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ANOTÁCIA 

HLUŠKOVÁ, Miroslava. Súčasná základná terminológia v oblasti krízoveho riadenia. 

[Bakalárska práca]. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. 2010. 39 s. 

Táto práca sa venuje problematike frekventovaných termínov z oblasti bezpečnostnej 

terminológie. Obsahuje tridsať často využívaných pojmov z oblasti krízového riadenia 

a ochrany obyvateľstva. U každého termínu je uvedená, ak je známa, definícia českej 

národnej úpravy a Terminologického slovníka MV ČR. Následne je vykonaná analýza 

týchto pojmov zo strany zahraničných zdrojov a vymedzenie najpoužívanejších 

anglických ekvivalentov. V ďalšej fáze je vykonané zhodnotenie súčasného stavu 

problematiky, tzn. či sa v oboch jazykoch vyskytujú termíny s rovnakým, resp. 

podobným významom alebo sa vyskytujú  nezhody. V závere práce sú vypracované 

návrhy na aktualizáciu anglických ekvivalentov v Terminologickom slovníku a návrh 

na doplnenie či úpravu Terminologického slovníka MV ČR. 

Kľúčové slová: Krízové riadenie; ochrana obyvateľstva; terminológia. 
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ANNOTATION 

HLUŠKOVÁ, Miroslava. Present-Day Basic Terminology in the Area of Crisis 

Management. [Bachelor thesis]. Ostrava : VSB – Technická univerzita Ostrava, Faculty 

of Safety Engineering. 2010. 39 p. 

The thesis deals with problems of frequent terms from the area of terminology. It 

contains thirty frequently used terms in the area of crisis management and civil 

protection. For each term is given, if known, the definition of the Czech national 

adaptations and glossaries of the Ministry of Interior of the Czech Republic. 

Consequently, it is an analysis of these concepts from foreign sources and definitions 

most commonly used English equivalents. The next phase is carried out evaluation of 

the current issue, i.e. if both languages occur with the same terms, respectively similar 

effect or there are disagreements. In conclusion a proposals are drawn up to update the  

English equivalents and for adding or editing a terminological dictionary of the Ministry 

of Interior of the Czech Republic. 

Keywords: Emergency management; civil protection; terminology. 
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ÚVOD 

Základným kameňom komunikácie medzi ľuďmi je terminológia. Všetkému okolo nás 

je pridelený nejaký názov, termín, ktorý je špecifický len pre dotyčnú vec. Má svoje 

postavenie v každej sfére spoločnosti, nachádza sa či už v zdieľaní najobyčajnejších 

myšlienok a informácii medzi ľuďmi, tak ju nájdeme aj vo formálnejšej oblasti, kde je 

hovorový štýl nahradený odborným vyjadrovaním. 

Táto práca je konkrétne zameraná na súčasnú základnú terminológiu v oblasti krízového 

riadenia. Aby mohla vzájomná komunikácia fungovať, je potrebné sa vopred dohodnúť 

na jednotnej terminológii a usporiadať si súbory pojmov. Častokrát sa však stáva, že 

práve tu dochádza k zlyhaniu. Tak napr. v angličtine nájdeme veľa pojmov, ktoré 

v preklade majú toľko významov, že človek nevie, kde ich použiť skôr. Potom sa 

nestačíme diviť, že sú problémy v komunikácii, keď jedno slovo možno použiť na desať 

ďalších, ktoré navyše medzi sebou nemajú žiadnu spojitosť.  

Vždy by sa mal stanoviť cieľ, že sa zostaví logický systém usporiadaných termínov 

a definícií, ktoré daný termín jednoznačne zadefinujú, a tým pádom sa predchádza 

situáciám, že by dotyčný človek definíciu termínu nepochopil. Treba si jednoducho 

určiť jednotný systém a rešpektovať ho. V krízovom riadení platí to isté. Vytýčiť si cieľ, 

a to jednotnosť terminológie. Aby pri danom termíne a jeho definícii si všetci (alebo 

aspoň väčšina) predstavili to isté. Preto hlavnou úlohou tejto práce je zisťovanie, 

rozoberanie a porovnávanie termínov a ich definícií z oblasti krízového riadenia 

s termínmi v anglickom jazyku. 

Cieľom bakalárskej práce je vypracovanie výkladového slovníka súčasnej základnej 

terminológie z oblasti krízového riadenia. 
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REŠERŠ LITERATÚRY 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2010, 

částka 149, s. 5602-5616. 

Tento zákon stanoví pôsobnosť a právomoc štátnych orgánov a orgánov územných 

samosprávnych celkov a práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri príprave 

na krízové situácie, ktoré nesúvisia so zaisťovaním obrany Českej republiky pred 

vonkajším napadnutím, a pri ich riešení a pri ochrane kritickej infraštruktúry 

a odpovednosť za porušenie týchto povinností. Taktiež spracováva príslušné predpisy 

Európskej únie a upravuje určovanie a ochranu európskej kritickej infraštrukúry.  

V práci je použitá definícia stavu nebezpečia a orgány krízového riadenia. 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2000, částka 73, s. 3461-3474. 

Zákon vymedzuje integrovaný záchranný systém, stanoví zložky integrovaného 

záchranného systému a ich pôsobnosť, pokiaľ tak nestanoví zvláštny právny predpis, 

pôsobnosť a právomoc štátnych orgánov a orgánov územných samosprávnych celkov,  

práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri príprave na mimoriadne udalosti 

a pri záchranných a likvidačných prácach a pri ochrane obyvateľstva pred a po dobu 

vyhlásenia stavu nebezpečia, núdzového stavu, stavu ohrozenia štátu a vojnového stavu.   

Vymedzuje základné pojmy ako IZS, zložky IZS, mimoriadna udalosť, atď. 

 

Lexicon of UK Civil Protection Terminology. United Kingdom : Cabinet Office, 

2011. Dostupné z WWW:<http://www.cabinetoffice.gov.uk/cplexicon>. 

Slovník je zbierkou termínov zo špecifickej oblasti práce alebo znalostí, ktoré sú 

definované a združené s ďalšími dôležitými informáciami pre užívateľa. Tento slovník 

zriaďuje bežné, schválené definície termínov používaných v mnohých zastúpeniach 

oboru ochrany obyvateľstva. Na tejto verzii, ktorá zahrňuje širší rozsah názvoslovia 

používaného naprieč oblasťami aktivít Integrovaného záchranného riadenia, budú stavať 

budúce verzie.    
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Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu. 

Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, 2009. 64 s. 

Cieľom slovníka je zjednotenie výkladu odbornej terminológie, pomoc pri komunikácii, 

tvorba krízových plánov a ďalších materiálov. Slovník obsahuje kľúčové pojmy 

z oblasti krízového riadenia, potrebné pre túto prácu. 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, D. Ochrana obyvatelstva. Ostrava : Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2005. 140 s. ISBN 80-86634-70-1 

Publikácia sa venuje problematike ochrany obyvateľstva, popisuje históriu, ďalej sa 

zameriava na opatrenia ochrany obyvateľstva, že tieto opatrenia sú uskutočňované 

zložkami Integrovaného záchranného systému a hlavne Hasičským záchranným 

zborom. Obsahuje definíciu ochrany obyvateľstva, ktorá je plnením úloh civilnej 

ochrany.  

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. Právní rámec krizového managementu. 2. vyd. 

Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 97 s. ISBN 

80-86634-67-1. 

Publikácia poskytuje základné informácie k problematike zdolávania mimoriadných 

udalostí a krízových situácií, informácie k systému krízového riadenia, fungovanie jeho 

jednotlivých subjektov ako aj prehľad pripravovaných krízových opatrení. Obsahuje 

dôležité pojmy ako krízové riadenie a situácia, sú tu rozobrané krízové stavy, 

bezpečnostné rady, krízové štáby, ich činnosti a pod. 

 

KOVÁRNÍK, L. K některým problémům při zpracování grafické dokumentace 

v krizovém řízení. In Sborník 2. mezinárodní konference  Krizový management : 

19.5.-20.5. 2004. Brno : Vojenská akademie, 2004, s. 161-166. ISBN 80-85960-71-0. 

Publikácia poskytuje účastníkom konferencie a širokej zainteresovanej verejnosti 

odborný študijný materiál, a súhrn skúseností k zoznámeniu a praktickému využitiu. 

Článok z rovnakého zborníku popisuje názvoslovie krizového managementu, návrhy 

skratiek a značiek, zostavenie definície a pod. 
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1 ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU RIEŠENEJ 

PROBLEMATIKY 

V roku 2004 sa v Brne uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom Krízový 

management, kde sa okrem iného preberala téma o názvosloví krízového managementu 

na území Českej republiky, ktoré ešte stále nie je ucelené, hlavne čo sa týka správneho 

definovania jednotlivých termínov. Faktom je, že napr. v Kanade a v ďalších 

angloamerických štátoch nemajú problém prideliť pojmu jednoznačnú definíciu 

a zároveň automaticky pochopiť, o čom daná definícia hovorí, zatiaľ čo v ČR sa názory 

odborníkov rozchádzajú už pri samotnom termíne ako je krízový management. 

Ďalší problém údajne visí v chápaní niektorých slov ako je napr. kríza, pretože v iných 

krajinách sú takto označované udalosti dosahujúce celoštátnu alebo medzinárodnú 

úroveň, zatiaľ čo v ČR je za krízu pojatá skoro každá väčšia mimoriadna udalosť. [3] 

1.1 Terminologická nejednotnosť 

Zrejme neexistuje na svete jazyk, ktorý by mal zjednotenú a ucelenú terminológiu. Keď  

vezmeme do úvahy napr. anglický jazyk a vyhľadáme si určitý termín (ktorý chceme 

preložiť do nášho jazyka), zistíme, že má množstvo prekladov, ktoré častokrát spolu 

nesúvisia, ba dokonca si oponujú. Nie je to dobré, pretože vznikajú problémy hlavne 

v komunikácii, kedy (napr. začiatočník v jazyku) môže pochopiť danú vec inak, než 

bola v skutočnosti myslená. Táto problematika sa však netýka len bežného hovorového 

slovníka, ale všetkých oblastí, krízové riadenie nevynímajúc.         

Preto je táto kapitola zameraná na porovnávanie a zisťovanie zhody, resp. nezhody vo 

vybraných termínoch, ktorými sú napr.: 

Krízové riadenie – crisis management / emergency management 

Rozlíšiť pojmy crisis a emergency býva dosť obtiažne, no nemožno ich zamieňať. 

Zatiaľ čo crisis znamená krízu, slovo emergency je homonymum a možno ním vyjadriť 

množstvo významov (núdza, pohotovosť, krízová situácia, tiesňový, havarijný, 

záchranný atď.).  

 emergency management – tento management je zameraný na možné nehody, ako 

sú napr. prírodné katastrofy, havárie, epidémie, vojny, nehody, sabotáže  a pod. 
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Kladie dôraz na následky, na závažnosť problému. Vyžaduje rozsiahlu mobilizáciu 

a koordináciu vzhľadom k riadeniu operácií a komunikácie. Jednou z hlavných úloh je 

limitovanie zranení jedincov, škôd na majetku alebo na životnom prostredí. 

 crisis management – zaoberá sa situáciami ako sú politické alebo verejné služby, 

omyly v súdnych rozhodnutiach, poškodenia reputácie, zlyhania v politike, 

v programoch alebo v reguláciach. 

Je zameraný na podstatné otázky veľmi rozsiahlych problémov, pri stratách dôvery 

upriamuje pozornosť na jej obnovu, na hľadanie zhody a pod. [8]  

Ochrana obyvateľstva – civil defence / civil protection 

Pojem civil defence (civil defense [Am]) sa používa častejšie. Stretnúť sa s ním možno  

vo Veľkej Británii a Írsku, na Novom Zélande, Singapure a pod. Termín civil protection 

sa vyskytuje v krajinách Európskej únie. 

Civilné núdzové plánovanie – civil contingency planning / civil emergency planning 

Zatiaľ čo termín civil emergency planning je používaný hlavne v Spojenom kráľovstve,  

v krajinách NATO je zase preferovaný termín civil contingency planning.    

State of emergency – núdzový stav / stav núdze / výjimečný stav 

Medzi núdzovým stavom a stavom núdze je rozdiel v tom, že núdzový stav vyhlasuje 

vláda a stavy núdze sa zase týkajú regulačných opatrení v oblasti energetiky. Keď sa 

vyhlási state of emergency, jedná sa o výnimočný stav. 

Mimoriadna udalosť – extraordinary incident / extraordinary event / accident / 

disaster / emergency 

Mimoriadna udalosť má ako pojem množstvo anglických ekvivalentov. Často sa 

vyskytuje pojem extraordinary incident, hlavne pri ozbrojených konfliktoch. Možno aj 

preto, lebo pod termínom extraordinary event si verejnosť častokrát predstavuje rôzne 

udalosti, ktoré nemajú s krízovým riadením nič spoločné. Ďalší známy pojem je 

disaster, no ten predstavuje mimoriadne udalosti skôr katastrofických rozmerov. Viac 

frekventovaným pojmom je accident, ktorý predstavuje širokú škálu synoným, no vždy 

to bude znamenať nejakú neočakávanú a v drvivej väčšine prípadov nepriaznivú 

udalosť. Termín emergency už predstavuje závažnú mimoriadnu udalosť, ktorá 

vyžaduje odozvu orgánov. 
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Krízový štáb – central crisis headquarter / central crisis staff 

Central crisis headquarter v preklade znamená veliteľstvo, hlavný stan, ústredie, 

centrála. Navyše sa vyskytuje len zriedkavo napr. v Iráne. A staff v preklade priamo 

znamená štáb, tak v tomto prípade by bol vhodnejší crisis staff a aj výslovnosť je lepšia 

a rýchlejšia. 

Prostiedky individuálnej ochrany – individual protective equipments / personal 

protective equipments 

Pojem individual protective equipments je najviac používaný v Spojených štátoch, ale 

v ostatných krajinách jednoznačne vedie pojem personal protective equipments. 

1.2 Prehľad aktuálnych slovníkov a ďalších významných 

materiálov v oblasti terminológie krízového riadenia 

Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu. 

Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, 2009. 64 s. 

Cieľom slovníka je zjednotenie výkladu odbornej terminológie, pomoc pri komunikácii, 

tvorba krízových plánov a ďalších materiálov. Slovník obsahuje kľúčové pojmy 

z oblasti krízového riadenia, potrebné pre túto prácu. 

RICHTER, R. Výkladový slovník krizového řízení. 1. vyd. Praha : MV – Generální 

ředitelství HZS ČR, 2010. 164 s. ISBN 978-80-86640-54-9. 

Tento výkladový slovník obsahuje viac než 400 termínov, obsiahnutých v právnych 

predpisoch, vzťahujúcich sa napr. k problematike krízového riadenia, integrovaného 

záchranného systému, ochrany obyvateľstva, a pod. U každého termínu možno nájsť 

odkaz na príslušný právny predpis, konkrétny paragraf aj odstavce. 

Lexicon of UK Civil Protection Terminology. United Kingdom : Cabinet Office, 

2011. Dostupné z WWW:<http://www.cabinetoffice.gov.uk/cplexicon>. 

Slovník je zbierkou termínov zo špecifickej oblasti práce alebo znalostí, ktoré sú 

definované a združené s ďalšími dôležitými informáciami pre užívateľa. Tento slovník 

zriaďuje bežné, schválené definície termínov používaných v mnohých zastúpeniach 

oboru ochrany obyvateľstva. Na tejto verzii, ktorá zahrňuje širší rozsah názvoslovia 

používaného naprieč oblasťami aktivít IZR, budú stavať budúce verzie. 
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Slovník zkratek používaných v dokumentech a publikacích NATO – AAP-15(2009). 

Praha : Odbor obranné standardizace, 2009. Dostupné 

z WWW:<http://www.oos.army.cz>. 

Táto publikácia je voľným prekladom spojeneckej publikácie NATO. Pri každej skratke 

je uvedená anglická a francúzska verzia termínu odpovedajúceho skratke tak, ako je 

uvedená v originálnom vydaní. 

Slovník pojmů. Praha : T - soft, 2011. Dostupné z :<http://www.tsoft.cz/slovnik 

pojmu>. 

Tento slovník obsahuje pojmy z oblastí informatiky, krízového riadenia, ochrany 

obyvateľstva, tiež obsahuje pojmy súvisiace s hospodárskymi opatreniami pre krízové 

stavy alebo s analýzou rizík. 

KOVÁRNÍK, L. K některým problémům při zpracování grafické dokumentace 

v krizovém řízení. In Sborník 2. mezinárodní konference  Krizový management : 

19.5.-20.5. 2004. Brno : Vojenská akademie, 2004, s. 161-166. ISBN 80-85960-71-0. 

Publikácia poskytuje účastníkom konferencie a širokej zainteresovanej verejnosti 

odborný študijný materiál, a súhrn skúseností k zoznámeniu a praktickému využitiu 

Článok s rovnakého zborníku popisuje názvoslovie krizového managementu, návrhy 

skratiek a značiek, zostavenie definície apod. 

Emergency and Crisis Communication Vocabulary. Canada : Office of Critical 

Infrastructure Protection and Emergency Preparedness, 2003. 

Slovník obsahuje anglické a francúzske termíny z oblasti krízového riadenia, ku 

každému je priradená popisujúca poznámka a odkaz na ďalšie termíny. 
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2 METÓDY SPRACOVANIA PRÁCE 

Pri spracovaní práce boli využité tieto metódy: 

Analýza jednotlivých termínov v kapitole Analýza riešenej problematiky, kde bol 

rozobraný každý termín zo strany právnej úpravy, ďalej pomocou Terminologického 

slovníka MV ČR a nakoniec v anglickom jazyku. 

Deskripcia termínov, ktorým bola pridelená vhodná definícia, ktorá má najlepšie 

vystihovať daný termín. Podmienky, ktoré definícia musí zachovávať, sú popísané 

taktiež v kapitole Analýza riešenej problematiky.  

Dedukcia resp. logické odvodenie, záleží hlavne od toho, čo daný pojem znamená, ako 

je definovaný a pod. Čím viac sa svojím obsahom približuje k tomu českému, tým sa 

zväčšuje pravdepodobnosť, že sa jedná o ten správny alebo najvhodnejší ekvivalent. Nie 

je však vylúčené, že sa týchto ekvivalentov nájde viac. Táto metóda bola použitá napr. 

pri termínoch ako Orgány krízového riadenia, Krízové stavy, alebo Vyrozumenie. 

Komparácia Ako už bolo spomenuté vyššie, nedá sa vylúčiť, že sa nájdu  termíny, 

ktoré majú rovnaký význam, aj keď sa píšu rozdielne. Pokiaľ sa nájde viac termínov, 

ktoré obsahom zodpovedajú danému termínu, prikladá sa dôraz na frekventovanosť a aj 

oblasť, kde sa termín používa. Metóda je použitá v kapitole Zhodnotenie súčasného 

stavu riešenej problematiky, kde je porovnaných niekoľko termínov ako Emergency 

management versus Crisis management alebo Civil defence versus Civil protection 

a podobne. 

Syntéza bude použitá hlavne v kapitole Návrhy riešenia, kde sa bude jednať o návrh 

vymedzenia pojmov vzhľadom na frekventovanosť, okolnosti a prostredie, v ktorom sa 

vyskytujú.   
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3 ANALÝZA RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

Jedným z najdôležitejších pravidiel, ktorému by sa nemal vyhnúť či už obyčajný pojem 

alebo bežný výkladový slovník, je dobrá definícia. Podstata definície sa ukrýva 

v niekoľkých zásadách ako stručnosť, výstižnosť, primeraná dĺžka, logické vysvetlenie 

pojmu, musí byť jednoznačná a zrozumiteľná a tiež je nutné, aby neobsahovala negácie. 

Existujú však výnimky, kde je dôležitý len obsah, ako sú napr. definície pojmov 

v legislatívnych dokumentoch. 

Nasledujúca riešená problematika je rozdelená na dve hlavné časti: 

 Krízové riadenie  

 Ochrana obyvateľstva 

Slovník pozostáva z tridsiatich frekventovaných termínov z daných oblastí. K nim je 

spracovaná obsahová analýza v slovenskom a anglickom jazyku, aby sme zistili, kedy 

sa myšlienky zhodujú, a kedy má zase daný termín odlišný význam. 

3.1 Krízové riadenie 

Zo všeobecného hľadiska sa tento termín viaže k oblasti rôznych nežiaducich situácií. 

Jedná sa o súhrn opatrení, ktoré vykonáva verejná správa a ďalšie inštitúcie                

pre zaistenie bezpečnosti obyvateľstva. Definovanie termínov z tejto oblasti vychádza 

z národnej právnej úpravy Českej republiky, konkrétne:  

 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, 

 Zákon č. 240/2000 Sb., (krízový zákon), 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, 

 Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

3.1.1 Krízové riadenie 

Český termín: Krizové řízení 

Definícia podľa národnej právnej úpravy (ďalej NPÚ): Súhrn riadiacich činností 

orgánov krízového riadenia zameraných na analýzu a vyhodnotenie bezpečnostných 

rizík, plánovanie, organizovanie, realizáciu a kontrolu činností vykonávaných 

v súvislosti s prípravou na krízové situácie a ich riešením alebo ochranou kritickej 

infraštruktúry. [1]  
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Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR (ďalej TS MV): Viď definícia 

NPÚ. [5] (angl. ekv.: Emergency management, Crisis management) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: V zahraničnej literatúre sa používajú dva 

rôzne termíny. Prvý z nich je Emergency management. Pod týmto pojmom si možno 

predstaviť činnosť správnych úradov, ktorá zahrňuje šesť kľúčových aktivít, a to 

predpoklad, analýza, prevencia, príprava, odozva a obnova. 

Druhý pojem Crisis management možno z obecného hľadiska popísať ako aktivity 

strategicky zamerané na prevenciu, odozvu, zmiernenie účinkov a zotavenie sa z krízy, 

v konkrétnejšom slova zmysle môže znamenať realizáciu opatrení, ktorými sa pokúša 

predísť alebo odvrátiť bezprostredne hroziacu naliehavú udalosť, ďalej na ohrozenom 

mieste uskutočniť ochranné alebo iné opatrenia kvôli zmierneniu účinkov udalosti, 

zabrániť škodám a zabezpečiť okolie. [4] 

3.1.2  Orgány krízového riadenia 

Český termín: Orgány krizového řízení 

Definícia podľa národnej právnej úpravy: Viď TS MV. [1] 

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Orgány (vláda ČR, ministerstvá 

a ostatné správne úrady, Česká národní banka, orgány krajov, obcí a určené orgány 

s územnou pôsobnosťou), ktoré v prospech svojho zriaďovateľa zabezpečujú analýzu 

a vyhodnotenie možných ohrození jeho bezpečnosti, plánovanie, organizovanie, 

realizáciu a kontrolu činností vykonávaných v súvislosti s prípravnými opatreniami 

a riešením krízových situácií. [5] (angl. ekv.: Emergency management authorities) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: Podľa zahraničných zdrojov sa môže jednať 

o termín National Crisis and Emergency Management Authority, konkrétne používaný 

v Spojených Arabských Emirátoch. Tento orgán spadá pod Bezpečnostnú radu štátu a je 

zodpovedný za riadenie a koordináciu úsilí spojených so záchranou životov, ochranou 

štátneho majetku a prostriedkov prekazením účinku mimoriadnej udalosti alebo krízy, 

a tiež koordinuje úsilie národnej obnovy. [17] Vyskytuje sa aj termín Emergency 

Response Authorities alebo Local emergency response authorities, pod ktorými si 

možno predstaviť orgány pôsobiace vo svojej lokalite, území.  

3.1.3 Kritická infraštruktúra 

Český termín: Kritická infrastruktura 
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Definícia podľa národnej právnej úpravy: Prvok kritickej infraštruktúry alebo 

systém prvkov kritickej infraštruktúry, ktorého narušenie funkcie by malo závažný 

dopad na bezpečnosť štátu, zabezpečenie základných životných potrieb obyvateľstva, 

zdravie osôb alebo ekonomiku štátu. [1] 

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Kritickou infraštruktúrou sa 

rozumejú výrobné a nevýrobné systémy a služby, ktorých nefunkčnosť by mala závažný 

dopad na bezpečnosť štátu, ekonomiku, verejnú správu a zabezpečenie základných 

životných potrieb obyvateľstva. [5] (angl. ekv.: Critical infrastructure) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: Critical national infrastructure znamená 

podmnožinou kritickej infraštruktúry a popisuje tie prvky kritickej infraštruktúry, ktoré 

boli určené vládou, že majú strategický národný význam pre nevyhnutné dodávanie 

služieb. [4] 

3.1.4 Prvok kritickej infraštruktúry 

Český termín: Prvek kritické infrastruktury 

Definícia podľa národnej právnej úpravy: Prvkom kritickej infraštruktúry sa rozumie 

hlavne stavba, zariadenie, prostriedok alebo verejná infraštruktúra, určené podľa 

prierezových a odvetvových kritérií, ak je prvok kritickej infraštruktúry súčasťou 

európskej kritickej infraštruktúry, považuje sa za prvok európskej kritickej 

infraštruktúry. [1] 

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Stavba alebo zariadenie 

zaisťujúce fungovanie kritickej infraštruktúry. [5] (angl. ekv.: Object of critical 

infrastructure) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: Používa sa termín Elements of critical 

infrastructure, ktorý predstavuje dopravné prvky, elektrickú energiu, finančné 

inštitúcie, prvky komunikačných systémov, ropy a zemného plynu. Niektoré z nich sú 

tak kritické, že ich poškodenie alebo zničenie by malo za následok, že celý región (ak 

nie aj štát) môže byť oslabený. [22] 

3.1.5 Subjekt kritickej infraštruktúry 

Český termín: Subjekt kritické infrastruktury 
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Definícia podľa národnej právnej úpravy: Prevádzkovateľ prvku kritickej 

infraštruktúry, ak ide o prevádzkovateľa prvku európskej kritickej infraštruktúry, 

považuje sa tento za subjekt európskej kritickej infraštruktúry. [1]  

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Vlastník alebo prevádzkovateľ 

objektov kritickej infraštruktúry. [5] (angl. ekv.: Subject of critical infrastructure) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: Používa sa termín Critical infrastructure 

owner, ktorý spolu s operátormi zväčšujú jej kapacitu preto, aby zvládla nepredvídané 

alebo neočakávané riziko pre súvislosť ich operácii, skrz organizačný pružný prístup.   

3.1.6 Odvetvové kritériá  

Český termín:  Odvětvová kritéria 

Definícia podľa národnej právnej úpravy: Technické alebo prevádzkové hodnoty 

k určovaniu prvku kritickej infraštruktúry v odvetviach energetika, vodné hospodárstvo, 

potravinárstvo a poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, doprava, komunikačné 

a informačné systémy, finančný trh a mena, núdzové služby a verejná správa. [1] 

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Pojem nie je nadefinovaný. 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: V zahraničí sa možno stretnúť s pojmom 

Sectors, ktorý zahrňuje poľnohospodárstvo a potraviny, voda, verejné zdravie, 

záchranné služby, ochrana priemyslu, telekomunikácie, energiu, dopravu, bankovníctvo 

a financie, chemické a bezpečné látky, pošty, lodná preprava. Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. 

3.1.7 Mimoriadna udalosť 

Český termín: Mimořádná událost   

Definícia podľa národnej právnej úpravy: Škodlivé pôsobenie síl a javov vyvolaných 

činnosťou človeka, prírodnými vplyvmi a tiež havárie, ktoré ohrozujú život, zdravie, 

majetok alebo životné prostredie a vyžadujú vykonanie záchranných a likvidačných 

prác. [2]  

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Ako obecný pojem znamená 

udalosť alebo situácia vzniknutá v určitom prostredí v dôsledku živelnej pohromy, 

havárie, nezákonnou činnosťou, ohrozením kritickej infraštruktúry, nákazami, 

ohrozením vnútornej bezpečnosti a ekonomiky, ktorá je riešená obvyklým spôsobom 
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orgánmi a zložkami bezpečnostného systému podľa zvláštnych právnych predpisov. 

Pod týmto pojmom je v súčasných právnych predpisoch ČR uvedená rada pojmov ako 

sú napr. mimoriadna situácia, núdzová situácia, pohroma, katastrofa, havária. [5] (angl. 

ekv.: Extraordinary event) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: Vhodným termínom je emergency, ktorý 

znázorňuje udalosť alebo situáciu, pri ktorej hrozí vážne poškodenie ľudskej prosperity, 

životného prostredia, bezpečnosti alebo krajiny. [4] Ďalej sa vyskytuje veľa pojmov, 

ktoré označujú mimoriadnu udalosť a každý sa niečím líši. Napr. termín accident 

predstavuje udalosti hlavne v oblasti dopravy, kedy nie je ohrozený väčší počet ľudí, 

zatiaľ čo disaster vo väčšej miere znamená katastrofu, či už prírodnú alebo zavinenú 

človekom, ktorá postihne veľké množstvo ľudí. Ďalšími nie príliš používanými 

ekvivalentmi sú napr. incident, major incident, extraordinary event. 

3.1.8 Civilné núdzové plánovanie 

Český termín: Civilní nouzové plánování   

Definícia podľa národnej právnej úpravy: Pojem nie je nadefinovaný. 

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Plánovanie opatrení k zaisteniu 

ochrany obyvateľstva a ekonomiky, ochrany KI vrátane zabezpečení opatrení pre prípad 

radiačnej havárie, preventívnych opatrení proti použitiu ZHN vrátane riešení 

odstraňovania následkov ich použitia a zladenia požiadavkov na civilné zdroje, ktoré sú 

nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti ČR. [5] (angl. ekv.: Civil emergency planning) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: Používa sa termín Civil contingency planning, 

čiže opatrenia civilnej ochrany vytvorené pre prípravu a plánovanie reakcie a obnovy 

z mimoriadnych udalostí. [4] V Spojenom kráľovstve sa používa ekvivalent Civil 

emergency planning 

3.1.9 Bežný stav 

Český termín: Běžný stav 

Definícia podľa národnej právnej úpravy: Pojem nie je definovaný. 

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Situácia, kedy nie je potrebné 

riešiť škodlivé pôsobenie síl a javov vyvolaných činnosťou človeka, prírodnými 

vplyvmi alebo inými hrozbami použitím mimoriadnych alebo krízových opatrení podľa 

špecifickej právnej úpravy. [5] (angl. ekv.: Normal state) 
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Definícia podľa zahraničných zdrojov: Podobne ako v Českej republike, Normal 

state predstvuje stav, kedy sa nedeje žiadna mimoriadna udalosť. 

3.1.10 Krízový stav 

Český termín: Krizový stav   

Definícia podľa národnej právnej úpravy: Viď definícia TS MV. [1] 

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Stav, ktorý vyhlasuje hejtman 

kraja alebo primátor hl.m. Prahy (stav nebezpečia), vláda ČR, popr. predseda vlády ČR 

(núdzový stav) alebo Parlament ČR (stav ohrozenia štátu a vojnový stav) v prípade 

hrozby alebo vzniku krízovej situácie a v priamej závislosti na jej charaktere                 

a   rozsahu. [5] (angl. ekv.: Crisis state, State of crisis) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: V zahraničí sa používa termín State of 

emergency, čiže výnimočný stav. Jedná sa o vyhlásenie vlády, keď sa domnieva, že 

nastala alebo je tak závažná, že vyžaduje štátnu pomoc ako doplňujúcu k miestnym 

zdrojom pri prevencii alebo zmiernení škôd, pri strate alebo utrpení. [23] Napr. 

v Kanade sa výnimočný stav delí do štyroch častí a to: Stav verejnej starostlivosti, Stav 

verejného poriadku, Medzinárodný stav a Vojnový stav 

3.1.11 Stav nebezpečia 

Český termín: Stav nebezpečí   

Definícia podľa národnej právnej úpravy: Stav, ktorý sa ako bezodkladné opatrenie 

môže vyhlásiť, ak sú ohrozené životy, zdravie, majetok, životné prostredie, pokiaľ 

nedosahuje intenzita ohrozenia značného rozsahu a nie je možné odvrátiť ohrozenie 

bežnou činnosťou správnych úradov a orgánov krajov a obcí, zložiek integrovaného 

záchranného systému alebo subjektov kritickej infraštrukúry. [1] 

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Stav, ktorý sa ako bezodkladné 

opatrenie môže vyhlásiť, ak sú v prípade živelnej pohromy, ekologickej alebo 

priemyslovej havárie, nehody alebo iného nebezpečia ohrozené životy, zdravie, 

majetok, životné prostredie, pokiaľ nedosahuje intenzita ohrozenia značného rozsahu 

a nie je možné odvrátiť ohrozenie bežnou činnosťou správnych úradov a zložiek 

integrovaného záchranného systému alebo subjektov kritickej infraštrukúry. [5] (angl. 

ekv.: State of danger) 
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Definícia podľa zahraničných zdrojov: Stavu nebezpečia by odpovedal Level I – 

Day-to-Day Emergency, kedy miestne spôsobilé orgány môžu zvládať situáciu, pričom 

nepožadujú žiadnu asistenciu alebo pomoc. Situácia je ale monitorovaná štátom. 

Level II – Minor Emergency znamená stav, kedy sa situácia zintenzívňuje, môže byť 

požadovaná štátna pomoc, vyrozumené vládne orgány. Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. 

3.1.12 Núdzový stav 

Český termín: Nouzový stav   

Definícia podľa národnej právnej úpravy: Viď definícia TS MV. [9] 

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Stav vyhlasovaný vládou ČR, 

popr. predsedom vlády ČR v prípade živelných pohrôm, ekologických alebo 

priemyslových havárií, nehôd alebo iného nebezpečia, ktoré v značnom rozsahu 

ohrozujú životy, zdravie alebo majetkové hodnoty alebo vnútorný poriadok 

a bezpečnosť. [5] (angl. ekv.: State of emergency) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: Podobne je zadefinovaný stav Public order 

emergency, ktoý sa tiež týka živelných pohrôm, ale aj chorôb u ľudí, nehody alebo 

znečistenia, ktoré môžu dosiahnuť až celoštátu úroveň. 

Keby sa to malo brať zo strany levelov, tak by zrejme odpovedal tretí level. 

Level III – Major Emergency znamená, že miestne orgány nie sú schopné čeliť udalosti. 

Situácia vyžaduje zásah štátnej pomoci a možnej federálnej pomoci. Je aktivované 

Štátne operačné stredisko a Vláda vyhlasuje núdzový stav. 

Level IV – Catastrophic Emergency je najzávažnejšia MU, ktorá predstavuje rozšírené 

ohrozenie existencie verejnej bezpečnosti. Je vyžadovaný veľký pomer štátnej 

a federálnej odozvy a obnovovacích prác. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

3.1.13 Stav ohrozenia štátu 

Český termín: Stav ohrožení státu  

Definícia podľa národnej právnej úpravy: Viď definícia TS MV. [9] 

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Stav ohrozenia štátu môže na 

návrh vlády vyhlásiť Parlament, ak je bezprostredne ohrozená zvrchovanosť štátu alebo 
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územná celistvosť štátu alebo jeho demokratické základy. [5] (angl. ekv.: State of peril 

to the country / State of threat to the state) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: Tento pojem má väčšinou tvar State in peril, 

ale nejedná sa o krízový stav, ten totiž je používaný len Českej republike. 

3.1.14 Vojnový stav 

Český termín: Válečný stav  

Definícia podľa národnej právnej úpravy: Viď definícia TS ČR. [9] 

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Stav vzniknutý medzi 

znepriatelenými stranami (štátmi alebo inými subjektami medzinárodného práva) 

vypuknutím ozbrojeného konfliktu, a to bez ohľadu na to, či bola vypovedaná vojna. 

Ústava ČR ho definuje ako situáciu, kedy je ČR napadnutá, alebo ak je potrebné plniť 

medzinárodné zmluvné záväzky o spoločnej obrane proti napadnutiu. Vyhlasuje ho 

Parlament Českej republiky. [5] (angl. ekv.: State of war) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: Termín War emergency znamená vojnu alebo 

iný ozbrojený konflikt skutočný alebo hroziaci, zahrňujúci Kanadu alebo niekoho z jej 

spojencov, ktorý môže byť tak závažný, že ohrozí celý štát. [24]   

3.1.15 Bezpečnostná rada štátu 

Český termín: Bezpečnostní rada státu   

Definícia podľa národnej právnej úpravy: BRS tvorí predseda vlády a ďalší členovia 

vlády podľa rozhodnutia vlády. 

V rozsahu poverení, ktoré stanovila vláda, pripravuje vláde návrhy opatrení 

k zaisťovaniu bezpečnosti Českej republiky. [9] 

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Stály pracovný orgán Vlády ČR 

v oblasti bezpečnostnej problematiky. [5] (angl. ekv.: National security council) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: BRS sa v zahraničí vyskytuje pod názvom 

National security council ako koordinačný orgán, riadený ministerským predsedom, pre 

zjednotenie práce zahraničných, obranných, domácich, energetických a medzinárodných 

odvetví, a všetkých ostatných zbraní štátnej správy prispievajúcich k národnej 

bezpečnosti. [4] 
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3.1.16 Ústredný krízový štáb 

Český termín: Ústřední krizový štáb   

Definícia podľa národnej právnej úpravy: Viď definícia TS MV. [1] 

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Ďalší pracovný orgán ČR 

k riešeniu krízových situácii, zaradený vládou do systému Bezpečnostnej rady štátu. 

ÚKŠ pripravuje návrhy na riešenia krízových situácií Bezpečnostnej rade alebo 

v nutných prípadoch nebezpečia priamo vláde ČR. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Podľa charakteru krízovej situácie je do úlohy predsedu ÚKŠ menovaný minister vnútra 

alebo minister obrany. (angl. ekv.: Central crisis staff) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: termín Central crisis staff resp. crisis staff sa 

príliš v zahraničnej literatúre nepoužíva, ojedinele sa s ním možno stretnuť na 

Balkánskom poloostrove alebo v Nemecku, pri rôznych cvičeniach. 

3.1.17 Krízový plán 

Český termín: Krizový plán  

Definícia podľa národnej právnej úpravy: Viď definícia TS MV. [1]  

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Je to súbor dokumentov 

obsahujúci popis a analýzu hrozieb, súhrn krízových opatrení a postupov, ktoré 

ministerstvá, iné správne úrady a orgány územnej samosprávy spracovávajú k zaisteniu 

pripravenosti na riešenie krízových situácií v danej pôsobnosti podľa zákona č. 

240/2000 Zb. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. (angl. ekv.: Contingency plan, 

Response plan, Crisis plan) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: V zahraničných zdrojoch sa vyskytuje pojem 

Contingency plan – Plán pripravovaný zvláštnymi orgánmi špecifickými reakciami na 

potencialnu nepriaznivú udalosť na svojom území kompetencií. [4] Vyskytujú sa aj 

ďalšie používané ekvivalenty napr. Response plan, Crisis plan. 

3.1.18 Havarijný plán kraja 

Český termín: Havarijní plán kraje  

Definícia podľa národnej právnej úpravy: Viď definícia TS MV. [2] 



26 

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Súbor plánovaných opatrení 

k vykonávaniu záchranných a likvidačných prác a ďalších opatrení na území kraja. [5] 

(angl. ekv.: Emergency plan of the region) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: Generic (emergency) plan – znamená 

jednotný havarijný plán vyvinutý k tomu, aby umožnil orgánom reagovať                                            

na mimoriadne udalosti vyplývajúce zo širokého okruhu rizík. Tieto plány sú obvykle 

charakteristické pre jednotlivé organizácie, ale v niektorých prípadoch budú vyvíjané 

ako plány niekoľkonásobných orgánov, umožňujúce spájanie odpovedí použitých radou 

reagujúcich organizácii. [4] 

3.1.19 Operačný plán 

Český termín: Operační plán  

Definícia podľa národnej právnej úpravy: Plán, ktorý stanovuje konkrétne postupy 

riešení krízových situácií, druhy krízových opatrení a spôsob nasadenia a zabepečenia 

síl a užitia prostriedkov. [1] 

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Prílohová časť krízového plánu 

nevyhnutná k zvládnutiu krízovej situácie, ktorá pre konkrétny druh krízovej situácie na 

danom území stanoví postupy, zásady, opatrenia, sily a prostriedky pre jej riešenie, 

plány ich nasadenia a zabezpečenie. [5] (angl. ekv.: Operational plan) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: Operational plan je sústava dokumentov, 

ktoré obsahujú všetky informácie, ktoré manager bude potrebovať, aby efektívne 

zvládol krízy alebo mimoriadne udalosti. Inými slovami, plán musí poskytnúť pokyny 

ako sa riadiť v takých situáciach. [8] 

 

3.2 Ochrana obyvateľstva 

Základnou úlohou ochrany obyvateľstva je ochrana  životov ľudí, zvierat, životného 

prostredia a tiež kultúrnych hodnôt. Opatrenia ochrany obyvateľstva uskutočňujú zložky 

Integrovaného záchranného systému.  

3.2.1 Ochrana obyvateľstva 

Český termín: Ochrana obyvatelstva  



27 

Definícia podľa národnej právnej úpravy: Plnenie úloh civilnej ochrany, hlavne 

varovanie, evakuácia, ukrytie a núdzové prežitie obyvateľstva a ďalšie opatrenia 

k zabezpečeniu ochrany jeho života, zdravia a majetku. [2] 

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Plnenie úloh civilnej ochrany 

pri ozbrojenom konflikte i mimo neho, hlavne varovanie, vyrozumenie, evakuácia, 

ukrytie a núdzové prežitie obyvateľstva a ďalšie opatrenia k zabezpečeniu ochrany jeho 

života, zdravia a majetku. [5] (angl. ekv.: Protection of population) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: Uvádza sa pojem Civil protection, čo 

znamená organizáciu a opatrenia štátnych alebo iných orgánov zameraných na 

prevenciu, oslabenie alebo zvrátenie účinkov mimoriadnych udalostí pre ochranu 

civilného obyvateľstva a majetku. [4] Ďalej sa používajú ekvivalenty Civil defence vo 

Veľkej Británii, na Novom Zélande a tiež sa vyskytuje termín Population protection 

napr. v Arménsku. 

3.2.2 Varovanie obyvateľstva 

Český termín: Varování obyvatelstva  

Definícia podľa národnej právnej úpravy: Varovanie je zabezpečované Jednotným 

systémom varovania a vyrozumenia tj. technicky, prevádzkovo a organizačne 

zabezpečené telekomunikačnými sieťami a koncovými prvkami varovania 

a vyrozumenia. [10] 

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Súhrn technických 

a organizačných opatrení zabezpečujúcich včasné upozornenie obyvateľstva orgánmi 

verejnej správy na hroziacu alebo nastalú mimoriadnu udalosť, vyžadujúcu realizáciu 

opatrení na ochranu obyvateľstva a majetku. [5] (angl. ekv.: Warning) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: Podľa zahraničnej literatúry sa jedná o 

Warning and informing the public, čiže opatrenia, ktoré prinútia verejnosť uvedomiť si 

riziká, a pre reagujúce orgány, aby varovali, informovali a radili verejnosti, kedy 

mimoriadna udalosť pravdepodobne zasiahne alebo už nastala, a nasledovne im 

poskytnúť informácie a doporučenia. [4] 

3.2.3 Vyrozumenie 

Český termín: Vyrozumění  
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Definícia podľa národnej právnej úpravy: Vyrozumenie je zabezpečované 

Jednotným systémom varovania a vyrozumenia tj. technicky, prevádzkovo 

a organizačne zabezpečené vyrozumievacími centrami telekomunikačnými sieťami 

a koncovými prvkami varovania a vyrozumenia. [10] 

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Súhrn technických a 

organizačných opatrení zabezpečujúcich včasné predanie informácie o hroziacej alebo 

už vzniknutej MU orgánom krízového riadenia, právnickým osobám a podnikajúcim 

fyzickým osobám podľa havarijných alebo krízových plánov. [5] (angl. ekv.: 

Notification) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: V zahraničí sa používa termín Notification, 

presná definícia nie je udávaná, ale podobne ako v Česke republike, znamená 

vyrozumenie orgánov krízového riadenia, keď sa vyskytne mimoriadna udalosť.  

3.2.4 Evakuácia 

Český termín: Evakuace   

Definícia podľa národnej právnej úpravy: Evakuáciou sa zabezpečuje premiestnenie 

osôb, zvierat, predmetov kultúrnej hodnoty, technického zariadenia, prípadne strojov 

a materiálu k zachovaniu nutnej výroby a nebezpečných látok z miest ohrozených 

mimoriadnou udalosťou. [10] 

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Evakuácia je súhrn 

organizačných a technických opatrení zabezpečujúcich premiestnenie osôb, zvierat 

a vecných prostriedkov v danom poradí priority z miest ohrozených mimoriadnou 

udalosťou do miest, v ktorých je zaistené pre osoby náhradné ubytovanie a stravovanie, 

pre zvieratá ustajnenie a pre vecné prostriedky uskladnenie. [5] (angl. ekv.: Evacuation) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: Používa sa Evacuation, čiže premiestnenie 

z miesta reálneho alebo potenciálneho nebepzečenstva na miesto relatívneho bezpečia 

pre ľudí a v prípade potreby ostatných žijúcich zvierat. [4] 

3.2.5 Evakuačná batožina 

Český termín: Evakuační zavazadlo 

Definícia podľa národnej právnej úpravy: Pojem nie je nadefinovaný. 
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Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Pripravuje sa pre prípad 

krátkodobého opustenia miesta pobytu v dôsledku vzniku mimoriadnej situácie alebo 

krízovej situácie. Obsahuje hlavne základné trvanlivé potraviny, predmety dennej 

potreby, osobné doklady, poistné zmluvy, peniaze a cennosti, prenosné rádio 

s rezervnými batériami, toaletné a hygienické potreby, lieky, baterku, náhradný odev, 

obuv, pláštenku, spací vak alebo prikrývku, vreckový nôž, šitie a iné drobnosti. Je 

označené menom a adresou. [5] (angl. ekv.: Evacuation baggage) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: V zahraničí sa používa pojem Evacuation 

bag, batožina by mala byť ľahko nositeľná, mala by byť označená identifikačnou kartou 

a mala by byť udržiavaná doma, v práci alebo vo vozidle. Doporučený obsah batožiny: 

voda, jedlo, konzervy, baterka, rádio na batérie, batérie, píšťalka, vreckový nôž, osobné 

lieky a recepty, zvlášť kľúče od domu a od vozidla, základné prostriedky prvej pomoci, 

vychádzková obuv, teplé oblečenie, čiapka, pláštenka, zvlášť predpísané okuliare, 

sluchová protéza a ostatné dôležité osobné veci, toaletný papier, plastové tašky a ostatné 

hygienické potreby, protiprachová maska, papier, pero a páska na zanechanie odkazov, 

peniaze, kópie poistenia a identifikačné karty, ďalšie špeciálne veci pre deti a seniorov 

alebo pre invalidov. [21] 

3.2.6 Ukrytie obyvateľstva 

Český termín: Ukrytí obyvatelstva  

Definícia podľa národnej právnej úpravy:  Spôsob a rozsah kolektívnej ochrany 

obyvateľstva ukrytím sa stanoví plánom ukrytia, ktorý je súčasťou havarijného plánu. 

Ukrytie obyvateľstva sa pri mimoriadnych udalostiach zaisťuje v improvizovaných 

a v stálych úkrytoch. [10]   

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Ukrytie obyvateľstva je využitie 

úkrytov a iných vhodných priestorov k ochrane obyvateľstva pred účinkami svetelného 

a tepelného žiarenia, prenikavej radiácie, kontaminácie rádioaktívnym prachom, 

chemickými alebo biologickými látkami a proti tlakovým účinkom zbraní hromadného 

ničenia. K tomuto účelu sa využívajú improvizované a stále úkryty. [5] (angl. ekv.: 

Sheltering in buildings) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: Používa sa Sheltering in buildings a znamená 

ukrytie v budovách, vtedy by dvere a okná mali byť utesnené, odsávanie a ventilátory 

vypnuté, aby sa minimalizovala výmena vzduchu. [15] 
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3.2.7 Núdzové prežitie 

Český termín: Nouzové přežití   

Definícia podľa národnej právnej úpravy:  Núdzové prežitie je jednou z úloh civilnej 

ochrany, odpovednosť za núdzové prežitie obyvateľov obce majú orgány obce. [2] 

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Núdzové prežitie je dočasný 

spôsob prežitia obyvateľstva postihnutého následkami mimoriadnych udalostí alebo 

krízových situácií. Zahrňuje hlavne opatrenia k núdzovému ubytovaniu, zásobovaniu 

potravinami, pitnou vodou a energiami a organizovaniu humanitárnej pomoci. [5]  

(angl. ekv.: Emergency survival) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: Vyskytuje sa jednoduchý pojem Survival, čo 

znamená boj o udržanie sa nažive a o prežitie. [20] 

3.2.8 Individuálna ochrana 

Český termín: Individuální ochrana   

Definícia podľa národnej právnej úpravy:  Nie je priamo definovaná. 

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Súbor organizačných 

a materiálnych opatrení, ktorých cieľom je chrániť jednotlivca pred účinkami 

nebezpečných chemických, radioaktívnych alebo biologických látok. K individuálnej 

ochrane sa využívajú prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest, očí 

a povrchu tela a prostriedky individuálnej ochrany. [5] (angl. ekv.: Individual 

protection) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: Používa sa termín Individual protection, 

možno si pod ním predstaviť činnosti vykonané jedincom na ochranu a pokračovanie 

v úlohe proti nukleárnym, biologickým alebo chemickým podmienkam. [12] 

3.2.9 Prostriedky individuálnej ochrany 

Český termín: Prostředky individuální ochrany   

Definícia podľa národnej právnej úpravy: K individuálnej ochrane obyvateľstva       

pred účinkami nebezpečných škodlivín pri mimoriadnych udalostiach sa využívajú 

prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest, očí a povrchu tela. [10]   

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Prostriedky k ochrane 

jednotlivca, slúžiace k ochrane očí, dýchacích ciest i celého povrchu tela pred 



31 

pôsobením nebezpečných chemických, biologických látok a ionizujúceho žiarenia. 

Jedná sa o ochranné masky, detské ochranné vaky a kazajky, ochranné odevy 

a ochranné filtre pre ochranu dýchacích ciest a povrchu tela. [5] (angl. ekv.: Individual 

protective equipment) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: Je používaný pojem Individual protective 

equipment, nachádza využitie v nukleárnej, biologickej a chemickej vojne ako osobné 

šatstvo a vybavenie požadované k ochrane jednotlivca pred biologickým a chemickým 

ohrozením a nejakými nukleárnymi účinkami. [12] 

3.2.10 Humanitárna pomoc 

Český termín: Humanitární pomoc   

Definícia podľa národnej právnej úpravy: Nie je priamo definovaná.  

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Činnosť vládnych i nevládnych 

orágnov a oganizácií, dobročinných spolkov a jednotlivcov konaná v prospech 

obyvateľstva určitého regiónu, postihnutého krízovou situáciou. V medzinárodnom 

meradle potom aj pomoc obyvateľstvu regiónov na území iného štátu. [5] (angl. ekv.: 

Humanitarian aid) 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: Používa sa pojem Humanitarian aid. Pod ním 

si možno predstaviť materiálnu alebo logistickú pomoc poskytovanú pre humanitárny 

účel. Primárnym cieľom humanitárnej pomoci je záchrana životov, zmiernenie utrpenia 

a udržiavanie ľudskej dôstojnosti. [13] 

3.2.11 Vyhľadávací a záchranný tím 

Český termín: Vyhledávací a záchranný tým 

Definícia podľa národnej právnej úpravy: Pojem nie je nadefinovaný. 

Definícia podľa terminologického slovníka MV ČR: Pojem nie je nadefinovaný. 

Definícia podľa zahraničných zdrojov: Urban Search and Rescue je považovaný 

za disciplínu niekoľkonásobného hazardu, pretože môže byť potrebný pri rôznorodých 

mimoriadnych udalostiach alebo katastrofách, zahrňujúc zemetrasenia, hurikány, 

tajfúny, búrky a tornáda, záplavy, pretrhnutia hrádz, technologické nehody, teroristické 

aktivity a vypúšťanie nebezpečných materálov. [19] 
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4 NÁVRHY RIEŠENÍ 

Nižšie uvedené návrhy sú výsledkom subjektívneho názoru, ktorý sa postupne vytváral 

a formoval na základe hľadania, zisťovania, rozoberania a v snahe čo najlepšie pochopiť 

význam jednotlivých termínov.  

4.1 Návrhy na aktualizáciu anglických ekvivalentov 

v Terminologickom slovníku MV ČR 

Krízové riadenie – navrhujem výnimočne používať obidva pojmy (Emergency 

management, Crisis management), pretože pojem Emergency management sa viaže viac 

k živelným pohromám alebo nehodám, zatiaľ čo Crisis management rieši skôr rozsiahle 

politické problémy.    

Orgány krízového riadenia – navrhujem ponechať termín Emergency management 

authorities uvedený v Terminologickom slovníku MV ČR, aj keď sa tento pojem 

v zahraničnej literatúre vyskytuje len veľmi málo, dostatočne vystihuje, že sa jedná 

o orgány krízového riadenia.  

Subjekt kritickej infraštruktúry – navrhujem používanie anglického ekvivalentu, a to 

Critical infrastructure owner, pretože podľa zahraničných zdrojov sa Subject of critical 

infrastructure ani nevyskytuje. 

Mimoriadna udalosť – navrhujem termín Emergency, avšak s použitím prívlastkov 

vystihujúcich rozsah a závažnosť situácie (minor emergency, catastrophic emergency) 

a pod. 

Civilné núdzové plánovanie – navrhujem termín Civil contingency planning, pretože 

aj keď sa Civil emergency planning vyskytuje v hojnom počte napr. v Británii, ostatné 

štáty NATO užívajú navrhovaný termín. 

Krízový stav – navrhujem pojem State of emergency, pretože v zahraničí to znamená 

výnimočný stav. V ČR sa krízový stav delí na štyri krízové stavy, no State of 

emergency toto rozdelenie nemá, je rozdelený na levely podľa rozsahu a závažnosti.   

Je to však špecifiké pre každý štát trochu inak, napr. v Kanade sa State of emergency 

tiež delí na štyri stavy – Public welfare emergency, Public order emergency, 

International emergency a War emergency.  
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 Stav nebezpečia – navrhujem ponechať state of danger, pretože je špecifický 

pre Českú republiku.  

 Núdzový stav – navrhujem nechať nemenne State of emergency, pretože keď si 

vezmeme prvé dve stavy (Public welfare emergency a Public order emergency), 

obiva môžu dosiahnuť až národné stavy núdze. 

 Stav ohrozenia štátu – navrhujem ponechať termín State of peril to the state, 

pretože v zahraničnej literatúre stav ohrozenia štátu ako pojem alebo ako 

samotný krízový stav nefiguruje a tiež je pre ČR špecifický. 

 Vojnový stav – pri tomto pojem navrhujem doplniť ešte anglický ekvivalent 

War emergency podľa kanadského zdroja, pretože sa pojem state of war používa 

len veľmi málo. 

Krízový plán – navrhujem ponechať pojem Crisis plan, pretože sa jedná o doslovný 

preklad a cudzinec by nemal problémy s porozumením. 

Havarijný plán kraja – navrhujem Emergency plan, aj keď v zahraničí sa vyskytuje 

Generic (emergency) plan, predsa len je viazaný k haváriám. 

Ochrana obyvateľstva – navrhujem Civil protection, pretože sa používa hlavne 

v krajinách EÚ, v iných štátoch sa síce používa Civil defence, no keď si vezmeme 

doslovné preklady, defence = obrana, zatiaľ čo protection = ochrana. 

Varovanie obyvateľstva – navrhujem Warning and informing the public podľa 

zahraničného zdroja, pretože pojem warning je sám o sebe nepostačujúci, keď sa však 

k nemu pridá informovanie obyvateľstva, je to zrozumiteľnejšie.  

Prostriedky individuálnej ochrany – navrhujem Individual protective equipments, aj 

keď sa niekde vyskytuje pojem Personal protective equipments, pod ktorým si však 

možno predstaviť  prostriedky bežne využívané každodenne pri manuálnej práci. 

Evakuačná batožina – navrhujem zmeniť Evacuation „baggage“ na Evacuation „bag“, 

pretože sa v zahraničí vyskytuje najviac. 
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4.2 Návrhy na doplnenie či úpravu Terminologického slovníka MV 

ČR 

Stav nebezpečia – navrhujem upraviť definíciu podľa krízového zákona, pretože v roku 

2010 bola prijatá zmena krízového zákona, ktorú možno nájsť vo Vyhláške č. 430/2010 

Sb.   

Varovanie obyvateľstva – navrhujem nielen Warning ale doplniť aj „and informing the 

public“, tento pojem bol navrhovaný aj ako vhodnejší, než len čisto warning. 

Prvok kritickej infraštruktúry – tento pojem sa v slovníku doteraz nevyskytoval, 

pretože bol zahrnutý až medzi vymedzené pojmy už spomenutej Vyhlášky 430/2010 Sb.  

Preto navrhujem doplniť tento pojem do Terminologického slovníka. Ako anglický 

ekvivalent navrhujem Elements of critical infrastructure. 

Subjekt kritickej infraštruktúry – navrhujem doplniť ďalší anglický ekvivalent, a to 

Critical infrastructure owner, pretože podľa zahraničných zdrojov sa subject of critical 

infrastructure nevyskytuje.  

Vyhľadávací a záchranný tím (US&R [Am]) – navrhujem tento termín zaradiť do 

slovníka ako samostatný pojem, pretože je frekventovaný, možno hlavne preto, lebo vo 

svete sa stále niečo deje a tieto tímy sú pripravené pomôcť. Ako anglický ekvivalent 

navrhujem Urban search and rescue. 
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ZÁVER 

Hlavnou témou práce bola súčasná základná terminológia z oblasti krízového riadenia. 

Práca bola rozdelená na štyri kapitoly. Počas zhodnotenia stavu riešenej problematiky 

bolo poukázané na neucelenú terminológiu v Českej republike a na terminologickú 

nejednotnosť v anglickom jazyku, následkom čoho boli k porovnaniu vybrané termíny, 

ktoré sú v anglickom jazyku zastúpené dvoma a viac ekvivalentmi. 

V analýze riešenej problematiky boli najskôr popísané zásady kvalitnej definície, potom 

nasledovala riešená problematika rozdelená na dve kľúčové časti, a to krízové riadenie 

a ochrana obyvateľstva. V rámci týchto oblastí bolo vybraných tridsať frekventovaných 

pojmov. Každý pojem bol rozpracovaný z troch hľadisiek – česká národná právna 

úprava, Terminologický slovník MV ČR a nakoniec zahraničné zdroje. Nie všetky 

termíny však mali podporu či už v právne úprave (civilné núdzové plánovanie), alebo 

v slovníku (USAR tím), a dokonca sa vyskytli také, ktoré nie sú bežne používané 

v zahraničí. Z tohto jednoznačne vyplýva, že každá krajina má svoj spôsob riešenia 

mimoriadnych udalostí. Ukázalo sa to napr. pri krízových stavoch (v zahraničí sú 

krízové stavy nahradené levelmi závažnosti). 

Po rozanalyzovaní týchto pojmov boli spracované návrhy riešení, jednalo sa o návrhy 

na aktualizáciu anglických ekvivalentov v Terminologickom slovníku MV ČR a návrhy 

na doplnenie alebo úpravu terminologického slovníka. 

Práca je prínosná tým, že dáva nové poznatky o zahraničí, o ich spôsobe riešenia 

mimoriadnych udalostí, o tom, aké krízové stavy používajú (ak ich používajú). Ak nie, 

krízový stav rozdelia na levely podľa závažnosti a rozsahu. Ďalej zaujímavé zistenia, že 

napr. naša ochrana obyvateľstva je ochrana obyvateľstva, ale oni ju môžu nazvať 

niekoľkými rôznymi spôsobmi. A v neposlednom rade priniesla paradoxný záver: 

jedným anglickým slovom vedia pomenovať množstvo medzi sebou nesúvisiacich slov, 

ale pre jednu vec vymyslia názvy aj tri. 
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POUŽITÉ SKRATKY 

BRŠ  Bezpečnostná rada štátu 

KI  Kritická infraštruktúra 

KR  Krízové riadenie 

KŠ  Krízový štáb 

MU  Mimoriadna udalosť 

PIO  Prostriedky individuálnej ochrany 

ÚKŠ  Ústredný krízový štáb 
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