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1. Úvod 
 

A. Typová činnost obsahuje postup složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“)              
při záchranných a likvidačních pracích v případech oznámení o nálezu nebo v případech 
nálezu předmětu s podezřením na přítomnost vysoce rizikových nebo rizikových biologických 
agens (dále jen „B-agens“) nebo toxinů (dále jen „nález podezřelého předmětu“).  

B. Typová činnost složek IZS při společném zásahu na B-agens nebo toxiny je zpracována 
v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“) a v souladu s § 18 vyhlášky č. 328/2001 Sb.,         
o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. (dále jen 
„vyhláška o IZS“).  

 
2. Vymezení pojmů 
 
A. Negativní účinek B-agens a toxinů na zdraví a životy lidí nemusí být okamžitý. Zpravidla se 

projevuje v delším časovém období. 
B. Pro účely typové činnosti se podle právního předpisu1 rozumí: 

a) biologickým agens (bakterie, rickettsie, chlamydie, viry a mikroskopické houby) jakýkoliv 
organismus přírodní i modifikovaný, jehož záměrné použití může způsobit smrt, 
onemocnění anebo zneschopnění lidí a zvířat, nebo který může způsobit úhyn nebo 
poškození rostlin, 

b) toxinem látka vzniklá z jakýchkoliv organismů včetně mikroorganismů, zvířat nebo rostlin,  
jakéhokoliv způsobu výroby, přírodní nebo modifikovaná, nebo látka chemicky 
syntetizovaná,  která  může  způsobit  smrt, nemoc  nebo jinak ublížit lidem, zvířatům 
nebo rostlinám, 

c) vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny taková biologická agens a toxiny, která mají 
takové vlastnosti nebo schopnosti, že mohou být aplikována jako zbraň, a jejichž seznam 
je stanoven vyhláškou č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., (dále 
jen „vyhláška č. 474/2002 Sb.“), 

d) rizikovými biologickými agens a toxiny biologická agens a toxiny, se kterými je za určitých 
podmínek možné nakládat podle zákona č. 281/2002 Sb., a jejichž seznam je stanoven 
vyhláškou č. 474/2002 Sb. 

C. Vymezení dalších pojmů: 
a) potencionálně kontaminované osoby jsou osoby bez příslušných ochranných pracovních 

pomůcek, jež přišly do kontaktu s podezřelým předmětem, případně osoby, u kterých je 
podezření z kontaminace B-agens nebo toxiny u událostí vymezených touto typovou 
činností, 

b) mimořádnou událostí2 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, 

                                                 
1 Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní             
a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 281/2002 Sb.“). 
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c) zásahem IZS se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné 
události a při provádění záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek IZS        
a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události. 

d) 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 HZS kraje             
a jednotek požární ochrany (dále jen „jednotky PO“), dalších složek IZS podle 
poplachového plánu IZS nebo podle požadavků velitele zásahu. 

D. Možné způsoby zneužití B-agens a toxinů: 
B-agens a toxiny lze použít formou: 
a) infekčního aerosolu, 
b) kapaliny, kontaminované pitné vody, 
c) kontaminovaných potravin a potravinových řetězců, 
d) kontaminovaného vzduchu v uzavřených prostorech nebo jiných objektů vnějšího prostředí, 
e) infikovaných přenašečů, tzv. vektorů (např. zvíře, hmyz). 

 
3. Přesnější vymezení mimořádné události a této typové činnosti  

 
A. Tato typová činnost se vztahuje na druh události  nálezu podezřelého předmětu, kdy na tento 

nález bude upozorněno oznámením na operační střediska základních složek IZS náhodnými 
svědky, samotnými původci útoku nebo bude nalezen podezřelý předmět. 

B. Příklady nálezu podezřelého předmětu: potencionálně kontaminovaná zásilka standardních 
rozměrů, volně ložený předmět (obálka, balík apod.) v objektech veřejného významu (např. 
pošta, škola, nemocnice, obecní úřad), u něhož účel, umístění, původ, majitel nebo jiné 
okolnosti jeho výskytu nejsou známy, a jehož vnější  forma nebo jeho obsah  a  celková situace  
na  daném  místě  vzbuzují odůvodněnou obavu, že by se mohlo  jednat o nález podezřelého 
předmětu.  

C. Tato typová činnost složek IZS se nevztahuje na případ, kdy: 
a) je B-agens nebo toxin nepozorovaně vypuštěn, 
b) dojde ke sporadickému výskytu infekčních onemocnění3 bez vzájemné epidemiologické 

souvislosti, 
c) nastane epidemický výskyt běžných infekčních onemocnění, 
d) proběhne sporadický výskyt vysoce nebezpečných importovaných nemocí, 

                                                 
2 §2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
3 V tomto případě, kdy negativní účinky B-agens nebo toxinů budou rozpoznány teprve na základě hlášení lékařů orgánům ochrany 
veřejného zdraví z poznatků výkonu lékařské praxe, je situace řešena v rámci kompetencí orgánů ochrany veřejného zdraví.  
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e) existuje podezření na zneužití B-agens nebo toxinů na osobách, u nichž se již objevily  
klinické příznaky onemocnění, 

f) dojde k šíření škodlivých mikroorganismů na rostlinách a v rostlinných produktech              
a k zavlečení nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů u zvířat; problematikou ochrany 
před šířením škodlivých mikroorganismů na rostlinách a v rostlinných produktech              
a před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů u zvířat a potravin 
živočišného původu se na území České republiky zabývá Státní rostlinolékařská správa, 
resp. Státní veterinární správa České republiky, které řídí Ministerstvo zemědělství. 

D. Obecný nástin činnosti složek IZS v případě události nálezu podezřelého předmětu a dalších 
souvisejících činností jdoucích mimo rámec STČ – 05/IZS je uveden v příloze č. 1. Postup 
složek IZS se řídí dle zvolené varianty (I., II. nebo III.). 

 
4. Charakter mimořádné události 
 
4.1. Byly aktivovány alespoň dvě složky IZS poté, co:  

byl oznámen nález podezřelého předmětu na operační středisko základních složek IZS 
náhodnými svědky, samotnými původci útoku nebo byl nalezen podezřelý předmět. 

 
4.2. Mimořádná událost je charakteristická tím, že:  
A. složky IZS provádí činnosti s cílem: 

a) provést záchranné a likvidační práce, zejména odvrátit nebo omezit bezprostřední 
působení rizik vzniklých v případech událostí nálezu  podezřelého předmětu, 

b) zabezpečit odvoz nálezu, příp. odebraného vzorku do specializovaného zařízení 
k identifikaci B-agens nebo  toxinů, 

c) zabezpečit návaznost protiepidemických opatření na místě zásahu potencionálně 
kontaminovaných osob k zamezení šíření infekčních nemocí,   

B. v rámci zahájení záchranných a likvidačních prací se postupuje podle obecných pravidel 
zásahu na nebezpečnou látku za použití nejvyššího stupně ochrany. Obecně je při podezření 
na přítomnost B-agens nebo toxinů nutné dodržet zásady omezení šíření kontaminace včetně 
možnosti rozšíření B-agens nebo toxinů složkami IZS. Prioritně je třeba zajistit ochranu 
zasahujících osob a vyloučit z některých činností složky IZS nebo osoby, které nemají 
odpovídající ochranné prostředky a nejsou schopny dodržet zásady zabránění šíření 
kontaminace, 

C. je třeba zabezpečit návaznost protiepidemických opatření i pro osoby, které sice nepřišly        
do přímého kontaktu s podezřelým předmětem, ale nacházely se v  bezprostřední blízkosti 
místa nálezu podezřelého předmětu, 

D. souběžně se zásahem probíhá samostatné řízení o trestných činech prováděné orgány 
činnými v trestním řízení.  

 
5. Velitel zásahu  

 
A. Velitelem zásahu je velitel jednotky PO, zpravidla příslušník Hasičského záchranného sboru 

ČR (dále jen „HZS ČR“), nebo příslušný funkcionář  HZS ČR s právem přednostního velení 
poté, co se dostaví na místo zásahu. Převezme velení zásahu (pokud do té doby řídil 
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součinnost složek IZS příslušník jiné složky IZS), upřesní stupeň poplachu IZS a síly              
a prostředky potřebné pro zásah, určí organizaci místa zásahu (členění místa zásahu podle 
rozsahu mimořádné události a potřeb koordinace záchranných a likvidačních prací), v případě 
složitějších podmínek zřídí štáb velitele zásahu. Velitel zásahu spolupracuje na místě zásahu 
zpravidla s následujícími subjekty:  
a) územně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“), 
b) Policií České republiky (dále jen „PČR“); velitelem policejních opatření, který velí silám         

a prostředkům PČR na místě zásahu. 
B. Následně podle potřeby požádá o spolupráci další subjekty, povolané nebo vyslané na místo 

zásahu operačními středisky základních složek IZS nebo stálými službami. Bude to zejména: 
a) Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany  (dále jen “SÚJCHBO“), 
b) zdravotnická záchranná služba (dále jen „ZZS“), 
c) Armáda ČR, 
d) specializované pracoviště Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální 

policie a vyšetřování PČR, 
e) příslušník územně příslušné správy kraje PČR vyškolený pro šetření mimořádných událostí 

s výskytem B-agens nebo toxinů, 
f) další fyzické osoby nebo zástupci právnických osob potřebných k řešení mimořádné 

události. 
C. Velitel zásahu vymezuje prostor místa zásahu (místo nasazení složek IZS a prostor 

předpokládaných účinků), tzv. vnější zónu. Velikost vnější zóny v místě mimořádné události 
stanovuje velitel zásahu podle konkrétní situace tak, aby složky IZS měly dostatečný nástupní 
prostor a týlový prostor pro svoji činnost a zamezila se přítomnost nežádoucích osob na místě 
zásahu. 

D. Velitel zásahu označí v místě zásahu některé prostory jako prostor s charakteristickým 
nebezpečím, tzv. nebezpečnou zónu. Velikost nebezpečné zóny stanovuje velitel zásahu podle 
konkrétní situace v místě zásahu. Doporučený poloměr nebezpečné zóny je minimálně    
15 metrů ve volném prostoru. 

E. Souběžně se zásahem probíhá samostatné řízení o trestných činech prováděné orgány 
činnými v trestním řízení. Velitel zásahu složek IZS: 
a) musí vyhovět4 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 síly a prostředky 
PČR, 

b) řídí provedení záchranných a likvidačních prací na místě nálezu takovým způsobem, aby 
byly co nejvíce zachovány věcné důkazy a stopy sloužící pro potřeby trestního řízení, 

c) po vyvedení osob, provedení opatření k ochraně životů, zdraví a životního prostředí, je-li je 
nezbytné přijmout, a uzavření místa nálezu podezřelého předmětu (nebezpečné zóny), 
velitel zásahu v této zóně činnost přeruší a postupuje podle pokynů toho, kdo řídí činnost 
na místě přítomných orgánů činných v trestním řízení, 

                                                 
4 V souladu s § 8 odst. 1) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
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d) pro odebrání vzorku podezřelého předmětu nebo pro jeho bezpečné uložení, je-li to         
na místě nezbytné, stanoví takový postup, aby byly zachovány stopy sloužící pro potřeby 
trestního řízení, přičemž platí, že prioritou zůstává zabezpečení opatření na ochranu 
života, zdraví a životního prostředí, 

e) po dohodě s tím, kdo řídí činnost na místě přítomných orgánů činných v trestním řízení, 
nařídí odvoz nálezu, příp. odebraného vzorku do specializovaného zařízení k identifikaci   
B-agens nebo  toxinů.  

F. Velitel zásahu řídí a koordinuje síly a prostředky PČR, které se podílí na vlastním zásahu 
(např. uzávěra prostoru vnější zóny, regulace dopravy) prostřednictvím velitele sil a prostředků 
PČR. Pokud je nutné, aby příslušníci PČR prováděli činnosti v nebezpečné zóně nebo 
zabezpečovali opatření, při kterých mohou být kontaminováni (např. vyvedení osob, evidence 
vyvedených nebo dezinfikovaných osob, provádění opatření bezpečnostního charakteru         
při společném zásahu), mohou vykonávat tyto činnosti jen se svolením velitele zásahu a pokud 
jsou způsobilí (mají odbornou a zdravotní způsobilost, jsou proškoleni a schopni pracovat 
v daných ochranných prostředcích) k používání ochranných prostředků odpovídajících typu 
zásahu (ochranný protichemický přetlakový oděv, izolační dýchací přístroj aj.) v případě, že 
jsou vybaveni ochrannými prostředky odpovídajících typu zásahu. Příslušníci PČR provádějí 
činnosti v nebezpečné zóně zejména v součinnosti se silami a prostředky HZS ČR, pokud tím 
nejsou dotčena příslušná ustanovení právních předpisů5. Příslušníci PČR jsou povinni 
dodržovat režimová opatření nařízené velitelem zásahu (např. použití určených ochranných 
prostředků, podstoupení dezinfekce). 

G. Na příkaz velitele zásahu a za dodržení velitelem zásahu stanovených podmínek pro ochranu 
zasahujících sil se mimo nebezpečnou zónu zřídí stanoviště pro evidenci osob, ve kterém 
budou potencionálně kontaminované osoby opouštějící nebezpečnou zónu jednotlivě 
zaevidovány. Evidenci provedou příslušníci PČR, kteří mají pravomoc požadovat prokázání 
totožnosti6, ve spolupráci s příslušníky HZS ČR, kteří jsou oprávněni vyzvat osobu, která se 
nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svoji totožnost7, a dále ve spolupráci s OOVZ 
(návaznost na rozhodnutí OOVZ, viz bod H.). Pro evidenci osob může PČR využít tiskopis 
„Kontrola osoby“ (dále jen „tiskopis“). Požadované údaje ze strany evidovaných osob jsou 
následující: jméno a příjmení, rok narození, údaje o místu trvalého pobytu, příp. místu, 
kde se osoba zdržuje, kontaktní telefon. Při evidenci je potřeba evidované osoby poučit       
o tom, aby případné nově vzniklé zdravotní potíže bezodkladně ohlásili svému ošetřujícímu 
lékaři a současně na tel. linku 150, kde uvedou, že byly na místě nálezu. V rámci evidence 
osob vyplní příslušníci PČR do tiskopisu také prvotní evidenční označení osoby, bylo-li 
evidované osobě předěleno. Prvotní evidenční označení osoby (např. číslice uvedená             
na zápěstním kroužku či jiné předem smluvené označení) je příslušníky HZS ČR zpravidla 
přiřazeno potencionálně kontaminovaným osobám před vyvedením z nebezpečné zóny. PČR 

                                                 
5 Dle § 6  odst. 2) písm. b) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
„příslušník 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.“ 
6 Dle § 13 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
7 Dle § 4 odst. 1 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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na základě vyplněných tiskopisů vyhotoví celkový seznam evidovaných osob obsahující výše 
uvedené zvýrazněné údaje. Jeden výtisk následně předá veliteli zásahu. Při evidenci se 
jednotlivým osobám předávají informační letáky s nezbytnými pokyny, doporučeními              
a informacemi. Jedna z možných podob takového informačního letáku je uvedena v příloze      
č. 2. Informační letáky jsou na stanoviště pro evidenci osob zpravidla dodány HZS kraje.  

H. Velitel zásahu spolupracuje s OOVZ. Územně příslušný OOVZ rozhodne o druhu a způsobu 
provedení protiepidemických opatření v ohnisku nákazy (v prostoru nebezpečné zóny              
a u potencionálně kontaminovaných osob). Potencionálně kontaminovaná osoba obdrží          
od OOVZ rozhodnutí o určených protiepidemických opatřeních. Vyžaduje-li to naléhavost 
situace, může OOVZ potencionálně kontaminované osobě rozhodnutí oznámit ústním 
vyhlášením. Den ústního vyhlášení rozhodnutí je dnem oznámení rozhodnutí. Vyhlášené 
rozhodnutí uvede OOVZ do zápisu; neprodleně však potencionálně kontaminované osobě 
doručí jeho písemné vyhotovení.8  

I. Odběr vzorků z místa nálezu podezřelého předmětu zpravidla provádí OOVZ. Síly a prostředky 
HZS ČR umožní zajištění pobytu OOVZ (pokud je způsobilý – má odbornou a zdravotní 
způsobilost, je proškolen a schopen pracovat v daných ochranných prostředcích) 
v nebezpečné zóně při odběru vzorků. Samotný nález podezřelého předmětu zpravidla zajistí 
jednotka PO. Označení každého nálezu podezřelého předmětu, příp. vzorků je nutné jednotně 
a jednotlivě zabezpečit tzv. Označením nálezu – průvodkou (dále jen „průvodka“). Označený 
podezřelý předmět, příp. vzorky z jednoho místa nálezu, se předá k provedení dalších opatření 
do určené specializované laboratoře. Pokud nebude oznámeno jinak, je určena laboratoř 
SÚJCHBO v Příbrami – Kamenné. 

 
6. Doporučený stupeň poplachu IZS 
 
A. V závislosti na rozsahu a druhu mimořádné události a také na úrovni koordinace složek         

při společném zásahu místně příslušné OPIS IZS vyhlásí odpovídající stupeň poplachu IZS9. 
Doporučuje se vyhlásit 1. stupeň poplachu, event. 2 stupeň poplachu. Velitel zásahu může 
změnit původní stupeň poplachu. 

B. Některé síly a prostředky využitelné pro řešení tohoto typu mimořádné události jsou k dispozici 
jen prostřednictvím mezikrajských dohod nebo Ústředního poplachového plánu IZS. 

 
7. Časové vymezení společného zásahu řešeného podle této typové činnosti 
 
A. Za začátek společného zásahu složek IZS se považuje okamžik, kdy došlo na základě převzetí 

oznámení o mimořádné události k aktivaci alespoň dvou složek IZS. 
 
 

                                                 
8 § 64 a § 67 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
9 § 20-24 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 
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B. Ukončit společný zásah podle této typové činnosti je možné na základě rozhodnutí velitele 
zásahu a za podmínky, že došlo k: 
a) odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik hrozících od B-agens nebo toxinů 

ve vztahu k ohrožení života, zdraví nebo životního prostředí, případně k zabezpečení 
protiepidemických opatření k zamezení šíření infekčních nemocí, nebo 

b) vyloučením přítomnosti B-agens nebo toxinů v nalezeném předmětu, nebo 
c) v případě, že se jednalo o planý poplach. 

C. Velitel zásahu následně na místě ponechá pouze ty síly a prostředky IZS, které jsou nezbytné 
k uzavření místa zásahu a k dokončení činností souvisejících s odstraněním následků 
způsobených mimořádnou událostí nebo k zabezpečení součinnosti s orgány činnými 
v trestním řízení. 

D. Zbývající práce a další protiepidemická opatření k zamezení šíření infekčních nemocí bude 
zajišťovat územně příslušný OOVZ. Pokud si provedení těchto prací a opatření vyžádá účast 
složek IZS, pak se jejich činnost řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o IZS. 
Činnost složek bude řídit velitel zásahu složek IZS podle zákona o IZS.  

 
8. Síly a prostředky složek IZS 
 
A. PČR  

a) příslušníci a technika služby pořádkové policie,  
b) příslušníci a technika služby dopravní policie, 
c) příslušníci a technika služby kriminální policie a vyšetřování, zejména specialista              

na problematiku chemického, biologického, radiologického nebo jaderného materiálu (dále 
jen „specialista na problematiku CBRN“) ze Služby kriminální policie a vyšetřování, 

d) příslušníci a technika útvarů policie s  působností na celém území České republiky nebo 
organizačních článků Policejního prezidia ČR, zejména specialista na problematiku CBRN, 

e) v případě blízkosti státní hranice nebo na mezinárodních letištích příslušníci cizinecké 
a pohraniční policie. 

 
B. Jednotky PO  

a) síly a prostředky jednotek PO dle plošného pokrytí kraje jednotkami PO 10 a 
b) dále dle potřeby. 

 
C.  ZZS  

a) výjezdové skupiny s vozidly (sanitky) RLP nebo RZP s odpovídajícími osobními 
ochrannými pomůckami a izolačními ochrannými prostředky územně příslušných ZZS 
upravenými pro převoz potencionálně kontaminovaných osob, 

b) prostředky pro zdravotní zabezpečení dezinfikovaných osob, 
c) předurčená zdravotnická zařízení. 

 
 

                                                 
10 Příloha č. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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D. OOVZ, krajská hygienická stanice   
a) hygienici územně příslušného OOVZ,  
b) odborný pracovník v oboru epidemiologie OOVZ, 
c) Státní zdravotní ústav Praha, zdravotní ústavy, 
d) národní referenční laboratoře.  

 
E. SÚJCHBO 

a) mobilní laboratoř s odběrovými soupravami a personálem laboratoře, 
b) stacionární laboratoř a personál laboratoře.  

 
F. Armáda ČR 

a) speciální mobilní biologický tým,  
b) stacionární mikrobiologická laboratoř, 
c) hospitalizační a izolační báze. 

 
G. Podle potřeby další složky IZS v souladu s poplachovým plánem IZS.  
 

Poznámka: 
Síly a prostředky PČR, popřípadě Armády ČR (Vojenská policie), nadále po ukončení zásahu 
složek IZS, podle rozhodnutí kompetentních orgánů, zajišťují samostatně plnou uzávěru       
na hranicích vnější zóny. 

 
 
9. Komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky  
 
A. Za informování sdělovacích prostředků o záchranných a likvidačních pracích v místě 

mimořádné události zodpovídá velitel zásahu. Za tímto účelem stanoví místo pro informování 
sdělovacích prostředků a místo pro informování o potencionálně kontaminovaných osobách.  

B. Odborné informace podávají ve své působnosti příslušné osoby určené velitelem zásahu        
na stanoveném místě. Tisková pracoviště a mluvčí jednotlivých složek IZS a dotčených orgánů 
čerpají informace z místa mimořádné události s cílem sjednotit skutečné informace vůči všem 
veřejným a jiným sdělovacím prostředkům.  

C. Fotodokumentace a natáčení filmových záběrů z místa mimořádné události je prováděna se 
souhlasem velitele zásahu po dohodě s na místě přítomným zástupcem orgánu činného 
v trestním řízení, který provedení těchto úkonů řídí. 

D. Rozsah informací a údajů poskytnutých z místa zásahu dle písmene A, B, C s výjimkou podání 
tísňových informací obyvatelstvu, schvaluje na místě přítomný zástupce toho orgánu činného 
v trestním řízení, který provedení úkonů v přípravném řízení nebo provedení neodkladných      
a neopakovatelných úkonů, které mu bezprostředně předcházejí, řídí.11  

                                                 
11  V tomto případě se jedná o úkony v trestním řízení a velitel zásahu má povinnost se podrobit opatřením, které stanovuje na místě 
přítomný orgán činný v trestním řízení. Ten nemá povinnost informovat velitele zásahu (v případě kdy se nejedná o informace, které 
jsou potřebné pro řízení zásahu, ale jde o informace pro sdělovací prostředky). Opačný postup, ale na místě není po vzájemné domluvě 
vyloučený. Velitel zásahu nebo osoba jím pověřená v tomto případě obsah a rozsah informací konzultují s tímto orgánem. 
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2. Návrh obsahu informačního letáku pro potencionálně kontaminované osoby 
 
 
 
 
 
 
 
Schvaluji: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán 
  generální ředitel HZS ČR    …………………………. ……………………. 
         podpis   datum 
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Obecný nástin činnosti složek IZS v případě události nálezu podezřelého 

předmětu a dalších souvisejících činností jdoucích mimo rámec STČ – 05/IZS  
– Příloha 1 

 
 
1. přijetí zprávy o události, vyhodnocení, 
 
2. výměna informací, analýza, 
 
3. zásah složek IZS, 
 
4. opatření proti šíření kontaminace, 
 
5. rozhodnutí OOVZ (velitele zásahu) – postup dle zvolené varianty:  
 

a) varianta I: 
− propuštění osob domů, 
− dezinfekce příslušníků, zaměstnanců a členů zasahujících složek IZS, 

 
b) varianta II: 

− dezinfekce (na místě) potenciálně  kontaminovaných  osob v počtu < 10, 
− dezinfekce příslušníků, zaměstnanců a členů zasahujících  složek IZS, 

 
c) varianta III: 

− dezinfekce,  
− izolace potencionálně kontaminovaných osob po dobu než budou známy 

výsledky laboratorní analýzy odebraných vzorků, 
− odsun  osob do karanténního místa, počet osob 10<X<50,  případně vyšší, 
− dezinfekce příslušníků, zaměstnanců a členů zasahujících  složek IZS, 

 
6. evidence osob PČR, 
 
 

 KONEC SPOLEČNÉHO ZÁSAHU DLE TÉTO TYPOVÉ ČINNOSTI 
 
 
7. případ, kdy výsledky laboratorních analýz potvrdí přítomnost B-agens nebo toxinů, 
 
8. aktivace protiepidemických opatření (vedena cíleně na základě údajů získaných            

ze seznamů zaevidovaných osob). 
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Návrh obsahu informačního letáku pro potencionálně kontaminované osoby 

– Příloha 2 
 
 

 
Leták se upraví dle aktuální potřeby a připraví k distribuci pouze potencionálně 

kontaminovaným osobám, které budou zaevidovány. 
 
Navrhovaný text: 
 
„Vážený pane, vážená paní, 

došlo k nepotvrzené informaci, že místo, ve kterém jste se dnes vyskytoval(a), bylo 
označeno jako kontaminované neznámou látkou. Přítomnost látky se ověřuje. 

 
     Doporučení (na základě stanovení hygienikem): 
• odejít domů, svléknout veškeré oděvy a osobní věci, které jste měl(a) při sobě a uložit je 

do igelitového pytle (obalu),  
• osprchovat se, zvýšit osobní hygienu, 
• omezit kontakt s ostatními osobami na možné minimum, vynechat návštěvu kulturních     

a jiných masových akcí, necestovat (především prostředky hromadné přepravy osob), 
• doba trvání těchto opatření je ……………………...dní, 
• v případě vzniku zdravotních potíží jako je například horečka, zvracení, těžké dýchaní, 

nevolnost, slabost, průjem, dvojí vidění apod. kontaktujte oznamovací místo na tel. čísle 
150. Při ohlášení uveďte údaje, které jste dnes poskytl(a) o své osobě, tzn. jméno            
a příjmení, rok narození, adresu, kontaktní telefon, příp. přiřazené evidenční označení,    
a místo, kde jste se dostal(a) do kontaktu s neznámou látkou. Potíže zároveň ohlaste 
svému lékaři. 

 
Datum: DD.MM.RRRR“ 
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1. Operační střediska složek IZS a stálé služby 
 
A. Při zásahu složek IZS při nálezu podezřelého předmětu je zabezpečována značná část 

rozhodujících prvotních úkolů procesy v operační úrovni řízení, které jsou nezbytné      
pro úspěšné zvládnutí dalšího vývoje nálezu podezřelého předmětu a musí zajistit:  
a) maximální podporu a servis veliteli zásahu a složkám IZS na místě zásahu, 
b) řízení součinnosti složek IZS na operační úrovni a spolupracujících orgánů mimo 

prostor zásahu do doby, než budou svolány další struktury věcně příslušných 
odpovědných orgánů, 

c) shromáždění veškerých dostupných informací potřebných pro činnost věcně 
příslušných orgánů. 

B. Na plnění úkolů v operační úrovni řízení záchranných a likvidačních prací při zásahu 
v případě nálezu podezřelého předmětu se podílí zejména: 
a) operační a informační střediska IZS HZS kraje (OPIS IZS), 
b) operační středisko územně příslušné Policie ČR Správy kraje (OS PČR Sk), 
c) operační středisko územně příslušného okresního, obvodního, městského ředitelství 

Policie ČR (OS PČR), 
d) operační středisko Operačního oddělení Policejního prezidia ČR (OS PP ČR), 
e) zdravotnické operační středisko územně příslušné zdravotnické záchranné služby 

(ZOS ZZS) 
f) operační a informační středisko MV-GŘ HZS ČR (OPIS MV-GŘ HZS ČR), 
g) Společné operační centrum Ministerstva obrany (SOC MO), 
h) Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO), příp. Styčné místo 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), 
i) místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (OOVZ), Státní zdravotní ústav 

Praha (SZÚ Praha), zdravotní ústavy (ZÚ), příp. národní referenční laboratoře. 
 
2. Úkoly a činnost operačních středisek složek IZS a stálých služeb 
 
A. Úkoly a činnost OPIS IZS 
(V rámci operační úrovně řízení KOPIS HZS kraje samostatně bez pokynů velitele zásahu): 

a) informuje krajského řídícího důstojníka a vedení HZS kraje o zásahu typu „nález 
podezřelého předmětu“, 

b) předá informaci o oznámení nebo nálezu podezřelého předmětu OS PČR (v případě, 
že je příjemcem oznámení),   

c) uvědomí OS PČR o potřebě sil a prostředků pro provedení uzávěr a evidence osob, 
d) uvědomí odpovědného pracovníka protiepidemického oddělení územního pracoviště 

místně příslušné krajské hygienické stanice  – OOVZ a požádá jej o součinnost, 
e) informuje OPIS MV-GŘ HZS ČR o zásahu typu „nález podezřelého předmětu“, 
f) informuje orgány místně příslušné obce i orgány obce s rozšířenou působností, 
g) plní požadavky velitele zásahu na potřebné síly a prostředky, 
h) cestou OS PČR poskytuje nezbytné informace o mimořádné události hlídkám PČR 

provádějícím uzávěru vnější zóny, 
i) prostřednictvím KOPIS HZS kraje povolává zálohy k navýšení počtu sil a prostředků, 
j) v případě potřeby vysílá ochranné prostředky pro osoby na místo zásahu, 
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k) iniciuje transport oděvů na převlečení pro dezinfikované osoby na místo zásahu nebo 
na místo, kde je dezinfekce prováděna, 

l) uloží seznamy potencionálně kontaminovaných osob, které byly zaevidovány           
na místě zásahu, na operačním středisku, 

m) koordinuje dojezd sil a prostředků jiných krajů, příp. sil a prostředků ze zahraničí,     
do místa soustředění složek IZS,  

n) poskytuje informační podporu nasazeným silám a prostředkům, 
o) zabezpečuje opatření ve prospěch záchranných a likvidačních prací z úrovně 

krajských správních úřadů. 

B. Úkoly a činnost OS PČR, OS PČR Sk a OS PP ČR 
a) předá informaci o oznámení nebo nálezu podezřelého předmětu územně 

příslušnému OPIS IZS (v případě, že je příjemcem oznámení), 
b) zabezpečuje povolání a nasazení sil a prostředků PČR podle požadavků velitele 

zásahu (prostřednictvím stanoveného zástupce PČR na místě zásahu), 
c) organizuje dopravní uzávěry podle požadavků velitele zásahu, 
d) povolá na místo zásahu specialistu na problematiku CBRN z územně příslušné 

správy PČR 1, 
e) informuje cestou OS PČR Sk operační středisko PP ČR, 
f) koordinuje spolupráci sil PČR, které vykonávají úkoly orgánů činných v trestním 

řízení se silami PČR, které plní úkoly v rámci záchranných a likvidačních prací podle 
pokynů velitele zásahu2, 

g) informuje cestou OS PP ČR expozitury specializovaných útvarů PČR, které se 
předmětnou problematikou zabývají (obchod se zbraněmi, organizovaný zločin, 
pyrotechnická oblast), 

h) OS PP ČR informuje OPIS MV-GŘ HZS a prověří (u OPIS IZS), zda jsou 
informovány kompetentní orgány (OOVZ, SÚJB, SÚJCHBO), 

i) uloží seznamy potencionálně kontaminovaných osob, které byly zaevidovány          
na místě zásahu, na operačním středisku. 

C. Úkoly a činnost ZOS ZZS 
a) územně příslušné ZOS ZZS uvědomí o nálezu podezřelého předmětu ZOS ZZS  

kraje (pokud jím není samo), 
b) při vyslání posádek ZZS je upozorní na použití odpovídajících osobních ochranných 

prostředků při pohybu v místě zásahu a manipulaci s potencionálně 
kontaminovanými osobami,  

c) na základě konzultace s OOVZ v místě zásahu uvědomí dotčená zdravotnická 
zařízení na možnost kontaminace osob již přivezených od místa nálezu podezřelého 
předmětu, osádek sanitek a sanitek zdravotnických zařízení, pokud se pohybovaly 
v místě nebo bezprostředním okolí místa nálezu podezřelého předmětu,  

d) zabezpečí náhradu za lékaře, který v případě potřeby po nezbytně nutnou dobu 
zůstane  na místě zásahu jako vedoucí lékař zásahu, 

                                                 
1 čl. 5 ZP PP č. 1/2004. 
2 Další činnosti zabezpečuje nezávisle OS PP ČR. Tyto činnosti nejsou předmětem této typové činnosti. V jejich rámci mimo 
jiné (čl. 3 a čl. 4 ZP PP č.1/2004). 
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e) na základě konzultace s OOVZ v místě zásahu zajistí ke zdravotnické přepravě 
vyčleněný přepravní prostředek a odešle je do OOVZ určených zdravotnických 
zařízení k zajištění odborné zdravotní péče, 

f) provede vyrozumění dotčených zdravotnických zařízení o tom, že budou dopraveny 
osoby s podezřením na kontaminaci B-agens nebo toxiny, příp. přesměruje vozidla 
ZZS, které jsou již na cestě, 

g) uloží seznamy potencionálně kontaminovaných osob, které byly zaevidovány           
na místě zásahu, na operačním středisku, 

h) provádí další koordinaci zdravotnického zásahu v součinnosti s OPIS IZS.  
D. Úkoly a činnost OPIS MV-GŘ HZS ČR 

a) vyrozumí SÚJCHBO (ředitele SÚJCHBO, příp. určeného zaměstnance) a požádá jej               
o součinnost, popřípadě ho uvědomí o doručení podezřelého předmětu, 

b) informuje Styčné místo SÚJB, 
c) informuje SITCEN MV, OS PP ČR, příp. také SOC MO, 
d) aktivuje po ověření situace a na základě rozhodnutí řídícího důstojníka štáb MV-GŘ 

HZS ČR  a zahájí ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací; v jejím rámci 
povolává a nasazuje podle potřeb velitele zásahu síly a prostředky uvedené 
v ústředním poplachovém plánu IZS, 

e) poskytuje informační podporu nasazeným silám a prostředkům, 
f) vyrozumí kontaktní body (operační střediska, příp. stálé služby) všech zasahujících 

složek o výsledku laboratorního testu podezřelého předmětu, příp. vzorku. 

E. Úkoly a činnost SOC MO  
a) povolává a nasazuje síly a prostředky Armády ČR vyčleněné do ostatních složek IZS 

podle požadavků OPIS MV-GŘ HZS ČR, 
b) povolává a nasazuje další síly a prostředky Armády ČR v případě, že se 

z mimořádné události vyvine krizová situace velkého rozsahu. 

F. Úkoly a činnost SÚJCHBO 
a) povolává a vysílá síly a prostředky SÚJCHBO, 
b) vyrozumí OPIS MV-GŘ HZS ČR o výsledku testu laboratorních analýz podezřelého 

předmětu a vzorků odebraných na místě zásahu. 

G. Úkoly a činnosti OOVZ, SZÚ Praha, ZÚ, národních referenčních laboratoří 
okamžitě informuje SÚJCHBO, OPIS MV-GŘ HZS ČR a hlavního hygienika ČR                 
o verifikovaném výsledku testu laboratorních analýz podezřelého předmětu a vzorků 
odebraných na místě zásahu prováděných SZÚ Praha nebo ZÚ3, příp. příslušnou národní 
referenční laboratoří. 

 
 
Schvaluji: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán 
  generální ředitel HZS ČR    …………………………. ……………………. 
         podpis   datum 

                                                 
3 § 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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Postup velitele zásahu (kontrolní list) 

 
1. Vyhodnotí rozsah mimořádné události (nálezu podezřelého předmětu) a jí vyvolaných 

ohrožení (např. první odhad počtu potencionálně kontaminovaných osob) za využití 
výsledků souběžně organizovaného průzkumu (viz obecný nástin činnosti složek IZS – 
příloha č. 1 společného listu). 

 
 
 
2. Stanoví celkovou organizaci místa zásahu (viz členění místa zásahu – příloha č. 1). 
 
 
 
3. Stanoví velikost nebezpečné zóny. Stanoví místa vstupů a výstupů zasahujících osob      

do nebezpečné zóny. 
 
 
 
4. Stanoví hranici vnější zóny včetně bezpečnostních uzávěr a režimu na uzávěrách, 

nástupní a týlový prostor složek IZS. 
 
 
 
5. Zakáže nebo omezí vstup nezúčastněným osobám do místa zásahu a nařídí, aby místo  

zásahu opustily osoby, jejichž přítomnost není potřebná. 
 
 
 
6. Uloží PČR provést úplnou uzávěru hranic vnější zóny a regulovat dopravu mimo místo 

zásahu s vytvořením dopravního koridoru pro příjezd zásahové techniky. 
 
 
 
7. Na velitelské stanoviště povolá potřebné funkcionáře HZS ČR, vedoucí a velitele 

spolupracujících složek IZS (OOVZ, PČR, ZZS) a informuje je o základní taktice              
a možných nebezpečích v místě zásahu. Upozorní je na bezpodmínečnou nutnost 
dodržovat příkazy velitele zásahu k používání ochranných prostředků. Uloží jim, aby       
ve své působnosti informovali podřízené o nebezpečích (existence důvodného 
předpokladu výskytu B-agens nebo toxinů) a přijatých opatřeních.  

 
 
 
 

zahájeno splněno 

zahájeno splněno 

zahájeno splněno 

zahájeno splněno 

zahájeno splněno 

zahájeno splněno 

zahájeno splněno 
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8. Určí sektory, úseky a jejich velitele a přidělí do nich odpovídající síly a prostředky složek 
IZS. 

 
 
 
9. Uvede do činnosti dekontaminační stanoviště (viz dezinfekce od B-agens nebo toxinů – 

příloha č. 2). 
 
 
 
10. Stanoví způsob vyvádění osob z nebezpečné zóny a na základě stanovení OOVZ 

provede jejich dezinfekci. 
 
 
 
11. Provede opatření k zamezení šíření kontaminantu. 
 
 
 
12. Umožní zajištění pobytu OOVZ (pokud je způsobilý - má odbornou a zdravotní 

způsobilost, je proškolen a schopen pracovat v daných ochranných prostředcích) 
v nebezpečné zóně při odběru vzorků.  

 
 
 
13. Zajištěním samotného podezřelého předmětu v místě nálezu pověří zpravidla jednotku 

PO.  
 
 
 
14. Pokud OOVZ nestanoví jinak, zajistí uložení podezřelého předmětu, příp. vzorků nebo 

odpadu (např. oděv potencionálně kontaminovaných osob) do dvou samostatně 
uzavíratelných obalů, následně uloží provést dezinfekci vnějšího (druhého) obalu, poté 
zabezpečí umístění podezřelého předmětu, příp. odpadu, do třetího transportního obalu   
a zajistí dezinfekci místa výskytu podezřelého předmětu i místa jeho případného rozptylu. 

 
 
 
15. Uloží zpravidla jednotce PO provést prvotní evidenční označení potencionálně 

kontaminovaných osob (např. číslicí uvedenou na zápěstním kroužku či jiným předem 
smluveným označením) před výstupem z nebezpečné zóny.  
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16. Na výstupu z nebezpečné zóny (z dekontaminačního pracoviště) provádí zdravotnický 
pracovník, případně lékař, prohlídku (dezinfikovaných) osob a rozhodne o jejich další 
zdravotní péči, případně je poučí o další činnosti. Dezinfikovaná osoba obdrží od OOVZ 
rozhodnutí o určených protiepidemických opatřeních a další odborné pokyny OOVZ. 

 
 
 
17. Zajišťuje náhradní oděv pro dezinfikované osoby. 
 
 
 
18. Uloží PČR provést evidenci potencionálně kontaminovaných osob a předat informační 

leták pro potencionálně kontaminované osoby (ten je zpravidla dodán HZS kraje, viz 
návrh obsahu informačního letáku – příloha  č. 2 společného listu). 

 
 
 
19. Po dohodě se  ZZS koordinuje a řídí zajištění zdravotní péče osobám zasaženým 

mimořádnou událostí. Rozhodne o zřízení a umístění prostoru pro poskytnutí zdravotní 
péče a umístění vozidel ZZS.   

 
 
 
20. Zabezpečí prostřednictvím PČR a ZZS evidenci transportů potencionálně 

kontaminovaných osob do zdravotnických zařízení a jejich identifikaci. 
 
 
 
21. Monitoruje odjezdy přítomné záchranářské techniky a s ní věcných prostředků 

(nebezpečnou zónu nesmí opustit žádný věcný prostředek, u kterého nebyla provedena 
dezinfekce). 

 
 
 
22. Uloží zahájit dezinfekci zasahujících věcných prostředků, s kterými byla ukončena 

činnost v nebezpečné zóně, poté co jsou uvedeny do pohotovosti stanoviště 
dekontaminace věcných prostředků a techniky. 

 
 
 
23. Po ukončení činnosti v nebezpečné zóně, případně na dekontaminačním stanovišti 

věcných prostředků a techniky, zahájí provádění dezinfekce dekontaminačního 
pracoviště.  

 
 

zahájeno splněno 

zahájeno splněno 

zahájeno splněno 

zahájeno splněno 

zahájeno splněno 

zahájeno splněno 

zahájeno splněno 

zahájeno splněno 



Katalogový soubor typové  
činnosti 

STČ – 05/IZS 
 

Ministerstvo vnitra- 
GŘ HZS ČR 

Typová činnost složek IZS  
při společném zásahu 

List velitele zásahu
složek 

integrovaného 
záchranného 

systému 

 
Číslo jednací 
PO-2792-9/IZS-2006

Nález předmětu s podezřením           
na přítomnost B-agens nebo toxinů 

Gestor listu 
MV – generální  

ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR

 

Název souboru Datum vydání /aktualizace Strana/počet stran Počet příloh 
06-STČ-05BIO-list VZ.doc 12.12.2006/ 4/4 3/7 

 

 
 
 
24. Pověří příslušníka HZS ČR nebo OOVZ, který odebral vzorky, aby zpracoval průvodní 

dokument k podezřelému předmětu, příp. odebraným vzorkům (viz označování nálezů 
podezřelých předmětů – příloha č. 3). 

 
 
 
25. Zajistí transport a předání podezřelého předmětu, případně odebraných vzorků              

do SÚJCHBO Příbram-Kamenná (zpravidla jednotkou PO). 
 
 
 
26. Ve spolupráci s OPIS IZS a orgány činnými v trestním řízení stanoví místo                     

pro informování o osobách zasažených mimořádnou událostí a určí osoby pro styk         
se sdělovacími prostředky.  

 
 
 
27. Spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení ve věci provedení úkonů  v přípravném 

řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů, které mu bezprostředně 
předcházejí.   

 
 
 
28. Předá místo zásahu odpovědným orgánům k dalšímu řešení. 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
1. Členění místa zásahu  
2. Dezinfekce od B-agens nebo toxinů 
3. Označování nálezů podezřelých předmětů 
 
 
 
 
Schvaluji: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán 
  generální ředitel HZS ČR    …………………………. ……………………. 
         podpis   datum 
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Členění místa společného zásahu složek IZS – Příloha 1 
 

 



Katalogový soubor typové  
činnosti 

STČ – 05/IZS 
 

Ministerstvo vnitra- 
GŘ HZS ČR 

Typová činnost složek IZS  
při společném zásahu 

List velitele zásahu 
složek IZS – 
dezinfekce         

od B-agens nebo 
toxinů 

 
Číslo jednací 
PO-2792-9/IZS-2006

Nález předmětu s podezřením           
na přítomnost B-agens nebo toxinů 

Gestor listu 
MV – generální  

ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR

 

Název souboru Datum vydání /aktualizace Strana/počet stran Příloha 
06-2-STČ-05BIO-Příloha 2.doc 12.12.2006/ 1/3 2 

 

Dezinfekce od B-agens nebo toxinů – Příloha 2 
 
1. Postup při dezinfekci osob používajících ochranný protichemický 

přetlakový oděv  
   
A. Na dekontaminačním pracovišti se na osobu v ochranném protichemickém oděvu nanese 

dezinfekční roztok připravený z  „Persterilu 36 %“ v koncentraci dle níže uvedené tabulky  
a množství cca 1 l.m-2 pomocí dekontaminační sprchy a nechá působit stanovenou 
expoziční dobu. 
a) Provede se oplach vodou (např. mlhová proudnice) v množství cca 10 l.m-2.  
b) Pokud aplikace (nanášení) dezinfekčního roztoku nebyla provedena dekontaminační 

sprchou,  mechanický ruční postup s použitím „Persterilu 36%“ v koncentraci dle níže 
uvedené tabulky a množství cca 1 l.m-2 se ještě jednou opakuje, což znamená, že se 
provádí celkem 2 minuty při stejné koncentraci s následným oplachem podle bodu a). 

c) Stanoveným postupem se vysvleče ochranný protichemický oděv a sundá dýchací 
přístroj. 

B. Ochranný protichemický přetlakový oděv se proti B-agens již dále nemusí dezinfikovat, 
neboť se jedná o průběžnou ohniskovou dezinfekci.  

 

2. Postup při dezinfekci  osob 
 
A. Postup: 

a) Na dekontaminačním pracovišti se oděv zásadně svléká v ochranných rukavicích  
a ukládá se do dvou neprodyšných, samostatně uzavíratelných obalů. Doklady           
a ceniny se ukládají zvlášť do dvou neprodyšných, samostatně uzavíratelných obalů. 

b) Dezinfekce pokožky se provádí otíráním nebo postřikem připraveným z originálního 
roztoku dezinfekčního prostředku „Persteril 36 %“ v koncentracích dle tab. 1 (nesmí 
se aplikovat do očí). Při mechanickém ručním nanášení roztoku je nutné používaný 
roztok po aplikaci na 10 osobách vyměnit za nový. 

c) Mytí pokožky a vlasů se provádí mýdlem s dezinfekčním účinkem, např. Mikano TR, 
s následným oplachem vlažnou vodou. Po osušení se oblékne náhradní oblečení. 

 
Tab. 1  Aplikace dezinfekčního roztoku „Persteril 36 %“ 

Obchodní 
název 
dezinfekčního 
prostředku 

Způsob 
aplikace pro oděvy 

Dezinfekce hasiče v ochranném 
protichemickém přetlakovém 
oděvu 

Dezinfekce  
pokožky osob 

dekontaminační 
sprcha 

2% roztok, expozice 1 min Persteril 36 % 

mechanický ruční 2% roztok, expozice celkem 2 min 

 0,2% roztok, 
 expozice 1 min

 
B. Pro náhradní variantu řešení lze použít dezinfekční prostředek pod obchodním názvem 

„Persteril 15 %“ v koncentracích dle tab. 2. 
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Tab. 2 Aplikace dezinfekčního roztoku „Persteril 15 %“ 

Obchodní 
název 
dezinfekčního 
prostředku 

Způsob  
aplikace pro oděvy 

Dezinfekce hasiče v ochranném 
protichemickém přetlakovém 
oděvu 

Dezinfekce  
pokožky osob 

dekontaminační 
sprcha 

4% roztok, expozice 1 min Persteril 15 % 

mechanický ruční 4% roztok, expozice celkem 2 min 

0,4% roztok, 
expozice 1 min 

 
C. K dezinfekčnímu přípravku pod obchodním názvem „Persteril 36 %“ a „Persteril 15 %“ 

přistupujeme jako ke 100% roztoku. Pro ředění se používá destilovaná, případně pitná 
voda! Jako odměrku pro Persteril je vhodné si připravit nádobku s označením potřebného 
množství pro dezinfekci 2 a 4 osob. Nádobka by měla být z polyetylénu (ne sklo a kov), je 
třeba vzít v úvahu korozívní účinek Persterilu! 

D. Výrobcem Persterilu je CONLAC spol. s r.o. Společnost Conlac pokračuje v tradici výroby 
Persterilu společnosti PEROXIDES s.r.o. (dříve součást Eastman Sokolov a.s.). 

E. Doba použitelnosti Persterilu 36 % je 6 měsíců při správném skladování.  
F. Skladovat v temnu a chladu při teplotě max. 20 oC. Zředěné, nepoužité roztoky je možno 

skladovat v lednici nejdéle 7 dnů. Persteril se vzhledem ke svým korozívním účinkům 
nesmí skladovat v kovových nádobách. Vzhledem k možnosti rozbití neskladujeme 
Persteril zpravidla ani ve skleněných nádobách. 

G. Bezpečnostní opatření k Persterilu 36 %: jedná se o žíravinu s korozívními účinky, 
hořlavou kapalinu II. tř. nebezpečnosti. Persteril s obchodním názvem „Persteril 36 %“ 
nebo „Persteril 15 %“ je výbušný – větrat skladovací prostory! Vhodným hasivem je voda. 
Při práci používat ochranný oděv, gumové rukavice, ochranu očí, případně respirátor 
proti kyselým parám. Při práci se nesmí pít, jíst a kouřit. Po práci je nutné důkladně omýt 
ruce a použít reparační (regenerační) krém. Se zředěnými roztoky lze pracovat bez 
zvláštních bezpečnostních opatření. 

H. Persteril - účinek baktericidní, virucidní, sporicidní, tuberkulocidní, účinek                        
na potencionálně patogenní mykobakteria,  fungicidní účinek na mikroskopické vláknité 
houby (A, B, C, M, T, V).  
Použití: omyvatelné  povrchy,  ruce a  pokožka. 
Poznámka ke spektru účinnosti (A, B, C, M, T, V) dezinfekčních  přípravků (dle Acta       
hygienica, epidemiologica et microbiologica 2/2001): 
A -  usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub, 
B -  virucidní přípravek na široké spektrum virů, 
C – inaktivace bakteriálních spór, 
T – usmrcení mykobakterií komplexu M. tuberculosis, 
M – usmrcení  potenciálně patogenních  mykobakterií, 
V – fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby. 
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3. Dezinfekce povrchů a terénů 
 
A. Na  mokrý povrch či terén: aplikovat  chlorové vápno – posypáním.  
B. Na  suchý povrch či terén: aplikovat  suspenzi 1 díl chlorového vápna a 2 díly vody (musí 

působit minimálně po dobu 30 minut), nebo roztok  chlorového vápna 1:1  (musí působit 
minimálně po dobu 20 min eventuelně do zaschnutí), popřípadě Savo Prim 3%  roztok 
(musí působit minimálně po dobu 30 minut). 

 
 
4. Závěrečné doporučení 
 

Persteril 36 % nebo Persteril 15 % je stanoven jako základní dezinfekční prostředek; 
v případě určení konkrétního B-agens nebo toxinu vhodný dezinfekční prostředek podle 
jeho spektra účinnosti určí OOVZ. 
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Označování nálezů podezřelých předmětů – Příloha 3 

1. Označování nálezů podezřelých předmětů 
 
A. Označení každého nálezu podezřelého předmětu je nutné jednotně zabezpečit tzv. 

Označením nálezu - průvodkou (dále jen „průvodka“), jejíž vzor je uveden níže včetně 
způsobu jejího vyplňování. 

B. Na základě projednání s dalšími složkami IZS průvodku distribuuje územně příslušné 
OPIS HZS kraje při každém zásahu v případech popsaných v této typové činnosti.  

C. Průvodku vypisuje příslušník, zpravidla velitel zasahující jednotky PO, v úzké spolupráci 
s příslušníkem Policie ČR nebo velitelem skupiny Policie ČR (dále jen „příslušníkem 
PČR“), který je u zásahu přítomen, a s příslušným zástupcem OOVZ.  

D. Průvodka se vypisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedna je určena pro územně 
příslušné OPIS HZS ČR. Další vyhotovení jsou určena pro PČR, a pro příslušného  
zástupce OOVZ. Čtvrté vyhotovení je určeno pro nalepení na podezřelý předmět, který 
se předává SÚJCHBO v Příbrami - Kamenné. V tomto případě je nutné průvodku vložit       
do igelitového obalu nebo jiného vhodného průhledného obalu, např. mikroténového 
sáčku, a dobře přilepit na podezřelý předmět, např. neprůhlednou samolepící páskou. 
V žádném případě nelze průvodku k podezřelému předmětu připínat, např. špendlíkem, 
aby nedošlo k porušení bezpečného obalu určeného pro předání podezřelého předmětu 
SÚJCHBO. Soubor takto jednotlivě označených podezřelých předmětů nebo několik 
předmětů z jednoho místa nálezu se předá SÚJCHBO k provedení dalších opatření. 
V případě několika podezřelých předmětů z jednoho místa nálezu se následně vyhotoví 
seznam všech předmětů s čísly průvodek umístěnými v souhrnném obalu (sudu). 

 
2. Způsob vyplňování Oznámení nálezu - průvodky 
 
A. Průvodku vyplňuje ve všech čtyřech vyhotoveních velitel zasahující jednotky PO, která 

řeší zásah na nález podezřelého předmětu ve spolupráci s příslušníkem PČR                   
a příslušným OOVZ, kteří jsou u zásahu přítomni. 

B. Vyplňování jednotlivých položek: 
a) Evidenční číslo okresu: se uvede zleva  dvoucifernou číslicí kód kraje                      

a jednocifernou číslicí (písmenem) kód územního odboru HZS kraje podle Pokynu 
generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 4/2001.  

b) Den/měsíc/rok: se uvede ve dvouciferných číslech, přičemž se používají nuly, např. 
091206. 

c) Pořadové číslo nálezu ve dni v okresu: se uvede z pravé strany to pořadové číslo 
podezřelého nálezu, které je registrováno na územně příslušném OPIS HZS kraje. 

d) Označení útvaru Policie ČR: toto označení sdělí příslušník PČR, který je u zásahu 
přítomen. 

e) Č.j. nebo č. případu Policie ČR: tento údaj sdělí příslušník PČR, který je u zásahu 
přítomen. 

f) Orientační číslo SÚJCHBO: se na místě zásahu nevyplňuje, tento údaj slouží       
pro SÚJCHBO. 
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g) Místo nálezu: zapíše se plná adresa místa nálezu a objekt, ve kterém byl nález 
zajištěn, případně další upřesňující popis, např. město, ulice, č.p., Pošta 3 - přepážka 
č. 2 nebo Městský úřad - podatelna. 

h) Nález zajistil: se uvede plné jméno a příjmení osoby, která podezřelý předmět 
zajistila – odebrala z místa nálezu, umístila do přepravních obalů, a její pracovní či 
funkční zařazení (např. epidemiolog KHS, OEČ příslušníka HZS ČR). 

i) Kontakt: se uvede adresa vysílající organizace osoby zajišťující podezřelý předmět 
nebo vzorek, příp. telefonické spojení. 

j) Nálezce (oznamovatel): se uvede plné jméno a příjmení osoby, která podezřelý 
předmět nalezla nebo oznámila. 

k) Adresa: se uvede plná adresa nálezce (oznamovatele). 
l) Telefon: se uvede pevná linka nebo mobilní telefonické spojení na nálezce 

(oznamovatele). 
m) Poučení: nálezce (oznamovatel) je na místě seznámen příslušníkem PČR, který je    

u zásahu přítomen, nebo velitelem zasahující jednotky PO s tím, že s podezřelým 
předmětem bude manipulováno a že předmět může být zničen.  

n) Podpis nálezce: po vyplnění dosavadních údajů v průvodce a po seznámení 
s poučením se nálezce (oznamovatele) vlastnoručně podepíše.  

o) Zajištěný předmět (věc) podléhá zvláštnímu režimu: se uvede označením ANO – 
NE, přičemž nehodící se škrtne. Rozhodnutí o označení ANO či NE sdělí příslušník 
PČR, který je u zásahu přítomen. V případě, že příslušník PČR rozhodne o označení 
ANO, zároveň upozorní velitele zasahující jednotky PO na skutečnost, že                 
při manipulaci s předmětem je nutné co nejvíce postupovat tak, aby nedošlo             
ke znehodnocení případných stop pro další zkoumání.  

p) Cenina: se  uvede označením ANO – NE – NEZJIŠTĚNO, přičemž nehodící se 
škrtne. O označení, že se jedná o ceninu  stanoví  příslušník PČR, který je u zásahu 
přítomen. Ceniny mohou být v podobě listinné nebo věcí, např. předměty z drahých 
kovů. 

q) Potencionálně kontaminované osoby: se  uvede označením ANO – NE, přičemž 
nehodící se škrtne. Seznam potencionálně kontaminovaných osob se ukládá            
na územně příslušném OPIS HZS kraje. 

r) Průvodku vyplnil: jméno a příjmení a vlastnoruční podpis toho, kdo vyplnil 
průvodku, zpravidla velitele zasahující jednotky PO. 

 
*   jedná se o údaj doplňující vysvětlení k vyplňování a uložení seznamu potencionálně 

kontaminovaných osob. 
* * jedná se o doplňující údaj o tom, jak má být se zásilkou (předmětem) podléhající(mu) 

zvláštnímu režimu PČR nebo s ceninou dále nakládáno. 
 
 



  

Označení  nálezu  -  průvodka 
 

                Označení útvaru Policie ČR:…………………………………………………………. 

Evidenční číslo okresu  Den / měsíc / rok        Pořadové číslo nálezu 
         ve dni v okresu 

 Č.j. nebo č. případu Policie ČR:………………………………………………… 

 

 

 

 

     

Orientační číslo SÚJCHBO 

Místo nálezu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….… 
adresa, objekt 

Nález zajistil:…………………………………………………………………………………………………………Kontakt:…………………………………………………………… 

            jméno, příjmení, funkce     adresa organizace, telefon 

Nálezce (oznamovatel): …………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 
jméno, příjmení 

Adresa:………………………………………………………………………………………………………………..…Telefon:…………………………………………………………… 

 

 Souhlasím s tím, že se zásilkou bude manipulováno a dále s jejím případným zničením.  

Podpis nálezce: ……………………………… 

Zajištěná zásilka (věc) podléhá 
zvláštnímu režimu Policie ČR** 

ANO – NE * 

  
Cenina** 

ANO – NE – NEZJIŠTĚNO *
              Potencionálně kontaminované osoby:   ano / ne *                                        Průvodku vyplnil: 
………………………………………………. 

*     Nehodící se škrtněte. Seznam osob bude uložen na územně příslušném OPIS HZS kraje. 

**   Vrátí se oprávněné osobě. 
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1.   Úkoly a postup činnosti jednotek PO 
 
A. Zásah a činnost jednotek PO jsou organizovány a prováděny v souladu s příslušnými 

právními předpisy1. 
B. Velitelem zásahu je velitel jednotky PO, zpravidla příslušník HZS ČR. Velitel zásahu:  

a) stanoví celkovou organizaci místa zásahu (členění místa zásahu podle rozsahu 
mimořádné události a potřeb koordinace záchranných a likvidačních prací), 

b) stanoví velikost nebezpečné zóny,  
c) stanoví hranici vnější zóny včetně bezpečnostních uzávěr a režimu na uzávěrách, 

nástupní a týlový prostor složek IZS, 
d) zřídí velitelské stanoviště a v případě potřeby stanoviště štábu velitele zásahu, 
e) vymezí úseky, určí jejich velitele a přidělí do nich odpovídající síly a prostředky 

složek IZS, 
f) uvede do činnosti zjednodušenou dezinfekci osob (zřídí dekontaminační stanoviště), 

zřídí dekontaminační prostor, 
g) ve spolupráci s ostatními složkami IZS, a pokud to situace v místě zásahu vyžaduje, 

zřídí nebo se podílí na důležitých organizačních strukturách místa zásahu, jako jsou 
zejména:  

• prostor pro poskytnutí zdravotní péče potencionálně kontaminovaným 
osobám, příp. osobám zraněným,  

• shromaždiště zachráněných, popř. vyvedených, kteří nepotřebují 
zdravotnickou pomoc, 

• prostor pro dezinfekci věcných technických prostředků a techniky použitých 
při zásahu,  

• místo pro informování sdělovacích prostředků, 
• místo pro informování o potencionálně kontaminovaných osobách,  

h) organizační struktury velení a organizace zásahu zpravidla zřizuje ve vnější zóně 
zásahu, na návětrné straně mimořádné události tak, aby byl zajištěn příjezd i odjezd 
techniky složek IZS. 

 
2.   Průzkum 
 
A. Jednotky PO provádějí průzkum.    
B. Cílem průzkumu je: 

a) zjistit rozsah ohrožení kontaminantem v místě nálezu podezřelého předmětu, 
zamezit šíření kontaminantu, odhadnout šíření kontaminace mimo místo nálezu 
podezřelého předmětu aj., 

b) zjistit charakteristická nebezpečí pro zasahující síly a prostředky, 
c) zjistit místo výskytu osob ohrožených případnou kontaminací a míru jejich ohrožení, 
d) zjistit místo výskytu zdrojů rizik a pravděpodobnost a úroveň ohrožení zasahujících  

i ohrožených osob jejich působením. 
 
                                                 
1  Např. § 70 zákona 133/1985 Sb, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci             

a činnosti jednotek PO, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., Bojovým řádem jednotek PO vydaného pokynem GŘ HZS ČR       
a NMV č. 40/2001, ve znění pozdějších pokynů (dále jen „Bojový řád“) – např. list L8, N2, N3, L6, L1, L3. 
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3.   Úkoly jednotek PO na místě zásahu 
 
A. Činnosti na místě zásahu provádí jednotky PO po soustředění potřebného množství sil  

a prostředků v úzké součinnosti s ostatními složkami IZS a na žádost velitele zásahu 
zejména: 

a) provádí průzkum a opatření ke snížení rizika, organizují nástupní prostor, týlový 
prostor a štáb velitele zásahu, 

b) vyhledávají místo nálezu podezřelého předmětu, 
c) provádí vyhledávání a jištění, provádí vyvedení osob, příp. záchranu osob,       
d) podílí se na evakuaci nebezpečných látek sekundárně přítomných v nebezpečné 

zóně, a nebo zajistí ochranu zařízení, ve kterých jsou tyto látky skladovány,  
e) provádí dezinfekci2 osob i zasahujících a transport na stanoviště pro jejich 

shromáždění, 
f) technicky podporují činnost ostatních složek IZS na jejich vyžádání, 
g) provádějí režimová opatření na místě zásahu, 
h) organizují záchranné a likvidační práce na místě nálezu tak, aby byly zachovány co 

nejvíce věcné důkazy a stopy sloužící pro potřeby trestného řízení;  
i) zabezpečují ochranu zasahujících osob složek IZS před účinky B-agens nebo toxiny          

a vedou časovou evidenci pohybu příslušníků jednotek PO (příp. i dalších 
zasahujících osob) v kontaminovaném prostoru (v návaznosti na to je střídají), 

j) provádí OOVZ stanovenou dezinfekci zraněných před jejich převozem                     
do zdravotnických zařízení, 

k) zpravidla provádí prvotní evidenční označení potencionálně kontaminovaných osob 
před výstupem z nebezpečné zóny, 

l) přeruší na pokyn velitele zásahu činnosti, které bezprostředně nesouvisejí 
s ochranou lidských životů, zdraví a životního prostředí, pokud hrozí riziko zvýšené 
kontaminace.  

B. Jednotky PO mohou být nasazeny následně i k dalším činnostem. Jsou to: 
a) zřízení shromaždiště vyvedených a zachráněných osob, 
b) zajištění nástupního a týlového prostoru složek IZS. 

 
4.   Síly a prostředky jednotek PO 
 
Síly a prostředky jednotek PO vysílá OPIS IZS na základě vyhodnocení obdržených 
informací, v souladu s požárním poplachovým plánem a podle požadavků velitele zásahu. 
Na základě požadavku velitele zásahu mohou být povolány další síly a prostředky. 
 

                                                 
2 Viz také § 69 odst. 1 písm. e) a § 86 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: „ Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou: 
e) příkaz k provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce a deratizace na celém zasaženém území; ohniskovou dezinfekci, 
dezinsekci a deratizaci provede zdravotní ústav (§ 86 odst. 1), stanoví-li tak rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného 
zdraví. Náklady na tuto ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provedenou zdravotním ústavem jsou hrazeny                
ze státního rozpočtu.“ 
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5. Součinnost s dalšími složkami IZS 
 
Velitel zásahu a velitelé jednotek PO spolupracují s veliteli nebo vedoucími nasazených 
složek IZS.  
 
6.   Přehled právních předpisů 
 
Úkoly jednotek PO v souvislosti s nálezem podezřelého předmětu jsou stanoveny 
v následujících předpisech: 

a) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
b) nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění 

nařízení vlády č. 498/2002, 
c) vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru, 
d) vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany,            

ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., 
e) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
f) vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., 
g) vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 
 
 
 
 
 
 
Schvaluji: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán 
  generální ředitel HZS ČR    …………………………. ……………………. 
         podpis   datum 
 
 
 
 



Katalogový soubor typové 
činnosti 

STČ – 05/IZS 

 

 
 

Policie 
České republiky 

 

Typová činnost složek IZS  
při společném zásahu 

List 
 

Policie 
České republiky 

 
Číslo jednací 
PPR-314-6/SKR-2006

Nález předmětu s podezřením           
na přítomnost B-agens nebo toxinů 

Gestor listu 
Policejní prezidium 
České republiky 

 

Název souboru Datum vydání /aktualizace Strana/počet stran Počet příloh 
08-STČ-05BIO-list PČR.doc 12.12.2006/ 1/4 0/0 

 

 

 
1.    Úkoly a činnosti sil a prostředků Policie ČR 
 
A. Zásah a činnost příslušníků Policie České republiky (dále jen „PČR“) jsou organizovány            

a prováděny v souladu s právními předpisy1 a příslušným konspektem odborné přípravy. 
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. orgán PČR 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. I v těchto případech se ale řídí příkazy velitele 
zásahu, kterými stanoví nezbytná opatření pro ochranu životů a zdraví osob ve složkách 
IZS2 . 

C. Činnosti na místě zásahu PČR provádí v úzké součinnosti s ostatními složkami IZS              
a na základě příkazů velitele zásahu. Velitelem zásahu je velitel jednotky požární ochrany, 
zpravidla příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“). 

D. PČR na místě zásahu zejména: 
a) chrání bezpečnost osob a majetku, 
b) spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho 

obnovení, 
c) zajišťují náhradní přepravu orgánů ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“), 
d) dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení, 
e) monitoruje situaci v oblasti dopravy a pohybu osob v rámci výkonu služby, 
f) hlídky PČR poskytují obyvatelstvu nezbytné informace o mimořádné události včetně 

informací dopravních. 
E. PČR vede evidenci příslušníků PČR účastnících se zásahu při nálezu podezřelého předmětu. 
 
2. Síly a prostředky PČR 
 
Činnosti v souvislosti s mimořádnou událostí vykonávají: 

a) příslušníci a technika služby pořádkové policie a služby dopravní policie územně 
příslušného okresního, městského nebo obvodního ředitelství PČR, 

                                                 
1 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. § 1 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky  
č. 429/2003 Sb.  
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b) příslušníci a technika organizačních článků územně příslušné krajské správy PČR, 
specialista na problematiku chemického, biologického, radiologického nebo jaderného 
materiálu (dále jen „CBRN“) ze Služby kriminální policie a vyšetřování, 

c) příslušníci a technika útvarů PČR s působností na celém území České republiky nebo 
organizačních článků Policejního prezidia ČR, zejména specialista na problematiku CBRN. 

 
3. Plnění úkolů v místě mimořádné události 
 
Přehled činností PČR v místě mimořádné události: 
 
3.1. Uzávěra vnější zóny a regulace pohybu osob do a ze zóny 
 
A.   Tyto činnosti provádějí obvykle pěší nebo motorizované hlídky PČR. 

Bližší vymezení uzávěry vnější zóny: 
a) uzávěru obvykle provádí několik hlídek PČR, 
b) slouží k zajištění nerušeného prostředí pro práci složek IZS, 
c) k zajištění bezpečnosti nezúčastněných osob a k zamezení vstupu nebo vjezdu 

nezúčastněným osobám. 
B.   Hlídky PČR musí zejména: 

a) zaujmout svá místa za hranicí vnější zóny podle příkazů velitele zásahu, 
b) používat velitelem zásahu stanovené ochranné pomůcky,  
c) zabezpečovat velitelem zásahu stanovená režimová opatření na vstupech a výstupech    

do vnější zóny, zejména: 
o umožnit vjezd vozidlům a vstup osobám jedoucím ve služebních vozidlech označených 

znakem HZS ČR, PČR, ZZS aj. na základě příkazů velitele zásahu, 
o umožnit vjezd ostatních složek IZS a jiným vozidlům na základě příkazů velitele 

zásahu, 
o znemožnit vstup a vjezd do uzavřeného prostoru (vnější zóny) nepovolaným osobám, 

e) poskytovat nezbytné informace o mimořádné události složkám IZS vjíždějícím              
do uzavřeného prostoru; hlídkám PČR je poskytuje přímo velitel zásahu nebo OPIS IZS 
cestou operačního střediska PČR, 

f) využívat oprávnění příslušníka PČR k pomoci (výzvou) ve spolupráci s orgány obcí  
ve vedení potřebných evidencí vyváděných a popřípadě dezinfikovaných osob, 

g) uvedená opatření plnit ve stanoveném rozsahu do odvolání. 
C. Příslušníci služby pořádkové policie PČR nejsou obvykle vybaveni žádnými ochrannými 

pomůckami využitelnými při této mimořádné události.  
 
3.2. Evidence osob 
 
Na příkaz velitele zásahu a za dodržení velitelem zásahu stanovených podmínek pro ochranu 
zasahujících sil se mimo nebezpečnou zónu zřídí stanoviště pro evidenci osob, ve kterém budou 
potencionálně kontaminované osoby opouštějící nebezpečnou zónu jednotlivě zaevidovány. 
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Evidenci provedou příslušníci PČR, kteří mají pravomoc požadovat prokázání totožnosti3,             
ve spolupráci s příslušníky HZS ČR, kteří jsou oprávněni vyzvat osobu, která se nepodřídí 
stanoveným omezením, aby prokázala svoji totožnost4, a dále ve spolupráci s OOVZ (návaznost 
na rozhodnutí OOVZ, viz bod H. Společný list). Pro evidenci osob může PČR využít tiskopis 
„Kontrola osoby“ (dále jen „tiskopis“). Požadované údaje ze strany evidovaných osob jsou 
následující:  

 jméno a příjmení, 
 rok narození, 
 údaje o místu trvalého pobytu, příp. místu, kde se osoba zdržuje, 
 kontaktní telefon. 

Při evidenci je potřeba evidované osoby poučit o tom, aby případné nově vzniklé zdravotní potíže 
bezodkladně ohlásili svému ošetřujícímu lékaři a současně na tel. linku 150, kde uvedou, že byly 
na místě nálezu. V rámci evidence osob vyplní příslušníci PČR do tiskopisu také prvotní 
evidenční označení osoby (bylo-li evidované osobě předěleno), jež je příslušníky HZS ČR 
zpravidla přiřazeno potencionálně kontaminovaným osobám před vyvedením z nebezpečné zóny. 
PČR na základě vyplněných tiskopisů vyhotoví celkový seznam evidovaných osob obsahující výše 
uvedené zvýrazněné údaje. Jeden výtisk následně předá veliteli zásahu. Při evidenci se 
jednotlivým osobám předávají informační letáky s nezbytnými pokyny, doporučeními              
a informacemi. Informační letáky jsou na stanoviště pro evidenci osob zpravidla dodány HZS kraje.  
 
4. Součinnost s dalšími složkami IZS 
 
A. Vlastní součinnost PČR s dalšími složkami IZS při této mimořádné události, bude probíhat dle 

standardních činností určených pro činnost PČR a dle vývoje mimořádné události.  
B. Součinnost s obecní a městskou policií (je-li v místě zřízena) 

Strážníci v okolí místa zásahu: 
a) zabezpečují místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce, 
b) přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 
c) zajišťují veřejný pořádek na evidenčních místech vyvedených osob, případně na místech 

jejich nouzového ubytování, 
d) přispívají v rozsahu stanoveném zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu              

na pozemních komunikacích, 
e) upozorňují fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních přepisů     

a činí opatření k nápravě, 
f) provádějí vnější uzávěry místa zásahu, 
g) zajišťují veřejný pořádek v souvislosti s vyvedením či evakuací, 
h) poskytují nezbytné tísňové informace o mimořádné události obyvatelstvu. 

 
 
 

                                                 
3 Dle § 13 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
4 Dle § 4 odst. 1 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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5. Přehled právních a dalších předpisů 
 
PČR je ozbrojený bezpečnostní sbor, který plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku  
a bezpečnosti a další úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy:  

a) zákon č. 140/1960 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
b) zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů, 
c) zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, 
d) zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR, ve znění 

pozdějších předpisů, 
e) závazný pokyn policejního prezidenta č. 4/2002, kterým se upravuje postup příslušníků 

Policie ČR v souvislosti s nálezem věci, 
f) závazný pokyn policejního prezidenta č. 1/2004, kterým se stanoví postup v případech 

podezření z výskytu radioaktivního materiálu, chemické nebo biologické nebezpečné látky, 
g) závazný pokyn policejního prezidenta č. 135/2001, kterým se upravuje věcná, funkční  

a místní příslušnost znaleckých (expertizních) pracovišť Policie ČR, ve znění závazného 
pokynu policejního prezidenta č. 84/2004, 

h) závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2001, ke kriminalistickotechnické činnosti 
Policie ČR, ve znění závazného pokynu policejního prezidenta č. 84/2004, 

i) závazný pokyn policejního prezidenta č. 129/2001, kterým se zřizuje systém 
posttraumatické intervenční péče příslušníkům Policie ČR, kteří prožili traumatizující 
událost v souvislosti s plněním služebních úkolů,  

j) závazný pokyn policejního prezidenta č. 130/2001, kterým se upravuje postup Policie ČR 
při plnění úkolů v trestním řízení, ve znění pozdějších předpisů. 

k) závazný pokyn policejního prezidenta č. 136/2006, kterým se upravuje postup při hlášení 
události a provozování informačního systému UDÁLOST, 

l) závazný pokyn policejního prezidenta č. 17/2005, kterým se upravuje jednotný výkon 
služby operačních středisek Policie ČR, 

m) závazný pokyn policejního prezidenta č. 19/2005, kterým se upravuje provozování 
integrovaného komunikačního a řídícího systému „DISPEČER – MAJÁK 158“, 

n) „Rámcová smlouva mezi MV a MO  o spolupráci v oblasti IZS“ platná od 27. března 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schvaluji: plk. Mgr. Vladislav Husák 
       policejní prezident   ……………………….  ……………………. 
          podpis    datum 
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1. Ohlášení nálezu podezřelého předmětu 
 
Nález podezřelého předmětu ohlásí operační a informační středisko IZS HZS kraje (dále jen 
„OPIS IZS“) odpovědnému pracovníkovi protiepidemického oddělení územního pracoviště 
místně příslušné krajské hygienické stanice (dále jen „KHS“) – orgánu ochrany veřejného 
zdraví (dále jen „OOVZ“) – a požádá jej o součinnost. OOVZ předá informaci řediteli KHS.  
 
2. Kompetence OOVZ 
 
A. Kompetence OOVZ jsou obecně dány níže uvedenými zákonnými normami (bod 6). 
B. Činnost OOVZ v místě zásahu je zaměřena k předběžnému odhadu rizika vyplývajícího 

z nálezu podezřelého předmětu, stanovení dalšího postupu, zajištění odběrů vzorků         
a zajištění protiepidemických a dalších preventivních opatření u potencionálně 
kontaminovaných osob včetně nařízení karanténních opatření. 

 
3. Síly a prostředky 
 
A. OOVZ se dostaví na místo zásahu neprodleně na výzvu OPIS IZS. Dojezdový čas OOVZ  

na místo zásahu v rámci okresu nepřesáhne 60 minut. V pracovní době zajistí přepravu 
OOVZ vedoucí územního pracoviště KHS prostředky KHS, případně bude na základě 
požadavku přeprava zajištěna prostředky PČR nebo jednotky PO. V mimopracovní dobu 
je dostupnost OOVZ zajištěna mobilním telefonem a doprava na místo zásahu bude 
zajištěna prostředky KHS, případně bude na základě požadavku přeprava zajištěna 
prostředky PČR nebo jednotky PO.  

B. O nasazení dalších pracovníků OOVZ v případě nálezu podezřelého předmětu rozhoduje 
ředitel KHS, případně jeho zástupce. 

C. Vlastní epidemiologické šetření v místě nálezu podezřelého předmětu s vymezením 
rozsahu nebezpečné zóny a počtu potencionálně kontaminovaných osob provede 
odborný pracovník OOVZ, který má příslušnou zdravotní a odbornou způsobilost           
pro používání stanovených ochranných pracovních prostředků. 

D. OOVZ je k činnostem na místě zásahu vybaven k odběru vzorků z místa nálezu 
podezřelého předmětu.  

E. Státní zdravotní ústav Praha (dále jen „SZÚ Praha“) a zdravotní ústavy, příp. národní 
referenční laboratoře budou aktivovány dle potřeby.  

 
4. Plnění úkolů a činností sil a prostředků OOVZ 
 
A. Úkoly a činnosti: 

a) stanovení režimu celkových protiepidemických opatření a stanovení preventivních                   
a profylaktických opatření u potencionálně kontaminovaných osob, 

b) stanovení režimových opatření pro osoby v místě zásahu po provedené dezinfekci, 
c) shromáždění potenciálně kontaminovaných osob a jejich informování o opatřeních 

k zajištění jejich zdraví a o prvních příznacích (projevech) možného onemocnění 
v souvislosti s nálezem podezřelého předmětu, 
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d) odběr vzorků z místa nálezu podezřelého předmětu ve spolupráci s jednotkou PO 
k analýzám, 

e) spolupráce při vyplňování průvodního dokumentu k odebraným vzorkům, příp. 
podezřelému předmětu, 

f) neprodlené informování nadřízeného OOVZ, předání informace hlavnímu hygienikovi 
ČR. 

B. Při epidemiologickém šetření je událost dokumentována zápisem obsahujícím popis 
způsobu kontaminace, počet potencionálně kontaminovaných osob, popis místa, kde 
k události došlo, a popis všech preventivních a profylaktických opatření a dezinfekce 
osob i místa výskytu, případně se zajistí další dokumentace včetně fotodokumentace     
po dohodě s velitelem zásahu.  

C. Územně příslušný OOVZ rozhodne o druhu a způsobu provedení protiepidemických 
opatření v prostoru nebezpečné zóny a u potencionálně kontaminovaných osob. 
Potencionálně kontaminovaná osoba obdrží od OOVZ rozhodnutí o určených 
protiepidemických opatřeních. Vyžaduje-li to naléhavost situace, může OOVZ 
potencionálně kontaminované osobě rozhodnutí oznámit ústním vyhlášením. Den ústního 
vyhlášení rozhodnutí je dnem oznámení rozhodnutí. Vyhlášené rozhodnutí uvede OOVZ 
do zápisu; neprodleně však potencionálně kontaminované osobě doručí jeho písemné 
vyhotovení. Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 3 dnů ode dne doručení 
písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek.1 

D. V rozhodnutí OOVZ může být stanoven lékařský dohled2 v rozsahu odpovídajícím 
charakteru použitého podezřelého B-agens nebo toxinu. Lékařský dohled zajistí příslušný 
(registrující) praktický lékař, příp. jiný určený lékař, který provede  i případná profylaktická 
opatření (např. aplikaci antibiotik) podle pokynu OOVZ. Pasivní imunizaci mohou 
výjimečně provést také OOVZ vlastními silami. V indikovaných případech budou 
potencionálně kontaminované osoby sledovány na určeném infekčním oddělení. 

 
5. Součinnost s dalšími složkami IZS 
 
A. OOVZ spolupracují v místě nálezu podezřelého předmětu se složkami IZS v souladu 

s níže uvedenými právními předpisy (bod 6). 
B. Ohniskovou dezinfekci3 může provést zdravotní ústav4 podle pokynů OOVZ. V případech 

dezinfekce malého rozsahu (např. dezinfekce jednotlivců – příslušníků, zaměstnanců       
a členů zasahujících složek IZS, příp. potencionálně kontaminovaných osob) tuto provádí 
zpravidla jednotka PO podle pokynu OOVZ, který určí rozsah dezinfekce a dezinfekčních 
prostředků podle jejich dostupnosti, včetně jejich koncentrace a doby expozice. 
Dezinfekce potencionálně kontaminovaných osob je provedena v  dekontaminačních 
zařízeních podle pokynu OOVZ.  

C. OOVZ ve spolupráci s jednotkou PO zajistí odběr vzorků, případně podezřelý předmět              
k  analýzám a zbytek podezřelého předmětu zajistí k likvidaci. Po vyloučení (nástražných) 

                                                 
1 § 67 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“). 
2 § 2 odst. 6 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. 
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výbušných systémů je podezřelý předmět vložen do dvou neprodyšných samostatně 
uzavíratelných obalů, vnější je dekontaminován, a jednoho dalšího vnějšího 
(přepravního) obalu a odeslán do laboratoří Státního ústavu jaderné, chemické                 
a biologické ochrany (dále jen „SÚJCHBO“) v Příbrami-Kamenné . 

D. Laboratoře určené k verifikaci výsledků analýz, které byly provedeny v SÚJCHBO, 
neprodleně informují SÚJCHBO, OPIS MV-GŘ HZS ČR a hlavního hygienika ČR             
o výsledcích verifikace. 

 
6.  Přehled právních předpisů 
 

a) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

b) zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

c) zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, 
d) vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky předcházení vzniku a šíření 

infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení 
ústavů sociální péče. 
 

  
 
 
Schvaluji:      MUDr. Michael Vít, Ph.D.  

       náměstek ministra zdravotnictví  
- hlavní hygienik ČR     ………………………….   ……………………. 

         podpis   datum 
 
 

                                                 
3 Dle § 65 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. je ohniskem nákazy místo, ve kterém se šíří nákaza. Jeho součástí je nebo byl zdroj 
nákazy, fyzické osoby podezřelé z nákazy a složky jejich prostředí. 
4 § 69 odst. 1 písm. e) a § 86 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. 
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1. Kompetence ZZS 
 
A. Kompetence zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“) jsou obecně dány níže 

uvedenými zákonnými normami (bod 5). Činnost v místě zásahu a vazby na ostatní 
specializovaná zdravotnická zařízení jsou koordinována zdravotnickým operačním 
střediskem (dále jen „ZOS“) 

B. ZZS je zřízená k poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče. Tato péče 
zahrnuje neodkladnou péči o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého  
onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání    
do zdravotnického zařízení poskytovaná při stavech, které: 
a) bezprostředně ohrožují život postiženého, 
b) mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, 
c) způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny, 
d) působí náhlé utrpení a náhlou bolest, 
e) působí změny chování a jednání  postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho 

okolí.  
C. Základní úkoly ZZS jsou vymezeny v § 2 vyhlášky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické 

záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.        
 
2. Síly a prostředky     
 
A. K plnění zdravotnických úkolů v rámci typové činnosti je využito:  

a) ZOS, 
b) výjezdových skupin ZZS včetně letecké záchranné služby, 
c) součinnosti se zdravotnickými zařízeními, disponujícími izolačními lůžky. 

B. Výjezdové  skupiny  používají ke své činnosti speciálně upravené a vybavené dopravní 
prostředky, pracovní oděv a další potřeby pro výkon odborné činnosti. Minimální úprava   
a vybavení dopravních prostředků jsou uvedeny ve zvláštním právním předpisu1.  

C. Výjezdové skupiny ke své činnosti s potencionálně kontaminovanými osobami  používají 
odpovídajících osobních ochranných pomůcek a izolačních ochranných prostředků (např. 
biovaků). 

 
3. Plnění úkolů a činnosti sil a prostředků ZZS 
 
A. Úkoly a činnosti: 

a) provedení primárních výkonů k poskytnutí přednemocniční neodkladné péče včetně 
dopravy do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení, 

b) nepřetržité zabezpečení, organizace a řízení koordinace součinnosti s praktickými 
lékaři, s orgány ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“) a s lékařskou službou 
první pomoci, 

c) zajištění dostatečných kapacit pro případnou potřebu zdravotnického převozu osob 
k dalšímu odbornému ošetření, 

                                                 
1 Vyhláška č. 49/1993 Sb. , o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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d) zajištění potřebných léků (dříve indikovaných) potencionálně kontaminovaným 
osobám, 

e) nutné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků výjezdové skupiny        
při pohybu v místě určení a při ošetření a manipulaci s  potencionálně 
kontaminovanými osobami při vyslání posádek  ke zdravotnickému zásahu do místa 
zásahu složek IZS, 

f) poskytnutí odborné přednemocniční neodkladné péče za použití odpovídajících 
osobních ochranných prostředků a izolačních ochranných prostředků (např. biovaků), 

g) poskytnutí lékaře, který v případě potřeby po nezbytně nutnou dobu zůstane na místě 
zásahu jako vedoucí lékař zásahu k poskytování přednemocniční neodkladné péče, 

h) na základě konzultace s odpovědným pracovníkem OOVZ v místě zásahu zajištění 
přepravy potencionálně kontaminovaným osobám v izolačním přepravním prostředku 
(např. biovak), 

i) součinnost s  dalšími základními složkami IZS a ostatními složkami prostřednictvím 
operačních a informačních středisek IZS. 

B. Úkoly a činnosti dalších zdravotnických zařízení na výzvu ZOS: 
a) připravení svých odborných pracovišť k ošetření a stabilizaci zdravotního stavu osob,  
b) zahájení následné odborné péče podle druhu a rozsahu poruchy zdraví osob, 
c) předání ZOS místně příslušné ZZS potřebné osobní údaje o zraněných osobách         

a charakteru poranění, 
d) spolupráce s příslušným ZOS ZZS při sestavení závěrečné zprávy z podkladů vlastní 

dokumentace. 
C. Vyšetření a ošetření výjezdová skupina neposkytne v těch případech, kdy by jejich  

provedení  vážně ohrozilo  zdraví nebo život členů skupiny.2 
 
4. Součinnost s dalšími složkami IZS 
 
A. Zasahující složky a výjezdové skupiny ZZS spolupracují v místě nálezu podezřelého 

předmětu se složkami IZS v souladu s níže uvedenými právními předpisy (bod 5).  
B. Součinnost s dalšími složkami IZS zajišťuje ZOS ZZS prostřednictvím operačních            

a informačních středisek IZS jednotným spojovým systémem. 
 
5. Přehled právních předpisů 
 

a) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

b) vyhláška 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších 
předpisů, 

c) zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, 
d) vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení 

zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, 
e) vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., 

                                                 
2 § 6 vyhlášky č. 434/1992 Sb. , o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů. 
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f) zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních,      
ve znění pozdějších předpisů,  

g) zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních 
a o změně některých zákonů, 

h) vyhláška č. 394/1991 sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic        
a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských 
hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky,    
ve znění vyhlášky č. 259/2006 Sb. 

 
 
 
 
Schvaluji:   MUDr. Tomáš Julínek, MBA 
          ministr zdravotnictví  …………………………. ……………………. 
         podpis   datum 



Katalogový soubor typové  
činnosti 

STČ – 05/IZS 

 

 
Armáda ČR 

Typová činnost složek IZS  
při společném zásahu 

 
List Armády České 

republiky  
 

 
Číslo jednací 

2448/2006-3042 
Nález předmětu s podezřením           

na přítomnost B-agens nebo toxinů 

Gestor listu 
Generální štáb Armády 

České republiky 

 

Název souboru Datum vydání /aktualizace Strana/počet stran Počet příloh 
11-STČ-05BIO-list AČR.doc 12.12.2006/ 1/2 0/0 

 
 

 

 
1. Kompetence složek a řídících orgánů Armády ČR 

 
Vyčleňované síly a prostředky Armády ČR (dále jen „AČR“), jako ostatní složky IZS, budou 
v případě nálezu podezřelého předmětu povolány a nasazeny v souladu se zněním platných 
meziresortních dohod1 a Ústředního poplachového plánu IZS.  
 
2. Síly a prostředky Armády ČR 
 
B. Na základě vyžádání oprávněných orgánů vyčlení AČR tyto síly a prostředky: 

a) speciální mobilní biologický tým (dále jen “SMBT“) v počtu do 4 osob (aktivace         
do 2 hodin od obdržení požadavku ze Společného operačního centra MO ČR), 

b) stacionární mikrobiologická laboratoř (aktivace do 4 hodin od obdržení 
požadavku ze Společného operačního centra MO ČR), 

c) hospitalizační a izolační báze (aktivace do 24 hodin od obdržení požadavku                 
ze Společného operačního centra MO ČR), 

d) ostatní síly a prostředky podle „Dohody o plánované pomoci na vyžádání mezi 
MV-GŘ HZS ČR a MO-GŠ AČR“. 

B. Všichni členové SMBT nasazení k zásahu při nálezu podezřelého předmětu budou 
vybaveni vhodnými prostředky pro plnění očekávaných úkolů a budou vycvičeni               
a poučeni v používání těchto prostředků. Jedná se o: 
a) prostředky individuální ochrany jednotlivce: 

• plynotěsný protichemický ochranný oděv, izolační dýchací přístroj aj. 
a) prostředky pro odběr vzorků: 

• zařízení pro odběr aerosolů, 
• přepravní nádoby pro zajištění bezpečného transportu biologických vzorků,  

c) prostředky pro provádění dezinfekce: 
• dezinfekční prostředky v omezeném množství pro síly a prostředky SMBT,  
• samostatné vodní a odpadové hospodářství, 

d) prostředky pro detekci a identifikaci B-agens a toxinů: 
• rychlá orientační diagnostika vybraných B-agens a toxinů. 

 
3. Plnění úkolů složek Armády ČR 
 
B. SMBT provádí: 

a) průzkum a monitorování biologické situace v místě zásahu, 
b) epidemiologické šetření v místě zásahu, 
c) odběr vzorků biologického materiálu, vzorků prostředí či neznámého materiálu, 
d) dezinfekce členů týmu a použitých prostředků, 
e) orientační vyloučení přítomnosti vybraných B-agens a toxinů na místě zásahu, 
f) eventuální bezpečný transport odebraných vzorků do stacionární laboratoře. 

                                                 
1 Např. „Dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi MV GŘ HZS ČR a MO GŠ AČR“ platná od 25.6. 2003,  „Rámcová 
smlouva mezi MV a MO o spolupráci v oblasti IZS“ platná od 27.3. 2003. 
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B. Stacionární mikrobiologická laboratoř provádí identifikaci vybraných B-agens a toxinů     
za použití následujících laboratorních metod: 
a) klasické kultivační a mikroskopické metody, 
b) laterální průtokové imunochromatografie, 
c) molekulárně biologické metody (např. PCR). 

B. Hospitalizační a izolační báze Centra biologické ochrany Těchonín: 
a) jedná se o stacionární zařízení se 4 lůžky intenzivní péče bez lékařského 

zabezpečení, 
b) umožňuje izolaci a léčení osob se závažnými nákazami vyžadující zajištění                

na nejvyšším stupni biologické bezpečnosti (Biosafety Level 3-4), eventuálně izolace 
osob z těchto nákaz podezřelých. 

  
0. Součinnost se složkami IZS 

 
Složky Armády ČR uvedené v bodě 2.A. spolupracují v místě mimořádné události               
se složkami IZS v souladu s níže uvedenými právními předpisy (bod 5). 

 
0. Přehled právních a dalších předpisů 
 

 . Zákony ČR:   
 ) č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů, 
 ) č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších 

předpisů. 
A. Meziresortní dohody:   

 )  „Dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi MV-GŘ HZS ČR a MO GŠ AČR“ 
platná od 25.6.2003,   

 ) „Rámcová smlouva mezi MV a MO o spolupráci v oblasti IZS“ platná od 27.3.2003. 
B. INA MO:             

„Směrnice NGŠ AČR k nasazování sil a prostředků AČR v součinnosti se složkami IZS    
a k plnění úkolů PČR“  platná od 15.5.2005. 

 
 
 
 
Schvaluji: armádní generál Ing. Pavel Štefka 
     náčelník Generálního štábu  

     Armády České republiky      ………………………  ……………………. 
         podpis  datum 
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1. Vyžádání sil a prostředků SÚJCHBO  
 
Síly a prostředky Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany (dále jen „SÚJCHBO“) 
jsou řízeny centrálně. Podpora SÚJCHBO na místě nálezu podezřelého předmětu je vyžádána 
prostřednictvím OPIS MV-GŘ HZS ČR (žádost na ředitele SÚJCHBO, příp. určeného 
zaměstnance) nebo cestou Styčného místa Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen 
„SÚJB“). Styčné místo SÚJB je v sídle SÚJB, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1.  
 
2. Síly a prostředky SÚJCHBO 
 
A. Činnosti v souvislosti s nálezem podezřelého předmětu vykonávají: 

a) mobilní laboratoř s odběrovými soupravami (dále jen „odběrový vůz“) a posádka v počtu     
2 osob, která je mimo jiné vybavena ochrannými prostředky pro posádku odběrového vozu             
a dekontaminačními prostředky pro vlastní potřebu. Posádka odběrového vozu je schopna 
odebírat různé druhy vzorků a provádět prvotní zpracování vzorků, 

b) vozidlo na přepravu nebezpečných látek, které  je vybaveno zařízením na převoz 
nebezpečných látek s vlastní filtroventilační jednotkou umožňující převoz biologických          
i chemických látek, 

c) záloha (umístěna v Příbrami-Kamenné): stacionární biologická laboratoř a personál 
laboratoře. 

B. Doba potřebná pro poskytnutí sil a prostředků SÚJCHBO: 
a) v pracovní době výjezd do 30 minut po obdržení žádosti o součinnost z OPIS MV-GŘ HZS 

ČR, 
b) v mimopracovní dobu výjezd do 2 hodin  po obdržení žádosti o součinnost z OPIS MV-GŘ 

HZS ČR. 
C. Nepřetržitý příjem vzorků v areálu SÚJCHBO v Příbrami–Kamenné (adresa: SÚJCHBO,              

Kamenná 71, p. Milín, okr. Příbram, PSČ 262 31) po předchozím oznámení z OPIS MV-GŘ 
HZS ČR nebo Styčného místa SÚJB. 

D. SÚJCHBO má právo odmítnout žádost o součinnost, jestliže: 
a) probíhá likvidace požáru nebo jiné havárie na jeho pracovišti, 
b) SÚJCHBO plní jiné naléhavé úkoly stanovené zřizovatelem, 
c) SÚJCHBO již poskytuje pomoc ve 2., 3. a 4. stupni (viz bod 3). 

 
3. Plnění úkolů a činnosti sil a prostředků SÚJCHBO 
 
A. Na žádost OPIS MV-GŘ HZS ČR SÚJCHBO zabezpečí poskytnutí plánované pomoci1. Pomoc 

bude poskytována v následujících stupních a formách: 
1. stupeň – podání telefonické informace o nebezpečné látce a manipulace s ní odborníkem 

SÚJCHBO; provedení laboratorních měření a stanovení biologických látek v laboratořích 
SÚJCHBO v doručených vzorcích. 

2. stupeň – vyslání odborníků SÚJCHBO na místo nálezu podezřelého předmětu v co 
nejkratší době po předání žádosti o součinnost (viz bod 2.B.), příp. do štábu MV-GŘ HZS 

                                                 
1 Dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi ČR, MV – GŘ HZS ČR a SÚJCHBO ze dne  11. listopadu 2002. 
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ČR nebo jím stanoveného štábu HZS kraje. Přeprava k místu mimořádné události se 
uskuteční prostředky SÚJCHBO nebo jednotky PO na základě dohody při předávání 
žádosti o součinnost. 

3. stupeň – viz 2. stupeň + zabezpečení detekce látky či provedení odběru vzorků na místě 
zásahu a jejich laboratorních analýz, dále vyslání specialistů a odběrového vozu, případně 
vozidla na přepravu nebezpečných látek, eventuálně zabezpečení likvidace těchto látek. 

4. stupeň – mezinárodní akce a záchranné operace. 
B. V případě analýz vzorků, příp. materiálu z místa zásahu v laboratořích SÚJCHBO, SÚJCHBO 

informuje OPIS MV-GŘ HZS ČR o výsledcích těchto analýz. K potvrzení přítomnosti je třeba 
zjištění B-agens nebo toxinů verifikovat příslušnou národní referenční laboratoří. Laboratoře 
určené k verifikaci výsledků analýz, které byly provedeny v SÚJCHBO, neprodleně informují     
o výsledcích verifikace SÚJCHBO a ten neprodleně informuje OPIS MV-GŘ HZS ČR. 

 
4. Součinnost s dalšími složkami IZS 
 
Zasahující síly a prostředky SÚCHJBO spolupracují se složkami IZS v souladu s níže uvedenými 
právními předpisy (bod 5). 
 
5. Přehled právních a dalších předpisů  
 
a) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,    

ve znění pozdějších předpisů,  
b) vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., 
c) zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických 

(biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších 
předpisů,  

d) vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních 
souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně 
živnostenského zákona, 

e) Ústřední poplachový plán IZS, 
f) Součinnostní dohoda k řešení problematiky chemických a biologických látek mezi SÚJB a MV 

– GŘ HZS ČR ze dne 31. května 2001, 
g) Dohoda o vzájemné spolupráci mezi SÚJB a MV-GŘ HZS ČR ze dne 31.května 2001, 
h) Dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi ČR, MV-GŘ HZS ČR a SÚJCHBO ze dne      

11. listopadu 2002. 
 
 
 
Schvaluji: MUDr. Stanislav Brádka  
      ředitel SÚJCHBO    ……………………….    ……………………. 
         podpis   datum 




