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KONTROLNÍ LIST 
 

Na místě zásahu zpravidla v souvislosti s výbuchem byl naměřen dávkový příkon 
vyšší než 10 µGy/h nebo 10 µSv/h případně zjištěna plošná aktivita předmětu více než 10 Bq/cm2. 

 

Doporučený postup Zahájeno Splněno 

Vyhodnotit situace  
Informace pro příslušné OPIS - první odhad přibližného počtu zraněných a počtu kontaminací 
ohrožených obyvatel. Podle rozsahu požádat o vyšší stupeň koordinace – strategická úroveň 
řízení (řídící důstojník, starosta obce, hejtman kraje). 

Uzavřít místo zásahu, předběžná ochranná  zóna, zřízení velitelského stanoviště 
Předběžná ochranná zóna je minimálně 50 m od výbuchu nebo předpokládaného místa zdroje 
ionizujícího záření) 

Převzetí velení zásahu složek IZS 
Svolat velitele a vedoucí složek IZS. Informovat přítomné složky IZS o předpokladu zásahu typu 
„špinavá bomba“. 

Nařízení složkám IZS k předání informací pro zasahující o nebezpečí zásahu. 
Při zásahu existuje riziko havarijního ozáření, proto je bezpodmínečně nutné dodržovat pokyny 
velitele zásahu k používání ochranných prostředků.

Vytýčení zón: 
• vnější zóny 

jako prostor vně předběžné ochranné zóny dostatečně velký pro rozčlenění na jednotlivé stanoviště a 
zabezpeč jeho uzavření pomocí hlídek 

• nebezpečné zóny 
dávkový příkon na vnější hranici zóny 1 mGy/h, odpovídá 1 mSv/h  

• bezpečnostní zóny 
dávkový příkon na vnější hranici zóny v úrovni 10 µSv/h, což odpovídá úrovni plošné aktivity 
 10 Bq/cm2 

Evidence doby pobytu zasahujících  
Vést evidenci doby pobytu zasahujících v předběžné ochranné zóně (později v nebezpečné a 
bezpečnostní zóně). 

Rozdělení místa zásahu 
Za vnější hranicí nebezpečné zóny, nejlépe na návětrné straně je vhodné vytvořit: 

• týlový prostor, 
• shromaždiště zraněných, 
• nástupní prostor, 
• místo pro přistávání vrtulníků, 
• další prostory.

Záchranné práce v předběžné ochranné  zóně  
Vyprostit osoby, ošetřit těžce zraněné osoby, uhasit požáry apod. 
Pro zabránění rozptylu kouřových a prachových částic se pro zkrápění nasadí monitory, mlhové 
proudnice apod. Pohyb záchranářů v předběžné ochranné zóně omezit na co nejkratší dobu.  

Vytvoření místa pro dekontaminaci osob na hranici bezpečnostní zóny 

Zajistit dekontaminaci zraněných  a zřídit místo pro shromáždění a třídění raněných  
Vedoucí lékař zajistí, aby třídil zraněné podle charakteru zranění na zraněné, které je možné 
dekontaminovat a ostatní těžce raněné, u nichž možná dekontaminace spočívá pouze v šetrném 
rozstříhání ošacení a  zajistit zřízení malého evakuační cyklu mezi nebezpečnou zónou a 
shromaždištěm raněných. 
Plošná aktivita na těle zraněného před převozem do zdravotnického zařízení by měla klesnout 
alespoň na hodnotu 10 Bq/cm2 .  
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Doporučený postup Zahájeno Splněno 

Vykázát osoby  z předběžné ochranné zóny 
Je nutné vykázat všechny bez dýchacích prostředků a zajistit, aby vyčkali na návětrné straně na 
dozimetrickou kontrolu a případnou dekontaminaci.

Připravit evakuaci 
Vyzvat ohrožené osoby, které se nachází v uzavřených prostorách (bytech, kancelářích apod.), 
aby se připravily k evakuaci tím, že: 

• uzavřou vstupní otvory místností a utěsní je pomocí navlhčené tkaniny,  
• dýchají přes navlhčenou tkaninu,  
• si připraví osobní doklady a vyčkají na výzvu k evakuaci. 

Dozimetrická kontrola odjezdů použité techniky a pokud je to nutné u odjíždějících vozidel 
z místa zásahu zajistit jejich případné opláchnutí. 

 
Kontrola transportu raněných 

 Zajistit příjezd dalších přijíždějících sanit jen k hranici předběžné ochranné zóny (bezpečnostní 
zóny). 

Kontrola uzavření místa zásahu 
Policiie zajistí úplnou uzávěru hranic vnější zóny a regulaci dopravy mimo místo zásahu 
s vytvořením dopravního koridoru pro příjezd zásahové techniky.

Podmínky pro evakuaci osob 
Pouze pokud je nevyhnutelné vyvést obyvatele z objektů přes bezpečnostní zónu nebo 
nebezpečnou zónu. 
Zajištění propláchnutí koridoru pro vyvedení (např. omytí chodníku vodu apod.).

Postupná evakuace obyvatel z nebezpečné zóny  
Evakuaci provést až po zajištění evidence, dozimetrické kontrole a případná dekontaminaci 
evakuovaných. Evakuaci směřovat přednostně vchody odvrácenými od místa výbuchu.  

Projednání a případné provedení evakuace obyvatel z objektů v bezpečnostní zóně 
Konzultace s SUJB, příslušnými orgány veřejné správy a s Policií ČR.  

Zajištění dekontaminace zasahující techniky 
Dekontaminaci zahájit po vytvoření stanoviště pro dekontaminaci techniky a vydání doporučení 
od SÚJB pro manipulaci s kontaminovanou vodou.

Kontrola místa zásahu 
Kontrola, zda se v evakuovaných objektech a prostorách nezdržují žádní obyvatelé. 

Vytvoření seznamu parkujících vozidel v nebezpečné a bezpečnostní zóně 

Zdravotní vyšetření zasahujících osob 
Konzultace s SÚJB o zajištění prohlídek ve specializovaných zdravotnických zařízeních  
zasahujících osob (dle míry expozice) .  

Ukončení zásahu složek IZS 
Složky IZS jsou nadále povinny být k dispozici hejtmanovi kraje nebo starostovi obce 
s rozšířenou působností, kteří budou podle doporučení SÚJB koordinovat a zajišťovat dokončení 
likvidačních a obnovovacích prací. 

Předání uzavřeného a střeženého místa zásahu a pořízené evidence odpovědným 
orgánům k dalšímu řešení 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


