípustných hodnot nebezpečných látek v životním prostředí v oblasti zóny havarijního 

plánování. 

Plán regulace pohybu osob, který obsahuje: 

 stanovení hranic uzavřeného prostoru, 

 určení vstupních a výstupních míst, 

 možné způsoby regulace pohybu osob, 

 síly a prostředky pro zabezpečení regulace pohybu osob a vozidel, jejich vyrozumění, 

nasazení a odpovědnost za provedení úkolů, 

 úkoly při regulaci pohybu osob a vozidel. 

Traumatologický plán havárie, který obsahuje: 

 základní informace o působení nebezpečné látky na lidský organismus a prvotní 

jednoduchou diagnostickou metodu zjištění zasažení, 

 možné léčebné postupy a vhodné rychle dostupné léky, 

 zásady a postupy při realizaci zdravotnické pomoci obyvatelstvu a osobám zabezpečujícím 

záchranné práce, 

 způsob zabezpečení zdravotnické pomoci evakuovanému, případně ukrytému obyvatelstvu. 

Havarijní veterinární plán se zpracovává pro potřebu ochrany hospodářských zvířat při 

havárii. Obsahuje: 

 stavy a umístění hospodářských zvířat, 

 opatření připravená pro jejich přežití a způsob jejich zabezpečení, 

 hospodářské zvířectvo určené k evakuaci před intoxikací, jeho počty, trasy přesunu, 

způsoby ošetřování a místa jeho následného umístění a způsoby veterinárního třídění, 

 opatření vůči intoxikovanému hospodářskému zvířectvu při havárii, včetně likvidace 

uhynulých zvířat. 

Plán zamezení distribuce a požívání potravin, krmiv a vody, kontaminovaných 

nebezpečnou látkou, který obsahuje: 

 způsoby kontroly znečištění potravin, krmiv a vody, 

 způsob vydání pokynu k zamezení distribuce a požívání, 

 varianty možných opatření, 

 způsob likvidace potravin a krmiv kontaminovaných nebezpečnou látkou, 

 způsob zajištění a distribuce nezávadných potravin, vody a krmiv. 

Plán preventivních opatření k zabránění nebo omezení řetězových účinků havárie, který 

obsahuje: 

 seznam a dislokace objektů nebo zařízení, které mohou být při havárii ohroženy domino 

efekty, 

 organizační, technická nebo jiná opatření, která mohou zabránit nebo omezit možnost 

vzniku domino efektů, včetně uvedení právnických a fyzických osob zodpovědných za 

realizaci těchto opatření. 

 Plán zacházení se zemřelými osobami v zasažené oblasti, který obsahuje: 

 způsob vyhledání zemřelých osob a jejich identifikace, 

 způsob zacházení s tělesnými ostatky zemřelých osob, 
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 stanovení způsobu pohřbení. 

Plán opatření k zabránění nebo omezení dopadů havárie na složky životního prostředí, 

který obsahuje: 

 přehled vlivů a následků působení nebezpečné látky na jednotlivé složky životního 

prostředí, 

 přehled organizačních, technických, likvidačních a jiných opatření k zamezení dopadů 

nebezpečné látky na životní prostředí (instalace norných stěn, čerpání podzemní vody, 

vytváření vodních clon, skrývka a kompostování kontaminované zeminy, likvidace 

uhynulých a kontaminovaných živočichů apod.), 

 přehled orgánů státní správy a právnických osob odpovědných ze zákona za provedení 

těchto opatření. 

Plán zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti, který obsahuje: 

 způsoby zabezpečení, 

 opatření zaměřená na omezení rabování a projevů hyenismu v evakuovaných nebo 

vylidněných oblastech, 

 činnost příslušných orgánů. 

 

7.2.2 Vnější havarijní plán jaderného zařízení (obecná varianta) 

Pro potřeby zpracování vnějšího havarijního plánu se území zóny havarijního plánování 

dělí na sektory s šestnácti pravidelnými výsečemi a na soustředné kruhy. V okolí jaderného 

zařízení nebo pracoviště IV. kategorie je středový prostor (zpravidla kruhový), ve kterém jsou 

příslušná a předem stanovená opatření uplatňována bez ohledu na směr šíření radioaktivních 

látek a bez ohledu na výsledky monitorování radiační situace. Přesný průběh hranic sektorů 

a středového prostoru se přizpůsobí místním územním a demografickým poměrům. Ochranná 

opatření mají formu plánů konkrétních činností pro příslušné sektory zóny havarijního 

plánování. Vymezení velikosti zóny havarijního plánování stanoví SÚJB.  

Vnější havarijní plán obsahuje textovou a grafickou část. Textová část obsahuje údaje 

informačního a operativního charakteru a plány konkrétních činností. Grafická část obsahuje 

mapy, grafy, schémata, rozmístění sil a prostředků, způsoby vedení záchranných 

a likvidačních prací, směry možnosti šíření radioaktivních látek při radiační havárii apod. 

Textová část vnějšího havarijního plán se člení na část informační, operativní a plány 

konkrétních činností.  

A. Informační část obsahuje: 

 obecnou charakteristiku jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie, 

 charakteristiku území, zejména po stránce demografické, geografické a klimatické, a popis 

infrastruktury na území, 

 seznam obcí včetně přehledu o počtu obyvatel a seznam právnických a podnikajících 

fyzických  osob, které jsou zahrnuty do vnějšího havarijního plánu, 

 výsledky analýz možných radiačních havárií a radiologických následků na obyvatelstvo, 

zvířata a životní prostředí, 

 systém klasifikace radiačních havárií podle vnitřního havarijního plánu, 
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 požadavky na ochranu obyvatelstva a životního prostředí ve vztahu k zásahovým úrovním 

při radiační havárii, 

 popis struktury organizace havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování včetně 

uvedení kompetencí jejích složek k provádění potřebných činností, 

 popis systému vyrozumění a varování, který obsahuje vazby na držitele povolení 

a předávání informací v rámci organizace havarijní připravenosti v zóně havarijního 

plánování. 

B. Operativní část udává přehled připravených opatření, která jsou prováděna držitelem 

povolení po vyrozumění o podezření na vznik nebo při potvrzení vzniku radiační havárie. 

Hasičský záchranný sbor kraje rozpracovává řešení jednotlivých opatření v závislosti na 

předpokládané radiační situaci a její očekávané časové posloupnosti. Provedení jednotlivých 

opatření se zajišťuje podle plánů konkrétních činností v závislosti na způsobu šíření uniklých 

radioaktivních látek. Operativní část obsahuje: 

 úkoly správních úřadů, obcí a složek, kterých se týkají opatření z vnějšího havarijního 

plánu,  

 způsob koordinace řešení radiační havárie, 

 kritéria pro vyhlášení odpovídajících krizových stavů, jestliže vnější havarijní plán 

k řešení radiační havárie zjevně nepostačuje, 

 způsob zabezpečení informačních toků při řízení likvidace následků radiační havárie, 

 zásady činnosti při rozšíření nebo možnosti rozšíření následků radiační havárie mimo 

zónu havarijního plánování a spolupráci správních úřadů a obcí, kterých se týkají 

opatření z vnějšího havarijního plánu. 

C. Plány konkrétních činností zahrnují následující dílčí plány a opatření:  

Plán vyrozumění, který obsahuje 

a) jména osob a názvy institucí, adresy a způsoby kontaktního spojení na: 

 operační a informační střediska a operační střediska základních složek IZS působících na 

území kraje, 

 příslušné zaměstnance kraje zařazené do krajského úřadu, 

 příslušné zaměstnance ostatních složek, 

 případné další krajské nebo obecní úřady dotčené plánovanými opatřeními, 

 další územní správní úřady a obce dotčené plánovanými opatřeními, 

 ústřední správní úřady a operační střediska s celostátní působností dotčené plánovanými 

opatřeními; 

b) výpis ze systému vyrozumění zabezpečovaného držitelem povolení; 

c) činnosti každé zasahující složky a příslušných zaměstnanců kraje zařazených do  krajských 

úřadů, zaměstnanců obcí s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností a zaměstnanců obcí zařazených do obecního úřadu, která je prováděna 

po vyrozumění, například vyhlášení poplachu nebo zabezpečení svozu. 

Plán varování obyvatelstva, který obsahuje: 

 hlavní způsob varování obyvatelstva včetně popisu činnosti, kterou má obyvatelstvo po 

varování vykonat, 

 náhradní způsob varování obyvatelstva. 
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Plán záchranných a likvidačních prací, který obsahuje: 

 potřebu předurčených sil a prostředků, která vychází z územně příslušného poplachového 

plánu, 

 seznam složek určených k plnění úkolů při radiační havárii na jaderném zařízení nebo 

pracovišti IV. kategorie, 

 způsob vyrozumění a povolání těchto složek, 

 vybavenost ochrannými a technickými prostředky, 

 předurčenost k plnění konkrétních úkolů včetně konkrétního možného nasazení, 

 pravděpodobnou lokalitu jejich nasazení, 

 trasu příjezdu a odjezdu složek,  

 způsob řízení zásahu, 

 maximální dobu nasazení složek v místě zásahu s ohledem na ohrožení zdraví sil, 

 materiální, technické a zdravotnické zabezpečení složek, 

 způsob provádění dekontaminace a dozimetrické kontroly osob a techniky. 

Plán ukrytí obyvatelstva, který obsahuje: 

 způsoby vhodného ukrytí osob v zóně havarijního plánování, 

 zásady pro chování obyvatelstva při ukrytí, 

 zásady zásobování ukrytého obyvatelstva potravinami a vodou. 

Plán jodové profylaxe obsahuje počty profylaktik, způsoby jejich distribuce, obměny 

a použití jodové profylaxe. 

Plán evakuace osob se připravuje pro zónu havarijního plánování. Obsahuje: 

 zásady provádění evakuace, 

 předpokládané počty evakuovaných osob, 

 rozsah evakuačních opatření, 

 zabezpečení evakuace, 

 orgány určené pro řízení evakuace a způsob jejich vyrozumění, 

 rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace, 

 monitorování evakuovaných osob a dekontaminačních stanovišť. 

Plán individuální ochrany osob, který obsahuje: 

 možnosti a způsob použití improvizovaných prostředků k ochraně dýchacích cest, očí 

a povrchu těla, 

 množství a strukturu prostředků individuální ochrany,jejich předurčení, místa jejich 

uskladnění a zabezpečení jejich výdeje (pokud se jejich použití předpokládá), 

 způsob nakládání s použitými prostředky individuální ochrany. 

Plán dekontaminace, který obsahuje: 

 seznam stanovišť a objektů pro provedení dekontaminace, 

 způsob provedení dekontaminace osob a oděvů, objektů, dopravních a jiných prostředků 

a území v zóně havarijního plánování, 

 síly a prostředky pro dekontaminaci, způsob jejich vyrozumění a nasazení, 

 způsob radiační kontroly po provedení dekontaminace, 

 způsob zabezpečení náhradního oblečení pro kontaminované osoby. 
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Plán monitorování obsahuje způsob předávání zpráv o výsledcích monitorování 

z celostátní radiační a monitorovací sítě České republiky a způsob nakládání se zjištěnými 

údaji od držitele povolení a způsob jejich předávání. 

Plán regulace pohybu osob a vozidel, který obsahuje: 

 stanovení hranic uzavřeného prostoru, 

 určení vstupních a výstupních míst, 

 způsob regulace pohybu osob, 

 síly a prostředky pro zabezpečení regulace pohybu osob a vozidel, jejich vyrozumění, 

nasazení a odpovědnost za provedení úkolů, 

 úkoly při regulaci pohybu osob a vozidel. 

Traumatologický plán kterým se upravuje způsob odborného lékařského vyšetření 

a lékařské péče, obsahuje: 

 zásady a postupy při realizaci zdravotnické pomoci obyvatelstvu nebo jednotlivým 

osobám, které byly v souvislosti s radiační havárií ozářeny (zevní ozáření, vnitřní 

kontaminace), kontaminovány nebo postiženy kombinací polytraumat, a osobám, které 

zabezpečují opatření ke snížení ozáření nebo které provádějí záchranné práce a které byly 

v souvislosti s radiační havárií ozářeny (zevní ozáření, vnitřní kontaminace) nebo 

postiženy kombinací polytraumat,  

 způsob zabezpečení zdravotnické pomoci evakuovanému, případně ukrytému obyvatelstvu. 

Pohotovostní plán veterinárních opatření k ochraně hospodářských zvířat při radiační 

havárii, který obsahuje: 

 počty a umístění hospodářských zvířat, 

 opatření připravená pro jejich přežití a způsob jejich zabezpečení,  

 hospodářské zvířectvo určené k evakuaci, jeho počty, trasy přesunu, způsoby jeho 

ošetřování a místa jeho následného umístění, 

 způsob veterinárního třídění a dekontaminace zvířat, 

 opatření vůči hospodářskému zvířectvu zasaženému radiační havárií včetně likvidace 

uhynulých zvířat. 

Plán regulace distribuce a požívání potravin, krmiv a vody, který obsahuje: 

 způsob kontroly znečištění potravin, krmiv a vody radionuklidy, 

 způsob vydání pokynu k regulaci, 

 varianty možné regulace, 

 způsob likvidace potravin a krmiv znečištěných radionuklidy, 

 způsob zajištění a distribuce nezávadných potravin, vody a krmiv. 

Plán opatření při úmrtí osob v zamořené oblasti obsahuje způsob: 

 vyhledání zemřelých osob a jejich identifikace, 

 zacházení s kontaminovanými tělesnými pozůstatky zemřelých osob, 

 pohřbení osob. 

Plán zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti obsahuje způsob zabezpečení a činnost 

příslušných orgánů a obcí. 
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Plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky, který obsahuje: 

 přehled spojení na kontaktní osoby z hromadných informačních prostředků, 

 texty nebo nahrávky televizních a rozhlasových tísňových informací včetně způsobu 

zajištění jejich přípravy a aktualizace, 

 frekvence a náhradní frekvence rozhlasových stanic, 

 způsob ověření průniku varovných relací, 

 náhradní způsob pro informování veřejnosti, 

 formy, způsoby a postupy při poskytování informací obyvatelstvu o skutečném ohrožení 

a následně přijímaných opatřeních k ochraně obyvatelstva,  

 organizační a materiální zabezpečení tiskového střediska. 

Podle charakteru ohrožení spádového nebo katastrálního území obdrží obecní úřady 

s rozšířenou působností nebo příslušné obecní úřady výpisy z uvedených krajských 

havarijních plánů uvádějící údaje, opatření a úkoly k ochraně obyvatelstva, které se jich 

bezprostředně týkají.  

 

7.3 Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a 

stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany 

7.3.1 Územní plánování a stavební řád 

Územní plánovací dokumentaci tvoří: 

A. Územní plán velkého územního celku 

Zahrnuje návrh území speciálních zájmů pro potřeby evakuace obyvatelstva a jeho 

ubytování, nouzového zásobování obyvatelstva vodou, ochrany před vlivy nebezpečných látek 

skladovaných na území a ochrany před důsledky možného teroristického útoku na objekty, 

jejichž poškození může způsobit MU. 

B. Územní plán obce 

Do jeho textové a grafické části se zapracovává návrh ploch pro potřeby: 

 ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, 

 zón havarijního plánování, 

 ukrytí obyvatelstva v důsledku MU, 

 evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 

 umístění evakuovaných hospodářských zvířat 

 skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, 

 vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná 

území obce, 

 záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých 

účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události, 

 ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, 

 nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 
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C. Regulační plán 

Zpracovává se pro část nebo pro celé území obce. Obsahuje doložku civilní ochrany, která 

představuje zmapování daného území pro potřeby ochrany obyvatelstva. Podklady pro 

zpracování doložky poskytují územní odbory hasičských záchranných sborů krajů a obecní 

úřady. Nejdůležitějším zdrojem informací pro zpracování doložky je havarijní plán kraje. 

Doložka se člení na část textovou a grafickou a stanovuje požadavky na využití pozemků pro: 

 opatření vztahující se k umístění stálých a improvizovaných úkrytů, ubytování 

evakuovaného  obyvatelstva, skladování materiálu civilní ochrany a zdravotnické 

zabezpečení obyvatelstva, 

 ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných na území, umístění nově 

navrhovaných objektů zvláštního významu a nouzové zásobování obyvatelstva vodou, 

 záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 

kontaminací, vniklých při MU, zřízení humanitární základny, požární nádrže a místa 

odběru vody k hašení požárů. 

 

7.3.2 Uplatňování požadavků civilní ochrany v územním plánování 

Požadavky civilní ochrany v územním plánování vyplývají z havarijních plánů a krizových 

plánů. Uplatňují se v rozsahu odpovídajícím charakteru území a druhu územně plánovací 

dokumentace. 

Požadavky k územnímu plánu velkého územního celku zahrnují zapracování speciálních 

zájmů pro potřeby: 

 evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 

 nouzového zásobování obyvatelstva vodou, 

 ochrany před nebezpečnými látkami skladovanými na dotčeném území, 

 ochrany před důsledky možného teroristického útoku na objekty, jejichž poškození muže 

způsobit MU. 

Požadavky k územnímu plánu obce se zapracovávají do textové a grafické části 

územního plánu obce jako návrhy ploch pro potřeby: 

 ochrany před průchodem průlomové vlny zvláštní povodně, 

 zón havarijního plánování, 

 ukrytí obyvatelstva v důsledku MU, 

 evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 

 umístění evakuovaných hospodářských zvířat 

 skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, 

 vyvezení a uskladnění nebezpečných látek, 

 záchranných, likvidačních a obnovovacích prací spojených s odstraněním nebo snížením 

účinků kontaminace jako důsledku MU, 

 ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných na území obce, 

 nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 
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Požadavky k regulačnímu plánu se zapracovávají v souladu s územním plánem obce jako 

textová a grafická doložka civilní ochrany zahrnující požadavky na pozemky a jejich využití 

pro: 

 opatření vyplývající z určení záplavových území a zón havarijního plánování, 

 umístění stálých a improvizovaných úkrytů, 

 ubytování evakuovaného obyvatelstva, 

 skladování materiálu civilní ochrany, 

 zdravotnické zabezpečení obyvatelstva, 

 ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných na dotčeném území, 

 umístění nově navrhovaných objektů zvláštního významu, 

 nouzové zásobování obyvatelstva vodou, 

 záchranné, likvidační a obnovovací práce spojené s odstraněním nebo snížením účinků 

kontaminace jako důsledku MU, 

 zřízení humanitární základny, 

 požární nádrže a místa odběru vody k hašení požárů. 
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8. Závěr 

Rozporný a protikladný charakter současných civilizačních aktivit, spojený s trvalou 

proliferaci bezpečnostních rizik, má za následek zvyšování ohrožení obyvatelstva rostoucím 

počtem druhů a typů MU. Tento objektivní proces je však spojen s opožďováním rozvoje 

odpovídajícího bezpečnostního systému, což činí problematiku ochrany obyvatelstva trvale 

složitou a otevřenou záležitostí. Ochrana obyvatelstva jako samostatný systém 

specializovaných opatření je integrovanou součástí krizového řízení a při MU nevojenského 

charakteru prioritní záležitostí krizového managementu. V systémovém přístupu k řešení 

jednotlivých druhů a typů MU představuje samostatně řízenou a koordinovanou činnost. 

Výchozím dokumentem pro rozvíjení ochrany obyvatelstva v našich podmínkách 

v návaznosti na novou „krizovou legislativu“ z roku 2000 je „Koncepce ochrany obyvatelstva 

do roku 2013 s výhledem do roku 2020“, ze dne 25. února 2008. 

Ochrana obyvatelstva je v této koncepci charakterizována jako soubor činností 

a postupů, věcně příslušných orgánů, dalších subjektů i jednotlivých občanů, směřujících 

k minimalizaci dopadů MU na životy a zdraví obyvatelstva, majetek a životní prostředí. 

Zdůrazňuje zákonem stanovenou odpovědnost a úkoly ministerstev a jiných ústředních 

správních úřadů, orgánů územních samosprávných celků včetně obcí, právnických osob 

a podnikajících fyzických osob. Tyto činnosti a postupy jsou pojímány komplexně jako 

součást havarijního, krizového a obranného plánování. Přestože Koncepce byla schválená jako 

celek, dochází při její realizaci nutně k některým změnám, které jsou nezbytnou reakci na 

měnící se reálnou situaci v oblasti teorie i praxe ochrany obyvatelstva jak v České republice, 

tak ve světě. Z uvedeného je zřejmé, že další zkvalitňování systému ochrany obyvatelstva, 

odpovídající narůstajícímu ohrožení a založené na nejnovějších vědeckých poznatcích 

a vyhodnocených praktických zkušenostech, je záležitostí především kvalifikovaného 

krizového managementu. 

Právo na život a jeho ochranu je jedním ze základních lidských práv, což je deklarováno 

v Ústavě České republiky. Stát bere na sebe značný díl odpovědnosti za ochranu obyvatelstva. 

Proto musí vytvářet v souladu s Listinou základních práv a svobod účinné a efektivní 

ochranné mechanizmy a modely ochrany obyvatelstva do kterých musí být zahrnuty procedury 

a možnosti ochrany obyvatelstva novými hrozbami. 

Stupeň připravenosti civilního obyvatelstva na ochranu před následky a dopady MU 

a krizových situací je na poměrně nízké úrovni. Obecně to bohužel platí pro mimořádné 

události-veřejnost není v současné době dostatečně informována. Veřejná informovanost 

o preventivních opatřeních, o charakteru možného ohrožení a předpokládaných scénářích, 

o připravených záchranných a likvidačních pracích a o ochraně obyvatelstva je nedostatečná a 

často podceňovaná jak kompetentními správními úřady, tak mnohdy i obyvatelstvem. A to 

přesto, že jak v minulosti tak i v nedávné době byla připravena řada literárních podkladů 

a nebo dokonce i příručky pro informovanost obyvatelstva. 

Na druhé straně je třeba kriticky přiznat, že obyvatelstvo České republiky není ještě 

dostatečně sociálně a právně vyspělé, aby takové informace o místních rizicích a vlastní 

bezpečnosti aktivně požadovalo. 
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9. Použitá a doporučená odborná literatura 

9.1 Národní legislativní normy 

Česká republika má vybudovaný silný právní základ pro oblast krizového řízení, 

havarijního plánování a ochrany obyvatelstva. Mimo jiné o tom svědčí i níže uvedený 

základní přehled národních právních aktů, které jsou pro lepší orientaci řazeny 

v chronologickém sledu: 

[1] Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie v platném znění 

[2] Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických 

zbraní v platném znění 

[3] Vyhláška č. 50/1997 Sb., kterou se provádí zákon 19/1997 Sb. – již neplatí (nahrazena 

vyhláškou č. 208/2008 Sb.), 

[4] Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 

[5] Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

[6] Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií – zrušen a nahrazen zákonem 

č. 59/2006 Sb. 

[7] Zákon č. 249/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních 

souvisejících se zákazem chemických zbraní 

[8] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

[9] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), který byl na konci roku 2010 

upraven zákonem č. 430/2010 Sb.  

[10] Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 

[11] Usnesení Vlády ČR č. 382/2000 Sb., Strategie ochrany před povodněmi v České 

republice 

[12] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) 

[13] Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem 

bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona 

v platném znění, 

[14] Vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon 281/2002 Sb., o některých 

opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových 

zbraní a o změně živnostenského zákona v platném znění 

[15] Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně 

[16] Vyhláška SÚJB č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací 
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pozemního vojska, Fakulta ekonomiky obrany státu, Vyškov, 1999. 

[32] Franta, M.: Komunikace s obyvatelstvem v ohrožení, příloha Zpravodaje CO č.1/2001. 

[33] Kolektiv autorů (editor Klener, V.): Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha 

2000. 

[34] Kolektiv autorů: Ochrana obyvatelstva, 1. a 2. díl, Vysoká vojenská škola pozemního 

vojska, Fakulta ekonomiky obrany státu, Vyškov, 2000. 

[35] Kolektiv autorů: Pro případ ohrožení, příručka pro obyvatele, Ministerstvo vnitra, 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, Praha 2001. 

[36] Kolektiv autorů: Sebeochrana obyvatelstva, metodická pomůcka pro orgány státní 

správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, Ministerstvo 

vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, Praha 2001. 

[37] Kolektiv autorů: Koncepce ochrany obyvatelstva do r.2006 s výhledem do r. 2015 

(schválená usnesením vlády ČR č. 417/2002 Sb., novelizovaná usnesením vlády ČR 

č. 21/2005 Sb.). 

[38] Kolektiv autorů: Varování a informování obyvatelstva, vyrozumění, učební text, 

Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, Institut 

ochrany obyvatelstva, Lázně Bohdaneč 2002. 
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americké utajení, Goldstein & Goldstein, Praha 1997. 

[58] Středa L., Matoušek, J.: Ultraterorismus-jaderný, radiologický, chemický a biologický 

teroirsmus, Vojenské rozhledy, č. 1, 2002, str. 98–113. 
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10. Přílohy 

10.1 Seznam použitých zkratek v češtině 

BBL – bojová biologická látka 

BBP – bojový biologický prostředek 

BCHL – bojová chemická látka (dříve také otravná látka nebo bojová otravná látka) 

BOL – bojová otravná látka (dříve používaný méně běžný výraz pro otravné látky) 

Bq (becquerel) – jednotka vyjadřující aktivitu nuklidu 

BZ – biologická zbraň 

CO – civilní ochrana (dříve civilní obrana) 

ČR – Česká republika  

DEKO – dekontaminace  

EVA – evakuace  

GŘ HZS ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Gy (gray) – jednotka pro absorbovanou dávku ionizujícího záření  

HZS – hasičský záchranný sbor 

CHZ – chemické zbraně 

IZS – integrovaný záchranný systém 

IAEA – International Atomic Energy Agency (mezinárodní organizace pro jadernou energii) 

JEZ – jaderně energetické zařízení  

JSVV – jednotný systém varování a vyrozumění 

JZ – jaderná zbraň 

KI – jodid draselný (radioprotektivní látka) 

KS – krizová situace  

MO – Ministerstvo obrany 

MU – mimořádná událost 

MV – Ministerstvo vnitra 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

NL –   nebezpečné látky 

OL – otravná látka (dříve používaný výraz) 

OO – ochrana obyvatelstva 

OPZHN – ochrana před zbraněmi hromadného ničení 

OSN – Organizace spojených národů 
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Pa (pascal) – jednotka pro měření tlaku 

R (rentgen) – jednotka pro ozáření 

RaL – radioaktivní látky 

rem – starší jednotka pro dávkový ekvivalent (1 rem = 0, 01 Sv) 

RZ – radiologická zbraň 

SSRN – systém selektivního radiového návěštění 

SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Sv (sievert) – jednotka pro dávkový ekvivalent ionizujícího záření 

TNT – trinitrotoluen 

ZHN – zbraně hromadného ničení 

 

10.2 Seznam použitých zkratek v angličtině 

APELL  Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level 

BLEVE  Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion 

BTWC   Biological and Toxin Weapons Convention 

CAS   Chemical Abstracts Number 

CBW   Chemical and Biological Weapons (Warfare) 

CBRN   Chemical, Biological, Radiological and Nuclear     

CBRNE  Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives 

CD   Conference on Disarmament    

CTBT   Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty 

CW   Chemical Weapons/Warfare 

CWC   Chemical Weapons Convention 

FEMA   Federal Emergency Management Agency (U.S.A.) 

IAEA   International Atomic Energy Agency (U.N.) 

IDLH   Immediatelly Dangerous to Life or Health 

LC   Lethal Concentration 

LD   Lethal Dose 

LPG   Liguid Petroleum Gas  

NATO   North Atlantic Treaty Organization 

NBC   Nuclear, Biological, Chemical 

NGO   Non-Governmental Organization 

NPT   Non-Proliferation Treaty 

NWFZ   Nuclear-Weapon-Free Zone 
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NWS   Nuclear-Weapon State 

OPCW   Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (U.N.) 

SIPRI   Stockholm International Peace Research Institute 

TIC   Toxic Industrial Chemicals 

UNEP   United Nations Environmental Programme  

UNIDIR  United Nations Institute for Disarmament Research 

VCE   Vapour Cloud Explosion 

WHO   World Health Organization 

WMD   Weapons of Mass Destruction 
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