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Nebezpečenstvo nukleárneho terorizmu
Ing. Alexander Daloš
Ing. Tibor Gartner
Ing. Jozef Svetlík
Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
ul. 1.mája 32,010 26 Žilina, tel.: 00421-41-513 9798
e-mail: alexander.dalos@fsi.utc.sk; tibor.gartner@fsi.utc.sk;
jozef.svetlik@fsi.utc.sk
Kľúčové slová
terorizmus, teroristické skupiny, nukleárny terorizmus, rádionuklidy, štiepna
reakcia, rádiotoxicita
Abstrakt
Článok pojednáva o aktivitách terorizmu, pričom zvýrazňuje jeho úpornú
snahu o získanie prostriedkov patriacich do skupiny zbraní hromadného ničenia.
Zároveň prináša prehľad o najdôležitejších teroristických organizáciách.
Opierajúc sa o spravodajské informácie možno konštatovať, že za týmto účelom
terorizmus vyvíja všestranné aktivity, s dôrazom na získanie nukleárnych
vedcov s cieľom zvládnuť nukleárne technológie, respektíve zneužiť
rádionuklidy rôzneho skupenstva. V závere článok prináša informácie
o rádiotoxicite a o ochrane obyvateľstva.
Aktivity terorizmu
Jeden z najväčších problémov, ktorý narušuje súčasnú celosvetovú
politickú stabilitu je snaha niektorých nedemokratických a hlavne militantných
režimov, predovšetkým na Strednom východe, v Ázii a Afrike (Irak, Irán,
Severná Kórea, Sýria,...) získať za každú cenu chemické, biologické ale i
jadrové zbrane, respektíve technológie, ktoré im majú poslúžiť na presadzovanie
svojich politických, náboženských, ekonomických, teritoriálnych a ďalších
záujmov. Pri presadzovaní svojich snáh vyvolávajú napätie a periodické krízy v
okolitých regiónoch a v snahe realizovať svoju hegemóniu podporujú skryto ale
neraz i otvorene terorizmus, ktorý dnes predstavuje celosvetové nebezpečenstvo.
Okrem klasických foriem prejavu rozširuje svoje pôsobenie hlavne na:
• bioterorizmus,
• chemický terorizmus,
• nukleárny terorizmus.
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V doterajšej praxi už došlo k zneužitiu biologických i chemických
prostriedkov v obmedzenom rozsahu, avšak v oblasti využitia jadrového
výbušného materiálu, resp. rádioaktívnych látok okrem zakázaného obchodu,
neboli zistené konkrétne teroristické akcie. Zo správ tajných služieb svetových
mocností (napr. USA, V. Británia, Rusko..) vyplýva, že už niekoľko desaťročí
pokračuje úporná snaha časti podsvetia nedemokratických režimov o získanie
jadrových technológií ako aj jadrového materiálu.
Pojmom nukleárny terorizmus možno označiť cielenú prípravu alebo
pokusy o zneužívanie špeciálnych technológií a rádioaktívnych látok pre účely
vývoja jadrových zbraní ako aj ilegálny transport rádionuklidov smerujúci buď k
nukleárnemu výskumu v oblasti vývoja zbraní, alebo k ich využitiu v
disciplínach hraničiacich s týmto výskumom pre vojenské alebo teroristické
účely. S vyššie uvedenými aktivitami súvisí i sústavná snaha vyššie uvedených
rozvojových krajín (Irán, Irak, Severná Kórea...) o získanie vedcov pracujúcich
v nukleárnom výskume. Ide hlavne o tých vedcov, ktorí majú dlhoročné
skúsenosti v uvedenej oblasti, najmä z krajín, ktoré patria k nukleárnych
veľmociam. Sú však známe prípady, kedy došlo k návratu vedcov, ktorí
pracovali v nukleárnom výskume iných krajín (napr. v USA) do materských
krajín (Čína), alebo k podplateniu prípadne zakúpeniu nukleárnych expertov z
priemyslovo rozvinutých krajín.
Z doteraz známych faktov, ktoré prinášajú predovšetkým spravodajské
služby je možné konštatovať, že v dôsledku prísneho utajovania nukleárnych
technológií, vysokej vedeckej náročnosti spojenej so zvládnutím týchto
technológií krajinami, ktoré podporujú terorizmus, ale aj vďaka sústavnému
odhaľovaniu snáh niektorých štátov zvládnuť jadrové technológie, v súčasnej
dobe pravdepodobne nehrozí akútne nebezpečenstvo nukleárneho terorizmu.
Jeho realizácia však ľahko môže vzísť jednak z prostredia nedemokratických
štátov, ktoré napriek všetkým prekážkam pracujú na zvládnutí jadrových
technológií, ako aj z prostredia najsilnejších teroristických organizácií sveta,
ktoré sa cestou medzinárodnej mafie snažia dostať k dôležitým informáciám ako
aj k materiálom. Jeho vznik nemožno presne vymedziť, a na základe doterajšej
praxe možno len predpokladať existenciu jeho ranej fázy - ako etapy
intenzívneho zhromažďovania vedeckých poznatkov, jadrového materiálu,
technológií, vrátane získavania jadrových expertov. Pritom vlastný výskum
prebieha skryto, pravdepodobne nekoordinovane a s nízkou efektívnosťou. Jeho
nástup na svetovú scénu sa nemusí realizovať eskaláciou aktov nukleárneho
terorizmu, ale skôr náhlym úderom, tak ako bol použitý sarin v japonskom metre
a samovražedný letecký útok na budovy WTC v New Yorku v roku 2001, ako aj
ďalšie veľké teroristické akcie klasickými výbušninami, ktoré nemilosrdne
atakovali veľké skupiny bezbranných obyvateľov v rôznych štátoch sveta.
Medzi najznámejšie teroristické organizácie sveta patria tieto [8]:
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-

Organizácia Abu Nidála (Palestína),
Skupina Abu Sayafa (Filipíny),
Ozbrojená Islámska skupina (Alžírsko),
al Džihad ( Egypt),
Džamá al-Islámíja (Egypt),
Hamás (Palestína),
Harakat ul-Mudžáhidín (Pakistan),
Hizbulláh (Libanon),
Al-Káida (celosvetová organizácia),
Ľudový front pre oslobodenie Palestíny,
Tigri oslobodenia tamilského ílamu (Srí Lanka).

Okrem vyššie uvedených teroristických organizácií, ktoré sú svojimi
aktivitami dostatočne známe, pôsobia v Európe a vo svete ďalšie desiatky
odnoží týchto organizácií. Spája ich ortodoxná moslimská viera, túžba vyčistiť
niektoré teritóriá od „neveriacich“, ale i nekompromisný antiamerikanizmus.
Mnohé sú roztrúsené na celom svete, napríklad v Nemecku, Francúzsku, Veľkej
Británii, USA, Ázia, Afrika, atď.
Ich vedúci predstavitelia sú neraz vzdelaní radikáli, ktorí sú dobre znalí
pomerov doma i v zahraničí a často sa jedná o technicky zdatné osoby, ktoré sa
pripravujú na uskutočnenie atentátov, respektíve iných teroristických akcií. Ako
najnovší fenomén vystupuje do popredia krutosť akú používajú niektoré
teroristické skupiny voči bezbranným civilným osobám (Irak, severozápadná
Afrika, juhovýchodná Ázia) Usáma bin Ládin v roku 2001 povedal [8] : “Ak sa
snažíme získať nukleárne, chemické a biologické zbrane, nepozeráme sa na to
ako na zločin...“ Toto menej známe prehlásenie bin Ládina je treba brať vážne
a môžeme s veľkou pravdepodobnosťou predpokladať, že nastala doba
radikalizácie svetového terorizmu, ktorého aktivity môžu smerovať aj do oblasti
zneužitia jadrových technológií, respektíve inej formy zneužitia účinkov
rádioaktívnych látok. Preto aktuálnou úlohou demokratických krajín sveta bude
zintenzívnenie odhaľovania tendencií a skutkov terorizmu ako aj zvyšovanie
pripravenosti a odolnosti možných cieľov v týchto krajinách. Oproti
doterajšiemu stavu bude treba venovať zvýšenú pozornosť ochrane inštitúcií
a obyvateľstva. Z tohto hľadiska bola veľmi poučná informácia z Defence News
č.33, ešte z roku 1999, kde sa konštatuje, že Veľká Británia vynaloží 270
miliónov Libier na zvýšenie svojej biologickej a chemickej obranyschopnosti do
roku 2002.

Doterajšie hodnotenia vyplývajúce hlavne zo spravodajských zdrojov
potvrdzujú, že snahy a aktivity nastupujúceho nukleárneho terorizmu môžu byť
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rozmanité a možno v nich rozlíšiť tieto štyri navzájom na seba nadväzujúce
aktivity:
nelegálne získanie nukleárnych expertov

Aktivity
nukleárneho terorizmu

nelegálne získanie nukleárneho materiálu

zaplatenie nukleárnych vedcov

Získavanie nukleárnych
expertov

návrat nukleárnych vedcov
vyškolenie nukleárnych vedcov

zvládnutie výroby

Nelegálne získavanie
nukleárnych
technológií

235

U a 239Pu

zvládnutie štiepnej reakcie
výroba nukleárnej munície

krádeže nukleár. materiálu pri jeho výrobe

Nelegálne
získavanie rádionuklidov

krádeže nukleár. materiálu zo šrotovísk
krádeže nukleár. materiálu z výsk. ústavov
krádeže nukleár. materiálu z voj. skladov
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ZNEUŽITEĽNÉ NUKLEÁRNE TECHNOLÓGIE A RÁDIONUKLIDY
Predmetom záujmu nukleárneho terorizmu sú a budú také technológie,
ktoré umožňujú:
• výrobu primárnych štiepiteľných materiálov, t.j. uránu 235U a thória 232Th ako
aj sekundárnych štiepiteľných materiálov, ktoré sa v prírode nenachádzajú plutónia 239Pu a 233U,
• zvládnutie princípu štiepenia 235U alebo 239Pu ako podstaty jadrovej munície,
• výrobu jadrovej munície s dôrazom na jej miniaturizáciu,
• získanie rádioaktívnych látok s čo najvyššou rádiotoxicitou,
• vhodné transportné obaly pre rádioaktívne látky.
Pravdepodobne najväčší problém bude predstavovať výroba obohateného
uránu, ktorá predstavuje zložitú technológiu a zároveň predpokladá vhodný
a dostatočný zdroj uránovej rudy. Preto bolo predmetom záujmu v doterajšom
nelegálnom obchodovaní s jadrovým materiálom získanie 235U. Jadrové reakcie
umožňujúce získanie jadrovej energie sa v princípe delia na jadrové štiepne
reakcie a reakcie jadrovej syntézy.
V oblasti jadrovej munície okrem iného možno predpokladať sústredenie
úsilia na miniaturizáciu, hlavne na výrobu jadrových mín, ktoré predstavujú
transportu schopný a veľmi efektívny deštrukčný prostriedok. Jeho ničivé
účinky sú schopné prevýšiť i následky leteckého teroristického útoku v USA.
Vzhľadom na relatívne nízku hmotnosť (niekoľko desiatok kg), môžu mať
jadrové míny modifikáciu prevoznú i prenosnú. Realizáciou týchto plánov by
doterajšie tzv. „kufríkové bomby“ dostali novú, hrozivú dimenziu.
a) Obecný princíp štiepnych jadrových reakcií:
235

U ( 239Pu )+ 01n →

[

A +1

]

X ⇒ ZA Y1 + ZA Y2 + 2 01n + Q + γ
1

2

1

2

kde produkty štiepenia Y1 + Y2 predstavujú niekoľko variant navzájom od
seba ťažších a ľahších rádionuklidov, na ktoré sa pôvodný 235U rozštiepil, Q uvoľnenú energiu a γ uvoľnené gama žiarenie. Príklad možného štiepenia 235U:
1. možnosť: 235U ⇒ 93Rb+141Cs
235
U ⇒ 90Kr +143Ba
2. "
235
U ⇒101Sr +133Xe
3. "
Vzniknuté štiepne produkty sa v ďalšej etape v dôsledku rádioaktívneho rozpadu
menia na dcérske rádionuklidy o celkovom počte až 240 rôznych rádionuklidov.
Príklad ďalšieho štiepenia:
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β

β

β

β

90
90
90
90
90
36 Kr ⇒ 37 Rb⇒ 38 Sr ⇒ 39Y ⇒ 40 Zn
235
1
236
92 U + 0 n→ 92 U

β

β

β

β

143
143
143
143
143
56 Ba⇒ 57 La⇒ 58 Ce⇒ 59 Pr ⇒ 60 Nd

b) Princípy termonukleárnych reakcií:

predpokladom prebehnutia termonukleárnych reakcií je iniciačná teplota
(107°C), potrebná k syntéze deutéria a trítia, ktorá prebieha podľa nižšie
uvedenej reakcie.
2
3
4
1
1 H +1 H ⇒ He+ 0 n

+ 17,6 MeV

(1)

pre praktické účely sa využíva hydrid líthia 6Li2H, ktorý je ostreľovaný
neutrónmi uvoľnenými zo štiepnej reakcie z 235U :
6
1
4
3
3 Li + 0 n⇒ 2 He+1H

(2)

vzniknuté trítium 13 H , potom reaguje s deutériom 12 H , podľa reakcie č.(1)
c) Rádionuklidy

Pri analýze záujmov nukleárneho terorizmu možno predpokladať, že
okrem snahy zvládnuť niektoré jadrové technológie (za účelom konštrukcie
jadrových zbraní výbušného charakteru), bude trvalo aktuálna aj jeho snaha
získať také rádionuklidy, ktoré svojou rádiotoxicitou budú predstavovať zvláštne
riziko pri ich zneužití vo forme rádioaktívneho prachu, roztokov alebo v podobe
pevných rádioaktívnych žiaričov.
Ako zdroj týchto látok môžu poslúžiť jadrové reaktory, resp. cyklotróny,
v ktorých sa rádionuklidy oficiálne pripravujú aktiváciou terčových látok
neutrónmi, resp. protónmi alebo izoláciou rádionuklidov, ktoré vznikli v procese
štiepnej jadrovej reakcie z vyhorelých palivových článkov.
Nebezpečenstvo rádioaktívneho prachu vytvoreného z rádionuklidov
vysokej rádiotoxicity spočíva v možnosti jeho zneužitia na dlhodobejšiu
kontamináciu menších i väčších priestorov, vodovodov a vodojemov, hál,
9

kancelárií ale i kontaminácie stravy, jednotlivých osôb a podobne. Pri tomto
probléme je potrebné si uvedomiť, že zásadný rozdiel medzi chemickými
toxickými látkami a rádioaktívnymi látkami je v tom, že rádioaktívne látky sú
toxické už vo veľmi malých koncentráciách. Napríklad pre rádioaktívne olovo
210
Pb (β-) je najvyššia prípustná koncentrácia približne 5.10-6 µg.m-3. Ďalšou
nebezpečnou vlastnosťou rádionuklidov je ich latentné pôsobenie, ktoré môže
dosiahnuť i desaťročia ako napríklad u plutónia, ktoré pôsobí cca 15 rokov
latentne a v priebehu ďalších 30 rokov predstavuje trvalé riziko rakoviny.
Rozdelenie rádionuklidov podľa stupňa rádiotoxicity prináša nasledujúca
tabuľka [4]:

Trieda
rádiotoxicity
1
2
3
4
5

Rádionuklidy
60

Co,137Cs,210Pb,226Ra,239Pu,241Am
59
Fe,90Sr,106Ru,131I,210Po
123 125 144
I, I, Ce
14 32 89
C, P, Sr,90Y,99Tc
3
H,45Ca,147Pm

Samotná rádiotoxicita je daná predovšetkým týmito vlastnosťami rádionuklidov:
- polčas rozpadu rádionuklidu,
- druh a energia žiarenia,
- metabolizmus rádionuklidu v tele,
- biologická rýchlosť vylučovania daného rádionuklidu.
Stupeň rádiotoxicity klesá od triedy číslo 1 po triedu číslo 5. Medzi
najnebezpečnejšie rádionuklidy potom môžeme zaradiť triedu rádiotoxicity číslo
1, kam patria 60Co, 137Cs, 210Pb, 226Ra, 239Pu, 241Am. V praxi sa najčastejšie
možno stretnúť s týmito rádionuklidmi: 137Cs (β-,γ, T1/2 = 30r ), 90Sr (β-, T1/2 =
28r), 131I (β-,T1/2 = 8,4d). Jedná sa o rádionuklidy - produkty štiepenia v
atómových elektrárňach, 226Ra (α,T1/2 = 1620 r) sa nachádza v podzemných
slojoch tektosféry, kobalt 60Co (β-, T1/2 = 5,3 r ) ako štiepny produkt, respektíve
ako umelý rádioizotop má široké technické využitie.
Zneužitie produktov štiepenia v jadrových elektrárňach však nie je vec
jednoduchá, a pri zachovávaní prísnych prevádzkových podmienok
Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, by mala byť takmer vylúčená.
Nebezpečenstvo uvedených rádionuklidov spočíva hlavne v ich vysokej
ionizačnej schopnosti, pomerne dlhom polčase rozpadu ako aj v zložitom
metabolizme, pokiaľ sa dostanú do ľudského tela. Napríklad 90Sr sa zachytáva v
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kostnej štruktúre človeka, 137Cs v celom tele, 131I v štítnej žľaze, 239Pu v kostiach
a pľúcach a 14C v tukovom tkanive.
Rádioaktívny kobalt 60Co má pomerne široké využitie v praxi, čo vytvára
aj ľahšie možnosti pre jeho odcudzenie a následné zneužitie. V priemysle sa
využíva hlavne na radiačnú polymeráciu vysoko-energetickým žiarením a na
rôzne kontrolné systémy. V poľnohospodárstve na sterilizáciu, dezinsekciu
a konzerváciu plodín, dezinfekciu kalov a iné účely. V oblasti dozimetrie je
využívaný ako kontrolný žiarič.
Niektoré rádionuklidy sa môžu používať v nukleárnej medicíne, napríklad
I a
Tc a ďalšie. Rádionuklid 131I (β-) sa používa pri vyšetrovaní pečene,
obličiek a štítnej žľazy a rádionuklid 99mTc(γ) na vyšetrenie kostí, srdca, ciev
a pri skúmaní rakoviny. Táto skupina ako aj ďalšie rádionuklidy v medicíne
však nepredstavujú väčšie nebezpečenstvo z dôvodu veľmi krátkeho polčasu
rozpadu, čo výrazne limituje možnosti ich zneužitia.
131

99m

Uvedené a ďalšie rádionuklidy môžu byť nebezpečné v podobe pevných
látok (kovov), prášku, koloidov alebo v plynnej forme (fosfonáty, citráty,
chloridy, jodidy). Napr. práškovitý 137CsCl2 vyvoláva pri vzdialenosti 1 m
dávkový príkon 4,5 Gy.h-1.
OCHRANA OBYVATEĽSTVA

Ochrana obyvateľstva v prípade nukleárneho terorizmu bude závislá na
spôsobe zneužitia nukleárneho materiálu, na včasnom varovaní a na vybavenosti
obyvateľstva prostriedkami individuálnej ochrany. Kľúčovú úlohu však musí
zohrať funkcia systému civilnej ochrany, ktorý by mal mať už dnes ujasnenú
koncepciu ochrany obyvateľstva s dôrazom na vybrané objekty, ktoré sa môžu
stať obeťami takéhoto útoku ako prvé. Za týmto účelom musí byť včas
vykonaná analýza možných foriem zneužitia nukleárneho materiálu,
pravdepodobných objektov a zabezpečenia nevyhnutnej ochrany obyvateľstva
alebo skupiny obyvateľov. Ak pripustíme zneužitie nukleárneho materiálu aj
formou zámernej kontaminácie zdrojov vody, respektíve rozptýlenia
rádioaktívneho materiálu v práškovej konzistencii na frekventovaných
a dôležitých priestoroch, potom ochrana obyvateľstva bude vyžadovať viac ako
použitie ochranných masiek a prostriedkov celotelovej ochrany. Takéto situácie
bude možné eliminovať predovšetkým pravidelnými meraniami (zisťovaním
rádioaktivity) v danom zariadení, médiu, respektíve priestore. Na základe
doterajších znalostí a pozorovaní, autori článku môžu konštatovať, že napríklad
v spôsobe prípravy a distribúcie pitnej vody absentuje priebežná kontrola jej
prípadnej kontaminácie rádioaktívnymi látkami. Meranie rádioaktivity napriek
hrozbám terorizmu sa vykonáva len ako meranie rádioaktívneho pozadia
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orgánmi civilnej ochrany, pričom sa vykonáva formou odberu vzorkov z pevne
stanovených priestorov v teréne. Vychádzajúc z hrôz doteraz uskutočnených
teroristických činov ako aj z možného zneužitia chemických, biologických
a nukleárnych prostriedkov, autori článku sú presvedčení, že je najvyšší čas na
vytvorenie nového modelu ochrany pred vyššie uvedenými látkami, vrátane
systému kontroly rádioaktívnej kontaminácie.
ZÁVER:

Za posledné desaťročia sa terorizmus prejavil takmer výlučne formou
použitia klasických zbraní, a len v ojedinelých prípadoch sa prejavil v podobe
chemického, prípadne biologického terorizmu relatívne malého rozsahu. Avšak
terorizmom spôsobené pretrvávajúce napätie, vyhrážky ako aj konflikty s ním
spojené v rôznych častiach sveta, nasvedčujú o jeho vzostupnej tendencii,
pričom nemožno s určitosťou vylúčiť i zneužitie nukleárneho materiálu.
Výrazne sa posmelil samovražedným leteckým útokom v USA. V súčasnej dobe
sa jeho budúce aktivity ani nedajú odhadnúť i z toho dôvodu, že v jeho prospech
pracuje dobre organizovaná, takmer celosvetová sieť fanatikov združených
v teroristických organizáciách, ktorých aktivity sú veľmi nebezpečné.
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V posledních letech došlo ve většině států k výraznému posunu
v posuzování možností teroristického útoku proti nejrizikovějším cílům. Jednou
z posuzovaných variant je i možnost teroristického útoku s využitím CBR látek
proti objektům ať již shromažďovacím, multifunkčním nebo z jiného pohledu
významným.
Jedním z klíčových prvků při posuzování možnosti provedení útoku
s využitím CBR látek a hodnocení jejich průběhu a následků je
vzduchotechnický systém použitý v objektech. V moderních objektech slouží
obvykle takovéto systémy pro topení, větrání a klimatizaci objektu a jsou
obvykle označovány jako HVAC systémy.
HVAC systémy v objektu se mohou stát vstupními body a distribučními
systémy pro řadu nebezpečných kontaminantů včetně CBR látek. Správně
navržené, instalované a udržované systémy filtrace a čištění vzduchu mohou
naopak snížit účinky úniku CBR látek ať již uvnitř nebo vně budovy
odstraněním nebo alespoň výrazným snížením koncentrace kontaminantů
z dodávky vzduchu do budovy.
Je nutné řešit dvě základní problémové oblasti
– jak upravit budovy tak, aby byla snížena pravděpodobnost vzniku a
účinku mimořádné události s CBR látkami,
– jak rychle a odpovídajícím způsobem reagovat, pokud takováto událost
nastane.
Vzhledem k tomu, že tato problematika se netýká jen nově
projektovaných objektů, je zapotřebí řešit doporučení postupu zahrnující
následující oblasti:
– jak upravit stávající „zájmové“ objekty, aby byla zajištěna vyšší ochrana
ovzduší,
– jak navrhovat nové objekty, aby byly lépe zajištěné,
– jaké plány by měly být předem připraveny, aby pomohly efektivně
rozhodovat o dalším postupu během CBR události.
Snižování napadnutelnosti objektů CBR látkami šířenými vzduchem
vyžaduje komplexní přístup. Rozhodnutí, která ochranná opatření by měla být
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realizována je potřebné založit na profilu hrozby a hodnocení zabezpečení
budovy a jejích obyvatel.
Základní opatření pro zvýšení úrovně zabezpečení proti CBR útoku lze
rozdělit do čtyř hlavních kategorií:
–
–
–
–

co nedělat
fyzické zabezpečení
ventilace a filtrace
údržba, správa, školení a výcvik.

Co nedělat

Je nutné zajistit, aby jakékoliv úpravy a opatření podniknuté pro zvýšení
ochrany proti CBR útoku neměla nepříznivý účinek na systémy budovy (HVAC,
požární ochrana, bezpečnost osob apod.) nebo obyvatele (uživatele budov za
normálních provozních podmínek (kvalita vnitřního prostředí v budově, úroveň
bezpečnosti v případě požáru apod.). Před návrhem a realizací úprav pro zvýšení
ochrany před CBR útokem je nutné důsledně posoudit dopad bezpečnostních
opatření na systémy objektů.
Fyzické zabezpečení

Mezi jedno z nejefektivnějších opatření jak zabránit CBR útoku patří
fyzické zabránění přístupu útočníkovi ke klíčovým a nejzranitelnějším místům
vzduchotechnického systému.
Zabránit útočníkovi v přístupu k cílovému zařízení vyžaduje zejména
fyzické zabezpečení vstupů, skladů, přístupů na střechy a do strojoven a
technických prostor a zabezpečení omezení přístupu k venkovním vstupům
vzduchu HVAC systému budovy. Potřeba fyzického zabezpečení každé budovy
by měla být hodnocena individuálně, protože také ohrožení CBR útokem se
bude měnit od budovy k budově.
Některá opatření fyzického zabezpečení jako např. dveře s blokovacím
zařízením do strojoven, jsou levná a nebudou na obtíž uživatelům budovy. Tyto
typy opatření mohou být realizovány ve většině budov. Jiná opatření fyzického
zabezpečení, jako např. roentgenové zařízení pro kontrolu zásilek a
bezpečnostní rámy pro kontrolu osob, jsou dražší nebo značně nepohodlná pro
uživatele. Takováto opatření by přesto měla být realizována tehdy, když jsou po
zvážení ohrožení a následků teroristického útoku přínosem. Ve většině objektů
jsou aplikovatelná následující základní opatření fyzického zabezpečení:
–
–
–
–

zabránění v přístupu k venkovním přívodům vzduchu
zabránění přístupu veřejnosti do strojoven technických zařízení
zabránění veřejnosti v přístupu na střechy budov
zajištění mřížek větracích výduchů
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– zavedení bezpečnostních opatření jako např. hlídky, alarmy a kamery na
ochranu napadnutelných oblastí
– omezení přístupu externího personálu do provozních systémů budovy
– omezení přístupu k informacím o budově
− všeobecná zlepšení fyzického zabezpečení budovy
V případě nových objektů a tam, kde to je realizovatelné i u stávajících
objektů je vhodné izolovat vestibuly, podatelny podniku, nakládací rampy a
oblasti skladů.
Zabezpečení venkovních přívodů vzduchu před neoprávněným přístupem
je jedním z nejdůležitějších kroků při ochraně vnitřního prostředí budov.
Venkovní vzduch vstupuje do budovy přes tyto vstupy a je HVAC systémem
distribuován budovou. Zavedení CBR látek do venkovních přívodů vzduchu
umožňuje útočníkovi použít HVAC systém jako prostředek pro disperzi látky po
budově. Veřejně přístupné venkovní přívody vzduchu umístěné při nebo pod
úrovní terénu jsou nejrizikovější – částečně v důsledku své přístupnosti (což
také činí jejich vizuální nebo akustickou identifikaci snazší) a částečně proto, že
většina úniků CBR látek blízko budovy bude blízko země a může tam zůstat.
Zabezpečení venkovních přívodů vzduchu je základní mezní čárou obrany při
omezení externího CBR útoku na budovu.

Pro ochranu venkovních přívodů vzduchu je efektivní využití
následujících opatření:
– přemístění venkovních přívodů vzduchu do veřejnosti nepřístupného nebo
alespoň obtížně přístupného místa
– nadstavení venkovních přívodů vzduchu do výšky min. 3,5 ÷4 m
– zakrytí vstupu vzduchu nakloněnou kovovou mříží tak, aby se zmenšila
hrozba z házení předmětů do přívodu
− vytvoření bezpečnostních zón kolem venkovních přívodů vzduchu.
Přemístění venkovních přívodů vzduchu. Nejvýhodnější je přemístění
přístupných venkovních přívodů vzduchu do veřejnosti nepřístupného místa.
V ideálním případě by přívod měl být umístěn na zabezpečené střeše nebo
vysoké stěně. Nejnižší hrana venkovních přístupů vzduchu by měla být umístěna
na nejvyšší dosažitelné úrovni nad zemí nebo nad jakoukoliv blízkou přístupnou
úrovní (tj. vedlejší opěrnou zdí, nakládací rampou, nástěnným madlem apod.).
Tato opatření jsou také výhodná při omezení neúmyslných zavlečeních jiných
typů kontaminantů jako např. chemikálií z terénních úprav do budovy.
Nadstavení venkovních přívodů vzduchu. Jestliže přemístění venkovních
přívodů vzduchu není proveditelné, lze konstruovat nadstavení vstupů bez
vytvoření nepříznivých účinků na HVAC výkon.V závislosti na rozpočtu, čase,
nebo vnímané hrozbě, může být nadstavení vstupů přívodů venkovního vzduchu
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konstruováno jako dočasné nebo permanentní. Cílem je minimalizovat
přístupnost veřejnosti k nasávacím otvorům. Obecně to znamená čím vyšší
nadstavení, tím lépe – pokud jsou přiměřeně uvažována jiná konstrukční
omezení (např. nadměrná ztráta tlaku, dynamické a statické zatížení objektu
apod.). Výška nadstavení 3,5 ÷ 4 m umístí vstup mimo běžný dosah jednotlivců
bez něčí pomoci. Vlastní vstup do přívodu by měl být kryt nakloněnou kovovou
mříží tak, aby se zmenšila hrozba z házení předmětů do přívodu. Obecně
přijatelný je minimální úklon 45˚.
Vytvoření bezpečnostních zón kolem venkovních přívodů vzduchu.
Preferovanou ochrannou strategií jsou fyzicky nepřístupné přívody venkovního
vzduchu. V případech, kdy jsou venkovní přívody vzduchu veřejně přístupné a
jejich přemístění nebo fyzické nadstavení není reálné, může být efektivní
alternativou vytvoření obvodové bariéry, která brání veřejnému přístupu
k oblastem venkovního přívodu vzduchu. Preferováno je železné oplocení nebo
podobné průhledné bariéry, které nebudou překážet vizuální detekci
teroristických aktivit nebo uložení CBR zdroje. Uzavřená oblast by měla také
zahrnovat otevřenou ochrannou zónu mezi veřejně přístupnými plochami a
žaluziemi v přívodu vzduchu. Tak jednotlivci pokoušející se vstoupit do těchto
chráněných oblastí budou nápadnější bezpečnostnímu personálu a veřejnosti.
Koncepci ochrany zlepší i monitorování ochranné zóny uzavřeným televizním
okruhem (CCVT) nebo senzory narušení a použití bezpečnostního osvětlení.
Zabránění přístupu veřejnosti do strojoven technických zařízení.
Zabezpečení strojoven technických zařízení úzce souvisí s přemístěním
venkovních přívodů vzduchu. Strojovny technických zařízení mohou být na
jednom nebo více místech uvnitř budovy. Tyto oblasti poskytují přístup
k centralizovaným mechanickým systémům (HVAC, výtah, voda atd.), včetně
filtrů, klimatizačních jednotek, a odsávacích zařízení. Taková zařízení jsou
náchylná k poškození a mohou být proto použita pro CBR útok. Přístup
ke strojovnám technických zařízení by měl být přísně kontrolován uzamčením,
kódovými kartami, příp. podobnými bezpečnostními opatřeními.
Zabránění veřejnosti v přístupu na střechy budov. Přístup na střechu
budovy umožňuje přístup do budovy a přístup k přívodům vzduchu a HVAC
zařízení (např. HVAC jednotky, odtahy apod.) umístěné na střeše. Z hlediska
fyzického zabezpečení jsou střechy obdobné jako jiné vstupy do budovy a měly
by být odpovídajícím způsobem zabezpečeny.

Střechy s HVAC zařízením by se měly brát jako plochy (strojovny)
technických zařízení. Oplocení nebo jiné bariéry by měly omezit přístup
z vedlejších střech. Přístup na střechy by měl být přísně kontrolován pomocí
zámků na klíč, kódových karet a podobných opatření. Evakuační východ by měl
být pečlivě kontrolován.
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Zavedení bezpečnostních opatření jako např. hlídky, alarmy a kamery na
ochranu napadnutelných oblastí. Těžko přístupné venkovní přívody vzduchu a
chráněné vstupy do strojoven nemohou zastavit dostatečně rozhodnutou osobu.
Bezpečnostní personál, senzory detekující vniknutí, CCTV kamery apod. mohou
dále zvýšit bezpečnost rychlým upozorněním personálu na porušení bezpečnosti
blízko venkovních přívodů vzduchu nebo jiných napadnutelných míst.
Izolace vestibulů, podatelen podniku, nakládacích ramp a oblastí skladu.
Vestibuly, podatelny podniku (včetně různých poštu zpracovávajících oblastí),
nakládací rampy a jiné vstupní a skladové oblasti by měly být fyzicky izolovány
od zbytku budovy. Toto jsou oblasti, kde mohou velká množství CBR látek
vniknout do budovy. Dveře budovy, včetně dveří vestibulu a dveří nakládací
rampy by měly zůstávat zavřené, když se nepoužívají.

Aby se zabránilo šíření kontaminantu vypuštěného do vestibulů,
podatelen podniku a nakládacích ramp, jejich HVAC systémy by měly být
izolované a oblasti udržovány v podtlaku ve vztahu ke zbytku budovy, ale v
přetlaku ve vztahu k venkovnímu prostředí. Fyzická izolace těchto oblastí
(dobře utěsněné stěny od podlahy ke stropu, utěsněný prostup stěnami) je
zásadní pro udržení rozdílu tlaku a vyžaduje speciální pozornost pro zajištění
vzduchotěsných hranic mezi těmito oblastmi
a přilehlými prostorami.
V některých konstrukcích budov (např. když mají vestibuly s přístupem výtahu)
bude vytvoření podtlakové diference představovat problém. Kromě toho by
neměly vestibuly, podatelny a nakládací rampy sdílet výdušný systém vzduchu a
zpětné větve systému s jinými oblastmi budovy. Některá z těchto opatření jsou
snazší v nově stavěných budovách nebo v budovách procházejících
rekonstrukcí.
Přístup do budovy z oblasti vestibulu by měl být omezen bezpečnostními
kontrolami jednotlivců a zásilek před jejich vstupem do zabezpečených oblastí.
Izolace vestibulu je zejména důležitá v budovách, kde jsou hlavní vestibuly
přístupné veřejnosti. Podobné kontroly přicházející pošty by měly také být před
jejím dopravením do bezpečných oblastí budovy. Boční vstupní dveře, které
obcházejí určené kontrolní bezpečnostní body by měly být přísně kontrolovány.
Zajištění mřížek větracích výduchů. Podobně jako u venkovních příchodů
vzduchu, mřížky HVAC výduchů, které jsou přístupné veřejnosti a nejsou
snadno pozorovatelné bezpečnostními službami, mohou být napadnuta jako cíl
CBR kontaminantů. Zařízení s přístupem veřejnosti může být nejvíce
napadnutelné tímto typem CBR útoku. Stanovení zabezpečení budovy může
pomoci rozhodnout, která, jestli vůbec nějaká, bezpečnostní opatření realizovat
pro zabezpečení mřížek větracích výduchů. Je nutné dát pozor, aby vybrané
opatření nepříznivě neovlivnilo výkon HVAC systému budovy. Ochranná
opatření pro mřížky výduchů zahrnují zejména:
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– přemístění mřížek výduchů na nepřístupná, přesto pozorovatelná místa
– zvyšování bezpečnostních opatření (lidé nebo CCTV) blízko
napadnutelných ochranných mřížek výduchů
– nasměrováním přístupu veřejnosti od ochranných mřížek výduchů
− odstraňováním nábytku a vizuálních překážek z oblastí blízko ochranných
mřížek výduchů.
Omezení přístupu externího personálu do provozních systémů budovy. Je
nutné zabránit poškození údržbářským personálem zvenčí, členové personálu
budovy by měli doprovázet tyto jednotlivce během jejich služební návštěvy a
měli by vizuálně kontrolovat jejich práci před konečným přijetím jejich služby.
Dalším možným řešením je také zajištění požadovaných služeb prostřednictvím
spolehlivého, předem ověřeného personálu poskytujícího služby od
důvěryhodného dodavatele.
Omezení přístupu k informacím o budově. Informace o provozu budovy –
včetně zásobování energiemi, systémů dopravy, plánů a schémat požárních,
záchranných a bezpečnostních systémů, procedur nouzových ovládání apod. - by
měly být striktně kontrolovány. Takovéto informace by se měly poskytovat
pouze pověřeným osobám uvedeným na připravených seznamech, dokumenty
by měly mít číslované kopie apod.
Všeobecná zlepšení fyzického zabezpečení budovy. Kromě výše
popsaných bezpečnostních opatření pro HVAC a jiné provozy budovy mohou
zlepšení fyzického zabezpečení zlepšit celkové zabezpečení budovy. Budova
nebo komplex budov by měly mít bezpečnostní plot a kontrolovaná přístupová
místa. I ve veřejných budovách, jako např. muzea, které jsou svou povahou
otevřená veřejnosti musí být takové oblasti jako strojovny zakázány
nepověřeným jednotlivcům. Pokud není budova považována za přístupnou
veřejnosti, je podle okolností nutné zvážit, zda nezakázat návštěvníkům vstup
mimo vstupní oblast bez doprovodu. Je vhodné uvažovat zavedení několika
úrovní zabezpečeného přístupu.
Ventilace a filtrace

HVAC systémy a jejich komponenty by měly být hodnoceny s ohledem
na to, jaký mají dopad na napadnutelnost při aplikaci CBR látek. Relevantní
otázky zahrnují kontroly HVAC systému, schopnost HVAC systému „čistit“
budovu, účinnost instalovaných filtrů, kapacitu systému ve vztahu
k potenciálním zlepšením filtrů a významnost nekontrolovaných průniků do
budovy. Jiným činitelem je napadnutelnost HVAC systému a jednotlivých
komponent, zejména když je objekt veřejně přístupný. Pro budovy, které mají
zabezpečený přístup, mohou být komponenty v interiéru považovány
v závislosti na úrovni zabezpečení za méně napadnutelné.

18

Zhodnocení různých variant řízení HVAC systémů. Mnoho centrálních
HVAC systémů má energetické řídící a kontrolní systémy, které mohou
regulovat průtok vzduchu a tlaky uvnitř budovy na základě reakce na nouzový
stav. Některé moderní protipožární signalizační systémy mohou také poskytovat
užitečné schopnosti během CBR událostí. V některých případech by mohlo být
nejlepší alternativou reakce vypnutí HVAC a odsávacích systémů a tak se
vyhnout zavlečení CBR látky zvenku. V jiných případech může kontrola
vnitřního tlaku a průtoku vzduchu zabránit šíření CBR látky uvolněné v budově
a nebo i zajistit bezpečnost únikových cest. Rozhodnutí zavést nouzové
alternativy řízení HVAC systémů by měla být učiněna po důsledném posouzení
funkce HVAC systémů a dalších bezpečnostních systémů budovy. V úvahu
musí být brána i možnost kontaminace okolí budovy apod.

Vstupní prostory, nakládací rampy a podatelny podniků by měly mít
manuálně provozované odsávací systémy, aktivované školeným personálem, na
odstranění kontaminantů v případě známého úniku odčerpávající vzduch do
vhodných oblastí.
Zhodnocení filtrace. Zvyšování účinnosti filtrů je jedním z několika
opatření, která lze předem provádět pro zmírnění následků vnitřního i vnějšího
úniku CBR látek. Rozhodnutí zvýšit účinnost by však mělo být učiněno opatrně
s důkladným pochopením ochranných omezení plynoucích ze zlepšení. Potřeby
filtrace budovy by mohly být hodnoceny s ohledem na realizaci nejvyšší
účinnosti filtrace, která je kompatibilní s instalovaným HVAC systémem a jeho
požadovanými provozními parametry. Obecně zvýšená účinnost filtru poskytne i
zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy. Zvýšená ochrana před CBR
aerosoly však nastane pouze tehdy, když nárůst účinnosti filtrace se bude týkat
rozsahu velikosti částic a fyzikálního stavu CBR kontaminantu.

Zlepšení filtrace není tak jednoduché jako pouhé nahrazení filtru s nízkou
účinností filtrem s účinností vyšší. Typicky filtry s vyšší účinností mají vyšší
tlakovou ztrátu, což bude mít za následek určitou redukci průtoku vzduchu
v systému. Pokles průtoku závisí i na konstrukci a kapacitě HVAC systému. Při
použití filtrů s adsorbenty mohou být tlakové ztráty ještě větší.
Integrita systému uchycení filtru HVAC systému má největší dopad na
instalovanou účinnost filtrace. Snižování průniku nefiltrovaného vzduchu kolem
filtrů, způsobené špatným těsněním mezi filtrem a rámem, může být tak důležité
jako zvyšování účinnosti filtru.
Zavedení vyšší účinnosti filtrace poskytuje kromě zvýšené ochrany před
teroristickými CBR útoky i lepší kvalitu vnitřního prostředí. Náklady spojené s
filtrací zahrnují zejména periodické náklady na média filtrů, náklady na výměnu
a likvidaci filtrů a samozřejmě i náklady na energii pro pohon ventilátorů,
nutných pro překonání tlakových ztrát. V některých případech může být nárůst
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nákladů na životní cyklus filtrů s vyšší účinností kompenzován nižšími náklady
na provoz a údržbu vlastního systému, který se méně zanáší a může tak
dosahovat vyšší účinnosti vytápění i chlazení. V případě zavedení vysoce
účinných částicových filtrů (HEPA) nebo adsorbérů s aktivním uhlíkem lze
očekávat výrazný nárůst celkových nákladů.
Vedení zpětného vzduchu vzduchovody nebo bez vzduchovodů. Použití
vzduchovodů pro vedení vratného vzduchu nabízí omezené přístupové body pro
zavedení CBR látky. Větrací otvory zpětného vzduchu by měly být umístěny na
dobře viditelných místech, což snižuje riziko tajného zavedení látky do systému
zpětného vedení vzduchu. Systémy nevedeného vratného vzduchu (bez
vzduchovodů) obvykle užívají chodby nebo prostory nad podhledy jako cest
nebo sběrných komor vratného vzduchu. CBR látky zavedené v kterémkoliv
místě nad podhledem ve vratném systému s prázdným prostorem pod stropem
se budou s největší pravděpodobností vracet zpět do HVAC jednotky a bez
vysoce účinné filtrace pro konkrétní látku opětně distribuovat do obydlených
oblastí. Budovy by měly být navrženy tak, aby se minimalizovalo smíchání
vzduchu mezi zónami klimatizace, což lze částečně dosáhnout omezením
sdílených zpětných větrních cest.
Použití málo propouštějících rychle působících klapek (hradítek). Rychlá
reakce jako např. rychlé vypnutí HVAC systému může také zahrnovat uzavírání
různých klapek, zejména těch, která řídí tok vnějšího vzduchu (v případě
externího CBR úniku). Když je vypnut systém HVAC, tlak v budově může být
ve srovnání s venkovním stále negativní, což táhne venkovní vzduch do budovy
přes mnohé propouštěcí cesty včetně HVAC systému. Tyto cesty by měly být
minimalizovány mimo jiné i použitím málo propustných klapek.
Vzduchotěsnost budovy. Významná množství vzduchu mohou vstoupit do
budovy infiltrací přes plášť budovy (vlivem průsaků a jeho propustnosti).
Takový průsak je závažnější v případě masivního vnějšího CBR útoku. Redukce
průsaku vzduchu je záležitostí těsné konstrukce budovy v kombinaci
s vytvářením přetlaku v budově. I když je vytváření přetlaku v budově
hodnotnou strategií CBR ochrany v jakékoliv budově, je pravděpodobné, že
bude efektivnější v budově bez netěsností. Aby byla tato ochrana efektivní musí
být vzduch přiváděný do budovy pro dosažení přetlaku účinně filtrován pro
danou CBR látku. Přesto, že zvyšování vzduchotěsnosti exitující budovy je ve
srovnání s novými stavbami výrazně problematičtější, přesto by se o něm mělo
vážně uvažovat.
Údržba, havarijní připravenost a školení
„Havarijní“ plány, politika a postupy. Všechny budovy by měly mít
aktuální havarijní plány nejen pro případ mimořádných událostí způsobených
požárem, počasím aj., ale ve světle minulých zkušeností s antraxem a
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podobnými hrozbami ve Spojených státech by měly být tyto plány
aktualizovány tak, aby uvažovaly scénáře CBR útoků a procedury s tím spojené
pro předávání instrukcí obyvatelům budov, identifikaci vhodných oblastí úkrytu
v místě (jestliže existují), identifikaci vhodného použití a výběru osobních
ochranných pomůcek (tj. oděv, rukavice, respirátory), řízení evakuace a další
postupy při těchto mimořádných událostech.
Plány by měly být co nejkomplexnější, ale, jak bylo popsáno výše, přístup
k nim by měl být chráněný a omezený. Vhodným způsobem navržené postupy
mohou mít velký vliv na možnost obyvatel přežít v případě CBR útoku.
Nezbytnou podmínkou je i školení zaměstnanců, zejména těch, kteří mají
během události konkrétní zodpovědnost.
Školení zaměstnanců údržby HVAC. Měla by se provádět pravidelná
školení personálu HVAC údržby věnovaná provozu a údržbě systému. Toto
školení by mělo zahrnovat postupy, které by se měly dodržovat v případě
podezření na únik CBR látky. Školení by mělo také zahrnovat zdravotní a
bezpečnostní aspekty pro údržbářský personál.
Preventivní údržba a postupy. Postupy a harmonogramy preventivní
údržby by se měly zavádět pro čištění a údržbu komponent ventilačních
systémů. Náhradní filtry, součástky atd. by měli dodat znání výrobci, a měly by
se před instalací prověřit. Je důležité, aby ventilační systém byl udržován a
čištěn podle podrobného popisu výrobce.
Závěr

Úvahy o funkci vzduchotechniky ve vztahu k teroristickým útokům za
použití CBR musí brát v úvahu zejména následující varianty:
– vnější útok na budovu s nebo bez využití vzduchotechnických systémů po
„distribuci“ CBR látek;
– vnitřní útok na budovu s nebo bez využití vzduchotechnických systémů
pro „distribuci“ CBR látek;
− vnější masivní použití CBR látek neorientované specificky proti
posuzované budově.
U stávajících objektů a vzduchotechnických systémů je jako prioritní a
relativně málo nákladná spatřována otázka zajištění fyzické bezpečnosti zejména
ve vztahu k omezení přístupu k otvorům pro přívod vzduchu a klíčovým
komponentám vzduchotechnických systémů (strojovny, …), dále zajištění
požadované těsnosti systému a správné funkce jednotlivých komponent (klapky
a jejich těsnost atd.).
Změna použitého systému filtrace vzduchu, tj. zejména přechod od
„klasických“ částicových filtrů k HEPA filtrům a doplnění „chemické“ filtrace
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není u naprosté většiny systémů možná bez vynaložení vysokých nákladů
vyvolaných nutností výměny ventilátorů z důvodu výrazně větších tlakových
ztrát a malé rezervy výkonu u stávajících systémů.
Nepřipravenost personálu a následné špatné zvolení funkčního režimu
vzduchotechnického systému při použití CBR může výrazně zhoršit situaci a
naopak.
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Abstrakt

Evakuace osob je již dlouhodobě v požární ochraně vnímána odchylně
než na úseku ochrany obyvatelstva. Do nabytí účinnosti zákona o integrovaném
záchranném systému [1] to bylo dáno rozdílným přístupem jednotlivých složek
k této problematice, nicméně po 1.1.2001 je i ochrana obyvatelstva v gesci
Hasičského záchranného sboru České republiky, ale rozdílnost ve vnímání
významu pojmu evakuace osob z předpisů nevymizela.

Pojetí v oblasti požární ochrany

V požární ochraně (dále také PO) nebyl v právních předpisech pojem
evakuace nikdy přesně definován. Všeobecně je však chápán jako krátkodobé
opuštění potenciálně ohroženého prostoru průvodními účinky požáru (např.
úbytkem kyslíku, zplodinami hoření, teplem) bez pomoci záchranných složek.
Z hlediska časového se jedná o opuštění prostoru za dobu řádově desítek
sekund, maximálně minut. Klasickým a hasičům nejznámějším příkladem
evakuace, je opuštění objektu, v němž byl vyhlášen požární poplach, a to podle
předem zpracovaného evakuačního plánu po stanovených únikových cestách
(obr. 1).
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Obr. 1 Příklad označení únikových cest a požárního evakuačního plánu
V praxi dochází poměrně často k záměně pojmů evakuace a záchrany
osob. Dle literatury [2] je záchrana osob chápána jako situace, kde byla
z nejrůznějších příčin znemožněna evakuace osob a vyvstane potřeba pomoci
zvenčí. Pak již není rozlišován druh přicházející pomoci. Jestliže je tedy nutné
ohrožené osoby vyvádět po schodištích za pomoci dýchací techniky, jedná se již
o záchranu a nikoliv o evakuaci. Záchrana osob není předmětem příspěvku a
výše uvedený komentář je zde uveden pouze pro přesné vymezení řešené
problematiky.
Zákon o požární ochraně [3] pojem evakuace nezmiňuje. Vyhláška o
požární prevenci [4], která zákon provádí, s ním standardně pracuje ve smyslu
výše uvedeného. Pojem evakuace je ve vyhlášce o požární prevenci aplikován
v mnoha dílčích částech, např. při vymezení podmínek pro hašení požáru a
záchranné práce (§11), zpracování posouzení požárního nebezpečí (§16),
definování obsahu požárního evakuačního plánu (§33), zpracování požárně
bezpečnostního řešení (§41), rozvedení a upřesnění činnosti výkonu státní
požárního dozoru (§46).
Termín evakuace není blíže specifikován ani v dalších právních
předpisech, které s požární ochranou souvisí (např. Nařízení vlády č. 172/2001
Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).
Další právní předpis, kterým je vyhláška o organizaci a činnosti jednotek
požární ochrany [5], se k evakuaci staví „diplomaticky“. Na straně jedné s ní
pracuje ve smyslu výše popsaného, na straně druhé již uvádí zásady činnosti
jednotek na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel s odkazem na zákon o
integrovaném záchranném systému [1] (dále jen zákon o IZS).
Pojem evakuace se vyskytuje rovněž v právních předpisech souvisejících
se stavební činností. Na základě Směrnice rady Evropského společenství
89/106/EHS pro stavební výrobky a Interpretačního dokumentu č. 2 (dále jen
interpretační dokument) byly do legislativy v ČR implementovány mimo jiné
také požadavky související s evakuací osob. V interpretačním dokumentu je
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však pojem evakuace poměrně vágně vymezen jako „uspořádaný pohyb osob na
bezpečné místo“ s upřesňujícím odkazem na předpis ISO 8421-6 Fire protection
- Vocabulary - Part 6: Evacuation and means of escape.
Mezi nejvýznamnější právní předpisy v oblasti stavebnictví na území ČR
lze zařadit zejména stavební zákon [6], vyhlášku provádějící některá ustanovení
stavebního zákona [7] a dále také vyhlášku o obecných technických požadavcích
na výstavbu [8]. Z výše uvedených dokumentů se s termínem evakuace lze
setkat ve vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu (např. ve
všeobecných požadavcích a v požadavcích na zajištění úniku osob). Ostatní
předpisy s termínem evakuace osob nepracují. Diskutovaný pojem se bez
bližšího definičního vymezení objevuje také v jiných obecnějších právních
dokumentech jako jsou zákoník práce [9] a vyhláška stanovující základní
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení [10].
Pojem evakuace je velmi intenzívně používán také v některých
technických předpisech požární ochrany. Jde zejména o tzv. kmenové normy
požární bezpečnosti staveb [11, 12]. V uvedených normách je termín užíván
v souvislosti s definicí únikových cest, návrhových požadavcích na stavební
objekty a zejména pak doby evakuace. Předpokládaná doba evakuace tu je při
hodnoceních srovnávána s mezní dobou evakuace tu, max. Stanovené doby
evakuace zahrnují pouze dobu vlastní evakuace bez zohlednění doby pro detekci
vznikajícího nebezpečí a následně pro vyhlášení požárního poplachu. Doby
evakuace jsou uváděny v minutách.
V průběhu let se ustálil názor odborníků působících v požární ochraně na
hodnotu mezní doby evakuace na nechráněné únikové cestě tu, max ≈ 2,5 minuty
[13]. Obecně se za nejpravděpodobnější rychlost pohybu osob uvádí hodnoty
v intervalu 15 až 40 m.min-1. Rychlost pohybu osob je nejen proměnlivou
hodnotou, ale také veličinou, která závisí na hustotě osob v objektu ρe a dalších
aspektech (např. fyzický a psychický stav unikajících osob, stáří osob).
Mezní dobu evakuace nelze z důvodů mnohých činitelů, které jsou
specifické pro různé prostory, považovat za exaktní číslo. Názorově ustálená
doba evakuace na nechráněné únikové cestě podporuje názor, že z hlediska
požární ochrany je evakuace chápána jako krátkodobý proces, který je ukončen
v okamžiku, kdy se unikající osoby vyskytují na volném prostranství nebo
v jiném chráněném prostoru obdobného charakteru. Současně nejsou řešena
další opatření související s následnou péčí o evakuované osoby.

Evakuace osob z pohledu ochrany obyvatelstva

Na úseku ochrany obyvatelstva (dále také OO) se evakuace osob řešila
především z pohledu hrozby ozbrojeného konfliktu a následného přemístění
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obyvatelstva z míst předpokládané bojové činnosti do míst, která zajišťují pro
evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování. Jde tedy relativně o
dlouhodobý proces včetně zajištění dalších opatření souvisejících s následnou
péči o evakuované osoby (viz obr. 2).

Obr. 2 Proces evakuace obyvatelstva
Obdobně zákon o IZS [1] již ve vymezení pojmů (§2) rozumí ochranou
obyvatelstva plnění úkolů civilní ochrany – zejména varování, evakuace, ukrytí
a nouzové přežití obyvatelstva – s odkazem na článek 61 Dodatkového
protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí
mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I), přijatého v Ženevě dne 8.
června 1977 a publikovaného sdělením pod č.168/1991 Sb. Protokol I chápe
evakuaci jako humanitární úkol, jehož cílem je chránit civilní obyvatelstvo
před nebezpečím, pomoci mu odstranit bezprostřední účinky nepřátelských akcí
nebo pohrom a také vytvořit nezbytné podmínky pro jeho přežití. S pojmem
evakuace pracuje tento zákon i v dalších částech - v úkolech hasičského
záchranného sboru kraje (§10), v úkolech orgánů obce (§15 a §16) a v úkolech
velitele zásahu (§19).
Zákon o IZS v oblasti způsobu evakuace a jejího všestranného
zabezpečení provádí vyhláška k přípravě a provádění úkolů obyvatelstva [14], a
to konkrétně v části čtvrté. Je zde stanoven způsob provádění evakuace (§12), je
jednoznačně definováno, že se evakuace provádí z míst ohrožených
mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo
náhradní ubytování a stravování. Dále jsou určeny skupiny obyvatelstva, pro
které se evakuace plánuje přednostně, mimořádné události a zóny havarijního
plánování, pro které se evakuace plánuje. V tomto paragrafu je rovněž
problematicky zakotveno, že opuštění míst ohrožených mimořádnou událostí se
plánuje do 48 hodin a u velké sídelní a průmyslové aglomerace až do 72 hodin,
což při potenciální evakuaci ze zóny havarijního plánování objektů nebo
zařízení s nebezpečnými chemickými látkami (ve smyslu zákona o prevenci
závažných havárií [15]) je předpoklad nesmyslný. Standardně se v těchto
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případech neevakuuje vůbec, ve výjimečných případech by byla evakuace
žádoucí v relacích časově reálné proveditelnosti – tj. dle literatury [16] přibližně
6 hodin. Uvedená vyhláška rovněž stanoví zabezpečení evakuace (§13), a to
pořádkové, dopravní, zdravotnické, mediální a zabezpečení ubytování,
zásobování a distribuce zásob. Jsou zde rovněž stanoveny orgány pro řízení
evakuace (§14), které tvoří pracovní skupina krizového štábu, evakuační
a přijímací středisko.
Na základě praktických zkušeností lze konstatovat, že se evakuace plánuje
zejména pro ohrožení přirozenou a zvláštní povodní – je řešena plánem
evakuace obyvatelstva, který je jedním z plánů konkrétních činností havarijního
plánu kraje, zpracovávaného dle zákona o IZS. Vnější havarijní plány,
zpracované na základě příslušných zákonů [1, 15], evakuaci s ohledem na
využití organizačních a technických opatření ukrytí a individuální ochrany
standardně neplánují.
Závěr

Shrnutím výše uvedených skutečnostní, lze dospět k závěru, že z hlediska
požární ochrany je evakuace osob vnímána jako krátkodobý proces zakončený
přemístěním unikající osoby bez pomoci zvenčí na volné prostranství nebo do
jiného obdobně bezpečného prostoru. V právních předpisech zabývajících se
požární ochranou však není termín evakuace v tomto smyslu přesně vymezen.
Z pohledu ochrany obyvatelstva se jedná o proces dlouhodobější (viz obr.
3), včetně řešení dalších opatření souvisejících s následnou péči o evakuované
osoby, jako je náhradní ubytování a stravování. V právních předpisech
zabývajících se ochranou obyvatelstva je tento termín poměrně srozumitelně
definován.

27

Proces evakuace [PO, OO]

OO

PO

[s, min]

[min, hod.]

[hod., dny]

[s, min] [s, min]

Čas [s, m in, hod., dny]
Detekce, vyhlášení poplachu
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Zajištění pobytu osob

Obr. 3 Srovnání procesu evakuace v pojetí požární ochrany a ochrany
obyvatelstva

Uvedená disproporce může v určitých případech způsobit nedorozumění
s potenciálně možnými právními důsledky. Při tvorbě nové legislativy
související s řešenou oblastí, případně novelizaci stávající, se jeví jako žádoucí
vytvořit nezavádějící terminologii a tímto diskutovaný termín uvést na pravou
míru.
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Abstrakt

Článek řeší možnosti profesionální AČR podílet se na řešení
mimořádných událostí a krizových situací, tj. záchranných pracích a
humanitárních úkolech ve prospěch ochrany obyvatelstva a jejich majetku.
Autoři diskutují také možnosti využitelných sil a prostředků AČR vyčleněných
do ostatních složek IZS, včetně chemické a biologické ochrany obyvatelstva.
Podrobněji je přiblížen podíl AČR na zabezpečení protichemické a biologické
ochrany obyvatelstva.
Úvod

V průběhu vývoje lidských společenství a jejich přírodního aj. prostředí
docházelo a neustále dochází ke vzniku nejrůznějších problémů, které
v extrémních případech vážným způsobem narušují běžný život jednotlivých
lidských komunit a způsobují v nich krize spojené se ztrátami na jejich životech,
zdraví, majetkových hodnotách, přírodním aj. prostředí. Na tuto situaci v oblasti
bezpečnosti reaguje také bezpečnostní strategie ČR. V ní jsou formulovány
kromě jiných otázek, také zásady zabezpečování vnější a vnitřní bezpečnosti
ČR.
Vnější a vnitřní bezpečnosti
V oblasti vnější bezpečnosti je prvořadým strategickým zájmem ČR1
udržení spolehlivých spojeneckých svazků vycházejících z principů kolektivní
obrany, prohlubování transatlantických vazeb a posilování funkčnosti struktur
kooperativní bezpečnosti. Strategickým zájmem jsou také přátelské a korektní
vztahy se sousedními státy a s dalšími zeměmi regionu. V ekonomické oblasti
jsou strategickými zájmy nerušený chod svobodné, konkurence schopné tržní
ekonomiky spolu se zajištěním podmínek pro další hospodářský rozvoj a
diverzifikace zdrojů strategických surovin. Vnější bezpečnost je založena na
principu komplexního zajišťování obrany a nedělitelnosti odpovědnosti za její
bezpečnost. Její zabezpečení je věcí celé společnosti a každého občana.

1

Bezpečnostní strategie ČR (usnesení vlády ČR č. 1254 / 10. 12. 2003), s 7,
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Vnitřní bezpečnost ČR je ovlivňována řadou hrozeb a rizik, jejichž
úroveň se pravidelně posuzuje a následně promítá do úkolů příslušných složek.
Současné trendy nárůstu rozsahu a významu konkrétních směrů hrozeb a rizik se
přenášejí do zvýšených nároků na asistenční roli ozbrojených sil ČR ve
prospěch Policie ČR. Utváření vnitřní bezpečnosti státu je nedílnou povinností
všech složek státu. Z toho vyplývá, že na zajištění vnitřní bezpečnosti se aktivně
musejí podílet všechny prvky bezpečnostního systému, tj. vést preventivní a
v případě potřeby reálnou činnost proti všem formám organizovaného zločinu, k
omezení všech forem nelegální migrace a s ní spojených nelegálních aktivit, pro
potlačování distribuce, prodeje a zneužívání omamných a psychotropních látek,
proti korupci a závažné hospodářské kriminalitě, směřující k odhalování
a postihování projevů xenofobie, rasismu a politického extremismu, k omezení
nežádoucího obchod se zbraněmi, vojenským materiálem a materiály dvojího
užití se zeměmi s nestabilními a nedemokratickými režimy apod. Do všech
těchto opatření také spadají opatření na ochranu a sdílení utajovaných informací
a ochrany duševního vlastnictví a personální bezpečnosti.
Hlavní úkoly ozbrojených sil
Ozbrojené síly mají zákonem stanoven základní úkol2, tj. připravovat se
k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení. Plní současně
úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluvních závazků ČR o společné
obraně proti napadení a rozvíjejí k tomu své schopnosti zahrnující i výstavbu
jednotek zařazených do sil rychlé reakce NATO (NRF - NATO Response
Force). Trvale zabezpečují aktivní účast v integrovaném systému protivzdušné
obrany NATO (NATINEADS - NATO Integrated Extended Air Defence
System) a schopnost přijmout v případě potřeby alianční síly na vlastním území.
V rámci podílu ČR na rozvoji Evropské bezpečnostní a obranné politiky EU
(ESDP - European Security Defence Policy) jsou ozbrojené síly ČR zapojeny do
přípravy vojenských kapacit EU včetně sil okamžité reakce (RRF - Rapid
Response Forces), které jsou budovány jako kompatibilní a komplementární se
silami NATO. ČR je schopna účastnit se v jedné alianční, unijní nebo koaliční
operaci na podporu nebo udržení míru s rotací po šesti měsících. Současně je
možná účast v druhé operaci, následně vzniklé a paralelně probíhající po dobu
maximálně šesti měsíců bez rotace. Kromě toho do humanitárních a
záchranných operací v zahraničí ČR poskytne ozbrojené síly do 250 osob. Pro
přepravu humanitární pomoci a osob do lokalit postižených následky živelních
pohrom, havárií a násilných činností v zahraničí, mohou ozbrojené síly
poskytovat dopravní letadla. Politicko-vojenskou ambicí ozbrojených sil je
zachovat si ještě schopnost nasadit v míru ve prospěch Policie ČR kapacity do
1000 vojáků na dobu do tří měsíců a poskytnout pro Integrovaný záchranný
systém (dále jen IZS) až 1200 vojáků na dobu do jednoho měsíce. Tyto počty
2

Vojenská strategie (Usnesení vlády ČR č. 578 / 9. 6. 2004), s. 10,
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osob a doba působení AČR mohou být upraveny nařízením vlády. AČR se bude
podílet na řešení mimořádných událostí nebo krizových situací
nevojenského charakteru jako jsou:

•
•
•
•
•
•
•

Živelní pohromy,
Průmyslové a ekologické havárie,
Epidemie
Organizovaný zločin
Mezinárodní terorismus
Nárůst migrace obyvatelstva z krizových oblastí
Narušení hospodářského systému státu

K realizaci uvedeného úkolu jsou zpracovány předběžné operační plány použití
AČR3:

•
•
•
•
•
•
•

COP 01 - Živelní pohromy
COP 02 - Havárie
COP 03 - Nákaza
CO P 04 - Krize
COP 05 - Narušitel
COP 06 - Posílení PČR
COP 07 - Výpadek

COP 01- Živelní pohromy
Slouží pro přípravu a použití AČR při živelních pohromách velkého
rozsahu. Předpokládá, že AČR bude mít vyčleněnu jednotku do 850 osob a
využije vojenské záchranné prapory podle teritoria odpovědnosti. Zpravidla to
bude skupina k provádění trhacích a demoličních prací, skupina k zabezpečení
průchodnosti a uvolňování komunikací a zřizování krátkých mostů, odřad k
výstavbě náhradních mostních provizorií, skupina k záchranným pracím na
vodě, prostředky k provedení vzdušné přepravy, evakuaci, záchraně a provádění
vzdušného průzkumu a snímkování v zasažené oblasti, tým k provádění
hygienicko - epidemiologických opatření v prostorech zasažení apod. V tomto
případě se předpokládá, že AČR bude zejména plnit:
• evakuační a záchranné práce,
• odstraňování ekologických havárií,
• humanitární pomoc,
• ženijní práce,
• plnění úkolů ve prospěch Policie ČR a Integrovaného záchranného
3

Moskal, J.Scénáře použití AČR v nebojových operacích na území ČR. Sborník s Doktrinální
konference. Vyškov 2004, s.40
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•
•

systému (dále jen IZS),
provádění monitorování a snímkování zasažených oblastí,
hygienicko-epidemiologická opatření.

COP - 02 Havárie
Je zpracován k poskytnutí záchranné výpomoci AČR při vzniku
průmyslových a ekologických havárií včetně havárie jaderných elektráren,
podniků produkujících radioaktivní a toxické látky a úniku látek z úložiště
radioaktivních nebo toxických látek. Pro tyto účely bude AČR mít vyčleněny
jednotky do 1100 osob s technikou a materiálem (chemický odřad s odpovídající
organizační strukturou, prostředky k provedení vzdušné přepravy, evakuaci,
záchraně a provádění vzdušného průzkumu a snímkování v zasažené oblasti,
mobilní chirurgický tým apod.). Dále využije vojenské záchranné prapory podle
teritoria odpovědnosti.
V tomto případě se předpokládá, že AČR bude zejména plnit:
• monitorování radiační a chemické situace z hlediska výskytu
současných bojových otravných látek u osob, přepravní a jiné techniky
a terénu (odběr a rychlá analýza vzorků),
• záchranné a evakuační práce,
• ženijní a trhací práce,
• odstraňování následků průmyslových a ekologických havárií,
• plnění úkolů ve prospěch Policie ČR a IZS,
• dekontaminace osob, přepravní a jiné techniky.
COP 03 – Nákaza
V případě naplnění podmínek pro realizaci COP 03 předpokládá se
nasazení sil a prostředků AČR k záchranným pracím při vzniku epidemií v
oblasti biologické ochrany obyvatelstva a nákazách zvířat velkého rozsahu. Pro
tyto účely bude AČR mít vyčleněny jednotky do 1000 osob s technikou a
materiálem (prostředky k provedení vzdušné přepravy, k evakuaci, pro
provádění vzdušného průzkumu, speciální mobilní protiepidemický tým,
speciální zdravotnické zařízení, stacionární mikrobiologická laboratoř,
vojenskou veterinární skupinu apod.). Dále využije vojenské záchranné prapory
podle teritoria odpovědnosti. V tomto případě se předpokládá, že AČR bude
zejména plnit:
• proti nákazová opatření,
• detekci vzniklé nákazy a izolaci ohniska nákazy,
• evakuační a ženijní práce,
• humanitární pomoc,
• plnění úkolů ve prospěch Policie ČR a IZS,
• provádění průzkumu, monitorování a snímkování zasažených oblastí,
• hygienicko - epidemiologická opatření.
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COP 04 - Krize
Tento předběžný operační plán bude řešit úkoly ve prospěch zabezpečení
vybraných úkolů pro ochranu obyvatelstva a důležitých objektů na území ČR a
také podporu jednotek plnících úkoly v zahraničí. Přepokládá se, že vše bude
řešeno ve spolupráci s Policií ČR. Plán by měl reagovat zejména na:
• teroristické útoky na objekty zvláštní důležitosti a objekty AČR.
• migrační vlny velkého rozsahu přes území ČR.
• zhoršování situace v prostoru nasazení jednotek AČR v zahraničí.
• možnost teroristického útoku na zastupitelství ČR v zahraničí.
• narušení zákonnosti velkého rozsahu.
AČR bude zejména zaměřena na plnění úkolů v rámci Integrovaného
systému protivzdušné obrany, ke zvýšení ostrahy a zabezpečení skladů
s nebezpečným látkami, zbraněmi, výbušninami a municí, dále ke střežení
důležitých objektů.
Obdobnými úkoly bude AČR pověřena při realizaci předběžného
operačního plánu COP 05 - Narušitel a COP 06 - Posílení PČR.
COP 05 - Narušitel
Slouží zejména pro zabezpečení systému protivzdušné obrany ČR s cílem
zabránit nebo snížit na minimum vedení teroristickému útoku civilními letouny.
Jedná se zejména o analýzu rizik a zjišťování potenciálních cílů a na základě
toho rozmístění sil a prostředků PVO, trvalý monitoring vzdušného prostoru ČR,
vybudování informačního systému pro včasné varování prvků bezpečnostního
systému a okamžitou aktivace národního posilového systému PVO a v případě
nutnosti likvidaci útočícího letounu.
COP 06 - Posílení Policie ČR
V souladu s COP 06 bude AČR vyčleňovat síly a prostředky pro posílení
pořádkové a ochranné služby Policie ČR u vybraných center (správních nebo
hospodářských) nebo objektů zvláštní důležitosti při výrazném zhoršení
bezpečnostní situace na území ČR. Vyčleněné síly a prostředky AČR budou
zpravidla plnit úkoly Policie ČR se zbraní.
COP 07 - Výpadek
Plán vytváří předpoklady pro záchrannou aktivitu AČR ve prospěch
resortu průmyslu a obchodu a ekonomiku ČR, zejména v případě zhroucení
energetické soustavy a zastavení dodávek elektrické energie na území ČR.
Přepokládá se, že AČR bude zabezpečovat zvýšenou ostrahu vybraných skladů
s nebezpečnými látkami, zbraněmi, municí apod., některých objektů důležitých
pro obranu státu, plnění úkolů ve prospěch pořádkové a ochranné služby Policie
ČR, poskytování agregátů k výrobě elektrické energie u důležitých objektů a
zařízení apod.
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Velení a řízení bude realizováno na několika řídících stupních AČR a to:
• na strategickém stupni velení cestou Společného operačního centra
MO ČR (SOC MO),
• na operačně taktickém stupni cestou Operačního střediska
Krajského vojenského velitelství (KVV) pokud rozsah krizové
situace nepřesahuje území jednoho kraje,
• v případě, že rozsah krizové situace přesahuje území jednoho kraje,
bude řešeno cestou velitele úkolového uskupení. Velitelství operačně
taktického stupně velení zabezpečí součinnostní vazby vysláním
styčných důstojníků podle požadavků velitele úkolového uskupení.
Součinnost s civilními orgány bude zabezpečovat:
• na centrální úrovni ZNGŠ - Ř SOC MO,
• na regionální úrovni velitel Krajského vojenského velitelství (KVV),
• velitel vojenského záchranného praporu v obvodu své působnosti,
• velitel posádky v obvodu vojenské posádky.
Poskytování Vojenské záchranné výpomoci 4
O poskytnutí vojenské záchranné výpomoci rozhodují velitelé posádek,
které jsou nejblíže místa živelní pohromy a velitelé vojenských záchranných
praporů podle teritoriálního předurčení. Pokud vojenská záchranná výpomoc je
velkého rozsahu nebo je ohroženo území kraje, rozhoduje o jejím vyslání
náčelník Generálního štábu AČR, při ještě větším rozsahu na návrh ministra
vnitra, vláda ČR. Funkcionář, který vojenskou záchrannou výpomoc nařídil
nebo jeho nadřízený, má právo po ukončení záchranných prací nebo z jiných
vážných důvodů výpomoc odvolat. Pro poskytování vojenské záchranné
výpomoci jsou předurčeny vojenské záchranné prapory AČR (vzp) se svými
možnostmi viz. tabulka č. 1.
Dislokace vzp:
vzp v posádce Kutná hora;
vzp v posádce Jindřichův Hradec;
vzp v posádce Rakovník;
vzp v posádce Bučovice;
vzp v posádce Olomouc
vzp v posádce Hlučín

4

Horák, R., Krč, M., Ondruš R., Danielová, L. Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu. Linde Praha a.
s., 2004, s.144,

35

Možnosti vzp pro vojenskou záchrannou výpomoc5
Tabulka č. 1
Síly a prostředky k nasazení vzp
Doba
Jednotka, skupina, odřad
pohotovosti
Osoby (počet) Technika (ks)

Výjezdová záchranná jednotka
Záchranný a vyprošťovací
odřad
Materiální základna
humanitární pomoci
Záchranný tým pro humanitární
a záchranné akce mimo území
ČR
Vojenský záchranný prapor
Místo dekontaminace

do 60 minut
do 240 minut

do 15
do 90

do 4
do 40

do 360 minut

do 30

do 5

do 24 hodin

do 30

10 –15

do 24 hodin

Síly a prostředky vzp
dosažitelné u základny
do 360 minut
do 26
do 10

Vzp jsou výkonnou silou pro provádění záchranných a dalších
neodkladných prací. Jsou nasazovány v prostorech přírodních pohrom, požárů,
hromadných neštěstí a průmyslových, nebo ekologických havárií, k poskytování
účinné výpomoci obyvatelstvu a k provádění neodkladných prací, směřujících k
zamezení druhotných účinků pohrom. Vzp jsou připraveny vést činnost jako
podporu základních složek Integrovaného záchranného systému nebo také
samostatně. V případě nasazení jsou schopny provádět vlastní záchranné práce
ve prospěch postižených osob, podílet se na evakuaci osob, zabezpečovat
humanitární pomoc. Jsou také vybaveny účinnými prostředky k likvidaci
požárů, poskytování pomoci při záplavách, zabezpečování dodávek elektrické
energie z náhradních zdrojů. Vzp jsou schopny provádět specializované činnosti
jako jsou likvidace závalů a polomů, potápěčské a trhací práce apod. Mohou být
použity v silách NATO při poskytování humanitární pomoci a provádění
záchranných prací mimo území České republiky.
Možnosti ochrany obyvatelstva proti chemickým a biologickým látkám
Ochrana obyvatelstva - řeší úkoly civilní ochrany, zejména varování,
evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení
ochrany jeho života, zdraví a majetku.

Mezi základní úkoly ochrany obyvatelstva patří použití prostředků
individuální, nebo improvizované ochrany osob v radioaktivně, chemicky, nebo
biologicky zamořeném prostředí.
AČR má v oblasti výcviku a používání prostředků individuální ochrany
5

Jarešová J., Lažanová J. Záchranné a výcvikové základny AČR, AVIS 2002, Praha, s. 92
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mnohaleté zkušenosti a prostředky jí využívané splňují všechny předpoklady pro
jejich využití i v oblasti ochrany obyvatelstva.
Zařazené prostředky individuální ochrany a jejich použití v AČR řeší
předpis Chem-2-2, který nabyl účinnosti dne 1. května 2003.
Prostředky se člení na ochranné prostředky dýchacích orgánů a ochranné
prostředky povrchu těla.
Ochranné prostředky dýchacích orgánů
Zajišťují ochranu dýchacích orgánů před znečištěným ovzduším čištěním
vzduchu – filtrační dýchací přístroje – nebo přiváděním vzduchu nebo kyslíku
z nezávadného zdroje – izolační dýchací přístroje.
Filtrační dýchací přístroje zařazené v AČR – ochranné masky – jsou
soupravy tvořené zpravidla obličejovou, nebo celohlavovou maskou, filtrem,
náhradním filtrem a brašnou.
Základní součástí ochranné masky je filtr. Filtry se dělí na filtry proti
částicím, protiplynové filtry a kombinované filtry.
Filtry proti částicím (označení P) se dělí podle schopnosti odstraňovat
kapalné, nebo pevné částice ze vzduchu (účinnost filtru P1 je nejnižší a P3 je
nejvyšší).
Filtry protiplynové odstraňují určité plyny a páry z proudu vzduchu.
Základní typy protiplynových filtrů se označují A, B, E a K. Typ A odstraňuje
plyny a páry organických látek s bodem varu vyšším než 65 °C. Typ B
odstraňuje anorganické plyny a páry (kromě oxidu uhelnatého). Typ E je určen
proti oxidu siřičitému a ostatním kyselým plynům. Typ K je určen proti
amoniaku a organickým ostatní bazickým sloučeninám. Dále je možné použít
protiplynové filtry AX a SX, kde AX je určen proti nízkovroucím organickým
sloučeninám s bodem varu do 65 oC a filtr SX proti specielně vyjmenovaným
plynům a parám. Kombinované filtry jsou určeny k zachycování pevných nebo
kapalných částic a určitých plynů a par. Zvláštní skupinou kombinovaných filtrů
jsou jsou speciální filtry typu NO P3 určené proti oxidům dusíku a typ Hg-P3
používané proti rtuťovým parám.
Mezi základní vybavení patří zejména ochranná maska M-10 a Ochranná
maska M-10M, která je modernizovanou verzí masky M-10. Její určení je stejné,
pouze umožňuje pití v ochranné poloze. Ochranná maska OM-90 umožňuje
použití speciálních průmyslových filtrů, které chrání osoby proti různým
průmyslovým škodlivinám. Ochranná maska PRV-U pro specialisty slouží k
celkové ochraně obličeje, očí, dýchacích orgánů, uší a týlní části hlavy proti
kapalným komponentům raketových paliv, otravným, radioaktivním a bojovým
biologickým látkám ve formě plynů, par a aerosolů. Zvláštní určení má
Ochranná maska ŠR-2 pro raněné na hlavě, která umožňuje nasazení i přes
obvaz, protože těsnící linie je kolem krku. Tato maska je ve výzbroji
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zdravotnické služby.
Ochranné prostředky povrchu těla

Zařazené prostředky individuální ochrany povrchu těla v AČR které řeší
předpis Chem-2-2, byly částečně změněny. Protichemický oděv OPCH-90 byl
vyřazen a nahrazen protichemickým oděvem OPCH-90-PO. Vojskovými
zkouškami byly ověřeny Lehký dekontaminační oděv TRF-4 s firemním názvem
TÝCHEM-F, od firmy Dupot a oděv VAUTEX Elite-S od firmy MSA Europe.
Ve vývoji je zcela nový ochranný oděv OPCH-05.
Ve výbavě AČR je Protichemická souprava JP-75-A. Nemá
hermetické vlastnosti a je určena pouze k nezbytné ochraně v prostoru bojové
činnosti. Podobně určení má jednorázová pláštěnka JP-90. Její výhodou je, že
při výcviku je možno ji použít opakovaně. Protichemický oděv OPCH-70 je
již izolační prostředek individuální ochrany se zvýšenou hermetičností.
Umožňuje dlouhodobý pobyt v kontaminovaném prostoru. OPCH-90-PO je
vylepšenou variantou protichemického oděvu OPCH-90, je žluté barvy a
umožňuje umístění izolačního přístroje pod oděv. Ve výbavě AČR jsou dále
filtrační ochranné převleky FOP-85 a FOP-96 zabezpečující zvýšenou
ochranu proti parám a aerosolům otravných látek, které pronikají přes kůži.
Závěr

AČR je připravena kromě uvedených sil a prostředků také poskytnout
např. mobilní chirurgický tým, odřad pro odstraňování následků s ženijní
technikou, speciální pojízdnou chemickou laboratoř, družstva radiačního a
chemického průzkumu, družstvo dekontaminace osob, techniky a terénu,
speciální mobilní protiepidemický tým, mikrobiologickou laboratoř, vrtulníky,
vojenskou veterinární zásahovou skupinu apod. Síly a prostředky AČR poskytne
formou vojenské záchranné výpomoci v souladu s legislativou ČR a Rámcovou
smlouvou o spolupráci v oblasti Integrovaného záchranného systému, která byla
uzavřena mezi MV ČR a MO ČR v roce 2003. V případě požadavků poskytnutí
výpomoci nad rámec této smlouvy může AČR poskytnout další síly a prostředky
na základě rozhodnutí vlády ČR.

38

Seznam literatury:

[1] Bezpečnostní strategie ČR (usnesení vlády ČR č. 1254 / 10. 12. 2003)
[2] Horák, R., Krč, M., Ondruš R., Danielová, L. Průvodce krizovým řízením pro
veřejnou správu. Linde Praha a. s., 2004,
[3] Jarešová, J., Lažanová, J. Záchranné a výcvikové základny AČR, AVIS 2002,
Praha,
[4] Moskal, J.Scénáře použití AČR v nebojových operacích na území ČR.
Sborník s Doktrinální konference. Vyškov 2004,
[5] Vojenská strategie (Usnesení vlády ČR č. 578 / 9. 6. 2004)
[6] Chem-2-2, Prostředky individuální ochrany a jejich používání, Praha 2003.
[7] www.DuPontProtectiveApprl.com
[8] www.msa-europe.com

39

VÝZNAM A ÚLOHA ANALÝZY ÚZEMIA PRI RIEŠENÍ
KRÍZOVÝCH JAVOV
Ing. Zdeněk JADRNÝ, PhD.
FŠI ŽU ul. 1. maja 32, 010 26 Žilina, tel 041 5136663
Kľúčové slová:
civilná ochrana, analýza územia, geografia, demografia, hospodárska
charakteristika, zdroje ohrozenia, vyhodnotenie mimoriadnych udalostí
ABSTRAKT:

Civilná ochrana SR zabezpečuje celý rad úloh a opatrení zameraných na
ochranu obyvateľstva, zvierat, majetku a životného prostredia. Ich zameranie
vychádza zo základného dokumentu analázy územia, ktorý komplexne
charakterizuje daný územný celok po stránke geografickej, demografickej,
ekonomickej, hospodárskej, sociálnej a následne špecifikuje možné zdroje
ohrozenia z ich vyhodnotením. Obsah článku je zameraný na inovovanú
koncepciu analýzy územia, ktorá na jednej strane systémovo a na druhej strane
odborne defininuje závery pre plnenie úloh a činností civilnej ochrany na
jednotlivých stupňoch štátnej správy, samosprávy, obcí a u podnikateľských
subjektov.
UVOD

Mimoriadne udalosti, ku ktorým dochádza na jednotlivých kontinektoch
sveta, ale i v Slovenskej republike, nás nútia k zamysleniu ako im predchádzať
a ako ich riešiť. Sme svedkami celosvetového rozporu, kde na jednej strane
výdobytky vedy a techniky uľahčujú život moderného človeka (spoločnosti), ale
i znásobujú riziká, ktorým je vystavený človek a jednotlivé súčasti životného
prostredia. Katastrofy, ktoré na konci roka 2004 postihli Vysoké Tatry (víchrica
až 170 km.h-1., z 46 000 h lesných porastov zničených 12 000 a poškodených
ďalších 12 000 h, škody len u lesnej hmoty predstavujú 2,5 – 3 milióny m3)
a v juhovýchodnej Ázii (podmorské zemetrasenie, vlnami tsunami zničené
pobrežie a výletné miesta viacerých krajín v Indickom oceáne, približne 220 000
mŕtvych a ďalších 180 000 zranených, miliardové škody na hospodárstve,
infraštruktúre a v životnom prostredí) sú dôkazom tohto rozporu (stavu)
nabývajúcom celosvetové rozmery.
Jednu z ciest ako im predchádzať, alebo ich negatívne dôsledky
eliminovať je potrebné vidieť v analýze týchto rizík s cieľom ich predvídania a
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nasledovne i realizovania preventívnych (v prípade vzniku MU záchranných)
opatrení.
Slovenská republika dlhodobo venuje pozornosť ochrane obyvateľstva
pred MU a dokladom týchto aktivít je celá rada zákonov, vyhlášok a nariadení
obsahujúcich otázky komplexnej ochrany človeka, majetku a životného
prostredia. Jedna zo základných zložiek, ktorá sa podieľa na realizácii úloh
ochrany je reprezentovaná civilnou ochranou SR.
Aké úlohy a činnosti plní a aké je jej poslanie vychádza zo zákona NR SR
č. 42/1994 Zz. o civilnej ochrane obyvateľstva, kde v § 2, odst. 1 je definované:
„ Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu
života, zdravia a majetku spočivajúcich najmä:
- v analýze možného ohrozenia
- v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia
- a v určení postupov a činností pri odstraňovaní následkov MU“
To znamená, že všetky opatrenia realizované civilnou ochranou SR
vychádzajú z analýzy potencionálnych zdrojov ohrozenia, ktoré z hľadiska
územného zamerania obsahujú predovšetkým identifikáciu a kvantifikáciu
zdrojov ohrozenia, ich následného vyhodnotenia, vrátane modelových variant
v priebehu kríz.
Zákon NR SR č. 42/1994 Zz. o civilnej ochrane obyvateľstva definuje
analýzu územia ako posúdenie nebezpečenstva pre prípad vzniku
mimoriadnych udalostí s ohľadom na zdroje ohrozenia.
Ako záväzný a základný dokument sa spracováva na určených stupňoch
štátnej správy (popr. i samosprávy):
- ministerstvo vnútra SR: vypracováva analýzu územia SR s hľadiska možných
mimoriadnych udalostí
- krajský úrad :
vypracováva analýzu územia kraja z hľadiska
možných mimoriadnych udalostí
- obvodný úrad :
vypracováva analýzu územia obvodu (okresu
z hľadiska možných mimoriadnyh udalostí
- samosprávny kraj:
poskytuje krajskému úradu podklady potrebné na
vypracovanie analýzy územia kraja (napr. školstvo,
zdravotníctvo, životné prostredie a pod.).
Analýza územia slúži ako zdroj základných informácií hlavne pre tieto účely:
1. pre včasné prognózovanie a vyhodnotenie možných rizík, ktoré môžu
nastať na danom území (v objekte)
2. pre reálne a komplexné spracovanie plánov ochrany obyvateľstva na
úrovni štátnych orgánov a obcí
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3. pre metodické a odborné riadenie a poskytovanie informácií právnickým
a fyzickým osobám a podnikateľom, ktorí sú povinní spracovávať plány
ochrany osôb pre svojich zamestnancov a pre osoby prevzaté do vlastnej
starostlivosti
4. pre rozhodovací a riadiaci proces predsedov jednotlivých komisií
a vedúcich štábov pri preventívnych a záchranných opatreniach
5. pre poskytovanie informácií členom komisií na riešenie MU, havarijným
komisiám a krízovým štábom pri zabezpečovaní záchranných,
lokalizačných a likvidačných prác
6. pre zdokonalovanie hlásnej a informačnej služby v smere k obyvateľstvu
7. pre zorientovanie zodpovedných pracovníkov v oblasti prípravy
obyvateľstva a zamestnancov na ochranu pred špecifickými druhmi MU.
8. pre poskytovanie operatívnych informácií štátnej správe, samospráve,
obciam a verejnoprávnym inštitúciám s humanitárnym poslaním.
Z prehľadu uplatnenia analýzy územia jednoznačne vyplýva i jej využitie vo
všetkých oblastiach zabezpečovaných civilnou ochranou.
1. SÚČASNÁ KONCEPCIA ANALÝZY ÚZEMIA
Analýza územia predstavuje komplexný dokument, ktorý charakterizuje
konkrétne územia podľa stanovených kritérií a pozostáva z časti písomnej
a grafickej. Súčasná koncepcia analýza z hľadiska obsahového je zameraná na
nasledujúce oblasti:

1.
2.
3.
4.
5.

Geografická a demografická charakteristika územia
Hospodárska chrakteristika územia
Určenie možných rizík vzniku MU
Vyhodnotenie ohrozenia územia následkami MU
Vyhodnotenie ohrozenia územia z hľadiska kumulácie následkov MU.

2. NÁVRH NOVEJ KONCEPCIE ANALÝZY ÚZEMIA
Vychádzajúc z poznania súčasnej praxe a z požiadaviek komplexne a na
integračnej bázi realizovať opatrenia na ochranu života, zdravia, majetku
a životného prostredia som dospel k návrhu inovovanej štruktúry koncepcie
a zamerania analýzy územia. Cieľom inovovaného návrhu je sprehľadniť
uvedený dokument z hľadiska obsahovej štruktúry a konkrétne definovať
jednotlivé kvalitatívne i kvantitatívne údaje a závery.
Tématické a obsahové zameranie návrhu inovovanej koncepcie analýzy
územia:

1. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
- komplexná geografická charakteristika (profil ) územia
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- klimatické podmienky
- chránené územia
- nerastné suroviny.
2. DEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
- počet, hustota a vekové zloženie obyvateľstva
- národnostné zloženie
- počet obcí, miest (vrátane obyvateľstva) a ich katastre.
3. EKONOMICKÁ, HOSPODÁRSKA A SOCIÁLNA CHARAKTERISTIKA
ÚZEMIA
3.1 Hospodárska charakteristika územia
- priemysel (charakteristika jednotlivých priemyselných odvetví)
- energetika (energetické zdroje a trasy ich vedenia)
- vodné hospodárstvo (zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou - zdroje,
vodojemy, siete, a kanalizačné zariadenia a siete)
- životné prostredie (ekologická charakteristika územia - ovzdušie, voda,
pôda , produkcia odpadov, skládky - evidované a neevidované, spalovne,
kafilérie a pod.).
3.2 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
- rastlinná výroba
- živočišná výroba (druhy, počty, umiestnenie zvierat apod.)
- lesný fond (druhy drevín, rozloha a pod.)
3.3 Dopravná a telekomunikačná infraštruktúra
- cestná, železničná, vodná a letecká doprava (trasy, triedy, kapacity,
mosty, tunely a ďalšie zariadenia a údaje)
- telekomunikácie
- rozhlasové a televízne trasy - vysielače.
3.4 Vodné toky a stavby
- základné údaje o vodných tokoch a vodných stavbách
3.5 Zdravotnícka a veterinárna starostlivosť
- nemocnice a nemocničné zariadenia
- veterinárne zabezpečenie a starostlivosť
3.6 Školstvo, veda a kultúra
- predškolské zariadenia, základné, stredné a vysoké školy (kapacity,
vybavenie, dislokácia a pod.)
- vedecké ústavy a inštitúcie
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- kultúrne pamiatky
4. URČENIE MOŽNÝCH RIZÍK VZNIKU MU NA DANOM ÚZEMNOM
CELKU
4.1 Živelné pohromy
- povodne a záplavy
- snehové kalamity a lavíny
- zosuvy pôdy
- víchrice
- zemetrasenie a pod.
4.2 Havárie
- požiare a výbuchy
- úniky nebezpečných látok, ropných produktov a odpadov
- poškodenie vedenia rozvodných sietí, ich zariadení a diaľkovodov
4.3 Katastrófy
- rozsiahle dopravné nehody spojené s požiarmi, únikmi nebezpečných
látok, poškodením infraštruktúry a pod.
- havárie jadrových (energetických) zariadení
- rozrušenie vôdohospodárskych diel
V tejto časti analýzy sa charakterizujú možné zdroje vzniku krízových
javov na základe ich technologických a fyzikálno-chemických parametrov.
V prípade ich predpokladaného vzniku sa vychádza z historických záznamov,
priebežného merania a z prognostických údajov s cieľom ich vyhodnotenia
a zapracovania do analytickej dokumentácie.
5. VYHODNOTENIE OHROZENÉHO ÚZEMIA NÁSLEDKAMI MU
Táto časť analýzy územia bezprostredne nadväzuje na charakterizované
MU, ktoré sa vyskytujú na danom území - viď bod 4. Na základe technických
údajov, meraní a vyhodnotení sa stanoví rozsah a stupeň ohrozenia a to ako
u stacionárnych, tak i dynamických zdrojov ohrozenia.
Na základe súčasného poznania sú veľmi zodpovedne vyhodnocované
zdroje ohrozenia zo stacionárnych prvkov napr. - vodohospodárske diela,
jadrové zariadenia, závody, ktoré vo svojom výrobnom programe využívajú
alebo vyrábajú nebezpečné látky a pod. V prípade zariadení, ktoré na jednej
strane predstavujú stacionárny prvok, ale v závislosti od času sú ovplyvňované
dynamickými vstupmi napr. železničné prekladiská, sklady nebezpečných látok,
zásobníky energetických médií a pod., konštatujem, že ich negatívne účinky nie
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sú vždy správne vyhodnocované. Veľmi zložitú a zatiaľ nedocenenou oblasťou
je spôsob vyhodnocovania dynamických systémov. Jedná sa predovšetkým
o všetky druhy preprav nebezpečných látok po cestných a železničných
komunikáciách. Z hľadiska ich negatívneho dopadu na okolie predstavujú po
kvantitatívnej stránke väčšie ohrozenie, než stacionárne prvky ohrozenia.
Základným výstupom sú technické výpočty, ktoré sa aplikujú
a vyhodnocujú na danom území. V tejto súvislosti doporučujem, aby grafická
časť analýzy územia bola spracovaná samostatne ako pre stacionárne prvky
ohrozenia, tak i dynamické zdroje. Výslednicou bude sprehľadnenie územných
celkov postihnutých daným typom ohrozenia a lepšia orientácia záchranných
zložiek (riadiacich a výkonných) pri záchranných, lokalizačných a likvidačných
prácach.
6. SILY, PROSTRIEDKY A MATERIÁLNE ZDROJE NA RIEŠENIE MU
6.1 Analýza síl a prostriedkov, ktoré je možné aktivovať v prípade vzniku
mimoriadnej udalosti na danom území.
6.2 Technické prostriedky, ich štruktúra, skladba a využiteľnosť pri obnove
územia.
6.3 Materiálne zdroje a zásoby, ktoré je možné použiť na obnovu postihnutého
územia.
Záver

Analýza územia vo svojej podstate predstavuje základný a prioritný
dokument civilnej ochrany. Svojimi výstupnými hodnotami sa premieta do
všetkých oblastí, ktoré vo svojej kompetencii zabezpečuje civilná ochrana SR.
Veľmi významnú úlohu bude zohrávať i pri príprave a vzdelávaní všetkých
kategórií obyvateľstva. To znamena, že riadiace orgány môžu jasne a presne
definovať nielen teoretické otázky ich prípravy, ale i stanoviť okruhy
praktických zamestnaní, vychádzajúcich z daného druhu ohrozenia napr.
činnosť pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach, činnosť na
jednotlivé druhy varovných signálov, evakuácia, ukrytie, využívanie stávajúcich
a improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany, poskytovanie prvej
zdravotníckej pomoci, vytváranie odborných jednotiek civilnej ochrany a pod.
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Opatření při úmrtí osob jako důsledek mimořádné události či
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vyhledávání zemřelých osob a jejich identifikace, přeprava, pohřbení
Abstrakt:

Cílem příspěvku je popsat či navrhnout postup složek IZS v rámci platné
legislativy při mimořádných situacích, u kterých dojde k většímu množství
smrtelných zranění. Příspěvek se zabývá stručným postupem při vyhledávání
zemřelých osob, jejich identifikací, přepravou a pravidly pohřbení.
Úvod

Bylo by naivní předpokládat, že při mimořádné události či krizové situaci
rozsahu třetího a zvláštního stupně poplachu i při plném a koordinovaném
nasazení složek Integrovaného záchranného systému, nedojde k smrtelnému
zranění osob. Hlavně v rámci velkoměstské aglomerace s velkou koncentrací
osob, v době vrcholící turistické sezóny, či v ranních a večerních dopravních
špičkách. Například Praha může být ohrožena zvláštní povodní (protržení
hráze), požárem s následným výbuchem plynu, únikem nebezpečných
chemikálií (chlor, brom, amoniak), nehodou a následným požárem cisteren,
požárem a výbuchem v metru, teroristickým útokem na stadionech, v metru, v
obchodních komplexech (kombinovaný systém: výbušnina + chemická zbraň)
apod. Podmínky pro zacházení s lidskými ostatky ovlivňuje následně uvedená
legislativa.
Legislativa
- Mezinárodní ujednání o přepravě mrtvol, uveřejněných ve Sbírce zákonů
44/1938 Sb.,
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
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- vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR o postupu při úmrtí a
pohřebnictví č. 19/1988 Sb.,
- vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech
zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č.
429/2003 Sb.,
- Bojový řád jednotek požární ochrany, metodický list „Organizace místa
zásahu“.
Vyhledávání zemřelých osob
Velitel zásahu pravděpodobně podle rozsahu mimořádné události rozdělí
v souladu s § 5 vyhlášky č. 328/2001 Sb., v platném znění místo zásahu na
jednotlivé prostory včetně prostoru pro poskytnutí zdravotní péče a prostoru pro
umístění a identifikaci obětí.

Pro vyhledávání a následné zacházení se zemřelými osobami by měl
vyčlenit ty síly a prostředky, které nemají bezprostřední využití při jiných
záchranných činnostech. K této skupině by měl být přidělen i technik Policie ČR
a alespoň zdravotník (využití lékaře se předpokládá v prostoru pro poskytnutí
neodkladné zdravotní péče). Přítomnost Policie ČR je nutná k identifikaci
zemřelé osoby a zpracování místa a okolí nálezu, času nálezu a polohy
zemřelého pro další šetření či k poskytnutí údajů, které by napomohly při
následné identifikaci. Přivolaný lékař provede prohlídku (ohledání), zjistí čas
úmrtí a jeho příčiny. Následně ve spolupráci s Policií ČR rozhodne na Listu o
prohlídce mrtvého o provedení pitvy. To má přímo za povinnost, jestliže se
jedná o náhlé, nečekané, násilné úmrtí.
Po pitvě se sepíše pitevní protokol, doplní se List o prohlídce mrtvého a
ten se odešle, v případě prokázané identifikace, příslušnému obecnímu úřadu
pověřenému vedením matriky.
V případě zamořené oběti (použití zbraní hromadného ničení,
kombinované výbuchy, zamoření při průmyslové nehodě) by měla proběhnout
prohlídka obětí a jejich identifikace až po provedené dekontaminaci.
Při některých formách mimořádné události (výbuch, hromadné dopravní
neštěstí apod.) je potřeba počítat s tím, že mrtvoly, častěji části těl, budou
roztroušeny ve značných vzdálenostech od výchozího místa neštěstí a to
v závislosti na dynamice nehodového děje. Devastace lidského těla bývá při
těchto nehodách značná. Proto se musí zkoumat místo nálezu mrtvoly za účelem
nalezení různých osobních předmětů. Nalezené věci jsou ukládány do PVC
sáčků a dokumentovány ve vztahu k tělu nejbližší mrtvoly. Tomu odpovídá i
číselné značení zajištěných věcí (např. mrtvola č. 5, věci, které se v její blízkosti
nachází jsou značeny čísly 5A až 5X). Systém číselného značení stop, mrtvol,
částí těl, věcí apod. je nutno předem jednoznačně stanovit.
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Identifikace
Identifikaci zemřelých osob provádí Policie ČR, buď přímo na místě
zásahu (doklady zemřelého jsou k dispozici) nebo dodatečně ve spolupráci se
soudními lékaři. Zde se vedle protokolární identifikace příbuznými využívá
identifikace podle chrupu, stomatologických markant, mateřských znamének,
dříve provedených chirurgických zásahů, odběrů vzorků na stanovení krevní
skupiny, DNA, metoda superprojekce (dekapitace apod.). Policie ČR rovněž
uvědomuje příbuzné a organizuje jejich prostřednictvím identifikaci zemřelých
osob.

V případě úmrtí cizího státního příslušníka je ve spolupráci
s Ministerstvem zahraničních věcí zajištěno informování příslušných konzulátů.
Totéž platí při podezření (barva pleti, letenka apod.), že se jedná o cizince.
Přeprava a uložení lidských ostatků
Provozovatel pohřební služby je oprávněn převzít lidské ostatky k převozu jen
tehdy, je-li úmrtí doloženo:
a) Listem o prohlídce mrtvého vystaveným prohlížejícím lékařem,
b) při podezření ze spáchaného trestného činu v souvislosti s úmrtím, vedle
dokladů dle písmena a) s písemným souhlasem Policie ČR či státního
zástupce.

Převoz k uložení či soudní pitvě se může uskutečnit v transportní rakvi
nebo transportním vaku. Tyto rakve a vaky musí být označeny tak, aby nemohlo
dojít k záměně lidských ostatků v nich uložených.
V případě, že nedošlo k identifikaci na místě, Policie ČR provede
označení „neznámá osoba“ s přiděleným identifikačním číslem.
Lidské ostatky mohou být převáženy na pozemních komunikacích pouze
ve speciálním vozidle k tomu účelu schválenému (technický průkaz).
Ukládání lidských ostatků do doby pohřbení lze pouze v chladicím
zařízení zajišťujícím trvalé udržení teploty v rozmezí 0ºC až -2ºC a v případě,
kdy lhůta od zjištění úmrtí přesáhne 1 týden (neprovedená identifikace, cizí
státní příslušník apod.) v chladicím zařízení, které je schopno zajistit trvalé
udržení teploty nižší než -10ºC.
Přepravuje-li se zemřelý cizí státní příslušník do zahraničí a to jakýmkoliv
dopravním prostředkem, je třeba zvláštního průvodního listu – úmrtčího pasu
(jméno, příjmení, stáří, místo, datum a příčina úmrtí). Tento pas se vedle
českého jazyka vyplňuje i v jazyce uznávaným v mezinárodním styku (anglický
nebo francouzský jazyk).
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Mrtvola může být uložena do kovové rakve, dno musí být vysypáno 5 cm
hlubokou absorpční hmotou (rašelina, aktivní uhlí, dřevěné piliny) a napuštěna
antiseptickým roztokem. Kovová rakev se neprodyšně uzavře (spájí se) a uloží
se do dřevěné rakve tak, aby se nemohla pohybovat. Dřevěná rakev je uzavřena
a zajištěna kovovými šrouby.
Letecká doprava vyžaduje opatřit kovovou rakev ventilem na vyrovnávání
tlaků s aktivním filtrem. Většina dopravců požaduje uložení rakve dále ještě do
dřevěné bedny. Totéž vyžaduje námořní přeprava.
Dopravu po železnici lze uskutečnit v uzavřeném vagoně, po silniční
komunikaci na speciálním automobilu s technickým osvědčením.
Mezinárodní přeprava lidských ostatků osob, které zemřely na nakažlivou
chorobu (mor, cholera apod.) není dovolena před uplynutím alespoň jednoho
roku od úmrtí.
Pohřbení
V souladu s § 5 zákona č. 256/2001 Sb., platí, že nesjedná-li ve lhůtě 96
hodin od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba pohřbení nebo
nebyla-li zjištěna totožnost mrtvého do 1 týdne od zjištění úmrtí, je povinna
zajistit pohřbení obec, na jejíž území k úmrtí došlo nebo byly lidské pozůstatky
nalezeny. Lidské pozůstatky osob, u nichž nebyla zjištěna totožnost, mohou být
pohřbeny pouze uložením do hrobu nebo hrobky.

Je-li prokázáno, že se jedná o lidské pozůstatky státního příslušníka cizího
státu, musí se s pohřbem na území České republiky čekat až po obdržení
souhlasu příslušného státu. Pokud obec tento souhlas neobdrží do 1 měsíce od
zjištění úmrtí, může zajistit pohřbení těchto lidských pozůstatků, avšak uložením
do hrobu či hrobky.
Dva orgány státní správy a to Státní úřad pro jadernou bezpečnost
(kontaminace radionuklidy) a Krajská hygienická stanice (úmrtí nakažlivou
nebezpečnou nemocí) mohou stanovit jiný způsob nakládání s lidskými
pozůstatky než stanoví zákon.
Závěr

S lidskými pozůstatky a lidskými ostatky bez ohledu na problémy spojené
se záchrannými a s likvidačními pracemi při mimořádných událostech, musí být
zacházeno důstojně a způsobem nedotýkajícím se mravního cítění pozůstalých a
veřejnosti. Krizový štáb by měl zajistit přítomnost psychologů, zajistit účast
registrovaných církví a náboženských společností. Důležitou roli hraje působení
sdělovacích prostředků a politiků.
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Problémové situace mohou nastat při dekontaminaci, nedostatečné
kapacitě dopravních prostředků pohřební služby, kapacitě chladicích boxů
(Praha max. do 200), problémy s identifikací apod. Nelze vyloučit ani některé
jiné problémy týkající se pohřebnictví u cizích státních příslušníků v návaznosti
na jejich vyznání a víru (Islám).

51

Ochrana kulturního dědictví hl. m. Prahy
Ing. Karel Klouda, CSc., M.B.A.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné náměstí 9
110 00 Praha 1
karel.klouda@sujb.cz
Mgr. Jiří Vajčner
Ministerstvo kultury ČR
Milady Horákové 139
160 41 Praha 6
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kulturní památka, národní kulturní památka, movitá a nemovitá kulturní
památka, metodika zabezpečení kulturních památek
Abstrakt:

Cílem příspěvku je připomenout povinnost každého z nás, státu, kraje,
obce chránit památky před ohrožením a poškozením. S ohledem na rozsah a
množství památek na území hl. m. Prahy jsou v příspěvku navrženy priority
ochrany a uvedeny preventivní opatření ke snížení rizika jejich poškození
v závislosti na tom, zda se jedná o nemovitou či movitou kulturní památku.

Kulturní památky jsou nedílnou součástí kulturního dědictví lidu,
svědectví jeho dějin a naším posláním je, zachovat je pro budoucí generace.
V Praze se nacházejí vysoce historicky a umělecky hodnotné objekty,
které jsou významnými doklady historického vývoje a životního způsobu a
tvůrčích schopností předcházejících generací. Také v pražských muzeích a
galeriích se nacházejí cenné sbírkové předměty a artefakty.
Nemovitou či movitou věc splňující podmínky ustanovení § 2 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, prohlásí
Ministerstvo kultury České republiky, po shromáždění potřebných důkazů, za
kulturní památku.
Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství
národa, prohlašuje vláda České republiky svým nařízením za národní kulturní
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památky. Vláda České republiky rovněž svým nařízením může prohlásit určité
území se souborem nemovitých kulturních památek, případně archeologických
nálezů, za památkovou rezervaci, Ministerstvo kultury pak vyhlašuje památkové
zóny.
Historické jádro hl. m. Prahy bylo prohlášeno za památkovou rezervaci
nařízením vlády České republiky č. 66/1971 Sb., a od roku 1993 je památkou
světového kulturního dědictví UNESCO. Plocha rezervace zahrnuje
nejhodnotnější pražské městské části - Staré Město s Josefovem, Malou Stranou,
Hradčany s Pražským hradem a Nové Město s Vyšehradem. Nařízením vlády č.
127/1995 Sb., o prohlášení některých souborů lidové architektury za památkové
rezervace byly v rámci Prahy oceněny také hodnotné soubory lidové
architektury ve Stodůlkách a Ruzyni.
V současné době je na území hl. m. Prahy evidováno více než 3 500
nemovitých kulturních památek a 231 národních kulturních památek, jejichž
seznam vede zvláště Národní památkový ústav – ústřední pracoviště, a také jeho
územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze. Jedná se např. o Anenský
klášter, Betlémskou kapli, Břevnovský klášter, Karlův most, palác Kinských,
Dům umělců – Rudolfinum, Klementinum, kostel sv. Mikuláše, Národní
muzeum, Národní divadlo, Pražský hrad, Novoměstskou radnici, Staroměstské
náměstí apod.
Podle § 9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění
pozdějších předpisů, patří mezi povinnosti vlastníka kulturní památky chránit je
před ohrožením, poškozením a znehodnocením nebo odcizením. Tuto povinnost
má i ten, kdo památku pouze užívá nebo ji má u sebe. Organizace a občané, i
když nejsou vlastníky kulturních památek, jsou povinni si počínat tak, aby
nezpůsobili nepříznivé změny stavu kulturních památek nebo jejich prostředí a
neohrožovali zachování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek.
Zároveň, je-li kulturní památka bezprostředně ohrožena, má tuto povinnost i
obec s rozšířenou působností, která musí přijmout nutná opatření k její ochraně
či provedení neodkladných zabezpečovacích prací u nemovité památky.
Základní odpovědnost za zabezpečení kulturních památek v hl. m. Praze
mají
- Magistrát hl. m. Prahy (odbor památkové péče) v obecné rovině,
- právnické a soukromé osoby za kulturní památky v jejich vlastnictví.
Způsob zabezpečení kulturních památek v hl. m. Praze před účinky
mimořádných událostí a krizových situací musí nepochybně vycházet ze
stanovení priorit jejich ochrany a ze skutečnosti, zda se jedná o věc nemovitou
nebo movitou. Vychází se z faktu, že nic nelze chránit absolutně, i když
jakákoliv ztráta je nenahraditelná a finančně nevyčíslitelná.
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Stanovení priority ochrany kulturních památek v hl. m. Praze může být
následující:
- ochrana národních kulturních památek na území pražské památkové
rezervace a ochrana národních kulturních památek na celém území hl. m.
Prahy,
- ochrana objektů, ve kterých je shromážděno významné kulturní dědictví
(zámky, paláce, muzea, galerie, knihovny, kostely, synagogy, kláštery),
- ochrana kulturních památek na území Pražské památkové rezervace,
- ochrana kulturních památek na dalším území hl. m. Prahy,
- ochrana objektů na území Pražské památkové rezervace.
Ministerstvo kultury České republiky v závěru roku 2004 vypracovalo
metodiku ke způsobu zabezpečení kulturních památek před účinky
mimořádných událostí. Zabezpečení kulturních památek musí v základě
vycházet z platných předpisů, např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
nařízení vlády č. 100/1999 Sb., o ochraně před povodněmi (mít zpracovány
např. poplachové směrnice, evakuační plány, požární řády, ohlašovny požáru
apod.).
Dále u nemovitých kulturních památek
a) se provede viditelné označení (v souladu s § 29 zákona č. 20/1987 Sb.,)
tabulkou s nápisem „kulturní památka“ s velkým státním znakem, popř.
další mezinárodní značky,
b) určí se přístupové cesty pro jednotky IZS a jejich nástupové plochy,
c) určí se vstupní místa pro vstup jednotek IZS s příslušným technikem a
budou vytipovány nejohroženější místa dotčené kulturní památky,
d) určí se priority při záchraně movitého vybavení kulturních památek a tím
snížit riziko jejich poškození při mimořádné události a při záchranných a
likvidačních pracích.
U movitých kulturních památek:
a) se zpracují jejich aktuální seznamy, dokumentace a určí se priority při
záchraně a způsob a postup při záchranných pracích,
b) se připraví pro jejich evakuaci vhodné přenosné schránky a vhodné obaly
pro ochranu kulturních památek,
c) se vypracují plány přenosu věcí včetně vytýčení konkrétních tras
s variantami a s přihlédnutím k rozměru věcí,
d) se určí konkrétní osoby, které se budou podílet na přípravě věcí
k evakuaci (balení) a na vlastní evakuaci (vynesení) věcí a jejich střežení,
e) se určí vhodné záložní prostory pro případ havárie menšího rozsahu,
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f) se určí pro případ havárie (mimořádné události) velkého rozsahu místo
dočasného uložení věcí a dále náhradní objekty (místa) pro jejich
dlouhodobé náhradní uložení,
g) se uzavřou smlouvy o budoucích smlouvách se subjekty, které budou
využity při evakuaci (dopravci), s náhradním přechodným uložením
(pronajímatelé prostor), a ošetření movitých kulturních památek
(restaurátoři).
Vláda České republiky ke koncepci účinnější péče o movité kulturní
dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví)
přijala dne 22. ledna 2003 usnesení č. 87 a uložila jako jeden z hlavních úkolů
pro rok 2004 provést revizi plánů na řešení mimořádných situací ve všech
muzeích a galeriích zřízených Ministerstvem kultury. K tomuto usnesení
ministerstvo vydalo metodický pokyn, který zároveň doporučuje obdobný
přístup i všem zřizovatelům ostatních muzeí a galerií.
V pokynu se ukládá vypracovat analýzu rizik pro objekty muzeí a galerií,
vypracovat operativní kartu objektu a seznam instrukcí pro pracovníky, pokud
budou v muzeu či galerii konfrontovány s následujícími událostmi:
-

krádež prostá,
krádež vloupáním,
požár,
ozbrojené přepadení,
nevhodné nebo nebezpečné chování návštěvníků,
výpadek dodávek energie,
zranění nebo nevolnost návštěvníků,
vyhrožování, přijetí poplašné zprávy,
nález potenciálně nebezpečného předmětu s neznámým obsahem,
zamoření nebo únik plynu,
vandalismus,
exploze uvnitř nebo v blízkosti objektu,
povodeň, záplava nebo protržení potrubí,
jiná živelní pohroma.

Instrukce se vypracovávají ke každé události zvlášť, každý pracovník
muzea či galerie by je měl mít k dispozici nejlépe při sobě, proto by forma měla
být kartová či ve formě malého sešitku.
Lze říci, že kulturní statky hlavního města Prahy jsou reprezentanty toho
nejlepšího, čím se naše vlast pyšní. Avšak nejedná se pouze o takříkajíc
jedinečné pamětihodnosti, zastoupené především národními kulturními
památkami, ale je jistě dobré zmínit kvality i dalších staveb, výtvarných děl či
sbírek, které se rovněž nezastupitelně uplatňují na typickém pražském kulturním
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prostředí. Morální vyspělost národů je především determinována vyspělostí
jejich kultury, proto je nezbytné účinně chránit bohatý kulturní odkaz našich
předků, a to v kontextu současného evropského dění, k jehož významným
činitelům hlavní město Praha rozhodně patří.
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Abstrakt:

Příspěvek stručným způsobem popisuje techniky teroristů, metody
teroristů, zdroje financování jejich činnosti a psychologický efekt teroristického
činu.

Historie teroru – terorismu
Slovo teror pochází z latinského slova terrere = vyděsit, postrašit. Do
moderních západních slovníků se toto slovo dostalo prostřednictvím
francouzského jazyka až ve 14. století. První použití v anglickém jazyce je
zaznamenáno až v 16. století.

Historické kořeny přípony –ismus sahají do průběhu Velké francouzské
revoluce – vlády gilotiny. Praktikování obsahu tohoto slova má daleko starší
historii. Jeho kořeny sahají až do časů krvavých atentátů ve starém Řecku a
Římě, náboženských vražedných kultů na Blízkém východě, masakrování
amerických indiánů, Stalinovy čistky v SSSR. Radikální muslimský terorismus
(Hisballah), nacionalistický terorismus (ETA, IRA), teror ve válkách (Vietnam,
Afghánistán, Jugoslávie), teror sociální revoluce (Rudé brigády).Vlastně
v dějinách světa je velmi málo období, která by nebyla postižena brutalitou,
která provází terorismus.
Je nepravděpodobné, že by se podařilo terorismus v dohledné době
vymýtit. Těžko totiž zcela zmizí etnické rozbroje, ideologické konflikty a státní
represe, které jsou příčinami politického násilí.
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Definice terorismu
Jakákoliv diskuse o definování co je terorismus, je dána vztahem
účastníků k teroristickým činům. Obecně jsou čtyři názorové skupiny:

a)
b)
c)
d)

vědečtí odborníci,
vládní autority,
veřejnost,
názor teroristů.

Tyto názorové skupiny i z pohledu historického období definují význam
terorismu. Např. v 80tých letech minulého století bylo známo více než 100
existujících definic. Přitom např. vláda USA nikdy nevydala formální definici.
Vládní agendy CIA, FBI, americké ministerstvo zahraničích věcí, americká
armáda používají vlastní definice.
Britská vláda byla jednou z prvních, která se pokoušela sestavit zákonnou
definici, jejíž účelem bylo odlišit teroristický akt od kriminálního činu. V roce
1974 dospěla vláda Spojeného království k následujícím závěrům: „Pro účely
zákona se terorismem rozumí použití násilí pro politické cíle a zahrnuje
jakékoliv využití násilí pro zastrašení veřejnosti nebo některé její části“.
Někdy je otevřen problém, co je násilí a co již terorismus, zda závisí na
okolnostech. To je např. u únosu obětí:
a) za unesenou oběť chci vyplatit finanční částku – kriminální čin,
b) za unesenou oběť chci na vládě politické ústupky – zločin přechází na
teroristický čin.
Obdoba je i u únosu dopravních prostředků, ale i u politických vražd.
Náš trestní řád používá výraz teror v § 93 a § 93a) trestního zákona a výše
uvedený problém řeší: „Kdo v úmyslu poškodit ústavní zařízení republiky jiného
úmyslně usmrtí nebo se o to pokusí, bude potrestán odnětím svobody …“. „Kdo
se zmocní rukojmí a hrozí, že ho usmrtí anebo že mu způsobí újmu na zdraví
nebo jinou újmu s cílem vynutit si splnění podmínek poškozujících ústavní
zřízení republiky, bude potrestán …“.
Vyšší hranice trestu jsou uplatněny tehdy, je-li pachatel členem
organizované skupiny a jsou-li rukojmí mladší než 18 let a více osob.
Techniky teroristů
Dnešní teroristé mají k dispozici plné vybavení nejmodernějšími
zbraněmi, od řízených střel země-vzduch až po zbraně hromadného ničení.
K tradiční výzbroji patří výbušniny a minomety.
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Bomby, výbušniny
Většina teroristických skupin považuje bomby za vhodné a účinné zbraně.
Bomby lze využít v nevinně vypadajících malých, ale smrtících pastích nebo
naopak k drastickým akcím. Opakované útoky mohou společnost traumatizovat,
vyvolat společenské nejistoty a to teroristům vyhovuje. Jsou zde dva základní
problémy, za prvé, kde opatřit příslušný materiál (výbušniny, rozbušky) a za
druhé, kde získat znalosti, jak sestavit spolehlivou a účinnou zbraň.

Výbušniny lze získat
- tajnými dodávkami od sympatizantů,
- ozbrojenými loupežemi ve vojenských skladech nebo u
civilistů – lomy, doly.
Jsou-li výbušniny nedostupné, používají teroristé běžné materiály (nafta,
hnojiva, herbicidy – viz. Světové obchodní centrum v Oklahomě).
Většina teroristických skupin výrobu bomb pečlivě chrání a odděluje od
aktivistů, kteří bomby nastražují.
Dopisní a balíčkové bomby jsou tím nejmenším zařízením, které teroristé
využívají. Jen však málokdy dosahují očekávaných záměrů – obvykle jsou
oběťmi někdo z personálu významné osoby. Dříve se před kontrolami na letišti
bomby vložily do zavazadla a nechaly se naložit do letadla, vlaku, autobusu.
Rakety, minomety, řízené střely
Minomety jsou ústím hlavně nabíjené zbraně, které střílejí pod úhlem
pomalé granáty na krátké vzdálenosti. Získávají se vyloupením armádních
skladů či dodávkami od sympatizátorů. Tuto zbraň preferuje IRA.

Některým teroristickým skupinám se podařilo sehnat ručně řízené střely
země-vzduch označené SAM. SAM může nosit a obsluhovat jeden člověk, což
je pro teroristy jako stvořené.
Jaderné, chemické a biologické zbraně
Obrat teroristů k jaderným, chemickým a biologickým zbraním ve velkém
měřítku pravděpodobně nehrozí. Nevýhody těchto vysoce účinných zbraní jsou
v nepředvídatelném účinku a v dlouhodobém trvání následků. Tyto zbraně jsou
velmi nebezpečné i pro osoby, které s nimi zacházejí. To je kontraproduktivní
aspekt použití těchto zbraní v teroristické praxi, i když psychologický efekt je
obrovský, viz tokijské metro nebo antraxové obálky na podzim roku 2002
v USA a potažmo i u nás. V tokijském metru v roce1995 byl použit sarin,
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naštěstí ve slabé koncentraci s výsledkem 12 mrtvých a cca 5 500 přiotrávených
osob.
V některých případech je snazší zvolit nepřímý útok, sabotáž na
chemickou továrnu, viz. indický Bhopál – úmrtí tisíců obyvatel.
Metody teroristů
Vražedné atentáty
Vražedným atentátem se obvykle označuje vražda významné osoby,
vykonaná z politických důvodů. Obvykle se pečlivě plánuje a připravuje dlouho
dopředu. V moderní historii známe mnoho slavných obětí atentátů: bratři
Kennedyové, Martin Luther King, matka syn Gándiové, někteří přežili, např.
Ronald Reagan.
Únosy lidí, letadel, lodí, obsazení významných budov
Únosy se staly důležitým prvkem teroristické činnosti v mezinárodním
rozsahu. Toto bylo usnadněno po 60. letech 20. století v návaznosti na rozvoj
komunikací, velký pohyb osob, rozvoj velkoměst a s tím spojená anonymita.

Unesenými rukojmími jsou většinou diplomati, vysocí úředníci, turisté,
bohatí obchodníci.
Oběti mohou být zadrženy na známém místě, které vylučuje okamžitý
bezpečnostní zásah, tj. např. letadlo, loď, veřejná budova nebo naopak na tajném
místě, které znají jen teroristé.
Společným prvkem únosu a braní rukojmích jsou výhružky smrtí,
zraněním, za účelem přinucení třetí strany, aby provedla určité úkony, nebo aby
se naopak některých úkonů zdržela.
Vážnost výhrůžek či vystupňování výhrůžek závisí na odhodlanosti
teroristů skutečně zabíjet. Dalším faktorem hrajícím roli v agresivitě teroristů je
nesplnění požadavků a nepodřízení se třetí strany.
Po 80. letech 20. století počet únosů letadel, jako důsledek vývoje a
zavedení příslušných bezpečnostních mechanismů, včetně uzavření
mezinárodních dohod a založení specializovaných osvobozovacích komand,
začal klesat. Proto se teroristé zaměřili na jiné metody, jako pumové atentáty,
střílení a únosy lidí.
V letech 1971 – 1980 došlo ve světě k více než 50 teroristickým
obsazením velvyslanectví. Statistika však ukázala jen 50%ní únik teroristů před
zabitím či smrtí.
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Psychologický úder
Většina teroristických útoků je plánovaná tak, aby vyvolala, vedle
přímých obětí, silný psychologický otřes a byla zajímavá pro sdělovací
prostředky. Psychologická reakce na teroristický útok je výrazně delší než např.
u přírodních a průmyslových katastrof. Vyvolává stav existenční nejistoty, pocit
osobní zranitelnosti, strach, naruší sociální rovnováhu a pořádek. Typickým
příznakem bývá i zvýšená citlivost a nepřiměřené reakce na normální události,
včetně výrazného růstu agresivity.

Mezi další typické doprovodné efekty teroristických incidentů patří
řetězové šíření fám a desinformací. To vyvolává poplachové reakce, i když
reálné nebezpečí již nehrozí (viz. nesmyslné požadavky na zajištění obrovského
množství antibiotik při útoku antraxovými obálkami v letech 2002-2003).
Svým způsobem základní mechanismu teroru je obsažen ve starém
čínském přísloví: „Zabij jednoho, a postrašíš deset tisíc“.
Zde sehrávají velkou úlohu masové sdělovací prostředky se svým
plynulým a důvěryhodným zpravodajům a komentátorům. Zároveň je potřeba
pro postižené a příbuzné a známé obětí zajistit psychologickou podporu.
Finanční prostředky teroristů
Příprava každé teroristické akce vyžaduje peníze. Je potřeba zaplatit
pomoc dobrovolníků, na podporu rodin vězněných aktivistů, na nákup zbraní a
dalšího vybavení, najímání či nákup domů, cestovné, propagaci apod.

Existuje celá řada způsobů, kterými si teroristé peníze opatřují:
výběr poplatků od přívrženců (IRA),
vhodné investice (Palestinci),
od sympatizujících států (Libye),
drogy, alkohol,
bankovní loupeže,
únosy lidí pro výkupné,
únosy letadel pro výkupné.
Psychologie terorismu
Paušální psychologické vysvětlení terorismu lze sestavit jen obtížně. Existuje
totiž mnoho variant terorismu. Společné aspekty myšlení teroristy:
- důvody vedoucí k zapojení do teroristického hnutí,
- vztahy mezi jednotlivci uvnitř teroristického hnutí,
- síla víry,
- odraz psychologie skupiny do chování jednotlivce teroristy,
- ospravedlnění činu.
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Tyto aspekty jsou důležité pro bezpečnostní síly. Jejich psychologové se
snaží sestavit profil teroristů, snaží se předvídat, kdy a kde příště udeří, stanovit
nejlepší způsob pro vyjednávání s případnými únosci. Rovněž tak důvody, které
vedou člověka k zapojení do terorismu, často napoví, jakým bude teroristou a
jak dokáže pracovat.
Převážná většina teroristů není duševně nemocná, abnormální,
psychopatická nebo dokonce zvlášť disponovaná k násilí. Skupina teroristů by si
mezi sebe pravděpodobně nevybrala nevyrovnaného jedince, který by byl pro ni
hrozbou.
Literatura
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Abstrakt:
Možnost použití biologických prostředků se stala reálnou skutečností.
Biologický útok je záměrné použití živých mikroorganismů nebo jejich
toxických produktů k vyvolávání onemocnění a smrti u lidí, zvířat a rostlin.
Metody biologického útoku a jeho hlavní charakteristiky.Ochrana proti
biologickému útoku a její základní články. Možnosti ochrany proti
biologickému útoku a rozdělení ochranných opatření. Preventivní opatření a
opatření k rychlému potlačení nákaz
Úvod

Možnost použití biologických prostředků se stala reálnou skutečností..
Možnost jejich použití a cíl na který mohou být přímo nebo nepřímo zaměřeny
včetně teroristického útoku, určují, že obrana a ochrana proti nim musí být
především záležitostí těch složek ve státě, jejichž náplní práce jsou obdobné
otázky v mírové době a orgány vojenské speciálně připravované.
Předkládaný materiál obsahuje shrnutí dosavadních poznatků o
biologických zbraních , ukazuje jejich problematiku a podává nástin toho,
jakým způsobem provádět obranu a ochranu proti nim, seznamuje se základní
problematikou zejména epidemiologie a má být východiskem k dalšímu studiu.
Stručná historie biologické útoků
Biologická útok je záměrné použití živých mikroorganismů nebo jejich
toxických produktů (toxinů) k vyvolání onemocnění a smrti u lidí, zvířat a
rostlin.

Cílem biologického útoku je ovšem vždy člověk. Může být ohrožován
nemocí nebo smrtí přímo nebo nepřímo, tím že útok ohrožuje jeho výživu.
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Zkušenost, že ještě donedávna každá válka byla spjata s výskytem
rozmanitých epidemií a nákaz a že způsobovaly zpravidla větší ztráty než vlastní
ozbrojený konflikt, vedla již ve středověku k pokusům o zavlečení nákaz do
nepřátelských řad.
Ovšem při současném rozvoji bakteriologie se uvažuje o možnosti použití
biologické zbraně v poněkud jiné dimenzi, na vědeckém základě v daném
období a úrovni vědění.
V roce 1915 přivezl německý agent Gregersen do Archangelska přes USA
kulturu moru s cílem vyvolat epidemie v Petrohradě. O rok později byl v Rusku
chycen další německý agent s podrobným plánem zamoření vodovodů. V roce
1916 byla v Rumunsku zachycena zásilka, adresovaná tamějšímu německému
velvyslanectví, obsahující ampulky s kulturami antraxu a vozhřivky. K nim byla
přiložena písemná instrukce jasně prokazující, že tyto kultury mají byt použity
k diverzi a šíření těchto nákaz mezi zvířaty. Vyšetřování této příhody prováděl
slavný rumunský mikrobiolog Babes.
V roce 1917 byli na francouzské západní frontě opakovaně chyceni
agenti, kteří se pokoušeli šířit vozhřivku u koní francouzského jezdectva. Je
zřejmé, že jen rychlý konec 1. světové války zabránil tehdejšímu velení císařské
armády použití biologické zbraně v daleko širším měřítku.
Tyto a jiné zkušenosti daly v roce 1925 podnět k jednání v Ženevě o
zákazu bakteriologické války. A je velmi pozoruhodné, že tuto smlouvu
podepsaly všechny státy kromě Japonska a Německa. Ženevskému protokolu
předcházela v roce 1922 Washingtonská konference, která se k biologické válce
stavěla velmi skepticky..
Diskuse o bakteriologické válce znovu ožila v letech před 2. světovou
válkou. V té době se celá řada odborníků k možnosti použití bakteriologické
zbraně vyjadřovala s pochybnostmi. Ovšem v poslední době mikrobiologická
pracovní technika natolik pokročila, že možnost přípravy vysoce účinných
původců nákaz nejen co do množství, ale zejména co do rozmanitosti druhů.
Chemické, jaderné a biologické zbraně jsou společně považovány za
zbraně hromadného ničení, poněvadž mohou způsobit hromadné onemocnění a
smrt. Ohrožují kromě vojenských cílů především civilní obyvatelstvo.
Biologická zbraň se odlišuje tím, že způsobuje onemocnění a smrt
rozmnožováním se choroboplodných mikroorganismů v napadeném organismu
člověka, zvířete nebo rostliny. Je-li však k útoku použit bakteriální toxin, je
účinek obdobný jako u chemické zbraně. Donedávna bylo použití biologické
zbraně omezeno na určitý počet choroboplodných bakterií, virů, riketsií nebo
patogenních hub ve světě běžně se vyskytujících se známými vlastnostmi.
Zásadní chybou bylo uvažování, že počet a volba biologických prostředků je
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zásadně limitována. Bohužel rozmach mikrobiologie a virologie dovoluje nejen
významné ovlivnění virulence různých původců nákaz, ale záměrně vyvolané
změny v jejich antigenní struktuře, v resistenci na antibiotika v genetické
struktuře a jiných vlastnostech potenciální nebezpečí použití biologických
prostředků jenom zvyšuje. Proto otázka ochrany před biologickým útokem je
dnes chápána jako neobyčejně odpovědný a aktuální úkol zdravotnické služby
každého státu
Problémy vznikající se zabezpečením účinné obrany proti biologickým
zbraním, jsou podobně jako ochrana proti zbraním chemickým a radiologickým
neobyčejně komplikované. Přesto v ochraně proti biologickým prostředkům je
nesporná a dalekosáhlá výhoda – cíl útoku biologickým prostředkem je člověk
(rostlina, zvíře), u něhož má být vyvoláno nakažlivé onemocnění nebo
intoxikace. Ochrana znamená včasnou detekci, identifikaci, profylaxi, léčení
nebo podávání léků.
Propagátoři biologických útoků se nezřídka odvolávají na skutečnost, že
příprava a vlastní použití biologických prostředků je nepoměrně levnější než
použití chemických nebo jaderných zbraní. Současně si je třeba uvědomit, že
jakýkoliv útok biologickými prostředky vždy počítá s vyvoláním paniky a
strachu. Obava před ohrožením něčím podobným co není vidět ani cítit a co
účinkuje po různé době latence přirozeně vytváří podmínky pro absolutní chaos,
zmatek, vznik a šíření poplašných zpráv. Zde je hlavní role připravenosti
protiepidemických složek státu.
Metody biologického útoku

Pro člověka a zvířata jsou zvlášť nebezpečné infekční aerosoly . Velká
část experimentálních prací prokázala, že k infekci vzdušnou cestou u některých
nákaz , jako je například Q-rikettsiosa nebo tularémie stačí vdechnutí deseti
mikroorganismů. Dále bylo prokázána, že při vysokých infekčních dávkách
dochází ke zkracování inkubační doby.
Dnes už není technických problémem zasáhnout aerosolem obsahujícím
vysokou koncentraci mikroorganismů obrovské oblasti. Ukázala to řada
experimentálních prací v využitím fluorescenčních částic nebo nepatogenních
bakterií.
Z mikroorganismů přicházejí v úvahu zejména:
- virusy ( původci neštovic, ornitózy, psitakózy, chřipky, zánět mozku,
žluté zimnice, dengue, vztekliny)
- rickettsie ( skvrnivka, Q-rikettsióza
- bakteriální původci nákaz ( P. pestis, P. tularensis, M. mellei, M.
pseudomallei, brucela, B. anthracis.)
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- patogenní houby ( Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis,
Nocardia a Blastomycers.)
- bakteriální toxiny (prakticky málo pravděpodobné).
Druhý velmi nebezpečný způsob biologického útoku je šíření nákaz nebo
intoxikací alimentární cestou.
Hlavní charakteristiky biologického útoku

Na dnešní úrovni vědění a technických možností lze předpokládat že dnes
není žádný problém připravit velké množství patogenních mikrobů, virusů, hub
a toxinů, které lze použít k útoku. S využitím moderních kultivačních metod u
bakterií( v proudícím prostředí ) a virusů (tkáňové kultury) není obtížné množit
kultury prakticky v libovolných množstvích a udržovat je dlouhou dobu
virulentní, resp. toxické (zmrazené, lyofilizované).
Útok lze provést otevřeně ( v případě válečného konfliktu) nebo skrytě (
teroristický útok). Teroristické útoky mohou být prováděny na mnoha místech
současně. Pokud jsou namířeny na vodní zdroje mohou mít za následek
onemocnění velkého počtu osob. Teroristické útoky ale samozřejmě mohou být
vedeny i proti jednotlivcům a malým skupinám klíčových osob. Lze
předpokládat, že útočník se vždy bude pokoušet o ztížení rozpoznání nemoci,
stejně jako možnosti specifické léčby a prevence. Lze předpokládat , že použije
k útoku dva nebo více původců nákaz zejména při vzdušném útoku, zamoření
vodních zdrojů (alimentární cestou).
K biologickému útoku mohou být využity :
- bakterie,
- rickettsie,
- virusy,
- houby,
- bakteriální toxiny.
V pořadí nebezpečnosti jsou na prvním místě virusy, proti kterým je také
nejobtížnější obrana. Naopak vysoce virulentní nákazy bakteriální, kdysi tak
obávané jako mor, cholera, dnes již prakticky ztratily svou nebezpečnost. Úvahy
o tom, které prostředky útočník zvolí jsou velmi obtížné. Skrytý útok může být
veden dlouho před zahájení otevřeného nepřátelství. Volby prostředků a cesty
útoku budou závislé na relativní rezistenci a stálosti použitého mikroorganismu
nebo jedu v daných podmínkách, na snadnosti nebo obtížnosti detekce, asanace
(dezinfekce, resp. dekontaminace). S tím pak souvisí i možnost včasného
zabezpečení specifické léčby a zejména prevence v napadené oblasti.
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Všeobecně lze předpokládat, že biologický útok proti vysoce vyvinuté
zemi, s dobře organizovanou hygienickou a zdravotnickou službou počítá
především s efektem jednorázové nebo opakované expozice než s možnostmi
šíření takto vyvolané infekce v populaci.
Předpokládá se, že takovéto použití biologického prostředku povede
okamžitě k takovým opatřením, které podstatně omezí možnost šíření nemoci.
Velmi snadno zranitelné je zranitelné zejména zásobování vodou. Pro srovnání:
1. Necelých 5 kg purifikovaného lyofilizovaného botulotoxinu v 5 milionech
litrů vody vyvolá botulismus u více než 90% exponovaných osob.
2. K vyvolání smrtelné otravy po vypití 100 ml otrávené vody by pro
vodojem s 5 miliony litrů vody bylo třeba 10 000 kg kyanidu draselného.

Podobně jako zásobování pitnou vodou může být předmětem útoku
společné stravování, výroba potravin . Je důležité, že k přípravě potřebného
množství bakteriálních kultur není třeba žádného velkého speciálního zařízení,
ani velkých odborných zkušeností.
Útok záležející v šíření nákaz alimentární cestou představují především (
salmonely, shigely, brucely, V.cholerae, P.tularensis).
Zvlášť nebezpečné jsou však bakteriální toxiny (různé typy botulotoxinů,
tetanický toxin, toxin Sh.disenteriare, stafylokový enterotoxin apod.)
Z virových infekcí se mohou uplatnit enterovirusy (viry poliomyelitidy,
ECHO, coxsackie), arbovirusy /virusy encephalitidy), z riketsií (C.burneti.).
A konečně třetí metoda biologického útoku je použití infikovaných
členovců.
Pro úplnost je třeba uvést i čtvrtou skupinu v epidemiologickém třídění
nákaz, to je záměrné šíření původců nákaz u nichž vstupní branou je porušená
kůže a sliznice (především antrax).
Vedle vyjmenovaných , běžně známých a nejdůležitějších nákaz (resp.
skupin), které přicházejí v úvahu, nelze vyloučit nebo třeba je spíše počítat
s možností použití původců nákaz dosud neznámých ( izolovaných v odlehlých
částech světa), popřípadě nových antigenních typů a vlastností. Může jít o
záměrně připravené antigenní mutanty, se záměrně připravenou rezistencí ke
známých a obvykle používaným lékům, nebo kombinace dvou i více původců
nákaz.
Nespornou výhodou biologických prostředků je skutečnost, že úspěšnost
útoku se projeví až po určité době latence. Že první příznaky onemocnění
nebývají vždy typické, nemluvě o tom, že záměrné použití kombinace více
původců nákaz dohromady mohou vyvolat naprosto atypické projevy
onemocnění. Když domyslíme, jak je u mnoha nákaz, zvláště virových obtížná a
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dlouhou dobu trvající izolace, pak důsledkem je zpoždění ochrany proti
biologickým prostředkům. Zvyšujete to samozřejmě i nežádoucí psychologický
efekt útoku.
Základem ochrany proti bojovým biologickým prostředkům je dokonale
materiálně a personálně připravená hygienicko-epidemiologická služba, zejména
mikrobiologické a virologické laboratoře, dostupnost imunologických materiálů,
propracovanost laboratorních a diagnostických postupů.
Ochrana proti biologickému útoku
Biologický útok představuje v podstatě zvrácené zneužití všech znalostí o
podstatě, příčinách, šíření, potlačování a prevenci nákaz a otrav přirozeně se
vyskytujících. Proto ochrana proti biologickému útoku nepředstavuje zcela nový
problém. Je třeba naše znalosti a možnosti ochrany proti této nové situaci
přizpůsobit, materiálně a personálně posílit a doplnit. Rozdíl musí být jen v úsilí
a rozsahu použitých prostředků, tak jak to povaha věci vyžaduje.

Základním článkem ochrany je správná a rychlá diagnostika nákaz a
intoxikací. Na tomto poznání záleží i profylaxe vzniku dalších onemocnění,
jejich léčba, specifická prevence, asanace apod.
Značná pozornost je věnována otázkám nespecifické detekce. Jsou
vytvořeny systémy, které se opírají buď o zjišťování obsahu proteinu ve
vzduchu, nebo o měření velikosti atmosférických částic apod.
Ochrana proti biologickému útoku proto také předpokládá přesnou znalost
všech nemocí, které se vyskytují a to u lidí zvířat a rostlin. Tomu přispívají i
imunologické studie. V podstatě rychlá detekce a určení biologického
prostředků je nesrovnatelně obtížnější a složitější než detekce radiologického
nebo chemického útoku
Možnosti ochrany proti biologickému útoku

Ochranná opatření proti biologickému útoku lze rozdělit do skupin:
a) detekce,
b) zpravodajství a obecná (preventivní) protiepidemická opatření,
c) osobní ochrana,
d) kolektivní ochrana,
e) dekontaminace a asanace,
f) kauzální léčba,
g) obrana proti psychologickým útokům a panice.
Detekce útoku biologickými prostředky není snadná záležitost. Útok
biologickými prostředky se zásadně liší od útoků jinými zbraněmi hromadného
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ničení tím, že jeho působení je řadu hodin (u bakteriální toxinů), dní i řadu týdnů
skryté, podle toho, jak dlouho trvá inkubační doba u jednotlivých nákaz resp.
otrav. V tom je záludnost a další nebezpečnost biologického útoku. Teprve
výsledek biologického útoku, výskyt onemocnění může být prvním signálem
biologického útoku.
Významnou úlohu v zajištění ochrany proti biologickému útoku má
nesporně i zpravodajská služba. Podává informace nejen o tom jaké event.
prostředky biologického napadení jsou připraveny k použití, ale i o ukazatelích
nepřímých, z nichž je možno vyvodit úsudek o možných přípravách na
biologický útok.
Ovšem ochrana se nemůže omezit jen na práci diagnostickou. Při
podezření na biologický útok je třeba využít všech daných prostředků pro
individuální a kolektivní ochranu a dekontaminaci zasažených.
Osoby a zvířata v zasažené oblasti musí být vyšetřeny a sledovány
nejméně 21 dní a musí být v karanténě. Jestliže některé ukazatele ukazují na
konkrétní nebezpečnou nákazu, proti které je možnost použití specifické
profylaxe, je možno zasažené osoby takto chránit. Jestliže bylo zjištěno
konkrétní původce nákazy, u které lze provést aktivní imunizaci, musí být
provedena.
Je pochopitelné, že nelze předem provést imunizaci všeho obyvatelstva
všemi prostředky, které máme k dispozici a to především proto, že řada
imunizací má jen krátkodobý účinek.
Nejdůležitější ze všeho je pak dobrá připravenost, pohotovost a vysoká
úroveň výroby sér a očkovacích látek a to i proti takovým onemocněním , které
se v dané oblasti normálně nevyskytují.
Kolektivní ochrana znamená, že pobyt v uzavřených místnostech,
s využitím ochranných vlastností staveb sám o sobě představuje podstatně
sníženou expozici k nákaze.

Některé prostředky biologického napadení mohou na kratší nebo delší
dobu kontaminovat půdu, zevní i vnitřní stěny objektů, různé exponované
předměty a dále ohrožovat. Pro dekontaminaci lze použít laciné snadno
dostupné dezinfekční prostředky. Složitým a obtížným úkolem je pouze zajištění
dostatečných zásob a možnosti výroby dekontaminačních prostředků..
V závislosti na rozsahu biologického útoku je třeba myslet na
hospitalizaci všech onemocnělých, že bude nutno kalkulovat i s jistou mírou
improvizace. Co však musí být vždy zabezpečeno, jsou prostředky specifické a
kauzální léčby. Musíme bohužel také předpokládat, že onemocnění lidí bude
první zjištěnou známkou biologického útoku.
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Příprava proti biologickým útokům musí předpokládat určité zásoby a
výrobu sér, chemoterapeutik, antibiotik, odpovídající i těm nákazám, které jsou
pro nás exotické nebo se vyskytují jen výjimečně.
Léčba onemocnění způsobených biologickým útokem, ve srovnání
s problematikou léčby přirozeně vzniklých onemocnění, představuje především
rozdíl kvantitativní než kvalitativní. Bohužel nejsou k dispozici specifické léčby
u většiny virusových nákaz.
V otázkách protiepidemických opatření je vyžadováno především:
- urychlené epidemiologické vyšetření k určení příčiny onemocnění
(epidemie),
- zabezpečení izolace a karantény,
- zajištění hromadného očkování ohroženého obyvatelstva,
- provedení dezinfekce, dezinsekce, deratizace.
V rámci hygienických opatření:
- zabezpečit zásobování pitnou vodou,
- zajistit zásobování potravinami,
- provádět kontrolu odpadních vod a odstraňovat nečistoty,
- kontrola hmyzu a hlodavců.
Systém protiepidemických opatření je zaměřen jednak na opatření
preventivní, jednak na potlačení nákaz již vzniklých.
Opatření preventivní počítají zvláště se zvýšeným rizikem nákaz,
vyplývajících z nahromadění osob, ze společného ubytování a stravování
v hygienicky málo nebo nevyhovujících podmínkách. V ochraně proti
biologickému útoku má přirozeně velký význam ochranné očkování. Je však
naprosto nemožné chránit obyvatelstvo proti všem nákazám, jejich použití
v biologickém útoku je možné. Mnohem snazší je použití očkovacích látek
vyvolávajících dlouhodobou a solidní imunitu, než látek, jimiž vyvolaná
ochrana je krátkodobá a velmi relativní.

Základní imunizační schéma zůstává očkování proti:
- neštovicím
- tetanu
- břišnímu tyfu a paratyfu
- botulismu (A-E)
- poliomyelitidě
- tularémii
- encefalitidě
- brucelóze
- moru
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- žluté zimnici a některým dalším nákazám.
Opatření k rychlému potlačení vyskytnuvších se nákaz.

Jestliže bylo vysloveno podezření z biologického útoku, je třeba zajistit
podrobné epidemiologické vyšetření, bude-li použití biologického prostředku
prokázáno, nebo podezření z něho odůvodněno je třeba:
a) urychleně zjistit nebo odhadnout rozsah provedeného útoku a postiženou
oblast označit,
b) aktivně vyhledat nemocné, podezřelé z nemoci nebo nákazy, izolovat je a
léčit,
c) zajistit dekontaminaci, dezinfekci event. deratizaci,
d) provést další opatření k prevenci dalšího šíření nákazy.
Biologické prostředky svou nezvyklostí, záludností a opožděně se
projevující po provedeném útoku, jsou zvlášť vhodné k tomu, aby se u nich
uplatnil nežádoucí psychologický efekt a panika.
Seznam literatury:

1. Zdravotnická obrana proti biologické válce 2. přepracované a
rozšířené vydání kolektiv autorů prof. MUDr. K Raška, MUDr. F. Černý,
RNDr. O. Havlík, MVDr. V. Chládek, MUDr. J. Novotný, MUDr. J.
Pečenka, MUDr. M. Přívora, doc. MUDr. K. Simon, MUDr. L. Syrůček,
MUDr. F. Výmola, RNDr. J. Weiser, doc. MUDr. A. Wolf
Praha 1962, Státní zdravotnické nakladatelství

71

Aplikace programu MindManager pro potřeby krizového
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Abstrakt

Obsahem příspěvku je stručná prezentace programu MindManager
využitelného pro tvorbu podkladů v oblasti krizového řízení a ochrany
obyvatelstva. V postupných krocích jsou ukázány nejdůležitější nástroje
programu v propojení na aplikace programu na MS Office PowerPoint a Word a
také práce s hypertextovými odkazy apod.
Dámy a pánové,
V Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč se zabývám
problematikou krizového řízení ve vazbě na ochranu obyvatelstva. Lze proto
ode mne očekávat spíše prezentaci některého z odborných problémů těchto
oblastí než propagaci nového softwaru. V tomto případě jsem se ale rozhodl
udělat vyjímku a pohovořit o vynikajícím softwarovém produktu, který je
schopen velmi ulehčit a zefektivnit práci všem těm, kteří zpracovávají
preventivní dokumentaci, provádějí složité analytické úvahy, připravují
podklady k rozhodovacím procesům, zpracovávají mentální mapy pro tvorbu
krizových scénářů či operačních plánů, nebo jen zpracovávají názorné pomůcky
pro vzdělávací proces.
Tento program se jmenuje MindManager a je produktem americké firmy
Mindjet založené v roce 1993. K 21 dennímu trialovému odzkoušení je tento
program ke stažení na internetových stránkách buď na domovské adrese
společnosti MindJet www.mindjet.com, nebo na českých stránkách
softwarových serverů www.slunecnice.cz, www.stahuj.cz . U českých prodejců
je možné zdarma získat trialové CD což je výhodnější neboť velikost programu
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je přes 30 MB. K programu existuje rovněž volně šířitelná verze určená
k prohlížení již vytvořených projektů. Určitou nevýhodou programu a
pravděpodobně i příčinou jeho malého využití je anglický manuál s mnoha
novými ne běžně používanými anglickými výrazy .
Hlavním cílem programu je tvorba tzv. mentálních map nebo jinak také
myšlenkových map vytvářených týmovým způsobem prostřednictví
brainstormingu.
Při spuštění programu se v centrální části virtuálně neohraničeného listu
objeví okno (dále jen box), do kterého se vepíše centrální téma. Při následném
prvním uložení projektu (souboru) se automaticky text vepsaný do boxu nabídne
jako název souboru. Kliknutím na klávesu „Insert“ se automaticky k centrálnímu
boxu vytvoří odkaz na nově vytvořený box (podskupinu) propojený s centrálním
boxem čarou, který lze opět přepsat novým textem. Kliknutím na klávesu
„Delete“ lze vložený box vymazat. Postupným klikáním na centrální box a
klávesu Insert vytvoříme jednoduše první informační vějíř problémů viz obrázek
č.1. Jako příklad bylo vybráno téma této konference.

Obr. 1 První neupravené schéma v projektovém okně
Při zachování stejného principu tvorby projektu lze jednotlivé podboxy
dále rozvinout do samostatných podproblémů viz obrázek č.2. Pro přehlednost
používaných obrázků nejsou v dalších demonstračních ukázkách zobrazovány
projektová okna programu MindManager s manuálem.

73

Obr. 2 Druhé neupravené schéma v projektovém okně
Tato ukázková prezentace již nebude více členěna a pozornost bude
věnována nástrojům programu. Takto vytvořena holá mentální mapa je zatím na
pohled nezajímavá i když vlastní myšlenková strukturalizace problému je ve své
podstatě nejdůležitější.
Následujícím krokem pro zpřehlednění je volba vzhledu boxů, použitých
čar a rozložení na boxů na ploše. Možností je celá řada. Na obrázku č. 3 jen
ukázka dvou typů aplikací stejné mapy.
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Obr. 3 Schéma po grafické úpravě
Vytvořenou myšlenkovou mapu lze doplnit o vhodné pozadí virtuální
pracovní plochy například firemním logem apod. Každý samostatný box na
libovolné úrovni může být doplněn mnoha způsoby o další informace jimiž jsou
hypertextové odkazy na jakékoli soubory nebo programové aplikace ve vašem
počítači nebo odkazy na webové stránky. Pro ty, kteří preferují vizuální
paměťové informace, lze ke každému boxu připojit brainstromingový obrázek
z bohaté knihovny programu Mindmanager nebo z vlastní knihovny ve vašem
počítači či z CD. Tyto možnosti demonstruje následující obrázek č. 4.
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Obr. 4 Obrázky a hypertextové odkazy
Každý box může mít odkaz na poznámku obsahující poměrně dlouhý text.
Při zadání textu do poznámky a následujícím najetí na ikonu poznámka u boxu
se na krátkou chvíli text znázorní na obrazovce i bez otevření okna poznámka
viz obr.č.5.

Obr. 5 Vkládání poznámek

K boxům lze přidávat informace a další hypertextové odkazy ještě formou
bublinky s malou poznámkou případně doplnit propojení mezi jednotlivými
boxy zvláštní čarou viz obrázek č.6
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Obr. 6 Vkládání zvláštních čar a bublinek
Pro vlastní program fungují všechny důležité klávesové zkratky
používané ve MS Windows například pro vyhledávání slov „Ctrl+F“, kopírování
jednoho nebo více boxů „Ctrl+C“, a jejich následné vkládání na jiné místo
„Ctrl+V“, apod. Zajímavou alternativou pro tvorbu projektů je i možnost
kopírování a vkládání adresářů přímo z průzkumníka do jednotlivých boxů
projektu. Na stejném principu lze provádět automatické větvení projektů
například vkládáním řádků nebo boxů z programu Excel apod.
Velkou zbraní programu Mindmanager je automatické vytváření
prezentací v programu MS Office PowerPoint nebo souborů Word exportem. viz
následující ukázky na obrázku č. 7 – výchozí schéma a č. 8 prezentace v
PowerPointu

Obr. 7 Výchozí schéma
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Obr. 8 Prezentace v PoverPointu
Přímo v programu MindManager lze vytvořenou myšlenkovou mapu
současně zobrazovat i v podobě struktury po kapitolách v kaskádovitém
číslování. Tuto strukturu lze importovat do programu MS Office Word viz.
Obrázek č. 9.
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Obr. 9 Myšlenková mapa převedená do číselné struktury
Prezentovaný program má mnoho dalších možností. Například pro
usnadnění tisku výstupních sestav lze zvolit libovolný počet listů na kterých je
myšlenková mapa automaticky tisknuta jako největší. Vytištěné listy mají vždy
určitý okrajový přesah a autor tak není odkázán na přesné stříhání slepovaných
listů a může se při ruční práci s nůžkami orientovat odhadem. Tento program
také umožňuje tisknutí velkých map na malých tiskárnách apod.
V rámci programu konference budu prezentovat konkrétních ukázky
projektů z oblasti krizového řízení. Další objevování možností programu již
nechám na vás a doufám, že jsem vás dostatečně inspiroval ke stimulaci pro jeho
získání. Na úplný závěr chci zdůraznit, že nemám žádné kontakty na firmu
MindManager, kterou zde nezastupuji. Mé poznatky jsou ryze vlastní. Děkuji za
pozornost.
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Aktuální potřeba metodiky pro objektivní kvantifikaci reálné
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pro zabezpečování ochrany obyvatelstva v ČR.
Ing. Kovařík Jaroslav
VŠB- TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Lumírová 13
700 30 Ostrava-Výškovice
jaroslav.kovarik@vsb.cz
Klíčová slova :
Ochrana obyvatelstva, zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity,
metodika, plošné rozmístění.
Abstrakt:

Článek je zaměřen na postup při stanovení objektivní potřeby zařízení
civilní ochrany bez právní subjektivity a jejich plošné rozmístění pro
zabezpečení ochrany obyvatelstva před účinky mimořádných událostí a
katastrof. Řeší postup pro navržení jednoduché a transparentní metodiky pro
sytém ochrany obyvatelstva jako součást komplexní bezpečnosti státu. Původní
normativy a předpisy již dávno pozbyly platnost a v současné době jsou
s ohledem na změny vnějších i vnitřních podmínek nepoužitelné. Je zřejmé, že
potřeba vypracování metodiky pro tuto část ochrany obyvatelstva je aktuální

Od nepaměti lidé hledali způsoby jak efektivně ochránit své zdraví, životy
a posléze i majetky. Současná ochrana obyvatelstva, jako komplex
připravovaných a prakticky realizovaných opatření ze zákona, je prováděna a
zabezpečována tak, aby byly v naší společnosti v co největší míře chráněny
lidské životy, zvířata, kulturní hodnoty a životní prostředí s ohledem na
ekonomické možnosti státu. Ochrana obyvatelstva má v naších podmínkách
svou historii, své určené místo. Byla utvářena z předválečné Civilní protiletecké
obrany a v současné době je nedílnou součástí Integrovaného záchranného
systému.
Ochrana obyvatelstva je plněním úkolů civilní ochrany zejména varování
a vyrozumění, evakuace, nouzového přežití, ukrytí, individuální ochrany,
zjišťování a označování nebezpečných oblastí, dekontaminace. Zahrnuje
uplatňování požadavků civilní ochrany vyplývající z havarijních plánů a

krizových plánů v územním plánování a požadavků na stavby civilní ochrany a
stavby dotčené požadavky civilní ochrany v územním a stavebním řízení.
Civilní obrana byla až do roku 1990 koncipována především jako součást
opatření k přípravě státu a společnosti k obraně před následky konfrontační
války za použití zbraní hromadného ničení. To vyplývalo z vojensko-politické
doktríny, která předpokládala, že ozbrojený konflikt může vzniknout relativně
velmi krátké doby ( hodiny až dny) . Z této představy vycházela i připravovaná
opatření, která směřovala k tomu, aby každý subjekt, včetně obcí, měst,
výrobních závodů, škol a nemocnic, byl předem připraven na okamžité zahájení
aktivit, směřujících k ochraně obyvatelstva a udržení ekonomické stability. Z
tohoto období pochází především výstavba stálých úkrytů, pozorovatelen,
chráněných pracovišť pro řízení opatření civilní obrany, přizpůsobování
vhodných staveb potřebám civilní obrany, zabezpečení obyvatelstva prostředky
individuální ochrany a jeho uložení ve skladech a úložištích (cca 33 000 skladů),
vytváření jednotek, zařízení a služeb civilní obrany, ve kterých bylo zařazeno
cca 1,8 mil. osob a jejich zabezpečení speciálním materiálem civilní obrany v
obcích nebo podnicích. Dříve prováděná opatření je nezbytné přizpůsobit přijaté
koncepci ochrany obyvatelstva.
Ukončení studené války, minimalizování možnosti vzniku globální
vojenské konfrontace a skutečnost, že v horizontu nejméně deseti let nehrozí v
našem regionu vznik rozsáhlejšího vojenského konfliktu, umožnilo změnit
charakter připravovaných opatření k ochraně obyvatelstva. Je zřejmé, že
příznaky hrozby případného konfliktu bude možné zjistit s dostatečným
předstihem, který umožní přijmout potřebná ochranná opatření.
Na druhé straně je ale třeba počítat s tím , že existují a nově vznikají,
často obtížně předvídatelné bezpečnostní hrozby a rizika :
- hrozbu představují státy, nevládní skupiny a organizace, které
nerespektují mezinárodní právo a pro které jsou válka, násilí a potlačování
základních lidských práv a svobod prostředkem prosazování jejich vlastních
zájmů. Rozšiřuje se okruh subjektů, které mohou disponovat jadernými,
chemickými a biologickými zbraněmi, což v kombinaci s reálnou hrozbou
terorismu představuje potenciální nebezpečí i pro Českou republiku.
- stálá pozornost musí být věnována rizikům provozních havárií a
živelních pohrom, otázkám epidemií a ekologickým nebezpečím, jaká
představují klimatické změny, úbytek pitné vody a jiná ohrožení.
Po ukončení studené války se stejně jako v ostatních vyspělých zemích
začalo přehodnocovat využití opatření ochrany obyvatelstva plánovaných pro
období války k řešení nevojenských krizových stavů. Realizace zásadních
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transformačních procesů však mohla být zahájena až po přijetí příslušné právní
úpravy.
Ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je spolu se zajištěním
svrchovanosti, územní celistvosti a ochranou demokratických základů České
republiky základní povinností a tedy i funkcí státu. Zahrnuje soubor činností a
postupů věcně příslušných orgánů, organizací, právnických osob, podnikajících
fyzických osob a obyvatelstva, prováděných s cílem minimalizace negativních
dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na zdraví, životy
lidí a životní prostředí. Stát má povinnost zahrnout tuto ochranu do svého
právního systému. Z hledisek možného potenciálního nebezpečí je nezbytné
přehodnotit dosavadní pojetí ochrany obyvatelstva, které bylo v minulosti
jednoznačně orientováno na přípravu státu k obraně.
Současný právní řád České republiky obsahuje nezbytné právní normy,
které stanoví ministerstvům a ostatním ústředním správním úřadům, orgánům
krajů, obcím a vybraným právnickým a fyzickým osobám konkrétní úkoly v
oblasti ochrany obyvatelstva. Jsou vytvořeny základní legislativní podmínky pro
zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku související s povodněmi,
rozsáhlými lesními požáry, vichřicemi, epidemiemi a epizootiemi, haváriemi při
mírovém využívání jaderné energie, se závažnými haváriemi způsobenými
vybranými chemickými látkami, s požáry a dalšími technickými a
technologickými haváriemi velkého rozsahu, narušením hrází významných
vodohospodářských děl, se zabezpečováním vnitřního pořádku a bezpečnosti,
nehodami v silniční, civilní letecké a vnitrozemské lodní přepravě, s řešením
nouzových stavů v dodávkách potravin a pitné vody, v elektroenergetice,
plynárenství a teplárenství, se vážnými teroristickými útoky s použitím CBRN.
V souvislosti s legislativou je nutno zdůraznit, že základní pilíř při
koordinování činností a postupů jeho jednotlivých složek při přípravě na
mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně
obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu
ohrožení státu a válečného stavu tvoří integrovaný záchranný systém.
Dominantní úlohu v něm sehrává hasičský záchranný sbor České republiky, jako
základní složka integrovaného záchranného systému. Základní a ostatní složky
integrovaného záchranného systému, zejména profesní organizace hasičů,
zdravotnické záchranné služby, policie a jednotky požární ochrany zařazené do
plošného pokrytí krajů včetně Armády ČR jsou připraveny plnit úkoly v oblasti
ochrany obyvatelstva.
Hodnocení z pohledu události 11. září 2001 vede k závěru, že
integrovaný záchranný systém není dosud komplexně připraven řešit
dlouhodobější nasazení při odstraňování následků mimořádných událostí a
krizových situací. Jeho jednotlivé složky nedisponují především odpovídající
technikou a materiálem pro řešení následků mimořádných událostí, například,
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pro případ velkého teroristického útoku s použitím chemických, biologických a
radiologických látek . Chybí rovněž experti a specialisté pro řešení uvedených
mimořádných událostí a krizových stavů, resp. systém jejich využití, včetně
prohloubení mezinárodní spolupráce.
Jelikož za poslední roky vznikly odlišné požadavky na druh a způsob
ochrany obyvatelstva, které vyplývají ze změny možných rizik, bylo nutno
vytvořit i novou koncepci ochrany obyvatelstva. Koncepce ochrany obyvatelstva
ČR, která vymezuje období do roku 2006 s výhledem do roku 2015 byla
schválena usnesením vlády ČR č.417 z 22. dubna 2002. Obsahuje následující
zásady řešení hlavních úkolů a opatření :
Pro ukrytí osob před kontaminací radioaktivním prachem, účinky
pronikavé radiace a toxickými účinky nebezpečných látek budou využívány
přirozené ochranné vlastnosti staveb a prováděny úpravy proti pronikání těchto
látek. Budou využívány ochranné systémy na trasách metra v hlavním městě
Praze a na dalších, k tomuto účelu vhodných podzemních dopravních stavbách k
zabezpečení ukrytí a evakuace z ohrožených prostorů. V rámci další výstavby
podzemních dopravních staveb v hlavním městě Praze se předpokládá do roku
2015 rozšířit kapacitu ochranných systémů o 140 000 míst.
Ochrana dýchacích cest a povrchu těla bude prováděna improvizovaným
způsobem s využitím prostředků všeobecně dostupných v domácnostech, na
pracovištích apod. V zónách havarijního plánování jaderných elektráren budou
využity ochranné roušky.
K zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva při mimořádných
událostech budou na centrální úrovni k dispozici pohotovostní kapacity pro 3
000 postižených osob, které budou tvořit stávající materiální základny
humanitární pomoci pro 2 250 osob v působnosti Ministerstva obrany a nově
vytvořené kapacity pro 750 osob v působnosti Ministerstva vnitra. Pro uvedené
počty osob bude stát garantovat další nezbytná opatření pro jejich nouzové
přežití. Na úrovni krajů bude vytvořeno 30 mobilních kompatibilních
kontejnerových souprav, každá pro 50 postižených osob, tj. celkem pro 1500
osob. Pro kraje s počtem obyvatel do 0,5 mil. bude vytvořena jedna souprava,
pro kraje s počtem obyvatel od 0,5 mil. do 0,85 mil. dvě soupravy a pro kraje
nad 0,85 mil obyvatel tři soupravy.
K ukrytí obyvatelstva bude využit stávající fond stálých úkrytů, který
nebude z prostředků státu dále rozšiřován. Náklady správních úřadů, obcí,
právnických a fyzických osob spojené se zabezpečením údržby, revizí a provozu
stálých úkrytů a náhrady za omezení vlastnického nebo užívacího práva budou
minimalizovány širším komerčním využitím stálých úkrytů, prodloužením lhůt
provádění revizí, popřípadě zakonzervováním vybraných technologických
prvků. Při nárůstu hrozby válečného konfliktu budou vytipovány podzemní,
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suterénní a jiné části obytných domů, provozních a výrobních objektů k jejich
úpravě na improvizované úkryty.
Pro děti a mládež do 18 let, respektive do ukončení úplného středního
vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání v souvislém denním studiu
a pro jejich doprovod a pro zdravotnická, sociální nebo obdobná zařízení budou
péčí státu doplněny prostředky individuální ochrany systémem hospodářských
opatření pro krizové stavy. Ostatnímu obyvatelstvu budou vytvořeny podmínky
k nákupu prostředků individuální ochrany ve specializovaných prodejnách. V
rámci regulačních opatření budou stanoveny jejich maximální prodejní ceny.
Složky integrovaného záchranného systému budou doplněny o zařízení
civilní ochrany v počtu cca 75 000 - 100 000 osob, vybaveny a připraveny k
plnění úkolů ochrany obyvatelstva, zejména k zabezpečení ukrytí, distribuci a
výdeji prostředků individuální ochrany, k obsluze speciálních stacionárních a
mobilních zařízení pro dekontaminaci osob, techniky, dopravních prostředků,
oděvů, budov a terénu.
Tato opatření realizovat v souladu s platnou legislativou. Koncepce
zvýrazňuje potřebu veřejné informovanosti a vzdělávání v oblasti ochrany
obyvatelstva, posílení složek integrovaného záchranného systému k zabezpečení
ochrany obyvatelstva při nevojenských ohroženích. Hlavní důraz klade na
uvědomění si odpovědnosti ministerstev, správních úřadů, obcí, právnických a
fyzických osob za ochranu obyvatelstva. Základním předpokladem pro efektivní
realizaci opatření ochrany obyvatelstva je jejich zapracování, popřípadě
upřesnění v havarijních plánech, krizových plánech, poplachových plánech
integrovaného záchranného systému a plánech obrany.
Na základě principu subsidiarity, který je zakotven v čl. 5 smlouvy o
založení Evropského společenství je ochrana obyvatelstva věcí členských států
Evropské unie. Pro případ závažných přírodních a antropogenních katastrof je
plánována a připravena řada aktivit na úrovni Unie.
Hlavním cílem politiky Evropské unie v oblasti ochrany obyvatelstva je
podpora a pomoc při aktivitách členských států. Základními úkoly při této
činnosti jsou:
- pomoc při vzdělávání příslušného personálu,
- vypracování trvale platných podkladů pro neodkladnou a účinnou
spolupráci členských států v případě katastrof.
Počátky evropské spolupráce při zdolávání velkých havárií a katastrof se
datují rokem 1985, kdy byla vydána tzv. „Zelená kniha“ Evropské unie.
Doporučení obsažené v této knize byla postupně konkretizována a týkají se
opatření na těchto úsecích ochrany obyvatelstva :
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-

nástroje spolupráce,
elektronické prostředky komunikace a výměny informací,
výměna expertů, vzdělávání a simulační cvičení,
terminologie,
jednotné evropské nouzové telefonní číslo,
informace a komunikace s veřejností,
prevence a připravenost,
zvláštní rizika.

Zásadními dokumenty ochrany obyvatelstva Evropské unie jsou „ Akční
program Společenství pro ochranu před katastrofami „ a „ Postup
Společenství na podporu spolupráce při nasazení k ochraně před
katastrofami“. Akční program slouží k podpoře a doplňování opatření
členských států při přírodních a antropogenních katastrofách s cílem ochrany
osob, životního prostředí a majetku. Byl upraven na základě změn po
teroristickém útoku v USA v roce 2001.
Efektivnost úsilí Evropské unie při akcích, týkajících se civilní ochrany
obyvatelstva vychází z poměrně širokého spektra nástrojů, které může Evropská
unie využít k ochraně před nebezpečím a ke zvládání krizových situací. Jedná se
o spolupráci v oblasti technického rozvoje, obchodu, kontroly zbrojení,
dodržování lidských práv, ochrany životního prostředí, politického dialogu,
diplomatických a humanitárních nástrojů a opatření , která jsou přijímána
v rámci Evropské bezpečnostní a ochranné politiky.
Ochrana obyvatelstva v Evropské unii je v současné době ve fázi
intenzivního rozvoje a to je příležitost pro uplatnění odborných znalostí a
zkušeností odborníků z České republiky v této oblasti.
Civilní nouzové plánování a civilní ochrana jsou v rámci NATO
budovány na principu národní odpovědnosti. Úkoly civilní ochrany jsou
v současné době směřovány převážně na ochranu obyvatelstva a materiálních
hodnot před následky katastrof v mírové době, s tím, že obdobný komplex
opatření by byl využitelný i v případě vnějšího napadení. Ve většině členských
států NATO došlo v první polovině devadesátých let k částečným nebo úplným
novelizacím základních legislativních aktů, vymezujících opatření k ochraně
obyvatelstva a materiálních hodnot převážně při katastrofách v mírové době.
Projevuje se trend přechodu na zabezpečování ochrany obyvatelstva tzv.
managerskou formou, to je s využitím stávajících profesních organizačních
struktur, rozšířených pouze v případě potřeby o ostatní složky různé právní
povahy i fyzickými osobami na základě předem zpracovaných plánů. Nosným
elementem všech opatření se v řadě států stávají organizační a řídící struktury
profesionálních státních záchranných složek převážně hasičských. Úkoly a
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doporučení NATO pro členské státy jsou vydávána formou „Ministerských
směrnic“
V oblasti ochrany obyvatelstva se NATO v současné době zaměřuje na
řešení následujících problémů :
- řešení problematiky ohrožení „CBRN“(C- chemické zbraně, Bbiologické zbraně, R- radiologické zbraně, N- nukleární zbraně)
- Euroatlantické středisko pro koordinaci pomoci při katastrofách
- veřejná informovanost
ČR plně využívá možností a výhod členského státu NATO při řešení
ochrany obyvatelstva. Česká legislativa, řídící i výkonné struktury pro
zabezpečení ochrany obyvatelstva plně odpovídají trendům v EU a NATO.
Přesto se domnívám se, že v ČR chybí objektivní kvantifikace potřeby ostatních
složek, zejména zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity a jejich plošné
rozmístění.
V mezinárodní praxi jsou nejfrekventovanějšími metodami používanými
k první identifikaci-tzv. screeningu a ohodnocení nebezpečí indexové metody.
Indexové metody pro identifikaci zdrojů rizika mají mezi screeningovými
metodami významné postavení. Umožňují relativní ocenění významnosti zdrojů
rizika zvolených procesních jednotek i v případech, kdy ostatní metody obvykle
selhávají. Kromě toho je potřebné posoudit i další významné zdroje rizika
indexovou metodou, která dokáže odhadnout mimořádnou událostí zasaženou
plochu, a tak identifikovat i možný synergický efekt, domino efekt, tj. vzájemné
ovlivňování, zesilování účinků a jejich šíření.
Odborná literatura uvádí celou řadu metod, které se označují jako
indexové (například Dow´s Fire and Explosion Index, Rapid Ranking atd.)
Veškeré tyto metody jsou však orientovány do podniků a nedovolují
z hlediska jejich obsáhlosti provést kompexní rozbor pro velkou jednotku jako
jsou katastrální území obcí a měst .
Kvantitativní ukazatele pro každý uvažovaný typ mimořádné události lze
stanovit podle metodiky Ing. Antonína Krömera a Ing. Marka Smetany, Ph.D.ve
třech základních skupinách:
-charakteristika
-ohrožení
-opatření
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P * (T * 10) * ((O + S + B + D + C + Z + K) * 10)
míra rizika =

Pr * 10
Poznámka: kromě ukazatele P jsou ostatní ukazatelé násobeny číslem 10
z důvodu rozdílného řádu stupnic. Význam a hodnoty jednotlivých ukazatelů
uvádí tab. 9.3.- Kvantitativní ukazatelé a jejich hodnoty.

Stanovení míry rizika umožní porovnávat jednotlivá území a jejich
začlenění do skupin nebo kategorií. Zařazení území do určité kategorie
podstatně ovlivní požadavky na rozsah úkolů a opatření k ochraně obyvatelstva.
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Kvantitativní ukazatelé a jejich hodnoty navržené Ing. Krömerem a Ing.Smetanou Ph.D. :

Opatření

Ohrožení

Charakteristika

Označení
P

Možné hodnoty

Ukazatel
stupnice
Pravděpodobnost
(četnost vzniku)
stupnice

1
každých 100 let

2

4

každých 50 let

0

10

každých 25 let

1

každých 10 let

2

100

200

jedenkrát ročně

3

4

dvakrát ročně

5

Pr

Predikce

---

méně než 1 hodina

1 hodina až 1 den

1 den až 1 měsíc

1 měsíc až 1 rok

více než 1 rok

T

Doba trvání

---

méně než 1 hodina

1 hodina až 1 den

1 den až 1 měsíc

1 měsíc až 1 rok

více než 1 rok

O

Obyvatelstvo

bez ohrožení

jednotlivé osoby

nejvýše 100 osob

100 až 1000 osob

více jak 1000 osob

S

Plochy

řádově v m

B

Budovy, obce

bez ohrožení objektů

D

Dopravních
prostředků

C

Chov zvířat

Z

Potřeba sil a
prostředků

K

Nutnost koordinace
složek

2

do 500 m

2

2

2

do 10000 m (1 ha)

do 1 km

jednotlivý objekt
nebo část

více jak 1 objekt

část obce nebo
areálu podniku

bez účasti dopr.
prostředků

jednotl. prostředky
osobní nebo
nákladní dopravy

železniční soupravy,
jednotlivé prostředky
letecká a lodní
hromadné dopravy
přeprava, hromadné
osob
hav. v siln. dopravě

bez ohrožení zvířat

jen jednotlivá zvířata cenný chov zvířat

2

celé obce

---

několik chovů hosp.
--zvířat
základní a ostatní
pomoc i dle §22
složky IZS i z jiných z.239 nebo
okresů
zahraniční pomoc

---

základní složky IZS

základní a ostatní
složky IZS okresu

---

bez nutnosti
koordinace

zřízení štábu velitele
koordinace velitelem zásahu, rozdělení
zásahu
místa zásahu na
sektory a úseky
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více než 1 km

koordinace na
strategické úrovni
(aktivace krizového
štábu)

-------

---

-----

---

Doposud v našich podmínkách neexistuje metodika, která by umožnila
stanovení reálné potřeby zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity a jejich
plošné rozmístění na teritoriu obdobně jak to řeší metodika plošného pokrytí
jednotkami požární ochrany. Stanovení reálné potřeby zařízení civilní ochrany
bez právní subjektivity částečně řeší zákon č.239/2000 Sb. a vyhláška MV ČR č.
380/2002 Sb. a to převážně v kvalitativní rovině. V procesech havarijního a
krizového plánování je převážně využíváno odborných znalostí a zkušeností
odpovědných osob. Je to tedy děj nahodilý a může být zatížen subjektivními
chybami. Proto je potřebné navrhnout metodiku, která umožní vytvoření
jednoduchého a transparentního sytému ochrany obyvatelstva jako součásti
komplexní bezpečnosti. Tento systém musí být vysoce efektivní jak při zvládání
rozsáhlých mimořádných událostí nevojenského charakteru tak i při řešení
mimořádných událostí vojenského charakteru. Náklady na tento systém musí
odpovídat ekonomickým možnostem společnosti s ohledem na její trvale
udržitelný rozvoj.
Jako účelné se jeví vycházet z používaných metod pro identifikaci rizika,
metodiky pro plošné rozmístění jednotek požární ochrany a normy NATO
STANAG 2103- Reporting Nuclear Detonations, Biological and Chemical
Attacks, and Predicting and Warning of Associated Hazards and Hazard Areas
(Operators Manual)“, ATP-45 . Současná koncepce ochrany obyvatelstva
předpokládá, že v případě potřeby bude Integrovaný záchranný systém posílen o
75 000 až 100 000 osob z řad obyvatelstva. Jedná se zřejmě o obsluhy zařízení
civilní ochrany bez právní subjektivity a pomocné pracovní síly. Armáda České
republiky se také zavázala okamžitě uvolnit 10 000 osob pro zvládání
rozsáhlých mimořádných událostí a katastrof. Není však zřejmé na základě čeho
byly tyto počty stanoveny. Je tedy potřebné vytvořit metodiku pro řešení této
významné části opatření k ochraně obyvatelstva.
V dřívější době, to je do
roku 2001, byla tato část ochrany obyvatelstva řešena například „Stavebně
technickým normativem“, který určoval druh a rozsah stavebně technických
opatření nebo předpisy vydávanými štáby civilní ochrany pro organizaci a
vybavení speciálních jednotek tehdejší civilní ochrany. Tyto normativy a
předpisy již dávno pozbyly platnost a v současné době jsou s ohledem na změny
vnějších i vnitřních podmínek nepoužitelné. Je zřejmé, že potřeba vypracování
metodiky pro tuto část ochrany obyvatelstva je aktuální zejména pro naplnění
následujících cílů :

9 Vytvoření efektivního teritorialního systému ochrany obyvatelstva v němž
bude každému občanovi garantována ochrana před účinky rozsáhlých
mimořádných události na úrovní odpovídající míře rizika na katastrálním
území obce.
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9 Snížení možností zranění, ztrát na životech, snížení škod na majetku a
životním prostředí při rozsáhlých mimořádných událostech.
9 Lepší uplatňování oprávněných požadavků civilní ochrany v územním a
stavebním řízení.
9 Lepší využití společenských prostředků vynakládaných na ochranu
obyvatelstva.
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Zásady pro veterinární činnost při ohrožení BBP. Ochrana proti
účinkům biologických prostředků
MVDr. Petr Kučínský, CSc.
MVDR. Vladimír Meloun
Státní veteriární správa ČR
Oddělení pro řešení krizových situací, Palackého 174, Brno
p.kucinsky@svscr.cz, v.meloun@svscr.cz

1.
Při hodnocení možností použití bojových biologických prostředků je třeba
brát zřetel na to, že jejich použití může být plošné a vlastní prostředky mohou
vyvolávat onemocnění zvířat i lidí. Proto je nutná součinnost všech složek IZS a
specializovaných útvarů AČR o vzájemné informovanosti možného napadení,
přijatých opatřeních a společného řešení.
2.
Ochrana proti BBP
Provádí se i v době, kdy není vyhlášeno ohrožení nebo přímý útok
systémem kontroly zdraví zvířat, veterinárně hygienickými opatřeními při
výrobě a zpracování potravin a surovin živočišného původu, ochranou území
před zavlečením nákaz a vlastní činností chovatelů.
V případě ohrožení nebo vlastního použití BBP je třeba přijmout další
komplexní opatření a koordinaci činností prostřednictvím IZS.
3.
Zásady ochrany proti BBP:
- nepřetržité pozorování a průzkum ( zdravotní služba, veterinární
správa, policie ČR, armáda ČR, rozvědka, jiné organizace ),
- vyrozumění a varování sil IZS o bezprostředním nebezpečí
napadení BBP,
- hygienická a epizootologická opatření.
Cílem hygienických opatření je přerušení mechanismu přenosu původců
onemocnění, zejména dozor nad zásobováním vodou a potravinami.
Cílem epizootologických opatření je zabránit zavlečení, vzniku a šíření
nebezpečných nákaz zvířat a lidí a zahrnuje:
- preventivní opatření prováděná nezávisle na existenci ohnisek,
- opatření k likvidaci vzniklých ohnisek.
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4.
Prostředky ochrany proti BBP:
K nim patří:
- technické mechanismy, přístroje, zařízení k detekci
choroboplodných mikroorganismů ve vnějším prostředí ( 9.
Chemická rota AČR, laboratoře zdravotní služby AČR, laboratoře
veterinární správy a ostatní laboratoře schopné detekovat
patogeny ),
- vakcíny, ochranná séra, antibiotika ajiné účinné látky,
- prostředky individuální a kolektivní ochrany,
- chemické látky používané k DDD.
5.
Detekce BBP může být:
- nespecifická - zjistit fakt napadení (dnes existují zařízení na
měření na sčítání a určování rozměrů aerosolových částic ve
vzduchu (AČR),
- specifická - zjištění původu napadení - odběr vzorků
- koncentrace původců
- izolace čistých kultur
mikrobů
- vzorky se odebírají zásadně v prostředcích individuální
protichemické ochrany ( IPCHO ) a to specializovanými
jednotkami HZS, AČR.
6.
Profylaktická a léčebná opatření:
Cílem je zabránit nebo oddálit vznik onemocnění a dělí se na:
- nespecifickou profylaxi - do zjištění původce,
- specifickou profylaxi - aplikace vakcín a anatoxinů
- lidská populace je preventivně
vakcinovaná proti některým nemocem
- zvířata ( červenka, Newcastleská choroba,
botulismus norků, na antrax možné použití
vakcíny ANTRAXEN, á 1 ml, nástup
imunity za 7 - 10 dnů, není zatím zásoba
vakcíny.
Zabezpečit dosažitelnou preventivní vakcinaci lidí, kteří budou vstupovat
do zamořeného pásma jako diagnostické skupiny nebo organizátoři
zdolávacích opatření.
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7.
Režimová organizační opatření
Zavádí se při nebezpečí zavlečení infekce. Jejich obsah závisí na charakteru
infekčního onemocnění a konkrétní situaci. Režimová opatření se dělí na:
- intenzivní zdravotní dohled ( depistáž )
- observaci
- karanténu
1. Intenzivní zdravotní dohled - aktivní vyhledávání nemocných zvířat,
měření teploty, speciální vyšetření.
2. Observace - intenzivní veterinární dohled zaměřený na lokalizaci a
likvidaci infekčních onemocnění v ohnisku.
Představuje to:
- omezení vjezdu, průjezdu ohniskem bez předchozí desinfekce,
- omezení kontaktů s obyvatelstvem mimo zamořený prostor,
- uskutečnění veterinárních opatření a dozoru, veterinární očistu
zvířat, nařízení mimořádných vet. opatření včetně profylaxe.
3. Karanténa - souhrn epizootologických opatření s cílem izolovat prostor s
výskytem ( vyhlášení ochranných pásem kolem ohniska ).
4. Veterinární očista zvířat - má za cíl odstranit z povrchu těla zvířat a
zneškodnit BBP a tím omezit vznik a šíření infekčních onemocnění. Tato
opatření představují dále:
- desinfekci oděvů a prostředků PCHO,
- desinfekci techniky, dopravních prostředků,
- desinfekci vody a krmiv,
- hubení hmyzu, klíšťat, hlodavců a ostatních přenašečů.
Tato opatření realizují specialisté zpr AČR.
5. Neškodné odstraňování uhynulých nebo utracených zvířat:
- zpracování v asanačním podniku,
- zahrabání,
- spálení
8.
Režim ochrany a činnosti v prostoru napadeném BBP
Hlavním cílem zavádění režimu ochrany a činnosti v prostoru napadení BBP
je zamezení šíření infekčního onemocnění. Závisí od druhu použitého BBP.
Musí se zejména dodržovat tato opatření u lidí:
- zásady individuální ochrany lidí ,
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- zásady osobní hygieny,
- zásady DDD
9.
Opatření :
- v zemědělské výrobě:
V napadeném prostoru se vyhlásí ohnisko a ochranná pásma. V rámci
MVO se zakáže přecházení pracovníků mezi provozy, přesuny krmiv,
steliva mezi provozy a stájemi.
- v živočišné výrobě:
Zákaz pastvy, vypouštění zvířat do výběhů, izolace ve stájích a trvalé
pozorování zvířat, zákaz volného pohybu drobných zvířat, zákaz
přemísťování zvířat. Zakazuje se výkup zvířat a jejich produktů, krmí se
ze zakrytých skladů.
- na úseku rostlinné výroby:
Dočasné zastavení prací. Skladování objemných krmiv provádět přímo na
poli.
- potravinářský průmysl:
Výroba se v době napadení zastavuje po dobu nezbytně nutnou k speciální
očistě výrobního zařízení a surovin.
10.
Diagnostika
1. Soukromý vet. lékař vysloví podezření z nákazy u uhynulého nebo
podezřelého zvířete:
- toto oznámí příslušné KVS,
- ředitel KVS oznámí podezření SVS ČR a KC Brno,
- SVS oznámí podezření IZS,
- KVS vyhotoví úřední záznam a rozhodne o odběru vzorků:
a) prostřednictvím soukromého nebo úředního vet. lékaře (ochranné
prostředky),
b) prostřednictvím specializované jednotky AČR,
V případě potvrzení nákazy jsou zdolávací opatření realizovaná přímo
KVS, nebo prostřednictvím specializované jednotky AČR.
2. Nahlášené použití antraxu jako BBP – do postižené lokality je vyslána
speciální jednotka AČR k odběru vzorků od zvířat podezřelých
z nákazy.
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Do vyloučení nákazy, ale i po jejím potvrzení organizačně zabezpečuje
plnění uložených opatření a ochranných a zdolávacích opatřeních
KVS.
Diagnostika se provádí: mikroskopicky, kultivačně, sérologicky, biologickým
pokusem.
11.
Opatření při výskytu nákazy
– při výskytu nákazy se vymezí ohnisko nákazy a nařídí další ochranná a
zdolávací opatření, zejména:
a) uzávěra objektu a jeho označení výstražnou tabulkou,
b) neškodné odstranění uhynulých zvířat v asanačním podniku nebo
spálením,
c) zákaz porážení nemocných zvířat,
d) izolace nemocných a z nákazy podezřelých zvířat, jejich ošetření
vhodnými léčivy,
e) denní sledování teploty vnímavých zvířat v ohnisku,
f) ochranné očkování ostatních ohrožených vnímavých zvířat (možnost
vytýčení ochranného pásma)
g) provádění průběžné dezinfekce a deratizace v ohnisku nákazy, případně
asanace používané pastviny,
h) podestýlání měkkým stelivem a podávání kašovitého krmiva až do
dosažení plné imunity ohrožených zvířat,
i) mléko od zvířat podezřelých, nemocných, podezřelých z nákazy a
z nakažení je nepoživatelné a musí se neškodně odstranit,
j) zkrmování objemného krmiva z ohniska, u kterého nelze vyloučit styk se
zárodky sněti slezinné, pouze zvířatům v imunitě proti této nákaze,
k) poučení pracovníků o nebezpečí přenosu nákazy na člověka,
l) ohlášení výskytu nákazy IZS,
m) spálení infikovaného hnoje nebo po ošetření dezinfekčními prostředky
jeho zakopání na vyhrazeném místě.
Utrácení zvířat nemocných a z nákazy podezřelých, nebo všech, bude
provádět
pohotovostní středisko pro likvidaci nákaz vybavené adekvátními
ochrannými
prostředky.
12.
Podezření z nákazy, nebo její potvrzení může být vysloveno také na jatkách.
V tomto případě se postupuje odborně jako v chovech zvířat.
V případě použití antraxu (spor) k napadení chladíren, mrazíren, výroben
krmných směsí a potravinářských závodů bude nutné neškodně odstranit
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v asanačním podniku skladovanou kapacitu zboží, pokud nebude v obalech,
které lze účinně dezinfikovat.
13.
1. Prevence – kontrola dovozu veterinárního zboží
- vakcinace v ohrožených oblastech
2. Dezinfekce – provádění průběžné a závěrečné dezinfekce v souladu
s přílohou PP č. C.4.15.2 a C.4.15.3
14.
Opatření k řešení situace při použití biologických prostředků ( BBP )
V souladu s opatřeními Výboru pro biologickou ochranu při Ústředním
krizovém štábu
( ÚKŠ ) předkládáme rozpracované závěry " Výboru " na
podmínky Státní veterinární správy ČR.
Návrh opatření navazuje na přílohu pohotovostního plánu č. D.1.5 a bude
jejím doplněním.
15.
Východiska pro opatření
V současné době nelze použití biologických prostředků v jakékoliv podobě
vyloučit.
Může se jednat o použití:
- bez varování
- s varováním a skutečným použitím
- s fingovaným varováním bez skutečného použití
Ve všech případech může jít o použití nejrůznějších agens, dopad jejich použití
bude záviset na tom, zda se jedná o agens:
- typické pouze pro člověka nebo pro zvířata
- zoonózu
- u kterého jsou ke zdolání infekce nebo intoxikace k dispozici léky,
vakcína, sérum
- u kterého není známá léčba a profylaxe
- které umíme nebo neumíme laboratorně diagnostikovat
- u kterého si musíme vyžádat součinnost nebo k ní budeme vyzváni
16.
Významným faktorem při řešení je:
počet exponovaných
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- lidí,
- zvířat,
- skladů, výroben,
- území.
17.
Od těchto údajů se budou odvíjet skutečná opatření. Vzhledem k těmto
východiskům se stanovily jednotlivé fáze, které by na sebe lépe navazovaly s
ohledem na skutečnou míru rizika ( také navazovat nemusí ).
Povinností SVS ČR je neprodleně informovat Výbor pro biologickou ochranu o
výskytu závažných zoonóz, o epizootologické situaci ve vztahu k možnému
použití biologických prostředků u domácích a volně žijících zvířat a být
připraveni k zajištění součinnosti na vyzvání s ostatními složkami IZS.
Informace podávat na situační centrum Ministerstva obrany
18.
Jednotlivé fáze přístupu k řešení
O vyhlášení níže uvedených fází rozhoduje řídící štáb Odborné skupiny Výboru
pro biologickou ochranu ÚKŠ.
Fáze 0- fáze přípravy, situace, kdy zatím nikde na světě nebylo v dané době
potvrzeno použití biologického agens.
Fáze 1 - situace, kdy biologické agens bylo použito mimo území Evropy.
Fáze 2 - situace, kdy biologické agens bylo použito v Evropě.
Fáze 3 - situace, kdy hrozí použití biologického agens v ČR.
Fáze 4 - situace použití biologického agens na území ČR.
19Náplň jednotlivých fází
Fáze 0 - logistická příprava na následující fáze 1 - 4:
A. Pro činnost v chovu, provozu
1.1. vyčlenění náhradních objektů ( karantén, skladů, prostory pro
vakcinaci zvířat )
1.2. materiál na zabezpečení chovů, skladů krmiv, provozů
1.3. zdroje na výměnu vzduchu v objektu, filtry
1.4. vytvoření dostatečné zásoby antibiotik, vakcín, DDD prostředků
1.5. zabezpečení zdrojů napájecí vody
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1.6. zajištění dekontaminace odpadních vod, hnoje, kejdy
1.7. zajištění ochranných prostředků pro veterinární pracovníky
1.8. zajištění střežení postiženého objektu
20.
Náplň jednotlivých fází
Fáze 0 - logistická příprava na následující fáze 1 - 4:
B. Přeprava zvířat a surovin
1.9. zajištění dopravních prostředků
1.10. ochrana transportu
C. Zajištění diagnostiky biologických agens
1.11. proškolení diagnostických skupin
1.12. proškolení osob v laboratorní diagnostice
1.13. určení diagnostických laboratoří, jejich vybavení diagnostiky a
osobními ochrannými prostředky, zajištění typu biologické
ochrany laboratoře na úrovni BL 3
1.14. možnost rychlé diagnostiky biologického aerosolu ( AČR )
1.15. zajištění bezpečné přepravy vzorků

21
Náplň jednotlivých fází
Fáze 0 - logistická příprava na následující fáze 1 - 4:.
D. Zajištění místa napadení
1.16. proškolení vlastních diagnostických skupin ( DS )
1.17. ověření součinností se specializovanými útvary AČR při odběru
vzorků a zajištění předběžných opatření ( možno i HZS )
1.18. vybavení DS odběrovými soupravami a transportními prostředky
1.19. zajištění spojení

22.
Náplň jednotlivých fází
Fáze 0 - logistická příprava na následující fáze 1 - 4:
E.

Zajištění logistiky spolupráce s orgány PČR, HZS, AČR

F.

Opatření pro utrácení a neškodné odstraňování zvířat a
kontaminovaných surovin
1.20. aktualizace míst potenciálních zahrabovišť s možným použitím ke
spalování zvířat a surovin a produktů
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1.21. příprava asanačních podniků na zpracování kadaverů a surovin
napadených BBP
1.22. příprava pohotovostních středisek pro likvidaci nákaz na možné
nasazení v oblasti napadení BBP ve spolupráci s AČR
V případě podezření z nasazení BBP vzorky budou odebírat special. útvary AČR
nebo HZS.
23.
Fáze 1 - v této fázi je nutno ověřit připravenost následujících součástí fáze 0:
- zajištění diagnostiky BBP, tj. 1.11. - 1.15.
- zajištění místa napadení, tj. 1.16. - 1.19.
- zajištění logistiky spolupráce s orgány PČR, HZS, AČR
24.
Fáze 2 - v této fázi se aktivuje a kontroluje připravenost následujících
součástí fáze 0:
-

činnost v chovu, provozu, tj. 1.1. - 1.8.
příprava zvířat a surovin, tj. 1.9. - 1.10.
zajištění diagnostiky BBP, tj. 1.11. - 1.15.
zajištění spojení, tj.1.19.
zajištění logistiky spolupráce s orgány PČR, HZS, AČR

Fáze 3 - 4 - v této fázi se využívají všechny uvedené prostředky

25.
Další opatření:
1. Odběry vzorků a zajištění jejich transportu do diagnostických center bude
prováděno podle pokynů řídícího štábu.
2. Z uvedených úkolů je zřejmé, že se k jejich plnění musí provést jednání o
zabezpečení součinnosti orgánů veterinární správy s IZS a na úrovni KÚ
doplněním havarijních plánů o opatření spojená při možném použití BBP.
Jedná se zejména o přípravu na zabezpečení objektů stájí, skladů
zpracovatelských závodů, o úkoly, které musí zabezpečovat chovatelé a
zpracovatelé.
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Zásady pro veterinární činnost v případě chemické havárie
MVDr. Petr Kučínský, CSc.
MVDR. Vladimír Meloun
Státní veteriární správa ČR
Oddělení pro řešení krizových situací, Palackého 174, Brno
p.kucinsky@svscr.cz, v.meloun@svscr.cz

1.
Preventivní základní opatření:
a) co nejrychlejší přerušení kontaktu organismu (organizmů) s noxou a
zkrácení doby expozice na minimum : je třeba provést ukrytí zvířat,
ochranu stájí proti průniku noxy, nebo evakuace zvířat s orientací kolmo
na směr šíření (nikoli proti směru šíření noxy ani ve směru jejího šíření),
b) zabránění dalšímu vstřebávání škodlivin ( z povrchu těla odmořením),
c) urychlená realizace zdravotní pomoci podáním antidot a prostředků pro
urychlení eliminace škodliviny z organismu,
d) vytřídění zvířat z hlediska stupně zasažení,
e) nutná porážka nebo utracení a neškodné odstranění silně postižených,
nebo uhynulých zvířat.
2.
Kurativní nespecifická opatření:
a) Inaktivace noxy v zamořeném prostředí (neutralizace kyselin slabými
alkáliemi –roztokem sody, mýdlovou vodou, neutralizace zásad slabými
kyselinami- 1-2% octem, 1-3% kyselinou boritou, kyselinou citronovou)
b) Inaktivace a odstranění noxy z povrchu těla zasažených zvířat omytím
prostředky dle 2) a),
c) Inaktivace a odstranění noxy z povrchu zasažených předmětů prostředky
dle 2) a) a oxidačními činidly (slabý roztok manganistanu draselného)
d) Odstranění, neutralizace a smytí noxy ze žlabů, krmítek, napáječek apod.,
e) Odstranění noxou zasažených krmiv z dosahu zvířat.
3.
Kurativní specifická opatření:
Podle druhu již identifikované noxy podávat zasaženým zvířatům
specifická antidota a prostředky podpůrné a symptomatické léčby, jako :
a) při zasažení organofosfáty a insekticidními karbamáty - reaktivátory
cholinesterázy (atropin inj. (nebo TMB-4 comp.) formou opakovaného
podání + podpůrná léčba kardiaky a trankvilizačními látkami
b) při zasažení plynným amoniakem – poskytnout inhalaci aerosolem 2 %
kyseliny citronové v kombinaci s 0,5 - 1 % prokainem
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c) při zasažení kyanovodíkem - inhalace amylnitritu a iv. dusitan sodný nebo
DMAP (4 - dimetylaminofenol), dále thiosíran sodný (Devenan)
s rychlým následným podáním metylenové modři (Coloxyd ).
d) při zasažení oxidem uhelnatým – vyvedení zvířat ze zamořeného prostředí
a poskytnout inhalaci kyslíku . Důležité je, aby pohyb zvířat byl omezen
na striktní minimum, vzhledem ke snížení kapacity hemoglobinu na poli
transportu kyslíku ke tkáním.
e) při zasažení dusičnany a dusitany z orálního příjmu – evakuace obsahu
gastro-intestinálního traktu laxancii (u zvířat schopných emese i emetiky),
i.v. aplikace metylenové modři
4.
Možnosti vzniku chemické havárie:
- živelné pohromy
- teroristický útok
- otrava ze zlého úmyslu (travičství)
- technická závada
- selhání lidského faktoru
- nekoordinovaná aktivita orgánů z různých resortů (zemědělství-vnitrozdravotnictví-doprava apod.)
- únik jedovatých látek při požáru
- vznik jedovatých produktů při požárech
5.
Možné cesty vstupu chemických látek do organizmu zvířat:
- hromadná otrava skladovanými a aplikovanými agrochemikáliemi
(hnojiva-pesticidy)
- havárie při přepravě toxických látek
- hromadná otrava inhalací plynů, aerosolů a látek těkavých
- hromadná otrava zasažením povrchu těla aerosoly, kapalinami, plyny ve
vlhkém prostředí, poprašky
- hromadná otrava vodou napájecí
- hromadná otrava vodou z vodních toků
- hromadná otrava vodou z vodních nádrží
- hromadná otrava krmivem
- hromadná otrava odpady
- hromadná otrava ryb ve vodních tocích a nádržích
6.
Odhad závažností chemických havárií:
Následky havárie jsou určovány řadou faktorů, mezi něž patří:
a) Faktory vztahující se k cizorodé látce:
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(1) fyzikálně chemické a chemické vlastnosti škodliviny (látky plynné,
těkavé, aerosoly, látky tekuté, látky pevné-práškové
(2) stupeň toxicity dle Zákona č. 157/1998 Sb. a Nařízení vlády č.
114/1999 Sb., příloha č. 1.
(3) Lokalizace zdroje cizorodé látky (v budově, dopravním prostředku,
na zpevněném povrchu, na nezpevněném povrchu, na vodní ploše)
(4) množství uniklé látky
(5) rychlost jejího úniku ze zdroje
(6) rychlost jejího šíření
7.
Odhad závažností chemických havárií:
Následky havárie jsou určovány řadou faktorů, mezi něž patří:
b) Faktory vztahující se k terénu a budovám
(1) prostředí v němž se nacházejí zasažená zvířata (budovy, přístřešky,
volný terén, vodní toky, nádrže)
(2) konfigurace daného terénu
(3) rozloha zamoření
8.
Odhad závažností chemických havárií:
Následky havárie jsou určovány řadou faktorů, mezi něž patří:
c) Faktory vztahující se ke klimatickým a meteorologickým podmínkám
(1) meteorologické podmínky v době úniku
(2) meteorologické podmínky v době jejího šíření
(3) předpokládané meteorologické podmínky v následném období (v
období vyšetřování havárie a realizace opatření k její likvidaci)
9.
Odhad závažností chemických havárií:
Následky havárie jsou určovány řadou faktorů, mezi něž patří:
d) Faktory vztahující se k možným zasaženým organizmům
(1) druh zasažených zvířat
(2) počet zasažených zvířat
(3) druhová citlivost na danou cizorodou látku
(4) typ kontaktu zvířete s danou cizorodou látkou (kůže a zevní
sliznice, příjem per os, inhalace)
(5) poškození místa kontaktu zvířete s cizorodou látkou a místa jejího
vstupu do organizmu (poleptání kůže, sliznic, dýchacích cest,
sliznice gastro-intestinálního traktu)
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(6) rychlost působení dané cizorodé látky v zasaženém organizmu
(7) charakter toxikodynamického účinku dané cizorodé látky
(hematotropní, hepatotropní, neurotropní, nefrotropní, …..)
10.
Míra rozlohy zamořené oblasti je závislá na :
(1) vlastnostech chemické látky
(a) jejím množství nebo objemu
(b) jejím skupenství s specifické hmotnosti
(c) rychlosti a efektivnosti odpařování, vytváření dýmů, aerosolů
(d) její toxicitě
(2) lokalizaci zdroje chemické látky (výron z podzemí, výron z volně
stojících zdrojů, výron ze zdrojů umístěných v budovách, výron ze
zdrojů umístěných ve výšce)
(3) rychlosti a agresivitě uvolnění cizorodé látky a jejího a úniku
(4) meteorologických podmínkách, zejména větru (*) a jeho síle a
směru
(5) členitosti terénu
(6) charakteru vegetace v daném terénu : nízký porost, střední porost,
vysoký porost
(7) stavu vegetace v daném terénu (jehličnany, listnaté stromy olistěné,
bez listí)
(8) relativní vlhkosti
.
(*) Meteorologické podmínky - zejména rychlost a směr
přízemního větru. Vertikální pohyb škodlivin ovlivňuje inverze,
izotermie a konverze. Při inverzi nejpomalejší pohyb, při konverzi
nejrychlejší. Vliv má také teplota, vlhkost a vodní srážky.
11.
Hodnocení zdravotního rizika chemických látek
Zdravotní riziko - míra poškození zdraví zvířat jako důsledku kontaktu
zvířete s danou cizorodou chemickou látkou a zahrnuje poznání a vyhodnocení
těchto základních kriterií:
1) Určení stupně nebezpečnosti chemické látky (hledisko kvalitativní). Zahrnuje
vyhodnocení nebezpečnosti dané noxy - jde o znalost souboru údajů o
působení dané látky v životním prostředí a na organismus zvířat.
2) Vyhodnocení stupně nebezpečnosti expozice (kvantitativní vyhodnocení
vztahu mezi dávkou a biologickou odpovědí). Kriteria pro určení vztahu
mezi dávkou a biologickou odpovědí
3) Vyhodnocení expozice - sleduje trvání expozice, stupeň zasažení organismu,
četnost expozice a vliv na zdravotní stav.
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4) Charakterizace rizika - je integrací dat předchozích šetření vedoucí k určení
pravděpodobnosti stupně zasažení organismu.
5) Hodnocení rizika - je určení druhu a stupně nebezpečností (ohrožení) danou
chemickou látkou, určení rozsahu v jakém byly, nebo mohou být vystavena
zvířata působení této látky. Toto riziko můžeme odhadovat, ale také řídit,
omezovat (řízení rizika).
Řízení rizika znamená:
(1) zabránění kontaktu organismu s chemickou látkou (evakuace zvířat,
ochrana stájí, skladů krmiv),
(2) omezení délky expozice (ukrytí zvířat, evakuace),
(3) likvidace chemické látky (odmořování, dekontaminace, zabránění
dalšímu úniku),
(4) rychlé šíření jasných a nezkreslených informací
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Klíčová slova
Zpravodajské služby, krizové řízení, mimořádné situace.
Abstrakt

Příspěvek se zabývá možnou rolí zpravodajských služeb České republiky
v systému krizového řízení, především pak na úseku prevence událostí
predikovatelných zpravodajskou činností. Současně naznačuje možná řešení
stran poskytování zpravodajských informací orgánům státní správy a
samosprávy vedoucích k přijetí adekvátních opatření v případech, které svým
charakterem představují oblast odpovědnosti těchto orgánů, při předcházení
vzniku a likvidaci následků mimořádných událostí.

Úvod

V souladu s Ústavou České republiky je jednou z nejzákladnějších
povinností ústavních činitelů ochrana obyvatelstva před vnějšími a vnitřními
ohroženími. K naplňování toho má Česká republika zřízen bezpečnostní systém
tvořeny řadou prvků jak z oblasti státní správy a samosprávy, tak z nestátních a
neveřejných subjektů, které se podílejí na přípravě a realizaci opatření
zabezpečujících fungování státu v případech mimořádných událostí. Jedním
z prvků bezpečnostního systému jsou zpravodajské služby České republiky,
které se obsahem své činnosti bezprostředně podílejí na zabezpečování
bezpečnosti země před vnějšími, ale i vnitřními vlivy, jež by narušovaly její
svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy, ohrožovaly životy a
zdraví občanů a majetkové hodnoty.
Zpravodajské služby České republiky jsou službami informačními a cílem
jejich činnosti je dostatečná informovanost určených orgánů o hrozbách a
rizicích vůči chráněných zájmům.
Role zpravodajských služeb je nezřídka vnímána v oblastech jejich
tradičních činností, kterými jsou především zabezpečování informací majících
původ v zahraničí a opatření proti výzvědným aktivitám cizích speciálních
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služeb na našem území. S měnícími se geopolitickými podmínkami ve světě a
mezinárodní situaci dochází též ke změně obsahu zájmů zpravodajských služeb.
Po rozpadu bipolárního světa se těžiště činnosti zpravodajství částečně
přesunulo do oblasti nových bezpečnostních fenoménů, resp. takových, které se
počaly projevovat novým nebo intenzivnějším způsobem. Tato vytvářejí nové
bezpečnostní hrozby a nová rizika, která nemusí být vždy, a většinou ani nejsou,
v přímém či nepřímém důsledku jednání subjektů souhrnně označovaných jako
cizí moci.
Mnohé z těchto nových bezpečnostních hrozeb mají charakter a rozsah,
který může, ale též nemusí představovat zájem orgánů na celostátní úrovni.
Řada rizik, zejména v počáteční fází svého působení, se projeví primárně na
regionální úrovni a až v důsledku teritoriálního rozšíření se stanou předmětem
zájmu celostátních institucí. Vždy se zde bude jednat o tzv. nevojenská ohrožení
a mohou být způsobena řadou vlivů majících původ jak doma, tak za hranicemi
republiky.
Mnohé z těchto hrozeb či rizik jsou předpovídatelné v delším časovém
horizontu, což by umožnilo orgánům, především na regionální úrovni, reagovat
adekvátněji na přicházející mimořádnou situaci. Jedním z prvků bezpečnostního
systému, který je, resp. by měl být schopen předpovídat vznik, popř. průběh
některých mimořádných událostí jsou zmíněné zpravodajské služby. Náplň
činnosti těchto složek je přirozeně specifická a těžko explicitně stanovit všechny
fenomény, které mohou představovat či ovlivňovat možný vznik mimořádných
událostí, přesto však je možno na tomto fóru poukázat na možnosti
zpravodajských služeb v některých oblastech zájmu orgánů odpovědných za
bezpečnost obyvatelstva na centrální i regionální úrovni.
Stručná charakteristika nevojenských ohrožení [1]

Z hodnocení hrozeb vyplývá, že ve střednědobém výhledu není
pravděpodobný masivní vojenský útok proti ČR. V důsledku souběžného
a vzájemně se podporujícího působení řady negativních trendů se však
v posledním období bezpečnostní situace na globální úrovni zhoršila, což má
následky i pro bezpečnost v euroatlantickém prostoru. Trendy ústí v jen obtížně
předvídatelné hrozby. Jejich vznik a rychlé šíření usnadňuje globalizace.
Původci jsou stále častěji nestátní aktéři (tradiční a nové teroristické organizace,
radikální náboženská, sektářská a extremistická hnutí a skupiny), kteří vytvářejí
účelová spojenectví mezi sebou či s totalitními, diktátorskými a ideologicky
nesnášenlivými režimy. Cíleně ohrožují náš způsob života a demokratický
systém chránící základní lidská práva a svobody.
Teroristické útoky na počátku 21. století ukazují, že teroristé již nepůsobí
lokálně a izolovaně, nýbrž globálně a koordinovaně. Terorismus ve spojení s
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extremistickými ideologiemi v kombinaci se šířením zbraní hromadného ničení
(dále jen "ZHN") vytváří pro nás a pro naše spojence hrozbu strategického
významu. Teroristé používají asymetrickou strategii: vyhýbají se přímému
střetu, útočí na území jimi definovaných protivníků, přičemž si za objekt svého
útoku vybírají převážně civilní cíle. Snaží se používat prostředky s účinky
hromadné destrukce, usilují o získání ZHN. Riziko teroristických útoků v ČR se
zvýšilo.
Šíření ZHN je jednou z největších globálních hrozeb současnosti. Je
prokázána zvýšená snaha agresivních států a nestátních aktérů získat ZHN.
Z hlediska šíření ZHN jsou nejrizikovějšími oblastmi Blízký a Střední východ
a jižní a východní Asie. Šíření ZHN je podporováno rostoucí dostupností knowhow, technologií, materiálů dvojího užití a mobilitou vědců – a to zejména
z oblasti bývalého Sovětského svazu. Pro ČR vyvstala nutnost hledat způsoby,
jak zajistit svou bezpečnost pro případ ohrožení ZHN či konvenčními zbraněmi
za využití jejich různých nosičů.
Na periferii euroatlantického prostoru existují méně stabilní regiony
a státy. V případě, že nestabilita přeroste v krizi nebo ozbrojený konflikt, který
je často doprovázen masovým porušováním základních lidských práv a svobod,
vzniká hrozba rozsáhlých migračních vln. Zároveň se tyto oblasti nestability
zpravidla stávají živnou půdou a útočištěm pro teroristy, extremisty
a organizované zločince včetně mezinárodních pašeráků a obchodníků se
zbraněmi a nebezpečnými materiály.
Organizovaný zločin se stává agresivnějším, využívá stále důmyslnějších
metod. Zaměřuje se na výrobu a distribuci drog, nelegální migraci, obchod
s lidmi, krádeže duševního vlastnictví, počítačové pirátství, krádeže aut,
prostituci a nelegální obchody včetně obchodu se zbraněmi. Lze očekávat snahu
pronikat do dalších oblastí. V poslední době dochází k propojování
organizovaného zločinu s teroristickými skupinami do účelových aliancí.
Organizované skupiny zločinců se uchylují k finanční kriminalitě za účelem
získávání prostředků pro svou činnost a soukromých zisků formou daňových
úniků, bankovních podvodů a legalizace finančních prostředků z trestné
činnosti. Riziko aktivit organizovaného zločinu v ČR nadále trvá.
Korupce je trvalý fenomén ve všech zemích světa. Významným šiřitelem
je organizovaný zločin. Živnou půdou jsou morálně zdevastované a chudé
společnosti, neefektivní a málo transparentní vládní a politické instituce, slabá
vláda zákona, slabé a špatně připravené orgány činné v trestním řízení
a nevýkonné soudy. Riziko korupce je v ČR stále nepřijatelně vysoké a může
nabýt takového rozsahu, kdy bude významně poškozovat zájmy ČR.
Ke vzniku hrozeb přispívá prohlubující se nerovnováha mezi Severem
a Jihem. Ekonomické a sociální zaostávání Jihu vede k nespokojenosti jeho
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obyvatelstva. To vytváří živnou půdou pro radikalizaci, extremismus
a terorismus. Nespokojenost se životními podmínkami vede k migraci, mnohdy
ilegální, do zemí Severu. Užívání nešetrných technologií v méně rozvinutých
oblastech významně přispívá ke zhoršování životního prostředí. Dochází i
ke zostřování soupeření o neobnovitelné či těžko dostupné zdroje – např. vodu,
což představuje další bezpečnostní hrozbu.
Vlivem lidské činnosti dochází ke globálním klimatickým změnám.
Důsledky těchto změn v životním prostředí se projevují i v ČR a mohou vytvářet
hrozby v podobě rozsáhlých živelních pohrom. Je také nutné nadále věnovat
pozornost možným rizikům ekologických havárií.
V důsledku globalizace se zvyšuje možnost rychlého šíření nakažlivých
smrtelných chorob. Pokud by taková choroba nabyla charakteru pandemie,
mohla by hrozba dosáhnout až strategického charakteru.
Navzdory preventivním a ochranným opatřením v podobě legislativy,
zásad, kontroly a přísných standardů rizikových provozů nelze do budoucna
úplně vyloučit hrozbu průmyslových havárií. Riziko jejich vzniku stoupá
především v souvislosti s živelními katastrofami.
Účast zpravodajských služeb v systému krizového řízení

Obecně lze specifikovat, že v případech, kdy krizová situace souvisí se
zabezpečováním obrany České republiky před vnějším napadením postupují
prvky bezpečnostního systému v souladu se zněním ústavního zákona č.
110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, přičemž v ostatních případech
postupují státní orgány a orgánů územních samosprávných celků podle dikce
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů.
Samotné krizové řízení je ustanovením § 2 písm. a) zákona č. 110/2000
Sb. vymezeno jako „souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů
zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování,
organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením
krizové situace“ [3].
Především v části analýzy a vyhodnocení rizik považuji roli
zpravodajských služeb jako informačních složek státní správy za
nezastupitelnou. Je přirozené, že zpravodajské služby se ve své činnosti, ať
cíleně nebo necíleně mohou zabývat oblastmi, které ne vždy bezprostředně
přestavují či mohou představovat podmínky pro vznik mimořádné situace.
Naopak jsou však bezpečnostní fenomény, které jsou trvalým zájmem
zpravodajských služeb České republiky a tyto mohou představovat smysluplný
základ řady kvalitních analýz sloužících jako element vyhodnocení
bezpečnostních hrozeb a rizik. Podstatné však je, aby se informace získané
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činností zpravodajských služeb dostaly k adresátům zpravodajských informací a
tito dokázali zabezpečit jejich další zpracování a následnou distribuci podle
potřeb ostatních prvků bezpečnostního systému státu. Stejně tak může být
analytické zpracování a výstupní informace připravena samotnými
zpravodajskými službami, které zpravidla disponují kvalifikovaným
analytickým potenciálem. V takovém případě však musí analytický celek
příslušné zpravodajské služby znát adresáta informace a jeho požadavek ve
vztahu k problému, jehož obsah představuje zpravodajská informace.
Z výše uvedeného je zřejmé, že zpravodajské služby mohou být nikoli
pouze na strategické úrovni partnerem ostatních orgánů státní správy, ale též
regionálních samosprávných orgánů v případech, kdy budou dostatečně vtaženy
do problematiky řešené těmito prvky krizového řízení. Stejně však opačně je
nezbytné, aby též představitelé těchto státních a samosprávných orgánů znali
základní rozsah možností zpravodajských služeb v jimi zabezpečovaných
oblastech.
Oblasti možného využití zpravodajského potenciálu v krizovém řízení

Úkoly zpravodajských služeb České republiky vycházejí z jejich
zákonných působností, a to jak na úseku vnitřní bezpečnosti, tak v oblastech
zájmu českého státu vně jeho hranic.
Specifikaci úkolů zpravodajským službám na základě aktuálního
vyhodnocení bezpečnostních hrozeb každoročně provádí vláda České republiky.
Z tohoto je zjevné, že zpravodajské služby mají pevně stanovený obsah
svých zpravodajských zájmů. Tento se však v mnoha oblastech překrývá
s oblastí zájmů ostatních prvků bezpečnostního systému působících v rámci
krizového řízení a vzájemná spolupráce, ne-li přímo součinnost významně
zvyšuje efektivitu činnosti všech zúčastněných složek.
Zcela logicky lze očekávat zájem zpravodajských služeb v oblastech
terorismu, šíření ZHN, organizovaného zločinu a korupce. Současně lze však
najít efektivní možnost účasti zpravodajských služeb především stran ohrožení
migračními vlnami a šíření chorob, zejména těch, k jejichž šíření dochází
přeshraničním pohybem osob. Na druhé straně však těžko očekávat
dlouhodobou činnost zpravodajské komunity v problematice klimatických změn,
ekologických a průmyslových havárií apod.
Za největší riziko, které lze predikovat v problematice krizového řízení, je
kombinace různých bezpečnostních fenoménů. Zde mám na mysli především
teroristické akty, jejichž důsledkem bude např. vznik ekologické nebo
průmyslové havárie. Nejzářnější ukázkou příkladu může být chemický nebo
biologický terorismus vycházející z extrémistických postojů některých
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společenských skupin s následným šířením ZHN a provedením teroristického
aktu. Obdobně v případě rozsáhlých migračních vln z nestabilních regionů do
České republiky je důvodný předpoklad rozšíření vlivu organizovaného zločinu,
ale i takového pohybu osob infikovaných nebezpečnými chorobami, že jejich
přenos na území republiky způsobí zmíněné šíření velmi nebezpečných chorob
až do pandemického rozsahu.
Je evidentní, že v případě kombinace jednotlivých typů hrozeb je výše
naznačená spolupráce, resp. součinnost jednotlivých složek bezpečnostního
systému nezbytností. A to nikoli jen v situacích, ve kterých již mimořádná
událost existuje nebo je již zřejmé, že k ní dojde. Spolupráce je potřebná již
v době relativního klidu, v době, kdy je důslednou spoluprací orgánů státní
správy, samosprávy a občanů možno podchytit markanty nasvědčující
okolnostem souvisejícím s přípravou záměrného navození mimořádné situace
nebo signálů naznačujících existenci podmínek pro různé katastrofy.
Dvěmi rozhodujícími podmínkami pro výše požadovanou spolupráci jsou
důvěra veřejnosti a její politické reprezentace na nejrůznějších stupních státní a
veřejné správy ve schopnosti zpravodajské komunity, a dále vzájemná
informovanost o potřebách a možnostech všech subjektů bezpečnostního
systému účastnících se tohoto procesu.
Podmínky pro zvýšení efektivity účasti zpravodajských služeb v procesu
krizového řízení

V předchozích kapitolách jsem se snažil poukázat na některé z možností,
které se nabízí ke zvýšení efektivity zapojení zpravodajských služeb do procesu
krizového řízení, především pak ve fázích analýzy a vyhodnocení informací.
Zároveň jsem naznačil, že ke zvýšení vlivu zpravodajství v rámci
krizového managementu jsou nezbytné některé podmínky, z nichž za
nejvýznamnější lze považovat
- informovanost prvků bezpečnostního systému z oblasti regionální
samosprávy o působnostech a reálných možnostech jednotlivých
zpravodajských služeb v procesu krizového řízení, především v jeho
fázích analýzy a vyhodnocování bezpečnostních rizik a plánování opaření;
- povědomí teritoriálních představitelů zpravodajských služeb o potřebách
samosprávných celků v oblasti krizového managementu;
- legislativa upravující možnost a způsob předávání zpravodajských
informací v explicitně vymezených případech a oblastech teritoriálními
představiteli zpravodajských služeb regionálním samosprávným orgánům
k jejich využití v procesu krizového řízení;
- spolupráce mezi oběma zainteresovanými stranami, tedy zpravodajskou
komunitou a samosprávnými celky, v době mimo mimořádnou událost,
110

dlouhodobě před vznikem potenciální krizové situace s cílem vytvářet
vzájemnou důvěru mezi nimi a nastavovat komunikační mechanismy.
Zjevným základním atributem pro realizaci výše uvedených podmínek je
nepochybně legislativní opora pro předávání informací zabezpečených
zpravodajskou činností představiteli zpravodajských služeb na teritoriích. Tento
předpoklad by bylo možné řešit v rámci normotvorby upravující postavení a
působnost zpravodajských služeb tak, jak to odpovídá zámyslu vlády připravit
nový zákon o zpravodajských službách České republiky v souladu s potřebou
legislativní reakce na změněnou geopolitickou a bezpečnostní situaci ve světě,
ale i současnou absenci adekvátních kontrolních mechanismů ze strany
parlamentu nad činností především aktuálně činných rozvědných složek.
Jsem přesvědčen, že v případě zákonné podpory nebudou problémy ve
vzájemné komunikaci prvků bezpečnostního systému na teritoriální úrovni.
Závěr

Cílem předkládaného příspěvku bylo poukázat na některé z možností
zpravodajských služeb v procesu krizového řízení, a to zejména při respektování
praktické skutečnosti, že nejprimárnější příprava na mimořádné události se
odehrává na teritoriální úrovni, čemuž by měla odpovídat i míra informovanosti
orgánů územní samosprávy, resp. orgánů státní správy vykonávajících svou
činnost v jednotlivých regionech státu.
Na druhé straně nebylo snahou autora beze zbytku vymezit možnosti,
předpoklady a podmínky pro realizaci výše uvedeného v konkrétní podobě. To
by mělo být obsahem mezirezortních expertních jednání.
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Abstrakt

Příspěvek se zabývá postavením zpravodajských služeb České republiky v
jejím bezpečnostním systému. Vymezuje jednotlivé zpravodajské služby, jejich
zákonné pravomoci, odpovědnost a způsob kontroly jejich činnosti. Současně
poukazuje na nedostatky v oblasti veřejné informovanosti o činnosti české
zpravodajské komunity.
Úvod

Mnohé, ne-li většina toho, co se váže k činnosti zpravodajských služeb je
zahalena tajemnem. Je to důsledek filmových zpracování problematiky „pláště a
dýky“, ale i specifické medializace ve sdělovacích prostředcích, stejně jako
zneužívání potenciální nebo i skutečné činnosti zpravodajských složek
v politickém boji.
Význam a úloha zpravodajských služeb bývá v různých historických
etapách a politických systémech různá, stejně jako jejich zařazení v hierarchii
státní správy, pravomocích a skutečném podílu na relevantních společenských
událostech.
Předkládaný příspěvek je oproštěn od senzacechtivého nazírání na
zpravodajskou komunitu a snaží se ukázat elementární podmínky pro existenci a
fungování zpravodajských služeb České republiky jako jednoho článku řetězu
orgánů státní správy, jejichž rozhodujícím úkolem je ochrana obyvatelstva této
země před negativními vlivy působícími vně i uvnitř jejího teritoria.
Oblast specifikace bezpečnostního systému České republiky

Základním dokumentem v oblasti vnitřní a vnější bezpečnostní politiky
našeho státu je Bezpečnostní strategie České republiky. Vlastní Bezpečnostní
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strategie ČR navazuje na Ústavu České republiky a ústavní zákon č. 110/1998
Sb., o bezpečnosti České republiky. Nejedná se však o zkostnatělý materiál
vypracovaný státními orgány, který nereaguje na aktuální bezpečnostní situaci
na území republiky a v zahraniční oblasti. Bezpečnostní strategie je naopak
dokumentem aktualizovaným v souladu s potřebami definování zásadních
aspektů ovlivňujících bezpečnostní prostředí, působící bezpečnostní hrozby a
rizika a možnosti reakcí na existující bezpečnostní fenomény. Současná
Bezpečnostní strategie je v pořadí již třetí a byla schválena vládou České
republiky dne 10.12. 2003.
Na tento materiál navazují svým obsahem dílčí strategie a koncepce
v jednotlivých oblastech a rezortech, které bezprostředně souvisí ze
zabezpečováním vnější a vnitřní bezpečnosti státu.
Tento zásadní dokument ve své VI. části charakterizuje bezpečnostní
systém jako institucionální nástroj pro tvorbu a realizaci bezpečnostní politiky
ČR, jehož cílem je zajišťování bezpečnosti ČR, ochraňování a prosazování
životních, strategických i dalších významných zájmů ČR. Jeho základní funkcí
je řízení a koordinace činnosti jednotlivých prvků při zajišťování bezpečnostních
zájmů ČR a v době přímé hrozby nebo při vzniku krizové situace [1].
Článek 93. této části Bezpečnostní strategie vymezuje jednotlivé prvky
tvořící bezpečnostní systém ČR, přičemž jedním z takových prvků jsou též
zpravodajské služby [1].
Základní právní úprava české zpravodajské komunity

K bližšímu objasnění úlohy zpravodajských služeb České republiky
v jejím bezpečnostním systému je nezbytné prezentovat rozhodující zákonné
normy upravující jejich existenci, obsah a formy činnosti.
Základní normou, která upravuje existenci zpravodajských služeb v České
republice je zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.
Tato norma vymezuje existenci tří českých zpravodajských služeb, z toho dvou
tzv. civilních a jedné vojenské. Zákon upravuje především postavení, působnost,
koordinaci, spolupráci a kontrolu zpravodajských služeb, včetně ukládání úkolů
a podávání zpráv těmito službami.
Bezpečnostní informační služba

Zřejmě mediálně nejznámější českou zpravodajskou službou je
Bezpečnostní informační služba. Jedná se o kontrarozvědnou službu, která není
zařazena v rámci žádného rezortu a její rozpočet tvoří samostatnou kapitolu
státního rozpočtu. Jejího ředitele jmenuje vláda po projednání ve Výboru pro
obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
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Působnost Bezpečností informační služby je vymezena na zabezpečování
informací o záměrech a činnostech namířených proti demokratickým základům,
svrchovanosti a územní celistvosti republiky, o zpravodajských službách cizí
moci, tedy standardní kontrašpionáž, o činnostech ohrožujících státní a služební
tajemství, o činnostech ohrožujících bezpečnost nebo významné ekonomické
zájmy (též označováno jako ekonomická kontrarozvědka) a informace týkající
se organizovaného zločinu a terorismu.
Bezpečnostní informační služba současně plní úkoly podle zvláštního
zákona, kterým se v současné době rozumí zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně
utajovaných skutečností a o změně některých zákonů. V souladu s ustanoveními
této zákonné normy plní tato zpravodajská služba některé specifické úkoly
v rámci provádění bezpečnostních prověrek fyzických osob a organizací, jak o
tom bude ještě hovořeno v následujících částech.
Jelikož se jedná o službu, jejímž primárním cílem je činnost v oblasti
vnitřní bezpečnosti státu, v níž před rokem 1990 působily složky Státní
bezpečnosti, vznikla zákonodárcům potřeba upravit její oprávnění ve vztahu
k občanům speciálním zákonem. Tímto je zákon č. 154/1994 Sb., o
Bezpečnostní informační službě. Upravuje řadu věcí souvisících s touto
zpravodajskou službou, včetně podmínek zaměstnání jejích příslušníků, kteří
k ní jsou ve služebního poměru, přičemž služba je zřízena jako ozbrojený
bezpečnostní sbor. Za nejvýznamnější předmět úpravy tímto zákonem však lze
považovat oprávnění, která jsou Bezpečnostní informační službě dána při její
činnosti používáním specifických prostředků činnosti, jimiž je zasahováno do
ústavních práv a svobod občanů. Takovými specifickými prostředky je
využívání osob jednajících ve prospěch služby, používání zpravodajské
techniky, sledování, krycích prostředků a dokladů.
Podmínky používání specifických zpravodajských prostředků jsou
v tomto zákoně explicitně vymezeny a jsou dále rozpracovány interními
normativními akty, kterými se vlastní zpravodajská činnost služby řídí.
Za důležitý aspekt řešený zákonem lze považovat systém parlamentní
kontroly činnosti služby, který je důsledkem demokratizačních změn ve
společnosti po roce 1990.
Úřad pro zahraniční styky a informace

Funkci civilní rozvědky plní Úřad pro zahraniční styky a informace. Do
jisté míry se může jednat o zavádějící název, stejně jako jeho zařazení
v organizační struktuře Ministerstva vnitra.
Ředitel této služby je jmenován ministrem vnitra se souhlasem vlády a
tomuto členovi vlády je též ředitel odpovědný.
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Zařazení civilní zpravodajské služby v rezortu vnitra je po celou dobu její
existence předmětem spekulací o vhodnosti takového kroku, především
s ohledem na skutečnost, že služba zabezpečuje informace mající původ
v zahraničí. Proto existuje řada zastánců názoru, podle kterého by bylo
vhodnější službu podřídit Ministerstvu zahraničních věcí. Je na místě rozvést
důvody vedoucí k zařazení Úřadu pro zahraniční styky a informace do struktury
Ministerstva vnitra a nikoli rezortu zahraničních věcí. Je pravdou, že služba
zabezpečuje informace mající původ v zahraničí, nicméně tyto jsou takového
charakteru, že jsou důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a
ekonomických zájmů České republiky. Pokud pak hovoříme o informacích,
které mají původ v zahraničí, to ještě není nutnou podmínkou toho, že jsou též
v zahraničí získávány. Ne všechny informace, které se váží k činnosti
zahraničních subjektů zpravodajského zájmu musejí být nutně získány mimo
území vlastního státu oficiální nebo agenturní cestou. Bereme-li v úvahu dnešní
podíl zpravodajství z otevřených zdrojů (OSINT, Open Sources Intelligence)
v činnosti největších zpravodajských ústředen světa (v činnosti americké CIA
kupř. kolem 80%), je zde zřejmý nepoměr k agenturním zdrojům a přitom se
jedná o nejméně nákladný druh zpravodajské činnosti a je pouze předmětem
odborných diskuzí, zda zpravodajství z otevřených zdrojů doplňuje agenturní
zpravodajství (prostřednictvím tajných agentů) nebo je tomu naopak.
Pokud hovoříme ve vztahu k působnosti služby o informacích
vztahujících se k bezpečnosti republiky, je evidentní, že jejich primárním
uživatelem je rezort vnitra, který je zodpovědný za zabezpečování vnitřní
bezpečnosti republiky. Nejedná se zde o bezpečnost vážící se k ohrožením
různými formami ozbrojeného konfliktu, jelikož k tomuto je zřízena třetí ze
zpravodajských služeb, jak bude uvedeno níže.
Jedním z názorů potvrzujících zařazení Úřadu pro zahraniční styky a
informace v rámci Ministerstva vnitra je, že tento úřad nemá být nějakým
českým centrem v zahraničí, nemá suplovat agenturu Czech Trade a doplňovat
činnost našich zastupitelských úřadů v zahraničí, jejich kulturních a obchodních
atašé apod., v což by se mohla změnit jeho činnost v případě, že by došlo k jeho
zařazení do struktury Ministerstva zahraničních věcí. Bez ohledu na názor
autorů tohoto příspěvku v této věci lze konstatovat, že působnost této
zpravodajské služby je v „ochraně“, nikoli „podpoře“ zahraničně politických a
ekonomických zájmů, a tomuto obsahu úkolů je též potřebné přizpůsobit
postavení a pravomoci služby.
Zákonem nejsou upravovány další okolnosti vztahující se k činnosti
Úřadu pro zahraniční styky a informace s výjimkou oprávnění, kterých se službě
dostalo k ochraně činností prováděných na území České republiky. Je přirozené,
že v legislativním systému demokratického státu není adekvátní existence
zákonné úpravy, která by legalizovala takovou činnost, která je v každém jiném
státě trestná, což jistě výzvědná činnost je. Jistě nelze vyloučit (a autoři upřímně
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doufají, že tomu tak není), že by civilní rozvědka využívala pouze otevřených
zdrojů a oficiálních styků bez zakrytých agenturních zdrojů, ať již z cílových
zemí nebo z tzv. třetích států.
Stejně tak není upravena parlamentní kontrola této zpravodajské služby,
s největší pravděpodobností pro předpoklad, že tato nebude působit na území
České republiky a tudíž nepřichází v úvahu její zásah do ústavních práv a
svobod zdejších občanů.
Vojenské zpravodajství

Třetí zpravodajskou službou České republiky je Vojenské zpravodajství.
V současném systému české zpravodajské komunity se jedná o atypickou
zpravodajskou službu v tom, že se nejedná o pouze rozvědnou či pouze
kontrarozvědnou službu. Podle dikce zákona o zpravodajských službách ČR je
Vojenské zpravodajství, jenž je součástí Ministerstva obrany, tvořeno
Vojenskou zpravodajskou službou a Vojenským obranným zpravodajstvím,
přičemž první v nich je rozvědnou složkou a druhá kontrarozvědnou. V rámci
jedné zpravodajské služby jsou tedy integrovány obě rozhodující zpravodajské
složky mající za cíl získávat informace v zahraničí a současně zabezpečovat
informace bezprostředně se vztahující k vnitřní bezpečnosti země. To je dáno též
zákonnou působností Vojenského zpravodajství, které zabezpečuje informace o
záměrech a činnostech představujících vojenské ohrožení České republiky, o
zpravodajských službách cizí moci v oblasti obrany, o záměrech a činnostech
namířených proti zabezpečování obrany republiky a o činnostech ohrožujících
státní a služební tajemství v oblasti obrany.
Pozornému čtenáři neunikne podobnost ve většině působností
Bezpečnostní a informační služby a Vojenského zpravodajství. Jde skutečně o
zabezpečování informací v obdobných nebo shodných oblastech; nejedná se
však o duplicitu, jelikož na základě principu subsidiarity civilní kontrarozvědka
působí ve všech oblastech společnosti s výjimkou ozbrojených sil a oblastí
majících bezprostřední vztah k zabezpečování obrany České republiky, kde
působí kontrarozvědná složka Vojenského zpravodajství.
V souladu se zněním zákona ředitele Vojenského zpravodajství jmenuje a
odvolává ministr obrany na návrh náčelníka generálního štábu Armády české
republiky a se souhlasem vlády. Již z tohoto ustanovení zákona je zjevné, že
v procesu jmenování ředitele této služby vystupuje netradičně mnoho subjektů –
vláda, ministr a náčelník armádního generálního štábu. Postavení vlády a
rezortního ministra, v jehož je služba podřízenosti, je zcela pochopitelné.
Naopak účast náčelníka generálního štábu Armády České republiky je
v současnosti zjevným excesem. Je potřebné vzít v úvahu, že ředitel Vojenského
zpravodajství je odpovědný přímo ministru obrany, stejně jako ředitel
Vojenského obranného zpravodajství, tedy kontrarozvědky, jak bude hovořeno
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dále. V minulosti, konkrétně do prosince 2003 byla Vojenská zpravodajská
služba jako rozvědná součást Vojenského zpravodajství podřízena náčelníkovi
generálního štábu. Od roku 2004 je však Vojenská zpravodajská služba vyňata
z jeho podřízenosti a dána plně do gesce ředitele Vojenského zpravodajství.
Součástí tohoto procesu bylo vynětí sekce J-2 (vojskového zpravodajství) ze
struktury Vojenského zpravodajské služby a její osamostatnění v rámci struktury
generálního štábu. Tímto byla oblast vojskového zpravodajství, představovaná
především nejrůznějšími prvky průzkumu (signální zpravodajství, elektronický
boj, obrazové zpravodajství ad.) ponechána k využití na strategickém stupni
náčelníkovi generálního štábu a na operačním a taktickém stupni jemu
podřízeným velitelům operačních velitelství a jim podřízeným velitelům
taktických jednotek. Samotná Vojenská zpravodajská služba působící výlučně
na strategickém stupni a zabezpečující informace, které ve většině případů
nesouvisí s vlastním vedením vojenských operací, je v podřízenosti ředitele
Vojenského zpravodajství přímo podřízenému ministru obrany.
K dokreslení této situace je nezbytné doplnit, že v čele obou součástí
Vojenského zpravodajství, tedy Vojenské zpravodajské služby a Vojenského
obranného zpravodajství, stojí ředitelé, kteří jsou podřízeni řediteli Vojenského
zpravodajství.
Činnost Vojenské zpravodajské služby jako rozvědné složky není
obdobně jako v případě Úřadu pro zahraniční styky a informace dále zákonně
upraveno s výjimkou stejných oprávnění, která jsou dána civilní rozvědce,
včetně neexistence parlamentní kontroly.
V případě Vojenského obranného zpravodajství jako kontrarozvědné
složky je jeho činnost upravena zvláštním zákonem (stejně jako v případě
Bezpečností informační služby), kterým je zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském
obranném zpravodajství, upravujícím existenci a činnost služby ve stejných
oblastech jako v případě civilní kontrarozvědky, především pak stran zásahu do
práv a svobod občanů při využívání specifických zpravodajských prostředků
v její činnosti a způsobu parlamentní kontroly. Uvedený zákon nespecifikuje
služební poměr příslušníků Vojenského obranného zpravodajství, jelikož jeho
příslušníci jsou ve služebním poměru vojáků z povolání a tento je upraven
samostatným zákonem.
V současné době je tedy Vojenské zpravodajství tvořeno dvěmi
součástmi, z nichž činnost jedné z nich je upravena ještě zvláštním zákonem a
druhé nikoli. Tento v praxi neutěšený stav je postupně od roku 2002 (po tzv.
aféře „Srba“ ve Vojenské zpravodajské službě) předmětem změn a kontinuálně
jsou činěny kroky vedoucí k unifikaci obou složek Vojenského zpravodajství a
jejich postupnému sloučení do té míry, že budou skutečně představovat jednu
zpravodajskou službu v oblasti obrany, která bude plnit úkoly jak ve výzvědné
oblasti, tak v oblasti kontrarozvědné, a to pod jednotným vedením a pod
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parlamentní kontrolou. K 1.1. 2005 byly připraveny podmínky a vytvořena
organizační struktura reflektující uvedené dlouhodobé snahy o jednotně
fungující Vojenské zpravodajství. Nezbytnou součástí však budou legislativní
změny, přičemž však bude otázkou, zda budou řešeny samostatně ve vztahu
k Vojenskému zpravodajství nebo v rámci širších změn celé zpravodajské
komunity.
Postavení Národního bezpečnostního úřadu

Vedle tří výše uvedených zpravodajských služeb působí v České republice
státní orgány, které jsou veřejností, zpravidla pod vlivem masmédií, nesprávně
označovány jako zpravodajské služby, ačkoli toto postavení nemají a jejich účel
v systému státní správy je odlišný od účelu existence zpravodajských služeb.
Především se jedná o Národní bezpečností úřad. Existence tohoto prvku
státní správy je vymezena ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o
zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve
znění pozdějších změn a doplnění. Zde je explicitně uvedeno, že Národní
bezpečnostní úřad ústředním orgánem státní správy, v jehož čele nestojí člen
vlády (na rozdíl od ministerstev). Ředitele Národního bezpečnostního úřadu
jmenuje po projednání ve Výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky vláda, která jej též odvolává. Předseda
vlády je služebně nadřízen řediteli Národního bezpečnostního úřadu. Z tohoto je
zřejmé, že cílem zákonodárce bylo nezávislé postavení Národního
bezpečnostního úřadu v oboru jeho působnosti (obdobně jako Nejvyššího
kontrolního úřadu).
Normou upravující postavení Národního bezpečnostního úřadu je zákon č.
148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů,
který mimo jiné ustanovením § 7 odst. 1 citovaného zákona stanoví, že se jedná
o ústřední správní úřad pro oblast ochrany utajovaných skutečností a v této
oblasti realizuje výkon státní správy.
Ačkoli Národní bezpečnostní úřad není zpravodajskou službou, ve své
činnosti využívá zpravodajských služeb, tedy těch, jež jsou uvedeny
v předchozích kapitolách. Zpravodajské služby provádějí na žádost Národního
bezpečnostního úřadu úkony vyplývající z jejich působností a realizovatelné
s jejich oprávněními, především při používání specifických zpravodajských
prostředků, a to při bezpečnostním prověřování fyzických osob a organizací.
Z logiky věci jsou k provádění úkonů v rámci bezpečnostního prověřování
předurčeny zejména kontrarozvědné složky, tedy Bezpečnostní informační
služba v civilním sektoru a v dotyku s oblastí obrany a obchodem vojenským
materiálem pak Vojenské obranné zpravodajství. Na druhé straně z dikce zákona
nevyplývá nemožnost využít i Úřad pro zahraniční styky a informace a
Vojenskou zpravodajskou službu, ačkoli jejich role při provádění úkonů
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zpravodajských služeb v bezpečnostních prověrkách
vnitropolitického soutěžení politických stran zpochybňována.

bývá

v rámci

Jiné nezpravodajské složky

Obdobně jako v případě Národního bezpečnostního úřadu jsou i jiné státní
orgány plnící úkoly v oblasti vnitřní bezpečnosti někdy označovány jako
zpravodajské služby nebo pojmy zavádějícími jejich činnost do oblasti výlučné
působnosti zpravodajských služeb.
Zpravidla se jedná o speciální útvary Policie České republiky, zde
zejména ty, které jsou určeny k boji s organizovaným zločinem, hospodářskou
kriminalitou velkého rozsahu a korupcí. Stejně tak se může jednat o složky celní
správy působící na úseku boje proti podloudnictví apod. Takové útvary sice
nejsou zpravodajskými službami, ale při své činnosti používají metod a forem
práce zpravodajského charakteru.
Zásadní rozdíl mezi činností zpravodajských služeb a policejních, celních,
případně jiných orgánů státní správy na úseku vnitřní bezpečnosti, je zásadně
v určení a formě výsledků jejich činností. Zpravodajské služby jsou službami
informačními, tudíž jejich výstupy jsou představovány informačními produkty
určenými příslušným adresátům, kterými jsou činitelé a orgány České republiky
v souladu s jejich ústavními pravomocemi. Policejní a jiné státobezpečností
instituce jsou složkami s represivními pravomocemi (pravomoci k zákonnému
omezení osobní svobody, provádění úkonů v trestním řízení, omezení nakládání
s majetkem apod.), kterými zpravodajské služby v České republice nedisponují.
Efektivita bezpečnostního systému

Podíváme-li se pozorně na některé ze zákonných pravomocí
zpravodajských služeb a jiných vnitrobezpečnostních ozbrojených sborů, je
viditelné, že obsah řady linií činností se shodují. Zpravodajské služby působí
v těchto oblastech s cílem předkládat informace adresátům, policejní a jiné
respresivní složky s cílem realizovat výkon státní správy v souladu
s trestněprávními, celními, finančními, případně jinými kodexy. Přičemž není
samozřejmě vyloučeno, že adresátem zpravodajských informačních výstupů jsou
právě represivní státní orgány.
Takové postupy předpokládají účinnou spolupráci a v některých
případech přímou součinnost mezi zpravodajskými službami a ostatními orgány
státu.
Ve spolupráci všech složek bezpečnostního systému též spočívá jeho
vlastní smysluplná existence a fungování.
V souladu s článkem 83. Bezpečnostní strategie České republiky vytvářejí
jednotlivé prvky bezpečnostního systému hierarchickou strukturu, v níž jsou

119

obecnými pravidly, zásadami a specifickými postupy vymezeny vzájemné
funkční vztahy a působnosti při zajišťování bezpečnosti ČR na všech úrovních.
Celá struktura umožňuje rychlý přechod z běžného do krizového stavu, což
současně vytváří předpoklad pro úspěšné a organizované zvládnutí počáteční
etapy řešení krizové situace [1].
K zabezpečení obsahu uvedeného článku Bezpečnostní strategie je
nezbytná koordinace jednotlivých prvků bezpečnostního systému. V případě
zpravodajských služeb je koordinátorem jejich činnosti vláda, která k tomuto
účelu zřídila orgán Výbor pro zpravodajskou činnost jako jeden z pracovních
orgánů Bezpečnostní rady státu.
K zaměření dlouhodobé činnost rozpracovává vláda jednotlivé působnosti
zpravodajských služeb stanovené zákonem na základě aktuálního vývoje
mezinárodní a vnitřní bezpečnostní situace a stanovuje roční úkoly jednotlivým
zpravodajských službám, které pak tyto ve své činnosti vnímají prioritně.
Situace v oblasti veřejné informovanosti

V článku 86. části V. Bezpečnostní strategie České republiky jsou
konkretizovány nutné kroky orgánů státní správy a samosprávy v oblasti veřejné
informovanosti.
V oblasti zpravodajských služeb jako součásti bezpečnostního systému se
jedná zejména o
podporu studia v oboru bezpečnosti na univerzitách;
prezentaci problematiky spojené s bezpečností;
prezentaci výsledků činnosti zpravodajských služeb;
vytváření podmínek pro komunikaci s bezpečnostní komunitou, zejména
na místní úrovni, s cílem aktivního zapojení této úrovně.
Tyto záměry vlády však nejsou plně naplňovány. O zpravodajských
službách se občané dovídají většinou pouze v případech negativní medializace,
tedy především nějakých skutečných nebo domnělých skandálů. Naopak o
reálné činnosti a jejich výsledcích je veřejnost informována velmi sporadicky. Je
přirozené, že zpravodajské služby nemohou uveřejňovat informace vztahující se
k rozpracovaným věcem, dlouhodobým zpravodajským operacím, obsahu a
okolnostem zpravodajské činnosti, které by uveřejněním diskreditovaly Českou
republiku a její ústavní činitele navenek, osoby spolupracující se
zpravodajskými službami České republiky apod.
Veřejnou
informovaností
o
činnosti
zpravodajských
služeb
v bezpečnostně akceptabilní míře pomůže zvýšit důvěru občanů v tyto instituce.
Jistě jedním ze základních prvků důvěry je ta, která se vytváří cestou
zákonodárných sborů. I z tohoto důvodu je systém parlamentní kontroly
významný, přirozeně vedle primárního důvodu kontroly dodržování ústavnosti
činnosti těchto služeb.
120

Neměla by nastat situace, za které budou zpravodajské služby označovány
popularizovaným výrazem „tajné služby“. V případě, že by k tomuto došlo,
efektivita zpravodajství by se významně snížila právě v době mimořádných
situací, ve kterých je spolupráce všech orgánů státní správy a samosprávy
s vlastními občany naprostou nezbytností.
Závěr

Smyslem příspěvku bylo objasnit základní atributy činnosti
zpravodajských služeb v bezpečnostním systému České republiky a naznačit tak
v základných rysech fóru této konference možnosti, kterými zpravodajské
služby disponují a oblasti, ve kterých svou činnost vyvíjejí.
Z obsahu příspěvku je zřejmé, že veškerá poslání všech tří členů české
zpravodajské komunity plně souvisí s vnější a vnitřní bezpečností a je pouze na
úrovni a kvalitě spolupráce s ostatními orgány podílejícími se na zabezpečování
ochrany obyvatelstva České republiky, nakolik bude kapacita zpravodajských
služeb využita v posílení akceschopnosti celého bezpečnostního systému.
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Evakuace z ohrožených prostorů a její základní aspekty
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Abstrakt:

Příspěvek pojednává o základních aspektech evakuace, stručně rozebírá
legislativu a další související dokumenty a poukazuje na některé dílčí otázky
spojené s tímto způsobem ochrany. Dotýká se aspektů evakuace v případě
epidemií, jako možného následku biologického terorismu.
1. Úvod
Evakuaci můžeme zařadit k základním způsobům zabezpečení ochrany
obyvatelstva. Tuto variantu volíme v případech, kdy nejsme a nebo nebudeme
schopni z jakéhokoliv důvodu efektivně zabezpečit ochranu osob či zvířat na
stávajícím teritoriu. Rovněž tak tuto variantu volíme pro přemístění např.
technického zařízení, strojů a materiálu k zachování nutné výroby z oblasti, ve
které tato výroba nemůže z různých nenadálých příčin nadále fungovat. Taková
to potřeba evakuace může nastat jak při krizových situacích vojenského
charakteru, tak i při krizových situacích nevojenského charakteru [1].
K oběma uvedeným variantám nelze nezařadit i vznik krizové situace, jako
následku chemického či biologického terorismu.
2. Evakuace ve vybraných dokumentech

Je zcela jistě neúčelné na tomto místě podrobně rozebírat základní
legislativní dokumenty, či citovat jejich pasáže, týkající se oblasti evakuace a
které jsou široké odborné veřejnosti velmi dobře známé – ze základních např.
zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění
pozdějších předpisů, Vyhlášku ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a
provádění úkolů ochrany obyvatelstva nebo Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k
provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a
o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a

další. Možno též připomenout, že evakuace je jedním ze základních úkolů
Civilní obrany podle článku 61 Dodatkového protokolu 1 k Ženevským
úmluvám z 12.8. 1949, o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů.
Vhodnější by naopak bylo ve stručnosti připomenout neméně významné
dokumenty, které se problematikou evakuace rovněž zabývají a se kterými se
setkáváme méně často nebo které pocházejí z posledního období.
Jedním z těchto dokumentů jsou typové plány. Tyto jsou již v současné
době zpracovány. Cílem typových plánů pro řešení krizových situací je provést
utřídění a standardizaci informací o krizových situacích a jejím řešení pro účely
krizového plánování, vytvoření databází pro informační systém krizového řízení
a podkladů pro scénáře odezvy pro orgány krizového řízení v České republice.
Evakuace se objevuje oprávněně ve většině zpracovaných typových plánů jako
efektivní nástroj řešení problematiky ochrany obyvatelstva. Lze jej najít např.
v typovém plánu Dlouhodobá inverzní situace, Povodně velkého rozsahu,
Rozsáhlé lesní požáry, Sněhová kalamita, Silné zemětřesení, Epifytie –
hromadné nákazy polních kultur, Radiační havárie, Havárie velkého rozsahu
způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými
přípravky, Narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem
zvláštní povodně, Narušení dodávek potravin velkého rozsahu, Narušení
dodávek pitné vody velkého rozsahu, Narušování zákonnosti velkého rozsahu
nebo v neposlední řadě taktéž v typovém plánu Epidemie – hromadné nákazy
osob.
O důležitosti a zároveň i nutnosti vážně se zabývat evakuací nejen
v oblasti plánování či její realizace svědčí i ten fakt, že tato je součástí jednoho
z posledních důležitých dokumentů z této oblasti - aktualizované Koncepce
vzdělávání v oblasti krizového řízení [2]. Je jedním z bodů tématického
zaměření vzdělávacích programů pro vzdělávání v oblasti krizového řízení modulu Ochrana obyvatelstva.
V oblasti komunikace je pojem evakuace oprávněně zastoupen mezi
vybranými pojmy nedávno vydaného Terminologického slovníku pojmů
z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu, který si klade za cíl
sjednotit výklad odborné terminologie a efektivně pomáhat při komunikaci,
tvorbě krizových plánů či jiné dokumentace [3].
Problematika evakuace je rovněž pevně zakotvena v Koncepci ochrany
obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 [4]. Tato je Návrhem na
úpravu Koncepce ochrany obyvatelstva v podstatě nedotčena [5].
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3. Plánování evakuace

Evakuace je zpracována a konkretizována především v havarijních
plánech (Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých
podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění
pozdějších předpisů; příloha č. 1 – Havarijní plán kraje, příloha č. 2 - Vnější
havarijní plán). Evakuace je zde pojata jako jedna z možných reakcí na
jednotlivé druhy mimořádných událostí, zjištěných analýzou možného vzniku
těchto mimořádných událostí. Nutno ale podotknout, že se jedná o mimořádné
události (krizové situace) nevojenského charakteru (ať již příčiny přírodní, či
antropogenní). Nemalá pozornost by se ale také měla věnovat plánování
evakuačních opatření za krizových situací vojenského charakteru, poněvadž
právě tato evakuace obyvatelstva např. za válečného stavu, sehrává jednu z
nezastupitelných rolí v systému jeho ochrany. V tomto případě by se evakuace
měla plánovat především v rámci obranných opatření z prostoru předpokládané
činnosti vojsk, z míst velkých sídelních nebo průmyslových aglomerací a nebo
politických center, kde by pobyt obyvatelstva znamenal jeho potenciální vážné
ohrožení nebo také z pohraničních oblastí. Otázkou ovšem zůstává provázanost
obranného plánování s krizovými a havarijními plány krajů, která víceméně
absentuje.
Plánování evakuačních opatření (ale i jakýchkoliv dalších jiných
opatření) v případě vzniku epidemií či dokonce pandemií, jako následku
biologického terorismu je velmi komplikovaným problémem pro všechny
vyspělé státy. Hrozba použití např. viru varioly (pravděpodobně jedna
z nejideálnějších biologických zbraní), antraxu, moru apod., jako zbraní
hromadného ničení, není utopií. Nepříznivou roli pří tomto plánování hraje celá
řada faktorů, jež nelze předem přesně determinovat. Evakuace osob z ohniska
nákazy je i jeden z doporučených typových postupů typovém plánu
Epidemie - hromadné nákazy osob, zpracovaným Ministerstvem
zdravotnictví. Zplánování a zharmonizování účinné a efektivní odezvy opatření ochrany obyvatelstva (se sousedícími státy nevyjímaje) k eliminaci
následků např. zneužití zmíněné varioly jako prostředku biologického terorismu,
je a do budoucna nadále bude velmi složitý proces. Negativně tento proces je
ovlivněn zejména:

-

identifikací ve většině případů až po rozšíření nákazy;
obtížností rychlého určení zdroje existence nákazy;
nejednoznačností délky trvání situace;
nemožností přesného vymezení zasaženého území;
velkou rychlostí šíření v regionální, mezinárodní, popř. i
mezikontinentální úrovni z důvodu rozmachu silniční, železniční a
především letecké přepravy;
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- možností vzniku nových ohnisek nákazy mimo území s realizovanými
protiepidemickými opatřeními apod.
Vyvstává tedy otázka, zda existují kvantitativně i kvalitativně vhodné
nástroje k zabezpečení evakuace, se kterou jako s jednou možných opatření
počítá výše uvedený typový plán. V tomto případě mezi tyto nástroje nelze řadit
standardní přepravní techniku, použitelnou v jiných případech evakuace,
standardně vybavená místa shromažďování, evakuační či příjmová střediska.
Nelze evakuaci zabezpečit pouze standardně vycvičeným a vybaveným
personálem, nelze v tomto případě např. připustit samovolnou evakuaci
obyvatelstva.
Na tyto, ale i další aspekty, spojené s evakuací zmíněnou v tomto
konkrétním typovém plánu, je a ještě bude zapotřebí nalézt mnoho a mnoho
kvalifikovaných odpovědí.
4. Závěr

Evakuace je významnou a nedílnou součástí krizového a havarijního
plánování v rámci opatření ochrany obyvatelstva v naší zemi. Jen s jejím
řádným zplánováním, jako výchozí (ale ne jediné!) podmínky pro její úspěšnou
realizaci lze zabránit (nebo alespoň zmírnit) následkům mimořádných událostí
nebo krizových situací. Na rozdíl od předcházejícího období je problematika
evakuace podchycena v celé řadě legislativních dokumentů na velmi kvalitativní
úrovni. Tyto dokumenty je třeba v praxi respektovat a dodržovat a je z nich
nutno při zabezpečování ochrany obyvatelstva v případě potřeby vycházet.
Nelze se samozřejmě spolehnout (jak již bylo výše uvedeno) jen na jednotlivé
plány různých druhů a různých úrovní.
Druhou stránkou oblasti plánování by mělo být častější praktické
ověřování zplánovaných, v tomto případě evakuačních a dalších úzce
souvisejících opatření v praxi - ověřit si tak funkčnost „teorie“. Obyvatelstvo
naší země, ve prospěch kterého především by se zmíněná problematika
havarijního a krizového plánování měla realizovat, je prozatím o možném
nebezpečí, preventivních či represivních opatřeních informováno velice
omezeně. Velmi kvalitním a zcela vyčerpávajícím způsobem jsou zpracovány
informace pro obyvatelstvo na webových stránkách Ministerstva vnitra –
Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, které zcela odpovídají
standardům obdobných informací, podávaných odpovědnými orgány v ostatních
rozvinutých zemích. Lze se ale domnívat, že především na úrovni obce by se
měla v některých případech činnost zodpovědných orgánů v tomto směru značně
zintenzívnit, bohužel v některých ojedinělých případech alespoň konečně
nastartovat.
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Abstrakt:

Monitoring nebezpečných škodlivin představuje velmi důležitý nástroj
k ochraně obyvatelstva. Zneužity mohou být jak tzv. vojensky významné látky,
tak ostatní toxické či radioaktivní substance. Mimořádně důležité je z tohoto
pohledu provedení rychlé detekce, která je prvním předpokladem k minimalizaci
následků použití a k ochraně obyvatelstva. V příspěvku je popsán jak systém
zabezpečení měření těchto látek v HZS ČR, tak technické vybavení HZS ČR.
Jsou též popsány jednotlivé stupně speciálního průzkumu a monitorování
(základní, střední a nejvyšší).
Zabezpečení monitoringu nebezpečných látek

Problematika monitorování je chápána jako speciální činnost k hodnocení
účinků nebezpečných látek a dalších vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí, a
to měřením veličin charakterizujících druh látky a některé fyzikální veličiny,
jakož i jejich šíření a účinky, spolu s vyhodnocováním (interpretací) těchto
měření. V současné době v ČR zabezpečují monitorování dva hlavní
monitorovací systémy, a to:

•
•

Celostátní radiační monitorovací síť ČR,
Automatizovaný imisní monitoring ČHMÚ.

Činnost celostátní radiační monitorovací sítě ČR je řízena ve smyslu
zákona č.18/1997 Sb., (atomový zákon - SÚJB), její organizace a funkce je
předmětem vyhlášky SÚJB č.319/2002 Sb. Monitorování zajišťuje SÚJB,
ministerstvo financí, obrany, vnitra, zemědělství a životního prostředí.
Celostátní radiační monitorovací síť tvoří stálé složky sítě, pracující
v normálním režimu a v režimu havarijním a pohotovostní složky, pracující
v havarijním režimu v případě radiační mimořádné události.

Automatizovaný imisní monitoring ČHMÚ zajišťuje především plošné
monitorování oxidů dusíku a oxidu siřičitého větších městech a monitorování
dalších nebezpečných chemických látek v ovzduší pomocí analýz dešťových
srážek (pro sledování životního prostředí). Radiační monitorovací síť je schopna
reagovat na mimořádné události. Chemická monitorovací síť je prakticky
nevyužitelná pro reakci na mimořádné události.
HZS ČR sehrává významnou funkci při speciálním průzkumu a
monitorování nebezpečných látek v rámci protichemických a protiradiačních
opatření v případě mimořádných událostí spojených s únikem nebezpečných
látek, popř. s jejich nálezem či teroristickým zneužitím. V rámci HZS ČR je
systém speciálního průzkumu a monitorování realizován ve třech stupních –
základním, středním a nejvyšším.
Základní stupeň zabezpečují zasahující jednotky PO. Jejich prvořadým
cílem je určit, zda při události je přítomna nebo uniká nebezpečná látka.
Střední stupeň zabezpečují chemické laboratoře školicích středisek HZS
krajů, které jsou účelovým zařízením ředitelství HZS krajů. Laboratoře
zabezpečují nepřetržitou výjezdovou připravenost s dobou výjezdu do 2 hodin
od vyrozumění, výjezdová skupina je v počtu 2 osob.
Nejvyšší stupeň - průzkum a monitorování zabezpečuje Institut ochrany
obyvatelstva. Na středním a nejvyšším stupni se podílí celostátní radiační
monitorovací síť prostřednictvím mobilních monitorovacích skupin.

Dislokace chemických laboratoří HZS ČR
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Technické vybavení HZS ČR

Při chemickém průzkumu a monitorování chemické situace se používají
jednoduché detekční prostředky, z nichž nejrozšířenějšími prostředky jsou
systémy nasavač + průkazníková trubička nebo prostředky s činidlem
naneseným na papíru (průkazníkové papírky) či textilii.

Jednoduchý detekční prostředek – nasavač + průkazníková trubička

Mezi univerzální detektory patří detektory hořlavých plynů a par, tzv.
expozimetry (např. typy PD-5, PD-6, PD-81, Gadet-P, AIM aj.) a fotoionizační
detektor DL-101.
Princip detekce úniku plynu je založen na změně odporu žhavého tělíska
z polovodičové keramiky v důsledku působení měřeného plynu na polovodičové
čidlo. Hlavní výhodou je mimořádná jednoduchost obsluhy a vysoká rychlost
měření. Hlavní nevýhodou je nutnost nastavení nuly v nekontaminovaném
prostoru.
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Detektor hořlavých plynů a par PD-6

Fotoionizační detektory jsou založeny na ionizaci molekul nebezpečných
látek UV zářením - tzv. fotoionizační princip. Přítomnost záření je indikována
digitálně (hodnota koncentrace) nebo opticky a akusticky. K hlavním výhodám
patří možnost automatického ukládání hodnot koncentrací spolu s vysokou
přesností měření. Hlavní nevýhody jsou nespecifičnost na určitou látku

Fotoionizační detektor DL-101

K přenosným chemickým laboratořím náleží chemické laboratoře PCHL75 a PCHL-54 a dále souprava Hazcat.
Pomocí přenosné chemické laboratoře PCHL-54 se provádí důkaz
bojových chemických látek a jedů ve vzorcích odebraných z kontaminované
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techniky, oděvů, terénu, vzduchu, vody, potravin, krmiv a jiných materiálů
v terénu.

Přenosná chemická laboratoř PCHL-54

Pomocí přenosné chemické laboratoře PCHL-75 se provádí důkaz
bojových chemických látek a jedů ve vzorcích odebraných z kontaminované
techniky, oděvů, terénu, vzduchu, vody, potravin, krmiv a jiných materiálů
v terénu.

Přenosná chemická laboratoř PCHL-75

Přenosná chemická laboratoř HAZCAT je určena pro rychlou identifikaci
nebo charakterizaci látek unikajících v případě havárií, rozlití či při nálezu
neznámé kapaliny nebo pevné látky. Sada 47 základních chemických testů,
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vzájemně spojených do systému vylučovacích kroků. Mezi hlavní výhody patří
možnost identifikace nebo charakterizace 1000 různých chemických sloučenin a
po zaškolení obsluhy výrobní firmou až 3000 látek. Hlavními nevýhodami jsou
nutnost zaškolení obsluhy a jejího pravidelného opakování.

Přenosná chemická laboratoř HAZCAT

Do skupiny analyzátorů patří 3 spektrometry pohyblivosti iontů typu
RAID-1, přenosné multidetektory plynů MX21 Plus, přenosný digitální plynový
chromatograf Voyager a mobilní hmotnostní spektrometr EM 640.
Multidetektor plynů pracuje na základě selektivních senzorů na
elektrochemickém principu pro každý plyn a současné detekci a měření
koncentrace 4 nebezpečných látek ve vzduchu. Hlavními výhodami jsou vysoká
přesnost měření, hlavními nevýhodami nutnost časté servisní kalibrace.

Multidetektor plynů MX 21 Plus
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Detektory typu RAID-1 jsou založeny na principu spektrometrie
pohyblivosti iontů nepřetržité sledování přítomnosti BCHL (látky typu V a
rozkladné produkty, soman, sarin, tabun, sulfidický a dusíkatý yperit, všechny
deriváty lewisitu včetně jejich směsí, kyanovodík) a jiných nebezpečných látek
(amoniak, chlor, oxid siřičitý, chlorované uhlovodíky) v ovzduší. Zahrnují také
lokální monitorování povrchů za účelem detekce nebezpečných látek a
identifikace zjištěných látek a jejich stanovení. U HZS k dispozici 3 ks, další
používá Armáda ČR, ochranný systém metra, SÚJCHBO. Jejich hlavní výhody
jsou vysoká přesnost a citlivost, hlavní nevýhody pak vysoká cena.

Detektor pro rychlou identifikaci a výstrahu RAID-1

Přenosný digitální plynový chromatograf Voyager pracuje na principu
plynové chromatografie na 4 různých kapilárních kolonách. Je určen k
automatické identifikaci a stanovení koncentrace plynů a par v ovzduší. Jeho
hlavní výhody jsou možnost analýzy širokého spektra látek, hlavní nevýhody
pak delší čas analýzy.
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Digitální přenosný plynový chromatograf Voyager

Mobilní hmotnostní detektor EM 640 provádí separaci nebezpečných
látek s využitím principu plynové chromatografie a jejich identifikaci
hmotnostní spektrometrií. U HZS je 1 ks (HZS hl. m. Prahy), dále používán
Armádou ČR, SÚJCHBO.

Mobilní plynový chromatograf s hmotnostním detektorem EM 640

Radiační průzkum a monitorování radiační situace jsou prováděny ve
třech stupních.

134

Základní stupeň je schopen identifikovat přítomnost pole záření gama
pomocí indikátoru záření gama, sledovat dávky osobními elektronickými
dozimetry, měřit dávkový příkon a plošnou aktivitu radiometry DC-3E-98.
Indikátor záření gama G13-H signalizuje opticky a akusticky v rozmezí 2 - 10
µSv.h-1, radiometr DC-3E-98 měří záření gama v rozmezí 0,1 µGy.h-1 - 10
mGy.h-1 a záření beta v rozmezí 0,3 Bq.cm-2 - 3 kBq.cm-2.

Indikátor záření gama GI3-H
(Základní stupeň)

Radiometr DC-3E-98
(Základní stupeň)

Střední stupeň je dále vybaven radiometrem RADOS RDS-120 se sondou
na čtyřmetrové teleskopické tyči, spektrometrem GR-135, měřičem kontaminace
alfa a beta CONTAMAT FHT-111M, terénním gamaspektrometrem
135

INSPEKTOR. Operační měřič Rados RDS-120 měří dávkový příkon v rozmezí
0,01 µSv.h-1 -10 Sv.h-1a dávku 0,01 µSv - 10 Sv.

Operativní měřič Rados RDS-120
(Střední stupeň)

Nejvyšší stupeň: přenosný polovodičový gamaspektrometr, kapalinový
spektrometr pro alfa a beta, měřicí kufříková sada MK I na bázi spektrometru
GR-135 a GPS ve spojení s počítačem a možností přenosu dat do centra.
Souprava pro mobilní monitorování MK I obsahuje ruční přístroj Exploranium
GR-135 GPS s anténou a notebook s programem. GM detektor měří v rozsahu
10 µSv.h-1 – 100 mSv.h-1 a detektor NaJ(Tl) /65 cm3/ v rozsahu 10 nSv.h-1 – 50
µSv.h-1 analyzuje spektra.

Souprava pro mobilní monitorování MK I
(Nejvyšší stupeň)
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Mobilní gamaspektrometrická linka
(Nejvyšší stupeň)
Zhodnocení současného stavu a návrhy dalšího řešení

Chemické laboratoře HZS ČR jsou vyhledávanou silou pro zabezpečení
úkolu průzkumu a monitorování zejména ze strany orgánů státní správy a
samosprávy. V současné době jsou pro specifičnost průzkumu a monitorování
nenahraditelné a nezastupitelné.

Rok
2001
2002
2003

Expertizní, poradenská a
konzultační činnost CHL HZS –
celkový počet akcí
335
409
434

Z toho výjezdy
k mimořádným
událostem
76
109
113

Přehled o činnosti chemických laboratoří HZS
Závěr

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 15. prosince 2004 č. 1276 se
připravuje návrh nového systému zjišťování, předávání a vyhodnocování údajů
o radiační, chemické a biologické situaci při mimořádných událostech
v působnosti MV - HZS ČR. Systém bude založen na využití sítě prvotních
zdrojů informací, které pomocí Stacionárních a mobilních detekčních prostředků
zjišťují stupeň kontaminace a předávají informace krajským střediskům. Celý
systém bude zastřešen Národním koordinačním a vyhodnocovacím střediskem
ZHN.
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Systém vzdělávání občanů jako nezbytná součást ochrany
obyvatelstva
Ing. Lenka Lukášková
Katedra veřejné správy a regionalistiky, Národohospodářská fakulta VŠE
Nám. W. Churchilla 4
135 00 Praha 3
e-mail: lenka.lukaskova@centrum.cz
Klíčová slova
ochrana obyvatelstva, vzdělávání, výzkum, sebeochrana, komunikace
Abstrakt

Akceptace ustanovení mezinárodního humanitárního práva a přijetí
klauzule o „povinnosti ochrany životů a zdraví obyvatelstva“ – povýšilo ochranu
obyvatelstva České republiky na státní záležitost. Nezbytnou součástí ochrany
obyvatelstva je příprava občanů v této oblasti. Veřejná informovanost o
charakteru možných ohrožení v místě bydliště, připravených záchranných a
likvidačních prací a o postupu obyvatel při vzniku krizového jevu je však
nedostatečná a míra připravenosti občanů na přežití a zvládnutí vzniklých
krizových jevů je na nízké úrovni. Veškeré dokonalé plánování a kompetentní
odborníci jsou tedy „bezzubí“, pokud nejsme schopni informovat občany o
důsledcích krizových jevů a o jejich postupu v případě vzniku takových jevů.
Úvod

V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné události jako
jsou živelní pohromy (např. povodně, požáry, vichřice, zemětřesení apod.),
havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí a mnohé další
způsobené lidskou činností (jako např. stále se rozšiřující teroristické aktivity a
znovu narůstající rizika válečného konfliktu), které mohou ohrozit životy, zdraví
obyvatel a způsobit velké škody na materiálních hodnotách. Je proto důležité,
aby občané byli přiměřeně informováni o možném vzniku nebezpečí v místě
bydliště a stát, který je dle čl. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti
České republiky garantem ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot,
zabezpečil jejich dostatečnou edukaci v oblasti ochrany obyvatelstva.
Oblast ochrany obyvatelstva je integrální součástí systému krizového
managementu a představuje v něm důležitý subsystém a současně výkonný
prvek. Dle rozdělení sekvenčních manažerských funkcí řízení je ochrana
obyvatelstva součástí krizového plánování jako
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1. součást oblasti civilního nouzového plánování (jako plánování
nadstandardních / celostátních úkolů ochrany obyvatelstva a jejich
zajišťovaní)
2. a zároveň součást oblasti havarijního plánování (plánování regionální
úrovně ochrany obyvatelstva při životních pohromách a antropogenních
haváriích).
Co je však v systému ochrany obyvatelstva jedním z nejslabších článků
je příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci a veřejná
informovanost o charakteru možného ohrožení, připravených záchranných a
likvidačních pracích apod. Chybí jakákoliv osvěta v této oblasti. Tyto mé závěry
poměrně jasně potvrzují i výsledky výzkumu, který jsem v této oblasti
provedla (viz dále).
Hlavní příčinu tohoto nedostatku spatřuji zejména ve stanovení malé
odpovědnosti dotčeným orgánům zejména orgánům územní samosprávy, která
by měla být na tomto poli hlavním výkonným prvkem. Svou negativní roli
v tomto sehrává i fakt, že dosud neexistuje ucelený systém přípravy a
vzdělávání obyvatelstva na celostátní úrovni a logicky tak není tato oblast
systémově a jednotně upravena pro její výkon územními samosprávnými
celky. To samozřejmě tvoří začarovaný kruh.

V České republice se bohužel již několikrát projevil velmi alarmující fakt,
že od roku 1990 výrazně poklesla připravenost a disciplinovanost obyvatelstva
k činnostem v období mimořádných situací. Příčinou bylo mimo jiné i zrušení
ideologického modelu tzv. přípravy obyvatelstva k civilní obraně, který však
kromě ideologických témat obsahoval také odborná témata zaměřená na
sebeochranu, svépomoc a přežití obyvatelstva, aniž by se současně uvažovalo o
jiném funkčním modelu vzdělávání. Tyto znalosti ale bohužel pro jakoukoliv
lidskou společnost byly a pravděpodobně vždy zůstanou nedílnou součástí jejích
celkových znalostí. Není asi třeba připomínat důsledky takovéto
nekoncepčnosti. Dosáhnout stavu, kdy každý občan bude schopen na změny
vznikající v důsledku mimořádných událostí pružně reagovat, znamená vytvořit
dlouhodobý koncepční program cíleně a účelově zaměřených komunikačních a
edukativních projektů a komplexně tak pokrýt oblast přípravy obyvatelstva na
činnost v období krizí.
Současný stav

Jaký je současný stav naplňování úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva,
které jsou stanoveny zákonem o IZS a sledují cíle zakotvené v ústavně právních
dokumentech ČR? V současné době mohou občané získat (pouze však) z vlastní
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iniciativy potřebné informace v otázkách ochrany obyvatelstva u orgánů
územních samosprávných celků a u hasičských záchranných sborů krajů (jejich
územních odborech).

Od 1.9.1999 probíhá na základních a středních školách výuka témat
„ochrana člověka za mimořádných situací“. Tato forma výuky však měla pouze
dobrovolný a doporučující charakter a rozvržení témat a stanovení rozsahů
probírané látky určoval ředitel dané školy. Úroveň znalostí dětí a studentů tedy
de facto záleželo na přístupu jejich školy k této problematice. Teprve až v roce
2003 byla tato tématika do výuky zařazena povinně v rozsahu šesti vyučovacích
hodin ročně. Je důležité si uvědomit, že školní výuka v této oblasti je efektivní
pouze tehdy, pokud je koncepční, ale vždy je to dlouhodobá záležitost. Navíc
nepostihuje ty věkové skupiny, které již nezastihla (přibližně ročníky narozené
v letech 1978-1988).
Dále pak na bázi dobrovolnosti připravují některé organizace pro občany
a zejména pak děti ukázková cvičení integrovaného záchranného systému a
speciální příležitostné přednášky. Vlastní formy vzdělávání a ochrany pak mají
vytvořeny některé zejména průmyslové a utilitní společnosti.
Akční program Společenství v oblasti civilní ochrany má dvě hlavní
priority: prevence katastrof a veřejná informovanost. Tyto dvě priority
považuji za velice důležité a je nutné konstatovat, že zejména oblast veřejné
informovanosti je do současné doby v České republice stále velmi opomíjena.
To má za následek nejen nevědomost občanů jak se při mimořádných událostech
chovat a postupovat, ale také jejich nesamostatnost a zbytečné chyby v chování,
což samozřejmě výrazně stěžuje a zdržuje záchranné práce při samotném
zvládání krize. Domnívám se tedy, že Česká republika učinila ještě velmi málo
kroků pro zajištění informovanosti a celkové osvěty.
Regionální výzkum∗

V této oblasti jsem v nedávné minulosti provedla šetření mezi občany
(sběr dat červenec 2002). Výzkum se soustředil na zjištění úrovně znalostí lidí
v oblasti ochrany obyvatelstva, jejich schopnosti správného jednání při vzniku
mimořádné události, na možné formy edukace veřejnosti a závislosti odpovědí
na identifikačních faktorech.
Objektem výzkumu byl representativní vzorek populace bydlící na území
okresu Žďár nad Sázavou, který není významně ohrožen specifickými riziky
(elektrárenský průmysl, teroristické akce) či pravděpodobnost eskalace rizika
∗

Tato studie byla podpořena vnitřním grantem IGA VŠE v Praze pro rok 2002/2003 (IG 507032).
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výskytu ohrožení nebo jeho následků není extrémně vysoká (chemický
průmysl). Vybraný vzorek respondentů tedy není nikterak vychýlený a je třeba
na něj s tímto ohledem nahlížet. Výběrový soubor šetření o velikosti 300
respondentů byl definován postupem kvótního výběru, představuje tedy
„dokonalý průřez“ společnosti. Základní soubor byl stanoven z hlediska čtyř
identifikačních znaků – věkové složení (předproduktivní, produktivní,
poproduktivní), pohlaví, dosažené vzdělání (základní, učňovské a střední bez
maturity, středoškolské s maturitou, vysokoškolské) a velikost obce, ve které
respondent žije (obce do 2000 obyv., obce nad 2000 obyv. a město Žďár nad
Sázavou).
Východiskem byla hypotéza slabých znalostí občanů způsobená
dlouhotrvající absencí strategické koncepce státu v tomto vzdělávání veřejnosti.
Otázky výzkumného problému tedy byly definovány:
1) Jaká je úroveň informovanosti populace v oblasti ochrany obyvatelstva a jsou
lidé schopni se adekvátně chovat při vzniklých mimořádných událostech?
2) Jaká je míra závislosti znalostí respondentů na jednotlivých identifikačních
znacích?
3) Mají občané o tuto problematiku zájem a chtějí své povědomí rozšiřovat?
4) Jakou formu vzdělávání by jednotlivé skupiny občanů nejvíce uvítaly?
Z analýzy výsledků tohoto výzkumu vyplynulo:
1) Informovanost občanů a znalost jejich postupu a chování v této oblasti je na
nízké úrovni (celková průměrná úspěšnost správných odpovědí byla 64 % a
celkově nebyl prokázán vliv žádného z identifikačních faktorů). Znalost
respondentů se však u jednotlivých otázek výrazně lišila a velmi slabý výsledek
správných odpovědí na některá témata je tak celkovým průměrem zkreslen.
Vzhledem k tomu, že zde není prostor pro hlubší analýzu hledání příčin a
spojitostí, dovolím si v krátkosti jen pár příkladů. Jedním ze zkoumaných témat
byla znalost varovného signálu. Výsledky šetření ukázaly, že znalost varovného
signálu mezi respondenty je nejenže nízká ale přímo alarmující. Celková
úspěšnost správných odpovědí na otázku počtu varovných signálů pro varování
obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události byla pouze 22,7 %. Z
dalšího šetření vyplynulo, že navíc čtyři pětiny dotazovaných respondentů neví
jakým tónem je tento signál vyhlašován. Tato velmi nízká míra znalosti
respondentů je alarmujícím faktem pro to, aby byl tento problém již řešen
podstatně komplexněji než doposud je.
V šetření byli dále respondenti dotazováni také na znalost rizika vzniku
tamních nebezpečí v jejich regionu. Z výsledku vyplynulo, že tato informace je
pro polovinu dotázaných neznámou. Na otázku Víte jaké je největší možné
nebezpečí pro Vaše zdraví poblíž Vašeho bydliště? odpovědělo správně pouze
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52,3 % a statisticky byla zjištěna podmíněnost správných odpovědí na místu
bydliště. Pouze polovina respondentů tedy vědělo jaké je největší možné
nebezpečí v místě bydliště, což ukazuje buď na velmi malou či vůbec žádnou
aktivní práci v oblasti informovanosti ze strany obecních a městských úřadů,
potažmo hasičského záchranného sboru nebo nezájem o tuto problematiku ze
strany respondentů.
Naopak výrazně vyšší míry úspěšnosti ve výběru správných odpovědí
dosáhli respondenti u otázek, jejichž obsah byl předmětem předlistopadového
vzdělávání obrany obyvatelstva. To za všechny dokazuje například 97% celková
úspěšnost u otázky nastiňující situaci: Nemáte možnost rychle použít ochrannou
masku, dýchací cesty si tedy budete chránit: a) přiložením ruky; b) navlhčeným
ručníkem, kapesníkem; c) ničím. Tato otázka dosáhla z celého dotazníku
nejvyšší úspěšnosti správných odpovědí. Z takto velké úspěšnosti by bylo
možné se domnívat, že lidé mají stále ještě zafixované vědomosti z období
socialistického vzdělávání v oblasti civilní obrany, kde byla důležitá zejména
ochrana proti chemickým zbraním. U respondentů předproduktivního věku se
pravděpodobně již pozitivně projevuje vliv výukového předmětu chemie a jejich
znalosti v rozpoznání a účinku některých vybraných látek a kapalin (čpavku,
sirovodíku, oxidu uhličitého, apod.) a způsobu ochrany proti nim.
V počtu správných odpovědí některých témat bylo možné také poměrně
dobře vysledovat projevující se již pozitivní vliv výuky ve škole, kdy na otázku
co všechno má obsahovat evakuační zavazadlo1 odpovědělo úspěšně 72,3 %
respondentů, přičemž téměř 90 % dětí odpovědělo správně, u respondentů
produktivního věku už to však bylo o třetinu méně. Zajímavý byl i rozdíl
v počtu uváděných věcí a variabilita obsahu jejich evakuačních zavazadel. Tak
například respondenti v předproduktivním věku vyjmenovávali v průměru 6 věcí
(starší lidé pouze 3), z čehož vyplývá, že tato problematika byla zřejmě
předmětem výuky ve škole, neboť děti poměrně edukovaně a téměř shodně
vypisovaly vedle jídla, pitné vody a léků i takové potřeby jako je rádio a
náhradní baterie, svítilnu/ baterku, doklady, peníze, cennosti, telefon, nabíječku,
deku, hygienické potřeby a kapesní nůž. Naopak dospělí respondenti by si do
evakuačního zavazadla vedle jídla, pití a léků ve většině případů vůbec nesbalili
doklady, peníze a důležité dokumenty včetně pojistných smluv. Na druhou
stranu jsem zjistila výrazné rozdíly ve vědomostech a znalostech žáků z různých
základních škol. Např. děti ze žďárských škol vyjmenovávaly téměř shodně
velké množství obsahu evakuačního zavazadla na rozdíl od dětí z Velké Bíteše,
Velkého Meziříčí a malých obcí, které byly schopny jmenovat v průměru pouze
tři věci a téměř shodně psaly jídlo, pití a léky. To pravděpodobně pouze
1

Jako dostačující odpověď byla hodnocena ta, u níž respondent uvedl alespoň tři správné věci z obsahu
evakuačního zavazadla. Podle příručky civilní ochrany vydané ministerstvem vnitra má evakuační zavazadlo
obsahovat přibližně 14 věcí.
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potvrzuje výše zmíněné přesvědčení, že pouze doporučující charakter (povinně
až v roce 2003) vyhlášky Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR o
zařazení této problematiky do učebních osnov je nedostačující.
2) Současně je ve společnosti velmi vysoká míra zájmu o tuto oblast.
83,7 % respondentů je rozhodně přesvědčeno, že je pro ně důležité být lépe
informováni o činnosti a postupu v případě vzniku nějakého krizového jevu, což
zcela potvrzuje úvodní hypotézu výzkumu a vyjádření takovéhoto zájmu vysoce
převyšuje mé původní očekávání. Navíc přičteme-li dalších 12 % respondentů,
kteří odpověděli spíše ano, tak v konečném výsledku přibližně 95 %
dotazovaných odpovědělo kladně.
3) Pro pokrytí všech cílových skupin populace je třeba připravit větší množství
diferencovaných nástrojů komunikační politiky než jako je tomu doposud.
Šetření zkoumalo i preference respondentů u těchto nabízených forem edukace
obyvatelstva:
A) Instruktivně vzdělávací pořady ve veřejnoprávních prostředcích (TV,
rozhlas)
B) Informační materiály rozesílané poštou
C)Sportovně vzdělávací aktivity realizované městem
D)Organizované besedy (přednášky) v místě bydliště
E) Zařazení témat do učebních osnov vybraných předmětů ZŠ a SŠ
Z výsledků vyplynulo, že preference se výrazně liší v závislosti na
identifikačních faktorech, což je pouze statistickým faktem a konstatováním
dokládající přesvědčení, že pokud má být realizována nějaká komunikační
politika, ať už jí říkáme vzdělávání, kampaň či osvěta, pak musí obsahovat
širokou škálu komunikačních nástrojů tak, aby byla schopná zasáhnout všechny
cílové skupiny populace.
Analýza tohoto šetření ukázala nejen nízkou úroveň informovanosti
veřejnosti, okázalý zájem o její zlepšení, ale dává i odpověď na to jakým
způsobem a směrem nastavit vhodnou komunikační politiku, která by byla
„stravitelná“ a efektivně přijímaná jednotlivými cílovými skupinami populace.
Situace v oblasti edukace a informovanosti občanů je i v současné době
na přetrvávající poměrně tristní úrovni (neexistence dlouhodobé koncepce,
legislativní úprava na nedostačující úrovni, neplnění zákonem daných úkolů
orgánům územní samosprávy, to vše ústí v nejednotný postup a příležitostné
akce jako jsou ukázková cvičení na různé úrovni). Navíc na příkladu výuky na
školách, která byla pouze v doporučující formě zavedena až v roce 1999 a
porovnání dobrých výsledků znalostí respondentů předproduktivního věku
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v šetření je zřejmé, že i z této relativně organizačně a finančně nenáročné formy
vzdělávání je možné již po několika letech pozorovat pozitivní výsledky, což jen
ukazuje hodnocení některých otázek, kde děti dosahovaly vysoké úspěšnosti,
někdy dokonce i 100%.
Základní linie komunikační kampaně veřejné správy
Základní právo na ochranu života, zdraví a majetkových hodnot je
součástí Listiny základních práv a svobod České republiky. Podle čl. 1
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky je garantem
ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot stát.

Dle mého soudu je alespoň základní znalost v této oblasti určitou zárukou
pro zajištění nejen vlastní sebeochrany, ale i pomoci druhým. Kromě toho
samozřejmě i neznalost a nedisciplinovanost občanů při mimořádných
událostech ztěžuje práci záchranářů a znemožňuje rychlou realizaci přijatých
opatření.
Proto, aby byl nalezen nejefektivnější model vzdělávání občanů, který by
byl nenáročný na realizaci (v dlouhodobém horizontu) a současně „stravitelný“
pro občany, je důležité:
1) Sestavit co nejkomplexnější dlouhodobý systém vzdělávání celé populace,
jehož jednotlivé formy by postihovaly všechny cílové skupiny a současně by
se tyto formy vzájemně prolínaly a doplňovaly. Není totiž možné
„naprogramovat“ jednu formu komunikace pro celou společnost, což také
potvrdil realizovaný výzkum, z jehož výsledků vyplynulo, že zájmy lidí o formy
vzdělávání jsou silně ovlivněny některými faktory (zejména věkem ale i místem
bydliště).
2) Pro dosažení co možná největšího efektu celého projektu je třeba tento
stabilní a dlouhodobý model vzdělávání zpočátku podpořit celoplošnou
komunikační kampaní, jejíž součástí by mělo být:
a) vysvětlení smyslu ochrany obyvatelstva,
b) sdělení nejzákladnějších informací
c) vysvětlení postupu při nejčastějších mimořádných událostech.
Apeluji na to, že komunikační projekt musí usilovat o to, aby byl znám
celé populaci a to nejde splnit samostatnými kampaněmi obcí ani samotnou
kampaní na celorepublikové úrovni. Nezbytná je proto kombinace kampaně
obcí a celostátní kampaně, které se budou navzájem podporovat a posilovat.
To je důležité také z toho důvodu, že v zájmu věrohodnosti totiž musí
informování veřejnosti zahrnovat informace o skutečných a konkrétních rizicích
situace v bezprostřední blízkosti místa bydliště, což nelze uskutečňovat
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z centrální úrovně řízení ale jedině pomocí kampaně samotných obcí. Aby však
zpráva pronikla dostatečně jasně, je důležitá role hromadných sdělovacích
prostředků, čehož lze dosáhnout pouze z celostátní úrovně.
I. úloha státu
Z § 25 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a z § 31 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení vyplývá, že
fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na informace
o připravených opatřeních k ochraně obyvatelstva, resp. na nezbytné
informace o připravovaných krizových opatřeních k ochraně jejího života,
zdraví a majetku. K tomu, aby se uvedené právo fyzické osoby pobývající na
území České republiky naplnilo musí příslušné orgány, kterým na druhé straně
zákony ukládají povinnost poskytovat občanům výše uvedené informace, resp.
jejich přípravu organizovat nebo se na ní podílet.

Před samotným funkčním nastartování modelu vzdělávání a reálném
naplňování zákona se domnívám, že je nutné (zejména kvůli dlouholeté absenci
jakékoli edukace populace) připravit a realizovat celorepublikovou
komunikační kampaň či osvětu. Úloha státu je tedy dvojí. Jednak příprava a
realizace časově ohraničeného komunikačního projektu a jednak úloha garanta
dlouhodobého vzdělávacího modelu.
Komunikační projekt by měl být založen na této základní linii public relations a
reklamních aktivit:
- Media relations (budování vztahu s novináři)
- Aktivní spolupráce s veřejnoprávními médii – televize a rozhlas
- Tisk (celostátní deníky) - inzeráty a zvláštní přílohy (advertorialy)
- Informace rozesílané poštou
- Internetové stránky - sekce znalostních otázek a soutěží, školení e-mailem,
apod.
II. úloha kraje a obce
Hlavní odpovědnost za přípravu obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné
pomoci při vzniku mimořádných událostí mají především obecní úřady, dále
právnické osoby a podnikající fyzické osoby zařazené do havarijního plánu
nebo vnějšího havarijního plánu. Hejtmani kraje a starostové obcí jsou
odpovědni za informování občanů o rizicích, rozsahu ohrožení a úkolech,
které by měli občané plnit v případě mimořádné události. K naplnění výše
uvedených úkolů, které mu stanovuje zákon může obecní úřad zvolit různé
formy přípravy a edukace obyvatelstva. Například uvádím následující public
relations aktivity:

- Přednášky, besedy a instruktáže
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- Informační a poradenská činnost
- Porady nebo semináře pro právnické a podnikající fyzické osoby
- Aktivní spolupráce s regionálním rozhlasem a místní kabelovou televizí
- Regionální tisk
- Sportovně vzdělávací aktivity
- Jednorázové akce jako např. cvičení potápění a poskytování první pomoci
tonoucímu v bazénu.
Po shrnutí všech aspektů této preventivní etapy krizové komunikace a
základního nástinu celonárodní komunikační kampaně snad není již třeba
zdůrazňovat její význam a alarmující potřebu. Pokud by se podařilo takovýto
projekt politicky prosadit (hlavní překážkou je bohužel otřepané klišé
nedostatku finančních prostředků), pak je třeba, aby celý projekt byl velmi
dobře a citlivě promyšlen a aby byl veřejností kladně přijat.
Závěr

Otřesná prosincová tragédie v jihovýchodní Asii (4. největší katastrofa od
roku 1900) ukázala, že hrozby ať už jakéhokoliv charakteru jsou nevyzpytatelné,
ale v rukou člověka je se proti nim chránit. Podle odhadů odborníků mohla být
minimálně polovina z téměř 300 000 lidských životů zachráněna, pokud by
existoval informační systém a lidé by věděli co mají dělat. Štěstí v neštěstí měla
desítka lidí, která se zachránila jen díky malé dívce, která se o hrozbě v podobě
vlny Tsunami a postupu ochrany proti ní učila ve škole.
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Abstrakt

Firma Decomkov Praha s.r.o., v rámci projektu Činidla, prostředky a
metody k dekontaminaci, vyvinula výcvikovou soupravu pro výcvik detekce
kontaminantu a dekontaminace na tuhých površích. Souprava obsahuje tzv.
imitanty kontaminace, což jsou látky, které mají v mnoha ohledech stejné
vlastnosti jako skutečné jaderné, biologické a chemické kontaminanty, ale míra
jejich nebezpečnosti je omezená. Souprava je proto vhodným nástrojem pro
výcvik dekontaminace bez rizika ohrožení zdraví. Souprava je určena jako
výcviková pomůcka pro složky Integrovaného záchranného systému a další
subjekty, které mají v náplni práce mj. i ochranu obyvatelstva v případě
teroristických útoků a živelných katastrof, při kterých dojde k uvolnění
libovolného nebezpečného kontaminantu do životního prostředí.
Projekt Činidla, prostředky a metody k dekontaminaci je finančně
podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu pod evidenčním číslem FFP2/115.
1. Cíl

Po případném teroristickém útoku chemickými, biologickými a případně i
jadernými zbraněmi budou složky Integrovaného záchranného systému (IZS)
plnit mj. úkoly spojené s dekontaminací terénu, budov, předmětů a osob.
Obdobné činnosti budou složky IZS vykonávat také např. při průmyslových
haváriích, epidemiích apod. Pro úspěšné zvládnutí takových úkolů je třeba, aby
příslušníci složek IZS byli kvalitně trénováni v metodách detekce kontaminantu
a dekontaminace s použitím patřičné techniky, prostředků, dekontaminačních
činidel a ochranných pomůcek.

147

Výcviková souprava byla navržena se zřetelem na tyto cíle. Souprava
obsahuje různé typy imitantů kontaminace, které neohrožují zdraví, ale mají
stejné vlastnosti jako nebezpečné kontaminanty: jsou neviditelné na površích,
jsou k povrchu vázány stejnými silami jako skutečný kontaminant, je snadné
prokázat jejich přítomnost a lze je z povrchů odstranit stejnými
dekontaminačními činidly, jako reálné kontaminanty. Klíčovou částí soupravy je
metodická příručka, která odráží obvyklé metody dekontaminace a obsahuje
návody na jejich procvičování, přičemž kontaminant je nahrazen patřičným
imitantem kontaminace. To ze soupravy činí efektivní nástroj k výcviku
dekontaminace.
2. Stupně výcviku
Imitanty se dělí do dvou základních skupin, které odpovídají dvěma
stupňům výcviku. Imitanty pro první stupeň výcviku mají pouze obecné
vlastnosti kontaminantů, jako je pevnost vazby k povrchu, neviditelnost a
detekovatelnost. Tyto imitanty nepředstavují pro lidské zdraví nijaké riziko.
Cílem prvního stupně výcviku je získání návyků nutných pro správné
vyhodnocení
přítomnosti
kontaminantu
na
povrchu,
provedení
dekontaminačních prací a poté kontrola účinnosti dekontaminace. Během
výcviku jsou pracovníci oblečeni do ochranného oděvu a používají ochranné
prostředky jako v případě skutečné kontaminace. Takto získávají nezbytné
zkušenosti, aniž by bylo ohroženo jejich zdraví.

Imitanty druhého stupně již mají vlastnosti reálných NBC kontaminantů.
Jsou to:

• Imitant kontaminace s radioaktivním izotopem (tzv. N-imitant)
• Imitant s obsahem chemikálie, která má podobné vlastnosti
organofosforové bojové otravné látky (tzv. C-imitant)
• Imitant rizikových biologických agens (B-imitant)

jako

Nebezpečí imitantů druhého stupně je sníženo na přijatelnou míru,
slučitelnou se zákonem České republiky, pečlivým výběrem aktivní
komponenty, přičemž ostatní vlastnosti, jako např. možnost detekce a přilnavost
k povrchu, jsou stejné jako u skutečného kontaminantu. Výcvik s imitanty
druhého stupně může být zahájen poté, co je úspěšně ukončen výcvik s imitanty
prvního stupně.
3. Imitanty prvního stupně
Pro výcvik prvního stupně byly vyvinuty dva typy imitantů, jejichž vývoj
je již prakticky ukončen. Prvním z nich je imitant s obsahem fluorescentní látky
typové řady IF. Tento imitant je dodáván ve spreji pod označením IF-M1, nebo
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v kanystrech pro nástřik zařízením DP-2 či OS-3 pod označením IF-MT1.
Imitant se po nástřiku na cvičný povrch nechá zcela zaschnout. Imitant se na
povrchu detekuje pomocí stěrů tampónem z netkané textílie navlhčenými
roztokem IS-1, případně vodou. Tampón se poté vloží do zatemněné schránky,
která je osvětlena malou ultrafialovou lampou. Její světlo způsobí viditelné
světélkování imitantu. Pokud je na cvičný povrch nastříknuto dostatečné
množství imitantu, ve večerních a nočních hodinách je možné přítomnost
imitantu prokazovat i přímým ozářením povrchu ultrafialovou lampou.
Druhý imitant pro výcvik prvního stupně je imitant na principu zbarvující
chemické reakce typové řady ICH. Tento imitant je podobný předchozímu typu,
ale jeho přítomnost se prokazuje tak, že na tampon se setřeným imitantem
kápneme několik kapek vyvolávacího činidla ICH-V1. Přítomnost imitantu se
projeví červeným zbarvením. Tento imitant se distribuuje ve spreji pod
označením ICH-M1, nebo v kanystrech pod označením ICH-MT1 nebo ICHMT2. Modifikace ICH-MT2 je zajímavá tím, že se působením činidla ICH-V1
zbarvuje modře.
4.Imitanty druhého stupně

Imitanty druhého stupně mají vlastnosti skutečných kontaminantů, avšak
jejich nebezpečnost je snížena na minimální možnou míru. Práce s nimi je
možná pouze za použití individuálních ochranných prostředků.
4.1 N-imitant

Imitant s obsahem radioaktivního izotopu, typově označovaný jako
Radim, byl navržen tak, aby simuloval kontaminaci způsobenou jadernou
explozí nebo jiným uvolněním radioaktivních látek. Aktivní složkou je jeden ze
tří izotopů: 90Y, 153Sm, 166Ho. Výrobce si přitom vyhrazuje právo volby izotopu
s ohledem na aktuální stav radioizotopového trhu. Všechny tři izotopy mají
poločasy rozpadu v rozmezí od 26 do 64 hodin. Takto krátké poločasy rozpadu
jsou výhodné z bezpečnostního hlediska. Izotopy vyzařují β záření s dostatečnou
energií, aby byly detekovány prostředky používanými v Armádě České
republiky a v IZS (energie je větší než cca 500 keV). Z chemického hlediska
jsou vlastnosti všech tří izotopů podobné většině radioaktivních izotopů
uvolňovaných při jaderné explozi a také většině jiných průmyslových
radioaktivních látek. Imitant je dodáván ve spreji, podobně jako imitanty
prvního stupně. Tyto spreje se přechovávají ve stíněném obalu - kontejneru.
Aktivita ve spreji je tak nízká, že běžný účastník výcviku neobdrží dávku vyšší
než na úrovni obecných limitů pro obyvatelstvo. Z metodických důvodů jsou
však pracovníci při výcviku vybaveni ochrannými prostředky.
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Vývoj tohoto imitantu byl úspěšně dokončen a probíhá proces jeho
schvalování ze strany Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
4.2 C-imitant
Většina bojových otravných látek může být detekována prostředky
založenými na principu inhibice enzymu acetylcholinesterázy. Takový inhibiční
účinek mají nejen organofosforové bojové otravné látky, ale v omezené míře i
některé běžně průmyslově vyráběné látky, např. insekticidy. Právě takové látky
jsou součástí imitantu chemické kontaminace. Imitant dále obsahuje podpůrné
látky a rozpouštědla (zejména ethanol), které zlepšují jeho rozptyl na cvičně
kontaminovaných plochách. Imitant je dodáván v plastových dózách opatřených
aplikačním rozprašovačem (tryskou). Balení není pod tlakem (narozdíl od sprejů
s imitanty prvního stupně), imitant je vystřikován mechanicky.
4.3 B-imitant
Imitant rizikových biologických agens je zřejmě nejkomplikovanější. Je
to dáno jednak existencí obrovského množství možných zneužitelných druhů
mikroorganizmů, a jednak tím, že jejich detekce vyžaduje mikrobiologickou
laboratoř. Cílem výcviku členů IZS je osvojení návyků a činností, které jsou
prováděny v případě podezření na výskyt rizikových biologických agens.
Narozdíl od imitantů radioaktivní nebo chemické kontaminace proto výcvik
sestává z nácviku několika různých činností, které mohou být mezi sebou
kombinovány. Jsou to:

• vytýčení prostoru, ve kterém se předpokládá výskyt rizikových
biologických agens,
• výcvik odběru, přípravy a balení vzorků před jejich odesláním do
mikrobiologické laboratoře,
• dezinfekce (dekontaminace) pomůcek a ochranných prostředků osob,
které provádějí zásah v kontaminovaném prostoru,
• dezinfekce kontaminovaného prostoru,
• variantně též činnost mikrobiologické laboratoře.
Biologický imitant proto sestává ze souboru látek vhodných pro
jednotlivé uvedené činnosti. Některé z těchto látek mají charakter imitantů
prvního stupně, neboť pouze slouží ke zjištění, zda byly povrchy předmětů,
ochranných pomůcek a zařízení dostatečně dekontaminovány. To je přirozené:
zatímco intoxikace otravnou látkou vede k okamžitým účinkům na lidské zdraví,
kontaminace zasahujícího pracovníka patogenním mikroorganizmem se projeví
s odstupem nejméně několika hodin až dní, tudíž přítomnost mikroorganizmu
není v imitantu nezbytná.
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Pakliže by součástí výcviku byl i nácvik činnosti mikrobiologické
laboratoře, imitant bude doplněn o komponentu s obsahem některých
nepatogenních mikroorganismů (např. kmen Escherichia coli K12 NCTC 10538
dodávaný Národní sbírkou typových kultur).
5. Komponenty soupravy
V základní sestavě souprava obsahuje imitanty pro první stupeň výcviku.
Imitanty druhého stupně jsou dodávány samostatně. V případě imitantu
s radioaktivním izotopem Radim je příčinou krátká expirační doba daná krátkým
poločasem rozpadu použitého izotopu. V případě imitantu chemických a
bojových otravných látek je důvodem zajištění bezpečnosti: směs imitantu je
klasifikována jako zdraví škodlivá. V případě imitantu rizikových biologických
agens bude imitant dodán s ohledem na plánovaný způsob, průběh a rozsah
výcviku.

Kromě imitantů souprava obsahuje také vzorky dekontaminačních činidel,
které mohou být použity buď při výcviku, nebo k dekontaminaci malých ploch
se skutečnými kontaminanty. Jsou to pěny na dekontaminaci radioaktivních
látek PD-1c nebo PD-2, dále dezinfekční pěna P-AP a pěna na odstranění
ropných látek P-ROP1. Souprava dále obsahuje univerzální dekontaminační
tekuté mýdlo Neodekont, prostředek ke zhášení pěn P-LS1 a láhev s
destilovanou vodou pro oplach činidel po dekontaminaci.
Příslušenství soupravy zahrnuje roztok pro provádění stěrů IS-1,
vyvolávací činidlo imitantu na principu zbarvující chemické reakce ICH-V1,
šablonu pro odběr vzorků stěrem, zatemněnou schránku pro vyhodnocování
tampónů se stopami imitantu s obsahem fluorescentní látky řady IF a malou
ultrafialovou lampu.
Souprava obsahuje návody k použití jednotlivých komponent a
metodickou příručku pro správné použití. Komponenty dodávané v základní
sestavě soupravy nejsou nebezpečné ani zdraví škodlivé, neboť imitanty
druhého stupně jsou dodávány odděleně.
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Možnosti ochrany obyvateľov pri likvidácii unikajúcich látok
prostredníctvom ekologických prostriedkov
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T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, markova@vsld.tuzvo.sk
Abstrakt

Ekologické prostriedky ako látky prvotného zásahu pri priemyselných
a ekologických haváriách zohrávajú majoritnú úlohu pri zásahu hasičov
v daných mimoriadnych situáciách. Súčasný trh ponúka pestrú škálu
ekologických prostriedkov, predovšetkým adsorbčných prostriedkov (v
hasičskej praxi vedené pod termínom sorpčné prostriedky alebo sorbenty).
Príspevok podáva informáciu o materiáloch, ktoré používajú alebo môžu použiť
hasiči pri zásahu a likvidácii priemyselnej a ekologickej havárii. Otázkou ostáva
kvalita prostriedku, spôsob aplikácie a možnosti jeho likvidácie po zásahu.
Kľúčové slová:

sorbenty, ekologické havárie
Úvod

Akákoľvek havária, ktorá spôsobí únik nebezpečnej látky ropného
pôvodu, do pracovného alebo životného prostredia, je nežiadúci škodlivý dej.
Uvedené nebezpečné látky , môžu už v nepatrných množstvách ohrozovať
zdravie ľudí alebo zvierat a dlhodobo môže zaťažovať životné prostredie (Košík,
2002). Ako Košík (2002) uvádza: 1 dm3 ropnej látky (benzín, petrolej, nafta)
znehodnotí až 10 tisíc m3 vody. Už 0,1 ppm ropnej látky vo vode výrazne
ovplyvní chuť a zápach vody, pričom takto kontaminovaná voda je nepoužiteľná
na pitné účely. Pri dopravných nehodách dochádza často k poškodeniu
palivových nádrží a iných nádrží na pohonné hmoty, v dôsledku čoho dochádza
k olejovým a chemickým haváriám s následnou kontamináciou pôdy a vôd.
Tieto látky sa môžu šíriť od niekoľkých metrov do niekoľkých kilometrov.
Pohyb týchto látok do značnej miery závisí od hydrogeologických podmienok a
režimu vôd.
Jednotky hasičského a záchranného zboru alebo privolané zložky
integrovaného záchranného systému sa musia na takéto situácie pripraviť a mať
k dispozícií zodpovedajúce prostriedky na ich likvidáciu v dostatočnom
množstve a zodpovedajúcej kvalite.
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Spôsoby opatrení pri úniku nebezpečnej látky

Pri voľbe zásahu a zachytenia nebezpečnej látky je možné postupovať bez
špeciálneho vybavenia (Košík, 2002), pričom je možné rozsah havárie a
ohrozenia osôb či poškodenie životného prostredia obmedziť na únosnú mieru.
Je však potrebné poznať uvedené nebezpečenstvo úniku nebezpečnej látky a
základné technické opatrenia ako napr.:
→
→

→
→

Zabránenie ďalšiemu nekontrolovateľnému úniku ropných látok - uzavretím
armatúr, utesnením trhlín, odčerpávaním látok z poškodených nádrží, atď.
Zachytávanie ropných látok do zberných nádrží alebo vybudovaných
záchytných a havarijných nádrží (bližšie vo vyhláške 96/2004 Z. z.),
pokládkou norných stien na povrch vodných hladín a pod.
Zabránení rozširovaniu ropných látok vybudovaním valov z pôdy, vrecami
piesku, uzatvorením priekop, utesnením kanalizačnej siete a pod.
Použitím materiálov, ktoré viažu ropné látky - sorpčné materiály.

Cieľom príspevku je prezentovať spôsoby a možnosti ochrany pred
únikom nebezpečných látok. Jednou z možností je použitie sorpčných
prostriedkov, ktoré sú momentálne na trhu a ktoré sa používajú aj v jednotkách
hasičských a záchranných zborov s prihliadnutím na ich vlastnosti a poukázať na
spôsob ich likvidácie.
Adsorpčné prostriedky (sorbenty)

Výber a použitie ekologických prostriedkov je jedným zo základných
aspektov rýchlej a účinnej likvidácie nebezpečnej látky. Vo všeobecnosti sa ujal
u výrobcov a predajcov názov - sorbenty.
Adsorbenty sú tuhé látky používané pri separácií zložiek z tekutých
zmesí. Všetky tuhé látky majú schopnosť absorbovať na svojom povrchu
kvapalné resp. plynné zložky roztokov. Opačným pochodom je desorpcia.
V separačnej technike je desorpcia spojená v bloku so separačnou operáciou.
Nasleduje po nej, keď sa sorbent regeneruje izoláciou absorbtívu. Sorpcia
využíva zvýšenie koncentrácie látky na rozhraní fáz k izolácií, deleniu a
prípadne čisteniu látok. Uvedené procesy sa uplatňujú pri použití prostriedkov sorbentov na likvidáciu nebezpečných látok.
Sorbenty podľa pôvodu rozdeľujeme na prírodné a syntetické
Prírodné sorbenty (drevené piliny, rašelina, piesok, prášková síra,
uhoľný prach a iné.) majú spravidla nízku absorpčnú schopnosť a sú vhodné len
pri malých zásahoch. Často sú dostupné priamo na mieste havárie, ale pre ich
nízku absorpčnú schopnosť, najmä pri znečistení ropnými látkami a ich náročnú
ekologickú likvidáciu sa postupne od nich upúšťa a pri zásahoch sa
uprednostňujú synteticky pripravované absorbčné látky.
153

Syntetické sorbenty, ktoré pôvodne neboli vytvorené pre svoje využitie
ako adsorbenty na oleje, sú popol, kokosový prach apod. Sú cieľavedome
vyrábane ako adsorbenty pre uhľovodíkové znečistenie. Najväčšiu skupinu
tvoria tzv. napučané perlity, známe pod názvom expandované perlity. Vzniknutý
materiál má schopnosť nasávať kvapalinu do svojich pórov. Adsorbenty pre
uhľovodíkové znečistenie majú povrch upravený špecificky (hydrofóbny &
olejofilný).

Sorbenty ako látky na zneškodňovanie ropných produktov pri únikoch
rozmanitého pôvodu, sú pripravované na rôznom základe (Kováč, 2004):
♦
♦
♦
♦
♦

Látky pripravované na báze rašeliny (antipestoly)
Látky viažuce olej na báze drevnej múčky (obdobné vlastnosti ako rašelina)
Látky na báze vulkanických skiel (expandovaný perlit)
Látky na báze syntetických plastov a kaučuku (hydrofóbne peniace vločky)
Látky na báze gélov (rozpúšťajú ropné produkty na povrchu hladiny za
tvorby gélov)

Rašelinové preparáty klesajú na dno veľmi rýchlo. Z tohoto dôvodu je
nutné, aby po nasiaknutí olejovými preparátmi boli ihneď odstránené z vodnej
hladiny. Je rozdiel aj v tom, čím je rašelina nasýtená. Rašelina nasýtená
motorovými olejmi pláva lepšie, ako rašelina nasýtená motorovou naftou, alebo
vykurovacím olejom.
Preparáty na báze drevnej múčky sú na vodné hladiny nevhodné, pretože
tak ako rašelinové preparáty klesajú na dno veľmi rýchlo.
V požiarnej praxi sa stretávame s adsorbčnými prostriedkami vo forme
sypkej a textilnej.
Sypké adsorbenty sú látky v tuhom skupenstve rôzneho chemického
zloženia. Sú upravené tak, aby mali čo najväčší povrch, vhodný najmä na
odstraňovanie tenkých vrstiev kvapalín na veľkej ploche. Ich nevýhodou je
prašnosť a špinavosť. Zvýšená prašnosť týchto látok sťažuje činnosť jednotiek
požiarnej ochrany, negatívne vplýva na zranené osoby aj na osoby nezúčastnené.
V dôsledku úletov častíc narastá aj spotreba adsorbentu. Pri ich používaní
dochádza k zaneseniu (zaprášeniu) prostredia.
Textilné adsorbenty pracujú na princípe prilnutia rozliatej kvapaliny
k povrchu absorbentu. Vyrábajú sa zo zdravotne nezávadného polypropylénu
vo forme mikrovlákna a nasávajú kvapalinu v množstvách, ktoré sú násobkami
vlastnej hmotnosti. Textilné materiálny adsorbujú organické, hlavne ropné látky
a ropné produkty.

Pri hodnotení ich vlastností sa kladie dôraz na „sorpčnú schopnosť“,
pravdepodobne ide o mieru (schopnosť) látky nasať alebo vstrebať ropný
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produkt, alebo inú nežiadúcu látku. (Doposiaľ nebol publikovaný normatívny
postup hodnotenia sorpčnej činnosti).
V reklamnej literatúre sa uvádza sorpčná schopnosť textilných sorbentov
predstavuje až 15-násobok ich vlastnej hmotnosti. Merná hmotnosť je približne
900 až 920 kg.m-3. Preferovaná je vlastnosť životnosť - odolávajú plesniam aj
slnečnému žiareniu. Pri zásahu, ktorý trvá dlhodobo sa dajú použiť viackrát
(textilný sorbent sa jednoducho mechanicky vyžmýka, ale túto vlastnosť možno
využiť len do vyčerpania kapacity daného sorbentu). Do popredia vstupujú
sorbenty, s ktorými sa ľahko manipuluje, majú jednoduchú formu a čo
najmenšiu hmotnosť.
Textilné sorbenty sa vyrábajú vo forme kobercov a rohoží, sorpčné hady,
sorpčné vankúše, norné steny, sorpčná drvina, sorpčné pásy a upchávky, a
stieracie mopy.
Praktické použitie sorbentov

Pre praktické použitie je veľmi dôležité, aby sorbent na vodnej hladine
trvalo, alebo aspoň dobre plával a to bez ohľadu na stupeň nasýtenia
uhľovodíkovými produktmi. Je nežiadúce, aby hmota spôsobovala únik
zachyteného znečistenia do vodnej hladiny, alebo dokonca na dno so všetkými
neskoršími dôsledkami. Vhodnosť použitia sorbentu pri zásahu závisí
predovšetkým na nasledujúcich faktoroch:

•
•
•
•
•

druhu ropných uhľovodíkov
miesta, kde došlo k nehode – uzavreté, otvorené priestory, terén
rozsahu znečistenia
stupňa zápalnosti a výbušnosti kvapalín
možnosti prístupu jednotiek požiarnej ochrany k miestu nehody
Najčastejšie použitie prostriedkov je:

• v teréne – cesty, betónové plochy, polia
• na vodnej hladine – kľudná, alebo tečúca voda
• vo vodárenských široko priemerových studniach
Plocha zasiahnutá ropnými uhľovodíkmi sa pokrýva ručne, alebo
mechanicky.
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Tab. 1 Klasifikácia sorbentov na základe spôsobu aplikácie
Typ
sorbenta
Údržbové

Možnosť použitia

Príklady

sajú bežné, menej agresívne
kvapaliny a vodu. Používame ich
všade tam, kde dochádza
k pravidelným únikom oleja,
chladiacich emulzií a iného
Hydrofóbne používajú sa na odsávanie ropných
látok z vodnej hladiny a všade tam,
kde sa vyžaduje, aby absorbent
skutočne odsal len ropný produkt a
nie vodu, alebo vodou riediteľné
kvapaliny
Univerzálne sajú všetky kvapaliny, vrátane
agresívnych chemikálií Ich
nevýhodou je, že sajú aj vodu, preto
nie sú vhodné na vodné hladiny.

Norné steny Určené na tvorbu bariér na vodnej
hladine

experlit

Vapex,
sorpčná drť HSP
rašelinová drť PEATSORB
vločky E-25
REO FIBROIL
Sorpčná ponožka UP
POWERSORB-u
Sorpčná drť LITE-DRI
Sorpčné granule DN 1
SK-SPILKEEN
SORPČNÉ ROHOŽE A
HADY
REO

Uvedené materiály po kontaminácií ropnými látkami je možné
regenerovať buď mechanickým odmačkaním, odstreďovaním alebo extrakciou
rozpúšťadlami (Missbachová - Missbach, 1995). V prípade ich upotrebenia,
pričom už nie je možná opätovná regenerácia je potrebné sorbenty spracovať likvidovať. Za najaktuálnejšie sa považujú nasledujúce (Marková, 2003):
√ Na mieste použitia – sa likvidujú sorbenty, ktoré ani sami svojím vplyvom a

ani vplyvom zadržaného uhľovodíkového znečistenia nespôsobujú závady.
Uhľovodíkové znečistenie sa neuvoľňuje ani vlastnou váhou, ani
vyplavovaním vodou. Organické hmoty majú v prírodných podmienkach
štrukturálnu a chemickú stabilitu obmedzenú. Deštrukciou absorbentu sa
uvoľňuje uhľovodíkové znečistenie. Expandované perlity podľa úradných
skúšok neprepustia viac ako 1% zadržiavaných olejov, preto nieje ich
skladovanie v teréne nebezpečné.
√ Deponovateľné za určitých podmienok – ide o skladovanie nasýtených hmôt na
skládkach odpadov. V tomto prípade je potrebné podsypanie, prípadne
prevrstvenie novým, nenasýteným materiálom. Takéto skladovanie je
bezpečné len po určitú dobu. Najbezpečnejšie je zničenie nasýtenej hmoty
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ohňom (spálenie). U týchto materiálov je to možné previesť bez ďalších
komplikácií, pretože ich báza je z väčšej časti spáliteľná.
√ Nedeponovateľné sorbenty vyžadujú zneškodnenie. Podstatou likvidácie je
spaľovanie hmôt ako ideálna likvidácia, pri ktorej mizne akékoľvek
nebezpečie a následné obnovenie zničenej hmoty a oleja. Hmoty vyrobené na
spaliteľnej báze sa spaľujú prakticky bezo zvyšku, alebo len s malým
popolovým odpadom. Expandované perlity sú nespaliteľné. Pri týchto
materiáloch vyhorí len uhľovodíkové znečistenie.
V priebehu rokov 2000 – 2004 boli do výstroje príslušníkov hasického a
záchranného zboruv SR zaradené sorbenty vapex, experlit a skupina iné (do
uvedenej skupiny patrí bioverzal).
Záver

Likvidáciou prvotného znečistenia životného prostredia pri haváriách sa
odstráni len určitá časť ropných látok a ropných produktov. Pri veľkých
haváriách, alebo únikoch ropných látok sa kontaminujú podzemné vody a
horninové prostredie. Nesprávna, neodborná a hlavne neskorá likvidácia
ekologickej havárie môže mať nepriaznivý dopad ne len na životné prostredie,
ale aj obyvateľstvo žijúce v danej lokalite.
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Abstrakt

Práce formuluje cíle, metody, východiska a samotnou koncepci řešení
ochrany obyvatelstva pro případ teroristických útoků, pro období stavu ohrožení
státu a válečný stav. Cílem je návrh nového uceleného systému zjišťování,
vyhodnocování a předávání údajů o jaderných, radiologických, chemických
a biologických nebezpečných látkách a toxinech (CBRN) použitých v případě
teroristického útoku nebo za války a způsob využití tohoto systému pro
zabezpečení opatření k ochraně obyvatelstva. Tento systém bude vytvářen ve
velmi úzké návaznosti a s využitím stávajících dílčích systémů. Současně
s vytvářením a zabezpečením funkcí uvedeného systému budou stanoveny místo
a úloha jednotlivých subjektů, které do něj vstupují rozhodujícím způsobem
nebo se na jeho fungování významně podílí.
Úvod

V současné bezpečnostní strategii jsou v souvislosti s charakterizací
bezpečnostního prostředí používány dva základní pojmy: hrozba a riziko.
Pojmem hrozba se rozumí jakýkoli fenomén, který má potenciální schopnost
poškodit zájmy České republiky. Hrozba může být přírodním nebo
antropogenním jevem. Pojmem riziko se rozumí možnost, že s určitou
pravděpodobností vznikne událost, kterou považujeme z bezpečnostního
hlediska za nežádoucí. Riziko je odvoditelné a odvozené z konkrétní hrozby.
Z hodnocení hrozeb vyplývá, že ve střednědobém výhledu není proti ČR
pravděpodobný masivní vojenský útok. V důsledku souběžného a vzájemně se
podporujícího působení řady negativních trendů v posledním období se však
bezpečnostní situace na globální úrovni zhoršila, což má následky i pro
bezpečnost v euroatlantické prostoru. Trendy ústí v jen obtížně předvídatelné
hrozby. Jejich vznik a rychlé šíření usnadňuje globalizace. Původci jsou stále
častěji nestátní aktéři (tradiční a nové teroristické organizace, radikální
náboženská, sektářská a extrémistická hnutí a skupiny), které vytvářejí účelová
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spojenectví mezi sebou
nesnášenlivými režimy.

či

s totalitními,

diktátorskými

a ideologicky

Obtížné předvídání hrozeb a možnost jejich rychlého šíření vedou
k nutnosti zlepšovat jak schopnosti pro kvalitní a účinné analýzy, tak prostředky
včasného varování. Teroristické útoky na počátku 21. století ukazují, že teroristé
již nepůsobí lokálně a izolovaně, nýbrž globálně a koordinovaně. Terorismus ve
spojení s extrémistickými ideologiemi, v kombinaci se šířením CBRN, vytváří
pro ČR a pro naše spojence v NATO a EU hrozbu strategického významu.
Teroristé používají asymetrickou strategii, tzn. vyhýbají se přímému střetu, útočí
na území jimi definovaných protivníků, přičemž si za objekt svého útoku
vybírají převážně civilní cíle. Cílem teroristů je upozornit na sebe, zastrašit
a uškodit tak, aby to otřáslo veřejným míněním v postižené zemi. Proto se
zaměřují na místa, kde mohou zasáhnou co nejvíce osob nebo způsobit co
největší škody a to nejen materiální, ale i kulturní, historické apod.
Riziko teroristických útoků se v ČR zvýšilo. Proto je nezbytné se těmito
problémy vážně a systematicky zabývat. Celkové řešení musí být zaměřeno i na
využití navrhovaných opatření pro případ válečného konfliktu.
Současný stav poznání

Stanovení cílů vychází z potřeby vytvoření koncepce řešení ochrany
obyvatelstva pro případ teroristických útoků a analýzy současného stavu
v oblasti analýzy rizik bezpečnostní situace v ČR a rizik teroristického použití
jaderných, radiologických, chemických a biologických zbraní, látek a prostředků
(dále jen používaná anglická zkratka „CBRN“, to je Chemical, Biological,
Radiological, Nuclear), vlivu použití CBRN na zdraví a život obyvatelstva
a připravenosti ČR na řešení této problematiky. V další části bude navrženo
koncepční řešení ochrany obyvatelstva pro případ teroristických útoků
s důrazem na stanovení zásad tvorby systému zjišťování, předávání
a vyhodnocování údajů o CBRN se specifikací jednotlivých druhů
nebezpečných látek. Dále budou stanoveny požadavky na realizaci koncepce
a varianty řešení z hlediska kritérií vztahujících se na nutné organizační změny
a jejich personální a ekonomické zabezpečení, nutné legislativní změny a dopad
na financování a nutné zajištění systému věcnými prostředky a lidskými zdroji.
Vytvoření systému zjišťování, předávání a vyhodnocování údajů o CBRN
je prvotním předpokladem stanovení koncepce ochrany obyvatelstva, vzhledem
k tomu, že zásadní koncepční řešení ochrany obyvatelstva pro jakékoliv
mimořádné události je obsaženo v „Koncepci ochrany obyvatelstva do roku
2006 s výhledem do roku 2015“, kterou schválila vláda ČR v roce 2002.
Nezbytné údaje o charakteru, rozsahu a úrovni kontaminace ovzduší, terénu,
techniky, objektů, osob, zvířat, vody a potravin jsou rozhodující pro řešení
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mimořádných událostí. Tyto údaje jsou ze všech výchozích informací prvořadě
nezbytné, neboť se od nich odvíjejí všechna další opatření. Na druhu a množství
použité nebezpečné látky či zdroje ionizujícího záření závisí rozhodnutí
o varování obyvatelstva, postupu poskytování první pomoci či další opatření
k ochraně obyvatelstva, ale i ochrana jednotek provádějících záchranné
a likvidační práce. Významným cílem by mělo být i zvýšení důvěry
obyvatelstva na připravenost úřadů a složek integrovaného záchranného systému
(IZS) řešit tuto problematiku a její využitelnost pro resorty vstupující do tohoto
systému.
Pro zpracování systému byla přijata následující omezení:
• navrhovaný systém je omezen na podmínky České republiky
• vzhledem k početnosti a různorodosti zbraní hromadného ničení
použitelných při teroristických útocích (např. klasické výbušniny, zápalné
látky) je systém navržen pouze pro použití CBRN
• z důvodu možnosti rozdílných přístupů k řešení následků použití CBRN je
systém koncipován na mírový stav s aplikací jeho využití v době stavu
ohrožení státu nebo válečného stavu
• z hlediska ochranných opatření je systém zaměřen na řešení následků použití
CBRN nikoliv na předcházení teroristických útoků
Současný stav v ČR

Úkolem vlády a orgánů samosprávy na krajské a obecní úrovni je
v příslušném rozsahu zajišťovat bezpečnost občanů, suverenitu země,
demokratické zřízení a principy právního státu. Bezpečnost ČR je založena na
principu zajištění bezpečnosti jednak jednotlivce, ochrany jeho života, zdraví
a majetku, a jednak státních a veřejných institucí, včetně zajištění jejich
funkčnosti.
Česká republika vychází z předpokladu, že v dohledné budoucnosti lze
vyloučit možnost rozsáhlého přímého vojenského útoku proti jejímu území
i území jejích spojenců. Zároveň dochází k prohlubování integračních
a demokratizačních procesů v euroatlantickém prostoru. Na straně druhé se však
na globální úrovni především mimo euroatlantický prostor zhoršilo bezpečnostní
prostředí. Vzrostlo riziko realizace hrozeb zejména asymetrického charakteru –
zvláště v podobě teroristických útoků.
Terorismus, který je definován jako souhrn antihumánních metod hrubého
zastrašování politických odpůrců hrozbou síly a užití různých forem násilí
existuje jako individuální terorismus i jako terorismus skupin z nichž některé
koordinují svoji činnost na mezinárodní úrovni (mezinárodní terorismus).
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Teroristé se vážně zabývají možností získání znalostí a poté vlastní
výroby zbraní hromadného ničení, respektive jejich ničivých součástí, což je
nejvíce patrné u chemických, biologických a toxinových zbraní. Tyto
jmenované zbraně jsou v porovnání se zbraněmi jadernými podstatně levnější
a jejich výroba není provázena technickými a technologickými potížemi, jako je
tomu u jaderných zbraní. Navíc je možné celý proces přípravy a výroby
chemických, biologických a toxinových zbraní podstatně lépe utajit, než je to
u zbraní jaderných. Ani otázka dopravy těchto zbraní na cíl nečiní zvláštní
potíže, neboť v nejjednodušším pojetí je možné předpokládat, že otravné látky,
viry, bakterie, rickettsie, houby, plísně a toxiny mohou být do místa cíle
dopraveny
samotnými
teroristy
a zde
použity
diverzním
způsobem: kontaminací potravin, vody a vodních zdrojů, ventilačních šachet
a ventilačního systému supermarketů a metra, vlakových a autobusových
nádraží a dalších míst s nashromážděním velkého počtu osob, tak aby účinek byl
co největší. Někdy by taková kontaminace představovala i několikatýdenní,
eventuálně výjimečně i měsíční vyřazení z provozu z důvodů úplné a velmi
komplikované dekontaminace.
V případě teroristů je naprosto zřejmé, že se necítí vázáni žádnými
etickými a morálními, natož pak právními normami při své činnosti, což může
vést i k použití krajních prostředků z kategorie zbraní hromadného ničení, nebo
jejich účinných součástí a nebo je zneužít k zastrašování a vydírání. Některé
zbraně hromadného ničení se tak mohou stát velmi účinným nátlakovým
prostředkem při vydírání státních činitelů, státních institucí nebo i různých
skupin obyvatelstva, průmyslových a zemědělských koncernů i když by nedošlo
k jejich přímému použití.
Z výše uvedených důvodů je šíření zbraní hromadného ničení jednou
z největších globálních hrozeb současnosti. Je prokázána zvýšená snaha
agresivních států a nestátních aktérů získat tyto zbraně. V rovině státní jsou
z hlediska šíření zbraní hromadného ničení nejrizikovějšími oblastmi Blízký
a Střední východ a jižní a jihovýchodní Asie. Trend šíření je podporován
rostoucí dostupností know-how, technologií, materiálů dvojího užití a mobilitou
vědců – a to zejména z oblastí bývalého Sovětského svazu. Toto tvrzení
podporuje vyjádření expertů, kteří kalkulují, že pro operace velkého rozsahu
proti civilnímu obyvatelstvu mohou náklady na ztráty činit 2000 dolarů na
čtvereční kilometr při použití konvenčních zbraní, 800 dolarů při použití
jaderných zbraní, 600 dolarů při použití nervově paralytických látek a 1 dolar při
použití biologických agens.
Pro Českou republiku proto vyvstala nutnost hledat způsoby, jak zajistit
svou bezpečnost pro případ ohrožení CBRN či konvenčními zbraněmi za využití
různých způsobů jejich dopravy na místo, včetně sebevražedných útoků.
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V souladu s bezpečnostní strategií se vláda ČR zavázala k vytváření
podmínek pro připojení se k projektům či systémům, které budou schopny
poskytnout ochranu území státu při použití zbraní hromadného ničení. V reakci
na události 11. září 2001 v USA byl vypracován Národní akční plán boje proti
terorismu, jehož cílem je maximální snížení zranitelnosti České republiky vůči
teroristickým útokům namířeným proti jejímu teritoriu nebo jejím zájmům
v zahraničí a celému spektru teroristických činů.
Obsahem Národního akčního plánu je celá řada opatření, která jsou
zaměřená do třech hlavních oblastí:

•
•
•

aktivní účast na krocích mezinárodní protiteroristické koalice
boj s terorismem v ČR
zajištění zájmové oblasti ČR ve světě

Jedním z úkolu Národního akčního plánu je i zabezpečení ochrany
obyvatelstva.
Východiska ke zpracování návrhu
Hlavním východiskem ke zpracování bylo vypracování návrhu řešení
ochrany obyvatelstva pro případ teroristických útoků s aplikací na použití
CBRN za stavu ohrožení státu a válečného stavu sestávající ze dvou hlavních
opatření a to vytvoření systému zjišťování, vyhodnocování a předávání údajů
o CBRN a přijímání opatření k ochraně obyvatelstva, resp. k provádění
záchranných a likvidačních prací.

Současný právní řád obsahuje nezbytné právní normy, které stanoví
ministerstvům a ostatním ústředním správním úřadům, orgánům krajů, obcím
a určeným právnickým a fyzickým osobám konkrétní úkoly v oblasti ochrany
obyvatelstva. Určité normy vztahující se k problematice ochrany obyvatelstva
při použití CBRN jsou uvedeny zejména v zákonech č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, č. 18/1997
Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
a o změně a doplnění některých zákonů, č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), č. 222/1999 Sb., o zajišťování
obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, č. 281/2002 Sb.,
o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických
(biologických) a toxinových zbraní, ve znění pozdějších předpisů, č. 19/1997
Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, ve
znění pozdějších předpisů, č. 356/2003 Sb., o chemických látkách
a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 353/1999 Sb.,
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami a chemickými přípravky, ve znění pozdějších předpisů,
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, dále ve vyhláškách
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č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě,
č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, č. 318/2002 Sb., o podrobnostech
k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji
ionizujícího záření, č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva, č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení
integrovaného záchranného systému ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.
Všechny uvedené právní normy se většinou vztahují k řešení nevojenských
krizových situací mimo zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České
republiky.
Problematika ohrožení CBRN při teroristických útocích, za ohrožení státu
a za válečného stavu není obsažena konkrétně žádným právním předpisem.
Z norem nižší právní síly jsou významná některá usnesení vlády jako
č. 417/2002 – Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do
roku 2015, č. 361/2003 – Národní akční plán boje proti terorismu, č. 1039/2002
a 461/2003, k základnímu systému ochrany občanů před B-agens a toxiny.
18. schůze VCNP č. 161/2002 zahájila řešení odborné problematiky
zjišťování, předávání a vyhodnocování údajů o radiační, chemické a biologické
situaci za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu a při řešení krizových
situací spojených s teroristickými útoky.
Při zkoumání možností stávající legislativy a norem nižší právní síly
budou využity analyticko syntetické poznávací postupy pro stanovení
východisek k vytvoření celkové koncepce ochrany obyvatelstva pro případ
použití CBRN. Výsledkem tohoto zkoumání jakož i porovnání možných variant
řešení bude doporučením jak pro tvorbu systému zjišťování, předávání
a vyhodnocování údajů o použití CBRN tak i pro celkové, především efektivní,
racionální, ale také spolehlivé koncepční řešení ochrany obyvatelstva při těchto
mimořádných událostech.

Dosavadní stav při řešení jednotlivých druhů CBRN a možný postup
řešení je následující:
Chemické látky
Ústřední krizový štáb ČR zadal v roce 2002 úkol zmapovat na území
republiky chemické látky, ze kterých se dají vyrobit chemické zbraně, resp.
které jsou využitelné pro chemický terorismus. Tato studie byla zpracována
a předána k dispozici Policii ČR, zpravodajským službám, Hasičskému
záchrannému sboru ČR a dalším složkám zapojených do „Národního akčního
plánu boje proti terorismu“. Z ní vyplývá, že v ČR existuje řada možností
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použití těchto látek pro teroristické účely. K reálným dokonaným činům sice
dosud nedošlo, ale byly zaznamenány již dva případy vyhrožování, a to hrozba
použití sarinu v pražském metru a hrozba použití plutonia k otravě vodních
zdrojů. V poslední době k tomu přibyla i hrozba použití kyanidu draselného ve
zdravotnických zařízeních.
Při hodnocení zdrojů látek zneužitelných k chemickému terorismu lze
zvážit několik možností:

• zneužití existujících vojenských arsenálů chemických zbraní
• výroba bojových chemických látek, zejména vysoce toxických nervově
paralytických
• zneužití běžně průmyslově vyráběných toxických chemických látek
• použití dráždivých, omamných nebo psychotropních látek
• údery konvenční výzbrojí nebo výbuchy v infrastruktuře společnosti tj. na
chemická, petrochemická a jiná zařízení
Významným faktorem, který zvyšuje nebezpečí chemického terorismu, je
existence binárních možností tvorby chemických látek. Jedná se o systém,
obsahující dvě vzájemně oddělené relativně netoxické chemické látky, které při
sloučení reagují za vzniku bojové chemické látky např. sarin, látka VX nebo
i jiné toxické sloučeniny jako kyanovodík. Použití binárních systémů snižuje
nebezpečí, kterému by musel terorista čelit při skladování, přepravě i použití
bojových chemických látek.
ČR má obdobně jako u jaderných materiálů potřebnou legislativu.
Připravují se metodické postupy a zásahové instrukce pro řešení mimořádných
událostí spojených s teroristickými útoky za použití chemických zbraní a dalších
nebezpečných materiálů. Obdobně jako u jaderných zbraní chybí systémové
řešení, stanovení vazeb mezi odpovědnými resorty a způsob zabezpečení tohoto
systému. Navíc v ČR neexistuje právní odpovědnost za vyhodnocování
chemické situace při použití chemických zbraní, látek a prostředků. Z hlediska
ochrany obyvatelstva je nutné podrobněji rozpracovat postupy vztahující se
k obecným zásadám ochrany v prostorech kontaminovaných bojovými
chemickými látkami. Jde o následující zásady:

• včasné zjištění chemické látky a varování obyvatelstva
• okamžitá ochrana dýchacích cest, zažívacího traktu, očí a nepokrytých částí
těla
• evakuace z ohroženého prostoru
• podání protilátek – antidot
• přísné dodržování pravidel hygieny
• dekontaminační opatření osob, techniky, terénu a předmětů pokud látka
rychle nevyprchá
• zdravotnická opatření pro postižené osoby
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Biologické agens a toxiny
Použití biologických agens a toxinů je možné několika způsoby:
• importem nebezpečné nákazy
• válečným napadením
• nekontrolovatelným únikem z laboratorních a biotechnických zařízení nebo
při jejich přepravě a likvidaci
• bioterorismem ( infekcí cílové populace kontaminací přízemních vrstev
atmosféry, potravin, pitné vody, vzduchu v uzavřených prostorách
a transmisí pomocí přenašečů a nosičů)

V případě plošného výskytu nákazových ohnisek nelze v reálném čase
zabezpečit detekci a diagnostiku ojedinělými pracovišti z důvodů nepřijatelného
časového intervalu k vyhodnocení skutečné situace v hodinách až dnech. Proto
je nezbytné vytvořit systém, který musí být otevřený ve smyslu průběžného
rozšiřování počtu detekovaných patogenů a toxinů a budovaný na principu
jednoduchosti, funkčnosti, spolehlivosti a minimalizace falešně pozitivních
nálezů. Cílovými objekty systému detekce, diagnostiky a likvidace jsou:

•
•
•
•
•
•
•

terén (budovy, půda, rostliny, vodní zdroje)
vzduch (biologické aerosoly)
přenašeči (komáři, blechy,…)
potrava
voda
organismy obratlovců a bezobratlých
klinické manifestace infekčních onemocnění člověka

Systémové řešení, stanovení vazeb mezi odpovědnými resorty a způsob
zabezpečení tohoto systému je chybějícím článkem i v tomto případě CBRN.
Z hlediska ochrany obyvatelstva je nutné podrobněji rozpracovat postupy
vztahující se k obecným zásadám ochrany, zejména v prostorech
kontaminovaných bojovými biologickými agens a toxiny. Jde o následující
zásady:

• včasné zjištění bojového biologického agens nebo toxinu a vyrozumění popř.
varování a informování obyvatelstva
• hygienická opatření – přerušení mechanismu přenosu onemocnění, dozor nad
zásobováním vodou, potravinami a při společném stravování, osobní hygiena
• protiepidemická a protizootická opatření
• okamžitá ochrana dýchacích cest a zažívacího traktu
• zavedení režimů karantény a observace
• zdravotnická opatření pro postižené osoby (očkovací látky, léčebná
a profylaktická séra, antibiotika a jiné podpůrné léky, izolace)
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Schéma znázorňuje návrh možného systému zjišťování, předávání
a vyhodnocování údajů o CBRN a jeho vztah k opatřením přijímaným k ochraně
obyvatelstva v případě jejich použití. Systém je postaven na 3 základních
pilířích podle možného druhu použití CBRN, to je chemické, biologické
a společné radiologické a jaderné, kdy každý z nich má společný odpovědný
resort a to ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR, MZd a SÚJB. Vůči přenosu
návrhů k přijetí opatření k ochraně obyvatelstva by byl završen tzv. Národním
koordinačním a vyhodnocovacím střediskem v působnosti ministerstva vnitra –
GŘ HZS ČR vázaným na krizové štáby a mezinárodní organizace. Celý systém
a jednotlivé pilíře budou mít 3 resp. 4 stupně. Některé prvky systému již existují
avšak bez vazeb nebo nedokonalých vazeb ve vertikálním směru a bez absolutně
žádných nebo minimálních vazeb v horizontální rovině. Chybí a nebo se začínají
tvořit vazby tzv. 4. stupně tj. na mezinárodní organizace.
Mezinárodní vazby a světové trendy
Tvorba obdobných systémů zjišťování, předávání a vyhodnocování údajů
o CBRN jako základní předpoklad zabezpečení ochrany obyvatelstva při
teroristických útocích s použitím uvedených prostředků je snahou
mezinárodních společenství jejichž je ČR členem a to NATO a EU.
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V rámci NATO byla cesta nastoupena aktivněji v roce 1999 na summitu
NATO ve Washingtonu. Zvláštní důraz byl tomuto problému položen na
summitu NATO v Praze v roce 2002. Od této doby se zásady tvorby uvedených
systémů řeší na specifických konferencích z nichž první se uskutečnila v lednu
2003 v norském Trondheimu, další podzimní konference se uskutečnila v roce
2004 ve Švédsku a další dvě budou v roce 2005. Poslední konference na podzim
2005 by měla celý proces tvorby zásad završit a dát tak jednotné doporučení pro
tvorbu národních systémů členským i nečlenským zemím NATO.
Na rozdíl od NATO se rozhodnutí Rady EU dávají členským zemím
nikoliv jako doporučující, ale závazná. Proto vývoj v této mezinárodní
organizaci v uvedené oblasti bude pro ČR nejen významnější, ale i zajímavý
z hlediska možností získání určité části finančních prostředků na výstavbu
národních systémů ochrany obyvatelstva při teroristických útocích s použitím
CBRN.
Na základě principu subsidiarity, který je zakotven v čl. 5 smlouvy
o založení Evropského společenství, je ochrana obyvatelstva věcí členských
států unie. Zároveň ale existuje v oblasti ochrany obyvatelstva při závažných
přírodních a antropogenních katastrofách řada aktivit na úrovni EU. Počátek
evropské spolupráce v této oblasti se datuje rokem 1985, kdy byla předložena
tzv. „Zelená kniha“ Evropské komise s názvem „Péče o naše životní prostředí –
akce pro evropské životní prostředí“.
Hlavním cílem politiky EU v oblasti ochrany obyvatelstva je podpora
a pomoc při odpovídajících aktivitách členských států. Základními úkoly při této
činnosti jsou:

• pomoc při vzdělávání příslušného předurčeného personálu
• vypracování trvale platných podkladů pro neodkladnou a účinnou spolupráci
členských států v případě mimořádných událostí
Zásadními dokumenty ochrany obyvatelstva EU v současné době jsou
„Akční program společenství pro ochranu před katastrofami“ a „Postup
společenství na podporu spolupráce při nasazení k ochraně před katastrofami“.
Akční program, který byl poprvé předložen v roce 1997 (na léta 1997-2000, pak
2001-2004), má za cíl zkvalitnit ochranu osob, životního prostředí a majetku.
Po událostech v New Yorku a Washingtonu dne 11. září 2001 požádala
Evropská rada v Gentu v říjnu 2001 radu a komisi o vypracování „akčního
programu“, který by sloužil ke zlepšení spolupráce mezi členskými státy EU
v oblastech, týkajících se odhadu rizik, varování před nebezpečím, nasazení,
zásahových prostředků a výzkumu. Akční program má věnovat zvláštní
pozornost zabránění útokům s použitím CBRN.
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Komise předložila Evropské radě akční program, týkající se otázek, jak
čelit jadernému, chemickému a biologickému nebezpečí v rámci boje proti
mezinárodnímu terorismu. Jedná se zejména o tato opatření:

• zřízení a zabezpečení funkce monitorovacího a informačního centra EU
• sběr informací, které se týkají znalostí o jaderných, biologických
a chemických zbraních, materiálech a látkách
• sběr informací o sérech a profylaktických látkách
Mimo to komise společně s experty z členských i kandidátských zemí EU
projednává současné hrozby CBRN a v návaznosti bezodkladně zavádí potřebná
opatření. Důležitým dokumentem pro další vývoj v této oblasti je dokument
s názvem „První výroční zpráva za rok 2003 pro Radu EU o zvyšování
spolupráce v EU při prevenci a snižování následků teroristických útoků
s použitím CBRN“ z 18. prosince 2003. K hlavnímu obsahu tohoto dokumentu
patří stanovení 7 strategických cílů a to:

•
•
•
•
•
•
•

analýza a hodnocení rizik
snižování zranitelnosti a preventivní opatření
detekování útoků a šíření informací
snižování následků útoků
posílení vědecké základny
mezinárodní spolupráce
koordinace a implementace opatření v jednotlivých zemích

Závěr

Stanovení koncepce ochrany obyvatelstva pro případ teroristických útoků
s použitím CBRN je problém řešený ve všech vyspělých státech světa, zejména
tam kde hrozba terorismu není vyloučena. Přístup k této problematice není
jednotný a jsou navrhovány nejrůznější způsoby a prostředky, jejichž výsledkem
by mělo být zabezpečení ochrany životů a zdraví civilního obyvatelstva co
nejkvalitnější. Je však neúnosné, aby preventivní opatření přesahovala únosnou
mez ve smyslu omezování běžných činností lidí, stanovením direktiv pro jejich
chování. Proto se tato práce nezabývá politickými aspekty ani zpravodajskými
činnostmi, ale zaměřuje se na to jak účinně zabezpečit ochranu obyvatelstva při
hrozbě nebo po provedení teroristického útoku.
Z výše uvedených důvodů bude v rámci řešení návaznosti na stávající
metody navržen systém, jenž bude umožňovat relativně jednoduchým, rychlým
a operativním způsobem vyhodnotit a řešit uvedenou problematiku. Využití
výsledků v praxi povede ke zkvalitnění a standardizaci rozhodovacího procesu
při řešení CBRN u státních orgánů, zejména při stanovení opatření k ochraně
obyvatelstva a taktiky činnosti u složek integrovaného záchranného systému.
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Pro jiné mimořádné události jako živelní pohromy např. povodně nebo
provozní havárie např. radiační a chemické je již v současné době celá řada
ucelených materiálů.
Specifickým způsobem ovlivní vytvářený systém i společenské vědy
zabývající se bezpečností společnosti. Může přispět nebo ovlivnit tvorbu nového
bezpečnostního systému České republiky, kde se navrhuje složení celého
systému ze 3 pilířů:

• Obrana proti vnějšímu nepříteli
• Zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti
• Ochrana obyvatelstva při všech mimořádných událostech jako obecný pojem
pro zajištění funkce společnosti
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Abstrakt:

V článku je popsána mimořádná událost, její příčiny a důsledky, která
vznikla při výcviku vojáků základní služby. Došlo k usmrcení jednoho vojáka a
trvalému poškození zdraví dvou vojáků základní služby. Při výcviku v terénu,
imitaci neznámého, omezeného prostoru, s použitím dýmotvorných a dráždivých
prostředků a nevyhovujících a nefunkčních ochranných masek M-10, došlo
k přímému kontaktu a vstupu těchto dráždivých a dýmotvorných látek do
organismu. Samotná událost, která se stala v podmínkách bývalé ČSLA
v posádce Malacky, představuje modelovou situaci, jež může nastat při
teroristickém útoku s použitím fyziologicky účinných látek, stejně jako při
průmyslové havárii, požáru i živelní pohromě, při níž dojde k uvolnění
nebezpečných látek a jejich okamžitému působení na organismus člověka. Na
příkladu této mimořádné události jsou uvedeny příčiny a dopady na životy a
zdraví účastníků. Je zdůrazněn požadavek prevence, přípravy obyvatelstva na
takové situace a jeho zabezpečení.
Úvod

Ochrana obyvatelstva přestala být v současné době a společnosti
formálním pojmem a stává se naprosto nutnou součástí běžného života. Rozsah
živelních pohrom, průmyslových a dopravních havárií, teroristických akcí a
dalších mimořádných událostí a jejich následků nutí celosvětovou veřejnost
k plánování a realizaci jednotlivých opatření ochrany obyvatelstva. Různorodost
událostí, v řadě případů, zejména antropogenního původu jedinečnost události,
jejich rozsah, následky, pravděpodobnost vzniku v kterékoliv části světa a
v kterémkoliv okamžiku, nás objektivně vystavují zejména v prvních
okamžicích vzniku události působení ničivých faktorů, kdy se rozhoduje mimo
171

jiné o rozsahu zranění, usmrcení, ale i rozsahu materiálových škod, či poškození
životního prostředí. Události 11. září roku 2001 a 26. prosince 2004, stejně jako
všechny další mimořádné události přesvědčí každého z nás o potřebě trvale
věnovat pozornost ochraně obyvatelstva a realizaci doporučených opatření
v podmínkách každé společnosti. Stálá pozornost musí být věnována rizikům
průmyslových nebo vojensko-technických havárií a živelních událostí, otázkám
epidemií a ekologickým nebezpečím, jaká představují klimatické změny, úbytek
pitné vody a jiná ohrožení celosvětového dosahu. Řada rizik vyvstává v chudých
zemích třetího světa, což vyvolává nezbytnost koordinace aktivit celého
mezinárodního společenství. Především vyspělé země si musí uvědomovat
rizika spojená s vědeckým bádáním zejména v oblasti genetiky, lékařství,
informatiky, jaderné fyziky i dalších oborů a nepodceňovat hrozbu zneužití
výsledků těchto činností.

Rozbor události

V rámci základního výcviku vojáků, který byl organizován bezprostředně
po nástupu vojenské základní služby a kterým procházeli všichni noví vojáci,
byl v posádce Malacky (Slovenská republika) u tehdejšího útvaru civilní
ochrany dne 10. června 1987, ve večerních hodinách veden taktický výcvik na
cvičišti s 15-ti cvičícími vojáky. Nad rámec plánovaného a schváleného výcviku
byl procvičen i pobyt v zamořeném terénu. Toto téma bylo procvičeno tak, že
vojáci se soustředili ve standardním podzemním vojenském úkrytu s předsíní
a jediným vstupem ze zákopu. Následně byly naházeny do úkrytu a do zákopu
minimálně 4 kusy iniciovaných různých dýmotvorných prostředků. Podle
výpovědi poškozených a nálezu materiálu na místě se jednalo o dýmovničku
DM-11, ruční dýmový granát RDG-2, signální dýmovničku DM-600 a ruční
dýmový granát RDDG-3020, obsahující chloracetofenon. Za tehdy panujících
meteorologických podmínek (teplota vzduchu 20,4°C, relativní vlhkost vzduchu
67 %, oblačnost 7/8, rychlost přízemního větru 2 m/sec, vertikální stálost
atmosféry nestanovena) došlo k rychlému a úplnému vyplnění vnitřního
prostoru úkrytu, předsíně (přibližně 20 m3) a zákopu hustou, perzistentní clonou
zastíracího a temně modrého signálního dýmu s vysokou hmotnostní a
částicovou koncentrací neutrálního dýmu, nasycenou nesnesitelnou až letální
koncentrací chloracetofenonu.
Vysoce dráždivý a okamžitý účinek
chloracetofenonu (za normálních podmínek je chloracetofenon (označení CN,
C8H7OCl) téměř bezbarvá, tuhá, krystalická látka, příjemné vůně po fialkách
nebo jabloňových květech. Taje při 58,5°C a vře při 246,6°C. Technický
produkt tvoří nažloutlé až hnědé krystalky. Patří mezi nejstabilnější otravné
látky. Nerozpouští se ve vodě, je dobře rozpustný v některých běžných
organických rozpouštědlech. Chloracetofenon se používal v dělostřeleckých
granátech, minách, leteckých pumách a dráždivých dýmovničkách. Na oči
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účinkuje dráždivě již v koncentracích 0,03-1 mg/m3 vzduchu, nesnesitelné
podráždění způsobuje již v koncentraci 80 mg/m3 a v koncentracích v rozmezí
8,5 – 25 g/m3 způsobuje u 50 % zasažených osob smrt během 1 minuty. Stálost
na terénu je v pevném stavu v létě několik dní a v zimě až několik týdnů. Pro
odmoření má praktický význam alkoholový roztok hydroxidu sodného nebo
alkoholový či vodný roztok sulfidu sodného) spolu s negativními důsledky
vysoké částicové koncentrace dýmu na filtračně ventilační systém ochranné
masky vedly k okamžitému narušení fyziologického režimu dýchání. Zasažení
vojáci začali slzet, pociťovali dráždění nosní sliznice, kašlat, nastalo dráždění
nechráněných částí těla, zejména zpocených, nastalo ucpání protidýmových
filtrů ochranných masek, zvyšoval se odpor dýchání až zcela zabránilo dýchání a
nutící takto chráněné osoby ke strhnutí ochranné masky z obličeje. Spolu
s dalšími negativně působícími faktory souvisejícími jednak s přítomností
dalších zplodin hoření dýmových směsí, zvýšení obsahu oxidu uhličitého,
snížení obsahu kyslíku, nevyhovující stav ochranných masek (neúplné,
poškozené, nesprávně nasazené), neznalost prostředí, potencované vzniklou
panikou v naprosto neprůhledném prostředí, ztrátou prostorové orientace vedlo
k zmatenému úniku z tohoto prostoru, jemuž dokonce v prvních okamžicích
bylo bráněno dalšími přítomnými vojáky. Zasažení vojáci setrvali v úkrytu
s iniciovanými dýmovými a dráždivými prostředky minimálně 2 minuty a za
další 3 minuty teprve zjistili, že ještě jeden voják schází. Tento voják byl
nalezen a vynesen z úkrytu a následně transportován do nemocnice. Při převozu
však zemřel v důsledku kombinované otravy .
Poučení z události

Na vyžádání soudního znalce byla provedena rekonstrukce této
mimořádné události a provedeny pohovory se všemi cvičícími a poškozenými
vojáky. Každé drobnosti vyplývající z popisu události byla věnována pozornost
a byla prakticky ověřena. Rekonstrukce byla provedena za aktivní účasti 3
odborníků, kteří byli oblečeni do vojenského stejnokroje (maskáče) a na rozdíl
od cvičících měli nasazené izolační vzduchové přístroje. V předmětném úkrytu
byly iniciovány 4 dýmotvorné a dráždivé prostředky a úkolem odborníků bylo
popsat průběh rekonstrukce. Bezprostředně po iniciaci dýmových a dráždivých
prostředků došlo k vytvoření velmi husté, zcela oslepující figuranty, dýmové
clony. Při zkoušce byl např. prst vidět až v okamžiku, kdy se dotkl zorníku
lícnice dýchacího přístroje. Na straně druhé však byly vidět prošlehující
plameny ze zapálených dýmovnic, které byly položeny na podlaze a byly
pozorovatelné minimálně ze vzdálenosti 1,5 m. Hoření dýmovnic doprovázel po
celou dobu zlověstný syčivý zvuk, který jen zvyšoval napětí a nepříjemný pocit
z pobytu v tomto prostředí. Dokonce v jednom okamžiku hrozilo přerušení této
rekonstrukce právě z vysoké psychické zátěže účastníků, kteří jinak byli a jsou
odborníky v oblasti ochrany před účinky zbraní hromadného ničení, ochrany
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obyvatelstva a mají dlouhodobé praktické zkušenosti i návyky v používání
prostředků ochrany jednotlivce a pobytu v zamořeném terénu. Po přibližně 10-ti
minutovém pobytu v úkrytu byl pokus ukončen. Účastníci po odložení
vojenského stejnokroje zjistili, že jsou zejména v podpaží a v rozkroku zbarvení
signální modrou barvou z dýmovnic, stejně jako na dalších místech těla, kde byli
zpocení. Stejnokroj a zbývající oblečení byly nasyceny produkty hoření
dýmovnic, stejně jako chloracetofenonem. Při kontrole ochranných masek všech
účastněných vojáků na výcviku bylo skutečně potvrzeno, že se nejednalo o
subjektivní pocit vyplývající z kombinovaného a synergického účinku všech
ničivých faktorů, ale že objektivně došlo k postupnému ucpávání protidýmového
filtru a tím zvyšování odporu při dýchání vedoucímu až k úplnému přerušení
transportu vzduchu v masce.
Samotná mimořádná událost ukázala na nepořádek v oblasti výcviku,
materiálně-technickém zabezpečení výcviku, nedostatky ve velení a návycích
velitelů nižších stupňů. Obdobně však poukázala na skutečnosti, které do té
doby byly přehlíženy nebo podceňovány, stejně tak na důležitost dokonalé
teoretické a praktické přípravy a zvýšení psychické odolnosti zasažených.
Samotný pocit strachu jedince z neznámého prostředí, neznámého působení,
popř. pocit kolektivního strachu jen potencují napětí a strhávají nepřipravené
jedince i skupiny lidí k panikovému, neadekvátnímu chování, které může
prognózu vývoje takové mimořádné situace jen zhoršit.
Poškození vojáci, kteří se účastnili popisované události byli nahnáni do
neznámého prostředí, v němž bohužel díky použitým prostředkům a neznalosti
jejich velitelů byli vystaveni, pro ně do té doby neznámým účinkům a podle
toho se taky chovali. Pro nás z toho vyplynuly některé závěry, které uvádíme:
1. vojáci neměli téměř žádné znalosti o účincích dráždivých látek,
2. neměli žádné návyky v používání ochranných masek a dalších
ochranných prostředků,
3. byli vybaveni poškozenými a neúplnými ochrannými prostředky,
4. nevěděli jak se chovat v zamořeném terénu,
5. nebyli do té doby systematicky cvičeni a připravováni.
Tyto závěry jsou shodné při hodnocení civilního obyvatelstva, které
rovněž neabsolvovalo žádnou teoretickou a praktickou přípravu obyvatelstva,
nemá vyzkoušené ochranné prostředky, nezná ani možnosti využití
improvizovaných prostředků ochrany jednotlivce, ochranné vlastnosti objektů,
poskytování první laické pomoci, neví jak postupovat v případě náhlé
mimořádné situace, atd. Přitom právě první okamžiky po vzniku mimořádné
situace, kdy část zasažených je schopná vlastními silami opustit zasažený
prostor, díky nepřipravenosti nejsou schopni takovou to situaci zvládnout
s minimálními dopady. Každému by mělo být jasné, že např. při požárech
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dochází vždy k uvolnění značného množství kouře a zplodin hoření, tzn.
zakouření prostor, ke zvýšení teploty, zvýšení obsahu oxidů uhličitého a
uhelnatého, resp. i obsahu dusíku, zatímco obsah kyslíku klesá a proto je
nejdůležitější co nejrychleji opustit zasažený prostor, zkontrolovat zda všichni
přítomni opustili objekt a spolupodílet se na záchraně dětí, nemocných a
bezmocných osob, které nemohou bez cizí pomoci prostor opustit. Záchrana
hmotných statků je až to poslední co v daném okamžiku může postižená osoba
dělat. Obdobně je potřeba se chovat při všech dalších mimořádných událostech,
ať se už jedná o průmyslové a dopravní nehody, náhlé živelní pohromy, atd. Při
opouštění zasažených prostor je většinou velmi důležité umět si chránit zrak a
dýchací orgány před nepříznivými účinky a to téměř vždy s použitím
improvizovaných prostředků, ať se už jedná např. o vlhký kapesník k ochraně
horních cest dýchacích a PE sáček natažený přes hlavu a chránící oči, až po užití
ochranných roušek nebo komerčně dodávaných prostředků.
Jedna ze základních zásad zvyšující šanci přežít pro zasažené osoby je co
nejrychlejší opuštění zasaženého prostoru a pokud to situace vyžaduje použití
improvizovaných prostředků ochrany zraku a dýchacích cest a orgánů.
Závěr

Naše zkušenosti z řešení mimořádných událostí, kdy došlo k usmrcení
osob, poškození zdraví s trvalými účinky, velkým majetkovým škodám nebo
k poškození životního prostředí korelují s poznatky a závěry vyplývajícími
s analýz mimořádných událostí v podmínkách České republiky i v zahraničí.
O rozsahu poškození obyvatelstva, ztrátách na životech a dalších následcích
v mnoha případech rozhoduje rychlost jednání zasažených obyvatel a
samozřejmě znalost činnosti v dané situaci. Proto je třeba akcentovat důležitost
kvalitní přípravy obyvatelstva všech věkových kategorií jako jednoho
z důležitých opatření.
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Summary

Three basic forms and material sources of chemical and biological
terrorism are suggested according to the analysis of already executed events of
chemical and biological terrorism. The first form is misuse of authentic chemical
and biological weapons or their key components. Legal and technological
constraints and opportunities of this type of terrorism are assessed. To the
second form belong own manufacturing of toxic chemicals and biological agents
or misuse of industrial chemicals and highly contagious materials from various
sources. The third form is represented by intentional strikes against industrial
and social infrastructures of modern civilised societies with conventional means
(firearms, explosives, incendiaries) followed by the sudden release of toxic and
contagious materials causing mass deaths, injuries and material losses.
Conclusions for the emergency planning, crisis management and protection of
population are discussed.
INTRODUCTION

Chemical, biological, and also radiological and nuclear (CBRN) terrorism
(depicted also as ultra- or superterrorism) is often reported as terrorism using
mass destruction weapons or WMD terrorism. This is however not quite correct
reducing thus the wide spectrum of terrorist means and methods falling under
this term (CBRN) only to military weaponry of this art. There are also other
terminological misunderstandings considering certain violent events occuring in
wars and armed conflicts to be terrorism. Terrorism as a violence or threat with
violence of individuals or/and groups based on racial, national, ethnic, political,
religious, economic, ecologic, sexual and other ideology or motivation against
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individuals or social groups predestines the choice of instruments of violence.
Just the eve of the 21st century has marked escalation of violence in the shift
from classical means (silent weapons, incendiaries, fire-arms, explosives) to
actual inclusion of toxic and biological agents into the arsenals of terrorists.
Increasing brutality of contemporary terrorism under its gradually proceeding
internationalisation in globalised environment allows anticipating further
development of terrorism from its classical forms using incendiaries, light
weapons and explosives (that obviously never disappear due to their
accessibility) towards its most destructive forms – to chemical, biological,
radiological and nuclear terrorism. By the way, even the terms radiological and
nuclear are often deliberatery mixed even by some prestigious authors.
Assessment of actual and potential forms and sources of CBRN terrorism is a
necessary point of outcome for combating terrorism, effective preventive,
repressive, protective, rescue and recovery measures and building respective
systems on national and global scale.
This paper is aimed to categorise material sources and forms of chemical
and biological (CB) terrorism. Differences between WMD and CB terrorism are
elucidated. The former is considered to be no more and no less than one of the
three basic forms of the latter. Main forms of CB terrorism in wide possible
varieties are reviewed and portrayed, generally far exceeding the alternatively
used term WMD terrorism.
MATERIAL SOURCES (FORMS) OF CHEMICAL AND BIOLOGICAL
TERRORISM
Principal forms and their material sources shortly reviewed in this chapter
[1, 2], are portrayed in following chapters after profound analysis [3].

The first (and basic) source of the CB terrorism (to which it is often
terminologically reduced) is the misuse of military means, i.e. WMD.
Possibilities of non-authorised using chemical, bacteriological (biological) and
toxin weapons are limited mainly in the connection with their strategic
importance and ongoing implementation of existing arms control and
disarmament agreements.
The second source (form) was applied at all known terrorist chemical and
biological attacks and threats with attacks that have occured till now. This is
own manufacturing WMD components, i.e. supertoxic lethal compounds, highly
contagious bacteriological agents and toxins as well as misusing industrial toxic
agents and infectious materials.
The third form of CB terrorism, till now generally underestimated, is the
violent pushing of secondary effects typical for striking industrial (chemical,
petrochemical and like) and social infrastructures of modern society with
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conventional weapons in wars and armed conflicts. Such disastrous terrorist
strikes causing sudden release of toxic, inflammable and liquefied chemicals and
infectious materials (often with explosive character, sometimes followed by
burnings, in some cases with fireballs) differ in the pushing mechanism from the
similar but much less dramatically proceeding peacetime incidents and
accidents, caused by personal, material or system failure or by natural forces.
MISUSE OF MILITARY MEANS (WMD TERRORISM)

CB Terrorism based on using WMD means any misuse or unauthorised
use of existing military arsenals, i.e. of concrete chemical, bacteriological
(biological) and toxin weapons or their key components, acquired as a result of
stealing, robbery or illicit trade from military bases, storage sites, manufacturing
facilities, transports etc. (similarly like conventional weapons and explosives)
which is however much more difficult because of items of strategic importance,
strongly guarded. In this connection, the most probable is considered the access
to already commissioned chemical and biological and weapons determined to
elimination pursuant to respective multilateral disarmament agreements in the
States Parties or to standard weaponry in the non-States Parties (mainly in those
in suspicions to support terrorist groups). In ongoing discussions, several
reasons have been indicated why terrorists have not yet used WMD on mass
scale, while during two decades (1979 – 1998) at least 12 conventional highcasualty assault cases are known involving more than 100 fatalities each, not to
speak about the events of September 11, 2001 and after. Among the reasons,
there are e.g. general reluctance to experiment with unfamiliar weapons and lack
of corresponding precedents, fear that the weapon would harm the producer or
user, fear that it would not work at all, or only too well, fear of alienating
relevant constituencies and potential supporters on moral grounds, fear of
unprecedented governmental crackdown and retaliation, lack of a perceived
need for indiscriminate, high-capacity attacks for furthering goals of the group,
and lack of funds to buy e.g. nuclear material on the black market [4]. Some of
the reasons are however weakened due to increasing occurence of suicidal
terrorist attacks. It is a question of time when the WMD terrorism actually
emerges.
As for chemical weapons (CW) concerned, among the States Parties to
the Convention on general and comprehensive prohibition of chemical weapons
(CWC) (from 1993, that entered into force in 1997), main possessors are Russia
and the USA and in the second line India, South Korea and Libya having
declared small amounts of CW. Possession of CW is anticipated in some
signatory states which have not yet ratified (e.g. Israel) as well as in others
(mainly in Arabic neighbours of Israel and their sympatisants, and North Korea)
that have even not yet signed, binding their signature on Israel´s cancelling its
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nuclear programme. A significant breakthrough in this group of states is
accession of Libya to the CWC in January, 2004.
In the case of bacteriological (biological) and toxin weapons (BTW), the
situation is far less clear. On the one hand, there exists the Convention on
prohibition, development, production and stockpiling BTW and on their
destruction (BTWC) (from 1972, that entered into force 1975 - by the way the
first disarmament document outlawing one class of WMD) but on the other hand
with the lack of any verification mechanisms. The States Parties only have
declared elimination of the BTW stockpiles and transformation of corresponding
R&D and production facilities to peaceful purposes. This Convention was
signed in the time of ending classic era of BW (lasting for about six centuries)
and starting rapid development of biotechnologies shortly after its signature.
This is why some countries were continuing in the R&D of new BTW and
defence against them. It is to be noted, that the use of BTW (similarly like the
use of CW) in wars is prohibited by the Geneva Protocol (from 1925 that
entered into force in 1928). As for toxin weapons (TW), their development,
production, stockpiling and use are prohibited also by the above mentioned
CWC, committing to their verified destruction. The long feeling absence of
mechanisms for verification of eliminating BTW stockpiles will be solved by
strengthening the régime of BTWC amending it by the Protocol on
Implementation, elevating it on the similar level like CWC. The aim of this
Protocol is to prove objectively and under international verification system that
the stockpiles have been actually destroyed and any new ones are not being
developed. This Protocol is a matter of very complicated negotiations
proceeding from the early 1990s. It is a pity that the ongoing negotiations have
entered a deadlock recently (2002) due to obstructions by the USA. From the
point of view of potential targets of terrorism it can be added that while CW are
only defined as antipersonnel and antianimal means, BTWC are defined also as
means against plants. (Practice of use of toxic agents however involved also
multiple intentional use of phytotoxic agents as a method of warfare e.g. in
Malaysia in the 1950s and mainly in the Second Indochina War through the
1960s and early 1970s).
TERRORISM USING NON-WEAPONISED CB MATERIALS
Due to expected complications with stealing, robbery, illicit trade etc. of
standard WMD for above mentioned reasons, some already executed terrorist
attacks have shown the ability of potent terrorist groups to develop and
manufacture supertoxic lethal chemicals and highly contagious biological agents
[5]. This is enabled by the scientific and technological development and open
access to information contributing also to the scientific and technological level
of well organised terrorist groups. Growing dissemination of information,
mainly by means of the global computer network enables quick global
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communication without risk of being disclosed. Database of Incidents Involving
Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Materials, since 1900 till
Present existing in the Centre for Non-Proliferation Studies at the Monterey
Institute of International Studies marked 329 cases till 1999. Most of them were
connected with chemical and biological materials with clearly shown terrorist
motivation.
Among chemicals, beside manufacturing of toxic agents, in the first line
the most effective supertoxic lethal chemicals (standard chemical warfare
agents, like GB and VX), also misuse of stolen riot-control agents and of toxic
industrial chemicals like chlorine, phosgene, hydrogen cyanide, cyanogen
chloride etc. can be considered for direct mass-casualty or mass incapacitation
attacks (to evoke panics). Much wider possibilities in the choice of chemicals
are given in indirect strikes (or threat with strikes), i.e. through contaminated
water or food. Beside stable supertoxic agents (like VX, HD etc.) many other
chemicals like persistent pesticides, cyanides, compounds of arsenic, heavy
metals, oil products etc. can be expected.
Biological agents of many types and origin, accessible e.g. from banks at
medical and university institutes can be taken in consideration, including the
misuse of infectious materials from foci of proceeding epidemies, both human
and animal, not to speak about ability to manufacture some toxins [6].
CB TERRORISM THROUGH VIOLENTLY EVOKED ACCIDENTS
In various assessments of terrorist threats, this mechanism is more-or-less
aside of analysing CB terrorism in spite of its high probable and even actual
occurence and under certain circumstances also of very high effectiveness,
sometimes less targetable, in other cases with large extent (which also belongs
to the terrorist aims). The principle lies in violently evoked secondary effects of
accidental acts, analogically as in cases of intentional and unintentional strikes
with conventional weapons on infrastructures of modern civilised societies [7, 8]
such as chemical, petrochemical, energetic, cooling and other facilities including
social and hygienic installations. These terrorist strikes are aimed to release
toxic, inflammable and liquefied chemicals, highly infectious materials
(frequently accompanied with explosions, implosions, blast waves, fires with the
effects of toxic products of burning, sometimes also with a fireball). These acts
are similar to peacetime incidents and accidents caused by material, personal or
system failures or to phenomena caused by natural forces (lightning, earthquake,
volcanic eruption, earth or snow shift, deep frost, overflooding, high tide,
tsunami and like) but differ very significantly in the extent and velocity of
occurence of destructive factors due to pushing mechanism. So, e.g. a rupture in
welding joint of the stationary or mobile tank filled with chlorine of other
liquefied or highly volatile chemical or petrochemical or a leakage in large
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cooling equipment (food industry, ice-hockey arenas) filled with liquefied
ammonia will be considerably different from hiting with e.g. anti-armour missile
or explosive demolition charge. In the first case, typical for peacetime incidents,
a longtime-acting point source with slow generating toxic plume is being
formed. This enables relatively effective protective and rescue measures. The
latter disastrous event, occuring in armed conflicts and in potential terrorist
attacks, is represented by sudden dramatic creation of a momentum volume
source with very quick evolution and proliferation of a plume possessing
extremely toxic to lethal effects (depending on toxic chemical) within the close
neighbourhood.
It is obvious that this category of terrorist attacks is applicable in the first
line for chemical terrorism as mentioned above. One can however imagine also
biological attack evoked through strike e.g. on storage of infectious waste or
simply on the communal waste water purification facilities aimed to contaminate
water supply etc.
To the category of evoked accident belongs as a matter of fact even the
shocking scenario from the September 11, 2001. Intended accident of two
Boeings 757 with suicidal steering against the twin WTC towers in New York
had the character of terminal phase of guided missile trajectory with extremely
destructive power due to combination of kinetic energy of heavy objects flying a
speed of above 500 mph and of thermic energy of tens of tons of burning jet fuel
from nearly full tanks of aircrafts on the planned route to the eastern shore after
relatively short flight from the Logan airport in Boston.
CB TERRORISM, CRISIS MANAGEMENT AND PROTECTION OF
POPULATION
New forms of terrorism, i.e. CB terrorism and their development on the
background of globalised world have brought the possibility of sudden surprise
extensive strike against social groups and social infrastructures anywhere and
anytime. This is actually a new challenge of protecting population. In all
countries, a system for protection of population has long been in existence. It
was originally constructed just before the WW-II with the main emphasis on
protection against air strikes and use of CW and further developed during the
WW-II and the Cold War to respond to possible extensive use of conventional
warfare and use of WMD. This system as a constitutive part of the
comprehensive system of state defence was generally depicted as civil defence.
During the 1960s – 1970s, in the time of the first détente, the global conflict
between two major military-political alliances became highly improbable and
new threats of modern civilised societies emerged. They were connected with
steadily increasing capacities of production, storage and transportation units for
toxic, liquefied, inflammable, explosive, radioactive and other dangerous
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materials. This was soon marked by increasing frequency and consequences of
accidents in chemical and petrochemical industries and open sea transportation
by giant oil tankers as well as by crashes of military and space technological
items, previously generally believed to be totally safe. The end of the 20th
century was also accompanied by frequent elemental disasters such as
earthquakes, large forest burnings, overfloodings, tsunamis, soil and snow shifts,
extreme weather conditions, pandemics etc. These challenges gave rise of the
new system of protecting population stressing the new threats the modern
societies pose even if the military threats have not fully disappear. The previous
systems were gradually transformed during the 1970s - 1990s which was
generally reflected also in their depiction as civil protection.
The eve of the new century has been marked by profound changes in the
organisation for protecting population to respond better, more quickly and in a
more co-ordinated manner on the current threats the modern civilised societies
pose. The main change e.g. in the Czech Republic, evolved from the new
legislative acts concerning emergency planning and crisis management resulted
mainly in the Integrated Rescue System, encompassing in an effective way and
co-ordinated manner all elements taking part at preventive, repressive,
protective, rescue and recovery measures and activities connected with all
possible incidents, accidents and disasters that might emerge in peacetime as
well as in wartime.
The terrorist acts are a very extreme form of violent threats posed to
contemporary industrialised societies, sometimes similar in type like some
industrial accidents but far moredangerous in surprise, velocity, intensity and
range of effects and extent of consequences as measured by life losses and
material damage. Emergency planning and management of prevention before,
then repression, protection, rescue and recovery following terrorist attacks is
therefore much more complicated that at any other peaceful incidents, accidents
and even disasters of technogenic and elemental nature. Possible and probable
terrorist attacks that can strike anywhere and anytime are an actual new
challenge posing extremely high requirements on the whole system, emergency
planning and preparedness to respond in adequate manner on actual site in
correct time to at least considerably diminish the consequences of terrorist
strikes.
CONCLUSIONS
Three main categories of chemical and biological (CB) terrorism (often
depicted as ultra- or superterrorism) according to form and material source are
suggested and differences between terrorism using weapons of mass destruction
(WMD) and CB terrorism are explained, the WMD terrorism being only one of
the three principal categories of CB terrorism significantly limited due to
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strategic importance of WMD and also by ongoing implementation of existing
arms-control and disarmament agreements. CB terrorism however involves in
the first line misuse of the WMD (even if less probable), in the second line use
of non-weaponised toxic, and contagious materials. The third category, not yet
fully assessed, implies violent strikes against industrial and social infrastructures
of modern civilised societies causing accidents with release of toxic agents and
highly infectious materials, resembling (in their pushing mechanism) disastrous
wartime strikes with conventional weapons rather than peacetime accidents
caused by personal, material or system failure. Examples of already executed
cases of chemical and biological terrorism support this approach and
categorisation of these highest forms of terrorism. Current and developed
systems for protecting population have to calculate with the possibility of these
highly violent forms of terrorism and reflect them in the preventive, repressive,
protective, rescue and recovery measures and thus in education, training and
preparedness of the integrated rescue system and its individual constitutive
elements, emergency planning, crisis management, as well as in the financial
and material support, not to speak about necessary information, education and
outreach on all levels of state and public administration, economic subjects and
all segments of the civil society including all population layers and groups
reaching literary every citizen.
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Summary

The development of global system for combating international organised
crime and its highest and most brutal form – international terrorism is shortly
portrayed. Experience with already twelve global agreements on combating
international terrorism, starting with the oldest on offences committed onboard
aircraft (1963), is analysed. Even if some of them deal with tools of violence
like that on physical protection of fissile material (1980), on marking plastic
explosives (1991) or on suppression of terrorist bombing (1997), they are
generally rather target- than tool-oriented and do not address the CBRN
terrorism explicitly. The comprehensive Convention against International
Terrorism is being negotiated at present. Relevant activities of prestigious
regional, sub-regional and other interest organisations in combating international
terrorism are reviewed; present state and further developments of political and
legal constraints against new forms of advanced terrorism are discussed.
INTRODUCTION
International terrorism as a most violent form of organised crime has been
developed in connection with trafficking drugs, arms, human beings, money
laundering and corruption. This was impetus for gradual responding by
international community, creating global system against organised crime and
seeking measures for combating international terrorism in the last decade, when
international terrorism became one of the undesired consequences of ever
increasing economic, social and political divergences (reflected in national,
racial, ethnic and religious clashes) in contemporary totally interdependent and
globalised world. The main milestones of developing global system for
combating organised crime and terrorism as its most brutal form, starting
already in the first decade of the 20th century, can be presented as follows [1, 2]:
185

1909 – Opium Commission, Shanghai
1912 – First Opium Agreement
1946 – Establishing UN Commission on Narcotic Drugs
1955 – UN Congress on Crime Prevention and Treatment of Offenders
1961 – Convention on Narcotic Drugs
1968 – Establishing International Narcotics Control Board
1971 – Convention on Psychotropic Substances
1979 – UN organs for narcotics move from Geneva to Vienna
1979 – UN organs for crime prevention move from New York to Vienna
1987 – UN adopts Programme for activities in combating drug abuse
1988 – Convention against Illicit Traffic in Narcotics and Psychotropic Drugs
1990 – UN General Assembly adopts Global Anti-Drug Programme
1991 – Establishing UN International Drug Control Programme (UNDCP)
1997 – Establishing UN Centre for International Crime Prevention (CICP) in
Vienna
1999 – Establishing Terrorism Prevention Branch (TPB) as a part of CICP
2000 – International Convention against Trans-national Organised Crime
2001 – Establishing UN Counter-Terrorism Committee (CTC) by UN Security
Council [3].
The recent act was evoked by the events of September 11, 2001 (but
paradoxically, official UN definition of terrorism is still lacking).
There are already twelve global agreements on combating terrorism,
adopted according to the development of executed terrorist acts, analysed below,
which are rather target- than tool-oriented, starting with the most frequent acts
onboard aircraft. Attempts to draft a global comprehensive antiterrorist treaty
(that would include also CBRN terrorism) on the soil of UN already exist but it
seems that achieving the final goal is still far. On the other hand, many regional
and sub-regional organisations and many states have already adopted legal
political, and administrative incentives on combating terrorism in its most brutal
forms, oriented to preventive, repressive, protective, rescue and recovery
measures.
INTERNATIONAL GLOBAL AGREEMENTS ON COMBATING
TERRORISM

Existing twelve global agreements against terrorism, adopted till now, can
be shortly presented as follows [4] (Name, place and date of signature, entry into
force - EIF, scope):
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- Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft
(Tokyo, September 14, 1963, EIF December 4, 1969) is the oldest convention
applying to acts affecting in-flight safety.
- Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (The Hague,
December 16,1970, EIF October 14, 1971) is oriented against aircraft
hijackings.
- Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil
Aviation (Montreal, September 23, 1971, EIF January 26, 1973) applies to acts
of aviation sabotage such as bombing aboard aircraft in flight.
- Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against
Internationally Protected Persons (New York, December 14, 1973, EIF
February 20, 1977) outlaws attacks on government and international
organisation officials and diplomats.
- International Convention against the Taking Hostages (New York, December
17, 1979, EIF June 3, 1983) was adopted by the UN General Assembly.
- Convention on Physical Protection of Nuclear Material (Vienna, March
3,1980, EIF February 8, 1987) is connected with the Statutes of IAEA and
nuclear safeguards related to the Treaty on Nuclear Non-proliferation (NPT).
- Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving
International Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the
Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (Montreal,
February 24, 1988, EIF August 6, 1989) extends and supplements the Montreal
Convention.
- Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of
Maritime Navigation
(Rome, March 10, 1988, EIF March 1, 1992) applies to terrorist acts on ships.
- Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed
Platforms Located on the Continental Shelf (Rome, March 10, 1988, EIF March
1, 1992) applies to terrorist activities on fixed offshore platforms.
- Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection
(Montreal, March 1, 1991, EIF June 21, 1998) provides for chemical marking to
facilitate the detection of plastic explosives, e.g. to combat aircraft sabotage.
- International Convention for Suppression of Terrorist Bombing (New York,
December 15, 1997, EIF May 23, 2001) was adopted by the UN General
Assembly.
- International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism
(New York, December 9, 1999, EIF April 10, 2002) was adopted by the UN
General Assembly.
As it can be seen, all these agreements were adopted subsequently in
response to prior executed crimes of the respective art of terrorism. They are
mostly rather target- than tool-oriented. Only those, related to protection of
fissile material, marking plastic explosives, and especially also to terrorist
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bombing, have something to do with technological tools of violence. The legal
and technological problem of marking plastic explosives was developed
according to the joint initiative of Czechoslovakia and UK shortly in the
aftermath of the Pan-Am crash over Scottish Lockerbie (1988), suspected to be
executed (and confirmed recently) by Libyan terrorists using reportedly (but
never proved) Czech-originated industrial plastic explosive SemtexR. The
problem is that at the time being, many people depict plastic explosives
generally as “semtex” Only one from the named documents, dealing with
protection of fissile materials, actually belonging to the arms-control issues, can
be considered as explicitly connected with the radiological and nuclear
terrorism. The other one, i.e. on suppression of terrorist bombing is
intercorrelated with advanced forms of terrorism implicitly. If we look at the
wording of this document carefully, we can undoubtedly find this connection,
because the terrorist bombing implies all possible instruments of killing,
encompassing beside explosives also other moods of intentional causing death
including those associated with toxic chemicals, biological agents and
radionuclides even if they are not mentioned explicitly.
It can be concluded that none of already twelve existing global
agreements on combating terrorism reflects immanent and ever increasing threat
of various forms of CBRN terrorism [5] explicitly. A Comprehensive
Convention against International Terrorism that should fill this gap is now
under ongoing negotiations on the soil of UN. An advanced draft was presented
at the (closed) International Symposium: Combating International Terrorism:
The Contribution of United Nations, held in Vienna, June 3-4, 2002 but it seems
that its finalisation and expected adoption by the UN General Assembly and
opening it for signature is still far due to divergent views among negotiating
nations on the soil of the respective UN Ad hoc Committee, according to actual
information from this committee.
REGIONAL POLITICAL AND LEGAL CONSTRAINTS AGAINST
TERRORISM
Consistently with the experience from negotiating any global agreement,
e.g. in arms-control issues, it is clear how difficult it is to achieve general
consensus of the world community necessary for adopting global general and
comprehensive convention for combating international terrorism that seems to
be much complex. On the other hand, there are already several regional, subregional and other joint political initiatives reflected in bounding documents on
combating terrorism. Examples can be found in the first line in America as well
as on the Old Continent, where the oldest regional agreements of this art exist
for more than a quarter of century: Organisation of American States (OAS)
Convention to Prevent and Punish Acts of Terrorism, Taking the Form of
Crimes against Persons and Related Extortion that are of International
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Significance was signed in Washington, February 2, 1971 (EIF October 16,
1973). European Convention on Suppression of Terrorism was adopted by the
(all-European) Council of Europe in Strasbourg already on January 27, 1977.
(EIF August 4, 1978). It is worth to be noted that this document has been
amended recently by the Protocol, adopted in Strasbourg on May 15, 2003.
Many regional and sub-regional political documents were actualised after events
of September 11, 2001. Principal point of outcome for some of them was the
Resolution of the UN Security Council No 1373 (adopted on September 28,
2001), but most of them were adopted much earlier. European Union belong to
regional organisations, reflecting the new situation in many relevant documents,
to name at least those, connected with protection of population [6], deepening
the previously adopted action programme of Civil Protection. Another document
is worth to be specially emphasised, i.e. the Common Position of the EU
Council Concerning International Terrorism [7], because of containing the first
“official” concise definition of terrorism and of some other terms (terrorist act,
terrorist group), not to speak about more than hundred unofficial more-or-less
“academic” definitions that can be found in the literary sources worldwide in the
last two decades. This EU paper can be considered at the same time as the first
international document tackling also (maybe still in disputable form) problem of
nuclear, chemical and biological weapons, including R&D of CB weapons.

Also other regional political organisations adopted relevant international
legal measures in combating terrorism, most of them long before September
2001 and before the above mentioned resolution by the UN Security Council.
Following documents can be named in this connection: To them belong:
- Arab Convention on the Suppression of Terrorism (Cairo, April 22, 1998, EIF
May 7, 1999)
- Convention of the Organisation of Islamic Conference on Combating
International Terrorism (Ougadou July 1, 1999)
- Organisation of African Unity ( OAU) on the Prevention and Combating of
Terrorism (Algiers July 14, 1999, EIF December 6, 2002)
- SAARC Regional Convention of Suppression of Terrorism (Kathmandu,
November 1987, EIF August 22, 1988)
- Treaty on Cooperation among States Members of the Commonwealth of
Independent States in Combating Terrorism (Minsk, June 4, 1999)
- Inter-American Convention against Terrorism (Bridgetown, June 1999).

These activities can be documented by the materials, published by UN [8]
and by the mentioned international organisations [9]. Any deeper analysis of the
activities and adopted documents by these organisations goes beyond the
framework of this paper but it seems, that it was difficult to reach consensus in
some of these organisations especially on forms and means of combating
terrorist groups, balance between police and military force, use of extensive
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military force, targets of military operations, approval by the UN Security
Council etc., which was valid in the first line for NATO due to the divergent
views of the US and most of its other Allies on this issue.
CONCLUSIONS
The global system for combating terrorism as the highest form of the
organised crime has been developed in connection with trafficking drugs, arms,
human beings, money laundering and corruption. Otherwise, there are already
twelve global agreements on combating various forms of international terrorism
adopted in reaction on the most frequently executed terrorist acts. Since the
oldest, signed 40 years ago, they address various problems gradually tabled,
starting with offences and other acts committed onboard aircraft (1963),
unlawful seizure of aircraft (1970) and acts against the safety of civil aviation
(1971), crimes against internationally protected persons (1973), over the
problem of taking hostages (1979), physical protection of nuclear material
(1980), safety of civil aviation (1988), of maritime navigation (1988) and of
fixed platforms on the continental shelf (1988), to the problem of marking
plastic explosives for the purpose of detection (1991), suppression of terrorist
bombing (1997) and of financing of terrorism (1999). As it can be seen, none of
those special global agreements yet addresses the CBRN-terrorism explicitly,
because they are mostly rather target- than tool oriented. But at least three of
these documents are closely connected with those issues. A draft of the
Comprehensive Convention against International Terrorism (involving the forms
of ultra-terrorism) was presented at the (closed) International Symposium on
Combating International Terrorism in Vienna, 3-4 June 2002 but it seems that its
finalisation is still far. Beside, a couple of political and legal documents have
been already implemented into the legal system of many states creating thus a
concrete point of outcome for preventive, repressive, protective, rescue and
recovery measures connected even with the CBRN attacks. Many older
documents have been actualised pursuant to the UN SC Resolution 1373 (2001)
even if there is still lack of any UN-official definition of terrorism. Beside, many
relevant documents have been adopted on regional level. In the European space,
it is worth to remind the oldest valid (but generally nearly not known even
among state officials) European Convention on Suppression of Terrorism,
adopted by the Council of Europe (1977) as well as relevant new EC
documents oriented to protection of population (2001), reflecting the mentioned
UN SC Resolution. Also other prestigious regional organisations and defence
communities have developed incentives in combating terrorism, long before the
events of September 2001. In this connection, one can mention the OSCE, EU,
NATO and other regional and interest organisations, such as the League of Arab
States (LAS), Commonwealth of Independent States (CIS), Organisation of
Islamic Conference (OIC), Organisation of African Unity (OAU), Organisation
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of American States (OAS), South-Asian Association for Regional Cooperation
(SAARC) and like.
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Úvod

Nejen v České republice, ale i v řadě dalších vyspělých zemí jsou
vyráběna, skladována, manipulována a dopravována obrovská množství
nebezpečných chemických látek (NCHL) a přípravků. Mnohé z nich jsou
koncentrovány na určitých místech jako jsou především průmyslové zóny, které
zahrnují zpravidla více provozovatelů NCHL a přípravků.
Je zcela zřejmé, že reálně existují možnosti zneužití některých NCHL
k teroristickým útokům. Toto nebezpečí je však různé a nejvýznamnější je u
průmyslových toxických látek, což je dále podrobně rozvedeno a komentováno.
NCHL a přípravky jsou v mnoha případech nebezpečné, protože jsou
hořlavé, výbušné a jedovaté. Omezené množství NCHL má dokonce všechny
hlavní projevy – hořlavost, výbušnost i toxicitu. NCHL a přípravky mohou mít
řadu dalších nebezpečných vlastností.
Podle platného chemického zákona č. 356/2003 Sb. [1] jsou některé
NCHL výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce
toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující, karcinogenní,
mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí.
Chemický zákon však neuvažuje, že některé NCHL dále mohou prudce
reagovat s vodou a nebo při styku s vodou uvolňovat toxický plyn.
Zpráva vypracována pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost z roku 2002
podrobně rozebírá možnosti vzniku chemického terorismu (Chemické látky
zneužitelné v rámci chemického terorismu [2]). Navíc je zde vysloven názor, že
chemický terorismus je nejvíce pravděpodobný v podmínkách České republiky
(ve srovnání s biologickým, radiologickým a jaderným terorismem) a uvádí
několik příkladů, kdy k takovému útoku skutečně došlo nebo bylo vyhrožováno
možností chemického terorismu.
Chemický terorismus může být proveden také otravnými látkami (dříve
bojové otravné látky), což jsou chemické sloučeniny vysoce toxické a byly
vyvinuty přímo pro zabíjení lidí. V současné době je známa celá řada otravných
látek, které lze poměrně snadno použít jako prostředek chemického terorismu.
Naproti tomu ve Spojených státech amerických v současné době stále
převládá názor, že nejvyšší nebezpečí pro civilní obyvatelstvo představuje akt
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biologického terorismu. Podrobně se touto otázkou zabývalo mimo jiné i
významné americké cvičení s názvem Dark Winter (Temná zima), které
proběhlo již v polovině roku 2001. Podrobnosti jsou dostupné pouze v angličtině
na Internetu.
Americké oprávněné obavy z možnosti vzniku a působení biologického
terorismu vychází především z toho, že bioterorismus má řadu významných
průvodních jevů, které jsou jen obtížně zjišťovány, sledovány, následky
biologického terorismu jsou obtížně diagnostikovány a v mnoha případech pak
obtížně léčeny – pokud je to vůbec možné. Na rozsáhlý biologický útok a jeho
možné katastrofální následky není dnes dostatečně pružně připravena žádná
země a to ani nejvyspělejší Spojené státy americké.
Dále je nutné počítat s tím, že míra rizika je zpravidla definována jako
součin pravděpodobnosti vzniku nepříznivé události (v tomto případě
bioterorismu) a jejich následků (především pak na životech a zdraví osob – i
když následky mohou být obecně na fauně a floře a životním prostředí).
Pravděpodobnost provedení biologického terorismu velkého rozsahu je dosud
poměrně nízká, protože takový útok představuje v podmínkách i vyspělé
teroristické skupiny náročnou a dlouhodobou a finančně náročnou přípravu.
Nemluvě o tom, že taková příprava musí být spolehlivě utajena.
Na druhé straně, pokud k tomu dojde mohou být (a zpravidla budou)
následky biologického teroristického útoku značně rozsáhlé od stovek
zasažených osob až po statisíce zasažených a ohrožených osob. Tuto závažnou
skutečnost si američtí stratégové, analytici, ale i politici dost dobře uvědomují a
věnují přípravě na prevenci a ochranu před biologickým terorismem značnou
pozornost.
Následky chemického terorismu

K přípravě a realizaci chemického terorismu mohou být principiálně
použity dvě hlavní skupiny nebezpečných chemických látek.
Otravné látky (nebo podle dřívější terminologie bojové otravné látky) jsou
v podstatě hlavní ničivé komponenty chemických zbraní. Jejich laboratorní
příprava nebo i poloprovozní příprava není příliš náročná a je zvládnutelná
v středně vybavené chemické laboratoři a dokonce středoškolsky vzdělaní
chemici s příslušnou laboratorní praxí mohou takové extrémně jedovaté
sloučeniny připravit při dodržení vysokých bezpečnostních opatření. Popis
otravných látek, jejich fyzikální a chemické vlastnosti a jiná data těchto látek
jsou snadno dostupné například v pomůcce Chem-51-8 „Vyhodnocování
chemické situace“ z roku 1993 [3].
Některé konkrétní návody pro přípravu starších otravných látek obsahuje
s velkými detaily starší odborná česká literatura [4]. Například jsou v tomto
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zdroji uvedeny 3 možné průmyslové způsoby výroby sulfidického yperitu.
Uvedené technické a technologické údaje jsou natolik úplné a podrobné, že je
možno hovořit o „kuchařce“ na výrobu uvedené otravné látky.
Je nutné také připomenout chemickou binární munici pro nejjedovatější
otravné látky: sarin, soman a látku VX. Tento konstrukční princip je dostatečně
známý odborné veřejnosti a mohl by se stát inspirativním pro zneužití teroristy.
Na tuto skutečnost bylo v minulosti již vícekrát poukazováno. I když princip
binární chemické munice byl původně vyvinut z bezpečnostních důvodů jsou
známy a v patentové literatuře dostupné binární receptury pro výše jmenované
nervově paralytické otravné látky.
Následky po teroristickém útoku s NCHL a přípravky mohou být různé a
závisí to na mnoha skutečnost od zvolené NCHL a jejího množství, až po místní
povětrnostní podmínky.
Velmi zjednodušeně je však možné říci, že se jedná o tři základní
teroristické události (požár – výbuch – únik jedovaté látky) a čtyři ničivé faktory
(tepelné záření – tlaková vlna + rozlet fragmentů trosek – jedovatost), které mají
negativní následky na osoby, zvířata, životní prostředí a majetek.
Jednoduchým porovnáním hlavních následků pro několik vybraných
NCHL je možné ukázat, že nejvíce nebezpečné (z hlediska jejich použití proti
lidem) jsou toxické následky.
Zatímco působení tepelného záření požárů nebo tlakové vlny (případně
rozletů fragmentů trosek) po výbuchu je prostorově omezeno na dosah do
desítek až stovek metrů, v případě úniku toxické látky je možno očekávat jak
smrtelné, tak i zraňující následky na osoby, faunu a floru v řádu stovek metrů,
případně i několika kilometrů.
To závisí na mnoho faktorech, mezi hlavní patří druh, množství a
fyzikální forma uniklé nebezpečné toxické látky, způsob úniku a místní
povětrnostní situace.
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Základní teroristické události a jejich ničivé faktory – u chemického terorismu
Teroristická událost

Ničivý faktor

Požár

tepelné záření

Výbuch

tlaková vlna a
rozlet fragmentů trosek

Únik toxické látky

jedovatost

Následky (osoby – zvířata – životní prostředí –
majetek)
zpravidla pouze časově a prostorově omezené
působení, omezené zasažení osob, zapálení materiálů a
nebo destrukce materiálů, eventuálně konstrukcí,
významné poškození složek životního prostředí,
zpravidla vznikají značné materiální škody
rychlý průběh události, omezené zasažení a/nebo
ohrožení osob nebo zvířat (smrt nebo poškození zdraví:
dočasné – trvalé), zasažení budov, konstrukcí a
technologií (zničení, poškození), synergické a
kumulativní účinky na okolní objekty, zařízení a
technologie (neboli tzv. domino efekty), přitom zpravidla
vznikají značné materiální škody
významné zasažení a/nebo ohrožení osob nebo zvířat
(smrt nebo poškození zdraví: dočasné – trvalé),
významné poškození složek životního prostředí,
materiální škody zpravidla nevýznamné

Průmyslové toxické látky jsou považovány za nejvíce nebezpečné proto,
že jejich jedovatost může způsobit značnou mortalitu nebo i vážná zdravotní
poškození osob nebo zvířat, případně může být obecně poškozena fauna a flora.
Podrobněji je to uvedeno v následující tabulce pro tři rozšířené a níže
uvedené NCHL – hořlavá látka: automobilní benzín; výbušná látka: propan –
butan; jedovatá látka: chlor. Tyto rozšířené NCHL jsou uvedeny v tabulce jen
jako příklad pro názornost.
Porovnání následků možného chemického terorismu
Nebezpečná
chemická látka

Událost

Popis možného
havarijního děje

Ničivý
faktor

Automobilní benzín požár

BLEVE – ohrožení
nádrže plošným
požárem

tepelné
záření

Zkapalněný propan výbuch
- butan

PUFF – jednorázový
únik vroucí kapaliny
s rychlým odparem do
oblaku

Zkapalněný chlor

PUFF – jednorázový
únik vroucí kapaliny
s rychlým odparem do
oblaku

tlaková vlna
rozlet
fragmentů
trosek
jedovatost

únik

Množství
NCHL [t]
10
50
100
10
50
100

Dosah následků z hlediska
nebezpečí zasažení osob
[km]
0,08
0,19
0,27
0,57
1,00
1,28

10
50
100

4,33
7,07
9,28

Zneužitelných zdrojů rizika je v průmyslově vyspělých zemích velké
množství a jsou často umístěny v blízkostí lidského osídlení. Navíc existují
mnohé velko-objemové zdroje rizika ve formě mobilních zdrojů (automobilní a
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železniční cisterny), které lze přímo účelově umístit na vybraném místě
chemického útoku a potom iniciovat událost.
Potenciálnímu pachateli teroristického útoku se zneužitím NCHL stačí
pouze vědět, jak způsobit například únik nebezpečné toxické látky do okolí
zdroje rizika nebo jak ho poškodit a iniciovat tak mimořádnou událost. Jak bylo
uvedeno hlavní nebezpečí představují jedovaté NCHL, protože téměř vždy
přesahuje jejich následek za „hranici podniku“.
Mezi nebezpečné průmyslové toxické látky se zpravidla podle jejich
frekvence a množství výskytu v České republice řadí následující látky: chlor,
amoniak, kyanovodík, formaldehyd, fosgen, sirovodík, oxid siřičitý,
fluorovodík, chlorovodík, sirouhlík (převzato ze starší pomůcky CO-51-5) [5].
Z tohoto krátkého seznamu jsou některé látky počítány mezi otravné látky
jako chlor, kyanovodík a fosgen. Není bez zajímavosti, že použití chloru dne 22.
dubna 1915 v průběhu první světové války je považováno za zahájení moderní
chemické války. Němci tehdy použili chlor proti francouzsko – anglickým
vojskům, zasáhli přibližně kolem 15 000 vojáků z nich do 3 dnů 5 000
zasažených vojáků zemřelo. Dále je známo to, že plynnému fosgenu se přičítá
celkem 80% úmrtí po zasažení otravnými látkami v době první světové války.
Seznam výše uvedených průmyslových toxických látek by bylo užitečné
novelizovat dle výsledků realizace zákona o prevenci závažných havárií [6, 7, 8]
– protože provozovatelé již v polovině roku 2000 učinili oznámení o zařazení do
skupiny, kde správním úřadům písemně oznámili druh, množství a fyzikální
formu nebezpečných chemických látek a přípravků. Následně počátkem roku
2002 oznámili velmi podrobné údaje o svých nebezpečných průmyslových
toxických látkách (ale i hořlavých a výbušných) formou předložení
Bezpečnostního programu prevence závažné havárie nebo Bezpečnostní zprávy.
Oba výše uvedené dokumenty také obsahují analýzu rizika nebezpečných
chemických látek a přípravků, ta musí mimo jiné obsahovat i dosahy havarijních
následky mimo areál provozovatele a vliv těchto následků na obyvatelstvo
v okolí.
Typické možné příklady zneužití průmyslových toxických látek jsou
jedovaté látky chlor a amoniak. Obě průmyslové toxické látky jsou nejen široce
používány ve stacionárních objektech a zařízeních a to nejen chemického
průmyslu, ale jsou v poměrně velké míře přepravovány.
Na první pohled by se mohlo zdát, že získání přesných údajů o druhu,
množství a umístění nebezpečných průmyslových toxických látek je obtížné pro
potencionálního teroristu, nebo spíše teroristickou skupinu. Bohužel opak je
pravdou. Ve skutečnosti příslušné zákony o prevenci závažných havárií [6, 7, 8]
uvádí, že druh, množství a umístění nebezpečných průmyslových toxických
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látek a přípravků je veřejně dostupná informace a na vyžádání musí být
poskytnuta zájemci z řad občanů.
Chemický terorismus prostřednictvím NCHL

Jaké mohou být způsoby získání průmyslových toxických látek
teroristickou skupinou? Možností je několik od vlastní výroby přes nákup těchto
látek až po jejich krádeže. Vlastní výroba nebo příprava nebezpečné průmyslové
toxické látky není příliš pravděpodobná. Naproti tomu další 4 způsoby možného
získání takových látek jsou pravděpodobnější.
Jedná se o následující způsoby:

• krádeže (například krádež automobilní cisterny nebo silničního
kamionu, ukradení nebo vykradení železniční cisterny, apod.)
• legální nákup za účelem podnikatelské činnosti
• nelegální nákup
• iniciace úniku toxické látky přímo na místě zdroje rizika (případně
umístění mobilního zdroje rizika – především automobilní cisterny –
na zranitelné vytipované místo)
Lze odhadnout, že příprava a provedení teroristických aktů chemického
terorismu vyžaduje přinejmenším malou organizovanou skupinu, ve které musí
být kvalifikovaní specialisté, má-li být teroristický útok „úspěšný“. Vlastní
úspěšnost přípravy a provedení teroristického útoku závisí na řadě skutečností
mezi které počítáme:

• dobrou organizační strukturu teroristické skupiny
• oddanost jednotlivých členů skupiny pro teroristické cíle a to včetně
přípravy a provedení teroristických útoků
• výběr průmyslové toxické látky a její fyzikální, chemické a
toxikologické vlastnosti
• množství a kvalitu použité průmyslové toxické látky
• znalosti a využití vhodných prostředků aplikace průmyslové toxické
látky, případně znalosti možné iniciace závažné havárie
• znalosti a využití místních povětrnostních podmínek k teroristickému
útoku
• výběr vhodného místa k teroristickému útoku
• výběr vhodné doby k teroristickému útoku
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• dostatečné finanční zdroje pro nákup potřebných výchozích
komponent, nezbytného technického vybavení, nelegální nákupy
průmyslové toxické látky (obecně pro krytí všech potřebných aktivit).
Dalším krokem vyspělé teroristické skupiny je příprava možného scénáře
chemického útoku. Příprava takového scénáře opět závisí na mnoha
okolnostech, ale obecně se nejedná o příliš obtížnou záležitost. Přinejmenším je
možné „kopírovat“ havarijní události, které se již staly a jsou známy i jejich
následky a nebo lze možné následky úniku průmyslové toxické látky modelovat
běžnými SW nástroji, které jsou učené k tomuto účelu.
Ze SW nástrojů existují některé i volně stažitelné programy z Internetu –
například americká ALOHA, která je považována za kvalitní prostředek pro
vyhodnocení havarijních následků úniků nebezpečných průmyslových toxických
látek. Pomocí tohoto počítačového programu s využitím kvalifikovaných
odhadů technických a technologických vstupních dat a při zohlednění
konkrétních místních povětrnostních podmínek lze velmi dobře a snadno
modelovat havarijní dopady teroristických útoků. Toto modelování však
vyžaduje již poměrně pokročilé znalosti a zkušenosti a přinejmenším i malý tým
odborníků.
S využitím údajů o zalidněnosti v okolí konkrétních zdrojů rizika lze
poměrně přesně určit (odhadnout) počet mrtvých a zraněných/zasažených osob,
případně i hospodářských zvířat. Nebezpečné průmyslové toxické látky působí
nepříznivě jak na osoby, tak i na hospodářská zvířata a životní prostředí. Stupeň
poznání, ale i mechanismy toxického působení jednotlivých nebezpečných
průmyslových toxických látek jsou rozdílné a závisí na mnoha faktorech.
Většina látek působí inhalačně (neboli přes dýchací orgány – ústa a nos) a vstup
průmyslových toxických látek do organismu je velice snadný.
Různé mechanismy toxického působení jsou i u otravných látek, ty jsou
pak poměrně dobře známy. V období studené války byly mechanismy působení
otravných látek, ochrany proti otravným látkám a ochranné prostředky poměrně
podrobně studovány.
Kromě zneužití nebezpečných průmyslových toxických látek jako
takových hrozí také použití některých látek jako výchozích komponentů pro
přípravu otravných látek, které mají extrémně vysokou toxicitu a byly vyvinuty
pro zabíjení nebo zneschopnění člověka. V České republice řada provozovatelů
zejména z oblasti chemického a farmaceutického průmyslu nakládá s širokou
škálou chemických toxických látek.
Problematika chemického terorismu, zvláště pak prostřednictvím
průmyslových toxických látek a především minimalizace takového zneužití by
vyžadovala podrobný právní rozbor této otázky. Je sice pravdou, že řada oblastí
je v současné době pokryta právním zabezpečením (například to jsou zmíněné
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zákony o prevenci závažných havárií, zákon o chemických látkách a přípravcích
a jejich prováděcí vyhlášky), ale současné platné právní normy nejsou dosud
dostatečně komplexně provázané.
Ochrana objektů nebo zařízení

V současné době chybí dostatečně silné a jasné právní normy, které by
řešily dostatečnou ochranu nebezpečných chemických průmyslových toxických
látek. Na tuto skutečnost upozorňuje i speciální studie Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost z roku 2002.
Je známo, že například v Austrálii byly v posledních dvou letech
vytvořeny speciální jednotky, které mají za úkol pouze střežení významných a
strategických objektů jako jsou velké chemické a petrochemické podniky,
jaderné elektrárny a další významné objekty.
Částečně je problematika ochrany objektů a zařízení zahrnuta do
novelizace zákona o prevenci závažných havárií [8], kde je po provozovatelích
skupiny A i skupiny B požadována fyzická ochrana objektů a zařízení.
Režimová opatření tvoří souhrn pravidel k zabezpečení ochrany objektů
nebo zařízení, věcí a chráněných zájmů. Režimová opatření stanoví
provozovatel vnitřním předpisem s ohledem na místní podmínky a charakter
předmětu činnosti.
Režimová opatření obsahují přesně legislativou stanovený soubor
bezpečnostních opatření od vstupu a výstupu osob a dopravních prostředků do
objektu nebo zařízení, přes režim pohybu zaměstnanců až po režim provozu
elektrického zabezpečovacího systému. Nejde jen o vlastní fyzickou ochranu
objektů ale musí být důkladně využity i vhodné elektrické zabezpečovací
systémy jako elektrická zabezpečovací signalizace, elektrická požární
signalizace a kamerové systémy [8].
Plán fyzické ochrany a jeho změny zasílá provozovatel objektu nebo
zařízení krajskému úřadu a územně příslušné správě kraje Policie České
republiky na vědomí. Provozovatel je povinen přijmout a zajistit bezpečnostní
opatření pro fyzickou ochranu objektů nebo zařízení, uvedená v plánu fyzické
ochrany [8].
To však platí pro objekty a zařízení spadající pod zákon o prevenci
závažných havárií (ve smyslu jejich zařazení do skupiny A nebo B). V České
republice však existuje mnoho zdrojů rizika, které obsahují nebezpečné
průmyslové toxické látky a nespadají pod dikci zákona, například se jedná
kolem 655 – 755 objektů a zařízení s amoniakem, jak je uvedeno podrobněji
v jiném zdroji [9]. Je zde uvedena problematika analýzy a hodnocení rizika a
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možnosti zasažení a nebo ohrožení osob, především obyvatelstva v okolí
takového provozovatele.
Závěr

Chemický terorismus, způsobený prostřednictvím otravných látek nebo
NCHL a přípravků je poměrně snadno realizovatelný. Stacionární ani mobilní
zdroje NCHL a přípravků nejsou a nikdy nebudou dostatečně chráněny před
zneužitím teroristy nebo vyšinutými jedinci. Navíc jsou údaje o druhu, množství
a umístění NCHL a přípravků snadno dostupné u správních úřadů.
Zvláště pak možnosti zneužití průmyslových toxických látek k aktům
chemického terorismu jsou dostatečně zřejmé jak je to podrobně uvedeno
v předešlém textu. Tento problém musí být řešen komplexně od prevence
takového násilného aktu až po rychlé a účinné léčení zasažených osob, fauny a
flory.
V České republice byl vybudován Integrovaný záchranný systém, který je
určen pro záchranu osob a řešení likvidace následků mimo jiné i po chemickém
terorismu.
Integrovaný záchranný systém České republiky zahrnuje všechny hlavní
složky – Hasičský záchranný sbor, Policii České republiky a zdravotnickou
záchrannou službu a dále pak řadu dalších složek jako jsou příkladně vybrané
jednotky armády, Český červený kříž, Svaz kynologů a další mnohé síly a
prostředky, které jsou mobilizovány pro zásah ve druhém sledu. Jsou alespoň
základní složky Integrovaného záchranného systému vybaveny vhodným SW
nástrojem pro hodnocení situace vzniklé při chemickém terorismu? Ale nejen po
zneužití průmyslových chemických látek, ale i otravných látek?
Rychlé a spolehlivé modelování havarijních dopadů nejen závažných
havárií ale i chemického terorismu je důležité pro včasnou a správnou ochranu
ohrožených a nebo již zasažených osob od varování, přes ochranu až po léčení
zasažených.
Modelování dopadů je možné zpracovat u stacionárních zdrojů rizika již
dopředu, protože stacionární zdroje a jejich technické i technologické parametry
jsou dostatečně a podrobně známy správním úřadům (minimálně dle zákona o
prevenci závažných havárií) již od konce ledna 2002.
Složitější je to u mobilních zdrojů rizika s nebezpečnými chemickými
látkami, kde nejsou mnohdy ani přesně známy silniční dopravní trasy, kde jsou
tyto látky přepravovány. Ale pokud mají krajské úřady zpracovány seriózní
analýzy rizika, nemohly v nich vynechat přepravu nebezpečných chemických
látek a přípravků, která může být i rizikovější než velké stacionární zdroje.
K problematice mobilní zdrojů rizika patří například převážení velkých objemů
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nebezpečných látek silničními automobilovými cisternami, průjezdy silničních
automobilových cisteren místy s hustým osídlením, zastávky silničních
automobilových cisteren na nevhodných místech, průjezdy silničních
automobilových cisteren místy s nejvyšší nehodovostí, apod.
Krajské úřady jsou podle zákona povinny informovat obyvatelstvo
předepsaným způsobem o nebezpečných zdrojích rizika a jejich havarijních
dopadech, především pak v okolí těchto zdrojů. Obyvatelstvo v okolí takových
zdrojů rizika může být zasaženo a nebo pouze ohroženo. Zároveň je nutné
takové obyvatelstvo vhodně a předem informovat o způsobu varování, o
doporučených modelech chování v případě takových mimořádných událostí.
Je proto účelné, aby každý člověk znal konkrétní zdroje rizika
s nebezpečnými chemickými látkami a možnosti vzniku a hlavní havarijní
dopady ze závažných průmyslových havárií, ale i chemického terorismu a to
v obou místech trvalého pobytu (pracoviště – bydliště, ve většině případů se
místo bydliště a pracoviště podstatně liší).

Literatura:

1. Zákon číslo 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích.
2. Autor neuveden: Chemické látky zneužitelné v rámci chemického terorismu,
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 24. 7. 2002.
3. Pomůcka Chem – 51 – 8: Vyhodnocování chemické situace, MNO ČR, Praha
1993.
4. ETTEL, V.: Chemická válka, Vojenský technický ústav, Praha 1932.
5. Pomůcka CO – 51 – 5: Nebezpečné škodliviny, FMO Praha 1981.
6. Zákon č. 353/1999 Sb., zákon o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
(zákon o prevenci závažných havárií).
7. Zákon č. 82/2004 Sb., zákon o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
(zákon o prevenci závažných havárií – novelizace).
8. Zákon č. 349/2004 Sb., úplné znění zákona o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými
přípravky (zákon o prevenci závažných havárií).
9. MIKA, O. – VIK, M. – KELNAR, L: Závažné zdroje rizika, Časopis 112,
číslo 9, 2004.

201

Vybrané chemické látky používané na teroristické účely
Ing. Eva Mračková, PhD.

Technická Univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen,
Slovenská republika, tel.: 421-455206831, e-mail: mrackova@vsld.tuzvo.sk
Kľúčové slová
Chemické látky, nástroje chemického terorizmu, toxíny
Abstrakt
Predložená práca sa zaoberá formami terorizmu, niektorými chemickými
látkami používanými na teroristické účely a v závere s „Programom ďalšieho
rozvoja ochrany obyvateľov SR proti chemickým zbraniam do roku 2007“.
Úvod

Terorizmus neustále mení formy a metódy, čím prináša obrovské ľudské i
materiálne straty. Boj s ním je značne problematický, náročný a tiež finančne
nákladný.
Podľa použitých násilných prostriedkov terorizmus sa člení na konvenčný
(klasický) a nekonvenčný, nazývaný tiež superterorizmus, hyperterorizmus
alebo ultraterorizmus. Je to relatívne nový typ terorizmu, pre ktorý je typické
napríklad zneužitie zbraní hromadného ničenia, prostriedkov informačnej a
psychologickej vojny. V súčasnosti sú frekventované jeho špecifické súčasti
jadrový, rádiologický, chemický a biologický terorizmus [1] .
Práve realizácii chemického a biologického terorizmu je v súčasnosti
prisudzovaná oveľa väčšia pravdepodobnosť ako samotnému použitiu
jadrových, chemických a biologických zbraní priamo vo vojenskom konflikte
[2].
Za príčiny záujmu teroristických skupín o bojové toxické chemické látky
(TCHL) možno v rozhodujúcej miere považovať relatívnu nízku výrobnú cenu,
zodpovedajúce, fyzikálno-chemické a toxikologické vlastnosti, relatívne ľahkú
dostupnosť, nenáročná príprava ich chemickej syntézy, možnosť využitia
pracovných nehôd a havárií na ich skryté použitie, vznik panických reakcií,
ktoré sú charakterizované strachom a následnou panikou civilného obyvateľstva.

Chemický terorizmus
Najefektívnejším a najpoužívanejším prostriedkom chemického terorizmu
je využitie psychologického efektu spojeného s panikou a strachom, vyvolaným
v dôsledku hrozby použitia toxických chemických látok v rôznej forme.
Cieľom chemických útokov sa stáva civilná populácia, na rozdiel od
klasického chemického napadnutia vo vojnovom konflikte, kedy sú
rozhodujúcim cieľom chemickej kontaminácie vojská. Chemický terorizmus je
teda ekvivalentom vojnových zločinov v období mieru.

Najväčšou hrozbou je chemický terorizmus podporovaný štátom, kde
niektoré štáty financujú tajné medzinárodné teroristické skupiny na podporu ich
politiky a tiež terorizmus veľkých nezávislých organizácií (Om šinrikjo).
Najmenšie riziko pramení od jednotlivcov alebo malých organizácií.
Chemické látky, ktoré môžeme považovať za účinný nástroj chemického
terorizmu, okrem vysokej toxicity musia vykazovať i rad výhodných vlastností
fyzikálneho a chemického charakteru, ktoré naplno umožnia uplatniť ich
patologické a fyziologické účinky. K týmto vlastnostiam patrí najmä bod
tuhnutia a bod varu, tlak nasýtených pár, výparnosť, termická stálosť, odolnosť
voči hydrolýze, odolnosť voči chemikáliám a pod.
Toxikológia je definovaná ako náuka o škodlivých účinkoch látok na živé
organizmy ekosystémy, o mechanizmoch pôsobenia škodlivín, prevencii,
diagnostike a liečbe otráv. Hodnotením nebezpečných vlastností konkrétnych
chemických látok a prípravkov sa zaoberá špeciálna toxikológia [3]. Toxický
účinok chemickej látky závisí na látke (štruktúre, chemických a fyzikálnych
vlastnostiach, na jej forme predovšetkým v prostredí miesta aplikácie), na
organizme (druh, pohlavie, staroba, zdravotný stav, individuálnych a geneticky
získaných vlastnostiach, na výžive, súčasných psychických indispozíciách ), na
spôsobe kontaktu (na dávke, koncentrácii v danom prostredí, na dobe expozície,
na podmienkach kontaktu, na fyzickej záťaži organizmu a charaktere penetrácie)
a na ďalších podmienkach (ako prítomnosť pôsobenia ďalšej TCHL kumulácia
účinku, zaťaženie metabolického systému, vznik sekundárneho kontaktu a pod.
Doba latencie, po ktorej sa len prejavujú príznaky otravy, bude trvať v
závislosti na type chemickej látky (CHL) obyčajne niekoľko minút, výnimočne
10 až 12 dní.
Rýchly rozvoj klinických príznakov vyžaduje vykonať neodkladné
ochranné a záchranné opatrenia na zníženie účinku a na zabránenie smrteľného
skončenia otravy.

Rozsah teroristických útokov
Súčasný chemický terorizmus má začiatky v roku 1994, i keď už rok
predtým bolo plánované použitie kyanovodíkových bômb v Centre svetového
obchodu V New Yorku. K úplne prvému pokusu použiť sarin došlo na jar
1994. Duchovný otec sekty Óm šinrikjó si objednal sarinový útok na vodcu
veľkej budhistickej organizácie Sóka Gakkai. Muži z akčnej skupiny sekty
zaparkovali auto pri budove, kde prednášal cieľ ich útoku a spustili rozprašovací
systém. Ten však zlyhal a výpary sarinu vnikli do auta. Jeden muž z teroristickej
skupiny bol intoxikovaný a bol liečený v nemocnici sekty.

Chemický útok v 300 000 meste Matsumoto v Japonsku v roku 1994 mal
slúžiť ako test účinnosti sarinu pre chystaný útok v Tokiu v roku 1995. Išlo o
teroristickú akciu už spomínaj sekty Óm šinrikjó na sudcov , ktorí rozhodovali
spor o veľké pozemky, ktoré sekta viedla. V ochranných odevoch a s podanou
injekciou antidota začali teroristi rozptylovať bojovú TCHL. V dôsledku zmeny
prízemnej meteorologickej situácie sa oblak rozšíril i nežiadúcim smerom,
dôsledku čoho okrem troch sudcov bolo otrávené asi 500 ľudí, z ktorých 7
zomrelo, krátko po otrave.
Ďalší útok sarinom bol vykonaný 20. marca 1995 v tokijskom metre.
Sarin bol zatavený v sáčkoch asi po pol kilograme a uvolniť sa mal
prepichnutím pomocou dáždnika so zaostrenou špičkou. Teroristi mali
k dispozícii 11 takýchto časovaných bômb.
Účinok tejto akcie bol však obmedzený tým, že sa nepodarilo prebodnúť
všetky sáčky v rozmedzí troch až 5 minút a tiež skutočnosťou, že čistota GB
bola len 20 – 30%. I napriek tomu bolo celkovo intoxikovných 5500 ľudí a 12
z nich zomrelo. Predpokladá sa, že keby čistota sarinu bola 70-80%, trvalo by
niekoľko dní kým by sa podarilo metro zbaviť sarinu a počet obetí by bol rádovo
v tisícoch.
Pri podrobnej analýze jednotlivých prípadov použitia CHL na teroristické
účely s vplyvom na civilné obyvateľstvo v minulosti, je možné s veľkou
pravdepodobnosťou vymedziť skupiny látok, ktoré pri chemickom terorizme
môže pripadať do úvahy i v súčasnosti a to v ktorejkoľvek časti sveta. Chemický
terorizmus používa ako nástroj násilia chemické toxické látky, či už vybrané
bojové TCHL, alebo iné škodliviny. Pri teroristickom použití je nutné uvažovať
jednak o priamom použití chemických látok, ako tomu bolo napríklad
v Japonsku, alebo o teroristickom útoku na objekt, kde sa toxické CHL skladujú,
spracovávajú alebo vyrábajú. Pre úplnosť je treba dodať, že hromadné
intoxikácie môžu vzniknúť pri haváriách spojených s únikom nebezpečných
priemyslových CHL, ktoré sa vyskytujú v stacionárnych objektoch, alebo pri
haváriách v priebehu ich transportu [4] .

Obr. 1 Ukážka teroristického útoku

Skupiny TCHL, ktoré môžu byť potenciálne využité k realizácii
teroristických útokov obr.1 na civilné obyvateľstvo sú uvedené v schéme 1.
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Nervovoparalytické bojové toxické chemické látky
Zo širokej škály bojových TCHL sú pre teroristické účely najvhodnejšie
chemické látky s nervovoparalytickým účinkom, ktoré sú obecne označované
ako G – látky.

Patria k nim nasledovné organické zlúčeniny fosforu:
cyklosin (cyklohexylmetylfluorofosfonát);
sarin (O-izopropylmetylfluorofosfonát);

soman (O-pinakolylmetylfluorofosfonát;
tabun (O-etyldimetylamidokyanofosfát).
Jednou z príčin záujmu teroristov o využitie týchto látok je možnosť ich
relatívne nenáročného spôsobu prípravy. Ich výroba môže byť zrealizovaná
viacstupňovou reakciou, pričom ako príklad jeden z možných spôsobov syntézy
takýchto chemických látok.
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Kvantitatívnou a kvalitatívnou mieru vhodnosti využitia uvedených
toxických chemických látok pre vyradenie veľkého množstva civilných
obyvateľov sú ich fyzikálnochemické vlastnosti a to napríklad relatívna hutnosť
pár, teplota topenia, varu alebo deštrukcie, merná hmotnosť, povrchové napätie,
výparnosť, tlak nasýtených pár, rozpustnosť a mnohé ďalšie.
Sarin a soman sú bezfarebné, pohyblivé kvapaliny, bez výrazného
zápachu.
Toxicitu sarinu a somanu charakterizujú prahové, zneschopňujúce a
letálne koncentrácie a dávky. Niektoré hodnoty koncentrácií, pri ktorých sa
prejavuje daný účinok pri inhalačnom pôsobení TCHL sú uvedené v Tab. 1.
Tab. 1 Toxicita sarinu a somanu inhalačnou cestou
ICt50
(mg.min.l-1)
soman
sarin

0,0004
0,002

ECt50
(mg.min.l1
)
0,013
0,05

LCt50
LCt90-100
(mg.min.l (mg.min.l1
1
)
)
0,03
0,07
0,08
0,1

Pre perkutánnu otravu sarinom sa uvádza ld50 v hodnote 7 mg.kg-1, pre
perorálnu formu otravy v hodnote 0,2 – 0,5 mg.kg-1, pre spojivkovú otravu
0,05 mg.kg-1. Účinok cez odev je vzhľadom k veľkej výparnosti nízky.

ldt50 pre perkutánnu otravu zodpovedá hodnote 0,7 mg.min.kg-1. Soman
preniká aj cez odev. edt50 pri prieniku cez ľahký bavlnený výstroj je 5 mg.kg-1.
Sarin a soman sú organické zlúčeniny fosforu. Ich zaradenie medzi
nástroje chemického terorizmu je vysoko reálne. Spĺňajú totiž rozhodujúce
atribúty, ktoré sú nutné pre ich zaradenie do tejto kategórie. Vyznačujú sa totiž
mimoriadne vysokou toxicitou, rýchlym nástupom účinku, sú prakticky bez
zápachu do organizmu vnikajú všetkými bránami vstupu a ich syntéza je
jednoduchá a relatívne lacná. Nemajú žiadne demaskujúce príznaky.
Toxíny ako potenciálny nástroj chemického terorizmu
Toxíny sú toxické chemické látky produkované živočíšnymi alebo
rastlinnými organizmami. Podľa pôvodu môžu byť bakteriálne toxíny
a mykotoxíny. Zlúčeniny a ich deriváty môžu byť tiež umelo syntetizované. Sú
charakteristické i tým, že majú celý rad charakteristík chemických zbraní.
Botulotoxín
Patrí do skupiny bakteriálnych toxínov. Sú to vysoko molekulárne
termostabilné proteíny, ktoré sú schopné poškodiť živočíšnu bunku alebo jej
funkciu. Chemická analýza nedala zatiaľ uspokojivú odpoveď na otázku, čo je
vlastne príčinou ich vysokej toxicity. Neboli objavené žiadne chemické skupiny,
ktoré by bolo možné uvádzať do súvislosti so značným toxickým efektom.
Toxicita je pravdepodobne závislá na priestorovej konfigurácii aminokyselín a
peptidových reťazcov. Okrem možnosti praktického použitia botulotoxínu
formou aerosólu je tento toxín lákadlom pre teroristov i z dôvodu jeho
výnimočnej toxicity. Letálna dávka pri perorálnej intoxikácii, ktorá usmrtí 50%
zasiahnutých osôb je asi 3.10-5mg.kg-1. Expozičný súčin pre inhalačnú otravu,
pri ktorom zomrie 50% zasiahnutých osôb sa pohybuje okolo 1.10-4 mg.min.l-1.
Saxitoxín
Jedným z najtoxickejších a najúčinnejších rastlinných toxínov je
saxitoxín. Jeho štruktúra bola vyriešená v roku 1975. Je to biela amorfná látka,
empirického vzorca C5H10N7O4.2HCl.

Tento toxín sa vyznačuje vysokou termostabilitou. Vo vode je dobre
rozpustný v kyslom prostredí je stály, ale v zásaditom dochádza k jeho rýchlej
inaktivácii. Voči pôsobeniu kyslíka je citlivý.
Saxitoxín pôsobí ako inhibítor iónovej priepustnosti sodíkových
kanálikov. Zabraňuje tým výmene sodíkových iónov (Na+) medzi svalovým
vláknom a prostredím a tým depolarizácii svalu.
Jednou z možností jeho využitia k naplneniu teroristických cieľov je
pôsobenie prostredníctvom aerosólu. Reálnou hrozbou je tiež možnosť využitia

malokalibrovej munície, ktorý môže byť určený k teroristickým útokom na
významné osobnosti, respektíve na malé skupiny osôb. [5] Týmto spôsobom je
možné intoxikovať osoby temer nepozorovane, pretože prienik miniatúrnej
strely je vnímaný ako bodnutie hmyzom, ak si to vôbec zasiahnutý všimne.
Smrť nastáva do 15 minút.
I keď v súčasnosti sú znalosti o mechanizme účinku saxitoxínu pomerne
rozsiahle, nie je doposiaľ k dispozícii žiadny špecificky účinný antitoxín ani iné
antidotum.
Ricín

Jedným z týchto chemických látok je aj ricín. Získava sa zo semien
rastliny Ricinus communis. Je považovaný za predstaviteľa supertoxických
biogénnych jedov. Už v minulosti bol totiž podrobne študovaný a hodnotený ako
potenciálna bojová TCHL [6]. V USA bolo pre účely bojového použitia
vyrobené približne 1 700 kg ricínu. Bol hodnotený ako látka, ktorá mala
nahradiť fosgén, pretože sa ukázalo že je asi 40 krát účinnejší, bez zápachu a
dôkaz v poľných podmienkach je podstatne zložitejší.
Ricín je mohutným inhibítorom biosyntézy bielkovín a má priamy vplyv
na obličky a pečeň, kde spôsobuje ložiskové nekrózy. Mimo toho spôsobuje
aglutináciu červených krviniek, hemolýzu a embólie. Pri intoxikácii je
charakteristické pomerne dlhé bezpríznakové obdobie, ktoré v závislosti na
dávke a stave organizmu trvá niekoľko hodín až dní. Jeho toxicita je vysoká.
Podľa zdrojov armády USA sa letálna dávka (LD50) pohybuje medzi 3 - 5.10-3
mg.kg-1, s dobou latencie 18 - 24 hodín. Letálna koncentrácia (LCt50) pre osoby
má hodnotu 0,03 mg.min.l-1. i
Ricín vyvoláva bolestivé pálenie v ústach a hrdle, miestne dráždenie
sliznice a svaloviny tenkého čreva, zvracanie, niekedy s prímesou krvi, hnačky,
kŕče a smrť do 10 - 12 dní.

Najtoxickejším izomérom z
chemických látok je 2,3,7,8tetrachlordibenzo-p-dioxín (alebo dioxín). Jeho toxicita v závislosti na živočíšny
druh, na ktorý pôsobí a spôsobe podania sa pohybuje v rozmedzí od 1.10-3 až
1,10-1 mg.kg-1. Prehľadné zaradenie dioxínu medzi najtoxickejšie známe látky
syntetického a prírodného pôvodu približuje obr. 2.
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Obr. 2 Porovnanie toxicity najtoxickejších látok prírodného a syntetického
pôvodu

Klinické prejavy zasiahnutých osôb dioxínom bývajú toxického účinku
napr. kožné, systémové (zvýšená hladina cholesterolu, triglyceridov, strata chuti
k jedeniu, zažívacie poruchy, bolesti svalov a kĺbov, zdurenie lymfatických
uzlín), neurologické (sexuálna disfunkcia, poruchy zraku, sluchu, chuti, čuchu,
bolesti hlavy ).
Dioxín sa okrem mimoriadnej toxicity vyznačuje i vysokou stálosťou, čo
znemožňuje účinnú dekontamináciu kontaminovaného prostredia. Polčas
rozpadu je dlhší ako jeden rok, presnejšie okolo 463 dní. Pre svoju extrémnu
toxicitu a schopnosť dlhodobo kontaminovať terén uvažuje sa aj o použití vo
forme bojovej chemickej látky a samozrejme ju musíme tiež považovať, spolu

s ďalšími chemickými látkami herbicídneho typu, za reálnu hrozbu pôsobenia
teroristov na civilné obyvateľstvo.
Najsilnejšie zahraničné teroristické skupiny
Brigade de Rosse - Taliansko, ETA-Španielsko, IRA, Ulster Freedom
Fighters- Severné Írsko, 17.november -Grécko, M19-Hnutie 19.apríl Kolumbia, Ultrarevolučné hnutie Tupaca Amaru, Svetlý chodník - Peru, Bolívia,
južná
Amerika,
Óm-Šinrikijó
Japonsko,
RAF
(Nemecko),
LTTE (Srí Lanka), Irgun Zvei Leumi, Sternov gang (Izrael), Chálistánska
oslobodzovacia armáda Džagtara Sinha

Islamské teroristické skupiny sú najvýznamnejšie a je ich najviac
(propagácia kultúry smrti) Ál Kajda, Mučeníci Ál Aksá (celý svet), GIAIslamská ozbrojená skupina (Alžír), Džamá al Islámija (Egypt), Hnutie
islamskej zmeny, Tigri zálivu (Saudská Arábia), Hamas, Fatah, Taliban,
Islamský džihád, Hizballáh a pod.
Záver

Chemické zbrane (CHZ) spolu s jadrovými a biologickými zbraňami
patria do kategórie prostriedkov hromadného ničenia (PHN). Ako zbrane
hromadného ničenia boli chemické a biologické zbrane proklamované komisiou
Organizácie spojených národov v roku 1948. V roku 1993 boli CHZ definované
pre účely Zmluvy o zákaze vývoja, výroby, hromadenia zásob a použitia
chemických zbraní a o ich zničení.
S problematikou terorizmu sa v Slovenskej republike v rámci
vymedzených úloh zákonmi podieľa Slovenská informačná služba (získava,
sústreďuje a vyhodnocuje informácie o organizovanom terorizme v zmysle
zákona NR SRč.46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe), Vojenské
obranné spravodajstvo (získava, sústreďuje a analyzuje informácie o terorizme
v zmysle zákona NR SR č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom
spravodajstve), Železničná polícia (plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu
svojej pôsobnosti a pri plnení úloh v obvode železničných dráh v boji proti
terorizmu v zmysle zákona o Železničnej polícii č.57/1998. [4]
Vláda SR na svojom rokovaní 11.12.2002 prijala „Program ďalšieho
rozvoja ochrany obyvateľov SR proti chemickým zbraniam do roku 2007“ ,
ktorého hlavnou úlohou je prijať komplexné organizačné, technické, materiálne,
finančné a ostatné opatrenia s cieľom minimalizovať následky napadnutia
uvedenými zbraňami na obyvateľoch, zvieratách a životnom prostredí, ale aj
vytvoriť a pripraviť špecializované tímy určené na prvý zásah. V závere
uvedeného dokumentu sa odporúča zlúčiť do jedného opatrenia pre
protiradiačnú, protichemickú a protibiologickú ochranu..

Terorizmus je sprievodným javom vývoja ľudskej spoločnosti. Má
jednoznačne medzinárodný charakter [7] a je prakticky všade prítomný.
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Pro účinný postup záchranných jednotek při havárii s únikem
biologických nebo chemickým látek je třeba zajistit technickou podporu v
oblasti komunikačního a informačního zabezpečení. Je tedy nutné v co
nejkratším časovém intervalu zajistit a využít informace, jenž budou nápomocny
při likvidaci mimořádné události.
V práci je zpracován nástin komunikačních a informačních technologií
využitelných při zdolávání takovýchto mimořádných událostí
ÚVOD

Úspěšná identifikace mimořádné události při níž dochází k výskytu a
šíření biologické nebo chemické látky(dále jen nebezpečné látky) a proces její
lokalizace a likvidace vyžaduje kvalitní systém řízení. Jakákoliv taková to
mimořádná událost (dále jen MÚ) je jedinečná a specifická svými vlastnostmi,
které jsou určeny celou řadou charakteristik(prostředí, meteorologické
podmínky, typ látky a její vlastnosti, hustota osídlení apod.).
Část charakteristik(informací) je schopno zajistit příslušné operační a
informační středisko (např. geografickými informačními systémy). Zbylou část
informací získávají záchranné jednotky až průzkumem v místě mimořádné
události.
Slabým místem informačního systému je především geoinformační
podpora záchranných jednotek a komunikace mezi příslušným operačním a
informačním střediskem a záchrannými jednotkami v terénu. V současné době
probíhá komunikace pouze fónickým přenosem a krátkou datovou
zprávou(příkazem k výjezdu).
Takovýto systém je nevyhovující zejména pro záchranné jednotky pro ně
v neznámém terénu, nebo při zdolávání mimořádných událostí s velkým

zasaženým územím, kdy jsou kladeny vysoké nároky na rychlé a správné řízení,
případně plnění vytýčených cílů při zdolávání mimořádné události.
Řešením je využití mobilních geoinformačních technologií.
NEDOSTATKY STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU

Při příjmu tísňové zprávy na příslušné operační informační středisko(dále
jen OPIS) zaznamenává operační důstojník nezbytné informace o mimořádné
události. Vzhledem k povaze a velikosti mimořádné události vysílá potřebné
množství sil a prostředků(dále jen záchranné jednotky). Tyto záchranné jednotky
jsou o mimořádné události informovány pomocí krátké datové zprávy(příkazem
k výjezdu) a fónicky pomocí radiostanic pracujícím na kmitočtu příslušné složky
IZS.
Informace jsou v mnoha případech zaměřeny pouze na základní údaje o
mimořádné události Z těchto informací si je schopen velitel záchranné jednotky
při výjezdu a jízdě udělat pouze základní obraz o mimořádné události. Při
samotném zdolávání mimořádné události získává další informace průzkumem
nebo fonickou komunikací s OPIS popř. využitím příslušného havarijního plánu.
Slabými místy systému z hlediska informační podpory jsou:
- předání většího množství informací o místě mimořádné události
záchranným jednotkám při výjezdu ze stanice
- identifikace mimořádné události v co nejkratším časovém období
záchrannými jednotkami
- datová komunikace mezi příslušným OPIS a řídící mobilní jednotkou
- datová komunikace mezi řídící mobilní jednotkou a mobilními
jednotkami v terénu
MOBILNÍ GEOINFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Mobilní geoinformační technologie
je možné charakterizovat jako
informační technologie, určené ke
zpracovávání prostorových dat a
informací,
aktivně
využívající
komunikační technologie pro spojení
mezi mobilními klienty a operačním
střediskem nebo mezi mobilními
klienty navzájem, využívající při
řešení problémů znalosti aktuální
polohy těchto klientů [2].

Obr.1: Vybavení řídící mobilní jednotky výpočetní technikou [3].

Prvky MGIT jsou:
- systémy pro určování polohy v terénu ( globální navigační systém)
- přenosná výpočetní technika (TABLET PC, notebook)
- data a geodata
- technologie pro přenos dat (LAN, PEGAS)
- softwarové prostředky (ArcWiew, ArcPad, ROZEX, ALOHA)
- další technické prostředky (dataprojektor)
INTEGRACE MOBILNÍCH GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
DO SYSTÉMU ZDOLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Hlavním úkolem systému integrace
mobilních
geoinformačních
technologií (dále jen MGIT) do
systému
zdolávání
mimořádné
události je přehlednou formou
poskytovat veliteli zásahu informace
o povaze mimořádné události
zobrazené graficky na potřebných
podkladových mapách přímo v
terénu.
Obr.2: Vybavení řídící mobilní jednotky částí
mobilních geoinformačních technologií [3].
Navržený systém je dvoustupňový. První stupeň tvoří příslušné operační a
informační středisko(OPIS). Předpokladem je, že poloha OPIS je neměnná.
Druhý stupeň tvoří řídící mobilní jednotka v terénu. Předpokladem je měnící se
poloha.
Operační a informační středisko

Na straně OPIS jsou předpokládány funkční, systémové a komunikační
rozšíření tvořící základ pro funkci celého systému.. Z hlediska podpory
mobilních klientů lze na straně OPIS definovat tyto služby:
-

Mapový server pro sdílení geografických dat
Rozhraní pro sdílení a přístup k bázím dat
Server pro služby založené na poloze mobilních klientů
Zpracování externích a interních zdrojů dat v prostředí GIS a jejich
redistribuce do ostatních systémů

Řídící mobilní jednotka

Při složitějším zásahu, vyžadující si koordinaci záchranných a
likvidačních prací s jinými složkami IZS i mimo místo zásahu, může velitel
zásahu vyžádat prostřednictvím operačního a informačního střediska IZS
svolání:
- štábu velitele zásahu
- územně příslušného krizového štábu

Statistické informace o aktivacích štábu( viz tab.1) byly získány ze statistik
generálního ředitelství HZS ČR.
období roku celkový počet

2001
2002
2003

85483
109359
106509

aktivace štábu

Procentuální vyjádření
pro území ČR
0,041%
0,066%
0,048%

35
72
51

Tab.1: Statistické informace o aktivaci štábu v letech 2001 – 2003
Zpravidla se jedná o zásahy s
potřebou nasazení více jak pěti
jednotek nebo složité zásahy s
nutností užší koordinace se
složkami IZS, s odborníky nebo
majiteli objektu. Štáb nepřebírá
oprávnění a povinnosti velitele
zásahu, ale je jeho výkonným
orgánem řízení.[4].

Obr.3: Kontejnerová verze řídící mobilní jednotky[5]
Z funkčního hlediska obsahuje systém MGIT
moduly:

řídící mobilní jednotky tyto

- přístup k lokálně uloženým grafickým a geografickým datům
- přístup k lokálním bázím dat
- přístup k mapovému serveru pro zobrazení geografických a tématických
grafických a mapových podkladů
- přístup ke vzdáleným bázím dat
- zobrazení vlastní polohy
- výpočet šíření nebezpečných látek

- zobrazení polohy zasahujících mobilních jednotek (pokud je třeba)
- informační (datové) propojení s příslušným OPIS

Obr.4: Izoplochy zraňující a smrtící koncentrace NH3 vypočtené modelem
ROZEX[1]
Závěr

Pro zajištění plynulé dodávky technických, hmotných a lidských
prostředků je zapotřebí mít přehled o současném stavu všech zdrojů na místě
zásahu, o jejich případných rezervách a jejich možném využití. Dále je nutné
zajistit přístup k informacím o prostředí v místě mimořádné události,
energetických sítích a kontaktních osobách pro jejich získání. Příslušné OPIS
v tomto případě poskytuje veškeré potřebné databáze a přístup do jiných
systémů.
Prostřednictvím datového spojení mezi řídící mobilní jednotkou a
příslušným OPIS je možné průběžně doplňovat informační báze v terénu.
Z hlediska popsaného systému je zde umožněn přístup k datům o
meteorologické situaci a jejím předpokládaném vývoji nebo k výstupům
simulačních modelů (např. šíření škodlivých látek), které pak umožňují
v dostatečném předstihu vybudovat vhodné ochranné zázemí v závislosti na
očekávaných podmínkách.
Grafická reprezentace místa mimořádné události přímo veliteli zásahu
popř. štábu velitele zásahu ve vysokém rozlišení umožňuje snadné a přesné

vymezení nebezpečných zón a úseků na místě zásahu a dále pak monitorování
situace. Nástroje GIS umožňují ruční a automatizovanou tvorbu a zobrazování
prostorově lokalizovaných grafických prvků reprezentujících sledované
prostředky v terénu.
Telekomunikační a multimediální vybavení umožňuje vytváření
hlasových a videokonferencí poskytujících možnost konzultace se
vzdálenými odborníky.
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Abstrakt
Práce pojednává o problematice bioterorismu a reálné hrozbě zneužití
v podobě použití vybraných biologických agens.
Úvod:
Biologické zbraně patří nepochybně mezi zbraně hromadného ničení,
přesněji řečeno zbraně působící hromadné ztráty, protože neovlivňují neživou
sílu. Do budoucna je možné, že budou používány mikroorganismy, které budou
způsobovat masivní korozi technických prostředků nebo ničit protivníkovy
zásoby paliva.

Bioterorismus můžeme definovat jako úmyslné zneužití biologických
agens k vyvolání strachu a paniky šířením infekčního onemocnění mezi
obyvatelstvem. Události z 11.září 2001 vnesly nový pohled na tuto problematiku
a použití B–agens je možno odhadnout jako další následný směr, kterým se
budou teroristé ubírat. Biologické agens můžeme definovat jako živé
choroboplodné mikroorganismy nebo jejich produkty zneužitelné v rámci
terorismu nebo použitelné v bojové činnosti vojsk. Biologická válka je úmyslné
použití B-agens nebo toxinu odvozeného z živého organismu s cílem způsobit
smrt nebo onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin.
Možnosti šíření B-agens:
Biologická agens mohou vniknout do živého organismu několika
cestami, což závisí mimo jiné na druhu a patogenitě jednotlivých agens.
Možnými cestami přenosu jsou inhalace, ingesce, inokulace a povrchová
kontaminace. Inhalací rozumíme vniknutí infekčního agens dýchacím ústrojím v
podobě aerosolu, Ingesce znamená vniknutí agens trávicím ústrojím po
konzumaci kontaminované stravy nebo vody. Inokulace je vniknutí infekce
průnikem kůží prostřednictvím infikovaných vektorů jako jsou blechy,komáři
nebo klíšťata. Povrchová kontaminace znamená vniknutí původce do organismu
poškozeným kožním krytem nebo vstřebáním přes neporušenou kůži.
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Existuje celá řada biologických agens, která se liší účinkem, cestou šíření
nebo inkubační dobou. Pro potencionální použití B-agens v případě biologické
války nebo pro potřeby teroristů jsou nejčastěji zmiňována následující:
1.variola ( Poxvirus variolae)
2.mor antrax ( Bacillus anthracis )
3.( Yersinia pestis)
4.otrava botulotoxinem ( Clostridium botulinum)
5.tularémie ( Francisella tularensis)
6.brucelóza ( Brucella abortus)
7.cholera ( Vibrio cholerae)
8.hemoragické horečky ( Ebola, Lassa, Dengue)
Použití biologických zbraní vojensky není příliš pravděpodobné. Mnohem
větší pravděpodobnost je však přisuzována možnému zneužití teroristy.
Teroristům však nepochybně nejde o masové ztráty na straně protivníka. Jde jim
o vyvolání atmosféry strachu. Je možné se domnívat, že teroristé nemají sílu
použít biologické prostředky v klasickém bojovém slova smyslu, tedy rozprášení
aerosolů na velké ploše. Jsou však nepochybně schopni diverzních akcí a
lokálního použití. Nebezpečí panuje zejména u původců, kteří jsou přenosní z
člověka na člověka. Klasickým případem jsou neštovice. Tato nemoc byla
celosvětově vymýcena před více než dvaceti lety a přestalo se proti ní očkovat.
Ani starší proočkovaná populace v ČR do ročníku narození 1980 již zřejmě není
chráněna. Neštovice jsou díky svému přenosu z člověka na člověka, vysokou
nakažlivostí a delší inkubační dobou naprosto nevyzpytatelné a mohly by u
neočkované populace vyvolat celosvětovou pandemii, v jejímž průběhu by
zemřelo přibližně 30% obyvatel.
K alimentárnímu způsobu vniknutí biologického agens do lidského
organismu dochází nejčastěji konzumací uměle kontaminované vody nebo
potravin. Tento způsob přenosu by se uskutečňoval nejspíše diverzí, vnikáním
do skladu potravin a úpraven pitné vody. Potencionálně nebezpečná není pouze
kontaminovaná pitná voda, ale i voda sloužící ke koupání a mytí. Některá agens
mohou ve vodě přežívat i několik měsíců. Protože ve vodě dochází k velkému
naředění infekčního agens, uplatní se tento způsob přenosu zejména u
infekčních onemocnění, kde ke vzniku nákazy stačí malé množství
mikroorganismů. Touto cestou se nejčastěji šíří střevní infekce, např. cholera.
Voda se může uplatnit i v šíření toxinů, např. botulotoxin, které si zachovávají
toxické účinky i při velkém naředění. Potraviny mohou sloužit zároveň jako
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pomnožovací půda pro mikroorganismy. Při umělé kontaminaci potravin nemusí
vždy dojít k rovnoměrnému rozptýlení biologického agens v potravině, a proto
nemusí onemocnět vždy všichni, kteří kontaminovanou potravinu konzumovali.
Závěr:
Problematika bioterorismu jako reálné hrozby je v poslední době
zvažována nejen v rovině teoretické, ale také v rovině konkrétní realizace
ochranných a léčebných opatření v případě použití B-agens. Jsou připravovány
systémy detekce a identifikace jednotlivých patogenů, jsou vytvořeny
integrované záchranné systémy a krizové plány. Úspěch v souboji s teroristy je
zejména založen na kvalitě práce tajných služeb a na takzvané zdravotnické
rozvědce. V celosvětovém měřitku dnes spolupracují tyto složky, aby veškerá
potencionální rizika byla podchycena hned v zárodku. Odhalení teroristické akce
v počátcích může předejít značným ztrátám.
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The Main School of Fire Service
Ul. Slowackiego 52/54
01-629 Warsaw, Poland
Representatives of the State Fire Service actively participate in drawing
up all regulations and acts, related to any aspects of safety management. They
are getting more and more harmonised with regulations being in force in
European Union countries. The projects of all new legal regulations have been
tested in accordance with EC directives, since the moment Poland started its
activities for joining European Union.
Concering latest major hazard accidents occured in Poland, e.g. 800 m3
crude oil tank caught a fire and exploded in Trzebinia Refinery on May 2002
where several persons were injured and losses were estiamted about 8 mln PLN,
gas borehole fire in Underground Gas Store in Wierzchowice between July and
August 2002 whrere 1,8 mln m3 of gas spilled out and burnt and also petrol tank
fire and exlposion in Gdansk Refinery on May 2003 where 3 perons were killed,
it has to be taken into account that the prevention of major hazard accident for
industrial establishments plays one of the key role for civil protection system
and crisis management.
Polish Parliament has introduced Environmental Protection Act into force
since 1 October 2001. This act implements requirements of SEVESO II
Directive of 9 December 1996 on the control of major accident hazards
involving dangerous substances on Polish ground. Competent Authority for
implementation and supervision of SEVESO II Directive requirements is the
State Fire Service with support given by Environmental Inspection. There are
two kinds of establishments potentially causing the risk of major hazard
accidents. It depends on kind and amount of dangerous substances inside
establishment:
- lower tier establishments – according to art. 6, 7 of SEVESO II Directive,
where the Competent Authority is district commandant of SFS,
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- upper tier establishments – according to art. 9 of SEVESO II Directive,
where the Competent Authority is provincial commandant of SFS.
The list of hazardous establishments in Poland, updated once a year
includes 328 SEVESO II establishments where 149 are upper tier and 179 –
lower tier.
Notification process and preparedness of required documents (MAPP1,
safety reports and internal or external emergency plans) have started since half
of 2002 and have been already finished, e.g. deadline of all safety reports and
internal emergency plans submission for existing establishments to the
Competent Authorities was 30 June 2003 or drawing up an external emergency
plans for existing upper tier establishments by provincial commanders of the
State Fire Service by the end of 31 December 2003. At present for:
- 135 safety reports which have been provided - 89 have been approved,
- 139 internal emergancy plans – 93 have been approved,
- 190 MAPP have been provided – 20 have been rejected.
For new establishments the deadline of all safety documentation
submission is 30 days before the opening of installation. All safety measures
concerning hazardous installation should be sumbitted during notification
process, which includes:
- address and name of the operator,
- address of establishment,
- legal issues concerning property,
- kind of industry process and technlogy,
- all safety measures (with technical protection systems),
- amount, kind and all charactteristics of dangerous substances,
- LUP2 characteristics.
There are also ordinances based on the Environmental Protection Act
concerning detailed requirements according to SEVESO II Directive, especially:
– ordinance of Minister of Economy of 9 April 2002 on kind and quantity of
dangerous substances which can qualify establishment to lower or upper tier
group of establishments;
– ordinance of Minister of Economy, Labour and Social Policy of 29 May 2003
on detailed requirements for safety reports;
– ordinance of Minister of Economy, Labour and Social Policy of 17 July 2003
on detailed requirements for internal and external emergency plans;
1
2

MAPP – Major Accidents Prevention Policy
LUP – Land Use Planning.
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– ordinance of Minister of Environment of 30 December 2002 on notification of
major-hazard accidents to the Main Inspector of Environmental Protection;
– ordinance of Minister of Environment of 4 July 2002 on the detailed scope of
information required for public announcement by the provincial commandant
of the State Fire Service.
According to the Environmental Protection Act, the State Fire Service
deals with inspection and rescue activities concerning control of major hazard
accidents involving dangerous substances. Provincial and district commanders
of the State Fire Service are the main administrative bodies (CA) in this area
(they lay out administrative decisions to put installation into exploitation –
acceptance of safety reports).
Also in the scope of public information about all threats concerning
dangerous substances is up to the provincial commanders of the State Fire
Service. So far information about threats has been provided only to 177
establishments.
In Poland we started appropriate preparedness for these tasks in 2000.
Now in 2005 we performed a lot of responsibilities, concerning especially:
I. Training and education.

To appropriate complex preparedness of the State Fire Service staff,
industrial establishment employees to carrying out requirements of Polish law in
scope of SEVESO II Directive, the National HQ of State Fire Service and the
Main School of Fire Service in Warsaw have organised post-graduate studies on
control of major accident hazards involving dangerous substances After studies
graduates should have a knowledge of basic regiurements in this area, and also
in the field of:
-

risk assessment methods;
evaluation of MAPP, safety reports, internal and external emergancy plans;
leading and preparedness of inspections in lower and upper tier establishments;
LUP for hazardous establishments.

By this time 50 experts were finished this studies. Furthermore we take
European experts advice in field of control of major hazard accidents from many
countries, e.g. Austria, France, Germany, etc.
The State Fire Service also participated in the European Union – PHARE
Twinning Project PL 2001/IB-EN-04 “Control of SEVESO II Accidents”. This
project aimed at training of 100 selected Polish representatives of provincial and
district levels being in charge of implementation of SEVESO II Directive (both
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the State Fire Service and the Environmental Protection Inspection) in the
following fields: general items, such as notification, general procedures in
implementing SEVESO II matters in Poland, classification of substances,
information to the public and public participation, MAPP, safety reports and
assessment of safety management systems, etc. The training of 100 persons was
performed in two groups of 50 each during 3x5 working-days in England and
Netherlands. The training was accomplished by a the final test of the contents of
the training and those having passed the test should have been awarded with
certificate. This certificate was to be issued by the contractor.
II. Performance.

For better organised hazard recognition process and also preparedness of
external emergency plans, the State Fire Service has organised hazard database
and hazard catalogue which include among other things:

• a list of industrial establishments using dangerous substances, especially:
– name and address,
– kind and maximum amount of dangerous substances,
– ways of using (technology process),
– size of dangerous zones and number of exposed citizens;
• parkings and transport routes of dangerous goods including railway and
vehicle routes according to ADR3 and RID4 requirementsroutes of petrol,
crude oil and natural gas pipelines, etc.
The National Headquarters of SFS gains information about hazards from
the following sources:
- inspections on conformity with fire regulations at buildings, industrial plants
and other premises,
- information given by fire protection experts about the acceptance of newly
designed buildings,
- identification of technical, chemical and ecological hazards in selected plants,
- practical exercises,
- internal and external emergency plans of industrial establishments.
III. Public information.

As mentioned above the provincial commanders of the State Fire Service
are responsible for public information about all threats concerning all existing
industrial establishments in the province. Detailed range of realization this task
was defined as mentioned before, by the ordinance of the Minister of
4

European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Roads.
Regulations concerning the International carrige of Dangeruous goods by rail).
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Environment. Also in the Environmental Protection Act a required scope of
information for citizens regarding threats of major-hazard accidents occurrence
refers to:
- registers of dangerous substances updated once a year,
- approved safety reports and emergeny plans or future changes,
- procedures for citizens in case of emergency.During public information
process, the most important task is to define and prepare basic information for
citizens to understand hazards which they can be affected. So procedures for
citizens in case of emergency should contain following issues:
- kinds of hazards which may occur inside upper or lower tier establishments;
- citizens alarming and informing methods concerning all hazards referred
above;
- how citizens should behave in case of threats referred above;
- list of emergency telephone numbers and addresses and telephone numbers of
provincial and district authorities and services responsible for undertaking
emergency and rescue operations and of course other important information
for the safety of citizens.
So far 177 procedures for citizens in case of emergency were prepared.
The ordinance mentioned above only defines general requirements but not a
practical ways of realization of these tasks. According to the need of guideline
preparedness for public information procedures, the National HQ of the State
Fire Service in cooperation with the Danish and Polish Labour Inspections
prepared the Guidance “Safety in your idustrial establishment” for citizens to
warn them against any hazards. It was chosen for one chemical establishment
called Nowa Sarzyna and promoted and distributed during “open-day” of the
establishment.
IV. Cooperation.

As a result of above considerations the most important issue is very
closed cooperation between different bodies responsible for major hazard
accidents both national and international level.
Among many our international cooperation partners and activities we also
would like to add that the State Fire Service has taken a part in the project
concerning “Management of Natural and Technological Hazards in PECO5
Countries” in Ispra, Italy. This project aimed at the development of information
systems for supporting authorities in the management of risk and emergency
situations due to natural and technological hazards. It also concerned
summarized achievements and knowledge about SEVESO II establishments –
the status of relevant information collection activities in PECO countries,
5

PECO – „Pays d’Europe Centrale et Occidentale” – Eastern and Central Europe Countries.
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transposition and implementation of the SEVESO II Directive in PECO
countries and also risk assessment methods and tools.
Furthermore, Poland took a part during many bilateral exercices and
workshops concerning hazards related to SEVESO II Directive, especially:
- “Kotki 2002” with rescue teams and representatives of Lithuania, Russia,
Sweden, Switzerland and Slovakia,
- “POPRAD 2003” with Slovakia according to recommendations submitted
during NATO-SCEPC meeting,
- I International Rescue Forum in Częstochowa 2004,
- “Krzyżowa 2003” workshops and practical exercises,
- etc.
On the national level the State Fire Service leads a closed cooperation
between the State Fire Service, the Environmental Protection Inspection and the
Labour Inspection in field of prevention of major-hazard accidents and other
threats organizing many workshops, seminars and conferences in all parts of
Poland.
Taking into account lessons-learnt from major hazard accidents occured
all over the world, especially Baia Mare (Romania, January 2000), Enschede
(Netherlands, May 2000) and also Toulouse (France, September 2001) European
Commission showed that there is a need of higher level of protection for people
and environment throughout the European Union. That is the main reason of
introduction of the first amendment of SEVESO II Directive6. The new
Directive has to be implemented untill 1 July 2005 in all Memeber States of
European Union. In Poland there is a big tranformation of Environmental
Protection Act where all changes have to be included. Modifications and chnges
of new Directive are prwesented as follow:
– chemical and thermal processing operations and storage related to the
exploitation (exploration, extraction and processing) of minerals in mines,
quarries, or by means of boreholesare are no longer excluded,
– operational tailings disposal facilities are no longer excluded, irrespective of
which processing method is used,
– definition of explosives and pyrotechnic articles is primarily based on the
ADR classification system,
– detonation potential fire hazard of fertilisers is taken into account,
– limits concerning selected dangerous substances have been changed,seven
new substances were added in Annex I of the Directive,
6

Directive 2003/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2003 amending Council
Directive 96/82/EC on the control of major accident hazards involving dangerous substances (OJ. L. 345,
31.12.2003).
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– transitional periods for establishments which subsequently fall under the
scope of SEVESO II (notification – 3 months, MAPP – 3 months, safety
reports – 12 months, emergancy plans – 12 months),
– organisations or experts involved in the drawing up of the safety report shall
be named in the report,
– extension of the need to keep separation distances to public utility premises,
major transport routes and recreational areas,
– obligation of supplying the EC with minimum information on SEVESO
establishments (name, address, technological process),
– etc.
Into the draft of Environmental Protection Act in Poland many changes
have to be introduced as soon as possible but no longer than till 1 July 2005.
Finally I would like to mention that all activities concerning SEVESO II
Directive in Poland that have been done are still not enough at hundred per cent
to prevent against every major hazard accident. At first we have keep in our
mind that our safety and safey of our environment depends on us – human
factors.
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Metodika stanovení podkladů pro rozhodnutí, zda v území či
objektu způsobí kritickou situaci n-letá nebo (n+k)-letá pohroma
RNDr. Dana Procházková, DrSc.

CITYPLAN, spol. s r.o. Praha

Uvedené výsledky byly získány v rámci řešení projektu MMR 28/04
„Metodika pro odhad nákladů na obnovu majetku v územích postižených
živelnou nebo jinou pohromou a návrh nouzových systémů komunikace mezi
orgány veřejné správy při obnově“.
1. Úvod

Základní funkcí státu je zajistit ochranu chráněných zájmů státu a trvale
udržitelný rozvoj státu. Chráněné zájmy jsou cíle státu, které jsou prioritně
ochraňovány, tj. obvykle životy a zdraví lidí, majetek, životní prostředí, kritická
infrastruktura, existence státu. Chráněné zájmy jsou definovány v základních
právních předpisech a jsou předmětem nouzového a krizového plánování - v ČR
jsou to zatím životy a zdraví lidí, majetek, životní prostředí, bezpečnost a
existence státu. Po teroristických útocích v posledních letech je zcela zřejmé, že
pro zajištění rozvoje je třeba zajistit komplexní bezpečnost [1]. K tomuto cíli je
nutné provádět sofistikované řízení bezpečnosti, což mimo jiné znamená
rozhodovat na základě obecných i specifických znalostí o živelných a jiných
pohromách.
Z výše uvedeného důvodu se v rámci projektu MMR 28/04 připravuje
systém nástrojů pro veřejnou správu na stanovení:
- závažnosti živelných a jiných pohrom, které se mohou vyskytnout na
území, které spravuje daná veřejná správa,
- vhodných metod odhadů nákladů na obnovu majetku v územích
postižených živelnou nebo jinou pohromou,
- rozumné výše finanční rezervy v rozpočtu příslušné úrovně veřejné
správy, která bude přijatelná jak z hlediska zranitelnosti spravovaného
území, tak z hlediska možností územní veřejné správy.
Uvedené nástroje představují metodiky, kterými je nutno zpracovat data
pro území z předmětné oblasti.
Nároky na metodiku pro veřejnou správu byly specifikovány v práci [2],
tj.:
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- musí mít takovou formu, se kterou veřejná správa může pracovat a
zároveň být funkční, operativní a účinná. Tj. např. nelze stanovit, že
veřejná správa bude sbírat data, hodnotit je i interpretovat, protože takto
se v rozumné společnosti v současné době problémy mnohaoborové a
mezioborové neřeší, a to z důvodu vysoké odborné a časové náročnosti,
- výstupy musí být formulovány tak, aby byly vhodné a transparentní pro
pracovníky veřejné správy, u nichž nelze předpokládat vysokou odbornost
pro každou živelnou a jinou pohromu. Vhodné jsou zejména rozhodovací
matice (někdy též označované rizikové matice), mapy, zobrazení pomocí
software GIS aj.
Metodika stanovení podkladů pro rozhodnutí, zda v území či objektu
způsobí kritickou situaci n-tá nebo (n+k)-tá (tj. lidsky řečeno např. dvěstěletá
nebo pětisetletá povodeň) pohroma vychází z analýzy rizik. Pro každou
z živelných nebo jiných pohrom jednotlivě umožňuje stanovit reálnost vzniku
kritické situace v závislosti na velikosti živelné či jiné pohromy, a to na základě
hodnocení ohrožení od této dané živelné či jiné pohromy, která může vzniknout
v důsledku reálných procesů, které pohromu produkují v časových stupnicích,
v nichž tyto procesy probíhají. Předložená práce navazuje na práci [2].
Základní pojmy používané v oboru řízení bezpečnosti jsou vysvětleny v
[2]. Z důvodu srozumitelnosti uvádíme dále jen ty, se kterými budeme dále
pracovat:
- dopad je nepříznivý účinek (působení) živelné či jiné pohromy v daném
místě a čase na chráněné zájmy,
- nouzová situace je stav, který vyvolá vznik pohromy,
- kategorie nouzové situace je mírou závažnosti nouzové situace z hlediska
jejich dopadů na chráněné zájmy státu. Závisí na době trvání, intenzitě
dopadů pohromy, velikosti oblasti zasažené dopady pohromy a na
množství lidí zasažených dopadem pohromy. Rozlišují se následující
kategorie 0 – 5. Kategorie nouzových situací se pro jednoduchost ve
světě často označují barvami (nejvyšší pak posloupností barev – žlutá,
oranžová, červená). V české legislativě se pro nouzové situace, které
vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací používá označení
mimořádná událost,
- kritická situace je nouzová situace vyvolaná výskytem kritické pohromy
nebo nouzová situace kategorie 5,
- ohrožení danou živelnou či jinou pohromou je soubor maximálních
dopadů živelné či jiné pohromy, které lze očekávat v daném místě za
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specifikovaný časový interval s pravděpodobností rovnou stanovené
hodnotě,
- riziko je míra výskytu nepřijatelných dopadů vyvolaných největší
očekávanou pohromou v daném místě.
2. Proč je předložená metodika důležitá

Krizové plány krajů respektují usnesení Bezpečnostní rady státu a
rozpracovávají 23 škodlivých jevů / živelných či jiných pohrom, které na území
ČR mohou způsobit krizovou situaci. To odporuje logice i skutečnosti, že
pohromy v důsledku své podstavy, viz např. [2], mohou vzniknout jen někde a
jen někde mohou mít nepřijatelné dopady a vyvolat nouzovou až kritickou
situaci. Např. zemětřesení ze 4.3.1977 v oblasti Vrancea ničilo v okolí, které
nepřesáhlo kružnici kolem epicentra s poloměrem 100 km, bylo však cítit lidmi
v Ostravě, Praze a jinde, tj. ve vzdálenostech více než 1000 km od epicentra.
Podobně nedávné zemětřesení z 26.12.2004 v Indonésii ničilo v okolí několika
set km (bez tsunami), ale bylo zaznamenáno pohyby podzemní vody až ve
Slavonicích na Moravě. Dalších příkladů je mnoho.
Na základě výše uvedených příkladů a odborných znalostí je nutno pro
řízení bezpečnosti, krizové a nouzové plánování brát v úvahu kvalifikovaná
data. To znamená pro každou existující pohromu provést v území šetření, kde:
a) leží zdroje pohromy,
b) pohroma má dopady,
c) pohroma způsobí nebo může způsobit nepřijatelné dopady,
d) dopady mohou v důsledku místních podmínek vyvolat anomálie, které
vyústí v kritické situace (moderně se říká domino efekty).
Na základě kvalitních datových souborů, které obsahují i historická data,
teoretických analýz a expertních odhadů se získají adekvátní data pro
rozhodování. Tj. je nutno provést takové výpočty a odhady, aby žádná pohroma,
která může vyvolat újmu na sledovaném území / objektu se neopomenula a
zároveň aby se nedělala opatření pro živelné a jiné pohromy, pro které to na
základě objektivních dat není třeba, tj. aby se šetřily finance státu i veřejné
správy. To znamená předložená metodika je důležitá pro pro-aktivní typ řízení.
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3. Analýza a hodnocení rizik

Analýza rizik, která je základem pro všechna pro-aktivní řízení (tj. i pro
řízení bezpečnosti), kde se nečeká na živelnou a jinou pohromu, ale pohroma se
řídí tím, že na základě dostupných znalostí, sil a prostředků se provádí opatření
s cílem pohromě a jejím dopadům zabránit a nebo alespoň dopady zmírnit,
Analýza rizik prováděná pro živelné a jiné pohromy spočívá v aplikaci
dále uvedeného postupu [3]:
1. Stanovení pohrom, které mají dopady v daném území či objektu na základě
relevantních dat - soubor pohrom S1.
2. Výpočet ohrožení pro pohromy ze souboru S1 (hazard assessment), tj.
četnost výskytu pohrom a očekávaná velikost na dané hladině věrohodnosti,
jestliže jsou data pro hodnocení případu, ve kterém se pohroma může
vyskytnout v různých místech území nebo jen určení velikosti nebezpečí
(danger assessment) v případě, ve kterém lze ocenit jen výskyt pohromy
v jednom místě (např. na základě dosud existujících dat nelze v jednom místě
specifikovat maximální velikost dopadů při zvážení všech možných
technologický havárií, které mohou vzniknout v okolí daného místa, proto se
obvykle stanovují jen ocenění pro jedno technologické zařízení), a to proto,
že doposud neexistují databáze, které by dovolovaly v jednotlivých místech
území určit ohrožení od všech možných havárií, které mohou svými dopady
místo zasáhnout.
3. Kvantifikace pohrom, tj. popis dopadů, které vyvolá největší možná velikost
pohromy v daném místě. Pro některé pohromy jako je vítr, zemětřesení aj.
přírodní živly jsou v praxi používané stupnice dopadů, u jiných např.
technologických havárií musíme případ od případu stanovovat dopady
v území.
4. Výběr relevantních pohrom, tj. pohrom, které mají v daném místě
nepřijatelné dopady S2 (S2 с S1) – relevantní pohromy.
5. Stanovení scénářů největších pohrom a jejich souhrnného vyhodnocení.
6. Určení rizik (risk assessment) v daném místě podle typu relevantní pohromy,
místní zranitelnosti objektů, území a lidí a velikosti ohrožení.
7. Stanovení přijatelné míry rizika. Strategie řízení je dále taková, že proti
všem dopadům, které převýší nebo mohou převýšit přijatelnou míru rizika se
zajišťuje provedení preventivních a zmírňujících opatření předem.
8. Podle očekávané velikosti rizika se stanoví soubor pohrom S3 (S3 с S2 с
S1), které vyvolávají nebo mohou vyvolat nepřijatelná rizika, které nelze
odvrátit opatřeními provedenými předem – specifické pohromy a soubor
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pohrom S4 (S4 с S3 с S2 с S1), např. – nadprojektové havárie - kritické
pohromy. Kritické pohromy mohou vyvolat krizové situace.
9. Specifické pohromy jsou předmětem nouzového plánování a kritické
pohromy jsou předmětem krizového plánování. V rámci plánování se
zpracovávají scénáře dopadů pohrom ve variantním provedení, scénáře
odezvy na pohromy ve variantním provedení a scénáře řízení odezvy včetně
systému orgánů, které zajišťují řízení odezvy v případech, že dopady, které
vyvolaly nouzovou situaci přerostou standardní úroveň.
10.

Ke zvládnutí dopadů specifických a kritických pohrom buduje stát síly a
složky odezvy, zajišťuje jejich systematický výcvik a vybavenost.

Hodnocení pohromy / Hodnocení ohrožení / Hodnocení rizik jsou
pracovní metody rizikového inženýrství. Podle charakteru pohromy se použijí
u:
- měřitelných pohrom příslušné (technickými normami nebo obdobnými
právními předpisy stanovené) deterministické nebo pravděpodobnostní
přístupy,
- u neměřitelných pohrom (oblast veřejného pořádku, ekonomiky,
peněžnictví, informatiky, terorismu aj.) přístupy založené na agregaci
(zásady agregace jsou určené technickými normami nebo obdobnými
právními předpisy) statistických znaků a teprve potom se použijí
deterministické nebo pravděpodobnostní přístupy; obvykle však druhé
jmenované vzhledem ke kvalitě dat, protože u postupů založených na
agregaci se obvykle předpokládají vyšší neurčitosti v datech.
Hodnocení pro potřeby řízení bezpečnosti, krizového a nouzového
plánování včetně řízení obnovy se obvykle vztahuje k rizikům, protože ty více
souvisí se škodami, které vzniknou nebo mohou vzniknout. Z teoretického
pohledu, který je založen na současném chápání komplexní bezpečnosti však
vyšší a důležitější je kategorie „ohrožení“, protože ta souvisí s podstatou
pohromy (je jí především určená, i když vliv místních podmínek je také patrný,
viz [3]), kdežto kategorie „riziko“ je nižší, protože závisí na ohrožení a na
místních podmínkách, tj. je více místně specifická (např. v důsledku místní
zranitelnosti se např. v mapách izoseist objevují místa s vyšší či nižší intenzitou
vůči okolí, viz [3]). Tento fakt je v souladu s vyhláškou USA pro jaderná
zařízení [4], řídící metodikou pro chemická a jaderná zařízení v UK [5],
s konstrukcí bezpečnostních směrnic, návodů a technických dokumentů
Mezinárodní agentury pro atomovou energii [6] i projektu EU, který specifikuje
materiál [7].
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Pro zajištění bezpečnosti se musí respektovat, že velké pohromy s ničivou
silou se vyskytují zřídka, a proto se při hodnocení ohrožení od pohrom musí
použít přístupy respektující zákon velkých čísel, tj. algoritmy založené na
extrémních nebo mezních odhadech, viz práce [8,9] a odkazy v nich uvedené.
V ČR není teorie komplexní bezpečnosti dosud rozpracovaná a zavedená
do praxe, a tak se stále v obecné a z velké části i v odborné mluvě i v právních
předpisech používá pojem riziko, tj. ne pojem prvotní „ohrožení“, ale následný.
To lze pro určité oblasti řízení, např. pro odezvu na pohromy, ale už ne tam, kde
se dělají opatření předem, tj. např. i v obnově, kde je cílem nejen dopady
pohromy zmírnit, ale i když to jde pohromám a jejím dopadům zabránit. Proto
filosofie řídících materiálů, které byly zmíněny výše, obsažená i v terminologii
[2], je následující:
- pohroma (anglický ekvivalent: disaster) je jev v životním systému, který
má dopady na chráněné zájmy,
- ohrožení (anglický ekvivalent: hazard) je inherentní vlastnost pohromy
mající potenciál působit dopady na chráněné zájmy,
- hodnocení ohrožení (anglický ekvivalent: hazard assessment) je určení
velikosti dopadů pohromy v daném místě při úvaze rozmístění výskytu
pohrom v prostoru a čase na specifikované hladině věrohodnosti,
- riziko (anglický ekvivalent: risk) je místně specifické, je to
pravděpodobnost nežádoucího dopadu pohromy, který vznikne nebo
může vzniknout v důsledku pohromy v závislosti na velikosti ohrožení a
místní zranitelnosti,
- nebezpečí (anglický ekvivalent: danger) je subjektivní vnímání ohrožení
nebo rizika,
- analýza rizik (anglický ekvivalent: risk analysis) je postup, který
identifikuje rizika kombinací výsledků ze studia ohrožení a
z pravděpodobnosti dopadů, které mohou nastat,
- hodnocení rizik (anglický ekvivalent: risk assessment) je určení
významnosti rizika pomocí analýzy rizik při zvážení relevantních kritérií.
To mimo jiné také znamená, že základem veškerého hodnocení je
hodnocení ohrožení (hazard assessment), viz např. [2-10] a z něho teprve
vychází hodnocení rizik, protože rizika jsou místně specifická, tj. závisí na
konkrétní místní (a možná i časové) zranitelnosti – viz i závěry z jednání
konference ISDR, která se konala pod hlavičkou OSN v Kobe v lednu 2005.
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4. Rozhodovací (riziková) matice a její vypovídací schopnost

V praxi se vyskytuje řada živelných a jiných pohrom, které je třeba
srovnávat s cílem určit priority a zásady v rozhodování pro dosažení žádoucího
cíle, kterým je rozvoj lidské společnosti. Živelné a jiné pohromy jsou
nesouměřitelné, protože jsou produktem různých planetárních, regionálních
nebo lokálních procesů a dějů či činností provozovaných člověkem, tj. mají
velmi rozdílnou podstatu. Proto pro vyřešení výše stanoveného úkolu je třeba
nejprve vytvořit srovnávací platformu a na jejím základě určit srovnávací matici,
ze které lze odvodit existující platné zákonitosti. Jinými slovy to znamená, že
souměřitelnosti se dosahuje zvolením určité vybrané verbální stupnice a
klasifikací hodnot veličin, které potřebujeme vzájemně posoudit.
Klasifikaci musí provést experti vhodnou metodou, např. vícestupňovou
delfskou metodou, protože je to nejnáročnější krok metodiky, který vyžaduje
vysoké odborné znalosti a zkušenosti z mnoha oborů. To znamená, že pomocí
multikriteriálních přístupů se nejprve specifickým způsobem vytvoří data, která
se vynesou do specifických matic či grafů.
Pro rozhodování veřejné správy a záchranných složek, kde se
nepředpokládá hluboká znalost charakteristik každé možné pohromy a kde je
třeba provádět opatření operativně se v praxi často používají matice, někdy se
tyto matice označují jako matice ohrožení, někdy jako matice rizik, někdy jako
matice pro rozhodování [10-13]. Občas se používá pojem rozhodovací tabulky
[11]. Matice vyjadřují souvislosti, které jsou pro daný účel vhodné.
V předložené práci se zhotovuje rozhodovací matice pro každou živelnou
či jinou pohromu zvlášť a na základě hodnot ohrožení se určuje časový interval,
který dle podstaty pohromy je někdy století a tisíciletí (živelné pohromy), jindy
desítky let (epidemie, pandemie), jindy roky až několik desítek let (havárie),
jindy měsíce až roky (kriminální činy apod.).

5. Metodika na stanovení největší očekávané velikosti živelní a jiné
pohromy v území pro vhodné časové intervaly, např. u živelných pohrom
50, 100, 200, 500, 1000 a 10000 let (tj. padesátileté, stoleté … pohromy)

Metodika vychází z dále uvedeného pojetí:
1. Hodnotí se každá pohroma jako individuum. Především se řeší otázky
z pohledu obnovy. Cílem je řešit vše potřebné a neplýtvat zdroji, sílami
a prostředky na aspekty, které nejsou relevantní.
2. Výpočet ohrožení se provádí dle vhodných algoritmů pro daný případ.
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3. Z hlediska postupů a znalostí se rozlišují dva případy, protože dosud
nejsou všeobecně k dispozici databáze o haváriích a skoronehodách
v technologických a jiných objektech jako u živelných pohrom;
databáze existují jen v některých případech [3,4,6] a lze uvést, že EU se
snaží také o jejich vytváření [7].
5.1. Ohrožení v případě, že k celkovému ohrožení určitého místa přispívá
jeden zdroj, tj. jde o havárie

Dále popsaný postup se aplikuje v případě, že se jedná o jeden objekt,
zpravidla technologický, ve kterém může dojít k havárii, která může mít dopady
na chráněné zájmy vně objektu. Ke skoronehodám a haváriím může dojít
z mnoha důvodů / příčin. Tyto dohromady vytváří datový soubor, z něhož se
vychází při stanovení závažné havárie nebo jinými slovy maximální očekávané
havárie [4-6]. Vychází se z dále uvedených předpokladů:
1. Na úrovni republiky jsou vymezeny pojmy, stanoveny principy
hodnocení ohrožení, hodnocení a řízení rizika a principy řízení
bezpečnosti, viz příloha v [2].
2. Ohrožení se dělí do kategorií 0,1, …,5 takto:
0
1
2
3
4
5

-

zanedbatelné,
velmi malé,
malé
střední
vysoké
velmi vysoké

3. Ohrožení se obvykle určuje způsobem popsaným v práci [14], tj.
ohrožení je založeno na scénářích havárií.
4. Odlišují se velikosti maximálních pohrom a jejich dopadů založené na
pozorovaných datech (tzv. maximální pozorované) a velikosti získané
specifickými algoritmy založenými na teorii extrémních hodnot či
mezních odhadů (tzv. maximální očekávané).
Při přípravě podkladů je nutno dodržovat dále uvedené požadavky:

1. Použít pojmy specifikované v příloze v práci [2].
2. Aplikovat postup uvedený v [2] pro kvalifikované vrcholové řízení
bezpečnosti a zásady uvedené v příloze [2].
3. Použít soubory dat, které jsou relevantní cílům řízení bezpečnosti
včetně obnovy, zásady viz práce [14].
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4. Data o haváriích zpracovat odborně správným postupem. Je třeba
použít kvalifikované metody hodnocení, viz [14].
5. U sledované pohromy určit hlavní charakteristiky: četnost, velikost,
podstata či příčina vzniku, místo výskytu, dynamika rozvoje, velikost
dopadů (schopnost ničit).
6. Zohlednit poznatky o pohromách uvedené v práci [14] a dalších.
5.1.1. Cíl

Cílem je u sledované relevantní pohromy (v tomto případě u závažné
havárie v konkrétním chemickém nebo jaderném podniku) určit časové úseky,
ve kterých ohrožení od pohrom se stane významné (tj. dopady pohromy jsou
nepřijatelné) s tím, že jsou zvažovány časové úseky 1, 5, 10, 20, 50 a 100 let
takto:
1. Velikost ohrožení od pohromy ve sledovaném časovém úseku je
vysoká až velmi vysoká, tj. může vyvolat kritickou situaci, při níž se
musí nebo může být třeba vyhlásit krizovou situaci, a tudíž bude
potřeba provádět obnovu majetku po krizové situaci.
2. Velikost ohrožení od pohromy ve sledovaném časovém úseku je malá
až vysoká, tj. není předpoklad pro vyvolání kritické situace, při níž
může být vyhlášena krizová situace, a tudíž nebude potřeba provádět
obnovu majetku po krizové situaci. Vůči těmto pohromám však musí
být prováděna opatření v územním plánování, projektování, výstavbě a
provozu objektů.
3. Velikost ohrožení ve sledovaném časovém úseku nepatří do kategorií
vyšších, tj. 1 a 2.
5.1.2. Postup pro veřejnou správu

Postup je nutno opakovat, pro každý relevantní zdroj havárie na území
spravovaném příslušnou veřejnou správou, protože touto metodikou se hodnotí
jaká havárie je již krutá (závažná) pro chráněné zájmy, tj. zda je to už pětiletá
nebo až 50letá.
1. V případě, že není k dispozici bezpečnostní zpráva pro zájmový objekt
(technologický či občanský) vyžádat od provozovatele (vlastníka
licence k provozu) data obdobná těm v bezpečnostních zprávách nebo
se obrátit se na příslušná, vládou určená výzkumná pracoviště, aby
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podala požadované informace o těchto
spravovaném danou veřejnou správou.

objektech

na

území

2. Prostudovat bezpečnostní zprávu objektu, která dle platné legislativy
obsahuje:
a) identifikace a popis ohrožení od možných pohrom a z nich
plynoucích rizik a relativní ocenění závažnosti jednotlivých rizik,
b) identifikace možných scénářů pohrom vnitřních i vnějších, které
mohou vyústit v závažnou technologickou havárii,
c) stanovení odhadu dopadů scénářů technologických havárií na
zdraví a životy lidí, majetek, životní prostředí a stát,
d) stanovení odhadu pravděpodobností scénářů projektových
technologických havárií (projektová technologické havárie je
technologická havárie, která byla zvážena v projektu tak, že při
jejím vzniku by neměly být dopady za hranicemi technologického
celku,
e) ocenění rizik,
f) hodnocení přijatelnosti
technologické havárie.

rizik

v

případě

vzniku

závažné

g) stanovení odhadu pravděpodobností scénářů nadprojektových
technologických havárií (nadprojektová technologická havárie
nebyla vzata v úvahu při projektování, výstavbě a stanovení
podmínek provozování, protože její výskyt je téměř
nepravděpodobný),
h) opatření pro zmírnění nadprojektových havárií. Opatření jsou
technická i organizační.
3. Požádat věcně příslušnou výzkumnou instituci, aby na základě
informací o předmětném objektu v bodě 1 či v bodě 2, písmena c) a d)
oklasifikovala ohrožení objektu havárií na zanedbatelná, velmi
malá,…, velmi vysoká (lze použít i speciálně stanovené skupiny
expertů).
4. Stanovit rozhodovací (rizikovou) matici s tím že do plochy tabulky se
vynesou hodnoty ohrožení od havárií ve sledovaném objektu pro
jednotlivé časové úseky 5, 10, 50 a 100 let. Např. tabulka 1.
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Tabulka 1. Pro konkrétní objekt, ve kterém může dojít k závažným haváriím se
stanovuje krutost havárie dle velikosti ohrožení pro vybrané časové úseky.
Velmi
vysoké

Ohrožení

Vysoké

O100

Střední
Malé

O20

O50

20 let

50 let

O10

Velmi malé

O5

zanedbatelné

O1
Časový interval

1 rok

5 let

10 let

100 let

5. Provést interpretaci dat o haváriích ve sledovaném místě. Tj. nastane-li
případ uvedený v tabulce 1, interpretace z hlediska řízení bezpečnosti je
následující:
* havárie O100 je kritická, tudíž může vyvolat kritickou situaci, při které
může být vyhlášena krizová situace, a tudíž bude třeba dělat obnovu
majetku po krizové situaci. Z pohledu řízení bezpečnosti je třeba dělat
preventivní a zmírňující opatření v územním plánování, projektování,
výstavbě a provozu občanských a technologických objektů i
infrastruktury,
* havárie O10, O20 a O50 jsou specifické, tj. mohou vyvolat nouzové
situace kategorie 3 – 4, a proto s nimi musí počítat odezva. Z pohledu
řízení bezpečnosti je třeba dělat preventivní a zmírňující opatření
v územním plánování, projektování, výstavbě a provozu občanských a
technologických objektů i infrastruktury,
* havárie O5 je relevantní a měla by být zvládnuta běžnými standardními
prostředky odezvy. Z pohledu řízení bezpečnosti dosavadní opatření
prováděná v územním plánování, projektování, výstavbě a provozu
občanských a technologických objektů i infrastruktury jsou dostatečná.
Je však třeba zajistit pravidelné prověřování jejich účinnosti,
* havárie O1 je relevantní a měli by ji zvládnout pracovníci bez
výkonných složek na základě své výchovy a zkušeností.

238

5.2. Ohrožení v případě, že k celkovému ohrožení určitého místa přispívá
více než jeden zdroj

Dále popsaný postup se aplikuje v případě, že jde o hodnocení ohrožení
lokality od dané živelné či jiné pohromy, která může mít zdroj v různých
místech. Ze systémového pohledu jde o vytvoření dlouhodobé predikce pro
proces výskytu živelné či jiné pohromy. Z tohoto důvodu se používají
prediktivní metody. Prediktivní metody dělíme na formální a neformální. Jako
osvědčené formální metody uznáváme metody:
- exaktní způsoby, které jsou založené na exaktních fyzikálních metodách
zpracování dat. Tyto jsou vzhledem ke kvalitě a množství dostupných dat
o pohromách (nejistoty a neurčitosti v datech) jen těžko použitelné při
stanovení samotné hodnoty ohrožení. Využívají se však v dalších krocích,
a to při výpočtu dynamických odezev budov a zařízení, tj. při stanovení
opatření pro prevenci a zmírnění pohrom,
- statistické metody, které jsou založené na algoritmech teorie
pravděpodobnosti, matematické statistiky a speciální statistiky pro teorii
velkých čísel. Potenciální ohrožení od pohromy v daném místě pro daný
časový interval je určeno na základě znalosti dosavadního režimu oblasti
za předpokladu, že tento režim bude zachován i v budoucnosti.
Z možných metodologií (algoritmů, např. extrapolace nebo metoda
normativní; syntéza nebo metoda morfologická; metoda intuitivní nebo
teoretická) se v bezpečnostním
inženýrství
používá nejčastěji
metodologie (algoritmus) extrapolace respektující zákon velkých čísel.
Pro určení hodnoty ohrožení je možno použít deterministický přístup,
který používá mezní odhady vstupních parametrů a nebo
pravděpodobnostní přístup, který používá odhady parametrů pro zvolené
hladiny pravděpodobnosti. Při stanovení ohrožení od pohrom se musí
používat i data z ostatních oborů a potom vznikají různé modelové
aplikace a získané výsledky mají různou vypovídací schopnost, viz např.
[8,9].
Vznik pohromy je proces, který se odehrává v místě a čase (tj. v této fázi
se neuvažují vlivy vedoucí ke změně procesů, které předurčují výskyt pohrom).
Proto také ohrožení od živelné či jiné pohromy je funkcí místa a času, což
znamená, že jeho hodnota závisí na:
- konkrétní poloze lokality vůči zdrojovým oblastem, ve kterých vznikají
sledované živelné či jiné pohromy, jejichž dopady se mohou v lokalitě
projevit, tj. závisí na velikosti maximálních možných pohrom
v jednotlivých oblastech vzniku pohrom, na parametrech šíření dopadů
mezi touto oblastí a lokalitou a na vzdálenosti mezi lokalitou a těmito
oblastmi,
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- období (časovém intervalu), ve kterém je ohrožení od pohromy
zvažováno. Protože četnost velkých pohrom je malá, tak hodnota
ohrožení je jiná pro různé časové intervaly; roste s růstem délky období.
Hodnocení je buď normativní (opírá se o limitní hodnoty dané standardy
nebo normami) nebo deskriptivní (sestává z údajů, které jsou naměřené,
jakýmkoliv způsobem zjištěné, vypočítané, očekávané, expertním způsobem
odhadnuté, potenciálně možné). Podle zásad řízení bezpečnosti lze pro běžnou
potřebu používat první jmenované hodnocení a pro kritické stavby používat
druhé jmenované hodnocení.
Určení ohrožení od dané pohromy vyžaduje podrobnou výzkumnou a
technickou studii, která integruje poznatky z mnoha oborů s mezioborovými
korelacemi, viz. např. [4-6,15]. Vzhledem k nejistotám a neurčitostem se
zpracováni provádí v regionálním (150 a více km kolem studované lokality) a
lokálním (5 km kolem sudované lokality) měřítku. Zpracování regionálních dat
pro každou pohromu, která je předmětem zájmu spočívá v následujících krocích:
- sestavení katalogu živelné či jiné pohromy a scénářů živelných či jiných
pohrom z dob historických až do současné doby, včetně analýzy procesu
výskytu silných pohrom,
- provedení studií procesů, které vyvolávají vznik pohromy za účelem
získání informací o četnosti pohromy v minulých několika tisíci letech,
které nejsou doloženy pozorováními,
- vytvoření mapy, ukazující oblasti vzniku pohrom,
- určení maximálně možné velikosti pohromy v každé z oblastí a modelu
rozložení počtu pohrom dle velikosti,
- výpočet regionálních závislostí, vyjadřujících útlum velikosti pohromy se
vzdáleností ve směru oblast vzniku - sledovaná lokalita,
- výpočet ohrožení.
Základní data lze zpracovat několikerým způsobem, a proto lze v praxi
odlišit několik úrovní odhadu ohrožení. Nejjednodušší odhady vycházejí přímo
ze souboru pozorování o pohromě, shromážděných v době historické i
současné, tj. z databáze o pohromě, následují odhady získané z map největších
pozorovaných dopadů pohrom. Takto provedené odhady vycházejí vlastně
z nevyjádřeného předpokladu, že ve všech oblastech, ve kterých daná pohroma
vzniká se již projevila maximální pohroma. Neurčitost a nejistota takto
získaných odhadů je ovlivněna oprávněností zmíněného předpokladu. Někdy se
v těchto souvislostech uvádí, že bezpečnost z hlediska pohromy má historické
omezení. To znamená, že čím větší je interval, z něhož jsou pozorování, tím
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větší je pravděpodobnost, že získané hodnoty nebudou překročeny. S ohledem
na požadavek extrémní bezpečnosti a na poznání, že ohrožení od pohromy je
ovlivněno celou řadou kvalitativních a kvantitativních faktorů se
v bezpečnostním inženýrství v případě kritických objektů tyto jednoduché
odhady nepoužívají. Používají se odhady složitější, které jsou založeny na
hodnocení charakteristik z dalších oborů, které poskytují poznatky o sledované
pohromě.
Výpočetní vzorec a příklady výsledků pro zemětřesení jsou uvedeny
v pracích [3,15]. Protože živelné a jiné pohromy mají svá specifika, je třeba
k vypracování přesných postupů hodnocení pro každou z nich je třeba vytvořit
expertní skupiny, ve kterých nebudou jen experti z výzkumných ústavů, kteří
zajišťují monitoring pohromy a základní zpracování dat, ale i experti, kteří znají
potřeby praxe a mají zkušenosti ve tvorbě předpisů.
Metodika vychází z dále uvedených předpokladů:
1. Na úrovni republiky jsou vymezeny pojmy, stanoveny principy
hodnocení ohrožení, hodnocení a řízení rizika a principy řízení
bezpečnosti, viz příloha práce [2].
2. Ohrožení se dělí do kategorií 0,1, …,5 takto:
0
1
2
3
4
5

-

zanedbatelné,
velmi malé,
malé
střední
vysoké
velmi vysoké

3. Konkrétní postup závisí na tom, zda stát zajistil normativy pro
jednotlivé pohromy nebo ne, a proto se dále provádí rozlišení v tomto
smyslu.
4. Ohrožení se počítá dle vhodných algoritmů, které jsou pro každou
pohromu stanovené, tj. výpočet ohrožení může být založen na
scénářích pohrom nebo může být spočten teoretickými algoritmy, které
jsou specifikovány v odborné literatuře a jsou průkazné.
5. Z důvodu zajištění bezpečnosti se respektuje, že velké pohromy
s ničivou silou se vyskytují zřídka, a proto se používá hodnocení
respektující zákon velkých čísel, tj. algoritmy založené na extrémních
nebo mezních odhadech.
6. Odlišují se velikosti maximálních pohrom a jejich dopadů založené na
pozorovaných datech (tzv. maximální pozorované) a velikosti získané
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specifickými algoritmy založenými na teorii extrémních hodnot či
mezních odhadů (tzv. maximální očekávané).
Při přípravě podkladů je nutno dodržovat dále uvedené požadavky:

1. Použít pojmy specifikované v příloze [2]. .
2. Aplikovat postup uvedený v práci [2] pro kvalifikované vrcholové
řízení bezpečnosti a zásady uvedené v příloze práce [2].
3. Použít soubory dat, které jsou relevantní cílům řízení bezpečnosti
včetně obnovy, zásady viz [2].
4. Data o pohromách musí být zpracována odborně správným postupem.
Je třeba použít kvalifikované metody hodnocení [2].
5. Určit dále uvedené hlavní charakteristiky pohrom: četnost, velikost,
podstata či příčina vzniku, místo výskytu, dynamika rozvoje, velikost
dopadů (schopnost ničit).
6. Zohlednit poznatky o pohromách uvedené v [14] a dalších pracích.
5.2.1. Cíl

Cílem je u sledované relevantní pohromy určit časové úseky, ve kterých
ohrožení od pohromy se stane významné s uvážením obvykle používaných
časových úseků 50, 100, 200, 500, 1000 a 10 000 let takto:
1. Velikost ohrožení od pohromy (tj. velikost maximální očekávané
pohromy či velikost jejich dopadů) ve sledovaném časovém úseku je
vysoké až velmi vysoké, tj. může vyvolat kritickou situaci, při níž se
musí nebo může být třeba vyhlásit krizovou situaci, a tudíž bude
potřeba provádět obnovu majetku po krizové situaci.
2. Velikost ohrožení od pohromy (tj. velikost maximální očekávané
pohromy či velikost jejich dopadů) ve sledovaném časovém úseku je
malá až vysoká, tj. není předpoklad pro vyvolání kritické situace, při
níž by měla být vyhlášena krizová situace, a tudíž nebude potřeba
provádět obnovu majetku po krizové situaci. Vůči těmto pohromám
však musí být prováděna opatření v územním plánování, projektování,
výstavbě a provozu objektů.
3. Velikost ohrožení od pohromy ve sledovaném časovém úseku nepatří
do kategorií vyšších, tj. 1 a 2.
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5.2.2. Postup pro veřejnou správu

Postup je nutno opakovat, pro každou relevantní pohromu na území
spravovaném příslušnou veřejnou správou, protože touto metodikou se hodnotí
jaká živelná či jiná pohroma je již krutá (závažná) pro chráněné zájmy, tj. zda je
to už padesátiletá nebo až 500letá.
1. Použít příslušné normativní materiály (tj. rozložení padesátiletých,
stoletých atd. pohrom v území) pro ČR, zpracované pro potřeby řízení
bezpečnosti, které splňují požadavky na stanovení ohrožení v různých
časových intervalech, viz výše.
2. V případě, že příslušné materiály v bodě 1 výše nejsou k dispozici
obrátit se na příslušná, vládou určená výzkumná pracoviště, aby podala
informaci o projevech a ohroženích od sledovaných pohrom na území
spravovaném danou veřejnou správou. Výzkumná pracoviště v souladu
s úrovní poznání, např. [3,4,6,8,14,15] u každé pohromy spočtou na
základě relevantních dat pro řízení bezpečnosti hodnocení ohrožení
v určeném časových intervalech 50, 100, 200, 500, 1000 a 10 000 let.
Hodnocení ohrožení i rizik u měřitelných pohrom provedou příslušná
výzkumná pracoviště na základě deterministického nebo pravděpodobnostního
přístupu dle postupů upravených technickou normou v oboru, do jehož věcné
působnosti pohroma spadá. Hodnocení na základě inženýrského úsudku,
analogie či teoretického modelu jsou možná jen v případech, kdy není dostatek
dat. V těchto případech však musí být založen monitoring, na jehož základě
budou výsledky předmětných metodik ověřeny [2]. V případě pohrom, které
nejsou exaktně měřitelné, příslušná výzkumná pracoviště použijí k jejich
klasifikaci verbální stupnice a hodnocení provedou specifickými metodami
agregace dle postupů upravených technickou normou v příslušném oboru [2].
Příslušná výzkumná pracoviště zajistí, aby všechny pohromy, které
mohou na základě hodnocení ohrožení vyvolat nouzovou situaci, jejíž zvládnutí
vyžaduje účast speciálních složek a náklady ze strany státu (tj. kategorie 2 či
vyšší) byly monitorovány. Monitoring musí být založen na současném
vědeckém a technickém poznání a musí být prováděn organizací mající
příslušnou akreditaci. Za monitoring musí odpovídat resort, do jehož věcné
působnosti pohroma patří dle kompetenčního zákona (tj. v ČR dle zákona č.
2/1969 Sb. v platném znění).
Příslušná výzkumná pracoviště zajistí roztřídění hodnot ohrožení do
kategorií ohrožení takto: 0 – zanedbatelné, 1 – malé, 2 – přijatelné, 3 – střední, 4
– nepřijatelné, ale zvládnutelné odezvou, 5 – vysoké.
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3. Stanovit rozhodovací (rizikovou) matici pro kategorie ohrožení
v závislosti na časovém úseku, kterému hodnota ohrožení odpovídá.
Např. tabulka 2.
Tabulka 2. Vyhodnocení dané pohromy dle krutosti specifikované velikostí
ohrožení ve stanovených časových intervalech.
Velmi vysoké

Ohrožení

Vysoké

O10000

Střední
Malé

O500

O1000

500 let

1000 let

O200

Velmi malé

O100

zanedbatelné

O50
Časový interval

50 let

100 let

200 let

10
let

000

4. Provést interpretaci dat o pohromě ve sledovaném místě. Tj. nastane-li
případ uvedený v tabulce 2, interpretace z hlediska řízení bezpečnosti je
následující:
* pohroma O100000 je kritická, tudíž může vyvolat kritickou situaci, při
které musí nebo může být vyhlášena krizová situace, a tudíž bude třeba
dělat obnovu majetku po krizové situaci. Z pohledu řízení bezpečnosti
je třeba dělat preventivní a zmírňující opatření v územním plánování,
projektování, výstavbě a provozu občanských a technologických
objektů i infrastruktury,
* pohroma O200, O500 a O1000 jsou specifické, tj. mohou vyvolat
nouzové situace kategorie 3 – 4, a proto s nimi musí počítat odezva.
Z pohledu řízení bezpečnosti je třeba dělat preventivní a zmírňující
opatření v územním plánování, projektování, výstavbě a provozu
občanských a technologických objektů i infrastruktury,
* pohroma O100 je relevantní a měla by být zvládnuta běžnými
standardními prostředky odezvy. Z pohledu řízení bezpečnosti
dosavadní opatření prováděná v územním plánování, projektování,
výstavbě a provozu občanských a technologických objektů i
infrastruktury jsou dostatečná. Opatření musí být pravidelně
prověřována z hlediska jejich účinnosti,
* pohroma O50 je relevantní, a měli by ji zvládnout občané bez
výkonných složek na základě své výchovy a zkušeností. Zde má svoji
roli vzdělání a výchova.
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Tímto způsobem se zjistí, jestli kritickou situaci v daném území
představuje za existujících podmínek již 50letá pohroma (např. 50letá povodeň)
a nebo až 500letá pohroma. Zda riziko spojené s tímto ohrožením je či není
přijatelné rozhoduje veřejná správa dle svých prostředků i znalostí, vždy jde o
rozhodnutí na úrovni politické reprezentace. Vybrané expertní skupiny by však
měli vždy připravit kvalifikovaný podklad k rozhodnutí.
6. Závěr

Předložená metodika umožňuje připravit podklady, na jejichž základě
může veřejná správa na základě politicky stanovené úrovně přijatelného rizika
kvalifikovaně rozhodnout o opatřeních pro případ živelných a jiných pohrom.
Tj. rozhodnout, zda v území či objektu v případě každé individuální živelné či
jiné pohromy se musí dělat preventivní a zmírňující opatření již pro n-letou nebo
až (n+k)-letou živelnou či jinou pohromu, která je pro dané území relevantní.
Nebo může také rozhodnout, že v případě dané živelné či jiné pohromy se
nebudou dělat žádná další opatření ani pro n-letou živelnou či jinou pohromu, i
když tato je na území / v objektu relevantní a že případné nepřijatelné dopady
zvládne odezva, která má k tomuto účelu síly a prostředky.
Aplikací metodiky se ušetří síly a prostředky, tj. nebudou se aplikovat
tam, kde to není nutné a zajistí se úroveň bezpečnosti odpovídající stanovené
úrovni přijatelného rizika. Z toho vyplývá, že když se bude chtít bezpečnost
s ohledem na živelné a jiné pohromy zvýšit, tak se musí snížit úroveň
přijatelného rizika a musí se specifikovat a aplikovat vhodná preventivní a
zmírňující opatření. Zároveň se stanoví jasná úroveň primární ochrany životů a
zdraví lidí, jejich majetku a životního prostředí a bude zřejmé, co je nechráněné
a bude postižené při výskytu živelné či jiné pohromy větší než n-letá živelná či
jiná pohroma, vůči které se systematicky provádí preventivní a zmírňující
opatření. Civilní obrana tak získá reálné představy o tom, na co se je třeba
soustředit při přípravě a při výchově lidí.
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Vzdělávání v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva.
Mgr. Jaroslava Starcová
MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26 ,Praha 414
e-mail: jaroslava.starcova@grh.izscr.cz

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení, která byla schválena
usnesením BRS č. 211 dne 25. září 2001 již přestala odpovídat stávajícím
potřebám v návaznosti na realizovanou reformu veřejné správy a na ni
navazující legislativní změny a bylo nutné ji aktualizovat. Po komplexním
posouzení všech navrhovaných úprav, které vyplynuly z reformy veřejné správy
a s ní souvisejících legislativních norem nově upravujících přípravu a
vzdělávání státních zaměstnanců a zaměstnanců ve správních úřadech a
úředníků územních samosprávných celků se ukázalo, že stávající Koncepci není
vhodné z důvodů nového pojetí a zachování přehlednosti aktualizovat
zapracováním změn do jejího textu, ale nahradit jí novou. Na tomto procesu se
podílela mezirezortní pracovní skupina ve spolupráci s dalšími relevantními
subjekty (celkem 10).
Aktualizovaný materiál , který zdůrazňuje potřeby vzdělávání, upřesňuje
formy i obsah a jasně stanovuje rozsah pro jednotlivé cílové skupiny, byl
předložen do Bezpečnostní rady státu a usnesením č. 14 ze dne 16. listopadu
2004 schválen a nahrazuje tak již neplatnou Koncepci z roku 2001.
Z hlediska věcného zaměření vzdělávání v předmětné oblasti nová Koncepce
pokrývá problematiku krizového řízení, ochrany obyvatelstva, obrany státu,
ochrany ekonomiky, hospodářských a dalších opatření pro krizové stavy, vnitřní
bezpečnosti a pořádku, požární ochrany a integrovaného záchranného systému.

Nová Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení systémově řeší
přípravu osob v předmětné oblasti, stanovuje cílové skupiny, stanovuje způsoby
a zásady pro zpracování vzdělávacích programů pro jednotlivé cílové skupiny,
vytváří podmínky k získávání a prohlubování kvalifikace a její zvyšování
v oblasti potřebné pro činnost profesionálních pracovníků a osob dotčených
oblastí krizového řízení, realizuje koordinaci a výkon státní správy v oblasti
činností spojených se vzděláváním v krizovém řízení v rezortu Ministerstva
vnitra ve spolupráci s dalšími zainteresovanými ústředními správními úřady.
Cílem nové Koncepce je:
- systémové řešení přípravy osob v předmětné oblasti;
- stanovení cílových skupin;
- stanovení způsobů a zásad pro zpracování vzdělávacích programů pro
jednotlivé cílové skupiny;
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- vytvořit podmínky k získávání a prohlubování kvalifikace a její zvyšování
v oblasti potřebné pro činnost profesionálních pracovníků a osob dotčených
oblastí krizového řízení;
- realizovat koordinaci a výkon státní správy v oblasti činností spojených se
vzděláváním v krizovém řízení v odpovědnosti MV ve spolupráci s dalšími
zainteresovanými ústředními správními úřady.
Základními východisky byly zákony, legislativní předpisy a další dokumenty
řešící problematiku:
- národního programu rozvoje vzdělávání,
- krizového řízení, ochrany obyvatelstva, ochrany ekonomiky (ekonomické
bezpečnosti), obrany státu, vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku,
integrovaného záchranného systému a hospodářských opatření pro
krizové stavy,
- právní normy a další interní akty řízení nově upravující přípravu a
vzdělávání státních zaměstnanců a zaměstnanců ve správních úřadech a
úředníků samosprávných celků.
Systém přípravy osob
byl rozdělen do dvou úrovní:
- získání kvalifikace cestou vyššího odborného vzdělávání nebo
vysokoškolského vzdělávání,
- další profesní vzdělávání.
Získávání kvalifikace nebo její prohlubování cestou vyšších odborných
nebo vysokých škol je realizováno v rámci akreditovaných vzdělávacích a
studijních programů vytvářených s postavením vysokých škol, zejména
akreditovanými programy MŠMT (podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách).

Nově do procesu profesního vzdělávání vstoupily některé vyšší odborné
školy nebo vysoké školy, které mají nebo usilují o získání akreditace MŠMT ke
vzdělávání v této oblasti.
I když neexistuje povinnost těchto škol vytvářet vzdělávací a studijní
programy pro uvedenou oblast, je tato možnost zohledněna v Koncepci v příloze
1, která obsahuje doporučený obsah akreditovaných studijních programů
v obecné i speciální části.
V souvislosti s toto skutečností se dne 2. prosince 2004 se na MVgenerálním ředitelství HZS ČR uskutečnil seminář se zástupci vysokých
škol, které již mají akreditované vzdělávací programy nebo o ně žádají,
respektive chtějí požádat. Jejich představitelé podali informace o
zkušenostech se vzděláváním, přípravě a schvalováním vzdělávacích a
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studijních programů na jednotlivých vysokých školách a mají zájem podílet
se na realizaci úkolů v této oblasti.

Spolupráce s vysokými školami se předpokládá při zpracování studijních
programů a vzdělávacích programů v rámci dalšího profesního vzdělávání.
Vysoké školy se mohou podílet na vzdělávání v oblasti krizového řízení až po
akreditaci instituce, vzdělávacích programů a lektorů ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, respektive ministerstvem vnitra.
Další profesním vzdělávání je určeno pro cílové skupiny pracovníků se
zaměřením na prohloubení kvalifikace potřebné k výkonu funkce nebo činnosti
v oblasti krizového řízení, její udržování a pravidelnou aktualizaci odborných
znalostí včetně získávání a prodlužování odborné způsobilosti opravňující
k výkonu určených činností nebo na doplnění potřebných znalostí z oblasti
krizového řízení pro konkrétní funkce nebo činnosti, jejich udržování a
pravidelnou aktualizaci. Bude zabezpečováno formou vzdělávacích programů
pro příslušné cílové skupiny zainteresovaných pracovníků.
V Koncepci byla stanovena obsahová náplň vzdělávacích programů, která
bude respektovat následující kategorizaci vzdělávacích modulů:
- MODUL A - obecné základy krizového řízení,
- MODUL B - úvod do problematiky krizového řízení,
- MODUL C - krizové řízení při nevojenských krizových situacích,
- MODUL D - obrana státu,
- MODUL E - ochrana obyvatelstva,
- MODUL F - ochrana ekonomiky (ekonomická bezpečnost),
- MODUL G - vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek,
- MODUL H - hospodářská opatření pro krizové stavy,
- MODUL I - integrovaný záchranný systém,
- MODUL J - krizové řízení v oblasti zdravotnictví.
Podle systémového přístupu vzdělávání byly stanoveny následující cílové
skupiny:
1. úředníci územních samosprávných celků:
- vedoucí úřadů,
- vedoucí úředníci s obecnou odpovědností,
- vedoucí úředníci s přímou odpovědností,
- úředníci „specialisté“.

2.
-

státní a ostatní zaměstnanci ve správních úřadech:
členové vrcholového managementu s obecnou odpovědností,
členové vrcholového managementu s přímou odpovědností,
členové středního managementu s obecnou odpovědností,
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- členové středního managementu s přímou odpovědností,
- specialisté v oblasti krizového řízení.
3. po nabytí účinnosti služebního zákona (prozatím odložen
s platností od r. 2007):
- státní zaměstnanci ve služebních úřadech,
- státní zaměstnanci v oboru služby č. 33 – vnitřní věci a č. 60. –
HOPKS.
4. osoby, jejichž služební vztahy se řídí zvláštními právními
předpisy pro ozbrojené síly a bezpečnostní sbory (např. AČR,
PČR, HZS ČR atd.),
5. ostatní osoby, jejichž pracovní náplň je dotčena povinnostmi ve
vztahu ke krizovému plánování (subjekty hospodářské
mobilizace, zdravotnictví, chemického průmyslu, dopravy, atd.),
6. volení a další funkcionáři nepodléhající požadavkům na
vzdělávání podle výše uvedených právních předpisů a
vyžadující individuální přístupy (např. členové Parlamentu ČR,
hejtmani krajů atd.).
Nejdůležitější úkoly Koncepce, kromě vlastní realizace vzdělávání
příslušnými institucemi jsou dány harmonogramem prací. Zpracování
vzdělávacích programů je stanoveno do 30. června 2005 ve spolupráci se všemi
relevantními subjekty i vysokými školami. Zpracování studijních materiálů pro
jednotlivé vzdělávací moduly tak, aby došlo k ujednocení vzdělávání, se
předpokládá do konce roku 2005.
Koordinace vzdělávacího procesu zůstává v gesci MV–generálního
ředitelství HZS ČR ve spolupráci s ostatními relevantními ústředními správními
úřady.
S úplným zněním Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení včetně
příloh se lze seznámit na stránkách www.mvcr.cz
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Hrozba chemického a biologického terorismu a ochrana proti nim
Ing. Ladislav Středa, CSc.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, odbor pro kontrolu zákazu chemických
a biologických zbraní, Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1, tel. 2 216 24 288,
e-mail: ladislav.streda@sujb.cz
Klíčová slova
Chemický terorismus, biologický terorismus, toxické látky, biologická agens,
preventivní opatření, záchranné operace
Abstrakt

Chemický a biologický terorismus se stává jednou z hlavních
bezpečnostních hrozeb 21. století. Jejich důsledkem jsou vždy ztráty na lidských
životech, proto je nezbytné vytvořit účinný systém opatření, který by ztráty
významně redukoval. V rámci tohoto systému sehrávají důležitou úlohu
preventivní opatření, ale rozhodující jsou efektivní opatření realizovaná po
provedeném chemickém nebo biologickém teroristickém útoku. Hlavní
problémy likvidace následků těchto teroristických útoků zahrnují koordinaci
záchranných prací, přípravu a výcvik speciálních jednotek, systém pro získávání
informací, materiální vybavení a kapacity záchranných složek.
Úvod

V době počínajícího 21. století se objevují nové bezpečnostní hrozby,
které byly v době studené války utlumeny - šíření zbraní hromadného ničení,
organizovaný zločin, nezákonný obchod se zbraněmi a šíření drog, nacionální
extremismus a především obrovský rozmach mezinárodního terorismu.
Masové použití konvenčních prostředků nebo prostředků hromadného
ničení především proti civilnímu obyvatelstvu se začalo v odborných kruzích
označovat pojmem superterorismus. Superterorismus zahrnuje široké spektrum
možností ohrožení národní i mezinárodní bezpečnosti, od jaderného výbuchu až
ke kybernetickému terorismu. Může se na něj pohlížet jako na „použití
prostředků ohrožení, které jsou schopny vyvolat hromadné ztráty osob,
hromadné ničení popř. vedou k dlouhodobým škodám a dlouhodobým
následkům pro společenskou strukturu“.[1] Teroristický útok za použití
jaderných zbraní, radioaktivních látek, toxických chemických látek nebo
biologických agens a toxinů se jednoznačně považuje za formu superterorismu.
Důsledky těchto útoků mohou mít katastrofální následky a proto příprava
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důkladných opatření pro likvidaci jejich následků se v současné době stávají
objektivní nutností.
Chemický terorismus

Chemický terorismus lze chápat jako „použití chemických zbraní,
bojových chemických látek, průmyslově vyráběných toxických chemických
látek, jakož i jakékoliv teroristické akce proti chemickým a petrochemickým
zařízením jednotlivci, nestátními skupinami nebo státem podporovanými aktéry
proti konkrétní sociální skupině k vyvolání strachu nebo teroru“.[2] V souladu
s výše uvedenou definicí lze v případě chemického terorismu uvažovat
následující zdroje teroristického útoku: [3]

• zneužití existujících chemických zbraní
Za jednu z možností lze dnes považovat přístup k chemickým zbraním, které
oficiálně vlastní Ruská federace, USA, Indie, Jižní Korea, Libye a Albánie.
Předpokládá se, že tyto zbraně dále vlastní Egypt, Sýrie a KLDR.
• vlastní výroba bojových chemických látek
V úvahu připadají především látky nervově paralytické a dále látky
zpuchýřující, dusivé a všeobecně jedovaté.
• zneužití běžně průmyslově vyráběných toxických chemických látek
Předpokládá se použití široké škály chemických látek, snadno dostupných,
které nejsou předmětem žádného mezinárodního ani národního kontrolního
režimu, dráždivých látek, omamných nebo psychotropních látek.
• útoky na petrochemická a chemická zařízení
Tato forma teroristického útoku může být pro některé teroristické organizace
velice atraktivní i s přihlédnutím ke způsobeným materiálním škodám.
Biologický terorismus

Analogicky jako v případě chemického terorismu lze biologický
terorismus chápat jako „použití bakteriologických (biologických) a toxinových
zbraní, biologických agens a toxinů nebo vysoce infekčních materiálů, jakož i
jakékoliv teroristické akce proti biologickým zařízením jednotlivci, nestátními
skupinami nebo státem podporovanými aktéry proti konkrétní sociální skupině
k vyvolání strachu nebo teroru“.[2] Biologická agens mohou být cíleně použita
nejen pouze proti osobám, ale také proti zemědělským plodinám, domácímu
hospodářskému zvířectvu a specifickému druhu materiálu.
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Můžeme předpokládat následující zdroje biologického terorismu:[3]
• zneužití existujících bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
Není známo, zda se tyto zbraně nacházejí v arzenálech některých armád, ale
předpokládá se, že některé země se vývoji biologických a toxinových zbraní
intenzívně věnují (Írán, Sýrie, KLDR).
• vlastní výroba biologických agens
Převažují názory odborníků, že dokonce výroba i nejprimitivnějšího
biologického agens a následně jeho úprava do formy biologické zbraně
vyžaduje vědecké znalosti a odpovídající výcvik personálu.
• zneužití vysoce infekčních materiálů
Nelze vyloučit zneužití jakéhokoliv infekčního materiálu (z biologických
laboratoří, sbírek kultur) včetně např. i infekčních odpadů z nemocnic.
• útoky na biologická zařízení
I když tato forma teroristického útoku je nejméně pravděpodobná, je třeba ji
rovněž vzít v úvahu při hodnocení možných rizik.
Hrozba chemických a biologických teroristických útoků

Nyní, když se hrozba chemických a biologických teroristických útoků
stává den ode dne reálnější, je třeba vážně uvažovat, jaká protiopatření je třeba
přijmout. Žádné řešení nemůže úplně eliminovat hrozbu chemického nebo
biologického terorismu, ale může významně redukovat dopad těchto
teroristických útoků. Ochranná opatření je nutno budovat především na národní
úrovni, avšak vzhledem k tomu, že terorismus je globálním jevem, je třeba
posilovat mezinárodní spolupráci a aktivity významných mezinárodních
organizací včetně nejvýznamnější mezinárodní organizace - OSN.
Obecnými společnými rysy chemických i biologických teroristických
útoků je skutečnost, že by především mohly být realizovány v místech s velkou
koncentrací osob (v metru, dopravních prostředcích, na nádražích, letištích,
obchodních domech, sportovních nebo kulturních zařízeních apod.),
významných objektech (ústředních správních úřadech, zahraničních
zastupitelských úřadech, sektoru bankovnictví, sdělovacích prostředcích,
podnicích apod.) nebo v menší míře využitím systémů považovaných za
hermetické (např. rozvody pitné vody). Jejich důsledkem by byl velký počet
zasažených osob (především civilních), nevybavených odpovídajícím způsobem
ochrannými prostředky a nevycvičených v reakci na podobné případy. Druhým
charakteristickým rysem těchto útoků je, že by byly především provedeny bez
varování, bez výstrahy a anonymně.
Je potřebné vzít v úvahu i výrazné rozdíly obou těchto teroristických
útoků, pokud se týká doby projevu prvních příznaků, jejich rozvoje, požadavků
na první pomoc a způsob léčení atd. Bojové chemické látky i další toxické
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chemické látky působí obecně během minut, mají tedy rychlý nástup vyžadující
okamžité poskytnutí první pomoci a rychlé léčení. Biologická agens mají
mnohem delší období nástupu, často v období dnů nebo týdnů, ale umožňují
vznik onemocnění, která vyžadují dlouhodobou intenzivní péči a v některých
případech jsou schopné interhumánního přenosu.
Preventivní opatření proti chemickému a biologickému terorismu [4]
Legislativní opatření
Přijetí odpovídající národní legislativy je fundamentálním opatřením
v systému prevence proti jakýmkoliv teroristickým aktivitám. Předpokládá jasně
definovat, že veškeré tyto aktivity jsou zločinem a je třeba stanovit i systém
sankcí v případě, že dojde k porušení tohoto ustanovení.
Sběr informací a pozorování teroristických organizací
Toto je úkolem především bezpečnostních složek. Jedná se o nepřetržité
aktualizování údajů o místních teroristických skupinách a o jejich případné
spolupráci se zahraničními skupinami, shromažďování informací od úřadů,
organizací i obyvatelstva, zavedení a udržování operativní databáze pro
plánování, analýzu a prognostiku.
Kontinuální monitoring všech potenciálních oblastí rizika
Především se bude jednat o místa, která mohou být přednostně cílem
teroristického útoku, tj. místa s velkou koncentrací osob. U těchto objektů je
nezbytné zhodnotit předpokládaná rizika, zpracovat nejhorší variantu
teroristického napadení a vypracovat příslušné krizové plány.
Koordinace činnosti organizací, jejichž činnost se dotýká této problematiky
Důsledná koordinace činnosti bezpečnostní služby, vybraných úřadů
státní správy, speciálních jednotek, civilní ochrany, policie, hasičů a záchranářů
je nezbytným předpokladem úspěchu v boji proti terorismu. Toto opatření
vyžaduje i zpracování potřebných plánovacích dokumentů k likvidaci následků
případného teroristického útoku, výcvik těchto řídících složek, zajištění zásob
potřebného materiálu včetně příslušného technického zázemí (kompetentní
laboratoře).
Důsledná kontrola prekurzorů bojových chemických látek, biologických agens
a toxinů, materiálů a technologií, zneužitelných pro chemický nebo biologický
terorismus
Obchod s těmito materiály musí být podroben hlubšímu monitorování a
důkladnější kontrole. Ve snaze minimalizovat rizika šíření zbraní hromadného
ničení jak na státní úrovni, tak z hlediska ochrany před terorismem, přijalo
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mezinárodní společenství mnohostranné úmluvy, zabraňující šíření a používání
těchto zbraní a prosazující jejich úplnou likvidaci, které obsahují i omezení
v oblasti obchodu. Tyto konvence musí být dále posíleny zdokonalením
verifikačních opatření a sankčních mechanismů.
Příprava a výcvik speciálních jednotek
Rozhodující je zdokonalení připravenosti speciálních jednotek na
chemické a biologické teroristické útoky. Tyto jednotky, které jsou předurčeny
pro řešení mimořádných situací (policie, hasiči, záchranáři, zdravotnická
zařízení) musí být adekvátně materiálně vybaveny a vycvičeny pro případy
těchto teroristických útoků, zvláště útoků velkého rozsahu.
Zdokonalení technických prostředků
Je nezbytné dále zdokonalovat technické prostředky pro ochranu před
účinky chemického a biologického terorismu (včetně jednoduchých prostředků
pro případ evakuace osob z kontaminovaného prostředí), prostředky pro detekci
a prostředky pro dekontaminaci chemických látek a biologických agens. Pro
prevenci teroristické činnosti má vývoj kvalitních detektorů prvořadou
důležitost.
Příprava obyvatelstva
Veřejnost musí být lépe informována o možnostech chemických a
biologických útoků a připravována na možnou reakci v případě těchto útoků.
Nárůst v uvědomování by významně přispěl ke snížení ztrát při teroristických
útocích. Přípravu obyvatelstva je třeba zaměřit na otázky jaké reálné hrozby
těchto teroristických útoků existují, jak identifikovat jejich příznaky a jak se
odpovídajícím způsobem chránit. Toto je aktuální především pro personál
objektů, které mohou být pravděpodobnými cíli teroristických útoků. Pro
ochranu obyvatelstva je to dále řada dalších opatření, jako jsou dostatečné
zásoby ochranných masek, vybavení prostředky pro dekontaminaci, připravený
program pro hromadnou vakcinaci, širší a důkladnější plánování postupů při
vzniku mimořádné situace, informace o pohotovostních úkrytech a další.
Redukce poskytovaných informací
Jakkoliv je to obtížné v éře Internetu, je nezbytné redukovat množství
informací, které by mohly být návody pro teroristické skupiny, jak vyrobit/získat
chemické resp. biologické komponenty využitelné pro teroristický útok. Snadná
dostupnost vzdělání v akademických institucích vyspělých států je v současné
době považována za „potrubí“ technických informací.
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Zabránit „úniku mozků“
I když tento problém je zvažován především k vědeckým pracovníkům ze
států bývalého Sovětského svazu nelze ani v podmínkách jiných států vyloučit
možnost, že by tito špičkoví pracovníci mohli být získáni některou teroristickou
organizací.
Opatření po chemickém teroristickém útoku [5]

Je velice obtížné zpracovat jednotný scénář chemického napadení a
především jednotný systém opatření, která je nutno realizovat po chemickém
napadení. Společnou charakteristikou pro jakýkoli případ chemického terorismu
je, že důsledkem těchto teroristických útoků je velký počet zasažených osob
(nevybavených a nevycvičených, převážně civilního obyvatelstva); záchranné
operace vyžadují značné úsilí při koordinaci záchranných a likvidačních prací,
především v poskytování lékařské péče zasaženým; zasažené osoby, živé
i usmrcené, jsou rozsáhle kontaminovány na celém povrchu těla a oděvu
a včasná a účinná dekontaminace osob v místě výskytu toxických látek, která
musí předcházet poskytování lékařské péče, je jedním z nejdůležitějších prvků
záchranných operací.
Výčet uvedených opatření není uveden v přesném časovém sledu
s uvedením zejména časových nároků na jednotlivé etapy. Etapy se prolínají a
vzhledem k odbornosti jednotlivých zasahujících složek budou probíhat téměř
souběžně.
1. etapa - okamžitá opatření
• včasné poznání příznaků napadení
Toto opatření představuje znalost základních vlastností bojových chemických
látek resp. vysoce toxických chemických látek (skupenství, zápach,
orientačně mechanismu působení) a příznaků jejich zasažení.
• vlastní ochrana a evakuace
Znalost možností ochrany před účinky toxických látek, zachování klidu a
pořádku v případě napadení, zabránění paniky, použití jednoduchých či
improvizovaných prostředků ochrany a vlastní organizovaná evakuace může
výrazným způsobem snížit ztráty a usnadnit průběh likvidace následků.
• předpověď šíření oblaku toxické látky
S využitím předpovědi meteorologické situace v napadené oblasti lze
kalkulovat oblasti, kde může docházet k ohrožení životů a zdraví osob.
• uzavření oblasti napadení kordonem
Okamžitá izolace oblasti napadení s cílem zamezit rozšíření kontaminace,
uzavření silničního, železničního, leteckého spojení, zřízení policejní
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kontroly na klíčových silničních/železničních uzlech jsou rozhodující
opatření před zahájením vlastních záchranných prací.
2. etapa - příprava záchranné operace
• vytýčení kontaminované oblasti
Nezbytné je co nejdříve detegovat/identifikovat druh použité toxické
chemické látky a určit rozhraní kontaminované a nekontaminované oblasti na
místě napadení. Následně je třeba vytýčit místo napadení k další prevenci
šíření kontaminace záchrannými týmy/zasaženými osobami vstupujícími do
napadené oblasti a opouštějícími tuto oblast.
• místo vstupu/výstupu
Zřídit místo vstupu/výstupu pro zasažené a záchranné týmy v jednom (nebo
více) klíčových dopravních uzlech. Místo vstupu/výstupu bude vyžadovat
logistickou, dopravní, zásobovací a zdravotnickou podporu společně
s nezbytnou infrastrukturou, jako je např. hlavní přívod vody, elektrické
energie apod.
• příprava místa pro dekontaminaci osob a zdravotnické zajištění
Před transportem do nemocnice bude nezbytné provést dekontaminaci
zasažených a poskytnout jim první pomoc mimo rizikovou oblast.
3. etapa - vlastní záchranná operace
• pyrotechnický a chemický průzkum.
V místě teroristického útoku mohou být kromě chemických látek použita
různá nástražná a výbušná zařízení. Souběžně s důkladným chemickým
průzkumem musí proto probíhat i pyrotechnický průzkum.
• evakuace postižených
Evakuaci postižených zajišťují v tomto období záchranné týmy. V ideálním
případě příslušníci těchto týmů na místě napadení nasazují vážně zasaženým
ochrannou masku, v případě napadení nervově paralytickými látkami aplikují
antidotum a provádějí částečnou dekontaminaci odkrytých částí těla a oděvu
osob s využitím sorpčních dekontaminačních prostředků.
• poskytnutí první pomoci pacientům na místě dekontaminace
Rozhodující první pomoc je postiženým poskytnuta na místě dekontaminace
osob. V rámci tohoto místa je účelné aktivovat tři pracoviště - pro
dekontaminaci zraněných osob, evakuovaných osob a příslušníků
záchranných týmů.
• lékařská péče postiženým
Následná lékařská péče postiženým je poskytována v nemocničních
zařízeních standardními postupy léčení.
4. etapa - následná opatření
• dekontaminace místa napadení
Je nezbytná důkladná dekontaminace místa napadení. V rámci kontroly
úplnosti dekontaminace je potřebné odebírat vzorky z dekontaminované
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oblasti pro následnou chemickou analýzu a vydat rozhodnutí o dalším vstupu
do této oblasti.
• pokračující monitoring oblasti napadení a místa šíření oblaku
Pro zabezpečení ochrany osob a jejich případné evakuaci z rizikové oblasti je
třeba pokračovat v monitoringu šíření oblaku toxické látky ve směru šíření
větru až do potvrzení, že další kontaminace osob nehrozí.
• pokračující léčba postižených
Zasažení především bojovými chemickými látkami ale i některými toxickými
chemickými látkami vyžadují dlouhodobé léčení ve specializovaných
zdravotnických zařízeních.
Opatření po biologickém teroristickém útoku [6,7]
Při hodnocení možné hrozby biologického napadení je třeba vždy počítat
s nejhorším možným scénářem, tzn. skryté biologické napadení, které bude
zjištěno až následně na podkladě hromadného výskytu infekčních onemocnění.
Diagnózy budou pravděpodobněji záviset na stálém pozorování stavu veřejného
zdraví a výskytu neobvyklých příznaků.

Při zneužití biologických agens dochází v daném místě ke vzniku a šíření
onemocnění - vzniká ohnisko nákazy. Obecně lze pro likvidaci následků
biologických útoků předpokládat následující opatření:

• potvrzení, zda se jedná o vypuknutí přirozené epidemie nebo epidemie uměle
vyvolané
• identifikace původce nákazy
• zhodnocení potenciálního šíření
• ochrana záchranářů a pracovníků poskytujících zdravotní péči
• kontrola infekce
• lékařská péče (izolace, observace, karanténa)
Problémy likvidace následků chemických a biologických teroristických
útoků [5]
Vytvoření účinného systému prevence teroristických útoků a opatření k
likvidaci následků teroristických útoků - to je problém všech států na světě,
včetně těch nejvyspělejších. Úplná připravenost na jakýkoliv druh teroristického
napadení a vyloučení jakýchkoliv ztrát po teroristických útocích jsou zcela
nemožné.

Podle názoru odborníků bylo zásadní chybou, když se v minulosti
spojovala reakce na jaderný útok a chemický útok s reakcí na biologické útoky.
Problém biologického napadení musí být oddělen, reakce na takový útok je
značně odlišná. Přesto je možné hlavní problémy likvidace následků
chemických a biologických teroristických útoků společně shrnout do několika
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základních skupin - koordinace záchranných prací, příprava a výcvik, systém
pro získávání informací, materiální vybavení a kapacity záchranných složek.
Koordinace záchranných prací
Likvidace následků teroristických útoků vyžaduje nejen rozsáhlou a
náročnou koordinaci součinnosti zasahujících záchranných složek, ale také
přijetí účinných opatření pro ochranu potenciálně zasažených osob v místě
napadení. Při jakémkoliv teroristickém útoku vypukne panika, nepokoje, lidé
vtrhnou do lékáren, aby získali léky, budou problémy s transportem a
pohřbíváním velkého množství těl. Při virovém útoku musí být oběti pohřbeny
okamžitě, aby se předešlo šíření nemocí. Panika, strach a psychické problémy
(klaustrofobie, úzkost) se dají očekávat i mezi pracovníky zásahových jednotek.
Je těžko představitelné, že by takovou situaci zvládly pouze policejní jednotky,
bude nezbytná součinnost se složkami armády a dalšími organizacemi.
Při praktických cvičeních se rovněž objevil další problém, který výrazně ovlivnil
koordinaci záchranných prací - zahlcení řídích štábů informacemi.
Příprava a výcvik
Rozhodující je zdokonalení připravenosti jednotek prvního zásahu
(policie, hasiči, záchranáři, zdravotnická zařízení) obecně na veškeré teroristické
útoky a přednostně na chemické a biologické útoky. Tyto jednotky, které jsou
předurčeny pro řešení mimořádných situací, musí být adekvátně vyškoleny,
vycvičeny a materiálně vybaveny pro tyto zásahy. Účelné je vytvoření týmu,
speciálně vycvičeného pro případy teroristických útoků, který by byl vybaven
odpovídajícími ochrannými prostředky a prostředky pro detekci a dekontaminaci
osob, techniky a terénu, schopný v co nejkratší době zasáhnout v místě útoku.

Největší problémy z hlediska připravenosti osob představuje biologický
teroristický útok. První rozpoznání neznámého biologického útoku se dostaví,
když zdravotnický systém začne být přetížen. Většina lékařů a nemocnic není na
tento případ plně vyškolena. Detekce biologického útoku lékaři a sestrami
zůstává „nejslabším článkem“ a „kritickým bodem“ v likvidaci následků
biologických napadení.
Významná je i příprava civilního obyvatelstva, která úzce souvisí
s preventivními opatřeními popsanými výše.
Systém pro získávání informací
Každý teroristický útok jakož i hrozba tohoto útoku vyvolá zvýšenou
potřebu včasných a kvalitních informací. K tomu je nezbytné vytvořit
odpovídající systém okamžitého získávání informací z hlediska vlastností
možných použitých chemických látek (biologických agens), předpověď dalšího
šíření sekundárního oblaku chemických látek nebo biologických agens,
ochranná opatření atd.
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Materiální vybavení
Vybavení nejen civilního obyvatelstva ale i jednotek, které první zasahují
v místě napadení, není dostatečné (ochranné prostředky včetně jednoduchých
prostředků pro případ evakuace osob z kontaminovaného prostředí, prostředky
pro detekci chemických látek a biologických agens, prostředky pro
dekontaminaci). V případě biologického útoku není k dispozici dostatek lůžek,
vakcín nebo antibiotik. Otázkou je účinnost ochranných masek, pro biologickou
kontaminaci by měly být vybaveny HEPA filtry (vysoce účinnými filtry
adsorbujícími částice). Nejsou k dispozici účinné a rychle reagující senzory
biologických agens, u stávajících je nebezpečí planých poplachů. Je nemožné
skladovat dostatek očkovacích látek pro případ hromadných zasažení.

Vzhledem k vysoké finanční náročnosti materiálového a technického
vybavení, zejména však vytváření zásob antidotních prostředků, antibiotik,
chemoterapeutik a obzvláště pak vakcín, je třeba uvažovat o širších formách
mezinárodní koordinace a spolupráce.
Kapacity zdravotnických složek
Hromadné ztráty, které by jistě byly důsledkem chemického i
biologického teroristického útoky, nejsou zvládnutelné odděleními pro náhlé
případy nemocnic, případně infekčními odděleními. Pro posílení stávajících
kapacit je třeba předpokládat „náhradní zdravotnická zařízení“ jako jednoduché
ošetřovny a „náhradní márnice“, speciálně chlazená skladiště. S tím souvisí i
nedostatečné kapacity pro přepravu postižených, kapacity pro dekontaminaci a
léčebné prostředky.
Závěr

Chemický a biologický terorismus se dnes stává vážnou hrozbou. Hlavní
důvod, že existovalo zatím pouze několik případů úspěšně provedeného
chemického a biologického terorismu, je v jeho technické složitosti. Historicky
tradiční teroristé se vyvarovali chemických nebo biologických zbraní z několika
důvodů - neznalosti relevantních technologií, riziku a nepředvídatelnosti
chování toxických látek, morálního omezení, znepokojení, že nerozlišujícími
ztrátami by mohli ztratit sympatie současných nebo budoucích podporovatelů a
strachu, že útok s hromadnými ztrátami by mohl vyvolat značnou represi vlády.
Přesto se na základě současných zkušeností předpokládá, že úspěšně provedený
chemický nebo biologický teroristický útok může znamenat stovky až tisíce
usmrcených osob a limitující je celková úroveň reálně existujících opatření.
Je třeba akceptovat skutečnost, že neexistuje žádný způsob k úplné
připravenosti společnosti na jakýkoliv scénář chemického nebo biologického
útoku. Je třeba rovněž akceptovat, že případný chemický nebo biologický útok
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se nikdy neobejde bez ztrát na lidských životech. Je ale potřebné vytvářet
systém, který tyto ztráty významně redukuje.
První osoby reagující na chemický a biologický terorismus budou hasiči,
policie a zdravotnický personál. Budou pracovat v místě napadení, poskytovat
první pomoc, zahájí vyšetřování a budou udržovat pořádek. Požadavek na
výcvik těchto jednotek, prohlubování jejich zkušeností a zdokonalování
vybavení roste.
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Ochrana obyvatelstva – studijní obor FBI, VŠB – TU Ostrava
Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
VŠB – TU Ostrava, FBI, katedra Požární ochrany a ochrany obyvatelstva
Anotace
Příspěvek se zabývá problematikou výuky oboru Ochrana obyvatelstva
v akreditovaném studijním programu. Je zde zmíněn systém studia na FBI, to
znamená od předmětů přírodovědného základu až po specializační předměty.
V závěru jsou pak zmíněny různé formy studia.

V rámci akreditovaných studijních programů na FBI je vyučována i
ochrana obyvatelstva. Tato oblast je koncipována jako blok volitelných
předmětů, ve studijním oboru Havarijní plánování a krizové řízení, kterými se
student může profilovat v dané oblasti. Celé studium lze rozdělit do několika
částí. Jako primární je povinný základ studia, který vychází z přírodovědných
disciplín, například matematiky, fyziky a chemie a jejich modifikací, jedná se o
předměty povinné, které každý student musí absolvovat. Tyto, mezi studenty ne
příliš populární, předměty jsme do studijního plánu zařadili především proto, že
jejich znalost je potřebná pro zvládnutí dalších, specializačních předmětů. Jsou
zařazeny převážně v prvém ročníku studia. Na tento obecný základ studia
navazuje takzvaný oborový základ studia, také povinný, a zde jsou umístěny
aplikované předměty, například z oblasti materiálů, stavebních konstrukcí, ale i
práva, psychologie a ekonomie. Jako poslední část studia jsou pak volitelné
předměty, kterými se může student profilovat buď do oblasti krizového řízení a
nebo ochrany obyvatelstva.
Rozložení studia v jednotlivých ročnících je zobrazeno na následujícím
obrázku.
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Obr. č. 1. Rozložení studia v jednotlivých ročnících.
Systém specializace je dán kreditní formou studia. Každý student si
jednotlivé předměty (kromě těch, které jsme určili jako povinné) volí podle
svého zájmu a podle počtu kreditních bodů. Těch bodů si musí zapsat 60 za
semestr, 240 za celou dobu studia. K postupu do dalšího ročníku mu postačí
splnění 40-ti kreditů, ale do konce studia musí prokázat splnění minimálně 240
kreditů.
Studenti si předměty často nevybírají podle své budoucí specializace, ba
co hůř, často ani sami nevědí ve které oblasti by se chtěli specializovat.
Ve svém příspěvku se nechci podrobně zabývat studijním programem, ten
je ostatně k dispozici na internetových stránkách univerzity, ale chtěl bych
představit posloupnost a návaznost jednotlivých předmětů specializace ochrany
obyvatelstva. Je důležité si uvědomit, že tento skromný výčet představuje jen
zlomek toho, co musí student ve svém studiu absolvovat. Všechny předměty
níže uvedené jsou z oblasti volitelných a tedy zaleží jen na studentovi, zda si je
zapíše, či nikoli.
První ročník nemá volitelných předmětů, všechny jsou povinné. Ve
druhém ročníku to bude především předmět „Mapy a katastr nemovitostí“ v tomto předmětu naučíme studenty pracovat s mapami a katastrem nemovitostí,
což bezesporu při plánování úkrytů, umisťování zařízení na varování
obyvatelstva a podobných činnostech každý využije. Dále „Statistika“, není to
přímo předmět zaměřený do oblasti ochrany obyvatelstva, ale znalost statistiky
je potřebná v každé činnosti člověka. „Záchranářské technické prostředky“ pak
studentům poskytnou praktickou představu o tom, co mají jednotlivé záchranné
služby k dispozici a jaké jsou takticko – technické možnosti těchto technických
prostředků.
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Ve třetím ročníku studia Jsou to předměty „Likvidace havárií a katastrof“,
tady se studenti seznamují se základním rozdělením mimořádných událostí a
způsoby jejich likvidace. Tento předmět je postaven více z pohledu státní správy
než z pohledu záchranářů. Dále doporučujeme, aby se studenti seznámili
s předmětem „Stavební konstrukce a požární bezpečnost staveb“. Je důležité
pochopit, jak se stavební objekty chovají za mimořádných podmínek, které jsou
vyvolány mimořádnou událostí. Posledním předmětem třetího ročníku je
„CBRN v krizovém řízení“ jedná se o problematiku Chemického, Biologického,
Radiologického a Nukleárního terorizmu a ochrany obyvatelstva před ním.
V posledním ročníku studia to jsou následující předměty. „Průmyslová
toxikologie“ je oblast velmi častého ohrožení člověka i životního prostředí.
„Ochrana před zářením“, v tomto předmětu máme na mysli jaderné záření, ale
připravujeme inovaci i pro nejaderné záření. Poslední předmět je pak „Ochrana
obyvatelstva II“, kde studenti prohloubí své znalosti z této problematiky.
Samozřejmě, že zde nemohu vyjmenovat všechny předměty studia, je jich
mnoho, ale zájemce o studium odkazuji na internetovské stránky školy
www.vsb.cz, kde v části studium a studijní plány je uveden přehled předmětů
vyučovaný v jednotlivých oborech.

Jaké jsou formy studia? Základní formou studia je forma prezenční, to
znamená studenti dle semestrálního rozvrhu navštěvují přednášky a cvičení a ve
zkouškovém období se snaží složit předepsané zkoušky. Druhou možností je
takzvaná kombinovaná forma studia. Jedná se o kombinaci prezenční a distanční
formy studia. Prezenční forma je uskutečňována docházkou studentů na
univerzitu a to v pravidelných intervalech, například 1 x týdně v průběhu
semestru. Při těchto návštěvách se studenti dozví zejména, co se mají naučit a
většina pedagogů přednese i základní oblasti daného předmětu. Distanční forma
je pak naplňována samostudiem, samostatnou přípravou. Našim cílem je
nahradit kombinovanou formu studia distančním studiem.
Distanční forma představuje ve své podstatě samostudium. Student na
začátku semestru obdrží materiály potřebné ke studiu, seznámí se s danými
pravidly a pak už jen studuje. V závěru semestru pak ve škole složí příslušné
zkoušky. Distančně lze studovat několika způsoby. Jednak učební texty mohou
být připraveny v tištěné, papírové formě, ze které pak student studuje. Takto
připravený text ovšem musí být pojat obšírně tak, aby student pochopil
studovanou problematiku i souvislosti. Druhá forma je forma, u které se vžil
název e-learning, text je zpracován tak, aby byl přístupný například z CD a
student s pomocí počítače studuje obdobně jako z papírové knihy. Druhou
formou e-learningu je vzdělávání prostřednictvím internetu. Student obdrží
přístupové jméno a heslo a pak může studovat nejen daný předmět, ale příslušný
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software mu umožní i komunikaci s ostatními kolegy studenty, mohou se
vytvářet diskusní skupiny, ve kterých si studenti vyměňují své názory a
poznatky, tak jak to dělají běžně při verbálním styku. Je zde také možné ze
strany učitele provádět nejen konzultace, ale i kontrolní testy a podobně.
Celá oblast distančního vzdělávání je nesmírně náročná na přípravu
studijních materiálů. Nicméně na FBI se nám povedlo připravit tyto elektronické
studijní opory a to jak v systému e-learningu prostřednictvím internetu, tak i ve
verzi na nosiči CD. V současné době jsme připraveni na to, abychom mohli
zahájit distanční výuku v některých studijních modulech požadovaných
v usnesení Bezpečnostní rady státu z listopadu roku 2004 a v některých
předmětech v kombinované formě řádného studia. Jako garant tohoto studijního
oboru chci, aby tento studijní obor byl v předmětech garantovaných FBI
připraven pro plné distanční studium a to nejpozději do roku 2008, kdy nás čeká
reakreditace studijních obrů.
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Multiplatformní publikování a jeho význam pro výuku
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Klíčová slova:
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Abstrakt:

Vzdělávací texty jsou stále častěji využívány pro publikování na několika
platformách jako jsou např. knihy, WWW stránky, CD-ROM apod.
Automatizování převodu mezi jednotlivými publikačními platformami je
v současné době problematické. Řešením může být využití technologií na bázi
značkovacího jazyka XML a DTD Docbook, které oddělují obsah a vzhled
dokumentu a umožňují tak snadnou konverzi textu.
Problematika vzdělávání a zejména příprava opor vzdělávání, jako knihy,
WWW stránky kurzů, skripta apod. je velmi složitá. V současné době se
postupuje tak, že se vybere jedno cílové médium, pro které se výukové texty
připraví. Takto připravené texty jsou potom využitelné pro tuto jedinou
zvolenou platformu.
Problémem jako takovým přitom není text, ten je možné převést většinou
jednoduše, ale informace o formátování dokumentu, které jsou obvykle
specifické pro zvolenou cílovou platformu.
Dosud tento fakt nebývá vnímán jako zásadní překážka k nasazování
takových technologií. Z dlouhodobého hlediska, je ale nutno vnímat rizika, která
s sebou použití takového specializované platformy nese.
Platforma může být opuštěna, nebo se objeví nové vlastnosti
konkurenčních produktů, které by se realizátorovi vzdělávacího kurzu pro jeho
záměry hodily. Hlavní překážkou se pak stávají náklady, které s sebou změna
technologií nese.
Řada vysokých škol, a VŠB-TU Ostrava v tomto ohledu není výjimkou,
v současné době zavádí programy distančního vzdělávání s maximálním
důrazem na svobodu studujícího ve smyslu výběru způsobu jakým látku vstřebá.
Tento liberální přístup s sebou nese zásadní problém: materiály je nutné
připravit v několika verzích podle způsobu jakým budou zveřejňovány.
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Příklad způsobu publikování se souběžným zpracováním výukových
materiálů do formy skript, elektronické formy off-line a on-line formy je
zobrazen na obr. 1.

Vydavatel
Kniha

CD/DVD

Autor
Rukopis

Online
prezentace

Legenda

Ruční práce vydavatel
Obr. 1: Průběh souběžného publikačního procesu online-offline-papírová forma

Z obrázku je patrné, že zde existuje duplicita v přípravě materiálů pro
dané formy. Této skutečnosti si jsou vědomi i „velcí hráči“ v oblasti vzdělávání
a publikování. Všechny větší systémy pro sazbu (např. Adobe InDesign, Quark
XPress a jiné) obsahují moduly, které umožňují vysázenou publikaci exportovat
do dalších formátů jako je např. PDF nebo HTML pro publikaci na webu.
Problém je, že možnosti takového exportu, zejména ovlivnění vzhledu výsledku
vzhledem k cílové platformě je relativně nízká.
Systémy pro sazbu jsou přitom primárně určeny pro tisk a výstup do PDF
resp. HTML tomu odpovídá. Obrazovka počítače má ale jiný charakter a
pravidla pro efektivní zobrazování informací z hlediska procesu učení než
papírové publikace. Takovéto výstupy velmi často bývají k ničemu a jsme
obvykle nuceni se obejít více méně bez nich.
Některé on-line systémy postupují opačným způsobem. Z obsahu kurzu je
vygenerován soubor PDF nebo HTML, který je snadné vytisknout. Takový
export umožňuje například online výukové prostředí Barborka [4] vyvíjené na
fakultě FEI, VŠB-TU Ostrava.
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V zásadě však nelze říci, že export ze systému zaměřených na sazbu nebo
vzdělávání byl výrazně lepší než druhý. Mají přibližně stejná omezení, která
efektivně zabraňují v praktickém využití těchto funkcí.
Postup tvorby online kurzu s následným exportem do několika výstupních
formátů v systému Barborka je znázorněn na obr. 2.
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Automatizovaný převod
Obr. 2: Tvorba online kurzu s následným exportem textu do různých výstupních
formátů

Problémem je úzké zaměření do oblasti svého primárního nasazení.
Export je považován za něco nadstandardního, čemuž při vývoji není přikládán
přílišný význam. Navíc se jedná o in-house řešení, která v žádném případě
neusnadní migraci ke konkurenčnímu produktu.
S rozvojem informačních technologií jsme se stali svědky zajímavého
fenoménu. Možnost relativně jednoduše pořizovat dokumenty v tzv.
WYSIWYG textových editorech způsobila, že máme všude po světě miliony
autorů, kteří jsou zároveň tak trochu grafiky a fušují i do typografie. Konečně
tento článek nebyl napsán jinak.
Formátování je přitom kamenem, na kterém zatím ztroskotala prakticky
všechna systémová řešení převodu. Do určité míry je to dobře, protože autor má
nejlepší představu o tom, jak má text vypadat, aby byl splněn cíl, který si autor
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při psaní vytyčil. Bohužel autor obvykle nebývá nejlépe vybaven znalostmi, aby
tento nelehký úkol byl schopen sám optimálně zvládnout.
Zajímavou možností řešení je jít radikálně odlišnou cestou, kompletně
oddělit obsah dokumentu od jeho vzhledu. Tento koncept není nový, jeho vznik
se datuje do šedesátých let, kdy několik zaměstnanců IBM navrhlo jazyk pro
který se ustálilo jméno SGML (Standard Generalized Markup Language). Vývoj
jazyka pak pokračoval řadu let, až byl přijat jako standard ISO 8879.
Nejznámější odnoží SGML jazyka je jazyk pro popis WWW stránky, tedy
jazyk HTML (Hypertext Markup Language). Jazyk HTML přitom trpí stejnými
neduhy jako jiné publikační systémy – důsledně neodděluje vzhled od obsahu.
Z tohoto důvodu v druhé polovině 90. let začal vývoj nové odnože SGML, která
je zaměřena vyloženě na popis struktury dokumentu, nikoliv na to jakým
způsobem má faktická prezentace dokumentu vypadat. Tato odnož dostala
jméno XML (Extensive Markup Language) [1].
V roce 1991 začaly tento problém rázně řešit společnosti HaL System a
známé nakladatelství zabývající se především vydáváním knih z oblasti IT
O’Reilly. Tyto dvě společnosti vytvořili DTD (definice typů dokumentů)
specificky zaměřené do oblasti publikační, kterou nazvali Docbook [2, 3]. Vývoj
Docbooku stále pokračuje, vývoj nyní zaštiťuje zájmové sdružení OASIS.
První verze pracovaly pouze s SGML dokumenty, ale v současné době lze
již s úspěchem použít dokumenty ve formátu XML. XML je tedy obecný jazyk
pro popis dokumentu, Docbook potom je speciální podmnožinou XML, která
definuje, že dokument se skládá z kapitol, ty se skládají z podkapitol, odstavců
textu obrázků apod.
Autor tedy při psaní textu označuje jakou má daná část textu má funkci,
nikoliv ale jakým způsobem má být tento text vizuálně zpracován. Vydavatel
potom přiřadí popis vzhledu. Pro tento popis se používá jazyk SXL (specificky
navržený pro XML) nebo jazyk DSSSL (pro SGML a XML).
Tyto styly jsou aplikovány na dokument XML pomocí procesorů stylů
pro zformátování textového výstupu požadovaných vlastností tedy jak
obsahových, tak vzhledových. Tento textový výstup může být zpracován dalšími
aplikacemi pro získání výstupů ve specifických datových formátech jako je
PDF, LIT apod. Celý postup je zobrazen na obrázku 3.
Konečný výstup po automatickém generování vzhledu publikace se musí
dopracovat. Přínosem je, že objem práce, který je potom třeba do vydání
publikace vložit se minimalizuje na přijatelnou úroveň. Dopracovat je především
nutné věci, které jsou specifické pro zvolenou formu publikace.

269

Do této kategorie řadíme např. vytváření instalačních balíků výukového
softwaru nebo třeba příprava distribučního CD apod. V oblasti online výuky
bychom zde mohli zařadit zpětnovazební prvky jako jsou testy a automatickým
vyhodnocováním apod.
Docbook, ačkoliv nepochybně přináší řadu výhod, není samospasitelný a
jeho užití s sebou nese problémy, byť se jedná o problémy odlišného charakteru.
Hlavní problém bych viděl zejména v oblasti autorské přípravy textů.
Nakladatelství O’Reilly sice slavilo v této oblasti úspěch, autoři publikující
v tomto nakladatelství jsou však vesměs uznávanými kapacitami v oblasti
informačních technologiích. Zvládnutí značkovacího jazyka XML proto pro ně
nebyl až takový problém.
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XSL
DSSSL

Vydavatel

Procesor
stylů
PDF
Autor
Rukopis
(XML)

HTML

Legenda

Ruční práce vydavatel
Automatizovaný převod

...
Finální úpravy

Obr. 3: Publikační proces s využitím Docbook

Je otázkou, jakým způsobem by se k nutnosti změnit zásadním způsobem
styl psaní postavili autoři u nás, např. v oborech jako je CO nebo PO.
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Docbook není v žádném případě všelékem, jedná se ale o zajímavou
technologii, která by v oblasti vzdělávání mohla přinést výrazné úspory jak
peněz tak času.
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[1] Harold, E.R.; Means, W.S.: XML v kostce. Computerpress, Praha 2002, 439
str., ISBN 80-7226-712-4
[2] Docbook. Dostupné z WWW <URL: http://www.docbook.org/> (3.1.2005)
[3] Kosek, J.: DocBook - stručný úvod do tvorby a zpracování dokumentů.
Dostupné z WWW <URL: http://www.kosek.cz/> (3.1.2005)
[4] kol. autorů: Barborka. Dostupné z WWW <URL: http://barborka.vsb.cz/>
(3.1.2005)

271

NIEKTORÉ ASPEKTY PRÍPRAVY OCHRANY
OBYVATEĽSTVA PRI MIMORIADNYCH UDALOSTIACH
Ing. Miroslav TOMEK, PhD.
prof. Ing. Miloslav SEIDL, PhD.

Katedra technických vied a informatiky
Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity
Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina
Miroslav.Tomek@fsi.utc.sk
Miloslav.Seidl@fsi.utc.sk
Kľúčové slová:
civilná ochrana, integrovaný záchranný systém, mimoriadna udalosť, príprava
obyvateľstva, ochrana obyvateľstva,
Abstrakt:

Príspevok sa zaoberá niektorými aspektmi prípravy ochrany obyvateľstva
pri mimoriadnych udalostiach z pohľadu legislatívy Slovenskej republiky.
Analyzuje niektoré opatrenia prípravy obyvateľstva na jeho ochranu a stanovuje
priority činnosti pri riešení tohto problému.
ÚVOD
Táto práca bola podporovaná grantovou agentúrou VEGA prostredníctvom
finančnej podpory 1/2131/05.

Neoddeliteľnou súčasťou života človeka v priebehu jeho existencie je
a bude na jednej strane ďalší rozvoj a pokrok v oblasti vedecko-technického,
politického a spoločenského života, ale na strane druhej je a bude sprevádzaný
nehodami, haváriami a katastrofami. Riziká ohrozenia života a zdravia osôb
a jeho zničenie, prípadne poškodenie ich majetku narastajú. Človek je nútený
hľadať cesty, ako preventívne čeliť hrozbám a keď už vzniknú, ako eliminovať
na čo najmenšiu mieru ich negatívne dopady na život a zdravie človeka, majetok
a životné prostredie.
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Stav pripravenosti obyvateľstva na činnosť pri vzniku mimoriadnych
udalostí

Jednou z hlavných úloh a opatrení, ktoré musia riešiť orgány štátnej
a verejnej správy, v úzkej súčinnosti s právnickými a fyzickými osobami je
zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred účinkami mimoriadnych udalostí
(ďalej len MU).
Ochrana obyvateľstva je pojem veľmi široký a je potrebné pod ním
rozumieť komplex opatrení (legislatívnych, organizačných, technických,
materiálnych, finančných ap.) zameraných na prevenciu, zníženie alebo
odstránenie negatívnych účinkov na človeka a jeho okolie.
Niektoré udalosti nielen vo svete (národnostné nepokoje, prírodné živly,
ekologické katastrofy, priemyselné havárie, terorizmus ap.), ale aj na Slovensku,
ktoré sa vyskytli v ostatných rokoch spôsobili veľké straty na ľudských životoch
a obrovské materiálne škody.
Veľa týchto udalostí má celý rad spoločných faktorov. Spomenieme iba
tie najzávažnejšie, ktoré sa bezprostredne dotýkajú riešeného problému a to:

•
•
•

človek spravidla zatiaľ nevie určiť kedy, kde a aká mimoriadna udalosť
nastane a aké bude mať následky na život človeka,
príprava štátnych orgánov na riešenie MU je nedokonalá,
príprava obyvateľstva na riešenie MU je nedostatočná.

Možno konštatovať, že nedostatočný stav v oblasti prípravy obyvateľstva
Slovenskej republiky (ďalej len SR) na riešenie MU je zapríčinený malým
záujmom obyvateľstva o riešený problém. V súčasnosti povedomie väčšiny
obyvateľstva SR, vrátane mnohých predstaviteľov štátnej a verejnej správy je
v tejto oblasti nedostatočné, možno povedať nesprávne. Mnohí ľudia bez ohľadu
na vzdelanie a zastávanú funkciu zastávajú názor: ... “mňa sa to netýka ..., to je
ďaleko ..., to ide mimo mňa ..., u nás to nemôže nastať ..., sme iba tranzitná
krajina ...“, atď.
Dôkazom tohto tvrdenia sú základné nevedomosti prevažnej časti
obyvateľstva z oblasti ochrany obyvateľstva, ktoré často nepozná, ako reagovať,
čo robiť v prípade vzniku MU, kam ísť, či neisť, čo si zobrať ap.
Ďalším dôkazom, aj keď nepriamym môže byť aj vyjadrenie pomerne
malej solidarity s postihnutým obyvateľstvom vo svete (mimo územia SR), tak
ako to bolo napríklad v súvislosti s koncoročnou tragédiou ľudí v juhovýchodnej
Ázii v roku 2004. Tu sme zaznamenali oneskorenú reakcia hlavných
predstaviteľov SR, ktorá sa okrem iného odzrkadlila aj v pomerne malej výške
finančnej humanitárnej pomoci vlády, právnických a fyzických osôb. Ako dôkaz
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možno poskytnúť porovnanie stavu finančnej humanitárnej pomoci Českej
republiky (ČR) a SR ku dňu 6.1.2005 (zdroj Reuters a OSN), kde vláda ČR
poskytla 8,3 miliónov dolárov a súkromní darcovia 5 miliónov dolárov. Vláda
SR 0,23 miliónov dolárov a súkromní darcovia nula. Odlet členov Komplexnej
záchrannej skupiny bol vykonaný bez finančnej pomoci štátu a pomerne
oneskorene (obštrukcie pri získaní povolení preletu, ktoré získala ČR bez
problémov). Vzhľadom na množstvo obetí v juhovýchodnej Ázii sa nemožno
vyhovárať na prírodnú katastrofu vo Vysokých Tatrách a tým spojené problémy
pre SR.
Smerovanie prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc

Obyvateľstvo SR má právo na vytvorenie podmienok na zabezpečenie
prípravy na civilnú ochranu. Prípravu vykonávajú obvodné úrady, právnické
osoby, podnikatelia, obce a rôzne združenia humanitného zamerania.
Prípravu na ochranu obyvateľstva pri vzniku MU možno rozdeliť na
prípravu:

• orgánov štátnej a verejnej správy a právnických osôb,
• prípravu jednotiek civilnej ochrany a jednotlivých zložiek integrovaného
záchranného systému (ďalej len IZS),
• obyvateľstva.
Hlavnú pozornosť pri príprave a vlastnej ochrane obyvateľstva majú obce.
Ich významné postavenie pri plnení úloh ochrany obyvateľstva, a tým
zabezpečenie ich prípravy vyplýva z ich osobitného postavenia vymedzeného
zákonom o obecnom zriadení. Obecné úrady by mali v príprave obyvateľstva
zabezpečiť zoznámenie obyvateľstva najmä s:

•
•
•
•

charakterom možného ohrozenia,
prijatými opatreniami na znižovanie rizík ohrozenia,
prípravnými záchrannými, lokalizačnými a likvidačnými prácami pri
odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí,
ochranou obyvateľstva na prežitie pri mimoriadnej udalosti a počas
mimoriadnej situácie.

Prípravou obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc rozumieme
cieľavedomý a sústavný proces preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti,
teoretického školenia a praktického výcviku, ktoré umožňujú širokej verejnosti
získať nevyhnutne potrebné vedomosti, zručnosti a návyky na sebaochranu
a pomoc iným v núdzi.
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Na splnenie úloh súvisiacich s prípravou obyvateľstva obce organizujú
okrem iného informačnú a poradenskú činnosť s využitím prednášok, besied,
inštruktáží a seminárov. Vo svojej činnosti úzko spolupracujú so Vzdelávacím
a technickým ústavom civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči.
Nedostatkom v oblasti využitia ponúk na zvýšenie vedomostí, najmä vo
veľkých mestách je malý záujem obyvateľstva. Niekedy k nezáujmu o danú
problematiku prispievajú aj orgány štátnej a verejnej správy a to zlou
informovanosťou obyvateľstva. Príkladom môžu byť minuloročné septembrové
MU v budove pošty a pobočky Poštovej banky v Bratislave – Petržalke (23.9.
a 27.9.2004).
Neschopnosť včas informovať verejnosť o vzniku MU môže vyvolať
u obyvateľstva pocit strachu a beznádeje, a tým môže štát stratiť dôveru nie iba
postihnutého obyvateľstva, ale celej verejnosti.
Na skvalitnenie prípravy obyvateľstva pri vzniku MU, ktoré vznikli
z akýchkoľvek príčin je potrebné urobiť rad opatrení. K najdôležitejším možno
zaradiť:

•
•
•
•
•
•
•
•

skvalitnenie legislatívnych noriem (časť zodpovednosti v oblasti za civilnú
ochranu preniesť na obyvateľstvo),
dobudovanie IZS a skvalitnenie odbornej prípravy jeho záchranných
zložiek,
zlepšenie materiálneho vybavenia jednotiek IZS a civilnej ochrany,
skvalitnenie prípravy osôb zaradených do krízového manažmentu,
skvalitnenie organizácie záchranných prác,
zvýšenie finančného zabezpečenie v oblasti civilnej ochrany (kolektívne
prostriedky ochrany),
vypracovanie vhodného spôsobu informovania obyvateľstva (rýchlosť,
otvorenosť, zrozumiteľnosť, využitie internetu, SMS ap.),
väčšiu popularizáciu časopisu Civilná ochrana - revue pre civilnú ochranu
obyvateľstva u širokej verejnosti, ap.

Záver

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc má v oblasti
civilnej ochrany v systéme úloh a opatrení určených na záchranu života, zdravia,
majetku a životného prostredia významné miesto, ktoré vplyvom najmä
prírodných a spoločenských udalostí vo svete rastie čím ďalej, tým viac. Cieľom
príspevku nebolo vyčerpať všetky problémy, ktoré majú vplyv na kvalitu
vzdelávania v oblasti ochrany obyvateľstva, ale poukázať iba na niektoré jej
aspekty netradičným spôsobom.
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RNDr. Ivan Veverka, CSc.
Policejní akademie České republiky
Katedra krizového řízení
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Abstrakt:

Příspěvek pojednává o problematice výuky krizového řízení na Policejní
akademii ČR v Praze. Vznik studijního programu a studijního oboru po
akreditačním řízení je posuzován ve vztahu k dřívějším formám výuky
bezpečnostní problematiky na vysokých školách na území ČR. Jsou uvedeny
první zkušenosti z prvního roku výuky studijního oboru krizový management ve
veřejné správě a územní samosprávě“.
1. Úvod

Důvodem vzdělávání v oblasti krizového řízení je nezbytnost potřebných
znalostí pro řízení a výkon zásahu při záchranné činnosti. Znalosti jsou potřeba
vzhledem k provázanosti lidských činností v dnešním světě, nutnosti řízení
složitých technických systémů a procesní složitosti života, vzájemné
provázanost systémů přírodních technických a společenských. Řízení má
vesměs sociální dimenzi jako zacházení nejen s technickými systémy, ale
především jejich návaznosti na systémy lidské.
Prvně byl tento požadavek definován a realizován ve vyspělém světě
transatlantické společnosti, kde se také jako první objevily kombinované a
složité průběhy technologických havárií. U našich sousedů v SRN – země
Severní Porýní-Westfálsko se začala výuka vysokoškolského charakteru na
Univerzitě ve Wuppertalu, kde 14. fakulta je fakultou bezpečnostního
inženýrství. Má výuku zavedenou od 1975. V současnosti má 14 kateder, 170
zaměstnanců, v roce 1992 měla 1353 studentů, 50 doktorandů.
V USA bylo vysokoškolské vzdělávání záležitostí některých speciálně
zaměřených univerzit. Úřad FEMA vytvořil své vzdělávací zařízení EMI
(Emergency Management Institute) poblíž Pennsylvánie. Výukový a výcvikový
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komplex slouží pro EMI, NFA (National Fire Academy) a USFA (United State
Fire Academy) od roku 1979. Má 40 přednášejících, 4000 studentů, 60 000
individuálních studijních plánů, 10 dílčích vzdělávacích center – tzv. regionů,
kde studuje dalších 150 000 studentů.
Specifické postavení pak má v USA Stanfordská univerzita, kde se studují
bezpečnostní vědy především v otázkách mezinárodní bezpečnosti. Na
záchranářskou problematiku je zaměřeno především vzdělávací centrum EMI a
jeho centra v regionech.
V Evropě a Kanadě existují rovněž vysokoškolská zařízení pro výuku
vysokoškolsky vzdělaných krizových manažerů. V souhrnném materiálu
evropské unie z roku 1993 se uvádí, že v každém státě je minimálně jedno
vysokoškolské zařízení na úrovni fakulty se specifickým zaměřením na krizový
management. Zde vidíme, jak pomalu reaguje naše společnost na bezpečnostní
problematiku.
Je možno konstatovat, že vysokoškolská vzdělávací zařízení pro potřeby
krizového managementu jsou již prakticky po celém světě. A to jak v bývalém
sovětském bloku, tak rovněž i ve vyspělejších zemích třetího (rozvojového)
světa.
Zásahová činnost při rozsáhlých záchranných operacích je náročná po
všech stránkách, nabývá rozsahu menších vojenských operací a proto musí být
adekvátním způsobem řízena téměř jako vojenská operace. I v zásahové činnosti
musí být prioritou zdolat „nepřítele“ – mimořádnou událost – , a pro tento výkon
činnosti musí mít členové zásahových týmů a jednotek odpovídající znalosti,
vědomosti a dovednosti.
Především řízení a velení při záchranných operacích v sobě obsahuje
Komenského požadavek - znát, umět, moci, doplněný volní stránkou výkonu a
to požadavek chtít.
Problém je umocněn tím, že při záchranných operacích jde o řízení a
součinnost nesourodých celků jak lidí a techniky tak i skupin zachraňovaných
osob a záchranářů. Proto musí být krizový manažer komplexně vzdělán po všech
směrech jak ve vědách přírodních a technických, tak i ve vědách společenských.
Problematika vysokoškolské výuky by měla být sladěna a vyvážena ve vztahu
k potřebě znalostí bez priorizace jedné skupiny vědních oborů, jak se bohužel
někdy stává.
2. Situace vzdělávání v oblasti krizového managementu v České republice

Před rokem 1989 se v rámci výuky řízení režimových činností na Katedře
řízení režimů na VŠE v Praze vyučovaly i prvky podnikového a územního
zaměření krizového řízení. Bylo to jediné vysokoškolské pracoviště, které byť
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v omezené formě obsahovalo především ekonomické aspekty krizového řízení.
Pro oblast krizového řízení nebylo na území tehdejšího Československa
vysokoškolské pracoviště, které by připravovalo řídící ani výkonné pracovníky.
První kurzy krizového managementu se zaměřením na záchranářství se
konaly v ČR začátkem 90-tých let v rámci Civilní ochrany ČSFR na tehdejším
Institutu civilní ochrany
(ICO) v Lázních Bohdaneč. Měly charakter
doškolovacích a rekvalifikačních kurzů. Byly doplňkem vzdělávacích kurzů pro
pracovníky civilní ochrany.
Vysokoškolské vzdělávání pro ostatní branné a bezpečnostní složky státu
existovalo samostatně již před rokem 1989. Speciální branná a bezpečnostní
výuka byla na území České republiky realizována na těchto vysokých školách.
Byla to:
─

Vysoká škola SNB – po roce 1989 Policejní akademie ČR v Praze

─

Vojenská akademie Brno a VVŠPV Vyškov – dnes Univerzita obrany

─

─

Vojenská lékařská fakulta Hradec Králové – dnes Institut
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví s katedrou urgentní
medicíny a medicíny katastrof (v Praze)
VŠB Ostrava – po 1989 VŠB – TU Ostrava, fakulta bezpečnostního
inženýrství (FBI) Ostrava - Výškovice

Na každé z těchto škol se vyučovaly a vyučují společné základy
bezpečnostní problematiky, které jsou pak specificky aplikovány do oblasti,
kterou škola zabezpečuje. Dílčí otázky výuky jednotlivých složek
bezpečnostního systému státu mají obecný základ výuky relativně podobný a
blízký, avšak díky absenci jednotné teorie krizového řízení dochází k menším či
větším odlišnostem při aplikaci těchto základů na specifickou problematiku,
kterou každá z těchto škol zabezpečuje. Pro nutnost zabezpečení případných
součinnostních akcí vzniká potřeba jeho úplného sjednocení alespoň těchto
základů. Je rovněž potřebná pro zajištění bezproblémové odborné komunikace a
pro plánování a řízení velkých záchranných operací (jednotné způsoby velení při
záchranných operacích). Předpokládají se velké součinnostní záchranné operace
na teritoriu (jako byly povodně 1997 a 2002) pro potřeby veřejné správy
s naprosto jednotným přístupem k jejich provádění.
Problém byl posouzen vrcholovým výkonným bezpečnostním orgánem
ČR – Bezpečnostní radou státu, která po posouzení stávajícího stavu přijala pro
vysokoškolské vzdělávání v oblasti krizového řízení zásadní dokument
(usnesení BRS č. 211/2001), který měl tyto odlišnosti odstranit a výuku
sjednotit. Úměrně poznatkům tehdejší doby byl materiálem propracovaným
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nicméně podíl na jeho vzniku ze strany všech v té době existujících
vysokoškolských pracovišť byl rozdílný.
3. Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

V materiálu přijala Bezpečnostní rada státu ustanovení, kdy definovala tři
stupně vzdělávání v oboru krizového managementu:
a) základní – výuka má být realizována na ZŠ a středních školách
základní specializační vzdělávání v oboru krizový management pak
zajišťuje Institut pro místní správu (IMS) Benešov a Institut ochrany
obyvatelstva (IOO) Lázně Bohdaneč
b) středoškolské – VOŠ TRIVIS, s.r.o., Praha
c) vysokoškolské – VŠE – IKM, Univerzita obrany Brno,VŠB – TU, FBI –
akreditované studijní obory – Bezpečnostní inženýrství a Technika
požární ochrany a bezpečnosti práce
Policejní akademie ČR Praha – akreditovaný studijní program „Veřejná
správa“ se studijním oborem „Krizový management ve státní správě a
územní samosprávě“ v dubnu letošního roku
další vysoké školy s dílčí výukou krizového managementu i soukromého
charakteru

Pro každý stupeň vzdělávání v oblasti krizového managementu byl
stanoven profil absolventa s požadovaným stupněm zvládnutí učební látky. Byly
určeny i funkce státní správy a územní samosprávy, které musí pro výkon
funkce požadovaný stupeň vzdělávání absolvovat. Je uplatňováno pravidlo čím
vyšší funkce v aparátu veřejné správy, tím vyšší stupeň vzdělávání. Každá škola
si (kromě základní a střední úrovně) studijní materiály zpracovává podle
vlastních dispozic. Mnohdy dochází k problémům výukových zdrojů většinou
zahraničních, které samy nejsou sjednocené. Jsou sestavovány podle v dané
zemi osvědčených metodik vzdělávání. Je pak na výběru každého vyučujícího
na našich školách, jaké výchozí materiály zvolí či jestli si zpracuje vlastní.
K tomu se pak ještě připojuje vliv zaměření školy na způsob studia krizového
managementu, takže mohou být na každé škole akcentovány rozdílné aspekty
oboru krizový management. To vytváří komunikační a znalostní problém při
nutnosti sjednocení pracovních přístupů absolventů z různých vysokých škol,
kteří jsou pak např.zaměstnáni na jednom pracovišti (správního úřadu, HZS,
PČR).
Nicméně to jsou pouze některé problémy vysokoškolského vzdělávání
v oboru krizový management. Důležité je, že tento systém začíná fungovat a
připravovat potřebné odborníky do správních funkcí.
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4. Obsah studijního oboru krizový management ve státní správě a územní
samosprávě

Na Policejní akademii ČR akreditovaný studijní obor „Krizové řízení ve
státní správě a územní samosprávě“ je v souladu s Usnesením č. 211
rozčleněn do 4 studijních nebo předmětových bloků:
a) Základy krizového managementu (Management a informatika) – teorie
krizového managementu, právní otázky, společenské otázky, informatika
krizového managementu
b) Analýza rizika vzniku krizových situací
c) Metody a nástroje řešení krizových situací
d) Ekonomika při řešení krizových situací
Tyto předmětové bloky byly rozpracovány přípravnou skupinou PA ČR a
schvalovány všemi orgány školy k akreditačnímu řízení do studijního plánu
bakalářského studijního programu pro:
prezenční studium a
kombinované studium
Do studijního bloku ad a) byly zahrnuty tyto předměty:

-

Aplikovaná politologie
Cizí jazyk I
Etika
Informační systémy pro krizové řízení
Krizový management – teoretické základy
Management
Mezinárodní a evropské právo se zaměřením na státní správu a územní
samosprávu
Občanské právo
Obecná sociologie
Obchodní právo
Organizace veřejné správy
Právní aspekty krizového řízení
Právo životního prostředí
Psychologie pro krizové manažery
Správní právo
Teorie státu a práva
Trestní právo
Základy pedagogiky dospělých
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I zde je patrný vliv původního studijního zaměření školy. Jde většinou o
jednosemestrální předměty s malou hodinovou dotací.
Do studijního bloku ad b) – vznikl pouze jeden třísemestrální předmět,
ve kterém jsou studenti seznamováni se základními přístupy a metodami
analýzy rizika pro potřeby záchranářství – byl zahrnut předmět:
- Analýza rizika vzniku krizových situací
Do studijního bloku ad c) – studenti jsou v rámci druhého kmenového
třísemestrového předmětu seznamováni s instrumentáriem metod a
nástrojů potřebných pro manažerskou činnost při přípravě a provádění
záchranných operací – byl zahrnut předmět:
- Metody a nástroje řešení krizových situací
Do studijního bloku ad d) – řeší problematiky financování opatření pro
systém krizového managementu - byly zahrnuty předměty:
- Ekonomika při řešení krizových situací
- Veřejná ekonomika
- Základy ekonomiky
Dále byl vytvořen blok povinně a nepovinně volitelných předmětů:
Bezpečnost informací
Cizí jazyk I – rozšiřující kurz
Cizí jazyk II – základní kurz
Humanitní environmetalistika
Informatika a technika prezentace
Psychologie katastrof, krizová komunikace a intervence
Technické prostředky krizového managementu
Tělesná příprava a sport
Vybrané otázky civilní státní služby a služebních poměrů příslušníků
bezpečnostních sborů
- Základy účetnictví
- Základy veřejných financí – daňové a poplatkové právo
-
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5. Jiné druhy studia na PA ČR s prvky krizového managementu

S problematikou krizového řízení jsou seznamováni nejen studenti
studijního programu „Veřejná správa“, ale i studenti studijního programu
„Bezpečnostně právní studia“. Pro tento studijní program byly do výuky
zařazeny studijní předměty pro:
1. Bakalářské studium studijního programu „Bezpečnostně právní studia“
– studijní obor „Bezpečnostně právní studia“pro studium prezenční a
kombinované – předmět Profesní příprava, který obsahuje výukové bloky:
Teorie a praxe krizového řízení – 1. semestr
Nebezpečné látky – 2. semestr
Průmyslové havárie – 3. semestr
2. Magisterský studijní program „Bezpečnostně právní studia“ - studijní
obor „Policejní management a kriminalistika“ pro studium prezenční a
kombinované, které obsahuje předmět
Krizové řízení – 2. semestr
3. Doktorský studijní program „Bezpečnostně právní studia“ – témata
s problematikou krizového managementu např. – Zvládání zátěžových stavů
krizových manažerů
Pro ostatní zájemce organizuje Policejní akademie ČR v Praze oddělením
celoživotního vzdělávání a oborových studií různé druhy studia pro odbornou
veřejnost.
Jde o pravidelné roční vzdělávací kurzy celoživotního vzdělávání a to
týdenní a dvoutýdenní pro policisty a širší odbornou veřejnost, kde jsou uváděny
nové poznatky z oboru krizového managementu.
6. Závěr
Nezbytnost vysokoškolského studia krizového managementu si vynutila
bezpečnostní situace ve společnosti z hlediska nárůstu úrovně rizika a ve formě
stále větších následků mimořádných událostí obecně a extrémní nárůst velmi
intenzivních projevů katastrof a přírodních i člověkem způsobených. Výskyt
krizových stavů ve společnosti souvisí s jejím rozvojem a se stále větším
množstvím individuálních zájmů jedinců a skupin. Dopad těchto rozsáhlých
mimořádných událostí má samozřejmě sociální rozměr. Přispívá k nárůstu a
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sjednocování významných destruktivních procesů do souhrnného krizového
vývoje světového společenství.
Zkušenosti z prvního roku výuky krizového managementu na Policejní
akademii ukazují, že studenti si tento problém uvědomují a ke studiu přistupují
za pomoci pedagogů zodpovědně.
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Současný stav angažovanosti Fakulty chemické Vysokého učení
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Klíčová slova:
Krizové řízení, ochrana obyvatelstva, akreditace, studijní program, vzdělávací
program, vzdělávací předměty.
Abstrakt:
Informace o:
 připravovaném bakalářském studijním programu „Ochrana obyvatelstva,“
studijního oboru „Krizové řízení a ochrana obyvatelstva,“ termínu jeho
zahájení, typu a formě studia, profilu absolventa, charakteristice programu a
studijního oboru, vzdělávacích předmětech;
 akreditovaném vzdělávacím programu „Plánování a řízení krizových situací,“
formě, cílech, cílových skupinách vzdělávání, vzdělávacích předmětech a
vzdělávacím plánu.
Úvod

V souladu se zaměřením konference je příspěvek orientován na stručnou
prezentaci současné angažovanosti Fakulty chemické Vysokého učení
technického v Brně ve výuce havarijního a krizového plánování a řízení se
zaměřením na ochranu obyvatelstva. V souvislosti s tím poukazuje i na některé
dílčí problémy, které nastaly při přípravě vysokoškolského vzdělávání v dotčené
oblasti.
V lednu t.r. fakulta předložila žádost o akreditaci bakalářského studijního
programu „Ochrana obyvatelstva,“ studijního oboru „Krizové řízení a ochrana
obyvatelstva“.
Rovněž v lednu byla na VUT v Brně zahájena výuka v akreditovaném
vzdělávacím programu „Plánování a řízení krizových situací.“
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Bakalářský studijní program „Ochrana obyvatelstva“ (B9111), studijní
obor „Krizové řízení a ochrana obyvatelstva“ (JKOV).
Zahájení výuky je plánováno v zimním semestru akademického roku 2005-2006
formou prezenčního studia.
Profil absolventa
Obsahuje:
-úvodní aprobační část
-části postihující získané znalosti, schopnosti a návyky absolventů.
Aprobační část je odvozena od „Koncepce vzdělávání v oblasti krizového
řízení,“ části 3.2. Původním návrh aprobační časti zahrnoval i jistý náznak
karierního řádu v návaznosti na získávání praktických zkušeností a
zkvalitňování přípravy následným magisterským, event. doktorantským studiem.
Protože tento přístup měl zatím jen výlučně subjektivní charakter, bylo od něj
upuštěno. Nicméně se ukazuje, že příprava profesionálního růstu, zejména
krizových topmanagerů, má-li dosahovat potřebné úřovně, nemůže být
poznamenána náhodilostí a účelových pragmatismem, ale měla by být
podložena diferencovaně propracovaným karierním řádem.

Metodologický přístup ke zpracovávání ostatních částí profilu narazil na
dosud přetrvávající absenci jednotně definované a aplikované teorie krizového
řízení.
Jako podklad při jejich vypracování byla proto použita komplexní
evidence znalostí, dovedností a návyků krizových managerů, vyplývajících z
legislativních norem (zákonů, prováděcích vyhlášek ministerstev a ostatních
ústředních úřadů, usnesení a nařízení vlády) postihující problematiku krizového
řízení. Ukázalo se, že rozsah těchto znalostí, dovedností a návyků je neobyčejně
rozsáhlý.
Charakteristika bakalářského studijního programu a stadijního oboru:
Program: Ochrana obyvatelstva (B9111)

Studium v rámci bakalářského studijního programu je zaměřeno na
získání vysokoškolsky vzdělaného univerzálního odborného pracovníka pro
oblast krizového řízení a ochranu obyvatelstva. Je zaměřeno na osvojení
potřebných teoretických základů všeobecně vzdělávacích, společenskovědních a
přírodovědných disciplin, stejně jako nezbytných odborných předmětů
technického a profylaktického zaměření, předmětů krizového plánování a řízení,
ochrany obyvatelstva, zvládnutí technických prostředků a osvojení praktických
dovedností krizového managera.
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Přirozenou součástí studia je jazyková příprava absolventů, osvojování si
praktických návyků při stážích u příslušných orgánů veřejné správy, složek
integrovaného záchranného systému, stejně jako studium a pochopení
ekonomiky havarijních a krizových situací, jejich logistického a finančního
zabezpečení a řídících činností krizového managementu. Charakteristickým
rysem všech etap studia je maximální využití výpočetní techniky.
Obor: Krizové řízení a ochrana obyvatelstva (JKOV)
Bakalářský studijní program „Krizové řízení a ochrana obyvatelstva“ na
Fakultě chemické VUT v Brně představuje rozšíření současného spektra
bakalářských studijních programů a oborů o zcela nově koncipovaný a
orientovaný studijní program. Zaměření oboru v sobě odráží společenskou
potřebu vyjádřenou Usnesením vlády č. 417/2002 Sb., jimž byla schválena
koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015.
Základní opatření její realizace zahrnuje úsilí do roku 2006 zvýšit úroveň
připravenosti pracovníků veřejné správy, právnických a fyzických osob, včetně
mládeže. Dále usnesením Bezpečnostní rady státu č. 211/2001 Sb., a jeho
novelizací č. 14/2004 Sb., kterým byla schválena koncepce vzdělávání v oblasti
krizového řízení. Studium poskytuje teoretické poznatky a praktické dovednosti
v oboru krizového plánování a řízení, ochrany obyvatelstva. Obor představuje
samostatný, multidisciplinární vědní obor, jehož rozpracování, kvalifikovaná
praktická aplikace a další rozvoj vyžadují vysokoškolsky vzdělané odborníky.
Studium je zaměřeno na získání a osvojení nezbytného základu všeobecněvzdělávacích, společenskovědních, přírodovědných a odborných předmětů,
stejně jako pochopení a zvládnutí teorie řízení a plánování, ochrany obyvatelstva
zejména v mimořádných a krizových situacích, zvládnutí současných
technických prostředků potřebných pro organizaci ochrany obyvatel proti
účinkům živelních pohrom, průmyslových havárií, zbraní hromadného ničení,
proti následkům teroristických útoků, či dalším nežádoucím projevům
ohrožujícím životy a zdraví obyvatelstva a majetek. Koncepce navrhovaného
bakalářského studijního programu je v souladu s aktuálními požadavky
kladenými na specializované a vysoce kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané
pracovníky v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového plánování a řízení a je v
souladu s usneseními ústředních orgánů a potřebami společenské praxe.
Předměty studijního programu

Z transformace velkého rozsahu znalostí, dovedností a návyků
požadovaných u vysokoškolsky připraveného krizového managera do studijních
předmětů a následně vypracovaných tématických plánů, vyplynula poměrně
značná disproporce mezi potřebou vyučovacích hodin a jejich celkovým počtem,
který je v tříletém bakalářském studijním oboru k disposici. Ve snaze zachovat
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optimální proporci vyučovacích hodin na oborové předměty bylo nutno
přistoupit především k restrikci počtů předmětů představujících teoretický a
aplikovaný základ studia i jejich obsahu.
Zejména u přírodovědních disciplin došlo vytvoření sdružených předmětů
(např. Meteorologie, hydrologie a geologie, Veterinární a rostlinolékařská
služba; Biologie a ekologie). Obsah výuky matematiky, fyziky a chemie byl
omezen na nejnutnější bakalářské penzum, účelově zaměřené na přípravu ke
zvládnutí odborných předmětů technického a profylaktického zaměření. Jako
profilující odborné předměty byly zvoleny: Analýza rizik a disponibilních
prostředků, Integrovaný záchranný systém, Ochrana obyvatelstva, Krizové
plánování a řízení a Technické prostředky a praktické dovednosti krizového
managementu. Potřebný počet vyučovacích hodin byl ponechán na předměty
Informatika a základy automatizace jakož i na výuku angličtiny.
Při volbě studijních předmětů byly využity i zkušenosti ostatních
vysokých škol zabývajících se přípravou krizového managementu. Především
Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, Fakulty ekonomiky
obrany státu a logistiky bývalé VVŠV ve Vyškově, Policejní akademie ČR
Praha a Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě.
V bakalářském studijním programu „Ochrana obyvatelstva,“ studijním
oboru „Krizové řízení a ochrana obyvatelstva“ připravovaném FCH VUT Brno
je:
1. Ve srovnání s ostatními vysokými školami kladen větší důraz na společenskovědní, všeobecně-vzdělávací a přírodovědní discipliny. A to především z těchto
důvodů:
a. krizové řízení je výrazně společenská záležitost s nespornými polickými
aspekty, která u vysokoškolsky vzdělaného krizového managera
předpokládá přiměřenou orientaci ve filozofii a politologii;
b. krizový manager se bude zabývat jak plánováním a řízením přípravy
obyvatelstva k ochraně, prověřovacích a taktických cvičení složek IZS a
krizových štábů, což nutně vyžaduje přípravu v pedagogice, metodice a
v psychologii krizových situací.
c. velmi zjednodušené řečeno - krizový manager se může těžko
kvalifikovaně podílet např. na analýze rizik, plánování a řešení
krizových situací bez nezbytných znalostí z oboru fyziky, chemie,
biologie, ekologie, trvale udržitelného rozvoje, toxikologie,
meteorologie, hydrologie a geologie, detekce, dekontaminace a asanace,
ale také ekonomiky a ekonomie.
2. Zvolen specifický přístup ke zvládnutí příslušné legislativy, který vychází
z premisy, že-výuka právních norem vztahující se ke krizovému řízení, musí
organicky prostupovat celým vzdělávacím procesem. Dotčená značně rozsáhlá
legislativa má určující vliv na obsah odborných předmětů, takže příslušná
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ustanovení legislativních norem budou patřit k hlavním studijním materiálům.
Pro úvod do studia legislativy byl zvolen předmět „Právní propedeutika“
postihující charakteristiku práva a právních pojmů, druhy práva, soustavu státní
správy, soudnictví a státního zastupitelství, předpisy upravující činnost orgánů
územní a státní správy v oblasti krizového řízení, bezpečnost a ochranu státu
nakládání s informacemi a písemnostmi, bezpečnost práce a ochranu zdraví.
Informace o studijním programu
Členění předmětů
Teoret.
základ
Počet předmětů
14
Počet hodin za celé studium
628
Počet hodin přednášek
468
Podíl (%) počtu přednášek zabez67 %
pečovaných profesory a docenty

Aplik.
základ
5
219
169
62%

Oborové
předměty
11
798
468
73%

Ostatní
předměty
1
104
52

Vzdělávací program „Plánování a řízení krizových situací“
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout absolventům ucelené a
prakticky zaměřené vzdělání v oblasti krizového plánování a řízení odpovídající
usnesení Bezpečnostní rady státu č. 211/2001 Sb., novelizované usnesením č.
14/2004 Sb., o „Koncepci vzdělávání v oblasti krizového řízení“ a usnesení
vlády č. 417/ 2002 Sb., o „Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2006
s výhledem do roku 2015“ a tak se spolupodílet na zkvalitnění teoretické i
praktické přípravy pracovníků uvnitř veřejné správy a krizového managementu
podniků.
Cílovou skupinu představují zaměstnanci, vedoucí zaměstnanci územního
samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazení do
obecního úřadu, do obecního úřadu obce s rozšířenou působností, do městského
úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného
statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části
územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu
hlavního města, kteří vykonávají funkci tajemníka obecního úřadu, tajemníka
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tajemníka magistrátu statutárního
města, tajemníka úřadu městského obvodu nebo městské části územně
členěného statutárního města, ředitele krajského úřadu, ředitele Magistrátu
hlavního města Prahy nebo tajemníka úřadu městské části hlavního města Prahy.
V obcích, městských obvodech a městských částech, kde není funkce tajemníka
zřízena nebo kde není tajemník ustanoven, starosta. Cílovou skupinou jsou
rovněž bezpečnostní a rizikoví manageři, další odborníci a zájemci, kteří jsou
členy pracovních orgánů krizového řízení, nejsou profesionálními pracovníky
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v krizovém řízení, ale podílejí se na krizovém plánování a řízení a ochraně
obyvatelstva.
Vzdělávací program je členěn do šesti předmětových modulů (každý
v rozsahu u prezenční výuky 16 a u distanční výuky 8 hodin), zahrnujících
následující témata:
1. Úvod do systému krizového plánování a řízení obce, obce s rozšířenou
působností, kraje a státu:
-vlastní úvod,
-orgány krizového řízení a hlavní zásady jejich činnosti ,
-úvod do problematiky ochrany obyvatelstva,
-integrovaný záchranný systém,
-seminář.
2. Mimořádné a krizové situace a typové postupy jejich řešení:
-charakteristika MU,
-řešení MU,
-zdravotnické zabezpečení řešení MU,
-monitorování MU,
-typové postupy a typové plány,
-seminář.
3. Soustava krizového plánování a řízeni na úrovni obce, obce s rozšířenou
působností, kraje a státu:
-charakteristika soustavy,
-úloha jednotlivých prvků soustavy,
-opatření k ochraně obyvatelstva,
-koordinace činnosti IZS,
-logistické zabezpečení,
-seminář.
4. Krizového plánování a řízeni na úrovni obce, obce s rozšířenou
působností, kraje a státu:
-analýza rizik,
-analýza disponibilních sil a prostředků,
-krizové plánování,
-krizové řízení,
-plánování ochrany obyvatelstva,
-seminář.
5. Krizové dovednosti a chování jednotlivce:
-zásady práce s grafickou dokumentací,
-manuální metody vyhodnocování mimořádných a krizových situací,
-zjišťování základních údajů a povětrnostní situaci,
-využití prostředků pro spojení,
-provádění detekce,
-prostředky a zařízení individuální a kolektivní ochrany,
290

-prostředky a zařízení hygienické a speciální očisty,
-poskytování první pomoci.
6.Závěrečný projekt.
Vzdělávací plán je diferencovaný na prezenční a distanční výuku. Časová a
obsahová posloupnost vzdělávacích modulů je uvedena v následující tabulce:
Presenční Distanční
Poř.
Učební modul
výuka
výuka
čís.
[hodin]
[hodin]
Úvod do systému krizového plánování a
1 řízení obce, obce s rozšířenou působností,
16
8
kraje a státu.
2 Mimořádné a krizové situace a typové
16
8
postupy jejich řešení
3 Soustava krizového plánování a řízení na
úrovni obce, obce s rozšířenou působností,
16
8
kraje a státu.
4 Krizového plánování a řízeni na úrovni
obce, obce s rozšířenou působností, kraje a
16
8
státu.
5
Krizové dovednosti a chování jednotlivce.
16
8
6
Závěrečný projekt
8
16
88
56
Celkem
Odborní lektoři pro jednotlivé vzdělávací předměty jsou řad vedoucích
pracovníků a odborníků:
-Fakulty chemické VÚT v Brně,
-fakulty podnikatelské VÚT v Brně,
-Univerzity obrany v Brně,
-Odboru bezpečnosti a krizového řízení Ministerstva zdravotnictví,
-Oddělení pro řešení mimořádných situací Krajského úřadu JmK,
-Hasičského záchranného sboru města Brna,
-Územního střediska záchranné služby v Brně,
-Městské policie Brno,
-specializované firmy ISATech, s.r.o, Brno
Závěr

Vzdělávání vysokoškolsky připravovaných krizových managerů a
získávání kvalifikace dalšími osobami v předmětné oblasti (viz Koncepce
vzdělávání v oblasti krizového řízení, stať 3.2.) zůstává trvale otevřenou
záležitostí. Jejich soustavné zkvalitňování je do značné míry závislé na
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spolupráci a výměně zkušeností vysokých škol, které se na nich podílí.
Iniciativní přínos v tomto směru představuje i tento příspěvek.
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