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obecně formulováno
 Zákon č. 239/2000 Sb. §2e) – ochranou obyvatelstva je …

… plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové 
přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví  
a majetku

 jedna ze základních funkcí státu

 Ústava + LPS + ÚZ 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR

 součást bezpečnostního systému státu

➢ Bezpečnostní strategie ČR -> UV 79/2015 (!)

➢ vládní Koncepce ochrany obyvatelstva -> UV 560/21.6.2021

➢ rezortní Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví ČR -> UBRS 9/2007

multiresortní soubor organizačních a technických opatření 
odpovědných orgánů veřejné správy, právnických a podnikajících fyzických 
osob a také občanů, které vedou k zabezpečení ochrany života, zdraví, 
majetku a životního prostředí před dopady mimořádných událostí a 
krizových situací, v souladu s platnými právními předpisy 

 Ženevské dohody a protokoly



VÝPIS RELEVANTNÍ LEGISLATIVY 1
Zákon 263/2016 Sb., atomový zákon -> SÚJB -> SÚJCHBO

 Národní radiační havarijní plán (2021)

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

 ochrana obyvatelstva

 poskytovatelé zdravotních služeb jako složky IZS 

240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)

 Typový plán radiační havárie (2018)

 určení a ochrana prvků kritické infrastruktury

241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

 systém nouzového hospodářství

 regulační opatření

320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky

372/2011 S., o zdravotních službách

374/2011 Sb., o Zdravotnické záchranné službě  subjekt KI 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  Mezinárodní zdravotní předpisy (2005)

2/1969 Sb., o ústředních správních úřadech 

+ 128/2000 Sb., o obcích + 129/2000 Sb., o krajích + 131/2000 Sb., o Praze + …



VÝPIS RELEVANTNÍ LEGISLATIVY 2

NV 462/2000 Sb., k provedení §27/8 a §28/5 zákona č. 240/2000 Sb., (krizový zákon)

465/2008 Sb., o povolání vojáků AČR k plnění úkolů PČR při radiačních haváriích na JE

Vyhláška 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS 

-> Vnější havarijní plány JEDU, JETE

 Typová činnost 01/IZS - Uskutečněné a ověřené použití radiologické                       

zbraně

422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

 kritéria ochranných opatření
359/2016 Sb., o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události 

-> vč. jodové profylaxe
360/2016 Sb., o monitorování radiační situace

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

 zdravotnické zabezpečení evakuace; zařízení civilní ochrany
-> družstva 1.pomoci … + výdej ochranných pomůcek 

Věstník MZ 5/2013, Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené …
… při radiačních nehodách 

-> špinavá bomba



Ochranná opatření při radiační MU
https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/oznameni-a-informace/ochranna-opatreni-pri-radiacni-mimoradne-udalosti

 Neodkladná ochranná opatření

➢ ukrytí ->  v případě, že bezprostředně hrozí nebo již nastal únik radioaktivních látek

➢ jodová profylaxe -> ke snížení ozáření štítné žlázy radioizotopy jodu (tzv. vnitřní ozáření)

➢ evakuace obyvatelstva -> preventivní, nebo po prvotním ukrytí;  patří k nejobtížnějším rozhodováním 

 Následná ochranná opatření
především k regulaci: 

➢ vnějšího ozáření obyvatel z kontaminovaného terénu a 

➢ vnitřního ozáření při konzumaci potravin a vody obsahující radioaktivní látky -> regulace používaní krmiv

➢ přechodné nebo trvalé přesídlení obyvatel -> vysoká radioaktivní kontaminace terénu

 Národní radiační havarijní plán   https://www.sujb.cz/nrhp

➢ 5 kategorií radiačního ohrožení
 D – expoziční situace včetně nálezu, zneužití nebo ztráty radionuklidového zdroje nebo přepravy 

radioaktivní nebo štěpné látky, která může být příčinou vzniku RN  nebo RH na 
nepředvídatelném místě a tím i havarijního ozáření

➢Zóny kontaminace -> 3.: zóna s kontrolovaným pobytem do  20 mSv/rok

➢Kompetenční úkoly rezortů => Ministerstvo zdravotnictví - část A.5.4 
 vychází z krizového zákona, zákona o IZS a zákona o ochraně veřejného zdraví

 krizová připravenost … ?

 … špinavá bomba

https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/oznameni-a-informace/ochranna-opatreni-pri-radiacni-mimoradne-udalosti
https://www.sujb.cz/nrhp


ÚKOLY ZDRAVOTNICTVÍ V ROO
 jódová profylaxe

 ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ
➢ evakuace

➢ ukrytí
➢ nouzového přežití  

poskytování zdravotní péče postiženým mimo zónu bezprostředního ohrožení

plnění úkolů OO VŠEMI PRVKY SYSTÉMU … (32.240 poskytovatelů…)
✓ zdravotnická záchranná služba kraje  -> 14
✓ nemocnice          (poskytovatelé A+NP) -> 194/60.500 lůžek  48.212 akutních



Střediska speciální zdravotní péče o osoby ozářené
při radiačních nehodách -> 4+1

VFN DVK 20 1-2 týdny

FN KV KP 15 4 týdny

FN HK HOK 6 4 týdny > 1 Gy vč. vnější kontaminace 

FNB DVO+KPPCh 0+5 10-14 dní

FTN OLG analýza krve 2/týden



=> Koncepce ochrany obyvatelstva do 2025 - 2030  (2021)

=> Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví ČR (2007)

 právní prostředí -> připravenost „lege artis“

 manažerské prostředí -> systém řízení 

 odborné prostředí – ochrana veřejného zdraví a zdravotnické postupy

pro diskomfortní prostředí CBRNE

 zajištění věcných zdrojů -> logistika od A do Z, financování

 příprava lidských zdrojů -> výzkum, vzdělávání, výcvik, cvičení

 NEGATIVNÍ PRAXE 
 obecně nízká znalost radiační problematiky  chybí věcná podpora  

 obavy, pasivita, vyhýbání se  přepjatá předběžná opatrnost, BOZP

 počínaje pracovišti MZ …

 POSTUPY, VYBAVENÍ, VÝCVIK …



Ing. Fišer Václav
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

fiser.vaclav@zzsjmk.cz; fiservaclav@seznam.cz 

hodnota lidského 
života je prý 
nevyčíslitelná

… ?


