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Dopady fyzického prostředí na příslušníky bezpečnostního systému při plnění úkolů 
vyplývajících z mezinárodních závazků České republiky  
 
Anotace 
 
Příspěvek se zabývá problematikou vlivu fyzického prostředí na příslušníky konkrétních 
součástí bezpečnostního systému spojeného s případným nasazením v zahraničí. Podnět 
k vytvoření textu dala dlouholetá zkušenost zpracovatele s pobytem v krizových oblastech 
v zahraničí. V textu je první část věnována vlivům fyzického prostředí na člověka obecně. 
V druhé části se pojednává o zásadních rozdílech fyzického prostředí s ohledem na plnění 
úkolů příslušníků bezpečnostního systému České republiky v zahraničí s důrazem na specifika 
plynoucí z mimořádnosti situací, které jsou důvodem jejich vyslání. Z ohledu na skutečnost, 
že problematika vlivu fyzického prostředí je velice obšírná, je v textu rozpracovaná zejména 
oblast nejvýznamnějších faktorů, které mohou mít zásadní dopad na zvyšování fyzické 
zátěže, psychiku a případně zdravotní stav člověka. Cílem studie je poukázat na faktory, které 
nejsou obecně v rámci přípravy managementu bezpečnostního systému České republiky 
zohledňovány, a které v konečném důsledku významně ovlivňují splnění úkolů, ke kterému je 
bezpečnostní systém České republiky připravován. 
 
Klíčová slova 
 
Bezpečnostní sbory, krizová situace, fyzické prostředí, nasazení v zahraničí. 
 
Summary 
 
This paper deals with the influence of the physical environment on a specific part of  
a security system associated with the possible deployment abroad. An impetus to create text 
gave to the author many years of experience with crisis areas abroad. The text is the first 
part focuses on the impact of the physical environment on human beings in general. The 
second part discusses the fundamental differences between the physical environment with 
regard to the tasks of members of the security system of the Czech Republic abroad, with an 
emphasis on specifics resulting from extraordinary situations that justify their deployment. 
For despite the fact that the issue of the influence of the physical environment is very wide-
ranging, in the text, developed especially in the area the most important factors that can 
have a major impact on increasing physical activity, mental health and possibly human 
health. The aim of the study is to highlight the factors that are generally in preparation for 
the management of the security system of the Czech Republic taken into account, and that 
ultimately significantly affect the fulfillment of the tasks to which the security system of the 
Czech Republic is prepared. 
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Úvod 
 
Cílem studie je poukázat na specifika vlivu fyzického prostředí na příslušníky konkrétních 
součástí bezpečnostního systému (BS) v rámci České republiky (ČR) při plnění úkolů 
v zahraničí. 
 
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti stanovuje ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, 
záchranné sbory a havarijní služby jako subjekty bezpečnostního systému zajišťující 
bezpečnost České republiky. S uvedenými subjekty je počítáno i v rámci plnění 
mezinárodních závazků České republiky směrem do zahraničí. 
 
Fyzické prostředí ovlivňuje významně psychiku člověka a při nasazení příslušníků v prostředí 
poznamenaném válkou, anebo mimořádnou událostí, dochází ke kontaktu s prostředím 
zásadně odlišným od běžných životních podmínek, což významně ovlivňuje psychiku, zdraví  
i pracovní výkony.  
 
Vysílání zástupců a jednotek z uvedených složek do zahraničí je aktuální záležitostí 
a nedílnou součástí zahraniční politiky České republiky. Samotné vyslání je realizováno 
v souladu se zákony České republiky na základě mezinárodních dohod a členství České 
republiky v mezinárodních organizacích a případně na základě vyžádání jiného stát. Tehdy 
mohou být a jsou nasazovány síly a prostředky ozbrojených sil, bezpečnostních sborů  
a integrovaného záchranného systému k plnění úkolů, a to zejména v oblasti bezpečnostní, 
jako jsou kupříkladu mírové mise Organizace spojených národů (OSN), a v oblasti 
odstraňování následků mimořádných událostí, humanitárních a rozvojových pomocí, kterou 
upravuje zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci 
poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů. Československá socialistická 
republika v době studené války své občany do misí OSN nevysílala. Dle informací 
Informačního centra OSN v Praze byla prvním případem až mise UNAVEM I (v Angole, kde 
došlo k později zfilmovanému případu zajetí lékařů). Česká republika se dle uvedené 
informace za dobu své existence zapojila do přinejmenším 20 misí. 
 
Obecně lze na základě historických zkušeností říci, že faktory fyzického prostředí mají vliv na 
zdraví a psychologický dopad na psychiku, na pohodu, pracovní výkon osobnosti a kvalitu 
života. V dnešní době se problematice vlivu fyzického prostředí na psychiku člověka věnuje 
několik autorů jako například Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc., (Katedra psychologie, 
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno). Problematika eliminace negativních vlivů 
fyzického prostředí na zdravotní stav člověka obecně je v České republice zabezpečena celou 
řadou zákonů a vyhlášek. Ovšem z pohledu vlivu fyzického prostředí na příslušníky 
konkrétních součástí bezpečnostního systému v zahraničí, kde se fyzické prostředí mnohdy 
zásadně liší, se autorovi nepodařilo vyhledat materiál, který by byl nápomocen při 
vyhodnocování rizik spojených s vysláním do zahraničí, anebo na ně poukazoval. 
Je zpracováno velké množství dílčích odborných materiálů k specifikám jednotlivých 
prostředí na velice dobré odborné úrovni zejména v oblasti bioklimatologie, kde se 
problematikou kupříkladu zabývá prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (Mendelova univerzita 
v Brně). Dále je dostupné velké množství literatury faktu, která popisuje většinou dopady 
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vlivu fyzického prostředí vesměs na vojska zapojená do konfliktů v posledních desetiletích 
(ve větší míře počínaje první světovou válkou). 
 
V textu bude věnována část fyzickému prostředí a jeho pozitivním a negativním dopadům 
obecně a dále budou rozpracována specifika prostředí postižených mimořádnými událostmi 
a válečným konfliktem, kde se fyzické podmínky zásadně liší. V závěru bude část věnující se 
poznatkům z praxe z pobytu v zahraničí v rámci operací Severoatlantické aliance (North 
Atlantic Treaty Organisation, NATO) na podporu míru. 
 
NATO je obecně nejznámější mezinárodní organizace vojensko-bezpečnostního charakteru, 
které je zpravidla nejvíce v povědomí svoji vojenskou stránkou činnosti. NATO se ale  
i významně zapojuje do civilního nouzového plánování. V praxi se NATO poprvé zapojilo do 
této činnosti poprvé v roce 1953 při povodních na území Nizozemska a Belgie. NATO je 
i z pohledu vyčlenění sil a prostředků organizace, pro kterou ČR vyčleňuje největší síly 
a prostředky. 
 
Význam působení prostředí na personál by si měl uvědomit každý manažer v procesu 
plánování, přípravy a vlastního provádění příslušné činnosti. V případě plnění úkolů 
v zahraničí je změna fyzického prostředí zpravidla zásadní změnou s přímým, a to vesměs 
negativním, dopadem na psychiku člověka.  
 
Ve studii jsou uplatněny zkušenosti autora z misí NATO na území Bosny a Hercegoviny 1997 
až 1998 (12 měsíců), Kosova 2000 až 2001 (7 měsíců), Afghánistánu 2007 až 2008 (6 měsíců) 
a manažérské zkušenosti z vedoucí funkce na velitelství NATO ve Spolkové republice 
Německo 2008 až 2011 (36 měsíců). Pro vytvoření studie byla zvolena forma analýzy 
současně dostupných informací k vlivu fyzického prostředí na člověka jako takového se 
rozborem specifik vyplývajících z jedinečnosti krizových situací kombinovaných s pobytem 
v zahraničí. V textu je provedeno porovnání informací k jednotlivým možným prostředím 
z různých zdrojů a od různých autorů s ohledem na rizika, která by mohla představovat 
nejzásadnější ohrožení. 
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1. Fyzické prostředí 
 
Faktory fyzického prostředí lze kategorizovat jako materiální podmínky vytvářející prostředí 
anebo spojené s prostředím, ve kterém se osoba vyskytuje, např. architektonické řešení 
pracovních prostor, urbanistické řešení komplexu provozních budov, estetická úroveň řešení 
pracovních interiérů a exteriérů, stav technického rozvoje, přístupové komunikace, čistota 
prostorů, osvětlení, barevná úprava, hluk, mikroklimatické podmínky a podobně. Faktory 
fyzického prostředí společně se sociálními pracovními podmínkami, např. motivací, 
uspokojením z práce, typ pracovní skupiny, vztahy v ní, psychosociální klima a typ řízení 
ovlivňují pracovní výkon organizace. Celé chování organizace se nazývá podniková kultura. 
Interakce subjektu s prostředím je dána přejímáním informací z prostředí a jednáním 
subjektu vůči prostředí.1  
 
Dnešní moderní člověk tráví více než 90 % svého života v zastavěném prostoru. Obydlí, ve 
kterém žije a pracuje, se označuje v biologii a psychologii za tzv. „třetí kůži člověka“, tedy za 
součást jeho osobnosti. První „kůže“ je vlastně kůže těla, druhá „kůže“ je náš oděv a třetí 
je naše obydlí2. Z pohledu množství stráveného času v zaměstnání je průměrný člověk dle 
výzkumu EU z ledna 2008 v jednom zaměstnání přibližně deset let, tedy v prostředí, kde se 
pohybuje minimálně pět pracovních dnů 8,5 hodiny denně. Z tohoto pohledů má fyzické 
prostředí v zaměstnání stejný význam jako fyzické prostředí v obydlí.  
 
Fyzické prostředí, které není optimální může vyvolat pocity nespokojenosti, subdeprese až 
deprese, vede k úzkostem, k pocitům únavy až vyčerpanosti.  
 
Fenomén archetypálního neverbálního imprintigu („vtištění“) vnímaného prostředí v útlém 
věku je dán geneticky. Dochází k němu v prostředí přírodním i civilizačním (kulturním), a to 
zejména v rodině. Hluboký vliv přírody a domova na utváření osobnosti vytváří pevné 
emoční vazby většiny lidí k rodnému místu, dětství a dospívání.3  

                                                 
1
 KOHOUTEK, Rudolf. Faktory pracovního prostředí a jejich působení na člověka, [online]. 4. leden 2009, 

[cit. 1. 11. 2014] „http://rudolfkohoutek.blog.cz/0901/psychologicke-pusobeni-faktoru-pracovniho-prostredi“. 
2
 KOHOUTEK, Rudolf. Faktory pracovního prostředí a jejich působení na člověka, [online]. 4. leden 2009, 

[cit. 1. 11. 2014] „http://rudolfkohoutek.blog.cz/0901/psychologicke-pusobeni-faktoru-pracovniho-prostredi“.  
3
 KOHOUTEK, Rudolf. Faktory pracovního prostředí a jejich působení na člověka, [online]. 4. leden 2009. 

[cit. 7. 11. 2014] „http://rudolfkohoutek.blog.cz/0901/psychologicke-pusobeni-faktoru-pracovniho-prostredi“. 
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Fyzické prostředí můžeme obecně podle pohledu mnoha autorů rozdělit na: 
 

 prostředí vnitřní, jako jsou interiéry budov, osvětlení, vytápění a vše co souvisí 
s prostředím, které člověk z různých důvodů obývá. Charakteristickým rysem pro toto 
prostředí je, že ho člověk vytváří a je tedy schopen jeho vlastnosti ve větší míře ovlivnit, 

 prostředí vnější, tedy přírodní prostředí, kterému se člověk více či méně musí přizpůsobit 
a které vzniklo, anebo vzniká bez přičinění člověka a člověk ho není schopen ovlivnit 
(podnebí, kosmické vlivy, meteorologické vlivy, gravitační vlivy, krajina, roční období, 
zeměpisné pásmo) a dále vnější prostředí, které člověk sám vytváří, tedy architektonické 
a technické prostředí (komunikace, infrastruktura, doprava…). 

 
2. Prostředí vnitřní 
 
Prostředí vnitřní je zpravidla účelově uměle vytvořené prostředí uzpůsobené uspokojování 
potřeb uživatele za použití dostupných stavebních materiálů a technologií s odpovídajícím 
stupněm vybavení. Vnitřní prostředí je zpravidla možné měnit anebo ovlivnit uživatelem. 
Vnitřní prostředí začal člověk a živé organizmy (hnízda, ulity, jeskyně) vytvářet anebo 
využívat, tak aby se chránil před vlivy vnějšího prostředí. 
 
2.1 Stavební materiály 
 
Člověk moderní doby je téměř nepřetržitě obklopen množstvím staveb, které využívá 
k různým účelům. Z pohledu stavebních materiálů jsou člověku přirozenější přírodní 
materiály anebo materiály, které je napodobují. Na dušení stav člověka nepříznivě působí 
zejména umělé, člověku a přírodě cizí stavební materiály (např. plech, umělá hmota, 
železobeton). Z tohoto důvodu dochází ke snaze vytvářet zdravé a uživatelsky přívětivé 
prostředí a upřednostňovat na obytných stavbách přírodní materiály jako je dřevo, kámen 
apod.  
 
Jednotlivé stavební materiály mají ovšem také různé chemické složení, které může mít vliv 
na zdravotní stav osob, které s nimi přijdou do styku (úroveň přirozené radioaktivity, těžké 
kovy, chemické látky používané pro ošetření přírodních materiálů, atd.). I když jsou obecně 
přírodní stavební materiály subjektivně vnímány jako bezpečné a přirozené, je nezbytné mít 
na paměti některá zdravotní rizika spojená právě s negativním dopadem škodlivých látek 
obsažených v těchto materiálech na zdraví. Bezesporu značné nebezpečí představuje 
kupříkladu radioaktivita, která je pro prostého uživatele nedetekovatelná, ale je prokázána 
jako zdravotní riziko zejména u azbestu, žuly, škvárobetonu a některých typů chemické 
sádry. Ve většině industrializovaných zemí připadá 90 % případů mesoteliomu4 na kontakt 
s azbestem5. Rozdělení dávek záření obyvatelstvu je uváděno: 49 % radon v budovách, 9 % 
přírodní radionuklidy v těle člověka, 17 % gama ze země, 0,3 % černobylská nehoda 
jaderného reaktoru, 14 % kosmické vlivy, 11 % lékařské zdroje, zbytek ostatní vlivy 
(průmyslové a laboratorní zdroje). Prevence ochrany zdraví obyvatel před ozářením 

                                                 
4
 Jediný primární nádor pleury (pohrudnice), který vzniká z mezotelu (mezotel tvoří hrudní tekutinu). 

5
 KOLÁŘOVÁ, Marie. Nádory plic a pleury: přednáška. Plzeň: Klinika pracovního lékařství Lékařské fakulty 

Univerzity Karlovi v Praze a Fakultní Nemocnice v Plzni, 2013. 
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z přírodních zdrojů a program prevence rakoviny plic vyhlásila Světová zdravotnická 
organizace v roce 2009.6  
 
Při volbě stavebních materiálu se lze zdraví škodlivých materiálů vyvarovat a tím eliminovat 
riziko spojené s případnou kontaminací. Všechny v ČR na trhu dostupné materiály procházejí 
v rámci schvalování potřebnou kontrolou na zdravotní nezávadnost.  
 
2.2 Osvětlení 
 
Důležitým faktorem vnějšího prostředí, který má velký vliv na psychiku, osobnost a pracovní 
výkonnost, je osvětlení pracoviště, obydlí a prostředí, kde se delší dobu pohybujeme. 
 
Osvětlení třídíme na celkové, místní a kombinované a také na denní (přirozené) světlo 
a umělé světlo. Často je nutno využívat kombinace obou typů světla. Naše oko je nejlépe 
přizpůsobeno dennímu slunečnímu světlu. Ale i v takovém případě je vhodné střídat 
pohledy z blízka s pohledy do dálky. Předpokladem pro správné úpravy osvětlení na 
pracovišti je jeho rozbor. Cílem každé úpravy osvětlení musí být snaha zabránit zrakové 
únavě, zvýšit pracovní pohodu, a tím ovlivnit pracovní produktivitu. Lidé, kteří mají 
předepsané brýle, by je také měli v souladu s pokyny lékaře nosit.7  
 
Nedostatečné osvětlení pracoviště vede k pocitům nepohody až subdeprese a deprese 
a k poklesu pracovní výkonnosti. Používané zdroje umělého osvětlení by měly být klinicky 
testovány, aby nezatěžovaly zrakový nerv. V odborné literatuře se uvádí, že vlivem špatného 
osvětlení (např. tam, kde jsou špinavá, dlouho nemytá okna), bývá snížena výkonnost 
při tělesné a duševní práci až o 30 %. Pro běžné zrakové rozlišování je přiměřená hodnota 
50 –70 lx8. Zvyšováním intenzity osvětlení až do 300 lx lze dosáhnout lepší produktivity 
práce. Při instalaci umělého osvětlení je nutné dbát, aby byl celý prostor osvětlen 
rovnoměrně, stejnoměrně se snahou vyhnout se oslnění.9  
 
Optimální intenzita osvětlení (v luxech) je závislá na vykonávané práci. Např. pro 
administrativní práce by měla být minimálně 200 luxů, což představuje světlo asi 100 W 
žárovky z jednoho metru. Důležité je, aby osvětlení přicházelo z takového směru, aby na 
pozorovaném místě nebyl stín.10  

                                                 
6
 LAJČÍKOVÁ, Ariana. Radonový program: přednáška, [online]. Praha: Centrum odborných činností Státního 

zdravotnického ústavu Praha, nedatováno, [cit. 1. 11. 2014]. Dostupné z: 
„http://www.szu.cz/uploads/Lajcikova_110421.pdf“. 
7
 KOHOUTEK, Rudolf. Faktory pracovního prostředí a jejich působení na člověka, [online]. 4. leden 2009 [cit. 17. 

11. 2014] „http://rudolfkohoutek.blog.cz/0901/psychologicke-pusobeni-faktoru-pracovniho-prostredi“. 
8
 Lux (lx) je jednotka intenzity osvětlení. Jedná se o osvětlení způsobené světelným tokem 1 lm dopadajícím na 

plochu 1 m². Typická (nepřímá) denní intenzita osvětlení je 100-10000lx, interiérové osvětlení v domácnosti se 
obvykle pohybuje kolem 100-500lx. Intenzita osvětlení záleží na světelném toku zdroje světla, na jeho 
vyzařovacím úhlu a na vzdálenosti měřené plochy od tohoto zdroje. NEŠETŘIL, Luděk. Něco o svítivosti, [cit. 11. 
05. 2015] „http://v-tac.cz/content/8-svitivost-svetelny-tok“. 
9
 KOHOUTEK, Rudolf. Faktory pracovního prostředí a jejich působení na člověka, [online]. 4. leden 2009 [cit. 11. 

11. 2014] „http://rudolfkohoutek.blog.cz/0901/psychologicke-pusobeni-faktoru-pracovniho-prostredi“. 
10

 MATOUŠEK, Jiří. Elektroinstalatér, Vliv světla a osvětlení na člověka, březen 2003. 
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Správné osvětlení je nezbytným předpokladem nejen pracovní pohody, ale i pohody osobní 
a také předpokladem pro úspěšné zvyšování pracovní produktivity. Správnou úpravou 
osvětlení je možno dosáhnout zvýšení pracovního výkonu až o několik desítek procent. 
V každém případě špatné osvětlení může vážně poškodit zrak. 
 
2.3 Barevná úprava interiérů 
 
S osvětlením pracoviště úzce souvisí barevná úprava exteriérů i interiérů. Použití barev  
v pracovním prostředí nejen příznivě ovlivňuje pracovní pohodu, ale má i ekonomické 
důsledky. Usnadňuje a urychluje orientaci, zvyšuje bezpečnost práce a usnadňuje 
rozlišovací, diferenciační procesy. Barvy s delší vlnovou délkou, např. červená, oranžová, 
žlutá, zvyšují činnost vegetativního systému organismu, zvyšují krevní tlak, frekvenci tepu 
atd. Barvy s kratší vlnovou délkou, tzn. modrá, modrozelená a zelená mají účinek opačný, 
tedy snižují aktivitu vegetativního systému. Je ovšem uváděno, že při dlouhodobé expozici je 
účinek barev opačný. Proto se při barevné úpravě doporučuje používat tónů červené, 
oranžové a žluté tam, kde je třeba zvýšení emociálního stavu na kratší dobu, např.  
u dopravních světelných signálů. Tyto barvy mají stimulující účinek. Oblíbenost barev bývá 
podmíněna typologicky.11 Barevná typologie je rozdělení lidí do čtyř skupin podle ročního 
období jaro, léto, podzim, zima. Autorkou tohoto principu je Carole Jackson, která pochází  
ze Spojených států amerických.12 
  
Z hlediska psychologického účinku se barvy často dělí na studené a teplé. Mezi studené 
barvy patří modrá a zelená a mezi teplé barvy patří červená, oranžová a některé odstíny 
žluté. Barevné změny jsou citlivými osobami vnímány nejen zrakem, ale i povrchem kůže. 
Často se uvádí, že ženy dávají přednost teplým a sytým barvám a muži zase barvám 
tlumeným. 
 
Dochází k rozvoji i tzv. barvové terapie (colorterapie). Předpokládá se, že barvy mohou 
ovlivnit i zdravotní stav člověka, a to jak kladně, tak i záporně. Úkolem barvové terapie je 
obnovit nebo stabilizovat pro každého člověka potřebnou „vnitřní barevnou rovnováhu“. 
Lidé se liší mírou citlivosti na barvy. Ženy bývají na barvy citlivější než muži.13 
 
Stav harmonického hospodaření organismu s barvami se nazývá euchromatóza. Při barevné 
disharmonii organismu dochází při nedostatku barev k dischromatóze a při přetížení 
barvami k hyperchromatóze. Barvy člověk potřebuje i v potravě, podobně jako potřebuje 
vitamíny, bílkoviny a jiné živiny.14 

                                                 
11

 KOHOUTEK, Rudolf. Faktory pracovního prostředí a jejich působení na člověka, [online]. 4. leden 2009 
[cit. 1. 11. 2014] „http://rudolfkohoutek.blog.cz/0901/psychologicke-pusobeni-faktoru-pracovniho-prostredi“. 
12

 JACKSON, Carole. Color Theory [online]. 7. října 2015 [cit. 25. 5. 2015] 
„http://everydayepistle.com/2012/12/07/color-me-beautiful-carole-jackson-my-love-of-color-theory/“. 
13

 MIČULKOVÁ, Petra. Vliv barev na naše zdraví, [online]. 19. prosinec 2012. [cit. 11. 11. 2014] 
„http://www.doplnek.com“.  
MIČULKOVÁ, Petra. Vliv barev na naše zdraví, [online]. 23. srpen 2012. [cit. 11. 11. 2014] 
„http://www.phoenixcasopis.cz/2012/article/1818-vliv-barev-na-nase-zdravi-1.html“. 
14

 MIČULKOVÁ, Petra. Vliv barev na naše zdraví, [online]. 19. prosinec 2012. [cit. 11. 11. 2014] 
„http://www.doplnek.com“.  
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Jak jsme uvedli, člověk v dnešní době většinu času tráví na pracovišti. Je tedy účelné při 
řešení barevné úpravy pracoviště přihlížet k druhu práce, poloze pracoviště a charakteru 
materiálu. Pro trvalejší duševní práci bývají doporučovány tóny studených barev – např. 
lomené odstíny modré a zelené. Pro krátkodobou intenzivní duševní nebo tělesnou práci 
jsou vhodné spíše odstíny teplých barev. Pro stropy místností se doporučují světlé odstíny 
barev vyskytujících se kolem nás ve volné přírodě. Tmavé nebo zašpiněné stropy celou 
místnost zatěžují, snižují estetickou hodnotu a jakoby snižují jejich výšku.15 
 
Pokud se jedná o charakter zpracovávaného materiálu, cílem je dosáhnout optimálního 
kontrastu mezi předmětem a pozadím. Konečný výsledek barevného řešení prostředí má být 
takový, aby prostor vyhovoval jak z hlediska estetického, tak i z hlediska účelnosti. Správně 
využité barvy zvyšují výkon a snižují únavu16. 
 
2.4 Hluk 
 
Každé prostředí, ve kterém se pohybujeme, bývá ovlivněno zvuky. Pro charakteristiku této 
skutečnosti z hlediska hygieny a zdravotních předpisů je užíván název hluk nebo hlučnost. 
Hluk je charakterizován jako směsice nejrůznějších tónů a šumů. Negativnímu vlivu hluku na 
zdraví obyvatel je v rámci České republiky věnována velká pozornost. Základní rámec 
hlukové problematiky v oblasti komunální hygieny tvoří zákon o ochraně veřejného zdraví 
č. 258/2000 Sb. a dále nařízení vlády o ochraně zdraví konkretizuje hlukové limity pro vnitřní 
i venkovní prostor a definuje co je „chráněný prostor“.17 Základní omezení hluku je 40 dB ve 
dne 30 dB a v noci. V tomto případě se jedná o poměrně přísné hodnoty s ohledem na 
skutečnost, že 40 dB odpovídá asi tak lidskému šepotu.  
 
Tiché pracoviště je pro psychiku i osobnost velkou výhodou, ale bývá u většiny profesí 
výjimkou. Hladina hluku v našem prostředí neustále roste. V průměru se hladina ve městech 
zvyšuje přibližně o 1 dB18 za rok. Při hodnocení hlučnosti se nesmíme omezit pouze na 
intenzitu hlučnosti (v dB), ale musíme hodnotit i výšku, frekvenci hluku (v Hz = hertzech). 19 
Člověk vnímá zvukové intenzity v rozsahu asi 130 decibelů.20  
 

                                                 
15

 MIČULKOVÁ, Petra. Vliv barev na naše zdraví, [online]. 19. prosinec 2012. [cit. 1. 11. 2014] 
„http://www.doplnek.com“.  
16

 MIČULKOVÁ, Petra. Vliv barev na naše zdraví, [online]. 19. prosinec 2012. [cit. 11. 11. 2014] 
„http://www.doplnek.com“.  
17

 Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 272/2011 Sb. 
18

 Decibel (dB) je logaritmická poměrová jednotka, pojmenovaná po vynálezci telefonu (Alexandr Graham Bell), 
který zjistil, že lidský sluch má logaritmický charakter. Decibely byly původně definovány pro poměr výkonů 
(Ap). Člověk vnímá zvuk v rozsahu sedmi řádů akustického tlaku. Nejmenším uchem rozlišitelná změna zvuku je 
přibližně 1 decibel. 
19

 Příklady hluku v jednotlivých intenzitách: 10 dB = počátky sluchového vnímání; 50 dB = tichý hovor, slabě 
hrající rozhlas (1 m), 85 dB = dopravní hluk městských křižovatek, školní jídelny, chodby o přestávkách, sborový 
zpěv, 120 dB = diskotéky populární hudby při maximálním zesílení, 130 dB = tryskový motor. 
20

 KOHOUTEK, Rudolf. Faktory pracovního prostředí a jejich působení na člověka, [online]. 4. leden 2009, 
[cit. 1. 11. 2014] „http://rudolfkohoutek.blog.cz/0901/psychologicke-pusobeni-faktoru-pracovniho-prostredi“.  
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Z hlediska časového lze rozeznávat hluk nepřetržitý a hluk pravidelně nebo nepravidelně 
přerušovaný.21 Hluk nepravidelně přerušovaný je charakteristický např. pro stavební praxi.  
 
Hluk znesnadňuje a někdy i znemožňuje komunikaci, dorozumívání mezi lidmi při práci. Hluk 
člověka obtěžuje, takže se na svou práci hůře soustřeďuje. Musí pak vynakládat více úsilí, 
aby svůj pracovní úkol splnil. Působení hluku závisí na fyzikálních parametrech hluku, na 
frekvenci, časovém průběhu a na individuálních zvláštnostech člověka – na jeho vnímavosti, 
schopnosti přizpůsobení a celkovém zdravotním stavu. Vykonává-li člověk jednoduchou 
činnost, není účinek hluku na tuto činnost většinou příliš velký. Rušivý účinek hluku je však 
dobře patrný při vykonávání složitější duševní činnosti. Dlouhodobá expozice hluku dokonce 
vyvolává po letech nervovou labilitu s typickými znaky neurózy. Trvalá expozice hluku  
o vyšších intenzitách může poškodit sluchový analyzátor. K oslabené odolnosti vůči hluku 
přispívá stres, fyzická vyčerpanost. Nenávratné poškození sluchu může způsobit i například 
poslech hudby o síle nad 140 dB.22  
 
Zvuky o frekvenci 3 000 – 4 000 Hz mají již na lidi výrazný vliv, a to i při menší hlasitosti. 
Už dvacetiminutové působení hluku (4 000 Hz a 90 dB) může narušit duševní koncentraci 
na dobu celého jednoho dne. Hluk také brzdí činnost žaludku a může vyvolat poruchy 
zažívání.23 
 
Negativní vliv hluku se projevuje dle citovaných odborníků nejen přímo na sluchu (různý 
stupeň nedoslýchavosti), ale i na nervovém a srdečně cévním systému (vysoký krevní tlak) 
a také na stupni únavy a vyčerpanosti jedince. 
 
Osobní ochranné pomůcky (např. plastové tlumiče hluku) je třeba používat všude tam, 
kde nelze použít méně hlučných technologických postupů. V ostatních případech je třeba 
brát v patrnost negativní účinek hluku a zdroje hluku omezovat.  
 
2.5 Mikroklimatické podmínky 
 
Významný vliv na zdraví lidí, pracovní pohodu a výkonnost mají také mikroklimatické neboli 
tepelné podmínky. Tepelný stav vnitřního prostředí, kde se pohybujeme, pracujeme, 
odpočíváme, není určen jen teplotou vzduchu, nýbrž dalšími důležitými faktory, a to vlhkostí 
vzduchu, rychlostí proudění vzduchu a teplotou okolních ploch a předmětů. 
 
V České republice jsou optimální hodnoty mikroklimatických podmínek zakotveny 
v hygienických předpisech. Zde jsou uvedeny hodnoty pro vnitřní teplotu a intenzitu výměny 
vzduchu na různých pracovních či hygienických zařízeních, např. kancelářské místnosti mají 
mít teplotu od 18° Celsia do 21° Celsia, vzduch se v nich má vyměňovat dvakrát až třikrát 

                                                 
21

 KOHOUTEK, Rudolf. Faktory pracovního prostředí a jejich působení na člověka, [online]. 4. leden 2009, 
[cit. 1. 11. 2014] „http://rudolfkohoutek.blog.cz/0901/psychologicke-pusobeni-faktoru-pracovniho-prostredi“. 
22

 KOHOUTEK, Rudolf. Faktory pracovního prostředí a jejich působení na člověka, [online]. 4. leden 2009, 
[cit. 1. 11. 2014] „http://rudolfkohoutek.blog.cz/0901/psychologicke-pusobeni-faktoru-pracovniho-prostredi“. 
23

 KOHOUTEK, Rudolf. Faktory pracovního prostředí a jejich působení na člověka, [online]. 4. leden 2009, 
[cit. 1. 11. 2014] „http://rudolfkohoutek.blog.cz/0901/psychologicke-pusobeni-faktoru-pracovniho-prostredi“. 
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za hodinu24. Jsou zde také uvedeny mikroklimatické podmínky pro různě obtížné pracovní 
podmínky: 
 

 velmi lehké práce 22°C – 25°C, 

 lehké práce 18°C – 21°C, 

 středně těžké práce 14°C – 18°C, 

 těžké práce minim. 10°C. 
 
Další faktor je vlhkost vzduchu. Ta by měla být ve vnitřním prostředí kolem 50 % relativní 
vlhkosti. Při nízkých vlhkostech, což je časté u ústředního vytápění bez odpařovače vody, 
stoupá nervozita, nesoustředěnost a agresivita člověka.25 Přísun čerstvého vzduchu má také 
velký vliv na výkonnost a náladu. Je-li vzduch delší dobu nevětraný, vydýchaný, zakouřený, 
dochází k podráždění, neklidu a nakonec k únavě, zhoršení pozornosti a vybavování. Vzduch 
nasycený ozonem nebo CO2 vyvolává nesoustředěnost, otupělost.26  
 
Vliv rychlého kolísání tlaku pociťují především někteří lidé (kardiaci, neurotici, revmatici). 
Nevhodně působí i extrémní hodnoty tlaku.  
 
Důležitý je samozřejmě také stav ovzduší a klimatické podmínky vůbec a takový způsob 
vytápění budov, který by vedl k tepelné pohodě. Z otevřeného plamene vycházejí jak 
infračervená tepelná záření a početné vlnové délky světelného a barevného spektra 
ultrafialového záření, tak i elektrony a záporné ionty. To vše má vliv jak na zdraví, tak na 
citové rozpoložení člověka a relaxaci. Monotónní (vyrovnané) topné klima, není optimální. 
Variacemi se lidský organismus otužuje a podněcuje se tepelná regulace těla. V opačném 
případě organismus zchoulostiví a stává se náchylným k nemocem.  
 
Při vytváření pracovních podmínek a i při přípravě prostor pro odpočinek je tedy nezbytné 
věnovat pozornost vytvoření vhodných mikroklimatických podmínek a jejich regulaci a to jak 
za využití současně dostupných technologií, tak i případnými improvizovanými prostředky, 
jako je větrání atd. Zde je dobré mít na paměti, že každému člověku jsou pocitově příjemné 
jiné mikroklimatické podmínky.  
 
2.6 Prach 
 
Prach patří k nejrozšířenějším škodlivinám, se kterými se člověk setkává denně jak v běžném 
životě, tak při svých pracovních činnostech. Rozsah škodlivých účinků prachu na člověka je 
velmi široký, při jejich hodnocení záleží na původu, vlastnostech a velikosti prachu, na jeho 
koncentraci v ovzduší, na délce a podmínkách působení i na individuální vnímavosti člověka 
na prach. V tomto směru byla v České republice vytvořena rozsáhlá legislativa, která 

                                                 
24

 KOHOUTEK, Rudolf. Faktory pracovního prostředí a jejich působení na člověka, [online]. 4. leden 2009, 
[cit. 1. 11. 2014] „http://rudolfkohoutek.blog.cz/0901/psychologicke-pusobeni-faktoru-pracovniho-prostredi“.  
25

 KOHOUTEK, Rudolf. Faktory pracovního prostředí a jejich působení na člověka, [online]. 4. leden 2009, 
[cit. 1. 11. 2014] „http://rudolfkohoutek.blog.cz/0901/psychologicke-pusobeni-faktoru-pracovniho-prostredi“. 
26

 Větrat by se mělo jednorázově (1 až 2 minuty každou hodinu). 
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zahrnuje předpisy stanovující přípustné parametry pro pracovní prostředí, venkovní 
prostředí i vnitřní pobytové prostory.27 
 
Prach je odborně posuzován jako polydisperzní tuhý aerosol, který vzniká lidskou činnosti při 
mechanickém zpracování pevných materiálů (dobývání surovin, řezání, broušení, vrtání), při 
rozmělňovacích procesech (mletí, drcení), ale i bez zásahu, např. rozptýlením částic  
z neupraveného zemského povrchu vlivem proudění vzduchu, činností sopek, tvorbou 
aerosolu na mořském pobřeží. Velikost prašných částic je 1 až 100 µm28, částice větší než 30 
µm jsou označovány jako hrubý prach. Hrubý prach v prostředí při běžných podmínkách 
rychle sedimentuje. Při tepelných procesech (spalování organických látek) vzniká kouř 
s částicemi o velikosti 0,01 až 0,5 µm, při chemických oxidačních procesech (svařování) 
se uvolňuje dým s částicemi o velikosti 0,1 až 1 µm. V hygienické praxi se pod pojmem prach 
rozumí veškeré tuhé aerosoly.29 
 
Prach můžeme dělit podle různých kritérií. Státní zdravotnický ústav České republiky uvádí 
základní dělení na toxický a netoxický prach.30 Podle původu získáme skupiny prachu, od 
kterých se pak odvíjejí účinky na lidský organismus. Následné dělení prachu podle účinků je 
v našich předpisech používáno při hodnocení prašnosti v pracovním prostředí. Z hlediska 
působení prachu na člověka dělíme dle informací Státního zdravotnického ústavu prachy 
na:31 
 

 prachy s převážně nespecifickým účinkem,  

 prachy s fibrogenním účinkem;32 

 prachy s dráždivým účinkem33 (případně prachy se senzibilizujícím účinkem),  

 prahy infekční;34  

 prachy toxické;35 

 karcinogenní prachy.36 

                                                 
27

 Kolektiv autorů Státního zdravotnického ústavu Praha. Působení prachu na člověka, [online]. 25. březen 
2008. [cit. 18. 11. 2014] „http://www.szu.cz“. 
28

 1 µm = 0,0001cm 
29

 Kolektiv autorů Státního zdravotnického ústavu Praha. Působení prachu na člověka, [online]. Státní 
zdravotnický ústav Praha, 25. březen 2008. [cit. 1. 11. 2014] „http://www.szu.cz“. 
HOLEROVÁ, Jitka. Prašnost na pracovišti, [online]. Státní zdravotnický ústav Praha, 14. listopad 2007 
[cit. 6. 6. 2014] „http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/prasnost-na-pracovisti-1“. 
30

 PEVI.cz, Polétavý prach: Neviditelná hrozba, nedatováno [cit. 6. 6. 2014] „http://www.pevi.cz/zajimavosti-z-
oboru/prasnost-na-pracovisti-i.html [online].  
Hluk a Emise, nedatováno [cit. 6. 6. 2014] 
„http://hluk.eps.cz/hluk/emise/poletavy-prach-%E2%80%93-neviditelna-hrozba/“. 
31

 Kolektiv autorů Státního zdravotnického ústavu Praha. Působení prachu na člověka, [online]. 25. březen 
2008. [cit. 10. 11. 2014] „http://www.szu.cz“. 
32

 Zvýšené bujení vaziva v plicích. Maxdorf, s. r. o. Velký lékařský slovník. [online]. 25. březen 2008. 
[cit. 28. 10. 2014] „http://lekarske.slovniky.cz“. 
33

 Mechanické dráždění sliznic dýchacích cest, spojivek očí a pokožky, u citlivějších osob i alergickými reakcemi. 
34

 Choroboplodné zárodky působící vážná onemocnění, mezi ně patří i bakteriální a plísňové infekce způsobené 
bioaerosolem. 
35

 Obsahují toxické látky, které jsou absorbovány krví, což pak vede k nepříznivému vlivu na tkáně a orgány, 
i vzdálené od místa vstupu škodliviny. 
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Vdechování prašných částic způsobuje různé nepříznivé biologické reakce lidského 
organismu. Vysoké koncentrace prachu v ovzduší způsobují usazování prachových částic 
v očích, nosu a ústech a s tím spojené nepříjemné pocity.  
 
Omezení působení prachu na lidský organizmus a technická zařízení můžeme v zásadě 
dvěma způsoby. Zaprvé odstraněním zdroje prachu anebo jeho omezení. Dále pak pomocí 
ochranných pomůcek, jako jsou například filtry a respirátory. Úplného odstranění prachu 
v normálních podmínkách lze dosáhnout jen obtížně a zpravidla se toto provádí 
v technologicky náročných provozech nebo laboratorních podmínkách. 
 
2.7 Elektromagnetické vyzařování 
 
V současné době se intenzivně zkoumá také zamoření prostředí tzv. „elektromagnetickým 
smogem“37. Předmětem výzkumu je snaha vyloučit, že může docházet k poruchám zdraví 
způsobených technologickými zařízeními s vysokou intenzitou vyzařování elektro-
magnetického vyzařování. Od začátku 21. století enormně stouplo masivní využívání zařízení 
produkujících celé spektrum elektromagnetických vln (Roentgenovo záření, radiové vlny, 
gama záření, optické záření). V dnešní době se spektrum elektromagnetických vln využívá  
v různých oborech a lze konstatovat, že se s ním setkáváme denně a nepřetržitě. Na jedné 
straně tento vývoj dělá náš běžný život snadnějším. A na druhé straně je lidský organizmus 
vystaven zátěži, na kterou nebyl po tisíciletí zvyklý. Běžně se pohybujeme v prostorech, jako 
jsou například místa v blízkosti elektrických tratí a jejich zastávek, místa v blízkosti 
magnetizovaných vodních rezervoárů, letiště, vysílačů, anténních systémů, továrních 
komínů s bleskosvody.  
 
Rozvoj využití elektrické energie v dopravě přinesl nárůst bludných zemních proudů38 
způsobených nepřirozeně zejména mezi drážními tratěmi různých systémů, na koncových 
místech železničních tratí, uprostřed zatáček elektrické pouliční dráhy. Za přirozené 
elektromagnetické pole se považuje pole střídavé s velmi nízkou frekvencí.39 
 
Pro ochranu obyvatel před expozicí elektromagnetického pole se vědci v současnosti 
nemohou dohodnout na bezpečných limitech40. Někteří tvrdě prosazují za základ stupně 

                                                                                                                                                        
36

 Mohou při vdechnutí vyvolat nádorová onemocnění u lidí, kteří jsou těmto prachům vystaveni. 
37

 Celosvětově se pro stále se zvyšující úroveň elektromagnetického pozadí ujal termín elektromagnetický 
smog, který se stal obecným pojmem, pod nímž se rozumí postupné enormní zatěžování člověka výše 
popsanými zdroji záření, na které nebyl po staletí zvyklý. NOVÁK, Jaroslav. Elektromagnetické pole a zdravotní 
rizika [online]. 28. leden 2004. [cit. 26. 5. 2015] „http://www.tzb-info.cz/1801-elektromagneticke-pole-a-
zdravotni-rizika-i“. 
38

 Jako bludné proudy jsou nazývány elektrické proudy, které se dostanou do půdy vlivem nedostatečně od 
izolovaného vodiče anebo zařízení. Bludné proudy vytvářejí pole, která vytvářejí elektromagnetickou korozi 
v zemi uložených technických zařízení. Stejnosměrné proudy tečou v zemi cestou nejmenšího odporu a podle 
vodivosti zeminy se rozšiřují do velkých vzdáleností (stovky metrů až kilometry). Koudelka, Ctirad. Bludné 
proudy, Ostrava: Vysoká škola báňská – technická universita Ostrava, 2003. 
39

 KOHOUTEK, Rudolf. Faktory pracovního prostředí a jejich působení na člověka, [online]. 4. leden 2009. [cit. 
12. 11. 2014] „http://rudolfkohoutek.blog.cz/0901/psychologicke-pusobeni-faktoru-pracovniho-prostredi.“. 
40

 NOVÁK, Jaroslav. Elektromagnetické pole a zdravotní rizika [online]. 28. leden 2004. [cit. 26. 5. 2015] 
„http://www.tzb-info.cz/1801-elektromagneticke-pole-a-zdravotni-rizika-i“. 
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bezpečnosti tepelné účinky elektromagnetického pole s vyšší výkonovou hustotou, zatímco 
jejich odpůrci, kteří mají zkušenosti jak ze zdravotnictví, tak z vysokofrekvenční elektroniky 
elektrotechniky, vycházejí z možných rizik i netepelných účinků, čili z dlouhodobého 
působení EMP slabší intenzity na lidský organismus41. 
 
Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation, WHO) nabádá, aby byla 
veřejnost objektivně informována o možných rizicích spojených s expozicí 
elektromagnetickým vyzařováním (bujení nádorů, narušení hladiny hormonů, oslabení 
imunitního systému, ovlivnění vegetativního nervového systému, narušení biorytmu, 
zhoršení paměti a schopnosti koncentrace). V ČR se diskuze vede zejména kolem mobilních 
telefonů a ostatních zdrojů záření si nevšímají ani hromadné sdělovací prostředky42. 
 
V oblasti ochrany před elektromagnetickým vyzařováním se zdroje emisí rozdělují na zdroje 
ve vnitřním prostředí (elektroinstalace, bezdrátový telefon) a zdroje ve vnějším prostředí 
(vedení vysokého napětí, mobilní telefon). Z tohoto pohledu jsou koncipována i ochranná 
opatření založená na principu odstínění zdrojů emisí. 
 

                                                 
41

 Od roku 1990 do roku 2000 platila v ČR vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 408/1990 o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky elektromagnetického záření, která brala v úvahu netepelné účinky. Od roku 2000 
platí nařízení vlády č. 480/2000 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, které připouští tepelné účinky,  
a autoři se odvolávají na doporučení Rady Evropy, které bylo u nás beze změn převzato jako zákon, i když 
existují státy, které toto doporučení neakceptovaly. (Mezi oponenty patří například Itálie, Švýcarsko a Polsko). 
42

 NOVÁK, Jaroslav. Elektromagnetické pole a zdravotní rizika [online]. 28. leden 2004. [cit. 26. 5. 2015] 
„http://www.tzb-info.cz/1801-elektromagneticke-pole-a-zdravotni-rizika-i“. 
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3. Prostředí vnější 
 
Z důvodů přehlednosti lze rozdělit vnější fyzické prostředí na přírodní, architektonické  
a technické.43 
 
3.1 Prostředí přírodní 
 
Na člověka a jeho zdravotní a psychický stav působí celá řada přírodních činitelů, například: 
 

 podnebí a počasí, 

 kosmické vlivy, 

 meteorologické vlivy, 

 gravitační vlivy, 

 krajina, 

 roční období. 
 

3.1.1 Podnebí a počasí 
 
Vlivem podnebí a počasí na člověka se zabývá nauka, zvaná bioklimatologie. Pojem 
bioklimatologie lze vyjádřit prostým překladem slov (bios – živý, klima – podnebí, slovo 
klima má původ v řeckém klimein = sklánět se, logos – nauka), tedy jako vědu zabývající se 
vzájemnými vlivy a dopady podnebí (či v zúženém pohledu počasí) na vše živé.44  
 
Na tomto místě je vhodné připomenout rozdíl mezi dvěma základními pojmy, jako je počasí 
a podnebí. Počasím je v terminologii myšlen krátkodobý režim či chod meteorologických 
prvků na daném místě, kdežto podnebí je režim dlouhodobý, čímž je myšleno alespoň 
třicetiletý. Počasím se tedy rozumí stav meteorologických prvků dnes, zítra či v řádu dnů. 
Počasí v daném dni ovlivní přeháňka, vítr či změna teploty. Naopak pokud jeden rok bude 
suchý, vlhký, teplý či chladný, nic to nezmění např. na zařazení území České republiky do 
klimatického pásma či oblasti. Podnebí je tedy dlouhodobý stav počasí podmíněný 
energetickou bilancí, cirkulací atmosféry, charakterem aktivního povrchu a dnes i člověkem. 
Podle měřítka rozsahu, v němž se podnebí uplatňuje, se rozeznává makroklima, mezoklima, 
místní klima a mikroklima. Mikroklima uzavřených prostor se označuje jako kryptoklima.45 
 
Podnebí se popisuje pomocí klimatických prvků, což jsou statistické charakteristiky 
odvozené z prvků meteorologických, které jsou obecně známé, a běžně je v praktickém 
životě používáme. Základními hodnotami jsou kupříkladu průměry teploty vzduchu 
a průměrné úhrny srážek, které jsou běžně dostupné třeba z internetu.  
 
Na Zemi rozlišujeme různé podnebné (klimatické) pásy (ilustrace. č. 1): tropický, 
subtropický, mírných šířek, subpolární a polární (arktický a antarktický). Pro každý pás jsou 

                                                 
43

 KOHOUTEK, Rudolf. Faktory pracovního prostředí a jejich působení na člověka, [online]. 4. leden 2009, [cit. 1. 
11. 2014] „http://rudolfkohoutek.blog.cz/0901/psychologicke-pusobeni-faktoru-pracovniho-prostredi“. 
44

 ŽALUD, Zdeněk. Bioklimatologie, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, s. 7. 
45

 ŽALUD, Zdeněk. Bioklimatologie. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, s. 8. 
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stanoveny intervaly hodnot základních klimatických prvků, jako jsou teplota, srážky, sluneční 
svit, ale i další. Dále rozlišujeme klima měst, klima hor, klima uzavřených prostor, apod. Na 
základě intenzity vlivu oceánu na podnebí v dané oblasti rozeznáváme podnebí 
kontinentální a oceánické.  
 
Pro podmínky České republiky lze říci, že v létě jsou teploty a počasí v oblastech s 
kontinentálním podnebím mnohdy na stejné úrovni v celé střední Evropě, ale objevují se 
nezřídka i vlny veder a v zimě klesají teploty i hluboko pod bod mrazu. Průměrná letní 
teplota v těchto oblastech činí během dne 21°C až 32°C, v noci klesá k rozmezí 10°C až 18°C. 
V zimě se pak pohybuje kolem hodnot -12°C do 7°C (ve dne) a -23°C do 4°C (v noci).46  
 
Teplota vzduchu působí v souvislosti s vlhkostí a prouděním vzduchu. V suchém nebo 
proudícím vzduchu člověk snese vyšší teplotu. Pro pracovní výkon člověka a dobrou náladu 
je optimální teplota 16 až 20°C. Člověk potřebuje nejenom optimální teplotu, ale i změnu 
teploty v jistém rozmezí, aby byl spokojený a výkonný.  
 
Ilustrace č. 1: Podnebné (klimatické) pásy.47 
 

 
 
Přílišný chlad a přílišné teplo mají na člověka stresující zátěžové účinky. Při působení chladu 
se nejprve objevuje, piloerekce48, svalový třes, neuspořádané pohyby, únava a malátnost, 
pak apatie a lhostejnost podchlazených. Většina lidí zbloudilých v zimě ztrácí po nějaké době 
zájem na dalším hledání cesty, zpravidla podlehne okolnostem, stulí se na sníh, usne 
a zmrzne. Hlavní je prodloužit cílevědomou aktivitu člověka vystaveného chladu. Schopnost 
                                                 
46

 PÁNEK, Tomáš a Ladislav BUZEK. Základy pedologie a pedogeografie. Ostrava: Ostravská univerzita 
v Ostravě, 2002. s. 15. 
47

 Počasí, Podnebné (klimatické) pásy, [online]. 27. květen 2015. [cit. 27. 5. 2015] 
„http://aaapocasi.cz/podnebne-klimaticke-pasy/“. 
48

 Reakce označovaná lidově jako husí kůže „husí kůže“, která je doprovázená viditelnou reakci chloupků. 
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vzdorovat chladu – otužilost – je výsledkem postupné adaptace organismu na chlad. Také 
silné sociální motivy (soutěž, exhibice) prodlužují schopnost odolávat chladu. Odborně 
kontrolované snížení teploty těla (hibernace) má značný význam při některých lékařských 
zákrocích. 
 
Přehřátí organizmu může zapříčinit úžeh anebo úpal. V suchém prostředí člověk snáší velmi 
vysoké teploty (sauna). Vlhké teplo se snáší hůře. Oděv má izolační funkci. Při svléknutí 
oděvu přijímá tělo o tolik více tepla, jako by se teplota vzduchu zvětšila asi o pět stupňů 
Celsia. Proto je oděv součástí prevence proti přehřátí. Bývá označován za jakousi „druhou 
kůži člověka“. Je vždy třeba usilovat o optimální tepelnou pohodu pro člověka. 
 
Pro přirozený a zdravý způsob života má velký význam infračervené tepelné záření, které 
proniká hluboko do pokožky člověka a podporuje krevní oběh, výměnu látkovou 
a hormonální regulaci. Zejména z otevřeného plamene vycházejí (podobně jako ze slunce) 
nejen infračervené tepelné paprsky, ale i četné vlnové délky světelného a barevného spektra 
ultrafialového záření a také elektrony a ionty. Světelné a barevné paprsky se úspěšně 
používají v tzv. barvové terapii. Účinné jsou hlavně teplé barvy plamene. Otevřený plamen 
navíc pomáhá sváteční, příjemné náladě, je nositelem optimismu a přispívá k relaxaci, 
uvolnění člověka a jeho abreakci. 
 
Vlhkost vzduchu má ro celkový stav člověka také význam. Vlhkost je optimální v rozmezí  
50 až 60 % relativní vlhkost. Méně než 40 % působí už nepříznivě na náladu a výkonnost. 
Způsobuje pocit napětí, žízně, stísněnost, únavu.49  
 
Proudění vzduchu je dalším faktorem působícím na člověka. Vánek působí povzbudivě 
na duševní činnost i tělesnou výkonnost, není-li příliš suchý nebo horký. Vítr, zvláště na jaře, 
může u citlivých osob vyvolat rozechvění, neklid, nesoustředěnost.  
 
Citlivé osoby reagují na klimatické změny často už předem různými tělesnými bolestmi 
(bolesti v kloubech, píchání) i duševními příznaky (únava, nespavost aj.). Pro dobrou 
adaptaci člověka na meteorologické změny jsou důležité předpovědi biometeorologických 
rizikových stupňů, které jsou běžně dostupné v rámci předpovědi počasí. 
 
Studená fronta, vzestup tlaku vzduchu a převaha záporných iontů v ovzduší navozují 
sympatikotonii50 a způsobují kromě řady tělesných příznaků zvýšenou dráždivost synapsí 
a nervových zakončení, zkrácení reakční doby, zvýšenou tělesnou dráždivost, dobrou 
pracovní výkonnost, dobrou náladu, zvýšenou vnímavost a lehkost asociací. 
 
Teplá fronta, pokles tlaku a převaha kladných iontů v ovzduší navozují parasympatikotonii 
a projevují se mimo jiné útlumem nálady, depresemi, zhoršením výkonnosti, prodloužením 
reakční doby (zejm. na optické a akustické podněty), poklesem tělesné pohybové 
dráždivosti, sklonem k bolestem hlavy. Kladné ionty převažují v nevětraných, uzavřených 

                                                 
49

 Místnost s ústředním topením bez odpařovače vody má vlhkost často méně než 30 %.  
50

 Zvýšené působení sympatického nervového systému u některých jedinců vyvolávající zvýšení srdeční 
činnosti. 
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místnostech. Dostatečně známý je vliv bouří a dešťů, kterým uvedené klimatické změny 
obvykle předcházejí. 
 
Jestliže se mění atmosférický tlak a parciální tlaky jednotlivých plynů atmosféry, má to tedy 
pro člověka zátěžové důsledky. U změn tlaku mluvíme o jevech dysbarismu. Nedostatek 
kyslíku, hypoxii vyvolává např. pobyt člověka ve výškách.51  
 
Duševní stav člověka i jeho psychosomatické potíže jsou na změny atmosférického tlaku 
značně citlivé. Za určitých klimatických podmínek dochází ke změnám nálady, k neklidu 
a nejrůznějším psychosomatickým dysbalancím. Někdy se to děje již při běžném kolísání 
atmosférického tlaku způsobeném změnami počasí.52 
 
Podle vnímavosti vůči klimatickým poměrům se rozeznávají různé typy lidí: 
 

 teplomilní a indiferentní k chladnu, 

 chladna se bojící, 

 chladnomilní a lhostejní k teplu, 

 vyhýbající se teplu, 

 milující kontrast a lhostejní k vyrovnání, 

 lhostejní ke kontrastu, ale nepřející si změny, 

 vyrovnaní. 
 
Pro člověka přivyklému určitému podnebí jsou velmi zatěžující nečekané, náhlé změny 
zejména počasí – střídání tepla a chladu. Zatěžující jsou velká vedra i silné mrazy (extrémy), 
což zpravidla může v běžném životě nastat se změnou počasí, ale i podnebí spojené 
s cestováním. 
 
V důsledku uvedených změn se ozývají nejrůznější nemoci včetně psychických. 
Tzv. meteosenzitivita roste s věkem, je vyšší např. u osob psychicky vyčerpaných  
a nemocných. Lidé si rychleji a snáze zvyknout na to příjemnější, tedy, když vysvitne slunce, 
projeví se to pozitivně na psychice člověka, většina lidí se začne se cítit lépe. Naopak při 
zhoršení počasí reaguje lidská psychika na meteorologické vlivy spíše zhoršením.  
 
Dále člověka ovlivňují pozvolné změny klimatu v globálním měřítku. Globální změny klimatu 
mají celkový dopad na krajinu, faunu, floru, počasí, vodní zdroje a člověka samotného. 
Změny mohou dosáhnout takového rozsahu, že mohou zapříčinit, ztrátu životního prostředí, 
migrace, stres a i úmrtí. WHO uvádí, že klimatické změny v důsledku zvyšování emise 
skleníkových plynů mohou celosvětově způsobit nárůst o nejméně 200 000 případů úmrtí 

                                                 
51

 KOHOUTEK, Rudolf. Faktory pracovního prostředí a jejich působení na člověka, [online]. 4. leden 2009. [cit. 
12. 11. 2014] „http://rudolfkohoutek.blog.cz/0901/psychologicke-pusobeni-faktoru-pracovniho-prostredi“. 
52

 Těmito jevy se komplexně zabývá bioklimatologie. Bioklimatologie je velmi interdisciplinární vědní obor, 
který velmi úzce spolupracuje či přímo nachází své kořeny v řadě jiných disciplín. Jedná se především 
o fyziologii (nauka o funkcích organismu), ekologii (nauka o vztahu člověka a životního prostředí), geografii 
(nauka o zemi), hydrologii (nauka o vodách), pedologii (kdy objektem zkoumání je půda a to v nejširším 
měřítku), ale přesto nejbližšími disciplínami je meteorologie (nauka o počasí) a klimatologie (nauka o podnebí). 
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každý rok. Uvedené změny klimatu mohou v budoucnu zapříčinit rozsáhlé migrace 
obyvatelstva a vyvolat rozsáhlé humanitární katastrofy. 
 
3.1.2 Kosmické vlivy 
 
Slunce a sluneční vliv působí ve všech osídlených oblastech a má na lidské žití zásadní 
význam. Sluneční svit působí v přiměřené kvantitě blahodárně na tělesné a duševní zdraví 
(vyjma astmatiků a alergiků), podporuje tvorbu vitamínu D v těle, povzbuzuje činnost 
nervové soustavy, zvyšuje celkový tonus (napětí) organismu, zlepšuje náladu, pomáhá léčit 
některé nemoci. Přehřátí, tedy sluneční úžeh naopak škodí a způsobuje nervové podráždění 
apod.  
 
Měsíc u citlivých osob vyvolává neklid a neklidný spánek až somnambulismus (náměsíčnictví, 
tj. pohybové reakce i chůzi ve spánku). Také epileptické záchvaty jsou rozloženy podle 
měsíčních fází, podobně pokusy o sebevraždu přibývají úměrně s růstem měsíce.53 
 
Kosmické záření může být rovněž zatěžujícím činitelem. V poslední době kosmické záření 
i zemská radioaktivita stoupají. Objektivně se místní záření projevuje zarudnutím kůže, 
později vypadáváním vlasů a vousů. Při velkých dávkách ozáření se objevují např. vředy. 
Dostavuje se nevolnost, nechutenství, zvracení, průjmy, celková únava, apatie střídaná 
neklidem, pocení a bolesti hlavy. Záření v organismu poškozuje pohlavní buňky a kostní 
dřeň. (během svého života je za normálních podmínek člověk ozářen dávkou asi šesti 
rentgenů.) Také se uvádí, že radioaktivní záření urychluje stárnutí.54  
 
3.1.3 Gravitační vlivy 
 
Člověk je trvale adaptován na zemskou přitažlivost, která je v praxi vyjádřená jeho tělesnou 
hmotností o gravitační rychlosti 1G.55 V praxi jsou aktuální otázky přetížení. Stav beztíže 
se vyskytuje převážně jen v kosmonautice a jinde může být jen relativní. K přetížení dochází, 
když se mění rychlost nebo směr pohybu. Je to např. při intenzivní akceleraci nebo 
zastavování motorového vozidla, během startu a letu letadla, kdy může být gravitační 
přetížení třikrát až osmkrát překonáno (přetížení se vyjadřuje v násobcích hmotnosti těla).56 
Tady je potřeba přihlédnout zejména k zátěži navíc, kterou kupříkladu představuje výstroj 
příslušníků konkrétních součástí bezpečnostního systému (neprůstřelná vesta, zbraň, 
munice, atd). 
 
Krátkodobé přetížení typu nárazu může člověka ohrozit tělesně i duševně. V duševnu 
se projevuje jako úlek. Dlouhotrvající přetížení má bohatší duševní symptomatologii. Často 
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 ŠINDELKA, Gustav. Epilepsie, [online]. Specializační studium výchovného poradenství Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy, 25. červenec 2000. [cit. 12. 11. 2014] „http://www.ssvp.wz.cz/Texty/epilepsie.html“. 
54

 KOHOUTEK, Rudolf. Faktory pracovního prostředí a jejich působení na člověka, [online]. 4. leden 2009. [cit. 
10. 11. 2014] „http://rudolfkohoutek.blog.cz/0901/psychologicke-pusobeni-faktoru-pracovniho-prostredi“. 
55

 Když např. šedesátikilogramový kilogramový člověk vyskočí z okna a na místo jeho dopadu umístíme váhu, 
potom výchylka této váhy v okamžiku dopadu měří přetížení zaznamenává 300 kg, pak šlo o přetížení 5G. 
56

 MELECHOVSKÝ, David. Aeroweb: Přetížení. [online]. 18. listopad 2008. [cit. 10. 11. 2014] 
„http://www.lkzn.cz/teorie/medicina/pretizeni.html“. 
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dochází ke kinetóze, tedy závratím, nevolnosti, zvracení atd. Laboratorně i tréninkově se 
vyvolává přetížení centrifugováním, tj. působením odstředivé síly na člověka (jako na 
kolotoči).57 
 
3.1.4 Krajina 
 
Je souborem přírodních činitelů, z nichž nejmocněji působí její celkový ráz, tedy vzhled. Jinak 
působí horská krajina, rozeklaná, jednotvárná, rovinatá, zalesněná, bezlesá; rybníkatá, 
jezernatá, s řekami, suchá atd. Kolorit krajiny je dalším působícím faktorem, zbarvení ploch, 
barva prostoru. S krajinou jsou spojeny i další pocitové vjemy, jako vůně, rušnost nebo klid, 
stopy civilizace (stavby, sloupy elektrického vedení, apod.). Přežití celé naší civilizace závisí 
na tom, zda se nám podaří udržet přírodní poměry – žít s přírodou v harmonickém svazku. 
Významným faktorem ovlivňující pohodu člověka je i přívětivost a návyk na krajinu, na 
kterou je zvyklý jak z hlediska působení vjemů, tak fyzikálních faktorů (např. nadmořská 
výška). 
 
3.1.5 Roční období 
 
Střídání ročních období rovněž ovlivňuje tělesný a duševní vývoj živých organizmů obecně. 
Změna ročního období znamená ve fyzickém prostředí celý souběh dílčích změn 
souvisejících zpravidla se změnou teploty, množstvím světla a přímého slunečního svitu, 
délce denní a noční doby, vlhkosti a množstvím srážek atd. Tyto změny se následně odrážejí 
ve změnách životních podmínek s přímým dopadem i na psychiku člověka. Na jaře a na 
podzim se zhoršují neurotické a depresivní potíže i některá tělesná onemocnění. Stejně tak 
se projevují i polární den a noc. Nadbytek denního světla brání odpočinku a nedostatek 
způsobuje deprese a zabraňuje tvorbě vitamínu D.  
 
3.2 Architektonické a technické prostředí 
 
Architektonický a technický rozvoj rovněž ovlivňuje psychiku a celkový životní styl člověka. 
Projevuje se např. příznaky duševního přetížení a stresu se všemi důsledky, např. 
nespokojeností, konflikty, neurotizací, snížením zdatnosti a omezením tělesných dovedností 
i výskytem subjektivních a objektivních zdravotních potíží. Proto je nutno brát vlivy prostředí 
na člověka včetně vlivů architektonických daleko více v úvahu, než tomu bylo doposud, 
analyzovat základní vazby a vztahy člověka, společnosti a architektury, včetně vlivu člověka 
na tvorbu prostoru v architektuře, jejich formu i výraz.58 
 
Jenom tak je možno pomocí materiálního, záměrného architektonického a řízeného 
urbanistického prostředí žádoucím způsobem ovlivňovat prostředí sociální. Intencionální 
umělé architektonické prostředí poskytuje podmínky pro určitý druh sociálního  
i disociálního chování lidí podobně jako prostředí přírodní. V obou případech je třeba 
zohledňovat proxemické závislosti, typologii prostoru a vzdáleností. 
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 KOHOUTEK, Rudolf. Faktory pracovního prostředí a jejich působení na člověka, [online]. 4. leden 2009. [cit. 
10. 11. 2014] „http://rudolfkohoutek.blog.cz/0901/psychologicke-pusobeni-faktoru-pracovniho-prostredi“. 
58

 Tamtéž. 
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4. Specifické odlišnosti fyzického prostředí a jejich vlivy na příslušníky konkrétních 
součástí bezpečnostního systému při plnění úkolů v zahraničí 
 
Příslušníci konkrétních součástí bezpečnostního systému jsou předurčení k plnění úkolů  
v prostředí zasaženém škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka 
a přírodními vlivy, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 
provedení záchranných a likvidačních prací nebo operací na podporu míru a tvorby 
bezpečného prostředí. Nasazení příslušníků konkrétních součástí bezpečnostního systému 
v zahraničí vyplývá z celé řady mezinárodních smluv a dohod, a to nejen v rámci 
Severoatlantické aliance, Evropské unie a Organizace spojených národů. Počet katastrof 
a zdravotních krizí v evropském regionu je z pohledu škod a ztrát na lidských životech 
nezanedbatelný. 
 
Tabulka č. 1: Katastrofy a zdravotní krize v evropském regionu (1990–2008):59 

Druh události Počet případů Úmrtí Postižené 
obyvatelstvo 

Hospodářské 
škody (v tis. USD) 

Povodně 413 3 912 12 137 319 84 072 159 

Extrémní teploty 141 80 993 3 442 803 16 245 450 

Sucha 36 2 15 875 965 15 082 309 

Ničivé požáry 72 329 1 293 432 10 653 811 

Zemětřesení 110 21 943 5 903 433 37 859 949 

Nehody 695 18 848 154 410 12 431 777 

Sesuvy půdy a laviny 59 2 220 190 880 1 610 698 

Bouře a větrné smrště 302 1 680 8 360 716 68 486 129 

Celkem 1 828 129 927 47 358 958 246 442 273 

 
Vlivy, které působí na příslušníky konkrétních součástí bezpečnostního systému při výkonu 
činností souvisejících s řešením mimořádné situace, lze považovat za extrémní zátěž.60  
 
V době vlastního nasazení v zahraničí se zátěž ještě zvyšuje a to mimo jiné i změnou 
fyzického prostředí, které může být výrazně odlišné od prostředí, ve kterém vykonávají 
příslušníci činnost v České republice anebo zde žijí a odpočívají. Samotná mimořádnost 
situace vedoucí k nasazení konkrétních součástí bezpečnostního systému v zahraničí 
předpokládá značný rozsah škod a naléhavost situace. Dále se v případě velkého rozsahu 
operace prodlužuje i doba expozice v cizím prostředí, čímž se zvyšuje účinek na lidský 
organizmus.  
 

                                                 
59

 EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database, [online]. 21. srpen 2009, [cit. 11. 1. 2015] 
Dostupné z „http://www.emdat.be“. Université catholique de Louvain – Brussels – Belgium“, 2009 CRED. 
60

 Extrémní zátěž představuje takové zvýšení nároků na jedince, že již není s to situaci zvládnout a selhává v ní. 
Jedná se především o situace v běžném životě méně obvyklé (války, přírodní katastrofy, různé civilizační 
pohromy, ale i dopravní či jiná neštěstí, dlouhodobá věznění apod.). 
BEDRNOVÁ, Eva. Management osobního rozvoje. Praha: CEMI, 2014, s. 12. 
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Z důvodu mimořádnosti situace je mnohdy nemožné dodržet zákony a směrnice vymezující 
vlastnosti prostředí tak, aby nepoškozovalo zdraví, a příslušníci konkrétních součástí 
bezpečnostního systému jsou vystaveni vlivům prostředí, jehož hodnoty nelze regulovat.  
 
Rozmístění konkrétních součástí bezpečnostního systému v zahraničí se zásadním způsobem 
mění jak vnitřní, tak i prostředí vnější. Je nutné si uvědomit, že v případě rozmístění 
příslušníků i v středoevropském regionu dochází ke změnám v krajině, infrastruktury, 
stavebně ubytovacích podmínek, a to jak z důvodu změny dislokace, tak v souvislosti 
s následky, jež jsou příčinou nasazení (povodně, válečné konflikty, migrace velkého rozsahu, 
požáry, atd.). 
 
4.1 Prostředí vnitřní v případě nasazení v zahraničí  
 
Prostředí vnitřní je zásadně ovlivněno účelností, která vyplývá z mimořádnosti situace 
a představuje radikální změnu životních podmínek. Základní potřebou se stávají účelnost, 
spolehlivost a mobilita. Stavební materiály, barvy a uživatelská přívětivost vybavení v tomto 
případě ustupují do pozadí.  
 
Ilustrace č. 2: Složené buňky při přepravě.61 
 

 

                                                 
61

 Zdroj: Společnost CO.RI.MEC. Italiana SpA 29012 Fossadello di Caorso (PC) Italy [online]. 21. srpen 2009, [cit. 
11. 2. 2015] „http://www.gruppomodulo.it/lavori/corimec/prodotti/unita-abitative-mobili/cor/“.  
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I když výkon profese příslušníků konkrétních součástí bezpečnostního systému představuje  
i v České republice velkou stresovou zátěž, je zde výhoda, že vnitřní prostředí, a to zejména 
v době odpočinku a mimo pracovní činnosti, může být zvoleno tak, aby plně naplňovalo 
potřeby života a byly maximálně využity jeho pozitivní vlivy. V zahraničí není možnost se po 
splnění úkolu vrátit zpět do prostředí, na které jsou příslušníci zvyklí, nebo si ho dokonce 
mohli vybrat, ale jsou nadále zpravidla z důvodu naléhavosti situace vystaveni mnohdy 
extrémním fyzickým podmínkám, a to i v době odpočinku.  
 
K ubytování a zabezpečení pracovišť se využívají podle situace prostředky lehce 
přepravitelné, nízkonákladové s možností opakovatelného použití, které zabezpečují 
potřebu mobility, jednoduché propojitelnosti, variability rozmístění, napojení na elektrickou 
síť a vodovodní řád anebo systém zásobování energií jako jsou: 
 

 stany, vozidla (k okamžitému použití, pro krátkodobé a střednědobé ubytování);  

 budovy a infrastruktura v prostoru rozmístění (k okamžitému použití po úpravách, 
pro krátkodobé a střednědobé ubytování);  

 unifikované buňky přepravitelné kontejnerovou dopravou (k okamžitému použití po 
přípravě terénu, vhodné pro střednědobé a dlouhodobé ubytování – v současnosti 
nejpoužívanější v misích Organizace spojených národů respektive Severoatlantické 
aliance). Jejich velkou výhodou je unifikace, snadná přeprava (ilustrace č. 2), dobré 
izolační vlastnosti, předem zavedená elektroinstalace a klimatizace. Základnu pro několik 
stovek osob je možné vybudovat během poměrně krátké doby. Nevýhodou je bezesporu 
vysoká pořizovací cena a nároky na vyškolený personál potřebný k výstavbě. 

 
V ubytovacích a pracovních prostorách je zpravidla minimální pracovní prostor zabezpečující 
základní pracovní potřeby. K odpočinku je k dispozici jen lůžko s minimálním prostorem pro 
osobní věci, výzbroj, výstroj a pracovní pomůcky. Barevné provedení buněk a stanů 
(vojenské jsou zelené, Organizace spojených národů bílé) je zpravidla šedé, což lze 
považovat za vhodné a praktické62. 
 
Z důvodu efektivity bývá samostatné ubytování výjimkou, zpravidla jsou ubytováni až čtyři 
příslušníci v jedné buňce a to podobu několika měsíců (v případě stanu i více osob). V praxi 
to znamená mimo jiné i ztrátu soukromí.  
 

                                                 
62

 Šedá barva: kompromisnost, nenápadnost, adaptivnost (šedě zařízený byt signalizuje snahu přizpůsobit se). 
MIČULKOVÁ, Petra. Vliv barev na naše zdraví, [online]. 23. srpen 2012. [cit. 11. 11. 2014] 
„http://www.phoenixcasopis.cz/2012/article/1818-vliv-barev-na-nase-zdravi-1.html“. 
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Ilustrace č. 3: Výstavba systému.63 
 

 
 
 Z hlediska hluku je vnitřní prostředí poznamenáno nepřetržitou zvýšenou hlučností 
způsobenou provozem těžké techniky, agregátů zabezpečujících dodávky energie, provozem 
letecké techniky a pohybem osob. I když se postupem času stávají prostředky modernější, 
je i tak hlučnost o poznání vyšší než v běžném prostředí. Regulace hlučnosti není vzhledem 
k plnění úkolů možná (obr. č. 4), ale je možné již v období plánování přijmout organizační 
opatření a kupříkladu oddělovat pracovní prostory, parkovací místa a místa energetických 
zdrojů od prostor určených k odpočinku, například vhodným rozmístěním jednotlivých 
součástí základny. 

                                                 
63

 Společnost Corimec S.P.A [online]. 21. srpen 2009, [cit. 12. 2. 2015] 
„http://cogim.en.ec21.com/Container_Units_Stackable_Format--717534_717547.html“. 
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Ilustrace č. 4: Těžký transportní letoun startující přes prostor ubikací příslušníků ISAF.64 
 

 
 
Osvětlení je uzpůsobeno tak, „aby bylo vidět tam, kam je potřeba a na co je potřeba“. 
V praxi to znamená, že z bezpečnostních důvodů mohou být okna zakryta a v důsledku 
těchto opatření není dostatek přírodního světla, které je nahrazeno světlem umělým. 
Naopak umělé světlo z důvodu 24hodinového provozu a nouzového osvětlení může pronikat 
i v nočních hodinách do odpočinkových místností a ubikací, anebo tam musí dokonce být 
nainstalováno z důvodu evakuace, což narušuje spánkovou hygienu a představuje 
v případné kombinaci s hlukem stálou psychickou zátěž. 
 
Mikroklimatické podmínky jsou dány vlastnostmi objektů a vlivy okolí. U stanů se jedná 
o problém s tepelnou nestabilitou prostředí a proměnlivou vlhkostí. U staveb  
a unifikovaných buněk je v důsledku lepších izolačních vlastností menší problém se stabilitou 
prostředí. Stabilizace mikroklimatických podmínek je obecně závislá ve všech mobilních 
i provizorních ubytovacích zařízení na energiích a prostředcích regulace (klimatizaci  
a ventilaci). V podmínkách zahraničního nasazení v prostředí postiženém konfliktem anebo 
mimořádnou událostí je leckdy obtížné udržet stálou dodávku elektrické energie, což 
znamená problémy s vytápěním případně chlazením prostředí. Dále větší počet osob 
v místnostech má i rozdílné požadavky na regulaci tepla a větrání, což může vyvolávat 
konflikty a opět to ovlivňuje dosažení pocitově optimálního prostředí pro každého jedince.  

                                                 
64

 BEZHAN, Frud. U.S. Military Waste A Smoldering Afghan Health Issue. [online]. Radio Free Europe. 28. říjen 
2011, [cit. 4. 3. 2015] 
„http://www.rferl.org/content/us_military_waste_an_afghan_health_issue/24374413.html“.  
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Ilustrace č. 5: Vrtulník Armády České republiky přistávající na základnu v izraelské poušti.65 
 

 
 
Další charakteristickou vlastností „polních podmínek“ je vysoká prašnost (ilustrace č. 5). 
V důsledku vytváření improvizovaných základen přímo v terénu dochází používáním 
techniky, počasí a pohybu osob ke zničení vegetace a narušení vrchní vrstvy zeminy. Tato 
zemina je rozptylována provozem techniky, pohybem osob a pomocí větrů, a tím se zvyšuje 
prašnost nad přípustnou míru. Prašnost mimo jiné ovlivňuje i provozuschopnost a životnost 
součástí používaných zařízení, což vytváří stresové situace, které se odráží negativně na 
psychice personálu. V některých oblastech, tak jak je tomu například v Afghánistánu a jiných 
pouštních oblastech, je vysoká prašnost daná již přírodními podmínkami. Množství 
zvířeného prachu je zde někdy takové, že je označováno za “prašnou bouři“. Prašná bouře je 
schopna doslova paralyzovat na několik hodin postiženou oblast. 
 
Dalším rizikem jsou zastaralá lokální technologická zařízení, která mnohonásobně překračují 
přípustné emisní limity, a byl u nich mnohdy prokázán negativní vliv na zdravotní stav 
obyvatelstva. Publikován je případ elektrárny KOSOVO „A“66 dislokované v bezprostřední 
blízkosti základny NATO KFOR (Kosovo Force) a velitelství mezinárodní policie Organizace 
spojených národů v Prištině. Zde působí zástupci konkrétních součástí bezpečnostního 

                                                 
65

 NOVOTNÝ, Vojtěch. České vrtulníky v izraleské poušti. [online]. Aeroweb.  18. prosince 2008, [cit. 2. 3. 2015] 
„http://www.aeroweb.cz/clanek.asp?ID=1468&kategorie=30“. 
66

 Elektrárna Kosovo „A“ patří k významným znečišťovatelům místního životního prostředí. Emise především 
prachových částic z komínů elektrárny dosahují hodnot několikrát překračujících standardy EU. Je také 
považována za významný zdroj zdravotních obtíží obyvatelstva v přilehlých sídlech. V roce 2012 proto byla 
vybavena prachovými filtry, které měly situaci alespoň částečně zlepšit. Její případná rekonstrukce je vnímána 
jako příliš složitý a nákladný proces. Většina bloků elektrárny se již blíží konci své životnosti a ani rozsáhlejší 
investice by nedokázala celé zařízení dovést k ekologickým standardům požadovaným Evropskou unií. Podle 
současných plánů má být proto v roce 2017 (podle některých zdrojů až v roce 2025) uzavřena. 
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systému od roku 2000 a jsou tak dlouhodobě vystaveni jedovatým exhalacím, které 
produkuje zastaralá technologie spalování nekvalitního uhlí.67  
 
Výše uvedené převážně negativní vlivy (zvýšená hlučnost, případný nedostatek světla, 
vysoká prašnost, nedostatek tepla a vlastního prostoru, stísněné prostředí, špatná spánková 
hygiena, atd.) působí souběžně a představují enormní nárůst psychické a zdravotní zátěže. 
Tyto jevy mohou v konečném důsledku vést k hádkám, zvýšené popudlivost, agresivitě, 
depresi, sklonům k násilí, sebepoškozování, alkoholismu anebo dokonce sebevraždě.  
 
Uvedené problémy mají zásadní vliv na výkonnost pracovních kolektivů, a proto vedoucí 
pracovníci musí i v nouzových podmínkách aplikovat znalosti o vlivech fyzického prostředí 
do běžného života a maximálně eliminovat jejich negativní vlivy.  
 
4.2 Prostředí vnější v zahraničí 
 
Změny způsobené nasazením v zahraničí s ohledem na mimořádnost situace vedoucí 
k nasazení konkrétních součástí bezpečnostního systému v zahraničí zpravidla představují 
zásadní změnu z hlediska prostředí jako takového. Vnější prostředí se zpravidla mění 
v komplexních rysech, které mají větší či menší dopad na vlastní plnění úkolů, ale i na 
příslušníky konkrétních součástí bezpečnostního systému. Taková změna je souběhem 
různých změn vyvolaných specifickými vlastnostmi konkrétního prostředí, které v konečném 
důsledku mohou dosáhnout extrémní fyzické, psychické a zdravotní zátěže. V následující 
části se zaměříme na některé vlivy prostředí spojené s přesunem a dlouhodobým pobytem 
příslušníků konkrétních součástí bezpečnostního systému v zahraničí. Historicky je nejvíce 
dochovaných záznamů z válečných tažení, jelikož zde mělo fyzické prostředí zásadní vliv na 
úspěch vojsk. Méně dochovaných záznamů je z oblasti odstraňování přírodních katastrof, 
kde se zpravidla jen dočteme o množství obětí, ale ne o dlouhodobých dopadech prostředí 
na člověka spojených s touto událostí.68 
 
4.3 Náhlá změna podnebí a počasí 
 
Vzhledem k požadavkům na téměř celosvětové využití prvků ozbrojených sil, bezpečnostních 
sborů a integrovaného záchranného systému je nezbytné mít na paměti výrazný dopad 
změny klimatických podmínek na člověka. Je nutné si uvědomit, že při plánování použití by 
mělo dojít k vyhodnocení podnebí a počasí v konkrétním místě a ne pro stát či území 
obecně. Na základě analýzy prostředí je nutné zvolit vhodné ochranné pomůcky a vydat 
vhodnou výstroj a výzbroj zabezpečující ochranu před vlivy počasí kdekoli na světě. Splnit 
tyto úkoly je leckdy velice obtížné a vliv počasí může mít katastrofální následky nejen na 
plnění úkolů, ale i na zdraví příslušníků konkrétních součástí bezpečnostního systému. 
 

                                                 
67

 MUSLIU, Juslu. Komunitet (albánsky), [online]. 21. srpen 2011, [cit. 11. 11. 2014] Dostupné z: 
„http://www.jeta.ne.kosove.com“. 
68

 V minulých stoletích nebyly zpravidla k odstraňování následků mimořádných událostí nasazovány složky 
cizího státu, zato se podrobně zadokumentovány potíže válčících stran způsobené fyzickým prostředím.  
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Z důvodu co nejrychlejšího zahájení činnosti v místě nasazení mají některé mezinárodní 
jednotky a síly určené k řešení krizových situací dobu nasazení 30 dní od aktivace.69  
 
Postupem času se prostředky vyhodnocující počasí a komunikace v oblasti meteorologie 
zdokonalují, stejně tak jako se zdokonalují technologie minimalizující fyzické vlivy počasí na 
jednotlivce. Masivně se využívají nové materiály a jejich význam je přes rostoucí ceny 
postupně více doceňován a uplatňován70. V moderní historii jsou vlivy podnebí a počasí 
popsány z hlediska dopadu na jednotlivce v masovém měřítku nejvíce v souvislosti 
s válečnými konflikty. I přes skutečnost, že kupříkladu tažení německých sil do Sovětského 
svazu bylo dlouhodobě připravováno a informace o počasí a podnebí byly již tehdy 
komunikačně dostupné, stalo se počasí jedním z výrazných faktorů ovlivňující celé operace. 
 
Ilustrace č. 6: Zmrzlí sovětští vojáci v průběhu II. světové války.71 
 

 

                                                 
69

 Kupříkladu v případě použití Eurogendfor (European Gendarmerie Force, Evropské četnické síly) je do třiceti 
dnů vysláno 800 příslušníků do krizové oblasti kamkoliv na světě. 
KRULÍK, Oldřich. Bezpečnostní a krizový management. Praha: CEMI, 2014. s. 8. 
70

 Jako příklad můžeme použít změny ve výstroji. Do roku 1997 nebyl ve výstroji Armády České republiky 
vhodný vodě nepropustný materiál. Po zkušenostech s deštivým počasím v oblastech dlouhodobého nasazení 
Armády České republiky v Bosně a Hercegovině v oblastech s větším množstvím srážek byla zavedeny výstrojní 
součástky využívající technologii Gore-Tex, která výrazně eliminuje vliv deštivého počasí na ozbrojené síly.  
71

 Zdroj: Wikicommons, [online]. 28. srpen 2014, [cit. 25. 2. 2015] „http://extrastory.cz/toho-a %C5 %BE-
zamraz %C3 %AD!-voj %C3 %A1ci-ze-mrzl %C3 %BDch-t %C4 %9Bl-stav %C4 %9Bli-sn %C4 %9Bhul %C3 
%A1ky!.html#prettyPhoto“. 
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Generál von Greiffenburg (náčelník štábu 12. armády Wehrmacht), roku 1942 napsal: „Klima 
v Rusku – to je neuskutečnitelnost jakéhokoliv záměru v jarních měsících a podzimních 
bahnech, pohybu a dalším projevům života bránící letní vedra a totální konec všemu v zimě. 
Podnebí v Rusku s docela normálními běžnými změnami počasí je ve skutečnosti celá série 
přírodních pohrom a katastrof“.72 Významnou změnou z hlediska podnebí a počasí je změna 
teploty a síly větrů.  
 
Prudké mrazy a dlouho trvající nízké teploty fyzicky vyčerpávají personál jak fyzicky (ilustrace 
č. 5.), tak psychicky. Podle analytiků Wehrmachtu zabývajících se vysokou úmrtností 
v důsledku podchlazení se nebezpečí hlavně skrývalo v nadměrném vyčerpání a fyzické 
únavě a kritická z tohoto pohledu byla i přehnaně dlouhá období beze spánku. V takovýchto 
případech existuje reálné riziko, že pud sebezáchovy a starost o vlastní zdraví a osud 
zeslábne a utrmácený voják zanedbá počáteční účinky chladu.73  
 
Omrzliny neboli congelationes vznikají při lokálním působení chladu nejčastěji na periferních 
oblastech lidského těla, které jsou na úkor životně důležitých orgánů méně zásobované 
teplou krví z tělesného jádra. Při některých situacích nebo onemocněních může dojít ke 
snadnějšímu omrznutí: 
 

 dehydratace, vyčerpání, nedostatek energie, 

 velký mráz, vítr, mokré oblečení, 

 poranění – zlomeniny, znehybnění, 

 vysoká nadmořská výška – hypoxie, 

 předchozí omrznutí tkání, 

 omezení prokrvení – sedák, těsné boty, těsné rukavice, prstýnky, hodinky, 

  onemocnění: diabetes mellitus (cukrovka), ateroskleróza, některé léky, některá cévní 
onemocnění, 

 kouření, 

 pohlaví 10:1 (muži: ženy). 
 
Omrzlinu je nutné co nejdříve začít ošetřovat. Při nedostupnosti lékařské péče je nutné 
zahájit léčbu co nejdříve, všemi doporučenými dostupnými prostředky a postupy. V případě 
pobytu mimo Českou republiku je důležité pacienta evakuovat do lékařského zařízení 
případně do České republiky. V cizině zpravidla nebudou při řešení krizových situací 
podmínky pro poskytnutí vyčerpávající léčby. Léčba je dlouhodobá záležitost, o způsobu 
rozhoduje poučený lékař74. 
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 Většinu toho co brožura o 372 stranách uváděla, po válce beze změn přejaly západní velmoci a využívaly ve 
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 KUBALOVÁ, Jana a Jaroslava ŘÍHOVÁ. Lékařská komise – doporučení č. 5, Omrzliny – místní poškození 
chladem-první opatření a léčba v terénu (doporučení pro laiky). Praha: Český horolezecký svaz, 2007. s. 3. 
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Důvodem nasazení konkrétních součástí bezpečnostního systému v zahraničí mohou být  
i humanitární katastrofy spojené s ničivými větry, které nejsou v regionu Evropy běžné. 
V některých zeměpisných pásmech se kromě místních větrných proudění vyskytují 
pravidelná větrná proudění i v rámci všeobecné cirkulace atmosféry jako jsou např. 
monzuny – větry se sezónním chodem případně ničivé větrné víry – silné tropické bouře.75  
 
Podle prof. Ing. Zdeňka Žaluda, Ph.D. můžeme devastující větry charakterizovat na: 
 
a) Monzuny76 – jsou projevem cirkulace mezi vzduchovými hmotami nad pevninou 
a oceánem. Projevují se především v přední a zadní Indii, tedy na dvou poloostrovech, kde 
žijí přibližně 2 miliardy obyvatel. Zásadním způsobem ovlivňují život této populace, jestliže 
vezmeme na vědomí, že až 75 % obyvatel je závislých na zemědělství. Svůj směr střídají 
podle ročních období. Letní monzun (červen–září) přináší na pevninu velmi intenzivní srážky 
výjimečně doprovázené devastujícími sesuvy půdy a masivní vodní erozí, především na 
odlesněných svazích. Zimní monzun způsobuje suché klima a vane z pevniny nad teplejší 
oceán. Se změnou klimatu dochází i k časovému posunu monzunové cirkulace, především 
letního monzunu, který je zdrojem srážek pro celé vegetační období. Tento závažný dopad 
změny klimatu vede k negativnímu ovlivnění zemědělství v postižených státech. 
 
b) Tropické bouře – Hurikány77 (Atlantský oceán–Karibská oblast), uragány (západní Indie), 
cyklony (pro Indický oceán), tajfuny (pro Tichý oceán – Čína, Japonsko) jsou tropické tlakové 
níže vznikající nad oceány nejčastěji mezi 5°–10° zeměpisné šířky. Průměr rychlosti 
přízemního větru v hurikánu dosahuje nejméně 33 m.s-1; pokud překročí 49 m.s-1, mluvíme 
o silném hurikánu. Intenzita hurikánu se určuje nejčastěji na základě Saffirovy-Simpsonovy 
větrné stupnice hurikánů.78 Pokud jsou nad mořem, mohou způsobit i vysoké vlny zvané 
tsunami. Hlavní příčinou vzniku tsunami jsou podmořská zemětřesení jako u poslední 
tragické tsunami v zimě roku 2004. Vzhledem k ohromným škodám, které tropické cyklony 
působí na pobřeží kontinentů, je jejich studiu věnována velká pozornost a na experimentální 
výzkum jsou vynakládány značné finanční prostředky. Jedině součinnost meteorologů, 
oceánologů a v posledních desetiletích i specialistů na mechaniku tekutin dává jistou naději, 
že bude získána přesnější odpověď na otázky, kde a jak tropické cyklony vznikají a jak se dále 
rozvíjejí.  
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 Saffirova-Simpsonova hurikánová stupnice je stupnice pro klasifikaci tropických cyklón na západní polokouli, 
které přesáhly intenzitu tropické brázdy nízkého tlaku a tropické bouře, čímž se staly hurikány. Stupnice 
hurikány rozděluje do pěti kategorií, rozlišovaných podle intenzity jejich trvalých větrů. K tomu, aby byl 
tropický cyklon označen jako hurikán, musí mít vítr rychlost nejméně 33 m/s (119 km/h). Nejvyšší klasifikace na 
stupnici (kategorie 5) je vyhrazena pro bouře s větrem přesahujícím 69 m/s (249 km/h). 
Klasifikace je primárně určena při odhadu možných škod a zátop, které může hurikán způsobit při případných 
sesuvech půdy, ačkoliv kvalifikace byla kritizována jako moc jednoduchá. Oficiálně je Saffirova-Simpsonova 
hurikánová stupnice používána „jen“ na popis hurikánů, jež se formují v Atlantském oceánu a v severní části 
Pacifiku, východně od mezinárodní datové linie. Ostatní oblasti používají pro označení těchto bouří jinou 
klasifikaci a tyto bouře se nazývají cyklóny nebo tajfuny. 
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Poslední výzkumy vedou k závěrům, že ke vzniku a rozvoji tropických cyklonů je nutných šest 
současně splněných podmínek:79 
 

 Severní či jižní šířka musí být alespoň 5° (od rovníku). Důvodem je dostatečně velká 
Coriolisova síla, která vede ke vzniku spirálového pohybu u vodní hladiny. Nejčastěji 
vznikají kolem 10° severní nebo jižní šířky, 

 pokles teploty s výškou v okolním vzduchu (s vodní párou) musí být menší než -5°C.km-1. 
Nastane-li tento případ, je výstupný pohyb vzduchu při stěně oka cyklonu zesilován, 

 teplota na hladině oceánu musí dosáhnout alespoň 26°C proto, aby množství vodní páry 
ve vzduchu bylo dostatečně vysoké, a tím i množství latentního tepla bylo dostatečné  
k vytvoření silnějšího vírového proudění, 

 ve středních vrstvách troposféry (2–8 km) musí být vyšší vlhkost vzduchu, aby příliš brzy 
neustal přenos dostatečného množství vodní páry ve stoupajícím vzduchu mezi dvojitou 
stěnou oka, 

 nižších vrstvách atmosféry musí být dostatečně velká cyklonální rychlost, větší než 
2–3 m.s-1, aby byla nastartována výše popsaná změna původního směru proudění, což 
je, hlavní energetický zdroj tropického cyklonu. 

 
Ilustrace č. 7: Následky hurikánu Katrina.80 
 

 
 
Vzhledem k tomu, že škody způsobené tropickými cyklony jsou tak obrovské, jsou vlády 
téměř všech států, jichž se výskyt cyklonů týká, ochotny přispívat na výzkum. Nastává 
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 Následky hurikánu Katrina. [online]. Hurricane Katrina Web. 28. srpen 2014, [cit. 25. 2. 2015] 
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Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Ing. Martin Ježek, MBA, Dopady fyzického prostředí na příslušníky bezpečnostního systému při plnění úkolů vyplývajících z 

mezinárodních závazků České republiky (2015_A_08) 

 

 
31 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

zajímavá situace, kdy další vývoj neomezují peníze, ale naše vědomosti a stupeň porozumění 
zákonitostem přírody. 
 
c) Tornádo (tromba)81 – je silně rotující vír (se zhruba vertikální osou) vyskytující se pod 
spodní základnou konvektivních bouří, který se během své existence alespoň jednou dotkne 
zemského povrchu a je dostatečně silný, aby na něm mohl způsobit hmotné škody. Jejich 
vznik je spojen s oblakem typu Cumulus82 a silně přehřátou pevninou. Má tvar rotující 
nálevky o průměru několika metrů až desítek metrů s obrovskou energií. Tornáda se 
vyskytují se i na území České republiky, i když ne v takovém ničivém rozsahu jako např. v tzv. 
tornádovém pásu v Severní Americe, který se rozkládá v povodí řeky Mississippi mezi 
Skalistými horami a Apalačským pohořím – Texas, Kansas, Oklahoma a Nebraska. Tromba je 
místní název používaný v Evropě. 
 
4.4 Intenzita slunečního záření 
 
Společně se změnou klimatických podmínek souvisejících s prostředím plnění úkolu se mění 
i intenzita slunečního záření a doba expozice osob vystavených slunečnímu záření, která 
je závislá od zastávané funkce a světelných podmínek prostředí. Rozdílné podmínky bude 
mít kupříkladu policista mise Organizace spojených národů patrolující pěšky ve volném 
terénu, od policisty zpracovávajícího statistické údaje v kanceláři. Dopady zvýšení  
UV-B záření83 na člověka způsobuje opálení, tedy vytváření pigmentů nad vrstvou 
kmenových buněk v kůži (jediné, které mají schopnost se dělit). Tyto pigmenty mají 
schopnost pohlcovat UV-B, což je záření ničící kmenové buňky. Melanin je barvivo chránící 
tělo před škodlivým UV zářením. Vytvářejí ho buňky zvané melanocyty. Tmavá kůže 
obsahuje melaninu víc než světlá. Schopností ulrafialového (ultraviolet, UV) záření je 
rozkládat makromolekulární látky a v důsledku toho poškozovat rostlinné a živočišné 
buněčné struktury včetně nosičů genetických informací deoxyribonukleové a ribonukleové 
kyseliny. UV záření může na lidské pokožce vyvolávat řadu chemických a biologických reakcí, 
které se v závislosti na celkové absorbované dávce UV záření projevují různým stupněm 
zánětu pokožky od tvorby erytému (zrudnutí), přes vznik puchýřů až k nekróze tkáně.84 
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UV záření může způsobit85: 
 

 poškození pokožky a výskyt nádorů. Je již zcela jasná korelace mezi intenzitou UVB 
a vznikem nerakovinotvorných nádorů, i když průnik UV záření normální kůží je jen 
do hloubky 0,6 mm, 

 šedý zákal (katarakta, nemoc čočky) na rozdíl od zeleného zákalu, což je neléčitelná 
nemoc nervu očního vyskytující se až po 40 roku věku člověka, 

 UV-B je silný mutagen, který způsobuje v nukleotidech změny pořadí bází (adenin, 
cytosin, guanin, thymin a uracil) a tím dochází ke změně genetické informace (mutaci), 

 sněžnou slepotu – něco jako písek v očích, projevuje se tehdy, pokud UV přichází 
z různých úhlů, vyléčí se klidem po několika dnech. 

 oslabení celkové obranyschopnosti organismu. Sluneční záření navíc oslabuje v pokožce 
Langerhansovy buňky odpovídající za určité obranné mechanismy, jež působí v celém 
těle (nejenom v kůži). Když je UV-B záření naruší, snižuje se jejich funkčnost. Největší 
dávka UV-B záření je v poledne, kdy je také nejtepleji, nejmenší vlhkost a největší výpar. 

 pozitivní efekt UV-B je tvorba vitamínu D3 (cholekalciferolu), jehož absence v těle 
živočichů vyvolává poruchy vývoje kostí. U dětí je nedostatkem vitamínu D3 vyvolána 
křivice (rachitida), u dospělých měknutí kostí (osteomalacie). 

 
Z pohledu vedoucích pracovníků konkrétních součástí bezpečnostního systému je nezbytné 
se věnovat uvedené problematice, a to jak z hlediska zabezpečení prostředků snižujících 
účinky slunečního záření (ochranné krémy, pokrývky hlavy), tak z pohledu dostačeného 
odpočinku od přímého slunečního záření.86 
 
4.5 Změna krajiny 
 
Při plnění případných úkolů konkrétních součástí bezpečnostního systému mimo 
středoevropský region se bude i pravděpodobně významně měnit krajina. Tato změna může 
vyvolat jak pozitivní změny, tak negativní. V případě, že ráz krajiny zůstává stejný anebo 
podobný, je změna pozitivní a vyvolává pocit bezpečí, jistoty a domácího prostředí (někdy 
mylný). Stejně dobře se odráží kupříkladu vliv přímořské krajiny vzbuzující dojem dovolené 
nebo určité výjimečnosti. Tyto pocity bývají jak dočasné, tak dlouhodobé a jsou zpravidla 
narušeny okolnostmi, které vyvolaly nasazení konkrétních součástí bezpečnostního systému. 
Na základě vlastní zkušenosti je třeba podotknout, že jednoznačně negativně se odráží na 
psychice člověka zdevastovaná krajina boji, požáry a přírodními katastrofami. Stejně tak je 
negativně vnímána poušť a sněžné neobydlené plochy (dezorientace). Z dlouhodobého 
pohledu na vývoj krajiny je nezbytné říci, že k poškození krajiny dochází i sekundárně, a to 
v důsledku potřeby a nedostatku základních potřeb jako následku humanitárních katastrof 
a bojů, kupříkladu v důsledku potřeby nekoordinované těžby.  
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Se změnou podnebí se mění v krajině i fauna a flora, což sebou přináší další vlivy, jako jsou 
alergie, ofidiofobie, arachnofobie a další. Uvedené fobie výrazně ovlivňují psychiku člověka 
a v některých případech ho doslova paralyzují.  
 
Se změnou krajiny nejsou spojeny jen pocitové vlivy, ale i změny, které přímo fyzicky 
ovlivňují člověka a se kterými se v České republice běžně nesetkáváme a které kladou 
extrémní požadavky na fyzickou odolnost.  
 
Ilustrace č. 8: Štír smrtonoš (Death Stalker, Leiurus quinquestriatus) je nejjedovatější štír.87 
 

 
 
Jednou z nejvýraznějších změn krajiny v zahraničí jsou pouště. Pouště jsou suché oblasti, 
které mají méně jak 25 centimetrů srážek ročně a ve kterých je množství odpařované vody 
z rostlin, skal a půdy vyšší než množství vody přijímané ve formě dešťů nebo kondenzované 
páry. To samo o sobě vypovídá, že pro příslušníky konkrétních součástí bezpečnostního 
systému se v případě nasazení jedná o mimořádně extrémní prostředí z hlediska 
hospodaření s vodou88. Pouště se vyskytují v obratníkových oblastech vysokého tlaku 

                                                 
87

 Z cca 1200 druhů štírů je člověku skutečně nebezpečných jen něco málo přes 10 druhů, všichni jsou z čeledi 
Buthidae, jen jediný Hemiscorpiu lepturus je z čeledi Hemiscorpiidae. Je odhadováno, že ročně na bodnutí 
štírem zemře více jak 1 000 lidí, naprostá většina z nich v zemích, kde neexistuje přesná evidence těchto 
případů. Smrtelnost bodnutí i těch nejjedovatějších a nejnebezpečnějších štírů je poměrně nízká, počet 
bodnutí jsou pravděpodobně statisíce ročně. Např. u štíra tlustorepého, který má na svědomí největší podíl 
smrtelných případů, je z reportovaných bodnutí co vyhledali lékařskou pomoc smrtelných kolem 1,2 %, pokud 
se přičtou případy, kdy postižený vůbec nevyhledá lékařské ošetření, tak smrtelnost bodnutí je jistě ještě nižší. 
Nejčastější oběti jsou ovšem děti předškolního věku, u kterých může být úmrtnost až 20%. Životu nebezpeční 
štíři žijí ve střední Americe, severní Africe a jihozápadní Asii. Určitá pomůcka pro určení nebezpečnosti je 
velikost klepítek, nebezpeční štíři mají většinou velmi drobná klepítka, člověku neškodní mají často mohutná 
klepítka. Štíři Austrálie nejsou životu nebezpeční. SANGL, Jiří, Štíři: [online]. [cit. 25. 5. 2015]  
„http://jiri.sangl.sweb.cz/.htm“. 
88

 Jen pro dokreslení, je nutné zmínit, že pravé pouště (nikoli polopouště) tvoří 1/8 povrchu souše. 
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vzduchu. Vzduch je v těchto oblastech stále horký a suchý, což zvyšuje riziko dehydratace, 
přehřátí a vyčerpání. Teplota se ve dne pohybuje kolem 50 až 55ºC a v noci může klesnout 
až pod bod mrazu. V mnoha pouštích se teplotní výkyvy mezi dnem a nocí pohybují kolem 
45ºC. Tyto teplotní rozdíly způsobují silné mechanické zvětrávání hornin a obtížnou 
průchodnost terénu. Dalším rizikem prostředí je skutečnost, že i přes nepříznivé podmínky 
zde žijí jedovatí hadi, štíři a drobný hmyz.89  
 
V pouštích bývá většinou velmi větrno. Časté jsou písečné bouře, které zasypávají pískem 
cesty, ubytovací prostory, zanáší filtry technických zařízení atd.. Pravidelné pouštní větry 
modelují písečné přesypy (duny) nebo zvláštní půlměsícové písečné útvary (barchany), které 
se stávají obtížně překonatelné90.  
 
Dalším faktorem krajiny, který může být odlišný v zahraničním prostředí, je nadmořská 
výška, a to zejména vysokohorské prostředí. Vysokohorské prostředí dělíme dle nadmořské 
výšky na 3 zóny:91 
 

 střední výška 1 500 až 2 500 metrů nad mořem. Saturace arteriální krve kyslíkem (SaO2) 
přesahuje 90 % a nedochází k omezení okysličení tkání. V prvních dnech pobytu se 
zvyšuje klidová ventilace92. Zde je vhodné zdůraznit, že v České republice jsou nejvyšším 
pohořím Krkonoše s nejvyšším vrcholem 1 602 metrů nad mořem,  

 velká výška 2 500 až 5 300 metrů nad mořem. 2 500 metrů nad mořem je prahovou 
výškou pro vznik aklimatizačních pochodů. SaO2 klesá výrazně pod 90 %. V této výšce lze 
dosáhnout úplné a dlouhodobé aklimatizace,93  

 extrémní výška nad 5 300 metrů nad mořem. Těmto výškám se už nelze přizpůsobit, při 
delším pobytu dochází k chátrání organismu. Oxygenaci zajišťuje jen výrazná 
hyperventilace. Od 6 000 m je inhibována anaerobní glykolýza. Saturace kyslíkem na 
vrcholu Everestu se pohybuje okolo 50 %.  

 
Doba potřebná pro aklimatizaci se liší individuálně a závisí na několika faktorech: rychlosti 
výstupu, dosažené absolutní výšce, překonanému relativnímu výškovému rozdílu 
a zdravotnímu stavu jedince. Vysokohorské prostředí s sebou přináší i další rizika, jako je 
větší množství sněhu a s ním spojené problémy, jako je zvýšená fyzická zátěž, ztráty 
orientace za silného sněžení, které je nebezpečné anebo vzniky tzv. „bílé tmy“. V pravém 

                                                 
89

 HUGES, James. Velká obrazová všeobecná encyklopedie. Praha: Svojtka & Co., 2007 s 173. ISBN 978-80-7352-
823-2. 
90

 Nejvyšší písečné přesypy jsou ve východním Alžírsku, jejich výška je jen pro informaci až 430 metrů. 
91

 ROTMAN, Ivan. Lékařské aspekty v horolezectví – horolezectví a zdraví: přednášky ze seminářů. Praha: Výbor 
horolezeckého svazu Člena ústředního výboru Českého svazu tělesné výchovy, 1987. s. 8. 
92

 Průměrná nadmořská výška Afghánistánu je 1 800 m (Kábul), pohoří Hindúkuš v oblasti Kábulu dosahuje 3 
500 až 4 000m. Za první světové války probíhala fronta v Itálii oblasti Trentino v nadmořské výšce nad 2 000 
metrů nad mořem, v oblasti Monte Piano nad 2 300 metrů nad mořem atd. 
93

 Nejvýše položené trvale obývané místo na zemi je hornické městečko La Rinconada v Peru (5 100 metrů nad 
mořem). 
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(i meteorologickém) slova smyslu se však jedná o téměř nulovou viditelnost, která je 
způsobena velkou vlhkostí vzduchu a silným difúzním zářením.94 
 
Ilustrace č. 9: Tělo neznámého vojáka nalezené v nadmořské výšce 2 800 metrů v italských 
Dolomitech – pozůstatek bojů z let 1915 až 1917.95 
 

 
 
Ve vysokohorském terénu s vzrůstající nadmořskou výškou vzniká v souvislosti se sněžením 
a náhlými změnami počasí, které jsou rychlejší než v normálním terénu, nebezpečí vzniku 
lavin, které v konečném důsledku může představovat vážné ohrožení života. Největší 
zadokumentované ztráty na lidských životech v důsledku lavin, respektive ztráty na životech 
příslušníků ozbrojených sil, byly zadokumentovány během první světové války96. 
Vysokohorské podnebí je natolik specifické, a i v běžném životě představuje nebezpečí 
natolik závažné, že většina zemí vytváří zvláštní záchranné sbory přizpůsobené pro operace 
v tomto prostředí. V podmínkách České republiky je to Horská služba České republiky. Její 
                                                 
94

 Uvedený jev vzniká v důsledku fyzikálních procesů, které probíhají při průchodu slunečního záření 
atmosférou. Krátkovlnné sluneční záření (světlo) se při průchodu atmosférou částečně utlumuje a rozptyluje. 
Teprve po svém dopadu na zem se zjednodušeně řečeno přeměňuje v dlouhovlnné záření a to pak ohřívá 
přilehlé vrstvy vzduchu (mimochodem právě proto je za normálních okolností při zemi tepleji než ve vyšších 
vrstvách atmosféry). Pohlcené a rozptýlené záření se označuje jako záření difúzní. Je tím intenzivnější, čím 
intenzivnější je sluneční záření a čím více je ve vzduchu vlhkosti. Pokud tedy sluneční záření dopadá 
v atmosféře na vrstvu, kde je velká koncentrace vlhkosti (mlha, oblačnost apod.), dochází ke vzniku difúzního 
(rozptýleného) světla, které způsobuje tzv. „white out“ – bílou tmu. Za těchto podmínek nejsou vidět kontury 
zasněženého terénu, splývají nerovnosti, citlivým lidem může jev způsobovat bolesti hlavy, nevolnost ztrátu 
rovnováhy a orientace. ZÁRYBNICKÁ, Alena. Bloudíme v mlze: [online]. 31. leden 2009. [cit. 1. až 4. 1. 2015] 
„http://snow.cz/clanek/2348-kapitola-11-bloudime-v-mlze#sthash.thAtFehG.dpuf“. 
95

 DE BERNARDIN, Dino. Ledovce vydaly munifikovaná těla vojáků  [online], Detektor.web, nedatováno  
[cit. 2. 3. 2015] „http://www.detektorweb.cz/index.4me?s=show&i=59336&mm=1&vd=1“. 
96

 V první světové válce si svou daň vybraly laviny v horách na Italské frontě hlavně po silném sněžení a náhlé 
oblevě v letech 1915-1916. Vojenský historik Heinz von Lichem odhaduje, že až 60 tisíc italských a německých 
vojáků zemřelo v této oblasti právě pod lavinami. 
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vznik si vyžádal masový rozmach turistiky a lyžování zejména v období po první světové 
válce, kdy se zvýšil počet úrazu a prudce stoupl počet zimních návštěvníků hor97. Stejně tak 
i ozbrojené síly zemí s vysokohorským prostředím vytvářejí speciálně vycvičené a vybavené 
jednotky schopné vést bojovou činnost a přežít v externích horských podmínkách, které 
v případě potřeby mohou být využity i pro potřeby mimořádných událostí nevojenského 
charakteru. Rozvoj těchto sil začal během první světové války a pokračoval i po jejím 
skončení. Nejznámější jednotky jsou kupříkladu součástí ozbrojených sil Rakouska 
(6. Jägerbrigade – Innsbruck) a Německa (23. Gebirgsjägerbrigade se sídlem v Bad 
Reichenhall – Bavorsko) dodnes98.  
 
Ilustrace č. 10: Soutěž horských vojenských jednotek i italských Dolomitech 2014.99 
 

  
 
4.6. Architektonické a technické prostředí 
 
Architektonické a technické prostředí je při plnění výše popsaných úkolů zpravidla jednou 
ze zásadních změn ovlivňující jednotlivce jak psychicky, tak fyzicky. V případě nasazení 
v silně poškozených oblastech zasažených boji anebo přírodními vlivy působí na člověka 
prostředí, kde je velké procento zničených objektů, stopy po bojích, požářiště, zdevastované 
kulturní a náboženské památky, zničené komunikace, poškozené anebo neexistující rozvody 
energii atd. Dále negativně působí na psychiku člověka s tím spojené životní podmínky 

                                                 
97

 Horská služba České republiky, o. p. s, Historie Horské služby [online]. 31. leden 2009. [cit. 1. až 4. 1. 2015] 
„http://www.horskasluzba.cz/cz/horska-sluzba/historie“. 
98

 Znakem se jim stal květ Protěže alpské (Plesnivec alpský – Edelweiß). 
99

 Bundeswehre Sport Magazin, [online], [cit. 2. 3. 2015] „http://www.bwsportmag.de/2013/04/ 
gebirgsjagerbrigade-23-gewinnt-den-hartesten-alpinwettbewerb-der-welt/“. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bwsportmag.de%2F2013%2F04%2Fgebirgsjagerbrigade-23-gewinnt-den-hartesten-alpinwettbewerb-der-welt%2F&ei=691JVY-MKYaAUerJgdgK&bvm=bv.92291466,d.d2s&psig=AFQjCNFg66XQiWm4MEllrjxlMVz9bXcIHg&ust=1430990691848667
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místního obyvatelstva, které žije mnohdy v důsledku nefunkční infrastruktury, kolapsu 
technického a materiálního vybavení na hranici nebo za hranicí bídy. Války, bída a katastrofy 
vedou k migraci obyvatelstva z postižených oblastí, což způsobuje přetíženost a špatný stav 
komunikací. Eliminace výše uvedených vlivů je ve většině případů i důvodem nasazení prvků 
ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému.  
 
Ilustrace č. 11: Město Vukovar zničené válkou v bývalé Jugoslávii.100 
 

 
 
Na druhou stranu je případné odstraňování následků konfliktu a katastrof spojené 
s vnímáním pozitivních změn prostředí kladným faktorem, působícím v oblasti motivace  
a pocitu uspokojení. Zpravidla i malá pomoc a následný úspěch v obnově infrastruktury 
v zdevastovaném prostředí je mnohem vice viditelný a oceňovaný, než i větší změny 
v běžném prostředí. Pokud konkrétní součásti bezpečnostního systému působí pozitivně  
a kupříkladu obnovují poškozenou infrastrukturu, tedy pomáhají, je i většinou patrná 
příznivá odezva od místního obyvatelstva, což opět prohlubuje pocit uspokojení. 
 
Dalším rizikem jsou zastaralá lokální technologická zařízení, která mnohonásobně překračují 
přípustné emisní limity, jsou v nich neodpovídajícím způsobem skladovány nebezpečné látky 
a byl u nich mnohdy již před nasazením konkrétních součástí bezpečnostního systému 
prokázán negativní vliv na zdravotní stav obyvatelstva.  
 
Stejně závažná je i nefunkčnost nebo poškození technických zařízení, která jsou určena 
k čištění odpadních vod, biologického odpadu anebo zásobování vodou, což s sebou nese 
i zdravotní riziko způsobené například zhoršenými hygienickými podmínkami, únikem 
nebezpečných, ale i radioaktivních látek do volného prostředí.  

                                                 
100

 BOULAT Alexandria a Sipa Boris DEŽULOVIĆ ušao je 1991. u okupirani Vukovar: Ti ćuti i ne pričaj s nikim. 
Samo gledaj i povraćaj... [online]. 18. listopad 2011, [cit. 11. 2. 2015] „http://www.jutarnji.hr/boris-dezulovic-
usao-je-1991--u-okupirani-vukovar--ti-cuti-i-ne-pricaj-s-nikim--samo-gledaj-i-povracaj---/988018/“ 
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Ilustrace č. 12: Zničený irácký tank během války v Perském zálivu s hořícími ropnými poli 
v pozadí.101 
 

 
 
Na tyto problémy je třeba reagovat, protože mohou omezovat svobodu pohybu a narušovat 
úroveň života v oblastech nasazení. Pro řídící prvky konkrétních součástí bezpečnostního 
systému je zpravidla v oblastech s nízkou funkčností státní správy velice obtížné zabezpečit 
dostatek informací o rizikových prvcích infrastruktury, které mohou představovat zdravotní 
rizika. V post-konfliktním prostředí je zpravidla obtížné pod tlakem naléhavosti situace najít 
kompetentní správní orgány pro získání potřebných informací o prostředí a s tím spojených 
rizik a během konfliktů a přírodních katastrof zpravidla dojde i ke ztrátě a poškození 
dokumentů, které by bylo možné využít.  
 
Dalším rysem architektonického prostředí v zahraničí je kulturní a náboženská odlišnost. 
Uvedené rozdíly mohou jak pozitivně (pokud uspokojují jeho potřeby), tak negativně ovlivnit 
člověka. Pokud změny nejsou schopny uspokojit jeho potřeby, nebo ho výrazně omezují, 
představují další zátěž a to jak psychickou, tak fyzickou (na některá náboženská místa 
nesmějí ženy, zahalování, možnost stravování v době postního měsíce Ramadánu, atd.).  
 
Při okamžitých nasazeních konkrétních součástí bezpečnostního systému je jedním ze 
základních úspěchů podrobná znalost skutečného stavu infrastruktury, architektury a tech-
nického prostředí tak, aby se pokud možno eliminoval negativní vliv jak na plnění úkolů, tak  
i na kvalitu života příslušníků v už i tak obtížných podmínkách. Při plánování by neměla být 
opomenuta i vhodná volba prostorů, kde bude personál rozmístěn a na vhodné místění 
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 Irák vyplatí miliony Američanům trpícím za Saddáma v Kuvajtu. [online]. ČTK, 10. září 2010, [cit. 11. 2. 2015. 
„http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/211110-irak-vyplati-miliony-americanum-trpicim-
za-saddama-v-kuvajtu.html“. 
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jednotlivých celků sestavy s ohledem na pokud možno na co nejpřívětivější a zdravotně 
nezávadné vnější a vnitřní prostředí.102 
 
Ilustrace č. 13: Komunikace na východní frontě na jaře 1942.103 
 

 
 
Samostatnou část v souvislosti s nefunkční infrastrukturou si zaslouží stav a využitelnost 
komunikací. Ve většině postižených méně technicky rozvinutých regionech je s dopravou 
spojeno i poškození komunikací a tedy vznik bláta a následně abradujícího prachu. Při 
mimořádných situacích, jako jsou například rozsáhlé povodně, anebo při narušení terénu 
dešti spojené s pohybem těžké techniky v méně únosném terénu dochází k masivnímu 
narušení povrchu a vzniká bláto. V méně rozvinutých zemích nejsou komunikace 
konstrukčně přizpůsobené na silný provoz a v důsledku provozu těžké techniky, která je 
mnohdy při odstraňování následků potřeba, dochází k jejich masivní destrukci a při 
zamokření k úplnému rozbláceni do hloubky, která znemožňuje pohyb nejen techniky, ale  
i osob. Bláto vzniká i při rozsáhlých povodních a představuje nejen riziko ztížení pohybu, ale  
i riziko z pohledu kontaminace nebezpečnými látkami a nebezpečí šíření infekcí. Při 
povodních dochází kupříkladu k vyplavení odpadních vod, různých chemikálií z poškozených 
technologií, splavení uhynulé zvěře a podobně. Ke kontaminaci nemusí ale dojít jen při 
povodních. V méně rozvinutých silně zalidněných oblastech, kde není kanalizační systém, 
bývá navíc povrch komunikací infikován odpadky, zvířecími a lidskými exkrementy a může 
obsahovat životu nebezpečné látky, které unikají ze zastaralých, anebo poškozených 
technologií. Takto kontaminovaný materiál ulpívá na oblečení, obuvi, pneumatikách 
a pásech techniky a v důsledku pohybu je roznášen i na místa, kam by se běžně nedostal, 

                                                 
102

 V roce 2000 byl umístěn kontingent Armády České republiky působící v misi KFOR na území Kosova 
v prostorách vodárny u obce Šajkovac, kde je po celou dobu v rámci technologie skladováno několik tun chloru. 
DVOŘÁKOVÁ, Magdalena. Štěstí přeje připraveným[online]. 25. března 2010, [cit. 25. 5. 2015] 
„http://www.mise.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/stesti-preje-pripravenym-37902/“. 
103

 „ONDREJOKOVICS Sandor [online]. 18. listopadu 2011, [cit. 11. 2. 2015] „http://www.ondrejkovics-
sandor.com/“ 
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jako jsou ubikace, jídelny a zdravotnická zařízení. Nejmasovější problém s blátem je 
zadokumentován na východní frontě během druhé světové války. Z pohledu válčících vojáků 
němečtí vojáci uváděli, že bláto v nich vyvolávalo stejný pocit zoufalství a beznaděje jako 
třeskuté mrazy a sněhové bouře.104 Zatímco zima většinou působila a zabíjela rychle, bláto 
ničilo pomalu a působilo spíše na psychiku vojáků. Těžká technika zničila cesty a ty se staly 
nepropustné. V blátě pak uvízla veškerá technika a pouze s nadlidským úsilím se ji podařilo 
vyprošťovat, vázlo zásobování, zvyšovala se spotřeba pohonných hmot, nebylo možné se 
nikde usušit a vyměnit prádlo, šířily se infekce a lékařská péče se stávala nedostupnou. 
Dalším problémem je vysoká infekčnost kontaminovaného bláta v kontaktu s otevřeným 
zraněním. 
 
Ilustrace č. 13: Evakuace raněných z prostoru bojů u Passchendaele.105 
 

  
 
 V této souvislosti je zadokumentován asi nejznámější případ, kdy u městečka Passchendaela 
(Belgie) proběhla za první světové války v prostoru flanderských bažin britská ofenzíva proti 
německým vojskům, kde britská armáda utrpěla ztráty 400 000 mužů a německá armáda 
240 000, přičemž se v literatuře uvádí, že bezedné flanderské bažiny pohltily většinu 
zraněných a vojáci umírali masivně zejména v důsledku rychle se šířících infekcí. Promáčený 
a rozbahněný terén se stává líhní hmyzu, který je schopen rychle roznášet závažná 
onemocnění. Z těchto onemocnění je nejznámější malárie106, která ale není jedinou nemocí 

                                                 
104

 LUCAS, James. Válka na východní frontě 1941-1945. Plzeň: Mustang s. r. o., 1997, s. 185. 
105

 TIBBITS, Craig. Rain and Mud: the Ypres – Passchendaele Offensive. [online]. Australian War Memorial.  
1. srpna 2007, [cit. 25. 5. 2015] „https://www.awm.gov.au/blog/2007/08/01/rain-mud-the-ypres-
passchendaele-offensive/“. 
106

 Nemoc je přenášená infikovanou samičkou komára rodu Anopheles, která se vyskytuje v bažinatých 
oblastech s teplým podnebím. Příslušníci BS se s onemocněním mohou setkat ve více než 100 zemích světa  
a onemocnění ohrožuje 40 % světové populace. (Afganistan, Mali). Při předpokladu výskytu nemoci lze použít 
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šířící se přenosem pomocí komárů. Jako další nemoc můžeme uvést encefalitidu, která si 
kupříkladu v Indii vyžádá ročně tisíce obětí na dětech.107  
 
Po vyschnutí bláta se pohybem techniky, osob a v důsledku větru šíří prach z vysychajících 
mokřin, který zanáší technická zařízení, infikuje potraviny a oblečení. V této souvislosti se 
masivně objevovaly za druhé světové války poruchy žaludku, břišní potíže v mnoha 
obměnách, úplavice, koliky a akutní záněty střev.108 Z čistě vojensko-taktického hlediska 
oblaka prachu zvířeného technikou na kilometry daleko prozrazují protivníkovi pohyb vojsk. 
V oblastech jako je Afghánistán, kde k většině útoků dochází na komunikacích, jsou oblaka 
prachu demaskujícím jevem, který zvyšuje riziko napadení při přesunech, což představuje 
dopad na psychiku vojáků a pracovníků mezinárodních organizací. 
 
4.7 Minové nebezpečí a nebezpečí kontaktu s nevybuchlou municí 
 
Minové nebezpečí vyplývající ze stavu prostředí po ozbrojených konfliktech představuje pro 
příslušníky misí velké bezpečnostní riziko, se kterým se setkají až v přímém nasazení 
v daném prostoru. Následky výbuchů, zejména pěchotních nášlapných min (jejichž používání 
bylo zakázáno109) jsou devastující zranění zpravidla dolních končetin, horních končetin 
a zraku s trvalými následky. Pěchotní miny jsou konstruovány tak, aby způsobovaly vážná 
zranění a tím zatěžovaly protivníky nejen vyřazením personálu, ale i odsunem raněných, 
následnou lékařskou péčí a potížemi při zařazování zpět do občanského života. Miny byly 
kladeny v období několika let na různá místa, kde se předpokládal pohyb obyvatel 
a nepřátelských jednotek, a postupem času je příroda důkladně ukryla anebo přemístila 
(rozvoj vegetace, povodně, sesuvy půdy).  
 
Následky úrazů, se kterými se příslušníci konkrétních součástí bezpečnostního systému 
setkávají při kontaktu s místním obyvatelstvem ve spojení s vědomím, že v oblastech 
nasazení není vždy dostupná odpovídající lékařská péče, působí velmi negativně na jejich 
psychiku.  
 
Pro vytvoření představy o aktuálnosti nebezpečí poukážeme na dva regiony, kde bylo 
nasazeno nejvíce příslušníků ozbrojených sborů a ozbrojených sil České republiky, a to 
Bosnu a Hercegovinu (mise Organizace spojených národů, Organizace pro bezpečnost 
a spolupráci v Evropě a Severoatlantické aliance) a Afghánistán (Organizace spojených 
národů, Severoatlantická aliance). 
 

                                                                                                                                                        
preventivní medikaci, vlastní léčení je dlouhodobou záležitostí. Zdroj: PETRÁŠ, Marek. Malarie. [online]. 18. 
června 2012. [cit. 13. 1. 2015] „http://www.vakciny.net/CIZINA/MAL %C1RIE/malarie.htm“.  
107

 Malárie není jedinou nemocí, která se přenáší pomocí komáru, jako další nemoc můžeme uvést Encefalitidu, 
ta si kupříkladu v Indii vyžádá ročně tisíce objetí na dětech Severní Indie čelí epidemii smrtící encefalitidy 
přenášené komáry. Česká tisková kancelář [online]. 18. 6. 2012. [cit. 13. 1. 2015] 
„http://cestovani.doktorka.cz/severni-indie-celi-epidemii-smrtici-encefalitidy-prenasene-komary/“. 
108

 LUCAS, James. Válka na východní frontě 1941-1945. Plzeň: Mustang s. r. o., 1997, s. 187. 
109

 Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převozu pěchotních min a o jejich zničení (Ottawská úmluva), 
Ottawa, 1. března 1999. 
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Dle informací Ministerstva obrany České republiky je Bosna a Hercegovina minami nejvíce 
zamořeným státem v Evropě. I přes současný dojem bezpečné krajiny s množstvím možností 
pro rekreaci miny stále představují hrozbu na ploše více než 1 550 kilometrů čtverečních. Od 
skončení války v roce 1995 si miny vyžádaly 1 665 obětí.110 V roce 2008 usmrtily 19 lidí  
a 18 jich zmrzačily. Uvedená čísla vypovídají o nebezpečí, které se s odstupem času 
stupňuje, jelikož povědomí o nebezpečí klesá a přírodní činitelé zhoršují detekci min. 
Odminování terénu je časově a finančně nákladná záležitost. Zkontrolovat a vyčistit přibližně 
čtvereční metr podezřelého území stojí 2,5 USD, což je víc než nynější cena některých 
pozemků. Se započtením všech nákladů je cena lokalizace a odstranění jediné miny 10 000 
dolarů.  
 
Ilustrace č. 14: Mapa – Minová situace v roce 2008 na území Bosny a Hercegoviny.111 
 

 
 

                                                 
110

 Mírová smlouva pro mír v Bosně a Hercegovině uváděná jako Daytonská dohoda (Chorvatsko, Srbsko, 
zástupci Bosny a Hercegoviny), Paříž, 4. 12. 1995. 
111

 Minová situace v roce 2008 na území Bosny a Hercegoviny. 
BH MAC Sarajevo, Bosna and Herzegovina Mine Situation as at September 2008. Stampa BH MAC 2008,  
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Přihlédnutím ke skutečnosti, že země ekonomicky vyčerpané válečným konfliktem nemají 
dostatek finančních prostředků, je potom odminování často součástí mezinárodní pomoci, 
ve které mohou být začleněni i příslušníci konkrétních součástí bezpečnostního systému 
České republiky. Zásahová jednotka Policie České republiky Královéhradeckého kraje 
uskutečnila expertní misi v září 2012, kdy byly velmi úspěšně provedeny potápěčsko-
pyrotechnické činnosti spočívající v nalezení a vyzdvižení cca 150 kusů dělostřelecké 
minometné munice ráže 120 mm ze dna řeky Sávy poblíž městečka Orašje v Bosně  
a Hercegovině. Na dno řeky se munice dostala v průběhu válečného konfliktu v letech 1991 
– 1995.112 
 
Dále kupříkladu v Afghánistánu, kde působí příslušníci konkrétních součástí bezpečnostního 
systému České republiky je dle organizace Afghan Landmine Survivors Organization113 ještě 
asi pět až osm milionů min a nevybuchlé munice. Žádná z válčících stran si nevedla evidenci 
o místech a počtu umístěných min. Miny se v zemi začaly poprvé používat v roce 1978 
jednotkami Sovětského svazu a během bojů byly minami kontaminovány tři čtvrtiny 
afghánského území. V pokládání min pokračoval i Nadžibuláhův komunistický režim a proti 
němu bojující mudžáhidi. O několik let později pak i fundamentalistický Tálibán a Severní 
aliance. Za třicet let používání připravily v Afghánistánu miny o život dvě stě tisíc lidí. Téměř 
půl milionu lidí utrpělo zranění, které skončilo amputací končetiny nebo končetin či trvalou 
slepotou.114 
 
Základem minimalizování rizika úrazu způsobeného minou je výcvik v pravidlech pohybu 
v prostoru minového nebezpečí a znalost operačních postupů při vzniku mimořádné události 
v důsledku výbuchu anebo kontaktu s minou. Díky těmto opatřením doposud nedošlo 
u příslušníků misí ke zranění výbuchem miny. Bohužel, došlo k úmrtím následkem 
neodborné manipulace s nevybuchlou municí, kde příčinou bylo nedodržení právě 
bezpečnostních zásad. 
 
4.8 Zdravotní rizika související s pobytem v zahraničí 
 
S pobytem v zahraničí jsou spojena i rizika zdravotní. V různých oblastech existují různé 
podmínky pro šíření nemocí, které se na území České republiky nevyskytují, anebo se 
vyskytují jen zřídka a v konečném důsledku nepředstavují zásadní nebezpečí. Při pobytu 
většího množství příslušníků konkrétních součástí bezpečnostního systému v oblastech 
postižených katastrofou, válečným konfliktem, kde dochází k přímému kontaktu s místním 
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 ZATLOUKALOVÁ, Štěpánka. Potápěči z expertní mise byli oceněni policejním prezidentem. [online]. 8. října 
2012. [cit. 25. 5. 2015] „http://www.policie.cz/clanek/potapeci-z-expertni-mise-byli-oceneni-policejnim-
prezidentem.aspx“. 
113

 Afghan Landmine Survivors Organization. We Stand To Empower Persons With Disabilities [online]. 8. října 
2012. [cit. 25. 5. 2015] „http://www.afghanlandminesurvivors.org/“. 
Afghan Landmine Survivors Organization je nevládni organizace, která vznikla v roce 2007 za účelem rozvoje 
oblasti Afghánistánu. Jedním z hlavních cílů je rozvoj ekonomické soběstačnosti a rozvoj podnikání a tvorba 
pracovních příležitostí pro osoby zmrzačené výbuchy pěchotních min. V současné době organizace sdružuje asi 
933 členů. 
114

 ŠTĚPÁNKOVÁ, Karla. Muzeum min, [online]. 3. červenec 2009. [cit. 13. 11. 2014] 
„http://www.lideazeme.com“. 
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obyvatelstvem, kontaminovaným prostředí je riziko šíření nákazy veliké. Zvláště nakažlivé 
nemoci se zejména v chudobou postižených zemích mohou za příznivých podmínek šířit 
geometrickou řadou, což v případě epidemie může být důvodem nasazení příslušníků 
konkrétních součástí bezpečnostního systému v zahraničí. Ochranou zdraví spojenou 
s cestování se zaobírá cestovní medicína, která provádí všechna očkování potřebná do 
zahraničí a vydává mezinárodní očkovací průkazy.  
 
Na pracovištích cestovní medicíny se provádí očkování proti klíšťové encefalitidě, chřipce, 
žloutenkám a dalším nemocem, i u příslušníků konkrétních součástí bezpečnostního systému 
v potřebném rozsahu a době před výjezdem, tak aby vakcinace byla maximálně účinná 
v průběhu a místě nasazení. Oddělení cestovní medicíny zajišťují komplexní péči o služebně 
vyjíždějící osoby do zdravotně rizikových a epidemiologicky obtížných oblastí. Posuzují 
zdravotní způsobilost k práci v dané profesi a v dané destinaci. Cílem opatření cestovní 
medicíny je snížit zdravotní riziko pracovního pobytu (očkování, antimalarická profylaxe, 
edukace, medikamentózní zajištění vnitřních onemocnění) a posouzení zdravotního stavu po 
příjezdu. Hrozby nemocí a jejich nekontrolovatelné šíření představují reálnou hrozbu pro 
lidstvo odnepaměti. 
 
Ilustrace č. 15: Nepohřbené oběti válečného konfliktu ve městě Vukovar (zhoršená 
epidemiologická situace).115 
 

 
 
Samotné epidemie116 a pandemie117 mohou být důvodem vyslání příslušníků konkrétních 
součástí bezpečnostního systému do zahraničí, tak jako kterákoliv jiná mimořádná událost. 
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 VUKOVIC Ina: Coratia, the War and the Future, [online]. 18. listopad 2011, [cit. 11. 2. 2015] 
„http://inavukic.com/2013/11/05/croatia-vukovar-a-place-of-special-piety/“. 
116

 Epidemie je neobvykle vysoký výskyt infekčního onemocnění (nákazy) osob na omezeném území během 
definovaného časového úseku. Označuje se tak situace, kdy je výskyt určitého onemocnění výrazně vyšší než 
obvykle očekávaný výskyt tohoto onemocnění v závislosti na místě a čase. 
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Hrozby pandemického šíření nemocí s vysokou mortalitou se stávají v důsledku provázanosti 
a kapacity mezinárodní dopravy významným rizikovým faktorem. Uvedené okolnosti se 
v některých zemích staly důvodem vytvoření zvláštního zpravodajského oboru na strategické 
úrovni tzv. Medical Intelligence. Úkolem Medical Intelligence je, tak jako u jiných 
zpravodajských disciplín shromažďovat, vyhodnocovat poznatky a to zejména o nebez-
pečných nakažlivých chorobách a zpracovávat analytické závěry možných hrozeb na 
strategické úrovni s předpokládanými možnostmi vývoje nemocí, způsobu šíření, dopadu na 
obyvatelstvo s ohledem na účinnost prostředků ochrany. Uvedené informace se pak stávají 
součástí podkladů pro plánování krizových opatření na strategické úrovni. Tak je tomu 
i v případě Medical Intelligence, které je kupříkladu součástí zpravodajské služby Defence 
Intelligence Agency ve Spojených státech amerických.118 
 

                                                                                                                                                        
117

 Pandemie je hromadný výskyt infekčního onemocnění bez prostorového omezení. O pandemii tedy 
mluvíme v momentě, kdy se onemocnění rozšíří na území více států nebo i světadílů a nerespektuje omezení 
místem. Není omezena ani časem. Pandemie pro svůj vznik obvykle potřebuje zcela nový typ patogenu, se 
kterým se organismus ještě nesetkal. Nezná ho a nemá proti němu vytvořeny žádné protilátky. Jedině tak se 
nemoc může rychle šířit napříč kontinenty. 
118

 U. S. Department of Defence. Medical Intelligence Center Monitors Health Threats [online]. [cit. 2. 2. 2015] 
„http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=118163“. 
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5. Minimalizace negativního vlivu fyzického prostředí na příslušníky konkrétních součástí 
bezpečnostního systému 
 
Minimalizace negativních vlivů fyzického prostředí by měla být jedním ze základních cílů 
ochrany nasazeného personálu, a to nejen v zahraničí. Z pochopitelných důvodů nelze 
změnit vnější prostředí (klima, přírodu, infrastrukturu, sluneční svit) v oblastech mimořádné 
události, humanitární katastrofy nebo operace na podporu míru. Snahou, zejména řídících 
struktur konkrétních součástí bezpečnostního systému jednotlivých misí by ale mělo být 
minimalizovat vlivy prostředí na personál, a tím předcházet zdravotním a psychickým 
problémům, které v konečném důsledku ovlivní splnění zdraví a úkolu příslušníků 
konkrétních součástí bezpečnostního systému.  
 
Při eliminaci vlivů bychom měli mít na paměti nejobecnější zákonitosti působení podnětů 
a naše reakce na ně. Musí nás zajímat jednak kvantita a kvalita působících podnětů, dále pak 
intenzita jejich působení, důležitá je však i délka jejich expozice (trvání). Z tohoto pohledu je 
nutné při posuzování způsobu omezení vlivů vycházet z optimalizace všech těchto 
parametrů.119  
 
Z pohledu kvantity vlivů je množství podnětů souvisejících s mimořádnosti situace vedoucí 
k nasazení konkrétních součástí bezpečnostního systému v zahraničí extrémně vyšší než 
v běžném prostředí. Trvá-li taková situace dlouho, může to mít i nezvratný negativní dopad 
na naši psychiku a (v případě podnětů z fyzického prostředí) i na náš organismus. Mohou 
vznikat určité psychické poruchy, nebo může rovněž dojít až k fyzickému poškození 
organismu, nebo ke vzniku vážnějšího onemocnění, a to i v důsledku dlouhotrvajícího 
dopadu nepříznivých podnětů ze sociální oblasti.  
 
Kvalita sehrává nepříznivou roli, která je výsledkem projevu takových charakteristik 
působících podnětů fyzického prostředí, jako jsou jejich intenzita, sled, nejednoznačnost, 
neurčitost či naopak definitivnost, vzájemné vztahy apod.  
 
Z hlediska délky expozice záleží i na tom, jak dlouhému působení určitých podnětů jsme 
vystaveni. Dokonce i podněty z hlediska kvality spíše neutrální, které se co do množství 
nacházejí spíše v pásmu optima, mohou při dlouhé expozici zapůsobit nepříznivě. V jiných 
případech může však mít nepříznivý dopad rovněž působení krátkodobé. Závisí to především 
na jedinečných osobnostních předpokladech každého z nás. 
 
Při znalosti vlivů fyzického prostředí na člověka a významu výše popsaných faktorů je 
nezbytné včas přijímat odpovídající opatření k poskytnutí dostatečného množství 
ochranných prostředků, snížením intenzity, doby expozice a ovlivnění kvality. Nesmírně 
důležitou roli v tomto případě hraje odpočinek a schopnost vytvořit podmínky pro 
regeneraci, správná spánková hygiena, zdravá a odpovídající výživa, dostatek tekutin, 
hygienické zabezpečení, duchovní služba a v neposlední řadě spojení s domovem. 
 

                                                 
119

 BEDRNOVÁ, Eva. Management osobního rozvoje. Praha: CEMI, 2014. s. 35. 
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Co největší minimalizace vlivů fyzického prostředí je odpovědností státu, potažmo 
odpovědných funkcionářů orgánů státní správy připravujících a řídících průběh nasazení 
konkrétních součástí bezpečnostního systému v zahraničí. Při uzavírání mezinárodních 
dohod musí být brána v patrnosti skutečnost, že Česká republika nemá pro činnost 
v některých prostředích odpovídajícím způsobem vycvičený personál, a ani odpovídající 
vybavení a prostředky. Případná pomoc by tedy měla být směřována do oblastí, ve kterých 
lze využít stávající síly a prostředky, tak aby nedocházelo k situacím, kdy vlastní příslušníci 
konkrétních součástí bezpečnostního systému budou vystaveny zbytečnému riziku i ze 
strany fyzického prostředí. Minimalizace následků negativních vlivů fyzického prostředí je 
i otázkou disciplinovaného chování jednotlivců k přijímaným opatřením.  
 
Zvládání psychické zátěže hromadné povahy zpravidla vyžaduje koordinovanou účast mnoha 
společenských subjektů a ne jen vlastní účast konkrétních součástí bezpečnostního systému. 
Důležité to je zejména v situacích nejrůznějších živelních pohrom či nenadálých katastrof, jak 
to například dokázaly v poslední době se častěji opakující povodně v České republice. 
Následující etapizace průběhu těchto situací podle různých přístupů názorně ukazuje na 
nezbytnost komplexního přístupu k jejich řešení. 
 
Pro jejich názornost je uvedeme jen přehledně a nebudeme je podrobněji analyzovat:120 
 

 období varování (včetně obav z možného ohrožení), 

 fáze ohrožení (faktického i komunikačně zprostředkovaného), 

 situace srážky (průběh katastrofy se všemi destruktivními dopady), 

 etapa inventarizace (postupné zjišťování a uvědomování si rozsahu škod), 

 situace vysvobození (záchranné aktivity – první pomoc, likvidace nejhorších důsledků), 

 fáze odškodnění (institucionalizovaná pomoc poškozeným). 
 

                                                 
120

 BEDRNOVÁ, Eva. Management osobního rozvoje. Praha: CEMI, 2014, s. 37. 
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6. Nástroje eliminace negativních vlivů fyzického prostředí na příslušníky konkrétních 
součástí bezpečnostního systému 
 
6.1. Výběr personálu 
 
V oblasti výběru vhodného personálu konkrétních součástí bezpečnostního systému pro 
plnění úkolů v zahraničí je základním předpokladem minimalizace vlivů fyzického prostředí 
dobrý zdravotní stav, výborná fyzická zdatnost, odpovídající psychická odolnost a dále 
perfektní odborná a jazyková připravenost. Výběr personálu musí probíhat s dostatečným 
předstihem a tak, aby bylo počítáno s odpovídající zálohou pro případ neplánovaných změn. 
Při výběru personálu musí být dbáno i na to, aby byl dostatečná personální zásoba i pro 
případ rotací mise. Při zvážení personálních kritérií pro výběr by mělo být řídícím orgánům 
známo, jaké úkoly, v jakém prostředí a po jakou dobu budou příslušníci konkrétních součástí 
bezpečnostního systému plnit.  
 
6.2 Plánování, příprava osob a materiálu s ohledem na fyzické prostředí  
 
Z hlediska plánování je nezbytné věnovat dostatečnou pozornost včasnému vyhodnocování 
rizik z hlediska možnosti nasazení konkrétních součástí bezpečnostního systému v různých 
prostředích. 
 
Ilustrace č. 16: Výstroj československých vojáků před vysláním Operace Pouštní bouře 
1991.121 
 

 
 
Vyhodnocování rizik je směrem k přírodním katastrofám velice obtížné, jelikož přírodní 
katastrofy vznikají mnohdy nepředvídatelně a reakce na ně musí být rychlá, tak aby byly 
škody na životech a majetku minimální. Z tohoto pohledu je nutné vytvářet podmínky pro 

                                                 
121

 Operace Pouštní bouře trvala 43 dní. ČT24 [online]. 28. srpen 2014, [cit. 25. 2. 2015] 
„http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/3188-operace-poustni-boure-trvala-43-dni“. 
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eliminaci negativních vlivů fyzického prostředí na člověka, a to jak zabezpečením všech 
dostupných informací k předpokládaným prostředím nasazení, tak výběrem vhodného 
materiálně technického zabezpečení, ochranných pomůcek a oblečení. Plánování směrem 
k eliminaci vlivu fyzického prostředí na výsledky činnosti a na personál konkrétních součástí 
bezpečnostního systému musí být založeno na neustálém vyhodnocování hrozeb a rizik, tak 
aby k tvorbě opatření docházelo před vlastním nasazením a tak, aby se s předstihem 
počítalo se změnami prostředí, které mohou nastat.  
 
Eliminační opatření by se měla realizovat dříve, než negativní vlivy ovlivní personál, anebo 
vlastní činnost konkrétních součástí bezpečnostního systému. Dále se musí stanovit vhodné 
postupy přípravy osob vedoucí k zvládnutí specifických vlivů fyzického prostředí 
v předpokládaném místě nasazení s ohledem na únosnou dobu expozice. V tomto směru by 
se Česká republika měla zavazovat k takovým činnostem, které jsou složky bezpečnostního 
systému schopny zvládnout, a které nezpůsobí větší škody na jejich příslušnících než je 
vlastní užitek operace.  
 
Ilustrace č. 17: Výstroj příslušníků Armády České republiky před vysláním do mise ISAF 
2010.122 
 

 
 
Příprava osob a materiálu musí být jak v oblasti teoretické, tak praktické a vždy musí být 
aktualizovaná podle nejčerstvějších poznatků. Z obrázků č. 16 a č. 17 je patrný vývoj 
ochranných prostředků, kdy Armáda České republiky reagovala na potřebu Severoatlantické 
aliance nasazovat její příslušníky i v pouštních podmínkách. Zde je nutné podotknout, 
že všechny nedostatky v materiálním zabezpečení, a to z hlediska funkčnosti, schopnosti 
chránit, životnosti a spolehlivosti musí být okamžitě řešeny. Pořizování vhodného vybavení 
pro státní správu České republiky je dlouhodobý problém z hlediska výběrových řízení, kdy 

                                                 
122

 Rub a líc vojenských misí ČT [online]. 16. dubna 2013, [cit. 2. 3. 2015] 
„http://www.ceskatelevize.cz/porady/10399366967-rub-a-lic/“. 
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je nutné vždy pro řádnou soutěž zadat správně vyspecifikovaný produkt, což je nemožné bez 
znalosti účelu a prostředí jeho použití. V tomto ohledu je nezbytné udržovat kontakty na 
mezinárodní úrovni využitelné pro získávání zkušeností od organizací, které byly anebo jsou 
nasazeny v oblastech předpokládaného, anebo možného vyslání sil České republiky. 
Získávání informací ze zahraničí o fyzickém prostředí a jeho možných vlivech je vždy 
složitější, než v České republice, a to z i důvodů, že v některých méně rozvinutých zemích 
nebo válkou postižených oblastech neexistují žádné státní orgány krizového řízení, nejsou 
k dispozici žádné pracovní protějšky schopné adekvátně odpovědět na požadavky 
nasazovaných sil. Obecně dostupné informace o zemích a jejich regionech jsou spíše určené 
pro cestování, než pro krizové řízení, ale i tak mají výpovědní hodnotu z hlediska počasí, 
podnebí, nebezpečných míst, nemocí atd. 
 
V České republice je z pohledu zabezpečení informací pro plánování opatření při krizových 
situacích pamatováno i patřičnými zákonnými normami. Kupříkladu zákon č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) přímo vymezuje zabezpečení 
závaznými geografickými podklady, kdy orgány krizového řízení využívají při přípravě na 
krizové situace a jejich řešení jednotné geografické podklady v analogové nebo digitální 
formě. Jednotné geografické podklady musí pro požadavky součinnosti splňovat zásady 
interoperability a standardizace všech zainteresovaných orgánů krizového řízení jak 
v národním, tak i mezinárodním rozsahu. Jednotnými geografickými podklady pro plnění 
úkolů při plánování krizových opatření a při řešení krizových situací jsou státní mapová díla 
a další geografické produkty vytvářené pro zajišťování obrany státu v souladu se zvláštním 
právním předpisem.123 Dále jsou údaje o fyzickém prostředí mandatorně součástí 
Havarijního plánu kraje v jeho informační části.124 Informační část havarijního plánu kraje 
obsahuje charakteristiku území kraje (geografickou, demografickou, klimatologickou, 
hydrologickou) včetně popisu infrastruktury nacházející se na území kraje. Dále je zde 
stanoveno pro jednotlivé typy mimořádných událostí relevantních pro území daného kraje 
místo možného vzniku mimořádné události, pravděpodobnost jejího vzniku, rozsah ohrožení 
v závislosti na čase a dalších podmínkách, seznam obcí včetně počtu obyvatel, právnických 
osob a podnikajících fyzických osob plnících úkoly vyplývající z havarijního plánu kraje.125 
  
Ozbrojené síly České republiky z hlediska povahy činnosti, která předpokládá jejich využití 
v zahraničí na základě mezinárodních závazků České republiky (NATO, EU) mají ve struktuře 
Armády České republiky Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad126 určený ke 
komplexnímu geografickému a hydrometeorologickému zabezpečení ozbrojených sil České 
republiky. Ten je schopen zabezpečit informace o fyzickém prostředí v předpokládaném 
prostoru nasazení ozbrojených sil. Úřad zabezpečuje informace vlastními prostředky anebo 
součinností v rámci NATO a EU, ze kterých následně vytváří produkty účelově zaměřené na 

                                                 
123

 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referen-
čních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání. 
124

 Způsob zpracování upravuje Příloha č. 1 vyhlášky ministra vnitra č. 328/2001 Sb., o některých 
podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému. 
125

 JAKUBCOVÁ, Lenka. Management policejních a bezpečnostních sborů. Praha: CEMI 2014, s. 8. 
126

 Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad [cit. 22. 1. 2014] 
„http://www.geoservice.army.cz/htm/geosl.html“. 
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specifické potřeby ozbrojených sil v oblasti geografie127 a hydrometeorologie128. 
V podmínkách Armády České republiky je shromažďování informací podřízeno Odboru 
vojskového průzkumu a elektronického boje Generálního štábu Armády České republiky, 
získané informace jsou využívány jak v rámci zpravodajské přípravy boje, tak pro potřeby 
mírového života. Uvedené informace zabezpečované pro potřeby Armády České republiky 
jsou využitelné a využívané pro potřeby krizového řízení. Zabezpečení hodnověrných 
informaci o prostředí, do kterého jsou příslušníci konkrétních součástí bezpečnostního 
systému vysíláni, je jedním z předpokladu úspěšného plánování opatření pro úspěšnou 
eliminaci vlivu prostředí.  
 
Jeden z možných modelů plánování s ohledem na eliminaci vlivu fyzického prostředí: 
 

 ujasnění úkolu (co, kde, kdo, jak, s kým budeme spolupracovat, jak dlouho bude mise 
trvat), 

 včasné shromáždění všech dostupných informací o konkrétním fyzickém prostředí 
v předpokládaném místě nasazení (případné vyžádání informací od příslušných orgánů), 

 vyhodnocení informací směrem k vlivům fyzického prostředí, 

 přijmutí opatření, tedy stanovení sil a prostředků a jejich předpokládané rozmístění 
(kalkulace dostačeného počtu personálu, výběr personálu, odpovídající vybavení, 
ochranné prostředky, technické zabezpečení, zdravotnické zabezpečení, vybavení pro 
fyzickou a psychickou regeneraci, logistika, atd.), 

 s ohledem na náročnost úkolu a podmínek plnění stanovit délku předpokládaného 
pobytu vyslání a podmínky rotace personálu konkrétních součástí bezpečnostního 
systému, a v extrémních podmínkách i způsob a délku aklimatizace, 

 zahájit výcvik personálu (podmínky se musí pokud možno co nejvíce přibližovat 
skutečným úkolům, ale i fyzickému prostředí, což je v případě rozmístění v odlišných 
klimatických pásmech obtížné), 

 stanovit způsob hodnocení dosažených cílů a odstranění nedostatků (zásobení vhodným 
materiálem, změna přípravy osob, atd.). 

 
Staré, leč osvědčené přísloví, že „těžko na cvičišti – lehko na bojišti“ platí v případě vyslání 
do zahraničí dvakrát. Dobrá příprava na výkon služby a povolání dává zejména při počátku 
nasazení člověku pocit jistoty a uklidnění, že je člověk úkol schopen zvládnou, a to i když 
reálná situace je vždy od výcviku odlišná. Stejně tak výcvik eliminace fyzických vlivů 
prostředí, kupříkladu přežití v obtížných klimatických podmínkách společně s nácvikem 

                                                 
127

 Digitální modely území, digitální výškopisná data, rastrové ekvivalenty, digitální registry geodetických 
a speciálních geodynamických údajů, vojenské topografické mapy, standardizované mapy pro společné 
operace, vojenské speciální mapy, letecké měřické snímky, vojensko-geografické informace a dokumenty.  
128

 Včasné a konkrétní poskytování výstražné hydrometeorologické služby, hydrometeorologické produkty 
a informace pro zabezpečení krizového řízení, krátkodobé a střednědobé hydrometeorologické předpovědi pro 
ČR a zájmové oblasti v zahraničí v grafické a textové podobě, klimatické charakteristiky pro území České 
republiky a zájmové oblasti Armády České republiky v zahraničí, speciální předpovědi pro provádění 
hydrometeorologické podpory v zájmových oblastech, speciální produkty a informace pro potřebu aliančních 
partnerů. 
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používání ochranných pomůcek, minimalizuje psychickou zátěž v okamžiku, kdy nastane 
nacvičovaná situace. 
 
Důležitý úkol při eliminaci vlivu fyzického prostředí má materiálně technické vybavení 
odpovídající vnějším podmínkám prostředí a umění využití jeho schopnosti eliminovat 
negativní vlivy. Dále je důležité zvyšování psychické odolnosti procvičováním řešení 
zátěžových situací vedoucí na místo trpělivého odolávání či pasivní rezistencí vůči problému 
k aktivnímu rozvíjení jednání směřujícím k jejich vyřešení.129 Významným prvkem je i dobrá 
fyzická kondice a její udržování i v průběhu nasazení. Nezbytné je dobré zásobování a silná 
logistická podpora, na kterou je pamatováno na území České republiky zákonnou 
normou130. Zásobování na delší vzdálenosti se ale stává problematické a to nejen z hlediska 
použitelnosti dopravních prostředků a komunikaci, letišť a přístavů vzhledem k podmínkám 
v místě nasazení, ale i s ohledem na finanční náročnost a životnost kupříkladu potravin. 
Některé komodity je nezbytné nakupovat přímo v místě nasazení anebo co nejblíže, tak aby 
bylo možné jimi dle potřeby zásobovat logistický systém.  
 
Ilustrace č. 15: Psychicky zničený voják – Korejská válka.131 
 

 
 

                                                 
129

 BEDRNOVÁ, Eva. Management osobního rozvoje. Praha: CEMI, 2014. s. 12. 
130

 Zákon č. 204/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) pamatuje v §14 na 
přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních zařízení a ozbrojených sil, bezpečnostních sborů 
nebo složek integrovaného záchranného systému, podílejících se na plnění krizových opatření, a v nezbytném 
rozsahu také prvků kritické infrastruktury. 
131

 U.S. Army Korea (Historical Image Archive) [online]. [cit. 9. 3. 2015] 
„https://www.flickr.com/photos/imcomkorea/sets/72157607808414225/“. 
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Následky dlouhodobého a neustálého napětí společně s fyzickým vyčerpáním mnohdy 
znásobeným vlivy vnějšího prostředí jsou navíc prohlubovány i velkým stresem způsobeným 
mimořádností situace, odloučením od rodiny-partnera, změnou stravování, nedostatkem 
soukromí. Tyto faktory v konečném důsledku u příslušníků konkrétních součástí 
bezpečnostního systému mohou vyvolat psychosomatické potíže. Psychosomatickému 
onemocnění totiž obvykle předchází právě dlouhotrvající stres, který si většinou jedinec ani 
pod tíhou okolností neuvědomuje. Navzdory únavě, malému odpočinku a spánku, 
nedostatku času na sebe a svou pohodu pokračuje dál v nasazení, i když ví, že se takto necítí 
dobře. Příslušník konkrétních součástí bezpečnostního systému zpravidla funguje ve smyslu: 
setrvat, pracovat, nepoddat se, vydržet, splnit rozkaz. Pro příslušníky konkrétních součástí 
bezpečnostního systému je typické, že se často zatvrzují slovem „musím“. 
 
Tato zátěž se může posléze projevit tělesným i duševním problémem, tělesnou nemocí 
s dalekosáhlými následky. Stres z nasazení a negativní vliv prostředí může vést až 
k sebevraždám. O tom, že se jedná o vážný problém, svědčí i poslední americké statistiky 
popisující dopady takzvané posttraumatické stresové poruchy132 vedoucí až k sebevraždám. 
Od roku 2000 bylo na 130 tisíc amerických vojáků diagnostikováno s posttraumatickým 
stresovým syndromem, nejvíce v roce 2011. Z pohledu sebevražd byl doposud nejhorší rok 
2009, kdy si vzalo život 310 vojáků.133 
 
Ilustrace č. 16: Přehled diagnostikovaných případů posttraumatické stresové poruchy  
u příslušníků ozbrojených sil nasazených v misích v letech 2000 až 2014.134 
 

 
                                                 
132

 Duševní porucha, která vzniká po náhlých, život či osobní integritu ohrožujících událostech. 
133

 ŠULC, František Sebevražd vojáků je více, než ztrát v poli [online]. On War. 15. ledna 2013. [cit. 12. 3. 2015] 
„http://www.onwar.eu/2013/01/15/sebevrazd-vojaku-je-vice-nez-ztrat-v-poli/“. 
134

 FISCHER Hannah: A Guide to U.S. Military Casualty Statistics: Operation Inherent Resolve, Operation New 
Dawn, Operation Iraqi Freedom, and Operation Enduring Freedom, Congressional Research Service, 
7-5700,RS22452, November 20, 2014. 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Ing. Martin Ježek, MBA, Dopady fyzického prostředí na příslušníky bezpečnostního systému při plnění úkolů vyplývajících z 

mezinárodních závazků České republiky (2015_A_08) 

 

 
54 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Někteří odborníci již nazývají to, co se odehrává v amerických ozbrojených silách epidemií. 
Míra podílu změny a vlivu fyzického prostředí na uvedené poruše není vědecky prokázána, 
ale je jednoznačné, že fyzické prostředí spojené s krizovou situací má na vojáky v misích 
neoddiskutovatelný negativní vliv. Psychosomatické jevy jsou tedy faktorem, se kterým musí 
management konkrétních součástí bezpečnostního systému počítat a mohu negativně 
ovlivnit plnění úkolů a zdraví příslušníků konkrétních součástí bezpečnostního systému.  
 
Příklady psychosomatických problémů u dospělých:135 
 

 bolest hlavy – migréna, 

 poruchy spánku, 

 bolesti zad (vertebrogenní algický syndrom) dané nesprávným životním stylem (malá 
nebo nevhodná fyzická aktivita, strach, napětí, hypersenzitivita), 

 únavový syndrom, 

 chronické choroby zažívacího traktu – průjmy, vředová choroba, Ulcerózní kolitida, 
Crohnova choroba, 

 gynekologické obtíže – funkční neplodnost/ nebyla gynekologem zjištěna organická 
příčina/ poruchy sexuálního prožívání, poruchy menstruačního cyklu, premenstruační 
syndrom, problémy v klimaktériu, 

 těhotenské obtíže, příprava na porod, poporodní výkyvy nálad, 

 chronická kožní onemocnění – lupénka, akné, atopický ekzém, chronické svědění, 
nezdravá, unavená pokožka, 

 oběhový systém – vysoký krevní tlak, bušení u srdce, pocity nepravidelnosti srdečního 
rytmu, 

 alergie, astma, 

 závrať, nemožnost promluvit, pocit sevřeného hrdla, 

 poruchy příjmu potravy – přejídání se, obezita, mentální anorexie. 
 
Pokud se některý z těchto příznaků občas objevuje, tělo dává signál, že je potřeba změny. 
Pokud se ale příznaky vyskytují chronicky, je nutno léčit již rozvinutou psychosomatickou 
chorobu. Ze zkušeností z posledních válečných konfliktů víme, že v takovém případě, kdy se 
začnou příznaky objevovat a vzhledem k situaci, kdy není možné učinit změny, začnou 
personál doslova „kosit“ často i banální neduhy, jež měly nečekaně těžký průběh 
a ohrožovaly postižené na životě. Stále větší počet lidí začaly ze služby vyřazovat respirační 
choroby a objevovaly se i první omrzliny v počasí, kdy k nim normálně nedochází. Uvedené 
potíže se pak začaly šířit geometrickou řadou136.  
 

                                                 
135

 BÍNOVÁ, Eva Nejčastější psychosomatické problémy u dospělých [online]. MEdic Point. 30. listopadu 2011. 
[cit. 22. 1. 2014] „http://www.medicpoint.cz/clanky/psychosomatika/nejcastejsi-psychosomaticke-poruchy-u-
dospelych/“. 
136

 LUCAS, James. Válka na východní frontě 1941-1945. Plzeň: Mustang s. r. o., 1997, s. 140. 
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Z vlastní zkušenosti lze považovat za největší nedostatky při přípravě a plánování rozmístění 
a vlastním rozmístění v oblasti fyzického prostředí: 
 

 podcenění důležitosti vyhodnocení vlivů fyzického prostředí v konkrétním místě 
nasazení,137, 

 podcenění provedení fyzického průzkumu a analýzy prostředí konkrétního místa 
rozmístění a využívání pouze zprostředkovaných informací,  

 absence analýzy informací z otevřených zdrojů a informací od místního obyvatelstva 
k změnám počasí, terénu atd., 

 špatná komunikace s partnery a napříč státní správou,  

 špatné anebo nedostatečné vybavení, které neodpovídá klimatickým podmínkám 
nasazení, nedostatek ochranných prostředků,  

 nevhodné rozmístění jednotlivých prvků sestavy (blízkost zdrojů hluku odpočinkovým 
prostorám, exhalací, atd.), 

 početní nedostatek personálu pro nepřetržitý provoz (nedostatek místa pro odpočinek, 
prodloužení doby expozice nepříznivým vlivům),138  

 špatná časová kalkulace délky rozmístění (neúměrné prodloužení expozice a následný 
nedostatek vhodného materiálu související kupříkladu se změnou ročního období),139 

 neřešení problémů plynoucích z fyzického prostředí, ale odstraňování následku,140 

 neschopnost improvizace při odstraňování negativních vlivů, ale vyčkávání na cizí 
pomoc, anebo dokonce přehlížení problémů a jejich bagatelizování, 

 pozdní izolace osob postižených infekčním onemocněním, 

 nedostatek prostoru a vybavení pro aktivní odpočinek a s tím spojené problémy 
(neudržování fyzické kondice v průběhu nasazení), špatné stravování v důsledku 
problémů v zásobování (nedostatek anebo naopak přebytek potravin jednoho druhu 
a problémy s nadváhou), problémy s alkoholem141 spojené s nedostatkem jiných 
volnočasových aktivit, 

 snaha plnit úkoly i za cenu ohrožení zdraví vlastních příslušníků bez ohledu na vlivy 
fyzického prostředí. 

 
                                                 
137

 Dne 4. května 2007 zahynul jeden příslušník Armády České republiky a dva další byli vážně zranění při 
sesuvu půdy nedaleko města Fajzabádu v Afghánistánu, v místech kde jsou sesuvy půdy za deště naprosto 
běžné a údaje o tom byly předem dostupné. ČTK. V Afghánistánu zahynul český voják, zavalila ho lavina 
[online]. 5. dubna 2007. [cit. 28. 5. 2015] „http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/zahranici/v-afghanistanu-zahynul-
cesky-vojak-zavalila-ho-lavina.html“. 
138

 Snižování počtu vojáků v důsledku snižování rozpočtu Ministerstva obrany České republiky při zachování 
stejných operačních schopností. 
139

 Blesková válka Německa proti Sovětskému svazu a strategický nedostatek zimního vybavení a stravy – uvádí 
se, že v zimě roku 1941 zahynulo z důvodu chladu celkem 150 000 německých vojáku (část byla 
pravděpodobně zastřelena a zemřela i z jiných důvodů). 
140

 Kropení prašných cest na velitelství ISAF v Kábulu, které sice sníží dočasně prašnost, ale vytvoří na určitou 
dobu bláto na místo zpevnění povrchu nebo jeho pokrytí kupříkladu štěrkem. 
141

 Zákoník práce (ZP) umožňuje rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem okamžitým zrušením, poruší-li 
zaměstnanec povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahující se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým 
způsobem (§55 odst. 1 písm. b) ZP). ZP zakazuje zaměstnancům požívat alkoholické nápoje a být pod jejich 
vlivem na pracovišti a v pracovní době (§ 106 odst. 4 písm. e) ZP). U příslušníků součástí BS se bezesporu bude 
jednat o zvlášť hrubé porušení povinností. 
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V podmínkách České republiky je zpravidla obtížné připravit modelové situace stoprocentně 
se blížící prostředí a úkolům v předpokládaném místě nasazení, jelikož mnohdy 
předpokládané místo nasazení není známé, anebo naléhavost situace nedovoluje přípravu 
do podmínek konkrétního prostředí. Příkladem problému mohou být kupříkladu síly Armády 
České republiky působící a předurčené k vyslání do zahraničí, které z pohledu zahraničních 
aktivit České republiky působí z hlediska konkrétních součástí bezpečnostního systému 
nejčastěji.  
 
I přes dlouhodobou zkušenost Armády České republiky s problematikou vlivu fyzického 
prostředí je neustále opomíjeno na včasné zabezpečení informací o jeho charakteru. 
Příkladem může být i plánování mezinárodního cvičení NATO CMX – 2015 (procedurální, 
událostmi řízené velitelsko-štábní cvičení orgánů krizového řízení členských zemí NATO) 
odehrávající se na strategické vojensko-politické úrovni pod záštitou generálního tajemníka 
NATO. Cíl cvičení procvičit řešení krizové situace simulované v oblasti Indického oceánu 
s následným ohrožením členských zemí NATO, za účasti členských zemí a jejich orgánů státní 
správy odpovědných za krizové řízení. Z Nařízení náčelníka Generálního štábu Armády České 
republiky k přípravě a provedení cvičení orgánů krizového řízení142 je patrné, že se 
nenařizuje žádné součásti Armády České republiky zabezpečit pro přípravu cvičení potřebné 
informace o vnějším prostředí v dané oblasti v době cvičení, ale omezuje se pouze na 
zabezpečení map oblasti cvičení.143 Vzhledem ke skutečnosti, že se za Českou republiku 
cvičení aktivně účastní i ostatní orgány státní správy České republiky, které ovšem 
nedisponují žádnými prostředky anebo orgány, které jsou schopny poskytnout informace  
o vlastním fyzickém prostředí v krizové oblasti, tak jako má k dispozici Armáda České 
republiky 144 je absence požadavku na informace chybou. Z pohledu vlastní přípravy cvičení 
nelze tedy předpokládat, že by oblast problematiky vnějšího fyzického prostředí byla brána 
v patrnosti145. Uvedené cvičení tedy nepěstuje povědomí strategických řídících orgánů 
o z praktického hlediska mnohdy zásadním vlivu fyzického prostředí na výsledek operace 
a v neposlední řadě zdraví vlastních příslušníků. Obecně lze říci, že všechna štábní cvičení 
krizového řízení v imitovaných podmínkách mají rozhodně na strategickém stupni smysl, ale 
pokud nesimulují i vliv vnějšího fyzického prostředí, nevytváří potřebu získávat informace  
o jeho specifických vlastnostech a následně přijímat rozhodnutí k jeho eliminaci, jak je toho 
uvedené nařízení jasným příkladem. Špatným rozhodnutím a neadekvátním opatřením pak 
trpí operační a taktické stupně do jednotlivce v to, pro které se stává eliminace vlivu 
fyzického prostředí leckdy nepřekonatelnou překážkou. 
 
Dalším příkladem opomenutí v přípravě vojáků na vlivy fyzického prostředí je Příručka 
vojáka, která dle autorů řeší právo, taktickou přípravu, střeleckou přípravu, ženijní přípravu, 
spojovací přípravu, topografickou a zdravotnickou přípravu, ale vlastnímu vlivu fyzického 
prostředí se nevěnuje, a to přesto, že je příručka koncipovaná jako „profesní znalostní 

                                                 
142

 Č. j. 388/-2/2014-1160 ze dne 20. února 2015. 
143

 Bod č. 4 v nařízení NGŠ Armády České republiky, č. j. 388/-2/2014-1160 ze dne 20. února 2015. 
144

 Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad. 
145

 Vyjma ochrany proti zbraním hromadného ničení a úniku jedovatých látek, které jsou každoročně 
zahrnovaným tématem. 
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minimum“146. Zarážející je bezesporu také, že v části věnované zdravotnické přípravě je 
věnována pasáž omrzlinám a přehřátí, ale pouze z hlediska první pomoci ne však z hlediska 
prevence. 
 
Na druhou stranu lze v některých materiálech určených pro základní orientaci příslušníků 
Armády České republiky v prostředí zahraničních misí (např. Příručka AFGHANISTAN 2005, 
2006) nalézt informace o vlastnostech fyzického prostředí zpracované do vcelku podrobné 
operační hydrometeorologické charakteristiky regionu147. 
 
Jen pro představu si uvedeme počet vojáků vyčleněných pro potřeby NATO, účast Armády 
České republiky v mezinárodních zahraničních operacích a pozorovatelských misích v roce 
2014, tak aby bylo patrné, jak je složité v současné době vzhledem k mezinárodním 
závazkům naplánovat a připravit příslušníky Armády ČR na nástrahy fyzického prostředí 
předpokládaného vyslání.148 
 
NATO Response Force (NRF) – Síly reakce NATO149 
 
Pro rotaci NRF 2014, v době od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, vyčleňovala Armáda 
České republiky celkem do 302 osob (střední dopravní rotu v počtu do 120 osob, příspěvek 
do štábu JLSG HQ v počtu do 2 osob, rotu chemické ochrany do 57 osob, příspěvek do štábu 
praporu OPZHN do 3 osob, biologický detekční tým do 13 osob, příspěvek do společného 
analytického týmu do 3 osob, ženijní stavební četu do 45 osob, tým HUMINT do 6 osob  
a národní podpůrný prvek do 53 osob). Síly NRF musí pro splnění certifikace dosáhnout 
schopnost být v neustálé pohotovosti, schopné začít působit od vydání rozkazu. Za těchto 
podmínek je nezbytné připravovat osoby na zvládání široké škály fyzických prostředí  
a disponovat i patřičným vybavením a ochrannými pomůckami. 
 
Zahraniční operace: 
 
Armáda České republiky působila v roce 2014 v 8 zahraničních operacích na území Kosova, 
Afghánistánu, Islandu, Turecka, Bosny a Hercegoviny, Spojeného království, Mali a Egypta. 
Celkem se v těchto operacích vystřídalo více než 800 vojáků. 
 

                                                 
146

 RAK, Tomáš. Příručka vojáka Armády České republiky, Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad 
Dobruška: Institut doktrín VeV-VA Vyškov 2009, s. 3. 
147

 Vydalo Ministerstvo obrany bez uvedení autorů, data vydání a tiskárny. Z příruček je patrné, že obsahově 
kopírují obdobné zahraniční příručky, zejména vydané Organizací spojených národů. 
148

 Ministerstvo obrany České republiky, Čeští vojáci v zahraničí 2014 [online]. 2015. [cit. 17. 2. 2015] 
„http://www.mise.army.cz/historie-misi/cesti-vojaci-v-zahranici-2014-106398/“. 
149

 NRF jsou schopny plnit operační úkol v kterékoli oblasti světa v plném spektru operací. To zahrnuje 
evakuační operace, odstraňování následků živelních pohrom a průmyslových katastrof, protiteroristické 
operace a dále mohou fungovat jako síly počátečního vstupu do prostoru operace, které vytvoří podmínky pro 
zasazení následných operačních sil. 
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Operace Joint Enterprise (KFOR) − Kosovo 
 
V operaci působilo do 13 příslušníků Armády České republiky, včetně 6 příslušníků DCM 
(Deployable Communication Module), kteří byli zařazeni na funkcích na velitelství KFOR na 
základně Film City v Prištině. 
 
Mise ISAF (International Security Assistance Force) − Afghánistán 
 
Česká republika působila v roce 2014 v operaci ISAF na území Afghánistánu v prostoru dvou 
regionálních velitelství (RC): RC – Capital a RC – East. 
 
RC-Capital – Kábul − v rámci RC-C působily na mezinárodním letišti Kábul (KAIA) níže 
uvedené jednotky: 
 

 jednotka AAT (Air Advisory Team) v počtu do 30 osob, jejímž úkolem bylo podílet se na 
výcviku leteckého a pozemního personálu afghánských vzdušných sil na vrtulnících Mi-35 
a Mi-17; 

 jednotka NSE (National Support Element) v počtu do 61 osob, která zabezpečovala 
logistickou podporu pro všechny jednotky Armády České republiky v Afghánistánu; 

 polní chirurgický tým (PCHT) v počtu do 13 osob v rámci francouzské, později americké 
polní nemocnice; 

 zastoupení na velitelstvích ISAF, KAIA a RC v počtu do 19 osob. 
 
RC-East − v rámci RC-E působila jednotka Armády České republiky v provincii Parwan. 
 

 V provincii Parwan plnila úkoly strážní rota BAF (Bagram Airfield) určená k ochraně 
základny Bagram v počtu do 150 osob. V červenci 2014 utrpěla strážní rota jednu 
z největších ztrát v novodobé historii Armády České republiky, kdy zde po útoku 
sebevražedného atentátníka zahynulo 5 příslušníků Armády České republiky. 

 
Operace ASICIPPN – Island 
 
ČR byla zapojena do ochrany vzdušného prostoru Islandu v rámci operace NATO, v období 
od 15. října do 3. prosince 2014. Úkolové uskupení Armády České republiky, které tvořily  
4 letouny JAS 39 Gripen (5. jako záloha) a létající a pozemní personál, v celkovém počtu do 
67 osob. Jednotka působila na letecké základně Keflavík, včetně přípravné fáze a fáze 
odsunu v období od 6. října do 7. prosince 2014. Jednotka ukončila své úspěšné nasazení 
s celkovým náletem 145:01 letových hodin při provedení 82 letů. 
 
Operace ACTIVE FENCE – Turecko 
 
ČR byla zapojena do operace ACTIVE FENCE jednotkou DCM (Deployable Communication 
Module) v počtu 7 osob, která je součástí 3. spojovacího praporu NATO (3rd NATO Signal 
Battalion) dislokovaného v Bydhošti v Polsku. Jednotka působila v operaci v období od  
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29. srpna 2014 a svoji činnost ukončí 31. ledna 2015. Byla dislokována na základně Incirlik 
v Turecku. Jejím úkolem bylo zabezpečit spojení ve prospěch nizozemské jednotky PATRIOT. 
 
Operace EU Althea (EUFOR) − Bosna a Hercegovina 
 
Do operace byla ČR zapojena 2 důstojníky, kteří plnili úkoly spojené s výcvikem Ozbrojených 
sil Bosny a Hercegoviny, na velitelství operace na základně BUTMIR v Sarajevu. 
 
Operace EU NAVFOR Atalanta − Spojené království 
 
V operaci byla ČR zapojena 2 důstojníky a jedním praporčíkem, kteří plnili úkoly vyplývající  
z funkčního zařazení na Operačním velitelství (OHQ) v Northwoodu. 
 
Operace EUTM − Mali 
 
V operaci byla ČR zapojena Úkolovým uskupením Armády České republiky EUTM Mali  
v celkovém počtu do 38 osob. Jeden důstojník a jeden praporčík působili na velitelství 
operace v Bamaku, 32 osob bylo zapojeno do plnění úkolů spojených s ochranou velitelství 
EUTM Mali v Bamaku a s doprovodem konvojů. Čtyři instruktoři plnili úkoly výcviku 
malijských ozbrojených sil v rámci francouzské pěší výcvikové roty (Infantry Training 
Company) ve výcvikovém centru v Koulikoro a Sikasso. 
 
Operace MFO (Multinational Force and Observers) – Egyptská arabská republika, Sinaj 
 
Do operace MFO byla ČR zapojena 3 důstojníky, kteří plnili úkoly vyplývající z funkčního 
zařazení na velitelství sil MFO, které je dislokováno na základně El Gorah. Společně s nimi 
zde působila i letecká jednotka s jedním letounem C-295 CASA v počtu do 12 osob. Letecká 
jednotka zabezpečovala přepravu osob a materiálu mezi základnami MFO, Káhirou a Tel 
Avivem, přepravu vládních a styčných představitelů stran mírové smlouvy, částečně službu 
pátrání a záchrany (SAR) a letecké zdravotní evakuace osob. Dále prováděla verifikační 
a pozorovací lety. 
 
Pozorovatelské mise: 
 
Vojenští pozorovatelé Armády České republiky působili v roce 2014 ve 4 mírových misích 
OSN v počtu 10 osob (délka mise je jeden rok). 
 

 MONUSCO (Demokratická republika Kongo) – 3 osoby; 

 UNMIK (Kosovo) – 2 osoby; 

 UNAMA (Afghánistán) – 2 osoby; 

 MINUSCA (Středoafrická republika) – 3 osoby. 
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Závěr 
 
Shrnuté poznatky dokumentují význam vlivu fyzického prostředí a jeho možné, jak pozitivní, 
tak z větší části negativní vlivy na příslušníky bezpečnostních sborů v podmínkách nasazení 
v zahraničí, kde může být fyzické prostředí zásadně odlišné. Z pohledu závažnosti problému 
je jen pro dokreslení dobré vědět, že dle údajů Ministerstva obrany (Úřadu péče o válečné 
veterány) se od roku 1990 do roku 2012 v celkem 43 misích účastnilo 25 564 vojáků, což je 
bezesporu nezanedbatelné číslo. 
 
Nepříznivé zdravotní následky projevující se na osobách zapojených do zahraničních misí-
operací tzv. syndromy, se dnes staly dosti rozšířeným, vděčným a téměř oblíbeným 
tématem řady sdělovacích prostředků a mnohdy i významným prostředkem politického 
nátlaku. Z hlediska četnosti nasazení sil konkrétních součástí bezpečnostního systému České 
republiky v zahraničí a publicitě věnované hromadnými sdělovacími prostředky jsou 
celosvětově nejvíce zmiňovány potíže příslušníků ozbrojených sil, i když problémy bezesporu 
trpí i ostatní příslušníci konkrétních součástí bezpečnostního systému nasazeni 
v humanitárních operacích. V obecném povědomí jsou ještě nedoznělé a nedořešené 
syndromy amerických, ale i tuzemských veteránů konfliktu v Perském zálivu často 
publikované zejména v souvislosti se zákonem č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech. 
Jakkoliv byly příčiny syndromů účastníků konfliktů a humanitárních či záchranných operací 
zřejmě odlišné, vykazují alespoň jeden společný znak. Jím je velice široké a různorodé 
spektrum potíží a příznaků, ve kterém se dají jen velmi obtížné nalézat nějaká pravidla. Za 
možnou příčinu podílející na negativním dopadu účasti v konfliktech na člověka lze 
bezesporu považovat i riziko vyplývající ze samotného vlivu fyzického prostředí v prostoru 
nasazení. Toto riziko je složeno z velkého množství různorodých, rozdílně působících, ale 
často navzájem provázaných faktorů lišících se v každém prostoru nasazení a je tedy obtížné 
najít jednotný model jeho eliminace. 
 
Cílem studie bylo poukázat na možná rizika spojená s jednotlivými druhy prostředí  
a nabídnout tak informace využitelné pro rozhodovací proces při plánování činnosti. 
Uvedený cíl byl z pohledu komplexnosti problému splněn. Z tohoto důvodu by mělo být na 
tuto otázku pamatováno i v oblasti vzdělávání vedoucích příslušníků konkrétních součástí 
bezpečnostního systému. 
 
Z pohledu možných doporučení by bylo vhodné udržovat úzkou spolupráci mezi jednotlivými 
složkami konkrétních součástí bezpečnostního systému v rámci státní správy České republiky 
a to v nastavení sytému ve věci sdílení konkrétních informací k prostředí, u kterých se 
předpokládá nasazení konkrétních součástí bezpečnostního systému. Prostřednictvím 
určeného orgánu státní správy pak následně udržovat komunikační kanály na odpovědné 
orgány mezinárodního společenství (NATO, EU, OSN), které disponují konkrétními poznatky 
k oblastem, ve kterých je nasazení předpokládáno. Dále je vhodné i odpovídajícím způsobem 
informovat představitele státní správy, kteří o vyslání konkrétních součástí bezpečnostního 
systému do zahraničí činí politická rozhodnutí, tak aby země poskytovala pomoc na kterou 
stačí její možnosti a schopnosti. 


