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POŽADAVKY ATP-45(D) NA HODNOCENÍ CBRN UDÁLOSTÍ 

Miroslav Zabadal 

Abstrakt: $lánek pojednává o novelizované alian#ní taktické publikaci ATP-45 (D). 
Charakterizuje zm!ny v pojmosloví, pracovních postupech a metodách, zp"sobech 
predikce prostor" ohrožení v p ípadech únik" pr"myslových chemických a 
pr"myslových radioaktivních látek.  
 
Klí ová slova: CBRN události (incidenty), CBRN zprávy, predikce prostor" ohrožení, 
hodnocení úniku pr"myslových chemických a radioaktivních látek. 
 
 
1. Úvod 

V kv#tnu 2010 byl vydán novelizovaný alian"ní dokument, vydání D všeobecn# 
známé publikace ATP-45, zabývající se problematikou sb#ru a zpracováním hlášení, 
p edpov#dí prostor! ohrožení a varováním po chemických, biologických, 
radiologických a nukleárních událostech, v anglickém originálu pod názvem „Warning 
and reporting and hazard prediction of chemical, biological, radiological and nuclear 
incidents“[1]. Publikace vychází ze standardiza"ní dohody STANAG 2103. 
Novelizovaná publikace byla již ratifikována $R a od 1.7.2011 by m#la být postupn# 
implementována do praxe a nahradit tak v sou"asné dob# používanou ATP-45 (C).  

2. Zm#ny obsažené v ATP-45(D) 

Nová publikace, i když zcela jednozna"n# navazuje a rozvíjí p edchozí „C“ vydání 
dokumentu, p ináší sebou i  adu zm#n. K t#m lze za adit zejména: 

a) Nahrazení pojmu NBC (Nuclear, Biological and Chemical) pojmem CBRN 
(Chemical, Biological, Radiological and Chemical). Nová publikace proto 
hovo í o CBRN zprávách 1 až 6, o CBRN situaci, CBRN ochran# apod.  

Tato na první pohled formální zm#na však zahrnuje i d!ležitou strukturální 
zm#nu, když jsou jako samostatná skupina vy"len#né radiologické události, 
zastoupené ve zkratce CBRN písmenem R, které byly doposud za azené do 
událostí ROTA nebo obecn# k incident!m spojeným s únikem pr!myslových 
nebezpe"ných látek. 

b) Zrušení (nepoužívání) pojmu ROTA a s tím související p id#lení zpráv o 
únicích pr!myslových chemických látek do chemických událostí, o únicích 
pr!myslových radioaktivních látek do radiologických událostí a o únicích 
pr!myslových biologických látek do biologických událostí. 

c) Zavedení následujících druh! základních zpráv (hlášení): 

    CBRN 1 až 6 typu CHEM, BIO, RAD a NUC. Hlášení o jednotlivých druzích 
incident!, obsahující informace od základních dat, p es varování až po detailní 
charakteristiku události. 

CBRN MIR – varovná zpráva s informací o zni"ení  ízené st ely nep ítele 
s chemickou nebo nukleární hlavicí s p edpov#zeným prostorem ohrožení. 

CBRN STRIKWARN – zpráva s výstrahou p ed vlastními (spojeneckými) 
jadernými údery se stanovením bezpe"nostních vzdáleností. 
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CBRN HAZWARN – varovná zpráva o možných významných únicích 
pr!myslových nebezpe"ných látek, zp!sobených vlastní nebo nep átelskou 
"innosti. 

CBRN SITREP – hlášení o CBRN situaci ve form# volného textu. 

d) Zjednodušený, podrobný a zp esn#ný zp!sob vyhodnocování prostor! ohrožení. 
Hlavní odlišnost t#chto zp!sob! hodnocení spo"ívá v kvalit# jejich výstup!. 
Názorn# je porovnání prostor! ohrožení, vyhodnocených t#mito zp!soby, 
ukázáno na Obrázku 1. 

 

 
 

Obrázek 1: Porovnání prostor! ohrožení pro r zné zp soby vyhodnocování 
 

Jednotlivé zp soby hodnocení se liší p!esností svých výstup , která jsou závislá 
zejména na rozsahu a p!esnosti vstupních údaj  a samotné metodice použité p!i 
vyhodnocování. P!i ru"ním vyhodnocování se používají zjednodušené a podrobné 
zp soby hodnocení, p!i použití výpo"etní techniky, nebo lépe speciálního softwaru v 
automatizovaných systémech !ízení, jsou používány podrobné a zp!es#ující zp soby 
hodnocení.  

3. Hodnocení únik  pr myslových toxických a radioaktivních látek 

Úniky pr myslových chemických a radioaktivních látek jsou podle mého názoru 
pro mírovou dobu a pro "innost IZS nejzávažn$jší a proto se pokusím blíže 
charakterizovat p!ístup ATP-45 (D) k jejich hodnocení. 
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3.1. Hodnocení únik  pr myslových chemických látek 

 
Pro hodnocení úniku pr myslových chemických látek se jako doposud používá 

p!íru"ka ERG (Emergency Response Guidbook) [2] s ur"itými úpravami, týkajícími se 
velikosti úniku. Velikost prostoru ohrožení se ur"í podle velikosti úniku následujícím 
zp sobem: 

– malý únik – do 200 litr  v"etn$ - použijí se hodnoty z p!íru"ky ERG pro malý únik; 
– st!ední únik – od 200 litr  do 1500 kg v"etn$ - použijí se hodnoty z p!íru"ky ERG 

pro velký únik; 
– velký únik – od 1500 do 50000 kg - použijí se hodnoty z p!íru"ky ERG pro velký 

únik vynásobené dv$ma; 
– velmi velký únik – nad 50000 kg - použijí se hodnoty z p!íru"ky ERG pro velký 

únik vynásobené šesti; 
– neznámý rozsah úniku - použijí se hodnoty z p!íru"ky ERG pro velký únik 

vynásobené dv$ma. 
 

V p!ípad$, že se jedná o látku, která reaguje s vodou za vzniku toxických par a tato 
látka uniká do vody, ur"í se p!íslušné vzdálenosti prostoru úniku a prostoru ohrožení 
podle zelené "ásti p!íru"ky ERG. Je-li únik látky doprovázen požárem, je za prostor 
úniku považován kruh o polom$ru rovnajícímu se izola"ní vzdálenosti, která je 
uvedena v oranžové "ásti p!íru"ky ERG.  

 

3.2. Hodnocení úniku radioaktivních látek  

Hodnocení úniku radioaktivních látek je v ATP-45 (D) !ešeno zcela novým 
zp sobem a to v samostatné kapitole popisující radiologické události. Samotný prostor 
ohrožení v p!ípad$ radiologické události je rozd$lený do t!ech zón s ozna"ením R1, R2 
a R3: 

1) R1 – prostor s potencionáln$ malým rizikem. V tomto prostoru nechrán$né 
osoby mohou obdržet  dávku p!es 5 cGy v období 5 dn .; 

 2) R2 – prostor s potencionáln$ st!edn$ velkým rizikem. Nechrán$né osoby 
mohou obdržet dávky p!esahující 75 cGy (ale mén$ než 125 cGy) do 24 hodin. 

 3) R3 – prostor s potencionáln$ velmi velkým rizikem. Dávka ozá!ení osob 
p!esahuje 125 cGy b$hem 4 hodin.  

Rozlišují se 4 druhy radiologických událostí: 

1) druh F zahrnuje úniky p!i nehodách pr myslových nebo zdravotnických 
za!ízení nebo nehody p!i p!eprav$ radioaktivního materiálu, 

2) druh G se týká úmyslného útoku s použitím radioaktivních materiál  - vzdušné 
napadení, bomba, radiologické za!ízení, !ízená st!ela apod., 

3) druh H se týká havárií velkých jaderných za!ízení - jaderná elektrárna, 
výzkumný jaderný reaktor, za!ízení na výrobu jaderného paliva, za!ízení na 
zpracování vyho!elého jaderného paliva, sklady vyho!elého jaderného paliva 
nebo úložišt$ jaderného odpadu, 

4) druh I se používá p!i hlášení o zjišt$ní neznámé radiologické události. 
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Tabulka 1: P!ehled druh  a p!ípad  radiologických událostí - ATP-45(D), tab.5-2 
 

Druh 
události 

P!ípad Popis p!ípadu Zákres R1/R2/R3 

 
 
 
 
 

F 
 

 
1 

Zdroj zá!ení  
s rozptylem, rychlost 
v$tru % 10 km/h 

 
2500 m / 250 m / 75 m 

 
2 

Poškozený zdroj zá!ení  
s rozptylem, rychlost 
v$tru >10 km/h 

 

 
13 km / 750 m / 400 m 
 
 

 
3 

 
Odkrytý zdroj zá!ení 

 
500 m / 50 m / 15 m 

 
 
 
 
 

G 
 

 
1 

Rozptyl rad.látky  
rychlost v$tru %10 km/h 

 

 
2,5 km / 250 m / 75 m 

 
 
2 

Rozptyl rad.látky  
rychlost v$tru >10 km/h 

 
13 km/ 750 m / 400 m 

 
3 

Otev!ený zdroj zá!ení 
gama 

 
500 m / 50 m / 15 m 

 
 
 

H 
 

 
1 

Rozsáhlý únik z JEZ  
300 km / 15 km / 2 km 

 
2 

Závažný únik z JEZ  
30 km / 1 km / 600 m 

 
3 

Mén$ závažný únik z JEZ 

 

 
30 km / 1 km / 600 m 
 

 
I 

 Radioaktivní kontaminace 
z neznámého zdroje. 

 polom$r 2500 m 

 
Jak vyplývá z Tabulky1, ze sloupce „Zákres“, p!i rozptylu radioaktivní látky (druh 

události F a G) a rychlosti v$tru do 10 km/h, dále vždy p!i odkrytém pevném zdroji 
zá!ení (p!ípad 3 druhu události F a G) a rovn$ž tak vždy p!i haváriích jaderných 
energetických za!ízeních (druh události H) se prostor ohrožení zakresluje t!emi 
soust!ednými kružnicemi, p!i"emž jejich polom$r roste v po!adí R3, R2 a R1. P!i 
rozptylu radioaktivních látek (druh události F a G) a rychlosti v$tru v$tší než 10 km/h, 
jsou vnit!ní dva prostory (R3 a R2) znova zakresleny dv$ma kruhy, ale vn$jší t!etí 
prostor je zakreslen v podob$ trojúhelníku ve sm$ru p!ízemního v$tru a vzdáleností 
(hloubce) odpovídající polom$ru R1 (viz. schematický zákres v Tabulce 1). 
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4. Záv"r 

Vzhledem k velmi omezenému rozsahu, postihuje tento "lánek pouze n$které 
požadavky, které sebou p!ináší implementace ATP-45 (D) do hodnocení CBRN 
událostí. Zájemce o danou problematiku proto odkazuji k podrobn$jšími studiu tohoto 
dokumentu. 
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