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380/2002 Sb. 
 

VYHLÁŠKA 
Ministerstva vnitra 

 
ze dne 9. srpna 2002 

 
k p říprav ě a provád ění úkol ů ochrany obyvatelstva 

 
 Ministerstvo vnitra stanoví podle § 35 odst. 2 a 3  zákona č. 239/2000 Sb. , o integrovaném 
záchranném systému a o zm ěně n ěkterých zákon ů, (dále jen "zákon") k provedení § 7 odst. 7 písm. 
c) až g) zákona a po projednání s Ministerstvem pro  místní rozvoj k provedení § 7 odst. 7 písm. 
h) zákona : 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

POSTUP PŘI Z ŘIZOVÁNÍ ZA ŘÍZENÍ CIVILNÍ OCHRANY A P ŘI ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ 
JEJICH PERSONÁLU 

 
[K § 7 odst. 7 písm. c) zákona ] 

 
§ 1 

 
Postup p ři z řizování za řízení civilní ochrany 

 
 (1) Obec, jiná právnická osoba nebo podnikající fy zická osoba 1) (dále jen "z řizovatel") 
může požádat hasi čský záchranný sbor kraje o vyjád ření k ú čelnosti z řízení za řízení civilní 
ochrany. 
  
 (2) V žádosti uvede 
a) obec - název, identifika ční číslo obce jako právnické osoby, adresu sídla obecní ho ú řadu, 
městského ú řadu nebo magistrátu, kontaktní osobu a adresu objek tu, v n ěmž má být za řízení civilní 
ochrany z řízeno, 
  
b) jiná právnická osoba - obchodní firmu nebo název , identifika ční číslo, sídlo a adresu 
provozovny, v níž má být za řízení civilní ochrany z řízeno; není-li zapsána v obchodním rejst říku, 
v žádosti dále uvede p ředmět podnikání ( činnosti) a jméno a p říjmení člena statutárního orgánu, 
  
c) podnikající fyzická osoba - obchodní firmu nebo jméno a p říjmení, místo podnikání, 
identifika ční číslo a adresu provozovny, v níž má být za řízení civilní ochrany z řízeno; není-li 
zapsána v obchodním rejst říku, v žádosti dále uvede p ředmět podnikání ( činnosti). 
 V žádosti se dále uvedou zdroje možných rizik vzni ku mimo řádných událostí a další 
skute čnosti využitelné p ři posuzování ú čelnosti z řízení za řízení civilní ochrany. 
  
 (3) Hasi čský záchranný sbor kraje zašle z řizovateli vyjád ření do 30 dn ů ode dne doru čení 
žádosti a uvede v n ěm, pro jaký ú čel je vhodné za řízení civilní ochrany z řídit z hlediska pot řeb 
zabezpe čení úkol ů vyplývajících z vn ějšího havarijního plánu 2) nebo havarijního plánu k raje 3) a 
doporu čí personální složení za řízení civilní ochrany. 
  

§ 2 
 

Personální složení a v ěcné prost ředky za řízení civilní ochrany 
 

 (1) Za řízení pro zajišt ění evakuace tvo ří 
a) obsluha evakua čního st řediska složená z velitele, nejmén ě 2 pomocník ů a dále osob 
vykonávajících doprovod v po čtu pot řebném podle organizace dopravy a 
  
b) obsluha p řijímacího st řediska složená z velitele, nejmén ě 2 pomocník ů a osob zabezpe čujících 
péči o evakuované v míst ě ubytování. 
  
 (2) Za řízení pro zajišt ění nouzového p řežití a organizované humanitární pomoci tvo ří 
a) obsluha za řízení pro nouzové ubytování a stravování složená po dle charakteru a velikosti 
zařízení, nebo 



  
b) skupina humanitární pomoci složená z velitele a 2 až 4 pomocník ů. 
  
 (3) Za řízení pro nouzové zásobování vodou tvo ří obsluha v po čtu osob podle rozsahu 
zabezpe čovaných úkol ů. 
  
 (4) Za řízení pro poskytování první pomoci tvo ří zdravotnické družstvo složené z velitele a 
nejmén ě 3 zdravotník ů. 
  
 (5) Za řízení pro provád ění prací spojených s vyproš ťováním osob a k odstra ňování následk ů 
mimořádných událostí tvo ří 
a) vyproš ťovací družstvo složené z velitele a nejmén ě 4 pomocník ů a 
  
b) obsluha stroj ů složená ze 2 člen ů. 
  
 (6) Za řízení pro zjiš ťování a ozna čování nebezpe čných oblastí tvo ří 
a) pr ůzkumná hlídka složená z velitele, 3 pr ůzkumník ů a řidi če, 
  
b) skupina analytického zjiš ťování vedená velitelem skupiny, která zahrnuje 
1. hlídku radia čního a chemického pr ůzkumu složenou ze 3 pr ůzkumník ů a řidi če, 
2. hlídku laboratorní kontroly složenou z chemika-a nalytika a laboranta-dozimetristy, 
  
c) hlídka dozimetrické kontroly složená z velitele a 2 dozimetrist ů, 
  
d) obsluha stacionárního hlási če úrovn ě radiace tvo řená 1 členem a 
  
e) povod ňová hlídka složená ze 2 člen ů-pozorovatel ů. 
  
 (7) Za řízení pro zabezpe čení dekontaminace terénu tvo ří 
a) hlídka strojní speciální o čisty složená z velitele, 1 člena a řidi če a 
  
b) družstvo ru ční speciální o čisty složené z velitele, nejmén ě 2 člen ů a řidi če. 
  
 (8) Za řízení pro zabezpe čení dekontaminace osob a od ěvů tvo ří 
a) skupina zabezpe čující provoz stálé umývárny složená z velitele, nej méně 2 dozimetrist ů-
chemik ů, 2 člen ů-obsluhy svlékárny, 2 člen ů-obsluhy sprchové části, 2 člen ů-obsluhy oblékárny, 2 
zdravotník ů, 2 sm ěrník ů, 2 člen ů-obsluhy dodávek vody a 2 člen ů vydávajících náhradní od ěvy, 
  
b) skupina pro dekontaminaci od ěvů složená z velitele, nejmén ě 2 dozimetrist ů-chemik ů, 10 člen ů 
obsluhy a 8 nosi čů od ěvů. 
  
 (9) Za řízení pro zabezpe čení dekontaminace v ěcných prost ředk ů tvo ří skupina složená z 
velitele, 2 dozimetrist ů-chemik ů, 5 člen ů-obsluhy, 2 člen ů-pomocné obsluhy, 2 člen ů obsluhy 
dodávek vody a 2 sm ěrník ů. 
  
 (10) Za řízení pro zabezpe čení ukrytí osob ve stálých úkrytech tvo ří krytové družstvo 
složené z velitele, obsluhy filtroventila čního za řízení, zdravotník ů a pomocník ů v po čtu podle 
kapacity úkrytu. 
  
 (11) Za řízení pro zabezpe čení výdeje prost ředk ů individuální ochrany tvo ří skupina výdeje 
prost ředk ů individuální ochrany složená z velitele a nejmén ě 2 člen ů. 
  
 (12) V ěcné prost ředky pro za řízení civilní ochrany jsou stanoveny v p říloze č. 1. 
  

§ 3 
 

Odborná p říprava personálu za řízení civilní ochrany 
 

 (1) Za odborn ě p řipraveného je považován velitel, zdravotník, chemik , laborant, pr ůzkumník 
a dozimetrista, který absolvoval nejmén ě 16 hodin teoretické p řípravy zpravidla ve vzd ělávacím 
zařízení Hasi čského záchranného sboru České republiky a 4 hodiny praktické p řípravy v objektu 
zřizovatele za řízení civilní ochrany a který jednou za 2 roky tuto  p řípravu ve stejném rozsahu 
opakuje. Pomocník, obsluha, řidi č, pozorovatel, sm ěrník, nosi č, člen zabezpe čující dekontaminaci 
a člen výdeje prost ředk ů individuální ochrany je považován za odborn ě p řipraveného po absolvování 
praktické p řípravy v rozsahu 4 hodin za 2 roky. 
  
 (2) Odborná p říprava se zam ěřuje na objasn ění místa a úlohy za řízení civilní ochrany p ři 
vzniku mimo řádné události, na sou činnost se složkami integrovaného záchranného systém u a na 
pln ění úkol ů vyplývajících z funkce s d ůrazem na opat ření ochrany obyvatelstva (ukrytí, evakuace, 
nouzové p řežití, výdej prost ředků individuální ochrany, poskytování první pomoci, de kontaminace, 
vyproš ťování, pr ůzkum). 



  

ČÁST DRUHÁ 
 

ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB O CHARAKTERU MOŽNÉHO 
OHROŽENÍ, PŘIPRAVOVANÝCH OPATŘENÍCH A ZP ŮSOBU JEJICH PROVEDENÍ 

 
[K § 7 odst. 7 písm. d) zákona ] 

 
§ 4 

 
Způsob informování 

 
 (1) Informování právnických a fyzických osob (dále  jen "informování") o charakteru možného 
ohrožení, p řipravovaných opat řeních a zp ůsobu jejich provedení zabezpe čuje obecní ú řad a 
zaměstnavatel. K tomu využívají informace poskytnuté ze jména hasi čským záchranným sborem kraje. 
  
 (2) Informování se uskute čňuje zejména 
a) hromadnými informa čními prost ředky, 4) 
  
b) letáky a informa čními brožurami, 
  
c) ukázkami činnosti integrovaného záchranného systému, nebo 
  
d) besedami s obyvatelstvem. 
  

§ 5 
 

Obsah informování 
 

 V rámci informování se sd ělují zejména údaje o 
a) zdrojích rizik vzniku mimo řádných událostí a s tím souvisejících preventivních  opat řeních, 
  
b) činnosti a p říprav ě integrovaného záchranného systému na řešení mimo řádných událostí, 
  
c) opat řeních ochrany obyvatelstva, zejména o varování, eva kuaci, ukrytí, individuální ochran ě a 
nouzovém p řežití, 
  
d) sebeochran ě a poskytování vzájemné pomoci a 
  
e) organizaci humanitární pomoci. 
  

ČÁST TŘETÍ 
 

TECHNICKÉ, PROVOZNÍ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ JEDNOTNÉHO SYSTÉMU VAROVÁNÍ 
A VYROZUMĚNÍ A ZP ŮSOB POSKYTOVÁNÍ TÍSŇOVÝCH INFORMACÍ 

 
[K § 7 odst. 7 písm. e) zákona ] 

 
§ 6 

 
Technické, provozní a organiza ční zabezpe čení jednotného systému varování a vyrozum ění 

 
 Jednotný systém varování a vyrozum ění je technicky, provozn ě a organiza čně zabezpe čen 
vyrozumívacími centry, telekomunika čními sít ěmi a koncovými prvky varování a vyrozum ění. 
  

§ 7 
 

Vyrozumívací centra 
 

 (1) Vyrozumívací centra jsou sou částí opera čních a informa čních st ředisek integrovaného 
záchranného systému pro zabezpe čení varování, vyrozum ění a p ředávání tís ňových informací. 
  
 (2) Za vyrozumívací centra se považují i za řízení z řízená za ú čelem varování a poskytování 
tís ňových informací u právnických osob nebo podnikající ch fyzických osob. 
  

§ 8 
 



Telekomunika ční sít ě 
 

 Telekomunika ční sít ě jsou linkové a rádiové sít ě zabezpe čující p řenos povel ů z 
vyrozumívacích center pro aktivaci koncových prvk ů varování a vyrozum ění. 
  

§ 9 
 

Koncové prvky varování a vyrozum ění 
 

 (1) Koncové prvky varování jsou technická za řízení schopná vydávat varovný signál, nap ř. 
sirény. 
  
 (2) Koncové prvky vyrozum ění jsou technická za řízení schopná p ředat informaci orgán ům 
krizového řízení, nap ř. mobilní telefony. 
  
 (3) Hasi čský záchranný sbor kraje umís ťuje koncové prvky varování na území obcí s po čtem 
nad 500 obyvatel, v zónách havarijního plánování a v dalších místech možného vzniku mimo řádné 
události. 
  
 (4) Varovný signál je stanovený zp ůsob akustické aktivace koncových prvk ů varování 
obyvatelstva p řed hrozící nebo nastalou mimo řádnou událostí. 
  
 (5) Tvar a význam varovného signálu je uveden v p říloze č. 2. 
  
 (6) V místech, která nejsou pokryta varovným signá lem, m ůže obecní ú řad provád ět náhradní 
způsob varování v dohod ě s místn ě p říslušným hasi čským záchranným sborem kraje. 
  
 (7) P řipojení technického za řízení, které provozuje obec nebo jiná právnická oso ba, jež je 
využitelné jako koncový prvek varování do jednotnéh o systému varování a vyrozum ění, p řipustí 
hasi čský záchranný sbor kraje, spl ňuje-li technické požadavky stanovené generálním ředitelstvím 
Hasi čského záchranného sboru České republiky. 
  

§ 10 
 

Poskytování tís ňových informací 
 

 (1) Tís ňovou informací se obyvatelstvu sd ělují údaje o bezprost ředním nebezpe čí vzniku 
nebo již nastalé mimo řádné události a údaje o opat řeních k ochran ě obyvatelstva. 
  
 (2) K poskytování tís ňové informace se využívá koncových prvk ů varování, které jsou 
vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace, a všech hromadných informa čních prost ředk ů. 
  
 (3) Tís ňová informace je p ředávaná bezodkladn ě po vyhlášení varovného signálu. 
  

§ 11 
 

Ověřování provozuschopnosti 
 

 (1) Ov ěřování provozuschopnosti jednotného systému varování  a vyrozum ění se provádí 
zpravidla každou první st ředu v m ěsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvk ů varování 
zkušebním tónem. 
  
 (2) V p řípad ě akustické aktivace koncových prvk ů varování v d ůsledku technické závady nebo 
neoprávn ěného zásahu t řetí osoby informuje obecní ú řad obce, ve které k této události došlo, 
bezodkladn ě obyvatele obce a hasi čský záchranný sbor kraje. 
  

ČÁST ČTVRTÁ 
 

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ EVAKUACE A JEJÍHO VŠESTRANNÉHO ZABEZPEČENÍ 
 

[K § 7 odst. 7 písm. f) zákona ] 
 

§ 12 
 

Způsob provád ění evakuace 
 

 (1) Evakuací se zabezpe čuje p řemíst ění osob, zví řat, p ředmět ů kulturní hodnoty, 
technického za řízení, p řípadn ě stroj ů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpe čných látek z 
míst ohrožených mimo řádnou událostí. 



  
 (2) Evakuace se provádí z míst ohrožených mimo řádnou událostí do míst, která zajiš ťují pro 
evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravo vání, pro zví řata ustájení a pro v ěci 
uskladn ění. 
  
 (3) Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místec h ohrožených mimo řádnou událostí s 
výjimkou osob, které se budou podílet na záchrannýc h pracích, na řízení evakuace nebo budou 
vykonávat jinou neodkladnou činnost; p řednostn ě se plánuje pro následující skupiny obyvatelstva 
a) d ěti do 15 let, 
  
b) pacienty ve zdravotnických za řízeních, 
  
c) osoby umíst ěné v sociálních za řízeních, 
  
d) osoby zdravotn ě postižené, 
  
e) doprovod osob uvedených v písmenech a) až d). 
  
 (4) Evakuace se plánuje 
a) pro řešení mimo řádných událostí, které vyžadují vyhlášení t řetího nebo zvláštního stupn ě 
poplachu; 5) zvláštnosti provád ění evakuace v rámci povod ňové ochrany jsou uvedeny v p říloze č. 
3, 
  
b) ze zón havarijního plánování jaderných za řízení nebo pracoviš ť s velmi významnými zdroji 
ionizujícího zá ření; 6) zvláštnosti provád ění evakua čních opat ření v okolí jaderných za řízení 
jsou uvedeny v p říloze č. 4, 
  
c) ze zón havarijního plánování objekt ů nebo za řízení s nebezpe čnými chemickými látkami, 7) p ři 
hrozb ě možného ozbrojeného konfliktu z území vy člen ěného pro pot řeby opera ční p řípravy, 
předpokládané bojové činnosti a dalších zájmových prostor ů ozbrojených sil v souladu s pot řebami 
zajišt ění obrany státu. Opušt ění míst ohrožených mimo řádnou událostí se plánuje do 48 hodin a u 
velké sídelní a pr ůmyslové aglomerace až do 72 hodin od vyhlášení evak uace. 
  
 (5) Plánování evakua čních opat ření zahrnuje 
a) stanovení evakua čních prostor ů a po řadí jejich evakuace, vymezení evakua čních tras s 
dostate čnou propustností vozidel, stanovení pot řeby a zajišt ění dopravních prost ředk ů, 
zabezpe čení činnosti evakua čních a p řijímacích st ředisek, stanovení míst nouzového ubytování a 
vytvo ření podmínek pro ubytování evakuovaného obyvatelstv a, 
  
b) zajišt ění propustnosti evakua čních tras, regulaci pohybu obyvatelstva p ři evakuaci a provedení 
uzáv ěry evakuovaného prostoru, 
  
c) stanovení, p řípravu a zajišt ění ozna čení míst shromaž ďování, stanovení postupu p ři evakuaci 
ohroženého prostoru a kontrole opušt ění obydlí, zajišt ění ostrahy evakuovaného prostoru, 
  
d) p řípravu podklad ů pro provedení p říjmu evakuovaných osob, up řesn ění pot řeby nouzového 
ubytování, p řípravu podklad ů pro rozd ělování evakuovaného obyvatelstva v evakua čních st řediscích 
k p řeprav ě do p řijímacích st ředisek, 
  
e) p řípravu na řízení dopravy s využitím grafikon ů p řepravy, založenou na analýze evakua čních 
tras a z ní vyplývající kapacit ě, 
  
f) p řípravu dokumentace pro p říjem evakuovaných osob v p řijímacích st řediscích, pro p řerozd ělení 
evakuovaných osob a jejich p řepravu do obcí p řijímajících evakuované osoby, 
  
g) zajišt ění nouzového ubytování a p řípravu dokumentace pro p říjem evakuovaných osob v místech 
nouzového ubytování, 
  
h) p řípravu postup ů pro evakuaci a umíst ění hospodá řského zví řectva, stroj ů, p ředmět ů kulturní 
hodnoty, technických za řízení a materiálu k zachování nutné výroby, 
  
i) p řípravu postupu informování osob, 
  
j) psychologickou p řípravu osob p řed a v pr ůběhu evakuace a p ři dlouhodobém pobytu v náhradním 
ubytovacím za řízení a 
  
k) zabezpe čení dokumentace p řijatých rozhodnutí a opat ření realizovaných v pr ůběhu celé evakuace. 
  

§ 13 
 

Zabezpe čení evakuace 



 
 (1) Po řádkové zabezpe čení evakuace zajiš ťuje zpracovatel evakua čního plánu v sou činnosti s 
příslušným orgánem ve řejné správy. Zahrnuje zajišt ění ve řejného po řádku a bezpe čnosti v pr ůběhu 
celé evakuace. 
  
 (2) Dopravní zabezpe čení evakuace zajiš ťuje zpracovatel evakua čního plánu v sou činnosti s 
příslušným orgánem ve řejné správy. U organizované hromadné p řepravy osob zabezpe čuje zásobování 
pohonnými hmotami. 
  
 (3) Zdravotnické zabezpe čení evakuace, jež v prvé řadě zahrnuje zabezpe čení poskytování 
předléka řské zdravotnické pomoci, p řevozu do zdravotnických za řízení a zabezpe čení hygienicko-
epidemiologických opat ření, zajiš ťuje zpracovatel evakua čního plánu v sou činnosti s p říslušným 
orgánem ve řejné správy. 8) 
  
 (4) Zabezpe čení ubytování, zásobování a distribuce zásob zajiš ťuje zpracovatel evakua čního 
plánu na základ ě uzav řených smluv nebo na základ ě mimo řádných pravomocí. 9) Zahrnuje v prvé řadě 
zabezpe čení nouzového stravování a zásobování pitnou vodou,  potravinami a nouzovými p říd ěly 
předmět ů nezbytných k p řežití. 
  
 (5) Zpracovatel evakua čního plánu zajiš ťuje mediální zabezpe čení evakuace, které zahrnuje 
zejména zabezpe čení varování obyvatelstva, vydání návod ů pro chování obyvatelstva a následné 
předání pot řebných tís ňových informací. 
  

§ 14 
 

Orgány pro řízení evakuace 
 

 (1) Evakuaci zajiš ťují 
a) pracovní skupina krizového štábu, 
  
b) evakua ční st ředisko, 
  
c) p řijímací st ředisko. 
  
 (2) Pracovní skupina krizového štábu zajiš ťuje zejména 
a) řízení pr ůběhu evakuace, 
  
b) koordinaci p řepravy z míst shromaž ďování do evakua čních st ředisek, 
  
c) řízení p řepravy z nástupních stanic hromadné p řepravy do p řijímacích st ředisek a dále do 
cílových míst p řemíst ění, 
  
d) dopravní prost ředky a jejich p řerozd ělování mezi evakua ční st řediska, 
  
e) řízení nouzového zásobování pro obyvatelstvo, 
  
f) koordinaci činnosti evakua čních st ředisek a p řijímacích st ředisek, 
  
g) spolupráci s orgány ve řejné správy a se zdravotnickými a humanitárními org anizacemi, 
  
h) dokumentování pr ůběhu celé evakuace. 
  
 (3) Evakua čním st řediskem se rozumí za řízení z řeteln ě ozna čené nápisem, p řípadn ě 
mezinárodn ě platným rozeznávacím znakem civilní ochrany. Umís ťuje se zpravidla v míst ě mimo 
evakua ční prostor, ve kterém jsou evakuované osoby shromaž ďovány a informovány o dalším postupu. 
Evakua ční st ředisko zajiš ťuje zejména 
a) řízení p řepravy z míst shromaž ďování do evakua čního st řediska s využitím dostupných dopravních 
prost ředk ů, 
  
b) vedení evidence o p říjmu evakuovaných osob a poskytování pomoci p ři slu čování evakuovaných 
rodin, 
  
c) p řerozd ělování evakuovaných osob do p ředur čených p říjmových oblastí a p řijímacích st ředisek, 
  
d) vytvo ření a ozna čení místa pro podávání základních informací v prost oru evakua čního st řediska, 
  
e) první zdravotnickou pomoc, pop řípad ě p řednemocni ční neodkladnou pé či a p řevoz zran ěných nebo 
nemocných do zdravotnických za řízení, 
  
f) vytý čení tras k nástupním stanicím hromadné p řepravy, 
  



g) nocleh a stravování pro personál a evakuované ob yvatelstvo, které se zdrží v evakua čním 
st ředisku déle než 12 hodin, 
  
h) udržování ve řejného po řádku v prostoru evakua čního st řediska, 
  
i) podávání informací o pr ůběhu evakuace pracovní skupin ě krizového štábu. 
  
 (4) P řijímacím st řediskem se rozumí za řízení z řeteln ě ozna čené nápisem, p řípadn ě 
mezinárodn ě platným rozeznávacím znakem civilní ochrany, které  zajiš ťuje 
a) p říjem evakuovaných osob, 
  
b) p řerozd ělení evakuovaných osob do p ředur čených cílových míst p řemíst ění a míst nouzového 
ubytování, 
  
c) první zdravotnickou pomoc a p řípadný odvoz nemocných do vy člen ěných zdravotnických za řízení, 
  
d) informování orgán ů podle odstavce 1 o pr ůběhu evakuace, 
  
e) informování evakuovaných osob, zejména o míst ě nouzového ubytování a stravování, 
  
f) informování orgán ů ve řejné správy, dot čených evakua čními opat řeními, o po čtech a pot řebách 
evakuovaných osob. 
  

ČÁST PÁTÁ 
 

ZÁSADY POSTUPU PŘI POSKYTOVÁNÍ ÚKRYTŮ A ZP ŮSOB A ROZSAH KOLEKTIVNÍ A 
INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA 

 
[K § 7 odst. 7 písm. g) zákona ] 

 
§ 15 

 
Zásady postupu p ři poskytování úkryt ů 

 
 Krytové družstvo zabezpe čuje plynulý vstup obyvatelstva do úkrytu, jeho rozm íst ění a 
poučení o chování v úkrytu. Vyžaduje-li to situace, m ůže být kapacita úkrytu p řekro čena nejvýše o 
20 %. 
  

§ 16 
 

Způsob a rozsah kolektivní ochrany 
 

 (1) Zp ůsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytí m se stanoví plánem ukrytí, 
který je sou částí havarijního plánu. 
  
 (2) Ukrytí obyvatelstva se p ři mimo řádných událostech zajiš ťuje v improvizovaných a ve 
stálých úkrytech. 
  
 (3) Improvizované úkryty se budují k ochran ě obyvatelstva p řed ú činky sv ětelného a 
tepelného zá ření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním p rachem a proti tlakovým ú čink ům 
zbraní hromadného ni čení v p řípad ě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v dob ě vále čného 
stavu v místech, kde nelze k ochran ě obyvatelstva využít stálých úkryt ů. 
  
 (4) Stálé úkryty slouží k ukrytí obyvatelstva a tv oří je trvalé ochranné prostory v 
podzemní části staveb nebo stavby samostatn ě stojící. Stálé úkryty se d ělí na stálé tlakov ě 
odolné úkryty, stálé tlakov ě neodolné úkryty a ochranné systémy podzemních dopr avních staveb. 
  
 (5) Stálé tlakov ě odolné úkryty se využívají k ochran ě obyvatelstva proti ú čink ům zbraní 
hromadného ni čení v p řípad ě stavu ohrožení státu a vále čného stavu. 
  
 (6) Stálé tlakov ě neodolné úkryty se využívají k ochran ě obyvatelstva proti ú čink ům 
sv ětelného a tepelného zá ření, pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním p rachem a částe čně 
proti tlakovým ú čink ům zbraní hromadného ni čení v p řípad ě stavu ohrožení státu a vále čného stavu. 
  
 (7) Ochranné systémy podzemních dopravních staveb se využívají k ochran ě obyvatelstva p ři 
stavech podle odstavce 5 a p ři mimo řádných událostech. 
  

§ 17 
 



Způsob a rozsah individuální ochrany 
 

 (1) K individuální ochran ě obyvatelstva p řed ú činky nebezpe čných škodlivin p ři mimo řádných 
událostech se využívají prost ředky improvizované ochrany dýchacích cest, o čí a povrchu t ěla. 
Jedná se o jednoduché pom ůcky, které si ob čané p řipravují svépomocí z dostupných prost ředk ů a 
které omezeným zp ůsobem nahrazují prost ředky individuální ochrany. 
  
 (2) P ři stavu ohrožení státu a vále čném stavu se provádí výdej prost ředk ů individuální 
ochrany pro vybrané kategorie osob 
a) d ětské ochranné vaky pro d ěti do 1,5 roku, 
  
b) d ětské ochranné kazajky pro d ěti od 1,5 do 6 let, 
  
c) d ětské ochranné masky pro d ěti od 1,5 do 18 let, 
  
d) ochranné masky pro osoby umíst ěné ve zdravotnických a sociálních za řízeních, 
  
e) ochranné masky pro doprovod osob uvedených v pís menech a) až d). 
  
 (3) K zabezpe čení výdeje prost ředk ů individuální ochrany se stanovuje jejich množství a 
struktura podle po čtu d ětí neumíst ěných ve školských za řízeních a podle projektované kapacity 
školských za řízení a l ůžkové kapacity zdravotnických, sociálních a obdobný ch za řízení se zálohou 
10 %. 
  
 (4) K zabezpe čení výdeje prost ředk ů individuální ochrany se provádí 
a) výb ěr a p říprava prostor ů pro uskladn ění, 
  
b) p říprava personálu zabezpe čujícího v za řízeních civilní ochrany výdej prost ředk ů individuální 
ochrany pro výdejní st řediska a skupin výdeje prost ředk ů individuální ochrany (§ 2 odst. 9) k 
distribuci t ěchto prost ředk ů obyvatelstvu, 
  
c) evidence prost ředk ů individuální ochrany a jejich výdej. 
  

ČÁST ŠESTÁ 
 

POŽADAVKY OCHRANY OBYVATELSTVA V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 
POŽADAVKY NA STAVBY CIVILNÍ OCHRANY NEBO STAVBY DOTČENÉ POŽADAVKY CIVILNÍ 

OCHRANY 
 

[K § 7 odst. 7 písm. h) zákona ] 
 

§ 18 
 

Uplat ňování požadavk ů ochrany obyvatelstva v územním plánování 
 

 Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování  se uplat ňují jako požadavky civilní 
ochrany 10) vyplývající z havarijních plán ů a krizových plán ů 11) v rozsahu, který odpovídá 
charakteru území a druhu územn ě plánovací dokumentace. 
  

§ 19 
 

Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu velkého územního celku 
 

 Na základ ě stanoviska dot čeného orgánu 12) uplatn ěného k návrhu zadání územního plánu 
velkého územního celku 13) se do tohoto územního pl ánu zapracuje návrh území speciálních zájm ů 
14) pro požadované pot řeby 
a) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 
  
b) nouzového zásobování obyvatelstva vodou, 
  
c) ochrany p řed vlivy nebezpe čných látek skladovaných na území, 
  
d) ochrany p řed d ůsledky možného teroristického útoku na objekty, jej ichž poškození m ůže zp ůsobit 
mimořádnou událost. 
  

§ 20 
 

Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce 
 



 Na základ ě stanoviska dot čeného orgánu 13) uplatn ěného k návrhu zadání územního plánu obce 
se v rozsahu p ředaných podklad ů zapracuje do textové a grafické části územního plánu obce návrh 
ploch pro požadované pot řeby 
a) ochrany území p řed pr ůchodem pr ůlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, 
  
b) zón havarijního plánování, 
  
c) ukrytí obyvatelstva v d ůsledku mimo řádné události, 
  
d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 
  
e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitár ní pomoci, 
  
f) vyvezení a uskladn ění nebezpe čných látek mimo sou časn ě zastav ěná území a zastavitelná území 
obce, 
  
g) záchranných, likvida čních a obnovovacích prací pro odstran ění nebo snížení škodlivých ú čink ů 
kontaminace, vzniklých p ři mimo řádné události, 
  
h) ochrany p řed vlivy nebezpe čných látek skladovaných v území, 
  
i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektr ickou energií. 
  

§ 21 
 

Požadavky civilní ochrany k regula čnímu plánu 
 

 (1) Na základ ě stanoviska dot čeného orgánu 13) uplatn ěného k návrhu zadání regula čního 
plánu se v souladu s územním plánem obce zapracuje do regula čního plánu doložka civilní ochrany 
člen ěná na textovou a grafickou část. 
  
 (2) Textová část stanoví požadavky na pozemky a požadavky na jej ich využití pro 
a) opat ření vyplývající z ur čení záplavových území 15) a zón havarijního plánová ní, 
  
b) umíst ění stálých a improvizovaných úkryt ů, 
  
c) ubytování evakuovaného obyvatelstva, 
  
d) skladování materiálu civilní ochrany, 
  
e) zdravotnické zabezpe čení obyvatelstva, 
  
f) ochranu p řed vlivy nebezpe čných látek skladovaných v území, 
  
g) umíst ění nov ě navrhovaných objekt ů zvláštního významu, 
  
h) nouzové zásobování obyvatelstva vodou, 
  
i) záchranné, likvida ční a obnovovací práce pro odstran ění nebo snížení škodlivých ú čink ů 
kontaminace, vzniklých p ři mimo řádné události, 
  
j) z řízení humanitární základny, 
  
k) požární nádrže a místa odb ěru vody k hašení požár ů. 
  
 (3) Grafická část obsahuje podle pot řeby znázorn ění pozemk ů obsažených v textové části 
podle odstavce 2. 
  

§ 22 
 

Stavebn ě technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo  stavby dot čené požadavky civilní 
ochrany 

 
 (1) Stavebn ě technické požadavky na stavby civilní ochrany a st avby dot čené požadavky 
civilní ochrany zahrnují požadavky na 
a) stálé úkryty, 
  
b) ochranné systémy podzemních dopravních staveb, 
  
c) stavby financované s využitím prost ředk ů státního rozpo čtu, stavby škol a školských za řízení, 
ubytovny a stavby pro poskytování zdravotní nebo so ciální pé če z hlediska jejich využitelnosti 



jako improvizované úkryty, 
  
d) stavby pro pr ůmyslovou výrobu a skladování. 
  
 (2) Stálé úkryty se navrhují p ředevším jako zcela zapušt ěné, s dvouú čelovým využitím, do 
míst velké koncentrace obyvatelstva s trvalým nebo přechodným pobytem v dosažitelné vzdálenosti 
do 500 m od t ěchto míst, v d ůležitých provozech, ve školských, zdravotnických, s ociálních a 
dalších za řízeních, minimáln ě 100 m od zásobník ů prchavých látek a plyn ů s toxickými ú činky, 
které by mohly ohrozit bezpe čnost ukrývaného obyvatelstva, a mimo záplavovou obl ast. Sou částí 
návrhu jsou i požadavky na jejich provoz a údržbu, protiseismická opat ření, vzduchotechnická a 
kyslíková za řízení, elektrická vzduchová soustrojí a k nim p říslušející sklady pohonných hmot a 
olej ů, zásobování pitnou a užitkovou vodou a zdravotn ě technická za řízení. 
  
 (3) Improvizované úkryty se navrhují v souladu s p lánem ukrytí v dosažitelných 
vzdálenostech k zabezpe čení ukrytí obyvatelstva, jemuž nelze poskytnout stá lé úkryty. 
  
 (4) Velkokapacitní sklady nebezpe čných látek, 16) nap říklad ve stavbách pro pr ůmyslovou 
výrobu a skladování, se umís ťují za hranice vymezeného zastavitelného území obce . 
  

ČÁST SEDMÁ 
 

ÚČINNOST 
  

§ 23 
 

Účinnost 
  

 Tato vyhláška nabývá ú činnosti dnem vyhlášení. 
 

Ministr: 
Mgr. Gross v. r. 

 
Příl.1 

Věcné prost ředky pro za řízení civilní ochrany 
 

I. 
Zařízení civilní ochrany k poskytování první pomoci 

 
Zdravotnické družstvo:                               nejmén ě: 
protichemický od ěv, ochranná maska, filtry           4 soupravy 
rukavice pracovní gumové                             4 páry 
zdravotnická brašna, jejíž obsah odpovídá            3 kusy 
autolékárni čce č. III17) 
dlaha drát ěná                                        5 kus ů 
zdravotnická nosítka                                 2 kusy 
zdravotnický popruh                                  2 kusy 
rouška PVC o rozm ěru 83 x 90 cm                      2 kusy 
rouška PVC o rozm ěru 110 x 220 cm                    1 kus 
polní láhev                                          1 kus 
přikrývka vln ěná s upínací páskou                    1 kus 
  

II. 
Zařízení civilní ochrany k provád ění prací spojených s vyproš ťováním osob a k odstra ňování 

následk ů mimo řádných událostí 
 

 1) 
 Vyproš ťovací družstvo:                            nejmén ě: 
   respirátor                                        13 kus ů 
   radiomaják - p řijíma č                             1 kus 
   zdravotnická brašna, jejíž obsah odpovídá         1 kus 
   autolékárni čce č. III 
   ženijní materiál (krumpá č, lopata apod.           4 kusy 
   - z místních zdroj ů) 
  
 2) 
 Obsluha stroj ů: 
   elektrocentrála (z místních zdroj ů)               1 kus 
   kompresor (z místních zdroj ů)                     1 kus 
   kladivo pneumatické, bourací, sbíjecí, vrtací     1 souprava 



   (u obsluhy kompresoru) 
   palice ocelová (u obsluhy kompresoru)             1 kus 
   sochor ocelový (u obsluhy kompresoru)             1 kus 
   krumpá č (u obsluhy kompresoru)                    1 kus 
   lopata (u obsluhy kompresoru)                     1 kus 
   je řáb automobilový (z místních zdroj ů)            1 kus 
   rypadlo (z místních zdroj ů)                       1 kus 
   buldozer (z místních zdroj ů)                      1 kus 
  

III. 
Zařízení civilní ochrany ke zjiš ťování a ozna čování nebezpe čných oblastí 

 
 1) 
 Pr ůzkumná hlídka:                                 nejm éně: 
   protichemický od ěv                                5 souprav 
   ochranná maska                                    5 souprav 
   radiometr                                         1 kus 
   chemický pr ůkazník                                1 kus 
   souprava osobních operativních dozimetr ů          1 souprava 
   rozst řikova č p řenosný                             1 souprava 
   prost ředky pro vyty čování nebezpe čných prostor ů   1 souprava 
   spojovací prost ředek                              1 souprava 
   automobil (z místních zdroj ů)                     1 kus 
  
 2) Skupina analytického zjiš ťování: 
a) hlídka radia čního a chemického pr ůzkumu: 
      protichemický od ěv                             5 souprav 
      ochranná maska                                 5 souprav 
      pr ůmyslové filtry                              1 sada 
      dýchací p řístroje                              3 soupravy 
      polní chemická laborato ř                       1 souprava 
      chemický pr ůkazník                             1 kus 
      pr ůmyslové detek ční trubi čky                   1 sada 
      kvantimetr 1000                                1 souprava 
      automatický signalizátor nebezpe čných          1 souprava 
      škodlivin 
      souprava osobních dozimetr ů                    5 souprav 
      dozimetrický p řístroj (nap ř. DC-3B-72)         1 souprava 
      souprava radiometru (nap ř. DC-3E-83)           1 souprava 
      souprava pro meteorologické pozorování         1 souprava 
      MET CHEM 
      souprava pro odb ěr vzork ů pevných látek,       1 souprava 
      vody a vzduchu 
      spojovací prost ředek                           2 kusy 
      vyty čovací znaky                               30 kus ů 
      automobil (z místních zdroj ů)                  1 kus 
      gumové rukavice prstové                        5 pár ů 
      zásobní kovové nebo polyetylenové ba ňky        3 kusy 
      (5, 10, 20 litr ů) 
      nádoba na dekontaminaci                        2 kusy 
      rozst řikova č p řenosný                          1 souprava 
      polní lopatka                                  2 kusy 
      propanbutanový va ři č s kovovou lahví           1 souprava 
      zdravotnický prost ředek jednotlivce            5 souprav 
      (nap ř. ZPJ-80) 
      kapesní svítilna                               5 kus ů 
      mezinárodní znak civilní ochrany               3 kusy 
  
b) hlídka laboratorní kontroly: 
      protichemický od ěv                             2 soupravy 
      ochranná maska                                 2 soupravy 
      pr ůmyslové filtry                              1 sada 
      dýchací p řístroje                              3 soupravy 
      polní chemická laborato ř                       1 souprava 
      chemický pr ůkazník                             1 kus 
      pr ůmyslové detek ční trubi čky                   1 sada 
      kvantimetr 1000                                1 souprava 
      automatický signalizátor nebezpe čných          1 souprava 
      škodlivin 
      souprava osobních dozimetr ů                    2 soupravy 
      dozimetrický p řístroj (nap ř. DC-3B-72)         1 souprava 



      souprava radiometr ů (nap ř. DC-3E-83)           1 souprava 
      souprava pro meteorologické pozorování         1 souprava 
      MET CHEM 
      souprava pro odb ěr vzork ů pevných látek, vody  1 souprava 
      a vzduchu 
      spojovací prost ředek                           2 kusy 
      vyty čovací znaky                               30 kus ů 
      automobil (z místních stroj ů)                  1 kus 
      gumové rukavice prstové                        4 páry 
      zásobní kovové nebo polyetylenové ba ňky        3 kusy 
      (5, 10, 20 litr ů) 
      nádoba na dekontaminaci                        2 kusy 
      rozst řikova č p řenosný                          1 souprava 
      polní lopatka                                  2 kusy 
      propanbutanový va ři č s kovovou lahví           1 souprava 
      zdravotnický prost ředek jednotlivce            2 soupravy 
      (nap ř. ZPJ-80) 
      kapesní svítilna                               2 kusy 
      mezinárodní znak civilní ochrany               3 kusy 
  
 3) Hlídka dozimetrické kontroly: 
   protichemický od ěv                                3 soupravy 
   ochranná maska                                    3 soupravy 
   radiometr                                         1 kus 
   souprava osobních operativních dozimetr ů          1 souprava 
   vyhodnocovací za řízení dozimetr ů                  1 souprava 
  
 4) Obsluha stacionárního hlási če úrovn ě radiace: 
  stacionární hlási č úrovn ě radiace                 1 souprava 
  

IV. 
Zařízení civilní ochrany k zabezpe čení dekontaminace a k provedení jiných ochranných o pat ření 

 
 1) 
Hlídka strojní speciální o čisty terénu:           nejmén ě: 
a) p ři vybavení technickou na kapaliny: 
      protichemický od ěv, ochranná maska, filtry     3 soupravy 
      kropící automobil (z místních zdroj ů)          1 kus 
      další materiál (hadry, mýdla, rozpoušt ědla - 
      z místních zdroj ů) 
  
b) p ři vybavení technikou na sypké hmoty: 
      protichemický od ěv, ochranná maska, filtry     3 soupravy 
      sypací automobil (z místních zdroj ů)           1 kus 
      další materiál (hadry, mýdla, rozpoušt ědla - 
      z místních zdroj ů) 
  
 2) Družstvo ru ční speciální o čisty: 
   protichemický od ěv                                4 soupravy 
   ochranná maska                                    4 soupravy 
   rozst řikova č p řenosný                             2 soupravy 
   rozmeta čka na chlórové vápno                      2 souprav y 
   další materiál (krumpá če, lopaty, hráb ě, v ědra, 
   koš ťata, št ětky, rozpoušt ědla a dekontamina ční 
   látka - z místních zdroj ů) 
  
 3) Skupina pro dekontaminaci osob a od ěvů: 
   protichemický od ěv                                38 souprav 
   ochranná maska                                    38 souprav 
   radiometr                                         4 kusy 
   chemický pr ůkazník                                4 kusy 
   prost ředky pro vyty čování zamo řených prostor ů     2 soupravy 
   zdravotnická brašna, jejíž obsah odpovídá         2 kusy 
   autolékárni čce č. III 
 další materiál (chlornan vápenatý, rozpoušt ědlo, mýdlo, hadry, kapesní svítilna, náhradní 
oděvy, igelitový pytel, igelitový sá ček, ru čník) 
  
 4) Skupina pro dekontaminaci v ěcných prost ředk ů: 
   protichemický od ěv                                14 souprav 
   ochranná maska                                    14 souprav 
   radiometr                                         2 kusy 



   chemický pr ůkazník                                2 kusy 
   prost ředky pro vyty čování zamo řených prostor ů     1 souprava 
   zdravotnická brašna, jejíž obsah odpovídá         1 kus 
   autolékárni čce č. III 
 další materiál (chlornan vápenatý, rozpoušt ědlo, mýdlo, hadry, lopata, košt ě, kapesní 
svítilna 
  

V. 
Zařízení civilní ochrany k zabezpe čení ukrytí osob ve stálých úkrytech 

 
Krytové družstvo pro stálý úkryt:                    nejmén ě: 
 
   protichemický od ěv                                2 soupravy 
   ochranná maska                                    2 soupravy 
   radiometr                                         1 kus 
   chemický pr ůkazník                                1 kus 
   zdravotnická brašna, jejíž obsah odpovídá         2 kusy 
   autolékárni čce č. III 
  

VI. 
Zařízení civilní ochrany k zabezpe čení výdeje prost ředků individuální ochrany 

 
   St ředisko výdeje prost ředk ů individuální ochrany: nejmén ě: 
   faciometr                                         1 kus 
  

Příl.2 
Tvar a význam varovného signálu 

 
Varovný signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény  po dobu 140 vte řin. Vyhlašován m ůže být 
t řikrát za sebou v cca t říminutových intervalech. 
+-------------------+------------------+----------- --------------+ 
|    Tón sirény     |Délka signálu     |Název varov ného signálu  | 
+-------------------+------------------+----------- --------------+ 
|    kolísavý       | 140 vte řin       |"Všeobecná výstraha"     | 
+-------------------+------------------+----------- --------------+ 
 
 
1) Akustický tvar varovného signálu pro elektrické sirény 
  
Obrázek  380-202a.pcx 
2) Akustický tvar varovného signálu pro elektronick é sirény 
  
Obrázek  380-202b.pcx 
3) Akustický tvar požárního poplachu pro elektrické  sirény 
  
Obrázek  380-202c.pcx 
4) Akustický tvar požárního poplachu pro elektronic ké sirény 
  
Obrázek  380-202d.pcx 
5) Zkušební tón pro akustickou zkoušku elektrických  a elektronických sirén 
  
Obrázek 380-202e.pcx 
  

Příl.3 
Zvláštnosti provád ění evakuace v rámci povod ňové ochrany 

 
 1) Plánování evakuace ze záplavových území 18) ohr ožených p řirozenými a zvláštními 
povodn ěmi 19) vychází z hydrologických výpo čt ů, analýzy povod ňového ohrožení, z dostupných 
podklad ů správc ů povodí a správc ů vodních tok ů o pravd ěpodobné hranici území ohroženého 
přirozenými povodn ěmi a zvláštními povodn ěmi. Dot čený územn ě p říslušný vodoprávní ú řad, který 
záplavová území stanovuje, p ředává mapovou dokumentaci t ěchto území dot čeným stavebním ú řadům a 
Ministerstvu životního prost ředí. 20) 
  
 2) Evakuace se p ři p řirozených a zvláštních povodních zahajuje na základ ě rozhodnutí 
územně p říslušných povod ňových orgán ů, 21) v p řípad ě vyhlášení stavu nebezpe čí, nouzového stavu 
na povodní ohroženém území, na základ ě rozhodnutí p říslušného orgánu ve řejné správy. Evakuace se 
provádí podle zpracovaných povod ňových nebo havarijních plánu. 22) 
  
 3) P ři plánování evakuace je t řeba respektovat rozdílné p ůsobení dvou základních typ ů 
povod ňového ohrožení a vycházet z podklad ů p říslušných povod ňových plán ů územního celku a 



havarijních plán ů vybraných vodu vzdouvajících vodních d ěl (dále jen "vodní dílo"). 
  
 4) P ři ohrožení p řirozenými povodn ěmi se evakuace provádí z prostor ů ohrožených záplavami 
na základ ě rozhodnutí územn ě p říslušného povod ňového orgánu v závislosti na vyhodnocení aktuální 
povod ňové situace a s ohledem na pr ůběh a dobu p říchodu záplavové vlny. 
  
 5) P ři bezprost ředním ohrožení bezpe čnosti vodních d ěl a vývoji sm ěřujícímu k narušení 
jejich funkce a vzniku zvláštní povodn ě varují vlastníci vodních d ěl 23) po vodním toku níže 
položené povod ňové orgány, Hasi čský záchranný sbor ČR a v p řípad ě nebezpe čí z prodlení i 
bezprost ředně ohrožené subjekty. 
  
 6) P ři ohrožení zvláštní povodní, p ři dosažení kritických hodnot sledovaných jev ů a pokud 
hrozí bezprost řední havárie vodního díla doprovázená nebezpe čím vzniku pr ůlomové vlny, se provádí 
okamžitá evakuace ihned po varování obyvatelstva a nařízení evakuace, a to všemi dostupnými 
prost ředky do p ředem stanovených prostor ů. 
  
 7) Evakuace se plánuje s d ůrazem na rychlost a komplexnost p řemíst ění obyvatelstva a 
zaměstnanc ů s ohledem na dobu p říchodu čela pr ůlomové vlny. 
  
 8) V p řípad ě bezprost řední hrozby nebo vzniku mimo řádné situace na vodním díle, která 
vyžaduje záchranné povod ňové práce, se evakuace provádí na základ ě rozhodnutí územn ě p říslušného 
povod ňového orgánu. V p řípad ě vyhlášení stavu nebezpe čí nebo nouzového stavu na území ohroženém 
mimořádnou situací na vodním díle se evakuace provádí z tohoto území na základ ě rozhodnutí 
příslušného orgánu ve řejné správy. 
  

Příl.4 
Zvláštnosti provád ění evakua čních opat ření v okolí jaderných za řízení 

 
 1) V zónách havarijního plánování jaderných za řízení 24) se plánuje evakuace, která se 
týká obyvatelstva z části či z celého urbanistického celku, p řípadn ě v ětšího územního prostoru. 
  
 2) P říprava evakuace v okolí jaderných elektráren musí v ycházet jak z analýzy rizik, tak i 
z právních norem, které ur čují limitní hodnoty. 24) , 25) , 26) P ři p říprav ě se vychází z 
vnit řních havarijních plán ů jaderných elektráren, vn ějších havarijních plán ů a podmínek 
stanovených zvláštním právním p ředpisem. 25) , 27 P řitom se vychází z následujících zásad: 
a) v p řípad ě poruchy na technologickém za řízení jaderné elektrárny, která by mohla vyústit ve  
vznik radia ční havárie, se zahajuje p říprava p římé evakuace. P římou evakuací se rozumí evakuace, 
provád ěná bez p ředchozího ukrytí evakuovaných osob; 
  
b) v p řípad ě vzniku radia ční havárie se provádí ze st ředového prostoru a z vybraných sektor ů v 
závislosti na sm ěru v ětru evakuace s ukrytím. Evakuací s ukrytím se rozum í evakuace provedená po 
předchozím ukrytí evakuovaných osob a po snížení prvo tního nebezpe čí ozá ření z radioaktivního 
oblaku. 
  
____________________ 
  
1) § 23 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb. , o integrovaném záchranném systému a o zm ěně n ěkterých zákon ů 
  
2) § 10 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb. , ve zn ění zákona č. 320/2002 Sb. 
  
3) § 10 odst. 4 zákona č. 239/2000 Sb. , ve zn ění zákona č. 320/2002 Sb . 
  
4) § 32 zákona č. 239/2000 Sb. 
  
5) § 23 , 24 a 25 vyhlášky č. 328/2001 Sb. , o n ěkterých podrobnostech zabezpe čení integrovaného záchranného 
systému. 
  
6) Zákon č. 18/1997 Sb. , o mírovém využívání jaderné energie  a ionizujícího zá ření (atomový zákon) a o zm ěně a 
dopln ění n ěkterých zákon ů, ve zn ění zákona č. 83/1998 Sb. , zákona č. 71/2000 Sb. , zákona č. 132/2000 Sb. , 
zákona č. 13/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. 
  
7) Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií zp ůsobených vybranými nebezpe čnými chemickými látkami a 
chemickými p řípravky a o zm ěně zákona č. 425/1990 Sb. , o okresních ú řadech, úprav ě jejich p ůsobnosti a o 
některých dalších opat řeních s tím souvisejících, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, (zákon o prevenci závažných 
havárií), ve zn ění zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. 
  
8) Nap říklad zákon č. 239/2000 Sb. , zákon č. 240/2000 Sb. , o krizovém řízení a o zm ěně n ěkterých zákon ů 
(krizový zákon), ve zn ění zákona č. 320/2002 Sb. 
  
9) Nap říklad § 16 písm. d) zákona č. 239/2000 Sb. 
  
10) Vyhláška č. 135/2001 Sb. , o územn ě plánovacích podkladech a územn ě plánovací dokumentaci. 
  
11) Vyhláška č. 328/2001 Sb. 
  



12) § 10 odst. 6 a § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb. 
  
13) Zákon č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zn ění zákona č. 137/1982 
Sb. , zákona č. 103/1990 Sb. , zákona č. 425/1990 Sb. , zákona č. 519/1991 Sb. , zákona č. 262/1992 Sb. , 
zákona č. 43/1994 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. ,zákona č. 83/1998 Sb. , zákona č. 95/2000 Sb. , zákona č. 
96/2000 Sb. , zákona č. 132/2000 Sb. , zákona č. 151/2000 Sb. , zákona č. 239/2000 Sb. , zákona č. 59/2001 Sb. 
, zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. 
  
14) § 9 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. , ve zn ění zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 83/1998 Sb. 
  
15) § 66 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. , o vodách a o zm ěně n ěkterých zákon ů (vodní zákon). 
  
16) § 2 písm. b) zákona č. 353/1999 Sb. 
  
17) Vyhláška č. 102/1995 Sb. , o schvalování technické zp ůsobilosti a technických podmínkách provozu silni čních 
vozidel na pozemních komunikací, ve zn ění vyhlášky č. 299/1996 Sb. , vyhlášky č. 4/1998 Sb. , vyhlášky č. 
244/1999 Sb. a vyhlášky č. 160/2001 Sb. 
  
18) § 66 zákona č. 254/2001 Sb. , o vodách a o zm ěně n ěkterých zákon ů (vodní zákon). 
  
19) § 44 a § 69 zákona č. 254/2001 Sb. 
  
20) § 66 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. 
  
21) § 77 zákona č. 254/2001 Sb. , ve zn ění zákona č. 320/2002 Sb. 
  
22) § 11 , § 12 a § 13 zákona č. 239/2000 Sb. , ve zn ění zákona č. 320/2002 Sb. 
  
23) § 84 zákona č. 254/2001 Sb. , ve zn ění zákona č. 320/2002 Sb. 
  
24) Zákon č. 18/1997 Sb. 
  
25) Zákon č. 239/2000 Sb. 
  
26) Vyhláška č. 184/1997 Sb. , o požadavcích na zajišt ění radia ční ochrany 
  
27) Vyhláška č. 328/2001 Sb.  


