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1. Charakter a druh mimořádné události
Technopárty se rozumí veřejnosti přístupná hudební produkce založená na výrazném
rytmu, zdůrazňovaném používáním výkonných reprodukčních aparatur. Účelem technopárty je
neorganizovaný, volný poslech maximálně zesílené hudby nebo tanec s účastí většího počtu osob
na volném prostranství. Od svého zahájení do svého ukončení, včetně přestávek a přerušení,
technopárty obvykle přesáhne dobu 12 hodin. Její účastníci se vlivem hlasitosti hudby, únavy
z tance, nedostatku spánku a působením meteorologických podmínek dostávají do stavu určité
euforie až transu, což je často umocňováno požíváním alkoholu nebo psychotropních a jiných
omamných látek. V takovém stavu pak jsou účastníci snadno náchylní k nepředvídatelnému
chování hraničícímu s agresivitou vůči veřejným, zejména policejním orgánům. Rovněž v takovém
stavu jsou méně opatrní při zacházení s různými technickými zařízeními (stany a další tábornická
výbava, zábavní pyrotechnika, hudební zařízení apod.), což je chování podporující vznik
mimořádné události (MU) typu požáru stanů, motorových vozidel, hudebních elektrických zařízení
nebo výbuchu plynových vařičů apod. Rovněž jsou pravděpodobné MU způsobené dopravními
nehodami účastníků technopárty při příjezdech a odjezdech do míst v bezprostřední blízkosti
jejich konání. MU typu zranění osob mohou vznikat rovněž jako důsledek potyček mezi účastníky
nebo potyček s pořádkovými orgány. Dalším možným druhem MU je ohrožení životních podmínek
obyvatelstva nebo životního prostředí v bezprostředním okolí technopárty, např. ohrožení jakosti
povrchových nebo podzemních vod, omezení zásobování apod. Pro technopárty je
charakteristické, že zpravidla nelze obecně předem určit potřebu sil a prostředků (SaP) pro
záchranné a práce a rozsah MU, kterou vyvolá. Další charakteristikou při technopárty hrozících MU
je to, že souběžně se záchrannými a likvidačními pracemi musí často probíhat vyšetřování
případné trestné činnosti prováděné orgány činnými v trestním řízení, a že jsou obvykle mediálně
zachycovány. Je tedy nutné věnovat zvýšenou pozornost dokumentaci činnosti složek IZS.
Popsané druhy MU, které vznikají při technopárty, nejsou obvykle fatálního charakteru a v běžném
občanském životě by je nejspíše řešily jednotky požární ochrany (jednotky PO), ať již jednotky hasičského
záchranného sboru kraje (HZS kraje) nebo jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (SDH obce) nebo
osádka vozidla zdravotnické záchranné služby kraje (ZZS) zcela samy nebo jen v nezbytně nutné
součinnosti integrovaného záchranného systému (IZS) na nejnižším stupni koordinace v prvním stupni
poplachu. Přítomnost velkého počtu osob s obtížně předvídatelným rizikovým chováním však vyžaduje,
aby všechny zásahy a potřebné záchranné a likvidační práce složek IZS byly prováděny jako zásahy
složek IZS, koordinované na taktické úrovni, přičemž síly a prostředky Policie ČR (PČR) vyčleněné pro
záchranné a likvidační práce především vytváří prostor pro zásah a chrání záchranáře před napadáním
nebo omezováním účastníky technopárty.
Vzhledem ke zmíněné vysoké pravděpodobnosti vzniku MU je vhodné, aby se složky IZS
připravovaly na vznik MU v blízkosti místa konání technopárty a využívaly pro skutečně vzniklé záchranné
a likvidační práce část sil a prostředků PČR, která je v blízkosti místa konání technopárty za účelem
dohledu nad dodržováním veřejného pořádku. S ohledem na hospodárnost v rozpočtové kapitole
Ministerstva vnitra je dále účelné a možné, aby HZS kraje v době přípravy vypomohl svými technickými
prostředky při logistickém zajišťování policejních opatření k udržování veřejného pořádku. To však neplatí
pro případné používání donucovacích prostředků (např. policejní stříkače) – taková spolupráce je HZS
kraje zakázána.
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Vymezení některých použitých nebo dále používaných pojmů z oblasti IZS
A. Mimořádnou událostí 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.
B. Zásahem integrovaného záchranného systému se rozumí koordinovaný postup jeho složek při
přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací v místě
nasazení složek integrovaného záchranného systému a v prostoru předpokládaných účinků
mimořádné události.
C. Velitel zásahu koordinuje činnosti v místě nasazení složek integrovaného záchranného systému
a na místě zásahu řídí součinnost těchto složek.
D. Sektorem se rozumí část místa zásahu nebo určitá charakteristická činnost, která je řízena
a koordinována jediným řídícím orgánem, tzv. velitelem sektoru; kterého určí velitel zásahu.
Sektor lze dělit na úseky. Velitel sektoru zejména:
a) organizuje podle rozhodnutí velitele zásahu průzkum a vyhodnocuje situaci v sektoru,
b) v případě bezprostředního ohrožení života osob je oprávněn změnit rozhodnutí velitele
zásahu,
c) podává veliteli zásahu informace o plnění úkolů a o situaci v sektoru,
d) udržuje spojení s velitelem zásahu,
e) analyzuje informace o nebezpečí v sektoru a provádí jejich ověřování.
E. Stupeň poplachu IZS (dále jen „SP“) je dán předpokládaným rozsahem mimořádné události
v závislosti na (předpokládaném) velikosti předpokládaných záchranných a likvidačních prací
a dalšími podmínkami v místě zásahu.

2) Velitel zásahu a řízení záchranných a likvidačních prací
A. Při zásazích je řídící a koordinační složkou PČR a velitelem zásahu je příslušník PČR - velitel
policejních opatření nebo příslušník PČR stanovený velitelem policejních opatření (činnost PČR je
i při záchranných a likvidačních pracích vymezena vnitřními předpisy PČR).
B. Na taktické úrovni je zásah rozdělen (viz schéma taktického členění a řízení v příloze listu velitele
zásahu) na sektor 1, který zahrnuje přípravu a provádění opatření na ochranu veřejného pořádku (tj.
včetně místa soustředění sil PČR a vlastního prostoru tachnopárty) a kde je příslušník PČR velitelem
sektoru, a sektor 2, který zahrnuje přípravu a soustředění sil a prostředků na provádění záchranných
a likvidačních prací složkami IZS a jehož velitelem je příslušník HZS kraje s právem přednostního
velení jednotkám PO (dále jen „velitel jednotek PO“).
C. Velitel zásahu komunikuje s velitelem jednotek prostřednictvím štábu nebo přímo. Do sektoru 2 velitel
zásahu soustřeďuje složky IZS určené pro záchranné a likvidační práce.
D. Velitel zásahu organizuje spojení a zabezpečuje z místa zásahu průběžné informování územně
příslušného operačního a informačního střediska IZS kraje (KOPIS). Dále organizuje spojení v místě
zásahu.
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E. V závislosti na vyhodnocení závažnosti MÚ může velitel zásahu zřídit štáb velitele zásahu jako svůj
výkonný orgán, který působí v součinnosti se štábem velitele policejních opatření. Do štábu velitel
zásahu může povolat následující osoby:
a) příslušníky PČR pro zajištění analýzy zásahové situace a vedení dokumentace zásahu složek
IZS,
b) příslušníky PČR od služeb PČR nebo ze specializovaných pracovišť,
c) velitele jednotek PO, vedoucího lékaře nebo delegovaného zástupce ZZS,
d) zástupce obce a složek IZS (obecní policie, jednotka SDH obce, Český červený kříž atd.)
působících v obci,
e) další právnické nebo podnikající fyzické osoby, které jsou vlastníkem, správcem nebo uživatelem
pozemků, budov nebo látek v souvislosti s řešením této mimořádné události, nebo které na výzvu
velitele zásahu poskytují osobní nebo věcnou pomoc (např. lesníci, správci komunikací, osoby
oprávněné provádět hygienická měření hluku apod.).

3) Odpovídající stupeň poplachu
Odpovídající SP vyhlašuje KOPIS na základě vyhodnocení závažnosti přijatého oznámení v souladu
s právními předpisy, přičemž vyhodnocení závažnosti MU a odhad rozsahu MU se provádí cestou OS
PČR. I u MU malého rozsahu je nevhodné provádět zásah v 1. stupni poplachu, vzhledem k možnosti
napadení záchranářů. Naprostá většina záchranných a likvidačních prací by v podmínkách
technopárty měla být prováděna ve 2. stupni poplachu. Při rozsáhlých požárech vozidel na
parkovacích plochách a vyplývající možnosti výbuchů plynových lahví a podobných okolnostech MU je
vzhledem k počtu účastníků technopárty (nutnost provedení evakuace) přípustné vyhlásit 3. stupeň
poplachu, přičemž KOPIS o této skutečnosti neprodleně informuje starostu obce s rozšířenou působností,
kterého velitel zásahu může požádat o koordinaci záchranných a likvidačních prací za účelem usnadnění
provedení opatření na ochranu obyvatelstva.

4) Časové vymezení zásahu
A. Za začátek zásahu řešeného podle této typové činnosti se považuje okamžik, kdy došlo k povolání
složek IZS ze sektoru 2 na místo MU.
B. Za konec zásahu řešeného podle této typové činnost se považuje okamžik, kdy jsou provedeny
potřebné záchranné a likvidační práce, velitel zásahu rozhodl o ukončení zásahu a tuto skutečnost
oznámil na KOPIS a složky IZS se s výjimkou sil a prostředků PČR vrátily do sektoru 2 (resp. sanitky
ZSS odjely se zraněnými do zdravotnických zařízení).

5) Postavení obce a obecní policie a jejich součinnost s PČR
Obec spolupůsobí společně s PČR při udržování veřejného pořádku, přičemž předmětem její
odpovědnosti jsou zejména místní záležitosti veřejného pořádku. Podle nařízení vlády č. 397/1992 Sb.,
kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii,
obec realizuje doporučení PČR a je oprávněna ukládat úkoly PČR k realizaci ochrany místních záležitostí
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veřejného pořádku. Pokud je v obci zřízena obecní policie, jsou velitelé obecní policie a PČR povinni
k dohodě o společném postupu při realizaci konkrétních opatření.

6) Využití ostatních složek IZS
A. Místně příslušné správy komunikací mají tyto úkoly:
a) podílet se na regulačních opatřeních v dopravě a technicky zabezpečovat regulační opatření
v dopravě,
b) provést technická opatření pro zajištění sjízdnosti komunikací pro techniku složek IZS.
B. Další fyzické a právnické osoby vedené v poplachovém plánu IZS kraje se povolávají prostřednictvím
KOPIS v závislosti na situaci v místě zásahu (např. znalci, lesní stráž apod.).

Schvaluji: plk. Mgr. Vladislav Husák
policejní prezident
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Úkoly operačních středisek složek IZS
1. Úvod
A. V tomto listě je řešena problematika operačního řízení zásahu v rámci IZS při společném zásahu
složek IZS na oznámení o konání technopárty.
B. Operačního řízení zásahu se zpravidla účastní:
a) operační středisko místně příslušného okresního ředitelství Policie ČR (dále jen „OS PČR“),
b) operační středisko místně příslušné Policie ČR správy kraje (dále jen „OS PČR Sk“),
c) operační středisko Policejního prezídia ČR (dále jen „OS PP ČR“),
d) operační a informační středisko IZS, kterým je v tomto případě místně příslušné operační
středisko Hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „KOPIS“) a OPIS generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „OPIS GŘ HZS ČR“),
e) zdravotnické operační středisko územního střediska záchranné služby (dále jen „ZOS ÚSZS“).

2. Obecné úkoly operačních středisek složek IZS
A. Na základě vyhodnocení oznámení PČR a žádosti OS PČR o pomoc zabezpečují další složky IZS
informování, povolání a nasazení svých sil a prostředků (dále jen „SaP“).
B. Veškeré SaP PČR, popř. další SaP potřebné pro zabezpečení ochrany veřejného pořádku, se na místo
zásahu povolávají prostřednictvím operačních středisek PČR.
C. KOPIS podle požadavků velitele zásahu nebo velitele jednotek PO na místě zásahu povolává SaP
jednotek PO, HZS kraje a ostatních složek v souladu s poplachovým plánem IZS kraje.

D. Operační střediska základních složek IZS si předávají navzájem potřebné informace podle vývoje
situace u zásahu ve vztahu k záchranným a likvidačním pracím, nikoliv k opatřením na ochranu
veřejného pořádku.

Schvaluji: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
generální ředitel HZS ČR
a náměstek ministra vnitra
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Postup velitele zásahu (kontrolní list)
Velitel policejních opatření po zjištění nebo oznámení, že v prostoru konání technopárty
došlo k požáru nebo k výbuchu, povolá ze sektoru č. 2 složek IZS velitele jednotek PO, v případě, že
došlo ke zranění osob také vedoucího sil a prostředků zdravotnické záchranné služby (ZZS) a vytvoří
z nich svůj štáb.
Převezme od velitele jednotek PO označení „velitel zásahu“.
1. Vyhodnotí situaci a po konzultaci se členy štábu určí sestavu záchranářských sil a prostředků pro zásah
a následně
a) není-li situace přehledná, nařídí průzkum s cílem zjistit, zda je k místu požáru nebo výbuchu nebo
zranění osoby volný přístup pro stanovenou sestavu potřebných sil a prostředků složek IZS,
b) stanoví nástupní prostor a nařídí soustředění stanovených sil a prostředků v tomto prostoru.
zahájeno
2.

splněno

Stanoví prostor (přístupový a odjezdový koridor), ze kterého budou evakuovány osoby, kterým hrozí
případná újma na životě nebo zdraví a ze kterého budou vykázány nepovolané osoby. Vyzve (např.
megafonem) účastníky technopárty, aby stanovený prostor opustili, pokud neuposlechnou, vyčlení
jednotku příslušníků Policie ČR, která za pomoci přiměřených oprávnění prostor uvolní a ohraničí.
K vynucení přístupu k požáru lze využít pomalu najíždějící policejní stříkače, které uvolňují alespoň 8 m
široký koridor pro příjezdy a odjezdy hasičských cisternových automobilových stříkaček.
zahájeno

splněno

3. Po konzultaci s vedoucími zúčastněných složek IZS rozhodne o provedení
a) nutného technického zabezpečení zásahu (např. spojení, osvětlení, zřízení přístupových cest,
zřízení kyvadlového transportu vody, atd.),
b) přípravy na záchranné a likvidační práce (např. zřízení prostoru pro přistání vrtulníku letecké
záchranné služby zdravotnické záchranné služby („LZS ZZS“) apod.),
zahájeno

splněno

4. Nařídí provedení záchranných a likvidačních prací, podle situace nařídí, aby policisté zajišťovali svými
štíty provizorní ochranu zdravotníků a hasičů před házením kamenů, lahví a jiných předmětů.
zahájeno

5.

splněno

Zajistí po konzultaci s vedoucím lékařem ZZS případný převoz zraněné osoby do zdravotnického
zařízení k ošetření a předání osoby do ústavní péče, případně s policejním doprovodem.
zahájeno
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6. V případě, že se záchranné a likvidační práce při požáru nedaří rychle ukončit, vyzve účastníky
technopárty k ukončení akce a odchodu stanoveným směrem, aby nedošlo k nadýchání osob zplodinami
požáru. Zajistí potřebná pořádková opatření k odchodu účastníků a zajistí ostrahu opuštěného majetku
účastníků technopárty.
zahájeno

splněno

7. V případě, že dojde ke zranění většího počtu osob nebo dojde k úmrtí některé osoby, vyzve účastníku
k okamžitému ukončení akce a k vyčkání dalších pokynů od orgánů činných v trestním řízení.
zahájeno

splněno

8. V případě, že dojde k úmrtí některé osoby a je možné vyloučit spáchání trestného činu, prohlídkou
mrtvého přítomný lékař ZZS potvrdí úmrtí, jeho příčiny a vystaví list o prohlídce mrtvého,
• jestliže lékař nerozhodne o provedení pitvy, je povinen oznámit úmrtí příslušnému úřadu
pověřenému vedením matriky, a to na listu o prohlídce mrtvého,
• jestliže lékař při prohlídce mrtvého rozhodne o provedení pitvy, nařídí převoz mrtvého do
určeného zdravotnického zařízení,
zahájeno

splněno

9. V případě, že dojde k úmrtí některé osoby a nelze vyloučit spáchání trestného činu nebo existuje
podezření, že osoba zemřela pod vlivem psychoaktivních látek, zabezpečí přivolání specialistů služby
kriminální policie.
Jestliže se nepodařilo-li zjistit totožnost této osoby, zajistí její identifikaci technikem výjezdové skupiny
místně příslušného okresního ředitelství Policie ČR.
zahájeno

splněno

10. Nařídí provedení nutných likvidačních prací (např. odvoz techniky) a zásah ukončí.
zahájeno

splněno

Pozn: Dokumentace o společných záchranných a likvidačních pracích
• velitel zásahu zpracovává zprávu o zásahu v případě vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně
poplachu pro místo zásahu. Předá ji hasičskému záchrannému sboru kraje do 14 dnů od ukončení
zásahu.
Schvaluji: plk. Mgr. Vladislav Husák
policejní prezident
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zásahu složek
integrovaného
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Schéma řízení zásahu a členění prostoru opatření

Velitel policejních opatření stanoví po vzniku
mimořádné události

„Velitele zásahu IZS“
-příslušníka PČR nebo zásahu velí sám

Štáb velitele zásahu
Velitel sektoru č.2

Velitel sektoru č.1
- příslušník PČR

- velitel jednotek PO

„Ochrana veřejného
pořádku“

„Příprava na provádění
záchranných
a likvidačních prací“
Síly a prostředky:
- HZS ČR,
- jednotky PO,
- složky IZS pro záchranné
a likvidační práce

Síly a prostředky:
- PČR
- obecní policie

Místo zásahu je v okolí vzniku mimořádné události a směru jejího nepříznivého působení (např. kouř),
bez ohledu na to, zda se jedná o sektor 1 nebo 2 nebo přilehlé prostory – rozhodující je potřeba provést
v konkrétním místě záchranné a likvidační práce
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Činnost útvarů Policie ČR a jednotlivých příslušníků Policie ČR směřující k dohledu nad udržováním
veřejného pořádku a bezpečnosti a při realizaci policejních opatření k udržení odpovídajícího stavu v případě
porušování veřejného pořádku a bezpečnosti v průběhu technopárty je v odpovědnosti Policie ČR
v součinnosti s místně příslušnou obcí a není předmětem této typové činnosti ani tohoto jejího listu. V tomto
listu jsou uvedeny úkoly Policie ČR při přípravě na případný vznik mimořádné události (MU) a činnost sil
a prostředků Policie ČR v pozici základní složky integrovaného záchranného systému (IZS) při provádění
záchranných a likvidačních prací v souvislosti se skutečně vzniklou MÚ (požár, výbuch, dopravní nehoda,
zranění osob) v prostoru konání technopárty a v jeho okolí.

Úkoly a činnosti sil a prostředků Policie ČR jako složky IZS
A. Při přípravě na mimořádnou událost
•

•
•
•

Velitel policejních opatření
při soustředění sil a prostředků Policie ČR k plnění jejích úkolů při technopárty vyčlení sektor pro
preventivní přítomnost sil a prostředků složek IZS; sektor musí být zvolen a zabezpečen tak, aby
umožňoval bezpečný příjezd a odjezd techniky složek IZS kdykoliv v průběhu technopárty k mimořádné
události nebo k plnění jiných úkolů,
dohodne s velitelem přítomných jednotek požární ochrany (jednotek PO), kterým je příslušník HZS kraje
(dále jen „velitel jednotek PO“), způsob vzájemné komunikace a podrobnosti o spojení,
v případě potřeby projedná s velitelem jednotek PO, resp. ředitelem HZS kraje společné využívání
některé speciální techniky a požárních prostředků jednotek PO (osvětlovací soupravy, plošiny apod.),
kterou Policie ČR nedisponuje vůbec, nebo by jejich přeprava na místo nebyla ekonomicky efektivní,
zabezpečí potřebné pohonné hmoty pro provoz společně využívaných elektrocentrál.

B. Při vzniku mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velitel policejních opatření
povolá k sobě velitele sil a prostředků přítomných složek IZS,
ustanoví velitele zásahu z Policie ČR nebo tuto funkci převezme sám,
vyčlení sily a prostředky Policie ČR pro spolupráci v rámci záchranných a likvidačních prací.
Velitel zásahu složek IZS
převezme od velitele jednotek PO označení „velitel zásahu“
zabezpečuje koordinaci záchranných a likvidačních prací složek IZS na místě zásahu až do ukončení
zásahu, přitom využívá odbornou pomoc velitele jednotek PO,
získává operativní informace potřebné k úspěšnému dokončení zásahu,
zajišťuje povolání dalších osob a složek IZS, jejichž přítomnost je nezbytná k provedení zásahu,
zajistí činnost dokumentační skupiny,
po ukončení zásahu zpracuje v součinnosti s velitelem jednotek PO zprávu o zásahu.
Příslušníci Policie ČR vyčlenění pro spolupráci při záchranných a likvidačních pracích zejména
vyklízejí od nepovolaných osob potřebný koridor pro činnost jednotek PO nebo zdravotníků,
chrání zasahující hasiče nebo zdravotníky před napadáním agresivních nebo podnapilých osob nebo
osob, které jsou pod vlivem psychotropních látek,
chrání natažené hadice jednotek PO (při likvidaci požáru) před přeřezáváním nebo jiným poškozováním,
organizují podle požadavků velitele jednotek PO evakuaci osob z míst ohrožených požárem, výbuchem
nebo jiným nebezpečím,
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regulují dopravu za účelem hladkého odjezdu a příjezdu sanitek a požární techniky,
plní další úkoly stanovené velitelem zásahu.
Vyjednavači (vyjednávací tým) Policie ČR
vyjednávají s osobami pořádajícími technopárty,
vyzývají za pomoci technických prostředků ke klidu za účelem zabránění paniky davu,
předávají podle pokynů velitele zásahu účastníkům technopárty potřebné informace k ochraně
obyvatelstva, zejména směr evakuace apod.,
poskytují základní posttraumatickou péči a to osobám, které takovou intervenci potřebují nebo o ní
požádají.

Operativní získávání informací a povolávání dalších složek Policie ČR
K úspěšnému provedení záchranných a likvidačních prací je nutné průběžně získávat informace.
Policie ČR v rámci svých kompetencí a v souladu s příslušnými zákony a interními akty řízení získává
informace relevantní pro úspěšné dokončení zásahu. Podle závažnosti a charakteru situace mohou být na
místo zásahu přivolány další policejní složky (např. vrtulníky letecké služby Policie ČR apod.).

Přítomnost dalších osob
Policie ČR zajišťuje (prostřednictvím OS PČR a KOPIS) podle potřeb velitele zásahu přítomnost
dalších osob na místě zásahu. Může se jednat o tlumočníky, zástupce obce, zástupce hygienických orgánů
nebo jiné další osoby, jejichž přítomnost je nutná pro úspěšné dokončení zásahu.
Strážníci místně příslušné obecní (městské) policie:
a) pokud nejsou již nasazeni obcí, jsou povoláváni na vyžádání OS PČR (musí mít místní příslušnost, nebo
oprávnění působit v obci na základě veřejnoprávní smlouvy dvou nebo více obcí),
b) zabezpečují místní záležitosti veřejného pořádku a zajišťují v těchto věcech komunikaci mezi obcí,
občany obce a Policií ČR,
c) přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku nejen v rámci svých oprávnění a úkolů, ale i jako
složka IZS podílem na záchranných a likvidačních pracích při mimořádné události,
d) přispívají v rozsahu stanoveném právním předpisem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích,
a dále v okolí místa policejních opatření i místa zásahu (místní znalost) upozorňují fyzické a právnické osoby
na porušování právních předpisů a činí opatření k nápravě .

Dokumentace o společných záchranných a likvidačních pracích
Složky zpracovávají vlastní dokumentaci o záchranných a likvidačních pracích, které prováděly
v prvním nebo druhém stupni poplachu vyhlášeném pro místo zásahu. Velitel zásahu zpracovává zprávu
o zásahu v případě vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu pro místo zásahu. Předá ji
hasičskému záchrannému sboru kraje do 14 dnů od ukončení zásahu.

Schvaluji: plk. Mgr. Vladislav Husák
policejní prezident
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Úkoly a činnosti jednotek PO
1. Úkoly a postup činnosti
Je zřízen sektor 1, který zahrnuje opatření Policie ČR (PČR) a obecní policie (pokud je v obci
zřízena) na ochranu veřejného pořádku, resp. místních záležitostí veřejného pořádku a sektor 2, který
zahrnuje místo soustředění sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému (IZS) pro
případné provedení záchranných a likvidačních prácí.
A. Velitelem zásahu je příslušník PČR. Velitelem sektoru 1 je příslušník PČR. Velitelem sektoru 2 je
příslušník HZS ČR – velitel jednotek PO.
B. Velitel policejních opatření je pro případ vzniku mimořádné události (MU) povinen za účelem
koordinace policejních opatření se záchrannými a likvidačními pracemi ustanovit štáb velitele
zásahu, ve kterém budou velitelé a vedoucí zúčastněných složek IZS.
C. Velitel jednotek PO pomáhá veliteli zásahu řídit záchranné a likvidační práce složek IZS
s ohledem na policejní opatření, bezpečnost zasahujících a koordinuje svoji činnost s velitelem
policejních opatření (pokud ten není současně velitelem zásahu), který po vzniku MU vyčleňuje
část sil a prostředků PČR pro provádění záchranných a likvidačních prací.
D. Činnosti na místě zásahu jednotky PO provádí v úzké součinnosti s PČR a dalšími ostatními
složkami IZS a na příkaz velitele zásahu, zejména:
a) zabezpečují přípravu složek IZS v sektoru 2, a odbornou pomoc veliteli zásahu při řízení
záchranných a likvidačních prací v prostoru vzniku MU na taktické úrovni,
b) podporují technicky a odborně činnosti PČR v sektoru 1, zejména poskytují technické
prostředky vyžádané velitelem policejních opatření (např. velitelské stanoviště, plošina jako
pozorovatelna),
c) provádí jištění zasahujících sil PČR (např. provoz elektrocentrál),
d) komunikují s ostatními složkami IZS a zajišťují jejich technickou podporu (např. součinnostní
kanál, spojové vozidlo),
e) provádí opatření bránící šíření případné MU,
f) provádí záchranné práce osob a v případě nedostatku sil PČR a při nebezpečí z prodlení se
podílí na evakuaci osob z oblasti možného působení MU,
g) soustřeďují a organizují síly a prostředky s cílem provést záchranné a likvidační práce po
opatřeních na ochranu veřejného pořádku nebo v součinnosti s nimi (např. kontejnery
nouzového přežití apod.).
E. Případné dodávky vody do vodních stříkačů pořádkových jednotek Policie ČR nebo pomoc při
využívání jiných donucovacích prostředků nebo účast příslušníků HZS ČR, jednotek PO a jejich
cisternových automobilových stříkaček při provádění zákroků pod jednotným velením jsou
zakázány. Útvary Policie ČR mohou požádat o pomoc při čerpacích pracích mimo prostorů
vlastního opatření.
F. Vyžadovat pomoc HZS kraje nasazením jeho sil a prostředků nebo pomoc ostatních složek IZS
při provádění rozsáhlých nebo déletrvajících policejních opatření je v útvarech PČR oprávněn:
a) ředitel PČR správy kraje (správy hl.m. Prahy) a to písemně, na základě předem dohodnutého
rozsahu pomoci při plánování policejního opatření;
b) ředitel okresního ředitelství PČR, pokud ochranu veřejného pořádku při technopárty
zabezpečuje samostatně okresní ředitelství PČR;
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c) útvary PČR s působností na celém území České republiky o pomoc sil a prostředků HZS ČR
žádají prostřednictvím územně příslušného útvaru PČR s územně vymezenou působností,
d) velitel policejních opatření prostřednictvím operačního a informačního střediska HZS kraje
v případě, že je nutné v průběhu policejních opatření provádět záchranné práce
prostřednictvím HZS kraje nebo ostatních složek IZS.
G. Žádost o pomoc podle odstavce F písm. a) až c) může HZS kraje odmítnout v souladu se
zvláštním právním předpisem, zejména pokud brání plnění pomoci plnění základních úkolů HZS
ČR nebo by nebylo možné zabezpečit akceschopnost jednotek PO v rozsahu stanoveném
plošným pokrytím území kraje jednotkami PO.

2. Síly a prostředky
A. Předpokládané SaP jednotek PO:
a) základní požární technika a věcné prostředky, zejména cisternové automobilové stříkačky
(dále jen „CAS“) doplněné o další ochranné prostředky, kterými jsou např. detektory plynů,
dozimetry pro měření dávkového příkonu a chrániče sluchu,
b) příslušníci zařazení k výkonu služby v chemické službě a technické službě a v chemických
laboratořích HZS ČR,
c) požární technika a věcné prostředky HZS kraje, podle povahy události, na vyžádání velitele
zásahu, potřebné zejména pro:
•

pracoviště štábu velitele zásahu a zabezpečení jeho nepřetržitého provozu, zejména
dodávky el. proudu z mobilních agregátů pro nezbytné prostředky zabezpečující týlový
a nástupní prostor složek IZS včetně PČR,
• pomoc při dokumentaci policejních opatření akce z výšky pomocí požárního žebříku nebo
plošiny,
• dozimetrickou kontrolu a pomoc při detekci některých nebezpečných látek na místě
zásahu včetně zajištění dekontaminace společně nasazených sil a prostředků všech
složek IZS při použití různých zraňujících látek aktivisty nebo pořádkovými silami,
• informační a komunikační podporu prostřednictvím operačních a informačních středisek
HZS krajů, zajišťování spojení mimo PČR a kontakt na ostatními složky IZS pro využití
jejich sil a prostředků nebo možností na místě zásahu nebo místě policejních opatření.
B. HZS ČR poskytuje pomoc PČR bez nároku na úhradu nákladů. Pohonné hmoty pro provoz
generátorů elektrického proudu zabezpečuje PČR.

Schvaluji: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
generální ředitel HZS ČR
a náměstek ministra vnitra
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Pořádání hudebních produkcí v obcích je tradiční záležitostí, kterou obce obvykle podporují,
pouze upravují pravidla pro jejich pořádání, což mohou činit obecně závaznými vyhláškami obce, nebo
ad hoc usneseními zastupitelstva či rady nebo starosty obce k jednotlivým žádostem o povolení
uspořádání produkce. Technopárty se od takových podporovaných hudebních produkcí obvykle
odlišují v několika aspektech
•

produkce není primárně určená pro obyvatele obce, naopak obyvatelé obce i orgány obce se jí ve
své většině spíše obávají a obtěžuje je, technopárty nepřináší obci žádný nehmotný prospěch,
případný hmotný prospěch je minimální vůči hrozícím škodám,

•

termín a přesné místo konání technopárty bývá utajované, ke splnění formálních požadavků
orgánů obce pro pořádání kulturních akcí dojde co nejpozději před začátkem technopárty nebo
k němu nedojde vůbec, k osobním kontaktům s pořadateli (pokud jsou známí) dochází jen zřídka,

•

při technopárty dochází k porušování místních záležitostí veřejného pořádku (např. noční klid)
i k různým přestupkům proti životnímu prostředí, hygienickým pravidlům apod. někdy úmyslně, ale
mnohdy i neúmyslně, protože účastníci technopárty nemají o obci, jejích právních předpisech,
chráněných oblastech atd. potřebné informace nebo se jedná o cizince, kteří neovládají český
jazyk,

•

při vzniku mimořádných událostí v souvislosti s konáním technopárty je obec povinna se
v rozsahu stanoveném právními předpisy podílet na opatřeních požární ochrany a na opatřeních
na ochranu obyvatelstva bez ohledu na to, zda konání technopárty povolila či nikoliv.

K možnostem právní úpravy obce pořádání technopárty vydalo Ministerstvo vnitra metodický
materiál s názvem „Metodická pomůcka pro starosty obcí k postupu při konání akcí typu technopárty
a ke vzorové obecně závazné vyhlášce k úpravě pořádání těchto akcí“ (dále jen „pomůcka“).
V pomůcce jsou, mimo jiné uvedeny i některé technické pasáže, obsahující doporučení preventivního
charakteru z oblasti požární ochrany (způsob parkování, průchody pro požární techniku, vzdálenosti
potřebné pro možnost využití dostřiku hasičských stříkaček apod.).
Opatření k udržování odpovídajícího stavu místních záležitostí veřejného pořádku nejsou
předmětem této typové činnosti.
Úkoly a činnost orgánů obce a složek IZS v obci v souvislosti s technopárty v katastru obce
A) při přípravě na možný vznik a
B) při vzniku mimořádné události
(bez rozlišení, zda se jedná o obec s rozšířenou působností nebo ostatní obce)
Obec je povinna plnit úkoly stanovené pro obce v zákoně
a) č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
b) č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
A. Při přípravě na mimořádnou událost
a) Obec prověří stav objektů požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení, ohlašovny požárů
a stanovených zdrojů požární vody. Jakékoliv problémy oznámí operačnímu a informačnímu
středisku HZS kraje.
b) Pokud jednotka SDH obce není zařazena v plošném pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, lze
doporučit, aby obec nabídla pořadateli technopárty případnou účast jejích členů jako požárních
hlídek (za úplatu). V takovém případě je ale nutné po dohodě s Policií ČR připravit cisternovou
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automobilovou stříkačku nebo jinou techniku, kterou jednotka SDH obce používá, do sektoru 2
(viz přílohu listu velitele zásahu).
c) Obec komunikuje s velitelem policejních opatření nebo jím stanovenou osobou a oznámí mu, zda
a jakými sílami a prostředky disponuje (SDH obce, zařízení civilní ochrany, organizace Českého
červeného kříže atd.) a jaká případná opatření na ochranu obyvatelstva má podle havarijního
plánu kraje připravena (místo evakuace, varování, prostředky nouzového přežití apod.). Podle
potřeb velitele policejních opatření domluví spolupráci při předpokládaných opatřeních.
B. Při vzniku mimořádné události
a)
b)
c)

Obec poskytuje bezplatně požární vodu k hašení požáru.
Starosta obce spolupracuje s velitelem zásahu, případně organizuje evakuaci osob z ohroženého
území obce.
Další síly a prostředky obce, právnické nebo fyzické osoby poskytují věcnou nebo osobní pomoc
na výzvu velitele zásahu nebo starosty obce.

Schvaluji: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
generální ředitel HZS ČR
a náměstek ministra vnitra
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