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1 Úvod 

 

V současnosti si společnost uvědomuje riziko možného vzniku mimořádné události v její 

blízkosti a případné škody, které mohou v důsledku této události vzniknout. Proto se 

společnost začala zabývat předcházení těmto situacím. Z ekonomického hlediska je mnohem 

levnější zamezit vzniku různým nehodám a haváriím. Někdy ale nejde riziko vzniku nehody 

úplně odstranit, a poté je jedinou možností být připraven na okamžik kdy daná mimořádná 

událost nastane. Tyto opatření, ať už k úplnému odstranění rizika, nebo jen minimalizaci 

pravděpodobnosti jejímu vzniku, vychází z analýzy rizik v daném území. Tímto mohou 

vzniknout území („zóny“) o různé rozloze, kde budou přijata specifická opatření, aby 

nevznikla určitá mimořádná událost. 

 V současných právních předpisech je pojem zóna havarijního plánování zakotven v zákoně č. 

59/2006 Sb. [3] a zákoně č. 18/1997 Sb. [4] jako území vnějšího havarijního plánu.  

Z pohledu této práce je zóna havarijního plánování obecně definována, jako území, kde se 

předpokládá s možným vznikem mimořádné události, ať už přírodního původu, nebo ve 

spojitosti s činností člověka a dopad této události by mohl mít závažný dopad na společnost.  

Cílem této práce bude vytvořit přehled opatření ochrany obyvatelstva, které se využívají v 

těchto různých zónách havarijního plánování. 
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2 Rešerše  

Rešerší byly dosaženy tyto výsledky: 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému[1] 

Zákon o integrovaném záchranném systému vymezuje integrovaný záchranný systém, 

stanoví složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, působnost a pravomoc 

státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a 

fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a 

při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu 

ohrožení státu a válečného stavu. Ze zákona byly použity definice oblasti ochrany 

obyvatelstva. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení [2] 

 Zákon o krizovém řízení stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů 

územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při 

přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před 

vnějším napadením, a při jejich řešení.   

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií [3] 

Zákon o prevenci závažných havárií stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a 

zařízení, v nichž je umístěna nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem 

snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, 

hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. 

Tímto zákonem jsou určeny objekty kategorie B, které mají povinnost zpracovat vnější 

havarijní plán a tím pro mou práci udávají jednu ze zón havarijního plánování. 

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie [4] 

 Zákon o mírovém využívání jaderné energie a zdrojích ionizujícího záření upravuje 

způsob využívání jaderné energie a zdroje ionizujícího záření a podmínky vykonávání 

činností souvisejících s využíváním jaderné energie a činnosti vedoucí k ozáření, systém 

ochrany osob a životního prostředí před nežádoucími účinky ionizujícího záření. Dále tento 

zákon upravuje povinnosti při přípravě a provádění zásahů vedoucích ke snížení přírodního 

ozáření a v důsledku radiačních nehod. Je to stěžejní zákon řešící problematiku jaderných 

zařízení, pro které se vypracovává zóna havarijního plánování. 
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Zákon 254/2001 Sb., o vodách [5] 

 Zákon o vodách, upravuje užívání povrchových a podzemních vod, za účelem chránit 

tyto zdroje a stanovit podmínky pro jejich hospodárné užívání a vytvořit podmínky pro 

snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, stejně jako zajistit bezpečnost vodních děl a 

zajistit zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Tímto zákonem je řešena problematika 

přirozených a zvláštních povodní. 

ADAMEC, V., Zóny havarijního plánování a ochrana obyvatelstva [6] 

 Práce hodnotí úrovně havarijního plánování a s tím spojená opatření ochrany 

obyvatelstva. Je zde také zmíněno, že ačkoli se v některých případech oblasti kolem možných 

zdrojů rizik nazývají „zóny havarijního plánování“ tak ve spoustě případů se podobné oblasti 

takto nenazývají. Touto prací autor nastínil problematiku této bakalářské práce a bylo zde 

nalezeno několik užitečných informací. 

Typové plány  [7] 

 Typové plány jsou dokumenty, které obsahují doporučené postupy, zásady a opatření, 

jak postupovat v případě dané mimořádné události. Cílem těchto plánu je utřídit obecné 

informace o daném typu mimořádné události a upozornit na možná skrytá rizika při řešení 

této události. Typové plány jsou zpracovány na základě usnesení Bezpečnostní rady státu
1
. 

Tyto informace jsou využity v této práci, protože některé typové situace jsou zpracovány 

obecně pro území, kde jsou zóny havarijního plánování.  

 

Rešerší bylo zjištěno, že zóny havarijního plánování jsou částečně určeny zákony, kde se 

takto přímo nazývají. V mnoha případech ale tomu tak není. Tuto problematiku nastínil zdroj 

[6]. Nejblíže se problematice této bakalářské práce přibližují typové plány. Každý plán ale 

řeší pouze určitou událost.   

                                                 
1
 Usnesení Bezpečnostní rady státu ČR č. 295/2002 ze dne 14. května 2002, k Harmonogramu přípravy a 

zpracování krizových plánů 
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3 Opatření ochrany obyvatelstva 

 

Ochrana obyvatelstva je definována zákonem o integrovaném systému [1] jako plnění úkolů 

civilní ochrany, tj. plnění Ženevských úmluv
2
. Jde především o varování, evakuaci, ukrytí, 

nouzové přežití a další opatření k zabezpečení života, zdraví a majetku obyvatelstva. Cílem je 

chránit civilní obyvatelstvo před nebezpečím, pomoci mu odstranit bezprostřední účinky 

mimořádných událostí a také vytvořit nezbytné podmínky pro přežití. [9] 

Z Ženevských úmluv je při plánování opatření v zónách havarijního plánování využíváno 

především těchto opatření:  

 Hlásné služby 

 Evakuace 

 Organizování a poskytování úkrytů 

 Zdravotní služby včetně první pomoci a náboženské pomoci 

 Zjišťování a označování nebezpečných oblastí 

 Dekontaminace a podobná ochranná opatření 

 Poskytování nouzového zásobování a ubytování 

 Okamžitá oprava nezbytných veřejných zařízení 

Tyto opatření by se daly považovat z pohledu plánování za prioritní, ale bez dalších opatření 

by byla ochrana nedostatečná. Dále se uplatňuji opatření: 

 Záchranné práce 

 Boj s požáry 

 Okamžitá pomoc při obnově a udržování veřejného pořádku v postižených oblastech 

 Bezodkladné pohřební služby 

 Doplňující činnost nezbytná k splnění výše uvedených úkolů, včetně plánování a 

organizování, ale neomezující se pouze na tuto činnost. 

Posledním opatřením je zatemňování, ale to bylo určeno původně, jako opatření za období 

válečného konfliktu. V mírovém období je toto opatření praktiky nepoužitelné. 

 

                                                 
2
 článek 61 Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám[8] 
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Opatření, která bývají využita, mohou být rozdělena podle délky jejich nasazení na:  

 Neodkladná 

 Střednědobá 

 Dlouhodobá 

Neodkladná opatření mohou být zavedena krátce před mimořádnou událostí jako preventivní 

opatření, nebo krátce po vzniku této události. Cílem těchto opatření je zamezit nebo zmírnit 

možné škody na životech, zdraví a majetku při vzniku dané události.  

Střednědobá opatření jsou plánována dopředu v rámci různých plánů, ve kterých jsou 

jednotlivé postupy pro jednotlivé mimořádné události rozepsány. Mez tyto plány můžeme 

řadit krizové plány, havarijní plány povodňové plány a jiné. Jednotlivá opatření často bývají 

zpracovány jako plány konkrétních činností. 

Dlouhodobá opatření jsou prováděna v rámci dlouhodobého územního plánování, 

strategického plánování rozvoje území. [6] Do těchto plánů se zapracuje návrh území 

speciálních zájmů pro požadované potřeby: 

a) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

b) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou 

c) Ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných na území 

d) Ochrany před důsledky možného teroristického útoku na objekty, jejichž poškození 

může způsobit mimořádnou událost  

e) Informování obyvatel o charakteru možného ohrožení[12] 

3.1 Jednotlivé opatření 

Opatření, která mohou být použita, se v jednotlivých případech budou lišit. Vždy je potřeba 

dané opatření přizpůsobit danému území pro, ve kterém mají být aplikována. Níže budou 

uvedena obecně jednotlivá opatření, která se mohou využívat. 

Varování obyvatelstva 

Varováním se rozumí komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečující včasné předání varovné informace o hrozící nebo již nastalé mimořádné 

události. 

Varovný signál bývá většinou v akustické nebo verbální formě. Vyhlášení těchto signálů 

zajišťuje síť koncových prvku varování. Ta se skládá z rotačních a elektronických sirén, 
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někdy také bývá využíváno místních rozhlasů. Po provedení varovném signálu se neprodleně 

provádí tísňové informování obyvatelstva a to za použití elektronických sirén, masmedií, 

místních rozhlasů a pomocí mobilních hlásných prostředků.  

Na území České republiky jsou používány tři akustické signály, jejichž tvar je dán zvláštním 

právním předpisem
3
:  

 Signál „Všeobecná výstraha“ 

 Signál „Požární poplach“ 

 Signál „Zkouška sirén“ 

Všeobecná výstraha 

Jediný varovný signál pro civilní obyvatelstvo. Jedná se o kolísavý tón po dobu 140s (viz. 

Obrázek 1- všeobecná výstraha). U elektronických sirén a rozhlasů bývá doplněn verbální 

informací, o jakou mimořádnou událost se jedná.  

 

Obrázek 1- všeobecná výstraha – upraveno dle [9] 

 

Požární poplach 

Slouží ke svolání jednotek sboru dobrovolných hasičů. Jedná se o přerušovaný tón dlouhý 60s 

s intervaly 25s zapnout a 10s vypnout a pote zase 25s vypnout. U elektronických se 

v dvousekundových intervalech mění frekvence tonu po dobu 60s. 

Zkouška sirén 

                                                 
3
 Příloha 2 vyhlášky 380/2002 Sb., [12] 
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Jedná se o zkušební tón, při němž se ověřuje zpětná vazba s koncovým prvkem systému 

varování. Z pravidla se tato zkouška provádí v poledne každou první středu v měsíci, ale 

určitých případech, lze od této zkoušky upustit. Při zkoušce zní stálý tón v délce 140s.  

Tísňovou informací získá obyvatel potřebné informace o zdroji, povaze a rozsahu nebezpečí, 

o přijatém opatření k ochraně životů, zdraví a majetku obyvatel.
4
 K tomuto účelu se využívají 

sirény, masmedia
5
, rozhlasy a mobilní hlásné prostředky. Pro poskytnutí tísňové informace je 

také možné využít internetu a novin, pokud tyto služby budou fungovat. [9] Využití novin ale 

shledávám relativně nedostačující, jelikož bývají noviny s čerstvou informací k dostání až 

následující den, což může být pozdě. 

 

Evakuace 

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, technického zařízení a materiálu 

k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z místa ohroženého mimořádnou událostí. 

Evakuace se provádí z místa ohrožených mimořádnou událostí do místa, které zajišťuje pro 

evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci 

uskladnění. [12] 

Evakuaci můžeme rozdělit z několika pohledů: 

 Z hlediska rozsahu evakuace 

o Objektovou – evakuace z jedné budovy nebo v řádu několika budov, 

technologických provozů a jiných menších areálů 

o Plošnou – evakuace postiženého území, nebo jeho určitých částí. Tento druh 

evakuace může být dále dělen podle rozsahu evakuovaných obyvatel na 

částečnou, kdy jsou evakuovány určité skupiny lidí (děti, staří lidé, vážně nemocní 

a podobně) a všeobecnou evakuaci, kdy jsou z území evakuováni všichni 

obyvatelé. 

 Z hlediska způsobu realizace evakuace na 

o Samovolnou – v podstatě se jedná o dobrovolnou evakuaci dle uvážení 

evakuujících se. Orgány krizového řízení tuto evakuaci nijak neřídí, maximálně 

zabezpečí plynulost provozu. 

                                                 
4
 §10 vyhlášky 380/2002 Sb., [12] 

5
 §30 zákona 240/2000 Sb.,  [2] 
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o Samoevakuaci – kdy je evakuace plně řízena organy krizového řízení, evakuovaní 

se ale přemisťují pomocí svých dopravních prostředků, nebo pěšky. 

o Se zajištěním dopravy – orgány krizového řízení evakuaci řídí a pro evakuované 

zařídí i hromadné dopravní prostředky  

 Z hlediska doby trvání evakuace 

o Krátkodobou – osoby jsou přemístěny z nebezpečného prostředí do bezpečí a po 

odeznění nepříznivých vlivů se mohou vrátit do svých domovů. Pro tyto osoby se 

nezajišťuje nouzové přežití. 

o Dlouhodobá – evakuovanému obyvatelstvu se zajistí náhradní ubytování a 

stravování. Tento typ evakuace bývá předem plánován evakuačními plány v rámci 

krizových plánů.  [9]  

 

Jelikož je evakuace velice složitá a náročná, přijímáme toto opatření pouze v případech, když 

nelze obyvatelstvo ochránit jiným vhodným způsobem. Vhodným řešením je včasné varování 

obyvatelstva a jejich samoevakuace, kdy zabezpečíme řízení dopravy. 

Ukrytí obyvatelstva 

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

účinky světelného a tepelného záření, radiace, kontaminace radioaktivním prachem, 

chemickými látkami a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení. K tomuto účelu se 

používají improvizované a stálé úkryty. [13] 

Stálé úkryty 

Jsou objekty, u nichž je jednou z možností, ne-li primární, ukrytí obyvatelstva.  Mohou být 

zřízeny v podzemních patrech budov, ukryty vestavěné nebo samostatně stojící. Zvláštním 

typem těchto úkrytů mohou být systémy podzemních stavem, jako je například pražské 

Metro. Často u těchto úkrytů dochází k dvojímu využití. Běžně mohou být využívány jako 

posilovny, střelnice, hudební zkušebny a v případě potřeby jsou zpohotoveny obsluhou krytu 

(krytovým družstvem). V případě potřeby může být kapacita tohoto družstva překročena o 

20%.  [12] 
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Improvizované úkryty 

Využívají se v místech, kde nelze využít stálých úkrytů. Jsou to vhodně upravené podzemní, 

ale i nadzemní prostory obytných staveb. Jako vhodné úpravy se využívaní stropní vzpěry, 

výztuže dveří, překryti a zasypaní okenních otvoru a podobně. [14] 

 

Při mimořádných událostech, kdy hrozí kontaminace nebezpečnou látkou, se doporučuje 

využít improvizovaných úkrytů. Podle druhu nebezpečné látky, která nás může ohrozit, se 

vybere nejvhodnější část budovy. S využitím stálých úkrytů při mimořádných událostech se 

moc nepočítá. Důvodem je nutná doba zpohotovení úkrytů a také nízká dostupnost těchto 

úkrytů.  [15] 

 

Nouzové přežití 

Zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva představuje souhrn činností a postupů věcně 

příslušných orgánů, dalších zainteresovaných subjektů a samotných občanů prováděných 

s cílem minimalizovat negativní dopady mimořádné události na životy a zdraví postiženého 

obyvatelstva. Z pravidla tyto opatření bývají využita v návaznosti na evakuaci obyvatelstva a 

jsou zabezpečována nepřetržitě po celou dobu mimořádné události. Nouzové opatření 

obsahují především: 

Nouzové ubytování 

Při nouzovém ubytování se postižené osoby umisťují do budov, které jsou v majetku obcí, 

měst a kraje jako jsou školy, ubytovny, tělocvičny a podobně. Většinou v těchto objektech 

bývají vyhovující sociální zařízení a často je možno využít místních možností pro upravování 

stravy a podávání ve stálých jídelnách. Při ubytovávání postižených je také možno využít 

soukromých zařízení jako jsou ubytovny, hotely a penziony. Dále se využívá možnosti ústit 

postižené k příbuzným, kteří nejsou mimořádnou událostí postiženi. [9] 

Nouzové zásobování pitnou vodou 

Nouzové zásobování pitnou vodou se provádí na území postiženém mimořádnou událostí po 

nezbytně nutnou dobu, potřebnou pro obnovení funkce běžného zásobování pitnou vodou. Při 

nouzovém zásobování obyvatel pitnou vodou se zabezpečuje nezbytné množství vody 

požadované jakosti: 
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 Pro první dva dny 5 litrů na osobu a den 

 Pro třetí a další dny 10 až 15 litrů na osobu a den 

Požadavky na jakost vody při nouzovém zásobování nemusejí být tak přísné jako za 

normálního stavu. O kvalitě jakosti vody rozhodne místně příslušný orgán veřejného zdraví. 

Je třeba zvážit schopnost vodovodu dodávat vodu byť ve zhoršené kvalitě. [9] 

Nouzové zásobování potravinami 

V případě mimořádné události může nastat situace, kdy bude nedostatek potravin pro 

obyvatelstvo. To může být způsobeno jednak porušením dopravní infrastruktury, nebo 

kontaminací potravin. V takových případech je nutno zajistit nouzové dodávky potravin a 

v postiženém území zavézt regulační opatření pro zvládnutí této situace. Jedním z takovýchto 

opatření může být přijetí omezených přídělů na osobu, nebo systém potravních lístků.  [9] 

Nouzové služby 

Při mimořádné události bude potřeba zabezpečit obyvatelstvu základní veřejné služby. Jako 

jedna z nejdůležitějších bude zdravotní služba. Při mimořádné události může vzniknout velký 

počet zraněných a nefunkčnost zdravotní služby by mohlo mít fatální následky. Dále bude 

potřeba zabezpečit tyto služby: 

 Veterinární služby 

 Poštovní a spojové služby 

 Sociální služby 

 Dopravní služby 

 Technické služby 

 Opravárenské služby (voda, plyn, elektrika) 

 Hygienické služby 

 Pohřební služby [9] 

V případě většího počtu mrtvých, nebo při poškození hladícího zařízení márnic lze jako 

nouzové řešení využít ledních ploch stadionu nebo jiných průmyslových chladících zařízení 

na nezbytně nutnou dobu. 
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Nouzové dodávky energií 

 Nouzové dodávky energií se řídí vyhláškami Ministerstva průmyslu a obchodu. 

V elektroenergetice se dodávka elektrické energie bude řídit podle regulačního a vypínacího 

plánu zpracovaného pro dané území.  [9] 

Plyn bude dodáván podle odběrových stupňů, otopných křivek a havarijního odběrového 

stupně.  [10] 

Dodávky tepla za mimořádné události jsou řízeny ve formě regulačních stupňů. Při zařazování 

subjektu do jednotlivých stupňů se přihlíží k naléhavosti dodávek. Školská zařízení, 

zdravotnická zařízení a jiné důležité subjekty jsou zohledněny. [11]  
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4 Zóny bezpečnostního plánování 

Základními oblastmi, kde se vymezuje určité území s plánování bezpečnosti, jsou oblasti 

kolem jaderných zařízení a chemických závodů, kde dochází k nakládání s nebezpečnými 

látkami. Pro tyto objekty to udávají zákony
6
 jako povinnost vymezit vnější zónu havarijního 

plánování a zpracovat vnější havarijní plány. V mnoha případech se plánují opatření i pro jiná 

území, kde se tyto zóny nazývají jinak a dokumenty vymezující toto území a přijatá opatření 

se nenazývají vnější havarijní plány. Souhrnně by se tento proces dal nazvat jako 

bezpečnostní plánování. 

4.1 Územně analytické plány 

Jedná se o soubor textových a mapových podkladů o území, charakterizující aktuální stav 

území, jeho hodnoty, limity a možnosti dalšího rozvoje. Součástí územně analytických plánů 

je také vyhodnocení těchto základních okruhů a jejich shrnutí do podoby vyhodnocení dění 

v území z pohledu udržitelného rozvoje a zejména určení problémů k řešení v územně 

plánovací dokumentaci. Mapová část se zpracovává v měřítku 1:100 000.  [15] 

4.2 Bezpečnostní plánování 

Přesný význam pojmu „Plánování bezpečnosti státu“ není nikde v právních předpisech 

definován. Pouze pojem bezpečnost je definována Bezpečnostní strategií ČR
7
.[17] 

Bezpečnost je podle tohoto dokumentu definována: 

 

 „Bezpečnost ČR je založena na principu zajištění bezpečnosti jednotlivce, ochrany 

jeho života, zdraví a majetku. K úspěšnému uplatnění tohoto principu je nezbytné zajišťovat 

bezpečnost státních institucí včetně jejich plné funkčnosti a rozvíjet procesy a nástroje 

sloužící k posilování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva“.  

 

Odpovědnými jsou v tomto ohledu vláda a orgány samosprávních celků, které dbají na 

zajištění bezpečnosti obyvatel, obranu svrchovanosti a územní celistvosti země. 

Institucionálním nástrojem je komplexní, funkční a dynamicky se rozvíjející bezpečnostní 

systém. [18] 

V současnosti se tyto cíle promítají v: 

 Havarijním plánování 

 Krizovém plánování 

                                                 
6
 [3][4] 

7
 Článek II odst. 5, 6 a 7 Bezpečnostní strategie České republiky 
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 Civilním nouzovém plánování  

 Plánování obrany státu 

Toto plánování lze podle charakteru rozdělit na plánování vojenského charakteru (plán obrany 

státu) a plánování nevojenského charakteru. V této práci nás budou především zajímat 

havarijní plány a plány civilního plánování. V Evropské unii se termín „civilní nouzové 

plánování „ nahrazuje termínem „ opatření civilní ochrany nebo ochrana obyvatelstva“. 

Krizové a havarijní plány jsou především nástroji represivního charakteru, kdy se různá 

opatření podle těchto plánů přijímají až za vzniklé mimořádné události. [17] 

Havarijní plány  

Havarijní plány se zpracovávají jako dokumenty, které obsahují opatření a postupy 

k provádění záchranných a likvidačních prací na vymezeném území. Povinnost zpracovávat 

tyto plány vychází ze zákona 239/2000Sb. Podrobnosti o zpracování tohoto dokumentu je dán 

zvláštními právními předpisy
8
. Havarijní plány se zpracovávají jako havarijní plány kraje, 

vnější havarijní plány a vnitřní havarijní plány. Obecně mají strukturu: 

 Informační část 

 Operativní část 

 Plány konkrétních činností 

Zpracovatelem těchto plánů je hasičský záchranný sbor, jenž vychází z podkladů, které mu 

byly poskytnuty krajským úřadem. 

Plány konkrétních činností 

Výčet jednotlivých plánů a jejich obsah je dán zvláštním právním předpisem
9
. Jedná se o 

soustavu dokumentů, které mají za úkol zpřehlednit havarijní plán. V Operační části 

havarijního plánu může být popsáno několik možných mimořádných událostí, které mohou 

nastat. Aby se jednotlivé činnosti nemusely opakovaně opisovat, vytvořením plánů 

konkrétních činností se lze na jednotlivé plány u jednotlivých událostí pouze odkázat. Plány 

jsou zpracovány pro nejčastější činnosti, které budou při mimořádné události provedeny. 

Zpracovatel havarijního plánu určí odpovědnost, který subjekt
10

 zpracuje který plán. Tyto 

                                                 
8
 Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií & Vyhláška Státního úřadu 

pro jadernou bezpečnost č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení 

a pracovišť se zdroji ionizujícího záření 
9
 Vyhláška 328/2001Sb. [22] 

10
 Je myšleno HZS kraje, krajská veterinární správa, krajský úřad a podobně 
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plány se uchovávají v tištěné i elektronické podobě. K aktualizaci plánů v tištěné podobě 

dochází podle potřeby, nejdéle však co tři roky. V elektronické podobě se aktualizují 

průběžně. [19] 

Sestavením přehledu jednotlivých plánů, které se zpracovávají, do tabulky, lze k mnoha 

plánům přiřadit odpovídající opatření, které je uvedeno v Ženevských úmluvách[8] 

(viz.Tabulka 1). 

Tabulka 1 - přehled plánů konkrétních činností 

Plány konkrétních činností[19] Ženevské úmluvy[8] 

Plán varování Varování 

Traumatologický plán Zdravotní služby, první pomoci a náboženské pomoci 

Evakuační plán Evakuace 

Plán nouzového přežití obyvatelstva Poskytování nouzové ubytování a zásobování 

Plán ukrytí obyvatelstva Organizování a poskytování úkrytů 

Plán dekontaminace Dekontaminace a podobná opatření 

Plán individuální ochrany  

 

4.3 Jednotlivé zóny bezpečnostního plánování 

Jednotlivé zóny jsou určeny na základě hrozícího nebezpečí, které nám v těchto zónách hrozí. 

U jednotlivých zón je uvedeno podle kterých právních předpisů se tyto zóny určují. 

Zóna kolem jaderného zařízení  

Pro území kolem jaderných zařízení nebo pracovišť kategorie IV. se vymezuje území vnější 

zóny havarijního plánování. Tuto zónu navrhuje státní úřad pro jadernou bezpečnost a 

společně s podklady, které předložil žadatel krajskému úřadu, hasičský záchranný sbor tyto 

informace zpracovává do podoby vnějšího havarijního plánu. Při navrhování této zóny se bere 

v úvahu také urbanistické rozložení v dané oblasti, klimatické, terénní a demografické 

podmínky. Právní předpis také stanovuje povinnost držitele povolení vybavit obyvatelstvo 

v zóně havarijního plánování antidoty. [20]  

Tato zóna se může dělit na jednotlivé sektory, kde pro jednotlivý sektor se plánují jednotlivá 

opatření zvlášť. [19] 

Dále se zóny dělí na zónu předběžných opatření a zónu neodkladných opatření, kdy zóna 

neodkladných opatření určuje hranici zóny havarijního plánování. 
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Zóna předběžných opatření má poloměr 3-5 km. V této oblasti jsou neodkladná opatření 

předem plánovaná a k jejich uplatnění dochází okamžitě po vyhlášení havarijní situace. Cílem 

je snížit riziko deterministických závažných zdravotních následků uplatněním ochranných 

opatření a akcí před únikem. 

Zóna neodkladných opatření má poloměr 10 – 25 km. Jsou zde učiněna opatření k možnosti 

rychlých ochranných opatření na základě monitorování životního prostředí krátce po havárii. 

V případě havárie jsou pro tuto zónu zpracovány plány k provedení ukrytí, evakuace a 

distribuce jodidových tablet. Při evakuaci se z pravidla vytvářejí shromažďovací místa mimo 

zónu neodkladných opatření. 

Velikost rozměru těchto zón byl navržen doporučením MAAE TECDOC-953 

Zóna havarijního plánován jaderné elektrárny Temelín se skládá ze zóny předběžných 

opatření, která má poloměr 5km a zóny neodkladných opatření  13km (viz Obrázek 2). Tyto 

zóny jsou v porovnání se zónami jaderné elektrárny Dukovany menší (ta má zónu 

neodkladných opatření o poloměru 20km). V porovnání s ostatními státy světa je tato zóna 

větší. Například Francie a Čína mají tuto zónu 5 a 10 km, Japonsko 8-10km. USA a 

Švýcarsko mají tyto zóny větší, ale občané jsou jodovými tabletami vybavení až po havárii, 

kdežto v ČR jsou občané těmito tabletami vybaveni již při zavedení paliva do reaktoru. [21] 
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Obrázek 2 - zóna havarijního plánování jaderné elektrárny Temelín – upraveno z
11

 

Zóna kolem chemického zařízení 

Kolem objektů zařazených podle zákona o prevenci závažných havárií
12

 do kategorie B, je 

provozovatel povinen předložit krajskému úřadu podklady pro zpracování havarijního plánu. 

Mezi těmito podklady je také návrh na stanovení zóny havarijního plánování zpracovaného 

podle zvláštního právního předpisu
13

. [19] 

Velikost vnější zóny havarijního plánování se určuje podle druhu a množství nebezpečné 

látky, respektive podle těchto informací se určí velikost parametru R. Ten je poloměrem 

kružnice, která je kolem zdroje rizika opsaná.  

Pokud se nebezpečná látka nenachází v „Seznamu nebezpečných látek“
14

, kde je u každé této 

látky uvedeno referenční číslo, může se toto referenční číslo zjistit pomocí toxicity a 

fyzikálních vlastností dané látky. Toxicita vychází z hodnoty LC50 při čtyřhodinovém 

                                                 
11

 Webové stránky městského úřadu Týn nad Vltavou[1]   
12

 Zákon č. 59/2006 Sb., [3] 
13

 Vyhláška č. 103/2006 Sb. [23] 
14

 Tabulka 1 přílohy č. 1 k vyhlášce 103/2006 Sb. [23] 
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působení látky na krysu. Poté se přihlédne k fyzikálním vlastnostem látky a součtem dílčích 

těchto dílčích hodnot získáme referenční číslo. 

Při stanovování této zóny se kolem zdroje rizika opíše kružnice a poté se vyznačí soustředná 

kružnice s poloměrem rovnu parametru R. V případě, že poloměr kružnice kolem zdroje 

rizika je větší než 1/5 parametru R, zvětší se hranice vnější zóny havarijního plánování o tento 

poloměr. Při navrhování vnější zóny havarijního plánování se berou v úvahu také urbanistické 

rozložení v dané oblasti, klimatické, terénní a demografické podmínky. [23] 

 

Obrázek 3 - zóna havarijního plánování průmyslového objektu – upraveno z 
15

 

Zóna s geneticky modifikovanými odrůdami 

Pěstitel, který chce na půdním bloku, nebo na jeho části, pěstovat geneticky modifikovanou 

odrůdu, musí dodržet minimální vzdálenosti od území, kde je pěstována geneticky neupravená 

odrůda stejné plodiny. Tuto vzdálenost a možnost její snížení obsetím upravuje zvláštní 

právní předpis
16

. Obsetí se provádí geneticky neupravenou odrůdou stejného druhu a při 

sklizni se tato plodina považuje za geneticky upravenou. Minimální vzdálenosti, které je třeba 

dodržet a jejich úprava jsou k nalezení v příloze právního předpisu
12

. [24] 

                                                 
15

 Webové stránky HZS ČR  
16

 Vyhláška č. 58/2010 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy 
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Zóna výskytu enzootie 

Enzootie je pojem pro hromadnou nákazu zvířat na určitém území, která se dále nešíří
17

. 

V případě potvrzení nákazy, která je považována za nebezpečnou nebo přenosnou ze zvířete 

na člověka (dále jen zoonóza), vymezí krajská veterinární správa kolem zasaženého objektu 

ochranné pásmo, které bývá z pravidla o poloměru 3km a pásmo dozoru o poloměru 10km. 

Státní veterinární správa zpracovává pohotovostní plány s působností pro celé území České 

republiky. Tyto plány obsahují ochranná a zdolávací opatření pro případ výskytu nebezpečné 

nákazy nebo zoonózy. Výčet těchto nákaz najdeme v příloze vyhlášky. Obdobné plány 

zpracovávají také krajské veterinární správy s krajskou působností. [25] 

 

Zóny záplavových území 

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené 

povodně zaplavena vodou. Rozsah těchto území zpracovává vodoprávní úřad podle podkladů 

předložených správcem vodního toku. Vodoprávní úřad předává mapovou dokumentaci o 

těchto územích dotčeným stavebním úřadům a Ministerstvu životního prostředí.  

V aktivní zóně záplavových území je zakázáno provádět stavby s výjimkou vodních děl, které 

mají za účel zmírnit dopad záplavy na území, nebo jinak zlepšují odtokové poměry, nebo jsou 

nezbytné stavby dopravní infrastruktury. Vodoprávní úřad může stanovit omezující podmínky 

i mimo aktivní zónu záplavového území.  

Zvláštní povodeň nastává, pokud dojde k poruše na vodním díle. Pokud území ohrožené 

zvláštní povodní výrazně přesahuje záplavové území, zaznačí se toto území do mapových 

podkladů krizového plánu kraje. Na obrázku je fialově znázorněné území zaplavené při 

zvláštní povodni a žlutomodře území zaplavené při stoleté povodni (viz Obrázek 4).   

Zvláštním územím jsou území určená k rozlivům povodní. Jedná se o území nezbytné pro 

vzdouvání, popřípadě kumulaci povrchových vod, kde jsou omezena vlastnická práva. 

Vlastníkovi těchto území náleží náhrada škod v případě zaplavení těchto území. Účelem 

takových území je zmírnit dopad povodně na jiném území. 

 

                                                 
17

 Terminologický slovník - krizové řízení a plánování obrany státu Ministerstvo vnitra České republiky 
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Míra povodňového nebezpečí se vyjadřuje ve stupních povodňové aktivity. Tyto stupně jsou 

vázány na vodní stavy nebo na průtoky v hlásných profilech na vodních tocích. 

 Stav bdělosti 

 Stav pohotovosti 

 Stav ohrožení  

Stav bdělosti 

Nastává, pokud hrozí nebezpečí povodně, nebo pokud je vydána výstražná informace 

povodňovou službou. Při tomto stavu se začíná věnovat zvýšená pozornost vodnímu toku a 

svou činnost zahajuje hlásná a hlídková služba. 

Stav pohotovosti 

Tento stav nastává, pokud nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Aktivují se 

povodňové orgány a uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce. 

Stav ohrožení 

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při škodách většího rozsahu, ohrožení životů, 

zdraví a majetku v záplavovém území. Provádějí se povodňové zabezpečovací práce a podle 

potřeby záchranné práce a evakuace.  [5] 
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Obrázek 4 - zvláštní a přirozená povodeň
18

  

Zóny geologicky nestabilních území 

Ministerstvo životního prostředí poskytuje orgánům územního plánování informace o 

výsledcích geologických prací, které mohou mít vliv na vypracování územně plánovací 

dokumentace a na životní prostředí. Ministerstvo může vymezit území se zvláštními 

podmínkami geologické stavby, kde mohou stavební úřady vydat územní rozhodnutí jen na 

základě jeho závazného stanoviska. V území vojenských újezdů a v zájmovém území 

vojenské správy postupuje ministerstvo v dohodě s ministerstvem obrany. [25] 

Zóny ochranných pásem elektrizačních soustav 

Ochranným pásmem je prostor v bezprostřední blízkosti kolem elektrizační soustavy, jehož 

účelem je zajistit bezpečný provoz a chránit životy, zdraví a majetek osob. Ochrannými 

pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny 

elektřiny a vedení měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační 

techniky. Šíře těchto pásem je závislá na velikosti napětí (viz Obrázek 5). [27] 

                                                 
18

 Obrázek získána z webové aplikace [3]  



 

 

29 

 

 

Obrázek 5 - ochranná pásma elektrizačních soustav – upraveno z 
19

 

Zóny ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení 

Ochranná pásma kolem plynárenských zařízení slouží k zajištění jejich bezpečného a 

spolehlivého provozu. Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední 

blízkosti zařízení (viz Tabulka 2). V ochranných pásmech je zakázáno provádět činnosti, které 

by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při 

jakýchkoli činnostech v ochranném pásmu, nebo mimo něj, nesmí dojít k poškození 

plynárenského zařízení.  

Tabulka 2 - ochranná pásma plynárenských zařízení 

Plynárenská zařízení 
Ochranné 

pásmo 

Hloubka uložení plynovodu v zemi ve 

volném terénu mimo souvislou zástavbu 

Nízkotlaký plynovod, středotlaký 

plynovod, plynové přípojky 

v zastavěném území obce 

1m 

Min 0,8m 

Ostatní plynovody, plynovodní 

přípojky 
4m 

Technologické stavby 4m  
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 Webové stránky CADwiki, ochranná pásma inženýrských sítí [4] 
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Bezpečnostní pásma jsou vymezena obdobným způsobem jako ochranná pásma. Jejich funkcí 

těchto pásem je zamezit nebo zmírnit účinky případných havárií. Velikost těchto pásem je dán 

zvláštním právním předpisem
20

(viz Tabulka 3). [27] 

Tabulka 3 - bezpečnostní pásma plynárenských zařízení 

Plynárenské zařízení Průměr potrubí Bezpečnostní pásmo 

Vysokotlaké plynovody a 

plynovodní přípojky do 

tlaku 40bar včetně 

do DN 100včetně 10m 

nad DN 100 do DN 300 včetně 20m 

nad DN 300 do DN 500 včetně 30m 

nad DN 500 do DN 700 včetně 45m 

nad DN 700 65m 

Vysokotlaké plynovody a 

plynovodní přípojky 

s tlakem nad 40bar 

do DN 100 včetně 80m 

nad DN 100 do DN 500včetně 120m 

nad DN 500 160m 
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 Příloha k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů 
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5 Přehled opatření ochrany obyvatelstva v jednotlivých zónách 

 

V jednotlivých zónách mohou být jednotlivá opatření stejná nebo velice podobná, proto tyto 

opatření jsou zpracovány přehledně do tabulkové formy (viz. Tabulka 4). Z této tabulky bude 

jasně zřetelné, které opatření bude v zónách havarijního nebo též v zónách bezpečnostního 

plánování využito. Jednotlivá opatření budou shodná s opatřeními uvedenými v druhé 

kapitole (viz. Kapitola 3.1).  

Z tabulky je patrné, že nejčastěji prováděným opatřením je varování obyvatelstva. Vždy 

musíme varovat obyvatelstvo o tom, že nastala mimořádná situace v jejich blízkosti. Občané, 

kteří v dané zóně bydlí dlouhou dobu a jsou obeznámeni se možnými událostmi, které mohou 

nastat, bývají z pravidla na tyto situace připraveni. Pokud je v čas varujeme před blížící se 

záplavovou vlnou, mohou například zachránit některý svůj majetek (vynést nábytek do 

vyšších pater, odvézt svůj automobil do bezpečí a podobně) nebo včas opustit ohrožené 

území. Dále je důležité zabezpečit funkčnost jednotlivých služeb. V Případě výpadku 

sociálních a bankovních služeb by mohlo nastat, že postižení obyvatelé by mohli zůstat bez 

prostředků a následně by neměli za co si pořídit potraviny. Nebo v případě nefunkčnosti 

pohřebních služeb by se mohly začít šířit nemoci a podobně. 
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Tabulka 4 - přehled jednotlivých opatření 
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Zóna jaderných zařízení ● ● ● ● ● ● ● ●     

Zóna chemických zařízení ● ● ● ● ● ● ● ●     

 Zóna geneticky modifikovaných odrůd 
 

           ●     

 Zóna enzootie ●            ●     

 Zóna geologicky nestabilních území ● ●   ●       ●     

 Zóna záplavových území ● ●   ● ● ● ● ●     

Zóna ochranných pásem elektrizačních soustav ●                  

Zóna ochranných pásem plynárenských soustav ●                  

Četnosti    7 4 2 4 3 3 3 6     
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6 Závěr 

 

Tato bakalářská práce řešila problematiku opatřením ochrany obyvatelstva v zónách 

havarijního plánování, ale bylo zjištěno, že ne vždy se území, kde jsou přijímána různá 

opatření na ochranu obyvatelstva, nazývají zóny havarijního plánování. Někdy to jsou 

záplavová území někde bezpečnostní pásma nebo pásma ochrany. Důležité je, že ať už tyto 

území nazveme jakkoli vždy musíme obyvatelstvo žijící na tomto území chránit před 

škodlivými účinky mimořádných událostí. Podmínkou pro přijetí odpovídajících opatření je 

mít kvalitně zpracovanou analýzu rizik v daném území. Z pravidla při plánování ochrany 

obyvatelstva před zdroji rizik se dá vycházet z analýzy, která je součástí krizového plánu 

kraje. Ta však nemusí být pro naši územní část tohoto kraje dost podrobná a je vhodné si ji 

třeba v rámci obce s rozšířenou působností doplnit. 

Cílem této práce bylo vytvořit přehled opatření ochrany obyvatelstva, kterého bylo docíleno 

tabulkou. Ta jednotlivá opatření přehledně zobrazuje u jednotlivých zón. Tabulka je také 

doplněna o četnosti, které můžeme považovat za jistý ukazatel, jak velkou váhu má toto 

opatření.  
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