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1. Charakter a druh mimořádné události
1.1 Pojmy
A. Výbušninami 1 se rozumí látky a předměty (dále jen „látky“), které jsou uvedeny v mezinárodní
smlouvě o přepravě nebezpečných věcí (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě
nebezpečných věcí – „ADR“, vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a jsou
zařazeny v Příloze A této smlouvy do třídy I těchto látek, jakož i látky, které mají vlastnosti trhavin,
třaskavin, střelivin nebo pyrotechnických složí, pokud nejde o střelivo nebo pyrotechnické výrobky.
B. (Nástražným) výbušným systémem (dále jen „(N)VS“) se rozumí systém, který je tvořen
výbušninou nebo výbušným předmětem a iniciačním prvkem; je schopen vyvolat za určitých,
uživatelem nebo výrobcem předem stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo ložisko požáru.
NVS bývá zpravidla ukryt v obalu nebo má takovou vnější formu, která skrývá jeho pravý účel.
Za výbušný systém se považuje i jeho atrapa, kdy jeden nebo více předmětů jsou sestaveny tak, že
budí dojem výbušného systému, přestože atrapa neobsahuje výbušné látky a nemůže tedy vyvolat
výbuchové účinky.
C. Podezřelým předmětem je předmět, u něhož zpravidla není znám účel, původ nebo majitel a jehož
umístění a vnější forma vzbuzují odůvodněnou obavu, že by se mohlo jednat o (N)VS.
D. Munice je souhrnné označení pro střelivo, granáty, pumy, rakety, řízené a neřízené střely, miny,
torpéda a jiné, zpravidla výbušné předměty, které energii výbušnin využívají buď přímo k vyvolání
žádoucího účinku v cíli, zejména ničení, nebo nepřímo k přepravě určitých předmětů na cíl.
E. Havarovaná munice je munice mechanicky poškozená, např. pádem při přepravě, havárií nosiče.
F. Nevybuchlá munice je souhrnné označení pro munici, která byla použita a zůstala nevybuchlou,
např. v důsledku selhání iniciačního mechanismu, anebo byla konstruována tak, aby vybuchla z jiných
příčin.
G. Výbušnými předměty 2 jsou výrobky obsahující technologicky zpracované výbušniny, které mohou
výbuchem ohrozit bezpečnost osob a majetku. Na nakládání s nimi se vztahují obdobně právní
předpisy o výbušninách.
H. Zneškodněním výbušného předmětu se rozumí jejich deaktivace, delaborace, bezpečné přemístění
do místa dočasného uložení a nebo likvidace za použití výbušniny.
I.

Výbuchem se rozumí rychlý fyzikální nebo fyzikálně-chemický děj, který vede k náhlému uvolnění
energie a působící na okolí svými účinky. Těmito účinky jsou:
a) brizantní účinek – má schopnost porušit materiály ve svém okolí a spolupůsobí při rozletu střepin,
b) rázová vlna – má schopnost porušit materiály ve svém okolí a spolupůsobí při rozletu střepin,
c) tepelné sálání – tepelně degraduje materiály ve svém okolí a může iniciovat ze určitých podmínek
požár,
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d) rozlet střepin – střepiny mají schopnost porušit materiály a mohou za určitých podmínek iniciovat
požár,
e) světelný účinek,
f) akustický účinek.
J. Omezením škodlivého působení účinků případného výbuchu se rozumí zejména:
a) omezení intenzity působení účinků výbuchu na život a zdraví osob nebo majetek anebo životní
prostředí,
b) varování, evakuace, případně další opatření k zabezpečení ochrany obyvatelstva,
c) zabránění vzniku nebo zmírnění dalších následků, které může výbuch způsobit, např. vznik
domino efektu nebo synergického jevu.
K. Mimořádnou událostí 3 se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka,
přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují
provedení záchranných a likvidačních prací.
L. Zásahem integrovaného záchranného systému 4 (dále jen „IZS“) se rozumí koordinovaný postup
jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací
v místě nasazení složek integrovaného záchranného systému a v prostoru předpokládaných účinků
mimořádné události.
M. Velitel zásahu 5 koordinuje činnosti v místě nasazení složek IZS a na místě zásahu řídí součinnost
těchto složek.
N. Nebezpečnou zónou 6 se rozumí oblast působení charakteristických nebezpečí v místě zásahu.
O. Vnější zónou 7 se rozumí oblast uzavření místa zásahu. Dochází v ní např. k soustředění a organizaci
sil a prostředků složek IZS (dále jen „SaP“), ošetření raněných, soustředění evakuovaných osob.
P. Sektorem 8 rozumí část místa zásahu nebo určitá charakteristická činnost, která je řízena
a koordinována jediným řídícím orgánem, tzv. velitelem sektoru; velitele sektoru určuje velitel
zásahu. Sektor lze dělit na úseky.Velitel sektoru zejména:
a) organizuje podle rozhodnutí velitele zásahu průzkum a vyhodnocuje situaci v sektoru,
b) v případě bezprostředního ohrožení života osob je oprávněn změnit rozhodnutí velitele zásahu,
c) podává veliteli zásahu informace o plnění úkolů a o situaci v sektoru,
d) udržuje spojení s velitelem zásahu,
e) analyzuje informace o nebezpečí v sektoru a provádí jejich ověřování.
Q. Úsekem 9 se rozumí část místa zásahu, na kterém složky IZS provádějí záchranné a likvidační práce
řízené a koordinované tzv. velitelem úseku. Velitele úseku určuje velitel zásahu. Velitel úseku plní
obdobné úkoly jako velitel sektoru, kterému podléhá.
R. Průzkum 10 je činnost, při které se zjišťují poznatky o situaci potřebné pro rozhodování o způsobu
vedení zásahu. Provádí se po celou dobu zásahu. Průzkumem jsou všechny činnosti vztahující
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se ke zjištění nebo ověření zásahových podmínek. Jeho cílem je získat maximální možné množství
informací o mimořádné události, zejména o zdroji rizika a o charakteristických ohroženích.
Přijetím oznámení (zprávy) o události je činnost sloužící k přijetí oznámení o nálezu nebo uložení
(N)VS nebo o nálezu munice, výbušniny nebo výbušného předmětu a jeho zpracování do takové
podoby, aby mohlo být předáno územně příslušnému Operačnímu středisku Policie České republiky
(dále jen „OS PČR“) 11 k vyhodnocení a přijetí opatření. V rámci přijatých opatření k provedení
a koordinaci zásahu 12 jsou příslušné úkoly a informace předávány na operační středisko IZS 13 , místně
příslušnému útvaru PČR, případně pro zahájení trestního řízení 14 také výjezdovým skupinám Policie
České republiky (dále jen „PČR“).
Přímým oznámením je oznámení o umístění (N)VS, o nálezu podezřelého předmětu, výbušniny nebo
munice podané přímo základním složkám IZS nebo přímo přepojené na operační střediska základních
složek IZS, nebo je pro oznámení využito přímo telefonních linek tísňového volání (112, 150, 155,
158) 15 .
Nepřímým (zprostředkovaným) oznámením je oznámení o umístění (N)VS“, o nálezu podezřelého
předmětu, výbušniny nebo munice podané ostatním složkám IZS nebo dalším subjektům, případně
na operační střediska nebo stálé služby ostatních složek IZS a dalších subjektů.
Předmětná forma oznámení je taková jeho forma, kdy oznámení má podobu předmětu, např. jde
o písemná sdělení, nápisy, audio a video záznamů apod.
Nehmotná forma oznámení je jeho taková forma, kdy oznámení nemá podobu předmětu,
jde zejména o e-mailové zprávy nebo jiná elektronická data.

X. Operační a informační středisko IZS (dále jen „OPIS IZS“) je stálý orgán pro koordinaci složek
IZS. OPIS IZS jsou operační střediska hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „OPIS HZS
kraje“) a operační a informační středisko generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České
republiky (dále jen „OPIS MV-GŘ HZS ČR“). OPIS IZS zabezpečují v případě potřeby vyrozumění
základních i ostatních složek IZS a vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných
celků podle dokumentace IZS. OPIS IZS jsou oprávněna mimo jiné povolávat a nasazovat síly
a prostředky Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“) a jednotek požární
ochrany (dále jen „jednotky PO“), dalších složek IZS podle poplachového plánu IZS nebo podle
požadavků velitele zásahu. OPIS IZS při tom dbají, aby uvedené požadavky nebyly v rozporu
s rozhodnutím příslušného funkcionáře HZS, hejtmana nebo Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) při
jejich koordinaci záchranných a likvidačních prací a při nebezpečí z prodlení provedou varování
obyvatelstva na ohroženém území, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
Y. Stupeň poplachu IZS (dále jen „SP“) 16 poplachového plánu IZS je dán předpokládaným rozsahem
mimořádné události v závislosti na (předpokládaném) druhu a množství výbušniny nebo munice,
případně na charakteru komponentů (N)VS, charakteristice místa uložení, době zásahu a na dalších
podmínkách v místě zásahu.
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1.2 Byly aktivovány alespoň dvě složky 17 IZS 18 poté, co:
A. Bylo přijato oznámení o umístění (N)VS, o nálezu podezřelého předmětu nebo výbušného předmětu2,
výbušniny nebo o havárii munice 19 . Oznámení bylo Policií České republiky (dále jen „PČR“)
vyhodnoceno jako závažné.
B. Došlo k nálezu (N)VS, podezřelého předmětu, výbušného předmětu, výbušniny nebo nevybuchlé
munice v místě, kde by jejich iniciace ohrozila životy a zdraví osob nebo majetek a velitel služebního
zákroku PČR nebo OS PČR rozhodli o spolupráci s dalšími složkami IZS. O použití IZS může
rozhodnout také velitel jednotky PO nebo OPIS HZS kraje, příp. OPIS MV-GŘ HZS ČR, pokud
dojde
k nálezu (N)VS, podezřelého předmětu, výbušného předmětu, výbušniny nebo nevybuchlé
munice při samostatné činnosti jednotky PO.

1.3 Obecné vymezení mimořádné události
A. Skutečnosti uvedené v 1.2.A a 1.2.B jako důvody použití IZS jsou mimořádnou událostí ve smyslu
havárie 20 . Pokud není v dalším textu uvedeno jinak, platí ustanovení této typové činnosti i pro
nevybuchlou munici.
B. Podle této typové činnosti se postupuje při společném zásahu složek IZS zejména v souvislosti
s mimořádnými událostmi způsobenými:
a) teroristickými útoky prováděnými prostřednictvím výbušnin nebo (N)VS,
b) trestnou činností páchanou pomocí výbušnin (zejm. podomácku vyráběných nebo použitých
ve velkém množství), event. (N)VS, nebo trestnou činností s výbušninami související,
c) havarovanou municí nebo nálezy nevybuchlé munice.
C. Ustanovení této typové činnosti upravující nakládání s (N)VS se vztahují také na zápalné systémy,
v nich je výbušnina nahrazena zápalnou látkou a kombinované – zápalně výbušné – systémy
a systémy obsahující látky schopné výbušné přeměny.
D. Pokud složky IZS zasahují u pokusu o rozšířenou sebevraždu 21 a osoba hrozí použitím výbušniny,
munice, (N)VS nebo výbušného předmětu, použijí se současně příslušná ustanovení typové činnosti
„Typová činnost složek IZS při společném zásahu - Demonstrování úmyslu sebevraždy“.
E. Tato typová činnost se nevztahuje na problematiku:
a) výbuchu (N)VS, výbušného předmětu, výbušniny nebo munice,
b) havárií v místech, kde se skladují, vyrábějí, zpracovávají výbušniny nebo munice nebo
prekursory výbušnin,
c) nálezu (N)VS sloužícího k rozptylu chemického, biologického, radiologického nebo jaderného
materiálu (dále jen „CBRN“); zásah IZS v takovém případě upravují příslušné typové činnosti
věnované zásahům složek IZS s přítomností CBRN,
d) ohlášení nebo nálezu (N)VS, výbušného předmětu, výbušniny nebo munice v prostředku letecké
dopravy za letu; zásah IZS v takovém případě není upraven žádnou typovou činností; je možné
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v přiměřeném rozsahu použít typovou činnost „Typová činnost složek IZS při společném zásahu
– Letecká nehoda“.

1.4 Zvláštní vymezení mimořádné události
A. Prováděná opatření směřují k zneškodnění (N)VS, výbušniny, nebo munice a současně k omezení
škodlivého působení účinků případného výbuchu.
B. Příslušníci PČR provádějí průzkum v souladu s „Listem Policie ČR“.
C. U této mimořádné události zpravidla nelze obecně předem určit potřebu SaP pro záchranné
a likvidační práce, rozsah mimořádné události a úroveň koordinace složek při společném zásahu.
Zásah se dále dělí na:
a) zásah, kdy převažují činnosti zaměřené na zneškodnění (N)VS, výbušniny, nebo munice,
b) zásah, kdy převažují činnosti zaměřené na vyrozumění, evakuaci (ochrana obyvatelstva)
a záchranu osob nebo záchranné práce.
D. Složky IZS provádějí činnosti s cílem:
a) ověřit a vyhodnotit oznámení,
b) eliminovat ohrožení osob, zvířat, majetku a životního prostředí před účinky výbuchu,
c) nalézt (N)VS nebo výbušninu,
d) vyloučit nebo potvrdit kombinovaný systém, v tomto případě (N)VS nebo výbušnina, se kterou je
současně uložen CBRN,
e) zabránit výbuchu,
f) provést řízený výbuch, jehož účinky jsou v rámci možností redukovány,
g) redukovat výbuchové účinky neřízeného výbuchu.

2. Velitel zásahu a řízení záchranných a likvidačních prací
A. Při zásazích podle 1.4.C.a) je řídící a koordinační složkou PČR a velitelem zásahu je příslušník PČR.
Do příjezdu PČR je velitelem zásahu příslušník HZS ČR 22 . Činnost příslušníků PČR je vymezena
v samostatném „Listu Policie ČR“.
B. Při zásazích podle 1.4.C.b) je zpravidla řídící a koordinační složkou HZS ČR a velitelem zásahu
příslušník HZS ČR. Zásahy podle 1.4.C.b) se rozumí zejména:
b) zásahy 23 při mimořádných událostech, kdy je (N)VS, výbušninou nebo municí ohroženo více jak
1000 osob nebo celé obce, příp. městské části, záchranné a likvidační práce provádí základní
a ostatní složky IZS včetně využití SaP z jiných krajů, popřípadě je třeba využít při provádění
záchranných a likvidačních prací hospodářská opatření, vojenské útvary a vojenská zařízení
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ozbrojených sil České republiky podle právních předpisů 24 , je třeba využít zahraniční pomoc nebo
společný zásah složek vyžaduje koordinaci na strategické úrovni 25 ,
c) zásahy při mimořádných událostech, kdy je možným výbuchem ohroženo technologické zařízení,
např. reaktory, zásobníky nebezpečných látek, produktovody apod. nebo technologická jednotka,
např. tlakové láhve a převažují činnosti prováděné s cílem předejít závažné havárii uvedeného
technologického zařízení nebo uvedené technologické jednotky a vytvořit podmínky pro zajištění
opatření na zmírnění dopadů možné závažné havárie; podle 1.4.C.b) se nepostupuje, pokud jsou
dopady havárie nevýznamné v porovnání s účinky vlastního výbuchu.
C. Na taktické úrovni je zásah rozdělen na sektor 1, který zahrnuje nebezpečnou zónu a kde je příslušník
PČR velitelem sektoru, a sektor 2, který zahrnuje zbývající část místa zásahu. Velitelem sektoru 2 je
příslušník HZS ČR - velitel jednotek PO. Pokud se postupuje dle zásahu typu 1.4.C.b), může být
příslušník HZS ČR i velitelem sektoru 1.
D. V případě, že je průzkumem potvrzeno, nebo existuje důvodný předpoklad, že zásah bude veden podle
1.4.C.b), může dojít ke změně ve funkci velitele zásahu, protože převažují jiné činnosti, než které
přísluší vykonávat PČR. Před změnou velitele zásahu původní velitel zásahu stanoví velikost
nebezpečné zóny, orientační počty ohrožených osob a rozhodne o rozsahu evakuace. Odbornou
podporu mu v této činnosti poskytují zejména pyrotechnik a velitel jednotek PO. Poté příslušník PČR
26
odstoupí z funkce velitele zásahu a novým velitelem zásahu je příslušník HZS ČR. .
E. Vyhodnocení podmínek v místě zásahu provádí velitel zásahu. Odbornou podporu mu v této činnosti
poskytují zejména pyrotechnik, velitel sil služby pořádkové policie PČR a velitel jednotek PO.
F. Za odborné provedení prací souvisejících se zneškodněním (N)VS, výbušniny nebo munice je
odpovědný pyrotechnik PČR s příslušným oprávněním. Velitel zásahu komunikuje s pyrotechnikem
přímo, nebo prostřednictvím velitele sektoru 1.
G. Při provádění záchranných a likvidačních prací je třeba v první řadě zajistit bezpečnost zasahujících
příslušníků a zaměstnanců složek IZS.
H. Velitel zásahu organizuje spojení 27 a zabezpečuje 28 z místa zásahu průběžné informování územně
příslušného OPIS IZS 29 , kterým je OPIS HZS kraje. Dále organizuje spojení v místě zásahu. Za tímto
účelem zřizuje skupinu pro spojení, do které jmenuje jednoho zástupce z každé na místě přítomné
složky IZS, případně z dalších subjektů s potřebnou spojovací technikou.
I.

V případě, že velitel zásahu nařídí nezbytná opatření pro ochranu života a zdraví zasahujících osob
a k jejich splnění je potřeba technika nebo věcné prostředky, kterými tyto osoby nejsou vybaveny,
velitel zásahu je v potřebném rozsahu zajistí. Je-li využití uvedených věcných prostředků nebo
techniky vázáno na odborné vyškolení nebo vycvičení, vyžádá si velitel zásahu samostatně nebo
prostřednictvím pověřeného zástupce potvrzení vyškolenosti nebo vycvičenosti a nebo, je-li to na
místě možné a dostačující, vyškolení zabezpečí. Následně takto vybavené osoby, pokud tím není
dotčeno ustanovení právních předpisů 30 , je možné využít pro plnění úkolů. Toto ustanovení se
v přiměřeném rozsahu použije i pro spolupráci s orgány činnými v trestním řízení.
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V závislosti na vyhodnocení závažnosti oznámení nebo vyhodnocení závažnosti nálezu zřídí velitel
zásahu štáb velitele zásahu 31 (dále jen „štáb“) jako svůj výkonný orgán. Do štábu velitel zásahu může
povolat následující osoby:
a) velitele jednotek PO,
b) příslušníky PČR pro zajištění analýzy zásahové situace a vedení dokumentace zásahu složek IZS,
c) příslušníky PČR od služeb PČR nebo ze specializovaných pracovišť, zejména pyrotechniky,
d) vedoucího lékaře nebo delegovaného zástupce ZZS,
e) zástupce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, obvykle zástupce místně příslušného
regionálního centra tohoto úřadu,
f) zástupce Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany,
g) starostu obce nebo městské části,
h) starostu obce s rozšířenou působností,
i) vedoucí výjezdových skupin havarijních služeb právnických osob podnikajících v energetických
odvětvích, správě komunikací, vodním hospodářství a spojích,
j) autorizovaného statika místně příslušného stavebního úřadu,
k) zaměstnance specializovaných vědeckých a výzkumných pracovišť,
l) další právnické nebo podnikající fyzické osoby 32 , které jsou vlastníkem, správcem nebo
uživatelem zařízení, budov nebo látek v souvislosti s řešením této mimořádné události, nebo které
na výzvu velitele zásahu poskytují osobní nebo věcnou pomoc.

K. Velitelem zásahu se také stává velitel jednotky PO, jestliže byla prokázána přítomnost CBRN nebo
došlo k výbuchu. Zásah je třeba organizovat a řídit tak, aby došlo k plynulému přechodu do typu
zásahu popsaného v příslušné typové činnosti.
L. Souběžně se zásahem probíhá samostatné řízení o trestných činech prováděné orgány činnými
v trestním řízení. Velitel zásahu ve věci spolupráce s orgány činnými v trestním řízení:
a) musí vyhovět 33 dožádání orgánů činných v trestním řízení ve věci provedení úkonů v přípravném
řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů, které mu bezprostředně
předcházejí; činnosti s tím spojené zabezpečují zejména SaP PČR,
b) vede evidenci kriminalistických výjezdových skupin na místě zásahu stejným způsobem jako SaP
složek, které se podílejí na záchranných a likvidačních pracích.
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3. Odpovídající stupeň poplachu
A. Odpovídající SP vyhlašuje OPIS HZS kraje na základě vyhodnocení závažnosti přijatého oznámení.6
B. Stanovení závažnosti oznámení a odhad rozsahu mimořádné události na základě vyhodnocení
oznámení provádí OS PČR. K tomu využívá informace od oznamovatele nebo nálezce. Další
podrobnosti uvádí „List operačních středisek a stálých služeb“.
C. Velitel zásahu po příjezdu na místo potvrzuje nebo mění stávající SP 34 v závislosti na zásahové
situaci, tj. povolává další SaP v závislosti na situaci v místě zásahu.

4. Časové vymezení zásahu
A. Za začátek zásahu 35 se považuje okamžik, kdy došlo na základě oznámení nebo nálezu a jeho
vyhodnocení dle 1.2 k aktivaci jiné složky IZS.
B. O ukončení zásahu rozhoduje velitel zásahu v těchto případech:
a) oznámení se ukázalo být plané,
b) pyrotechnik zjistil, že podezřelý předmět není (N)VS, údajný (N)VS nebo údajná munice jsou
pouze atrapy,
c) došlo ke zneškodnění (N)VS, výbušniny nebo munice,
d) na místě přítomný pyrotechnik vyhodnotil situaci tak, že k dalším opatřením postačí SaP PČR.

5. Síly, prostředky a úkoly základních složek IZS
A. PČR plní úkoly v rámci své působnosti, zejména:
a) chrání bezpečnost osob a majetku,
b) spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení,
c) provádí další potřebné činnosti směřující k zneškodnění (N)VS, podezřelého předmětu, výbušniny
nebo nevybuchlé munice,
d) provádí nebo se podílí na opatřeních směřujících k zabezpečení ochrany obyvatelstva,
e) uzavírá místo zásahu a omezuje vstup osob na místo zásahu, jejichž přítomnost zde není potřebná,
f) reguluje vjezd vozidel a vstup osob na místo zásahu,
g) reguluje pohyb vozidel a osob v místě zásahu.
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B. Předpokládané SaP PČR:
a) příslušníci a technika služby pořádkové policie a služby dopravní policie územně příslušného
okresního (městského, obvodního) ředitelství PČR,
b) příslušníci a technika organizačních článků územně příslušné správy kraje PČR, zejména
pyrotechnik, specialista na požáry, výbuchy,
c) příslušníci a technika útvarů policie s působností na celém území České republiky nebo
organizačních článků Policejního prezídia ČR, zejména specialista na výbuchy, případně
specialista na CBRN, pyrotechnik, pyrotechnická výjezdová skupina pyrotechnického odboru
Policejního prezidia ČR, specialisté z Kriminalistického ústavu Praha,
d) přesnější vymezení SaP PČR uvádí samostatný list PČR.
C. SaP HZS ČR a jednotek PO zařazených do plošného pokrytí jsou povinny:
a) převzít oznámení 36 ,
b) provádět řízení v sektoru 2 na taktické úrovni,
c) technicky a odborně podporovat činnosti PČR 37 v sektoru 1, zejm. poskytnout technické
prostředky a požární techniku vyžádané pyrotechnikem včetně obsluhy,
d) provádět jištění zasahujících sil PČR,
e) komunikovat s ostatními složkami IZS a zajistit jejich technickou podporu,
f) provést opatření bránící šíření případné mimořádné události,
g) připravovat, popř. provádět záchranu osob, a v případě nedostatku sil PČR a při nebezpečí
z prodlení se podílet na evakuaci osob z oblasti možného působení výbuchových účinků,
h) v závislosti na míře rizika neúspěšného nalezení a zneškodnění (N)VS, výbušniny nebo munice
se soustředit a organizovat s cílem provést zásah po výbuchu.
D. Předpokládané SaP jednotek PO:
a) základní požární technika a věcné prostředky, zejména cisternové automobilové stříkačky (dále
jen „CAS“) doplněné o další ochranné prostředky, kterými jsou např. detektory plynů, dozimetry
pro měření dávkového příkonu a chrániče sluchu,
b) příslušníci zařazení k výkonu služby v chemicko – technické službě a v chemických laboratořích
HZS ČR,
c) podle povahy události technické prostředky lezecké techniky,vyprošťovací zařízení, prostředky
pro osvětlení místa události, výšková technika, např. automobilový žebřík (dále jen „AZ“)
a automobilová plošina a (dále jen „AP“),

d) přesnější vymezení SaP HZS ČR uvádí samostatný list jednotek PO.
E. Zdravotnická záchranná služba (dále jen „ZZS“) je povinna 38 :
a) pokud je oznámení provedeno na územně příslušné zdravotnické operační středisko (dále jen
„OS ZZS“), zajistit jeho přesměrování nebo převzetí,
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b) soustředit informace o volných kapacitách spádových zdravotnických zařízení a zajistit
informovanost spádových zdravotnických zařízení o možném přísunu zraněných; poznatky
a zjištění předat územně příslušnému OPIS HZS kraje 39 ,
c) neodkladně poskytnout lékařskou přednemocniční péči příslušníkům ostatních základních složek
IZS zraněných při prováděných záchranných a likvidačních pracích při zneškodňování
výbušného předmětu nebo výbušniny 40 ,
d) v závislosti na míře rizika neúspěšného nalezení a zneškodnění (N)VS, výbušniny nebo munice
aktivovat odpovídající SaP, soustředit je a organizovat na základě požadavku velitele zásahu
nebo OPIS HZS kraje s cílem provést záchrannou akci po výbuchu 41 .
F. Předpokládané SaP ZZS:
a) Rychlá lékařská pomoc a další SaP dle traumatologického plánu ZZS a na základě vyhodnocení
situace na místě zásahu s ohledem na zdravotnické ztráty.

6. Využití ostatních složek IZS
A. Strážníci místně příslušné obecní (městské) policie:
a) jsou povoláváni na vyžádání OPIS HZS kraje nebo OS PČR,
b) zabezpečují místní záležitosti veřejného pořádku,
c) přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
d) přispívají v rozsahu stanoveném právním předpisem 42 k bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích,
e) v okolí místa zásahu upozorňují fyzické a právnické osoby na porušování právních předpisů a činí
opatření k nápravě,
f) přispívají k zajištění veřejného pořádku při evakuaci,
g) zajišťují veřejný pořádek a bezpečnost na shromaždišti evakuovaných osob.
B. Armáda ČR (dále jen „AČR“):
a) poskytuje veliteli zásahu odbornou podporu,
b) při nutnosti využít zařízení dislokovaná ve vojenských újezdech, např. trhací jámu, poskytuje
základním složkám IZS potřebnou součinnost, a to při nebezpečí z prodlení přednostně před
zajištěním vlastní činnosti.
C. Celní správa ČR:
a) poskytuje veliteli zásahu odbornou podporu,
b) poskytuje technické prostředky pro detekci výbušného předmětu nebo výbušniny, včetně využití
služebních psů vycvičených k tomuto účelu.
D. Vězeňská služba (dále jen „VěS“):
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a) poskytuje součinnost při zásahu složek IZS ve věznicích,
b) poskytuje služební psy, případně technické prostředky pro detekci výbušného předmětu
nebo výbušniny,
E. Český báňský úřad:
a) pokud je to možné, poskytuje veliteli zásahu odbornou podporu,
b) provádí odborné konzultace při zpracování této typové činnosti a při jejích případných novelách,
c) podílí se na definování podmínek zapojování Báňské záchranné služby do zásahu řešeného podle
této typové činnosti.
F. Hlavní báňské záchranné stanice a závodní báňské záchranné stanice:
a) poskytují veliteli zásahu technickou a odbornou podporu,
b) v součinnosti s ostatními složkami se podílejí na omezení účinků možného výbuchu,
c) v závislosti na míře rizika neúspěšného nalezení a zneškodnění (N)VS, výbušniny nebo munice
se soustřeďují a organizují na základě požadavku velitele zásahu nebo OPIS HZS kraje s cílem
provést záchrannou akci po výbuchu.
G. České dráhy a.s., s výjimkou jednotek HZS České dráhy a.s.,:
a) omezují s využitím dispečerského aparátu dopravce šíření mimořádné události, zajišťují evakuaci
osob z oblasti působení účinků možného výbuch, přeruší dopravu v místě ohlášení uložení (N)VS
nebo nálezu (N)VS, munice apod.,
b) poskytují veliteli zásahu odbornou podporu, zejména v případě možného uzavření tratě a odklonu
železniční dopravy,
c) zajišťují prostřednictvím vedoucího bezpečnostní akce dopravce bezpečnost osob a majetku
na železnici,
d) určí kontaktní osoby pro zasahující složky IZS; kontaktní osoby informují velitele zásahu o situaci
a o opatřeních provedených do příjezdu složek IZS; kontaktními osobami jsou
• vedoucí obsluhy vlaku (vlakvedoucí, průvodčí nebo v případě specifické obsluhy vlaku
strojvedoucí), na provozované železniční dopravní cestě (širé trati),
• vedoucí směny (výpravčí) v železniční stanici,
• jiná určená osoba dopravce na železnici v dalších objektech dopravní společnost,
e) řídí se pokyny velitele zásahu po příjezdu složek IZS na místo,
f) provádějí opatření stanovená velitelem zásahu.
H. Místně příslušné správy komunikací:
a) podílejí se na regulačních opatřeních v dopravě a technicky zabezpečují regulační opatření
v dopravě,
b) provádějí technická opatření pro zajištění sjízdnosti komunikací pro techniku složek IZS.
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Havarijní služby právnických a fyzických osob podnikajících v energetických odvětvích se povolávají
v souladu s příslušnými právními předpisy 43 a:
a) poskytují technickou a odbornou podporu veliteli zásahu,
b) provádějí odhad následků možné havárie vzniklé v souvislosti s poškozením technologických
zařízení v jejich majetku, správě nebo užívání,
c) provádějí regulační opatření v energetických odvětvích na základě požadavku velitele zásahu
nebo OPIS HZS kraje,
d) informují OPIS HZS kraje, o dostupnosti havarijních skupin havarijních služeb a podílejí se na
opatřeních pro zkrácení operačních časů.

7. Související právní předpisy
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 140/1960 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě
České republiky.
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonu, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů.
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády
č.498/2002.
Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.
Vyhláška č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice.
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Vyhláška č. 220/2001 Sb., o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky.
Vyhláška č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství.
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky
č. 226/2005 Sb.
Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.
Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky
č. 378/2004 Sb.
Vyhláška č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 165/2001 Sb., o Dispečerském řádu plynárenské soustavy České republiky.
Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě.
Vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto
činnost, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění pozdějších
předpisů.
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Příloha 1 - Organizace místa zásahu
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Příloha č.2 organizační schéma řízení zásahu
Velitel zásahu

Štáb velitele zásahu

Velitel sektoru č.1

Velitel sektoru č.2

Nebezpečná zóna
- pyrotechnická
prohlídka(průzkum)
- zneškodnění (N)VS

Vnější zóna
- průzkum
- ochrana obyvatelstva
- příprava záchranných
a likvidačních prací
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Vysvětlivky
1

§ 21 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnost výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

2

§ 21 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnost výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
a § 2 vyhlášky č. 174/1995Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

3

§ 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,

4

§ 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

5

§ 19 odst. 1 a 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
provádí velitel zásahu koordinaci záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek integrovaného
záchranného systému a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události (dále jen „místo zásahu“) a řízení
součinnosti těchto složek; velitel zásahu vyhlásí podle závažnosti mimořádné události odpovídající stupeň
poplachu podle příslušného poplachového plánu IZS. Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, je velitelem
zásahu velitel jednotky požární ochrany nebo příslušný funkcionář Hasičského záchranného sboru České republiky
s právem přednostního velení. Pokud na místě zásahu není ustanoven velitel zásahu výše uvedeným způsobem, řídí
součinnost těchto složek velitel nebo vedoucí zasahujících sil a prostředků složky integrovaného záchranného
systému, která v místě zásahu provádí převažující činnost.

6

§ 1 odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného
systému

7

§ 1 odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného
systému

8

§ 5 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného
systému

9

§ 5 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného
systému

10

§ 1 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného
systému

11

§ 8 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

12

§ 1 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému,
ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.

13

§ 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a § 2 písm. b) vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení
integrovaného záchranného systému

14

§ 2 a 3 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a § 158 zákona č.
141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu), ve znění pozdějších předpisů

15

Postup pro převzetí oznámení uvádí „List operačních středisek a stálých služeb“.

16

§ 20 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
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17

§ 4 odst. 1 a 2 zákona č. 239/2000 Sb. vymezuje složky integrovaného záchranného systému.

18

Podle § 2 písm. a) a § 3 zákona č. 239/2000 Sb., se rozumí integrovaným záchranným systémem koordinovaný
postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.
Integrovaný záchranný systém se použije v přípravě na vznik mimořádné události a při potřebě provádět současně
záchranné a likvidační práce dvěma anebo více jeho složkami. Složky integrovaného záchranného systému jsou
vymezeny v § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 239/2000 Sb.

19

Příloha zákona č. 119/2002 Sb., zákon o zbraních, ve znění zákona č. 228/2003 Sb.

20

§ 2 písm. e) zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a
zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů

21

STČ – 02/IZS Demonstrování úmyslu sebevraždy

22

§ 3 odst. 2 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
a § 21 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č.
226/2005 Sb., není-li v místě zásahu zástupce orgánu, jemuž s ohledem na druh mimořádné události přísluší řízení
záchranných a likvidačních prací (dále jen „odpovědný orgán“) podle zvláštních právních předpisů, zajistí jeho
vyrozumění územně příslušné operační a informační středisko integrovaného záchranného systému. Velitel
jednotky požární ochrany řídí záchranné a likvidační práce v místě zásahu do příchodu odpovědného orgánu.

23

§ 24 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému,
ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.

24

§ 14 násl. zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

25

§ 2 písm. c) a § 7 - 11 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného
záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.

26

§ 3 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému,

27

Podle § 3 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného
záchranného systému, velitel zásahu organizuje spojení mezi místem zásahu a územně příslušným operačním a
informačním střediskem integrovaného záchranného systému při předávání informací.

28

§ 6 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.

29

Podle § 5 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, jsou stálými orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému
operační a informační střediska integrovaného záchranného systému, kterými jsou operační střediska hasičského
záchranného sboru kraje a operační a informační středisko generálního ředitelství hasičského záchranného sboru.

30

Podle § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně
některých zákonů, příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „hasič“) není povinen
provést zásah, jestliže není k jeho provedení odborně vyškolen ani vycvičen nebo vybaven odpovídajícími
technickými prostředky, přičemž povaha zásahu takové odborné vyškolení, vycvičení nebo vybavení technickými
prostředky vyžaduje; obdobně též § 6 odst. 6) vyhlášky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
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31

§ 3 odst. 4 písm. a) a § 19 odst. 3 písm. d) č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
§ 6 odst. 6) vyhlášky č.434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

32

§ 23 – 25 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

33

§ 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů .

34

§ 20 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

35

§ 3 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

36

§ 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

37

§ 6 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, § 1
odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného
systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., § 14 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti
jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

38

§ 4 odst. 1, § 5 odst. 3, § 8 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

39

Podle § 5 odst. 2 písm g) a § 6 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 434/1992 S., o zdravotnické záchranné službě, ve znění
pozdějších předpisů, zdravotnické operační středisko zabezpečuje při likvidaci zdravotních následků hromadného
neštěstí nebo katastrofy svolání určených pracovníků, udržuje spojení se všemi zúčastněnými, organizuje rychlý
výjezd potřebných sil a prostředků, vyzývá oddělení nemocnic k připravenosti na příjem většího počtu
postižených, aktivuje v případě potřeby havarijní plán příslušného území, vyžaduje součinnost zdravotnických
zařízení, zdravotnické služby civilní obrany, policie a hasičských sborů, vyhodnocuje všechny související
informace, zabezpečuje jejich předání a realizaci potřebných opatření. Výjezdové skupiny zdravotnických
operačních středisek zajišťují likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí, katastrof nebo jiných
mimořádných situací v přednemocniční fázi.

40

Podle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů,
vyšetření a ošetření výjezdová skupina zdravotnické záchranné služby neposkytne v těch případech, kdy by jejich
provedení vážně ohrozilo zdraví nebo život členů skupiny.

41

§ 5 odst. 2 písm g) a § 6 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění
pozdějších předpisů, § 19 odst. 3) písm. d) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změněn některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 4 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých
podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. a § 5 odst. 5
vyhlášky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů. Při likvidaci zdravotních
následků hromadného neštěstí nebo katastrofy se stává lékař rychlé lékařské pomoci, který se jako první dostaví na
místo hromadného neštěstí nebo katastrofy, vedoucím lékařem záchranné akce. Dostaví-li se na místo hromadného
neštěstí nebo katastrofy lékař nadřízený vedoucímu lékaři záchranné akce, převezme vedení záchranné akce.

42

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Oznámení o uložení nebo nálezu
výbušniny nebo výbušného systému

Společný list složek
integrovaného
záchranného systému
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Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů, vyhláška č.165/2001 Sb., o Dispečerském řádu plynárenské soustavy České republiky,
vyhláška č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice,
vyhláška č. 220/2001 Sb., o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky, vyhláška č. 225/2001 Sb.,
kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství.
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STČ
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Číslo jednací
Č.j. PO-1292/IZS-2005

Číslo
Číslo jednací
jednací
PO
189-5/IZS-2006
PO-189-5/IZS-2006

Typová činnost složek IZS při společném zásahu
Oznámení o uložení nebo nálezu výbušného
výbušniny
systému
nebo výbušného
nebo výbušniny
sytému

Gestor listu
MV-generální
Policejní prezídium
ředitelství
České
HZS
republiky
ČR

Postup velitele zásahu (check-list)
1. Vyhodnotí situaci, informuje územně příslušné operační středisko Policie ČR
(OS PČR) nebo operační a informační středisko HZS kraje (OPIS HZS kraje).
Uvede první odhad přibližného rozsahu mimořádné události. Požádá o aktivaci
IZS, včetně upřesnění potřeby sil a prostředků („SaP“). Upraví nebo potvrdí
stupeň poplachu.
zahájeno

splněno

2. Organizuje průzkum s cílem identifikovat zdroje rizik a stanovit rozsah
mimořádné události.
zahájeno

splněno

3. Rozhodne o uzavření místa zásahu a omezení vstupu osob.
zahájeno

splněno

4. Stanoví rozsah evakuace. O rozsahu mimořádné události a rozsahu evakuace
informuje OS PČR nebo OPIS HZS kraje.
zahájeno

splněno

5. Rozhodne o provedení evakuace a záchrany osob ve stanoveném rozsahu.
zahájeno

splněno

6. V bezpečné vzdálenosti zřídí velitelské stanoviště. O místě velitelského
stanoviště informuje velitele a vedoucí složek IZS, např. cestou příslušného
operačního střediska. Na velitelské stanoviště svolá velitele a vedoucí složek
IZS.
zahájeno

splněno

7. Informuje velitele nebo vedoucí složek IZS o tom, že existuje riziko výbuchu
a o zásadách bezpečné činnosti v zóně možného působení účinků případného
výbuchu. Uloží vedoucím nebo velitelům informovat v tomto smyslu síly
složek IZS.
zahájeno
Název souboru
05 -STČ-03NVS-list
VZ.doc
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List velitele zásahu
složek IZS

Typová činnost složek IZS při společném zásahu
Oznámení o uložení nebo nálezu výbušného
výbušniny
systému
nebo výbušného
nebo výbušniny
sytému

Gestor listu
MV-generální
Policejní prezídium
ředitelství
České
HZS
republiky
ČR

8. Informuje velitele nebo vedoucí přítomných složek IZS o stanovených
opatřeních, zejména o rozsahu mimořádné události, o způsobu koordinace
a řízení, způsobu provádění průzkumu, uzavření místa zásahu a o rozsahu
prováděné záchrany a evakuace osob. Na vedoucích nebo velitelích složek
vyžaduje potřebnou součinnost při provádění jednotlivých činností.
zahájeno

splněno

9. Organizuje spojení.
zahájeno

splněno

10. Určí velitele sektorů, příp. úseků a pokud to je vzhledem k rozsahu mimořádné
události nutné, zřídí štáb velitele zásahu.
zahájeno

splněno

11. Na základě konzultace s pyrotechnikem a dalšími specialisty rozhodne
o velikosti nebezpečné zóny a o režimu práce v nebezpečné zóně a o použití
ochranných prostředků.
zahájeno

splněno

12. Nařídí vytyčit nebezpečnou zónu jako prostor, kde jsou přítomna charakteristická
nebezpečí, a vytyčit vnější zónu, jako prostor dostatečně velký pro rozčlenění na
jednotlivé stanoviště a prostory pro uplatnění taktiky zásahu.
zahájeno

splněno

13. Uloží provést úplnou uzávěru hranic vnější zóny a nařídí vstup povolit jen
zasahujícím a povolaným oprávněným osobám.
zahájeno

splněno

14. Rozhodne o místě soustřeďování SaP složek a o režimu na místě soustředění
a organizuje evidenci přítomných SaP.
zahájeno

splněno

15. Organizuje místo pro soustředění evakuovaných osob.
zahájeno
Název souboru
05 -STČ-03NVS-list
VZ.doc

splněno
Datum vydání/aktualizace/
2. 6. 2006

Počet stran
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Č.j. PO-1292/IZS-2005

Číslo
Číslo jednací
jednací
PO
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List velitele zásahu
složek IZS

STČ
STČ–– XX/IZS
03/IZS
Typová činnost složek IZS při společném zásahu
Oznámení o uložení nebo nálezu výbušného
výbušniny
systému
nebo výbušného
nebo výbušniny
sytému

Gestor listu
MV-generální
Policejní prezídium
ředitelství
České
HZS
republiky
ČR

16. Nařídí povolat další osoby, které jsou oprávněny provádět specializované
činnosti nebo mohou poskytnout veliteli zásahu odbornou podporu.
zahájeno

splněno

17. Rozhodne o odstavení dodávky energií, zejména elektrické energie, plynu
a elektromagnetického vlnění a dalších médií, např. vody, páry, oleje apod.
zahájeno

splněno

18. Rozhodne o odklonu dopravy, stanoví jeho rozsah a vyžádá si součinnost od
velitele příslušné složky s cílem regulovat dopravu mimo místo zásahu
a vytvořit dopravní koridor pro příjezd zásahové techniky.
zahájeno

splněno

19. Rozhodne o odstavení technologií nebo evakuaci technologických jednotek
a nebezpečných látek. Své rozhodnutí konzultuje s technologem a veliteli nebo
vedoucími složek IZS.
zahájeno

splněno

20. Rozhodne o dalších opatřeních související s organizací zásahu nebo
s omezením působení účinků možného výbuchu. Účinky výbuchu může
omezit např. otevření oken v budovách, odstranění konstrukcí, vytvoření
překážek.
zahájeno

splněno

21. Rozhodne o přerušení záchranných prací po dobu činnosti pyrotechnika, při
které pyrotechnik manipuluje s (N)VS, nevybuchlou municí apod. Má-li
k dispozici údaj o době výbuchu, rozhodne o přerušení záchranných prací SaP
složek IZS, s výjimkou pyrotechnika, po dobu 20 minut před a 20 minut po
ohlášené době výbuchu. Současně rozhodne o přerušení práce pyrotechnika
po dobu 15 minut před a 15 minut po ohlášené době výbuchu.
zahájeno
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ředitelství
České
HZS
republiky
ČR

22. Stanoví způsob organizace místa zásahu a ochrany zdraví a životů osob
po dobu, kdy pyrotechnik provádí činnosti související bezprostředně
se zneškodněním (N)VS, nevybuchlé munice, výbušného předmětu apod.
zahájeno

splněno

23. Rozhodne o způsobu provedení činností spojených se zneškodněním (N)VS,
nevybuchlé munice, výbušného předmětu apod. s výjimkou technologie
zneškodnění. Zejména rozhodne o použití techniky, např. automobilového
jeřábu, o osvětlení místa zásahu, o vyrozumění obyvatelstva a o taktice
v případě neúspěšného zneškodnění. Rozhodne také o způsobu přepravy
zájmového předmětu na bezpečné místo, nelze-li použít pyrotechnický
kontejner, např. jízda v koloně s policejními vozidly, trasa přepravy apod.
V součinnosti s veliteli a vedoucími složek vyčlení příslušné SaP.
zahájeno

splněno

24. Informuje OS PČR nebo OPIS HZS kraje o době zneškodnění a vyžádá si na
OSP ČR a OPIS HZS kraje ověření, zda v zóně předpokládaných účinků
možného výbuchu nejsou nezávisle na vlastním zásahu přítomny jiné SaP
složek IZS.
zahájeno

splněno

25. V závislosti na odhadovaném rozsahu mimořádné události a předpokládané
době trvání záchranných prací a pravděpodobném vývoji situace na místě
zásahu, spolupracuje se starostou obce, případně starostou obce s rozšířenou
působností.
zahájeno
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26. V závislosti na odhadovaném rozsahu mimořádné události, předpokládané
době trvání záchranných prací a pravděpodobném vývoji situace na místě
zásahu požaduje povolání psychologické služby HZS ČR, případně
psychologů PČR nebo psychologů začleněných resortem zdravotnictví
do traumatologických plánů nebo z databáze Ministerstva zdravotnictví ČR.
zahájeno

splněno

27. V případě dostatku SaP zřizuje ucelené úseky pro dílčí činnost,
např. transportní pro plynulé přenášení materiálu, týlový pro utvoření zázemí
a podpory, osvětlovací apod.
zahájeno

splněno

28. Zřídí místo pro předávání informací médiím a najmenuje osoby, které tuto
činnost budou provádět v určených intervalech.
zahájeno

splněno

29. Zajišťuje dle délky zásahu stravu a pitný režim, případně místo pro odpočinek
nebo výměnu zasahujících.
zahájeno

splněno

30. Zajistí místo pro ukládání osobních věcí a majetku postižených osob, včetně
jeho střežení.
zahájeno

splněno

31. Rozhodne o provedení zneškodnění (N)VS, nevybuchlé munice, výbušného
předmětu.
zahájeno

splněno

32. Zorganizuje provedení bezpečnostní pyrotechnické prohlídky místa zásahu
a okolních prostor, zejména prostor dosud neprohlédnutých.
zahájeno
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Úkoly operačních středisek a stálých služeb složek integrovaného
záchranného systému
1. Úvod
A. V tomto listě je řešena problematika operačního řízení zásahu v rámci integrovaného záchranného
systému (dále jen „IZS“) při společném zásahu složek IZS na oznámení:
a) o umístění (nástražného) výbušného systému (dále jen „(N)VS“), o nálezu podezřelého předmětu,
výbušniny nebo munice (dále jen „oznámení o umístění“),
b) o tom, že došlo k nálezu (N)VS, podezřelého předmětu, výbušniny nebo munice velitelem
služebního zákroku PČR, velitelem jednotky PO nebo operačním střediskem Hasičského
záchranného sboru ČR (dále jen „oznámení o nálezu“).
B. Operačního řízení zásahu se zpravidla účastní:
a) operační středisko místně příslušného okresního ředitelství Policie ČR (dále jen „OS PČR“),
b) operační středisko místně příslušné Policie ČR správy kraje (dále jen „OS PČR Sk“),
c) operační středisko Policejního prezídia ČR (dále jen „OS PP ČR“),
d) operační a informační středisko IZS, kterým je v tomto případě
• místně příslušné krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen
„OPIS“),
• operační a informační středisko generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,
e) sektorové operační středisko Hasičského záchranného sboru ČR kraje nebo operační středisko
územního odboru HZS Hasičského záchranného sboru ČR kraje,
f) místně příslušné zdravotnické operační středisko zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZOS
ZZS“).
C. Oznámení o umístění může být:
a) oznámení přímé - oznámení o umístění může být podané nebo přímo přepojené na tato operační
střediska základních složek IZS:
• OS PČR na linku tísňového volání 158,
• OS PČR Sk na linku tísňového volání 158,
• OPIS na linku tísňového volání 150,
• telefonní centrum tísňového volání na linku tísňového volání 112 nebo 150,
• ZOS ZZS na linku tísňového volání 155.
b) oznámení nepřímé - oznámení o umístění může být podané na operační střediska a stálé služby
ostatních složek IZS, případně na operační střediska nebo stálé služby dalších subjektů a nebo
přímo dalším subjektům, např. majitelům nebo provozovatelům objektů nebo zařízení, havarijním
službám, redakcím médií, zájmovému objektu pachatele.
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Poznámka: Přímá nebo nepřímá forma oznámení je spojena pouze s adresátem oznámení a nesouvisí
s vlastní podobou oznámení, tzn. nesouvisí s tím, zda je oznámení hmotné, např. anonymní dopis, CD
disk, nebo nehmotné, lidský hlas, příp. digitální data..
D. Při přijímání oznámení o umístění nebo o nálezu se lze setkat s následujícími komplikacemi:
a) oznámení nasvědčuje tomu, že byl spáchán trestný čin a volající může být jeho pachatelem, nebo
byl s pachatelem v kontaktu,
b) vhodná je maximální možná délka hovoru. Tato skutečnost závisí zejména,
• na ochotě volajícího komunikovat,
• na taktice vedení rozhovoru,
c) volající je cizinec nemluvící česky,
d) volající hovoří zkresleným hlasem,
e) volající udává záměrně nepravdivé údaje,
f) předaná informace je velmi krátká a velmi nejednoznačná,
g) nepřesné převzetí zprávy o události (neúplné přijetí, přeslechnutí),
h) přerušení spojení během hovoru,
i) nemožnost zpětného ověření zprávy o události
j)

oznámení je předáno na nosiči informací (CD, video nebo audio nahrávka atd.), za pomoci
výpočetní techniky (mail, chat atd.), v písemné nebo tištěné podobě; oznámení je důležitým
podkladem pro úkony orgánů činných v trestním řízení; kterým slouží jako důkazní materiál.
Z tohoto důvodu je nutné ho uchovat, případně zálohovat a na vyžádání orgánů činných
v trestním řízení vzniká tomu, kdo oznámení o události přijal, povinnost ho těmto organům
předat.

2. Společné úkoly operačních středisek a stálých služeb složek IZS
2.1 Přímé oznámení o umístění nebo nálezu na některé z operačních středisek základních složek
IZS
A. Přijmout oznámení, které může být podáno:
a) nálezcem, nebo jinou osobou odlišnou od pachatele,
b) pachatelem trestného činu.
B. Bezodkladně předat (přepojit) oznámení o události na příslušné OS PČR.
C. Závažnost oznámení vyhodnocuje OS PČR. Na základě rozhodnutí o zapojení složek IZS vyžaduje
pomoc složek IZS prostřednictvím OPIS HZS kraje.
D. Je-li o oznámení předáno přímo na OS PČR, je další postup stanoven příslušným interním předpisem
PČR.
2.2 Nepřímé oznámení o umístění
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B. V případě, že jde o nepřímé oznámení a příjemcem je některé z operačních středisek ostatních složek
IZS nebo jiný subjekt, pak operátor nebo příjemce oznámení hovor podle technických možností
přepojí na některé z operačních středisek PČR; není-li možné takto hovor přepojit, přepojí ho na
OPIS. Není-li ani to z technických nebo taktických důvodů možné nebo vhodné, operátor zejména:
a) v případě oznámení o uložení, popř. úmyslu uložit (N)VS navazuje kontakt s volajícím a vhodnou
formou prodlužuje hovor s cílem získat důležité informace o místu a důvodech uložení (N)VS,
b) provede záznam telefonického oznámení pomocí instalované záznamové techniky a v případě
dostupného technického vybavení zajistí identifikaci volajícího včetně místa, odkud je
telefonický hovor veden,
c) dojde-li k oznámení jiným způsobem než telefonicky, bezodkladně vyrozumí OS PČR, které
zajistí převzetí oznámení.
B. Informuje-li pachatel přímo zájmový objekt nebo jiný subjekt a tato informace je následně
telefonicky předána jinému operačnímu středisku některé za základních složek IZS mimo PČR, toto
operační středisko bezodkladně:
a) je-li to technicky možné, přepojí hovor na PČR, nebo
b) získá od oznamovatele věrohodnou reprodukci oznámení včetně potřebných identifikačních údajů
(jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, místo, kde se oznamovatel nachází a
kontaktní spojení) a informaci předá PČR,
C. Dojde-li k oznámení jiným způsobem, bezodkladně se předá na PČR nebo se provedou opatření
k zamezení znehodnocení důkazní hodnoty oznámení a neprodleně vyrozumí PČR; operátor se dále
řídí pokyny PČR.
2.3 Ostatní úkoly
A. Na základě vyhodnocení oznámení PČR a žádosti OS PČR o pomoc zabezpečují ostatní složky IZS
informování, povolání a nasazení svých sil a prostředků (dále jen „SaP“).
B. Spolupracují s OPIS při potřebě povolat další SaP v souladu s poplachovým plánem IZS podle
požadavků velitele zásahu.

C.

Předávají si navzájem potřebné informace podle vývoje situace u zásahu.

3. Úkoly a činnost OPIS a dalších příslušníků HZS ČR
3.1 Charakteristika události
A. Obsluha OPIS (dále jen „obsluha“) přijímá oznámení pouze tehdy, pokud není možné oznámení
přepojit na OS PČR nebo pokud je oznámení provedeno jiným způsobem než telefonicky. Pokud není
možné přepojit hovor na OS PČR, je třeba oznámení převzít a, pokud je to možné, pořídit jeho
zvukový záznam. Není-li pořízení audio záznamu technicky možné, vyplní se standardní (papírový)
záznam. Obsluha musí zjistit maximum informací.
B. Obsluha, která ohlášení přijala, neprodleně informuje územně příslušné OS PČR.
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D. Pokud je prvotní oznámení provedeno k jinému subjektu (nemocnice, škola, správce autobusového
nádraží apod.), je potřebné tento subjekt přímo přepojit na územně příslušné OS PČR. Pokud to není
možné, je takové zprostředkované oznámení přijato obdobně jako oznámení nezprostředkované a OS
PČR následně vyrozuměno. Je třeba volající osobu upozornit, aby se snažila co nejvěrněji
reprodukovat původní oznámení.
E. Pokud má oznámení předmětnou formu, příslušník HZS ČR, který s oznámením přišel do styku jako
první, vyrozumí příslušného služebního funkcionáře. Služební funkcionář se spojí s OPIS a ve
spolupráci s ním:
a) zajistí všechny předměty, které s oznámením souvisejí, např. vlastní nosiče informace, obálky,
provázky, tašky apod. a zabrání jejich další kontaminaci,
b) eviduje osoby, které s předměty přišly do styku, a vyloučit další osoby z manipulace s předměty,
c) zajistí místo, kde bylo oznámení nalezeno,
d) provede opatření, aby předměty zůstaly pokud možno ve stejném stavu, v jakém byly nalezeny, a
to zejména:
• listiny a obálky uložit na hladkou pevnou podložku, např. plastové desky, se kterou pak
bude písemnost transportována a do doby předání PČR vše uložit v chladu,
• vlhké předměty, např. tašky, plastové obaly, lepící pásky, datové nosiče apod., ponechat
při pokojové teplotě na hladké rovné podložce a neuzavírat je do neprodyšných obalů,
e) zabezpečí záznam o převzetí oznámení, ve kterém uvede
• kdo převzal (hodnost, titul, jméno a příjmení , OEČ, útvar),
• kdy převzal,
• výčet předmětů,
• okolnosti převzetí,
• seznam manipulujících osob,
• komu předáno (hodnost, titul, jméno a příjmení, OEČ, útvar),
• podpis předávajícího a přebírajícího.
Poznámka: Toto ustanovení se týká pouze předmětů, souvisejících s oznámením, např. obálek, tašek,
provázků, lepicích pásek, magnetofonových kazet, kompaktních disků apod., a nikoli předmětů
souvisejících s (N)VS.
F. OPIS neprodleně vyrozumí OS PČR o přijetí oznámení, které má předmětnou formu. Na OPIS
služební funkcionář uloží záznam o převzetí oznámení.
G. Získané informace musí obsluha předat OS PČR. Na žádost PČR následně vyhlásí poplach
jednotce.Při tom se řídí příslušnými předpisy.
H. OPIS vyžaduje pomoc složek IZS.
I.

OPIS IZS provádí samostatně nebo zajišťuje prostřednictvím OS PČR informování vedoucího
pracovníka nebo majitele zájmového (ohroženého) objektu o přijetí oznámení a předpokládaných
bezpečnostních opatřeních, například o evakuaci, zajištění přístupu k uzávěrám plynu, vody,
elektrické energie a účasti zaměstnanců při bezpečnostní pyrotechnické prohlídce.
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Vede nezávisle na místě zásahu evidenci SaP HZS kraje a povolaných dalších složek IZS, pokud je
velitelem zásahu příslušník HZS ČR.

4. Úkoly a činnost operačních středisek PČR
A. Po přijetí oznámení operační důstojník OS PČR zejména
a) vyhodnotí závažnost oznámení,
b) vyšle příslušníka PČR, případně výjezdovou skupinu služby kriminální policie a vyšetřování PČR
k prověření oznámení a provedení prvotních úkonů na místě události,
c) informuje příslušné vedoucí služební funkcionáře,
d) zajistí vyrozumění psovoda se služebním psem určeným k vyhledávání výbušnin, pyrotechnika,
případně pyrotechnickou výjezdovou skupinu, které informuje o situaci a dosud přijatých
opatřeních,
e) vyšle potřebný počet příslušníků PČR na místo společného zásahu (služebního zákroku nebo
služebního úkonu),
f) vyžaduje pomoc na operačních střediscích a stálých službách ostatních složek IZS, pokud je
velitelem zásahu příslušník PČR,
g) na žádost OPIS nebo samostatně informuje vedoucího pracovníka nebo majitele zájmového
(ohroženého) objektu o přijetí oznámení a předpokládaných bezpečnostních opatřeních, například
o evakuaci, zajištění přístupu k uzávěrám plynu, vody, elektrické energie a účasti zaměstnanců
při bezpečnostní pyrotechnické prohlídce,
h) zprostředkuje požadavek, pokud je velitelem zásahu příslušník PČR na OPIS o:
• další složky IZS,
• dokumentaci pro zásah jednotek PO nebo dokumentaci IZS (např. plány objektů,
množství, druh a umístění komodit ve skladovacích prostorech, zásobnících, plány
rozvodů energií, evakuační plány atd.),
• o provedení kontroly nalezeného podezřelého předmětu nebo (N)VS na přítomnost
chemického, biologického, radiologického nebo jaderného materiálu,
• o odpojení objektu od zdrojů energií a dalších zdrojů, které mohou negativně ovlivnit
situaci na místě zásahu,
• o uzávěru vnější zóny zásahu (pokud nejsou SaP PČR dostatečné a SaP HZS
neplní opatření v nebezpečné zóně),
i) vede průběžně evidenci všech SaP PČR, včetně výjezdových skupin SKPV, na místě mimořádné
události; pokud je velitelem zásahu příslušník HZS ČR tuto evidenci průběžně poskytuje OPIS;
toto ustanovení se týká i informací o ostatních orgánech činných v trestním řízení přítomných na
místě mimořádné události,
j) udržuje spojení s velitelem zásahu, pokud je velitelem zásahu příslušník PČR,
k) organizuje podle požadavků velitele zásahu opatření k regulaci dopravy a dopravní uzávěry,
l) koordinuje podle příkazů velitele zásahu spolupráci sil PČR, které vykonávají úkony orgánů
činných v trestním řízení se silami PČR, které plní úkoly v rámci společného zásahu složek IZS.
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B. Všechna opatření provádí vzhledem k charakteru objektu s cílem maximálního zajištění
bezpečnosti osob, jejich životů, zdraví a majetku, případně s cílem zmírnění možných následků.

5. Úkoly a činnost operačních středisek ZZS
A. Pokud je oznámení provedeno na územně příslušné ZOZ ZZS, zajistit jeho přesměrování nebo
převzetí.

B. Soustředit informace o volných kapacitách spádových zdravotnických zařízení a zajistit
informovanost spádových zdravotnických zařízení o možném přísunu zraněných osob; poznatky a
zjištění předat územně příslušnému OPIS.

Schvaluji:
plk. Mgr. Vladislav Husák
policejní prezident

Policie ČR
Schvaluji:
genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
generální ředitel HZS CR
a náměstek ministra vnitra
Schvaluji
MUDr. Dana Hlaváčková
ředitelka odboru krizové připravenosti
Ministerstvo zdravotnictví ČR

……………………………
podpis

…………………………
datum

……………………………
podpis

…………………………
datum

………………………

……………………

podpis

datum
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Příloha 1
Záznam
k identifikaci pachatele hrozby výbuchem při telefonním oznámení
Příjemce :
Dne :

Čas :

Druh telefonu :

linkový - mobilní - hovor prostřednictvím internetu - interní
(vnitřní)

Údaje o události

kdy má dojít k výbuchu:

kde:

jaká výbušnina:

jaká iniciace:

jaká je vnější podoba (N)VS:
jaký je důvod umístění:

Údaje k volajícímu

Pohlaví :

Předpokládaný věk :

Jazyk :

Charakteristika hlasu

halasný - měkký - vysoký - hluboký - chraptivý - příjemný zkreslený
jiný nebo jak zkreslen:

Mluva

rychlá - pomalá - přesná - zkreslená - koktavá - nosová setřená
jiná (popiš) :

Zvuky v pozadí
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jiné (popiš) :

Přízvuk

místní - odjinud - oblastní - lidový - cizí
jiné (popiš) :

Ovládání jazyka

perfektní - velmi dobré - dobré - špatné
jiné (popiš):

Způsob vystupování a chování

hněvivý - klidný - racionální - iracionální - intoxikovaný souvislý - roztěkaný – se smíchem - důsledný - obscénní emocionální - uměřený - plebejský

Znalosti pachatele

má odborné znalosti o (N)VS :
popsal uložení (N)VS :
má znalost objektu, kam uložil (N)VS :
další okolnosti zjištěné z rozhovoru,
konkrétních míst, osob a věcí.:

např.

znalost

Stručný obsah rozhovoru:

Další poznatky ve vztahu k volajícímu, např. čeho chce dosáhnout, jaký má vztah
k napadenému objektu, proč volí tento způsob řešení situace, zda jedná jako člen organizované
skupiny, zda si je jistý, že skutečně dojde k výbuchu (N)VS, zda si uvědomuje následky svého
činu, smrt, zranění, škody, zda má rodinu a zda by souhlasila s tím, co dělá, proč si myslí, že se
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Přijatá opatření :

Poznámky :
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Úkoly a činnosti Policie České republiky
1. Úkoly a postup
A. Zásah a činnost příslušníků Policie České republiky (dále jen „PČR“) jsou organizovány a
prováděny v souladu s právními předpisy 1 .
B. PČR na místě události:
a) v rámci společného zásahu složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“)
zabezpečuje a plní úkoly uvedené v této typové činnosti, které řídí a koordinuje velitel zásahu.
Společnému velení ale podléhají pouze ty síly a prostředky (dále jen „SaP“) PČR, které jsou
využity pro odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou
událostí, tedy k zabezpečení nebo provedení záchranných a likvidačních prací;
b) souběžně se zásahem probíhá samostatné řízení o trestných činech prováděné orgány činnými
v trestním řízení, kdy zejm. policejní orgán činný v trestním řízení zabezpečuje provedení
úkonů v přípravném řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů, které jim
bezprostředně předcházejí. Činnosti s tím spojené zabezpečují další SaP PČR nezávisle na
společném zásahu, případně v součinnosti se zasahujícími složkami. V těchto případech se ale
řídí příkazy velitele zásahu, zejm. pokud se jimi stanoví opatření pro ochranu životů a zdraví
osob ve složkách IZS.
B. Velitelem zásahu je příslušník PČR nebo Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen
„HZS ČR“).
C. Při zásazích, kdy převažují činnosti zaměřené na zneškodnění (nástražného) výbušného systému
(dále jen „(N)VS“), výbušniny nebo munice, je řídící a koordinační složkou PČR a velitelem
zásahu je příslušník PČR.
D. Při zásazích, kdy převažují činnosti zaměřené na vyrozumění, evakuaci a záchranu osob (ochrana
obyvatelstva) nebo záchranné práce prováděné s cílem zabránění havárii na technologickém
zařízení, může být řídící a koordinační složkou HZS ČR a velitelem zásahu je příslušník HZS ČR.
E. Je zřízen sektor 1, který zahrnuje nebezpečnou zónu s charakteristickým nebezpečím, a sektor 2,
který zahrnuje vnější zónu pro uzavření místa zásahu (dále jen „vnější zóna“). Na hranici sektoru 1
je prováděna tzv. vnitřní uzávěra nebezpečné zóny a na hranici sektoru 2 tzv. vnější uzávěra (viz
bod 3.2.B.).
F. Velitelem sektoru 1 je příslušník PČR. Velitelem sektoru 2 je příslušník HZS ČR – velitel
jednotek PO.
G. Velitelem zásahu, řídí-li zásah PČR, může být

a) velitel služebního zákroku PČR, který rozhodne o spolupráci s dalšími složkami IZS;
to je vedoucí pracovník OŘ PČR, který je určen do dosažitelnosti na příslušný den; do
jeho příchodu a převzetí velení je velitelem zásahu policista, který se na místo zásahu
dostavil jako první,
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b) nadřízený služební funkcionář - z vyššího stupně řízení, který se dostaví na místo
zásahu od okamžiku, kdy převezme řízení zásahu, to je, kdy začne udělovat pokyny
k řízení zásahu.
H. Velitel zásahu se může měnit dle převažující činnosti prováděné na místě zásahu. Při změně
velitele zásahu v rámci PČR se přiměřeně použijí ustanovení právního předpisu. 2
I.

Je-li velitelem zásahu příslušník HZS ČR, stává se příslušník PČR uvedený v bodě 1.G. velitelem
složky.

J.

Velitel zásahu vyžaduje na ostatních složkách IZS potřebnou součinnost a koordinuje společný
postup složek IZS potřebný k úspěšnému dokončení zásahu. Cestou HZS ČR vyžaduje
dokumentaci k výbuchem ohroženému objektu nebo dokumentaci zdolávání požáru, projektovou
dokumentaci, dokumentaci k plánování evakuace apod.

K. Pokud na místě zásahu nejsou SaP HZS ČR, velitelem zásahu je příslušník PČR.
2. Průzkum
A. Průzkumem je souhrnné označení pro všechny činnosti, kterými se zjišťují poznatky o situaci
potřebné pro rozhodování o způsobu vedení zásahu, zejména o zdroji rizika a o charakteristických
ohroženích. Provádí se po celou dobu zásahu.
B. Průzkum v sektoru 1 provádí příslušníci PČR. O zjištěných skutečnostech informují velitele
zásahu. Při zásazích, kdy převažují činnosti zaměřené na vyrozumění, evakuaci (ochrana
obyvatelstva) a záchranu osob nebo záchranné práce, viz 1.4.C.b) „Společného listu složek
integrovaného záchranného systému“, provádí průzkum v sektoru 1 společně s příslušníky HZS
ČR.
C. Cílem průzkumu PČR je zjistit následující skutečnosti:
a) druh a množství výbušniny nebo munice, event. dalších komponentů (N)VS (dále jen „zdroj
výbuchu“),
b) místo uložení zdroje výbuchu,
c) možné působení výbuchových účinků,
d) počet osob nacházejících se v ohroženém prostoru a místo, kde se nalézají,
e) způsob zneškodnění zdroje výbuchu a jaká je jeho pravděpodobná úspěšnost,
f) charakter opatření spojených se zneškodněním zdroje výbuchu (odrušení prostoru, použití
kapalného dusíku, trasa pyrotechnického robota, trasa pyrotechnického kontejneru apod.),
g) případně přítomnost další nebezpečné látky v místě zásahu (neprovádí-li detekci jiná složka
IZS).
D. Příslušníci PČR při provádění průzkumu uplatňují práva a povinnosti vyplývající z právních
předpisů.1 Součástí průzkumu je i bezpečnostní pyrotechnická prohlídka a prověření podezřelého
předmětu.
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E. Na základě informací získaných průzkumem jsou navržena a prováděna opatření s cílem
zneškodnit (N)VS, výbušninu nebo munici, provést evakuaci osob a řídit a koordinovat činnost
složek IZS.

3. Úkoly PČR na místě zásahu
3.1 Úkoly PČR na místě zásahu směřující k nalezení a zneškodnění zdroje výbuchu
A. PČR provádí s cílem nalézt a zneškodnit zdroj výbuchu následující opatření:
a) bezpečnostní pyrotechnickou prohlídku místa zásahu; při nálezu výbušniny nebo munice
(vyhodnocení provádí pyrotechnik) postup upravuje interní předpis; zajištění a další
manipulaci provádí zpravidla pyrotechnik správy kraje PČR, pokud bude v průběhu
bezpečnostní pyrotechnické prohlídky nalezen podezřelý předmět 3 nebo (N)VS, přeruší další
prohlídku místa zásahu, stanoví bezpečnostní opatření a povolá na místo zásahu za účelem
prověření a zneškodnění (N)VS pyrotechnickou výjezdovou skupina Pyrotechnického odboru
Policejního prezídia ČR,
b) dokumentaci místa zásahu,
c) zabezpečí kontrolu na přítomnost chemického, biologického, radiologického nebo jaderného
materiálu, s cílem vyloučit nebo potvrdit přítomnost CBRN 4 ,
d) zjišťuje a zaznamenává operativní informace potřebné k úspěšnému dokončení zásahu,
e) povolává další osoby, jejichž přítomnost je nezbytná k úspěšnému dokončení zásahu,
f) uzavírá komunikaci, která je určena pro odvoz zdroje výbuchu.

3.2 Úkoly PČR na místě zásahu směřující k zajištění bezpečnosti osob
A. PČR provádí s cílem zajistit bezpečnost osob následující opatření:
a) velitel zásahu (příslušník PČR) vymezí nebezpečnou zónu (hranice sektoru 1) a rozhodne
o režimových opatřeních na vnitřní uzávěře; uzávěru provedou SaP PČR z důvodu zajištění
bezpečnosti ostatních složek IZS působících ve vnější zóně před účinky výbuchu,
b) velitel zásahu (příslušník PČR) vymezí hranici vnější zóny (hranice sektoru 2) a rozhodne o
režimových opatřeních na uzávěře vnější zóny; uzávěru provede PČR nebo v případě potřeby
SaP HZS ČR,
c) velitel zásahu (příslušník PČR) v případě potřeby nařídí evakuaci z nebezpečné zóny;
evakuaci provede PČR nebo při ní spolupracuje s HZS ČR; je-li to z hlediska taktiky zásahu
vhodné, PČR provádí bezpečnostní prohlídky osob, které opouštějí nebezpečnou zónu –
takovým způsobem, aby znemožnila případný přenos (N)VS některou z evakuovaných osob,
protože případný další (N)VS může být nesen některou z těchto osob přímo na těle a může
být iniciován na jiném místě – např. na shromaždišti evakuovaných osob.
B. Bližší vymezení uzávěry vnější zóny.:
a) uzávěru obvykle provádí několik hlídek PČR nebo v případě potřeby SaP HZS ČR,
b) slouží k zajištění nerušeného prostředí pro práci složek IZS, k zajištění bezpečnosti a k
zamezení vstupu nebo vjezdu nezúčastněným osobám.
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C. V případě, že jsou k provedení uzávěry využity SaP HZS ČR nebo strážníci obecní (městské)
policie, řídí se pokyny určeného příslušníka PČR.
D. Hlídky určené k uzávěře vnější zóny:
a) zaujmou určená stanoviště za hranicí vnější zóny podle příkazů velitele zásahu,
b) používají ochranné prostředky stanovené velitelem zásahu (v případě možnosti vzniku domino
efektu nebo synergického jevu v souvislosti s výbuchem),
c) zabezpečují na základě rozhodnutí velitele zásahu realizaci režimových opatření na vstupech a
výstupech do/z vnější zóny, především
• umožní vjezd služebním vozidlům základních složek IZS vozidlům a vstup osobám
příslušným k základním složkám IZS,
• umožní vjezd služebním vozidlům ostatních složek IZS, příp. i jiným vozidlům označeným
smluvním znakem, např. vozidlům radiační monitorovací sítě, a vstup osobám příslušným
k ostatním složkám IZS, příp. dalším osobám povolaným na místo zásahu velitelem zásahu;
pokud není stanoveno, které ostatní složky IZS nebo další subjekty jsou povolány na místo
zásahu velitelem zásahu, znemožní hlídka vjezd vozidel nebo vstup osob do rozhodnutí
velitele zásahu nebo jím pověřeného řídícího orgánu, např. velitele sektoru 2,
• znemožní vstup nepovolaných osob a vjezd ostatních vozidel do uzavřeného prostoru na
vstupech a výstupech do/z vnější zóny,
d) poskytují nezbytné informace o mimořádné události složkám IZS vjíždějícím do uzavřeného
prostoru; hlídkám je poskytuje přímo velitel zásahu nebo operační informační středisko IZS,
e) po provedené evakuaci zjišťují totožnost obyvatel, kteří ji odmítnou uvést v průběhu
ochranných opatření,
f) uvedená opatření plní ve stanoveném rozsahu do odvolání.

3.3 Úkoly PČR při regulaci dopravy v okolí vnější zóny
A. PČR s cílem zajistit regulaci a odklon dopravy, dopravní uzávěru okolí vnější zóny a prostorů pro
evakuaci včetně komunikací, které je spojují s místem zásahu, provádí následující opatření:
a) reguluje pohyb vozidel mimo vnější zónu,
b) zabezpečuje volný příjezd zasahujících vozidel na místo zásahu,
c) reguluje dopravu ve prospěch zasahujících vozidel mezi místem zásahu a místy evakuace
(uzavřením určených evakuačních tras),
d) uzavírá komunikace na trase určené pro odvoz zdroje výbuchu,
e) odklání dopravu na vhodných křižovatkách,
f) plní úkoly v oblasti dopravního zpravodajství
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B. Tyto činnosti provádějí obvykle pěší nebo motorizované hlídky PČR. Nepohybují se v prostorách
zásahu a příkazy velitele zásahu plní (a oznamují mu jejich splnění) prostřednictvím operačního
střediska PČR nebo určeného příslušníka PČR.

3.4 Další možné úkoly PČR na místě zásahu
A. Příslušníci PČR podle rozsahu vybavení a příslušné odbornosti, v případné součinnosti
s příslušníky nebo zaměstnanci ostatních složek IZS, na místě zásahu provádějí další opatření
zaměřená na:
a) poskytnutí bezpečnostní a technické podpory ostatním složkám IZS,
b) provádění průzkumu ve vnější zóně,
c) záchranu osob,
d) asistenci u evakuace nebezpečných látek z nebezpečné zóny,
e) provádění průzkumu mimo nebezpečnou zónu s cílem nalézt možné další zdroje rizik,
f) bezpečnostní zajištění inženýrských sítí,
g) omezení účinků šíření tlakové vlny, fragmentů, seismické vlny, případně jiných účinků
výbuchu,
h) zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti na shromaždišti evakuovaných osob.
B. Příslušníci PČR mohou na příkaz velitele zásahu spolupracovat na:
a) provádění opatření s cílem informovat ohrožené osoby o možných rizicích a postupu
při evakuaci,
b) evidenci osob, které nemohly být evakuovány nebo které evakuaci odmítly.

4. Určení SaP
Na základě požadavku velitele zásahu mohou být povolány další SaP dalších složek nebo využita
osobní nebo věcná pomoc v rámci IZS.

Schvaluji:
plk. Mgr. Vladislav Husák
policejní prezident
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Zejm. zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním
řízení soudním, trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2

Ust. § 3 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.

3

Podezřelým předmětem je předmět, u něhož zpravidla není znám účel, původ nebo majitel a jehož umístění a
vnější forma vzbuzují odůvodněnou obavu, že by se mohlo jednat o (N)VS.

4

STČ – 01/IZS uskutečněné a ověřené použití radiologické zbraně
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Úkoly a činnosti jednotek PO
1. Úkoly a postup činnosti
A. Zásah a činnost jednotek požární ochrany (dále jen „jednotky PO“) jsou organizovány a prováděny
v souladu s příslušnými právními předpisy 1 , všem jednotkám PO na místě zásahu velí příslušník HZS
ČR – velitel jednotek PO.
B. Přílohou tohoto listu jsou listy 22/N a 12/NL Bojového řádu jednotek požární ochrany vydaného
pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 40/2001, ve znění pozdějších pokynů (dále jen „Bojového
řádu“).
C. Je zřízen sektor 1, který zahrnuje nebezpečnou zónu a sektor 2, který zahrnuje vnější zónu zásahu.
D. Velitelem zásahu je příslušník Policie ČR (dále jen „PČR“). Velitelem sektoru 1 je příslušník PČR.
Velitelem sektoru 2 je příslušník HZS ČR- velitel jednotek PO
E. Při zásazích, převažují činnosti zaměřené na vyrozumění, evakuaci (ochrana obyvatelstva) a
záchranu osob nebo záchranné práce, viz 1.4.C.b) a 2.K. „Společného listu složek integrovaného
záchranného systému“, může být velitelem zásahu a velitelem sektoru 1 příslušník HZS ČR.
V takovýchto případech se postupuje v souladu s bodem 2.D. „Společného listu složek integrovaného
záchranného systému“.
F. Pokud na místě zásahu nejsou síly a prostředky (dále jen „SaP“) PČR, velitelem zásahu je příslušník
HZS ČR a jednotky PO provádějí činnosti v nebezpečné zóně pouze s cílem:
a) provést záchranu osob, jejichž život a zdraví jsou ohroženy, řídit evakuaci ohrožených osob,
b) organizovat zásah, např. určit nebezpečnou zónu a vyznačit hranici nebezpečné zóny, a dále
postupují přiměřeně podle „Listu velitele zásahu složek IZS“.

2. Průzkum
Jednotky PO provádějí průzkum samostatně v sektoru 2 nebo v součinnosti s příslušníky PČR
v sektoru 1 a 2.

3. Úkoly jednotek PO na místě zásahu
A. Činnosti na místě zásahu jednotky PO provádějí v úzké součinnosti s ostatními složkami IZS a na
příkaz velitele zásahu, zejména:
a) technicky a odborně podporují činnosti ostatních složek IZS, zvláště poskytují technické
prostředky a požární techniku vyžádané pyrotechnikem včetně obsluhy,
b) cestou velitele jednotky PO zabezpečí, pokud je to možné, dokumentaci k výbuchem
ohroženému objektu, nebo např. dokumentaci zdolávání požáru, projektovou dokumentaci,
dokumentaci k plánované evakuaci apod.,
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c) provádějí průzkum mimo nebezpečnou zónu s cílem objevit zdroje sekundárních rizik,
d) provádějí záchranu osob,
e) provádějí na místě zásahu vyrozumění a evakuaci osob při nedostatku sil PČR a velkém rozsahu
hrozící mimořádné události,
f) provádějí dekontaminaci osob 2 ,
g) podílejí se na identifikaci a detekci nebezpečné látky v nebezpečné zóně,
h) podílejí se na evakuaci nebezpečných látek z nebezpečné zóny,
i) podílejí se na
• zabezpečení inženýrských sítí,
• opatřeních pro omezení šíření tlakové vlny, fragmentů, seismické vlny, případně jiných
účinků výbuchu,
• zřízení a zajištění shromaždiště evakuovaných osob,
• doprovodu pyrotechnického kontejneru nebo přívěsu.
B. Jednotky PO mohou být nasazeny k dalším činnostem:
a) zabezpečení režimových opatření na vstupních a výstupních místech do vnější zóny a provedení
uzávěry vnější zóny,
b) přípravě a řízení evakuace v objektech ve vnější zóně zásahu,
c) provádění opatření s cílem informovat osoby o možných rizicích a postupech evakuace,
d) evidenci osob, které nemohly být evakuovány nebo které evakuaci odmítly.

4. Určení sil a prostředků
A. Základními SaP jsou dvě družstva, z toho aspoň jedno družstvo jednotky HZS ČR kraje vybavené
cisternovou automobilovou stříkačkou doplněné o další ochranné prostředky, kterými jsou zejména
detektory plynů, dozimetry pro měření dávkového příkonu a chrániče sluchu.
B. Základní SaP lze nasadit od 7 do 20 min. od vyhlášení poplachu. 3
C. Na základě požadavku velitele zásahu mohou být povolány další SaP.

Schvaluji:
genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
generální ředitel HZS CR
a náměstek ministra vnitra
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§ 19 odst. 3 písm. e) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně dalších zákonů. Velitel zásahu je při
provádění záchranných a likvidačních prací oprávněn rozdělit místo zásahu na sektory, popřípadě úseky a stanovit jejich velitele, kterým
je oprávněn ukládat úkoly a rozhodovat o přidělování sil a prostředků do podřízenosti velitelů sektorů a úseků.
§ 5 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.
Podle § 10 až 17 a § 21 až 29 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 40/2001, ve znění pozdějších pokynů, kterým se vydává Bojový řád jednotek požární ochrany.

2

Osoby mohou být kontaminovány výbušnou látkou nebo další nebezpečnou látkou v místě zásahu. Dekontaminace se provádí
v součinnosti se zasahujícími silami PČR – kontaminovaná osoba může být pachatelem, přičemž zjištění kontaminace může být jedním
z důkazních prostředků v trestním řízení.

3

Platí tabulka plošného pokrytí uvedená v příloze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Název souboru
04-0-VP list jenotek PO

Datum vydání/aktualizace/ Počet stran
2. 6. 2006
3/3

Počet příloh
1/1

Katalogový soubor typové
činnosti

STČ – 03/IZS
Typová činnost složek IZS
při společném zásahu
Číslo jednací
č.j.

Oznámení o uložení nebo nálezu
výbušného předmětu

List
Vězeňské služby
ČR
Gestor typové
činnosti
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Úkoly a činnosti sil a prostředků Vězeňské služby
1. Úkoly a postup činnosti
A. Vězeňská služba ČR na místě události (ve věznici) zabezpečuje úkoly, které ji vyplývají
z příslušného zákona 1 . Zásah a činnost příslušníků, případně občanských zaměstnanců
(pyrotechnik Vězeňské služby) Vězeňské služby jsou organizovány a prováděny dle
rozhodnutí velitele zásahu.
B. Velitelem zásahu do příjezdu PČR nebo jednotek požární ochrany je ředitel věznice nebo
jeho zástupce a v době jejich nepřítomnosti (tzn. zejména v mimopracovní době a ve dnech
pracovního volna a klidu) vrchní inspektor strážní služby, jehož služebna je i místem
ohlašovny požáru.
C. Vězeňská služba v případě zásahu složek IZS provádí některé činnosti v rámci společného
zásahu. Jedná se zejména o:
a) doprovod zasahujících příslušníků HZS, případně PČR v objektu věznice,
b) zabezpečení ostrahy případné evakuace vězněných osob,
c) spolupodílí se na provádění preventivní pyrotechnické prohlídky objektu věznice (k této
činnosti jsou pyrotechnici Vězeňské služby školeni Policií ČR), včetně využití k tomu
účelu vycvičených služebních psů,

d) spolupodílí se na vymezení příslušných sektorů a zón uvnitř objektu věznice, včetně
zabezpečení příslušných režimových opatření.

genmjr. Mgr. Luděk Kula
generální ředitel
Generální ředitelství Vězeňské služby ČR ……………………………
podpis

1

…………………………
datum

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Název souboru
Datum vydání/aktualizace/ Počet stran
Počet příloh
09-STČ-03NVS-list věz
1/1
služby.doc

