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1. Charakter mimo$ádné události

Typová !innost obsahuje postup složek integrovaného záchranného systému 
(dále jen „IZS“) p"i záchranných a likvida!ních pracích, kdy došlo k aktivaci alespo'
2 složek IZS:

a) po p$ijetí oznámení:

1. o uložení nástražného výbušného systému (dále jen „NVS“), nebo

2. o nálezu podez"elého p"edm#tu, NVS, munice, výbušniny nebo výbušného p"edm#tu; 

 oznámení bylo Policií &eské republiky (dále jen „P&R“) vyhodnoceno jako 
závažné; nebo

b) v p$ípad% nálezu podez"elého p"edm#tu, NVS, munice, výbušniny nebo výbušného 
p"edm#tu v míst#, kde by jejich iniciace ohrozila životy nebo zdraví osob nebo 
majetek a P&R rozhodla o pot"eb# povolání složek IZS; pokud k takovému nálezu 
došlo p"i samostatné !innosti jednotky požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) 
povolá velitel k provedení zásahu P&R cestou opera!ního a informa!ního st"ediska
Hasi!ského záchranného sboru kraje (dále jen „OPIS HZS kraje“). 

Používané pojmy a související právní p"edpisy jsou uvedeny v p"ílohách !. 1 a 2 
spole!ného listu.

1.1. Vymezení mimo!ádné události

Postup dle typové !innosti se použije v souvislosti s mimo"ádnými událostmi 
zp$sobenými zejména:

a) teroristickým útokem provád#ným prost"ednictvím NVS, munice, výbušnin nebo 
výbušných p"edm#t$,

b) trestnou !inností páchanou pomocí výbušnin, (zejména podomácku vyráb#ných nebo 
použitých ve velkém množství), p"ípadn# NVS, nebo trestnou !inností s výbušninami 
související,

c) nálezem zápalných systém$, u kterých je výbušnina nahrazena zápalnou látkou, 
kombinovanými systémy (zápaln# - výbušné) a systémy obsahující látky schopné 
výbušné p"em#ny,
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d) nálezem munice1.

1.2. Výjimky z p"sobnosti typové #innosti

Typová !innost se nevztahuje na problematiku:

a) výbuchu NVS, munice, výbušniny nebo výbušného p"edm#tu,

b) havárií v místech, kde se skladují, vyráb#jí, zpracovávají výbušniny nebo munice,

c) nálezu NVS sloužícího k rozptylu chemického, biologického, radiologického 
nebo jaderného materiálu (dále jen „CBRN“); v takovém p"ípad# se postupuje dle 
ST&-01/IZS Špinavá bomba, respektive dle ST&-05/IZS Nález p"edm#tu
s podez"ením na p"ítomnost B-agens nebo toxin$,

d) oznámení o uložení NVS nebo nálezu podez"elého p"edm#tu, NVS, munice, 
výbušniny nebo výbušného p"edm#tu v prost"edku letecké dopravy za letu; v takovém 
p"ípad# se p"im#"en# použije ST&-04/IZS Letecká nehoda,

e) pokusu o sebevraždu, kdy osoba hrozí použitím výbušniny apod.; v takovém p"ípad#
se postupuje dle ST&-02/IZS Demonstrování úmyslu sebevraždy.

2. !innost p$i $ešení mimo$ádné události

P"i provád#ní záchranných a likvida!ních prací je t"eba v první "ad# zajistit 
bezpe!nost zasahujících p"íslušník$ a zam#stnanc$ složek IZS. Provád#ná opat"ení
sm#"ují ke zneškodn#ní NVS, munice, výbušniny nebo výbušného p"edm#tu a sou!asn#
k omezení škodlivého p$sobení ú!ink$ p"ípadného výbuchu.

Složky IZS provád%jí #innosti s cílem:

a) ov#"it a vyhodnotit oznámení,

b) eliminovat ohrožení osob, zví"at, majetku a životního prost"edí p"ed ú!inky výbuchu,

c) nalézt NVS nebo výbušninu,

d) zabránit výbuchu,

e) vylou!it nebo potvrdit kombinovaný systém (NVS nebo výbušnina, se kterou je 
sou!asn# uložen CBRN),

f) provést "ízený výbuch, jehož ú!inky jsou v rámci možností redukovány,

g) redukovat výbuchové ú!inky ne"ízeného výbuchu,

h) p"evézt munici nebo výbušniny do místa jejich zneškodn#ní.

Soub#žn# se zásahem probíhá samostatné "ízení o trestných !inech provád#né orgány 
!innými v trestním "ízení - viz bod 3.3. 

3. Velitel zásahu a $ízení záchranných a likvida#ních prací

Velitelem zásahu se stane:

a) p$íslušník P!R - pokud p"evažují !innosti související s oznámením o uložení 
NVS nebo s oznámením o nálezu podez"elého p"edm#tu, NVS, munice, výbušniny 
nebo výbušného p"edm#tu, zam#"ené na prov#"ení podez"elého p"edm#tu nebo 
zneškodn#ní NVS, munice, výbušniny nebo výbušného p"edm#tu.

1 Pokud není uvedeno jinak.
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b) p$íslušník Hasi#ského záchranného sboru !eské republiky (dále jen „HZS !R“)
- pokud p"evažují !innosti zam#"ené na vyrozum#ní, evakuaci (ochrana obyvatelstva) 
a záchranu osob nebo záchranné práce; t#mito zásahy se rozumí zejména:

1. zásahy, kdy je ohroženo více než 1000 osob nebo celé obce, p"íp. m#stské !ásti,
záchranné a likvida!ní práce provádí základní a ostatní složky IZS, p"ípadn#
je t"eba využít hospodá"ská opat"ení, vojenská za"ízení ozbrojených sil &eské
republiky podle právních p"edpis$, je t"eba využít zahrani!ní pomoc nebo 
spole!ný zásah složek IZS vyžaduje koordinaci na strategické úrovni, 

2. zásahy p"i mimo"ádných událostech, kdy je možným výbuchem ohroženo 
technologické za"ízení (nap". reaktory, zásobníky nebezpe!ných látek, 
produktovody) nebo technologická jednotka (nap". tlakové láhve) a p"evažují
!innosti provád#né s cílem p"edejít závažné havárii uvedeného technologického 
za"ízení nebo technologické jednotky a vytvo"it podmínky pro zajišt#ní opat"ení
na zmírn#ní dopad$ možné závažné havárie; takto se nepostupuje, pokud jsou 
dopady havárie nevýznamné v porovnání s ú!inky vlastního výbuchu.

Velitel zásahu (p"íslušník P&R) m$že p"edat velení zásahu p"íslušníkovi HZS &R
v p"ípadech, kdy je p"edpoklad nebo pr$zkumem potvrzeno, že zásah bude veden dle 
3. b). P"ed zm#nou velitele zásahu p$vodní velitel zásahu stanoví hranici nebezpe!né zóny,
orienta!ní po!ty ohrožených osob a rozhodne o rozsahu evakuace. Za odborné provedení 
prací souvisejících se zneškodn#ním NVS, munice, výbušniny nebo výbušného p"edm#tu
je odpov#dný pyrotechnik P&R s p"íslušným oprávn#ním k výkonu pyrotechnických 
prací (dále jen „pyrotechnik“). Velitel zásahu komunikuje s pyrotechnikem p"ímo nebo 
prost"ednictvím velitele sektoru 1 viz bod 3.2. 

Velitel jednotky PO se stane velitelem zásahu, jestliže byla prokázána p$ítomnost
CBRN nebo došlo k výbuchu. Zásah je t"eba organizovat a "ídit tak, aby došlo 
k plynulému p"echodu do daného typu zásahu.

V p"ípad#, že velitel zásahu na"ídí nezbytná opat"ení pro ochranu života a zdraví 
zasahujících osob a k jejich spln#ní je pot"eba technika nebo v#cné prost"edky, 
kterými tyto osoby nejsou vybaveny, velitel zásahu je v pot"ebném rozsahu zajistí. 
Je-li využití uvedených v#cných prost"edk$ nebo techniky vázáno na odborné vyškolení 
nebo vycvi!ení, vyžádá si velitel zásahu samostatn# nebo prost"ednictvím pov#"eného
zástupce potvrzení anebo, je-li to na míst# možné a dosta!ující, vyškolení zabezpe!í.
Následn# takto vybavené osoby, pokud tím není dot!eno ustanovení právních p"edpis$,
je možné využít pro pln#ní úkol$. Toto se v p"im#"eném rozsahu použije i pro spolupráci 
s orgány !innými v trestním "ízení.

Velitel zásahu organizuje spojení a zabezpe!uje z místa zásahu pr$b#žné informování 
územn# p"íslušného opera!ního a informa!ního st"ediska IZS (dále jen „OPIS IZS“), 
kterým je OPIS HZS kraje a organizuje spojení v míst# zásahu.

3.1. Štáb velitele zásahu

Velitel zásahu m$že v závislosti na konkrétní situaci jako sv$j výkonný orgán z"ídit
štáb velitele zásahu (dále jen „štáb“), do n#hož m$že povolat: 

a) velitele jednotek PO resp. velitele jednotek P&R,

b) p"íslušníky P&R pro analýzu zásahové situace a vedení dokumentace zásahu,
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c) p"íslušníky P&R ze specializovaných pracoviš( P&R, zejména pyrotechniky,

d) vedoucího výjezdové skupiny nebo delegovaného zástupce poskytovatele 
Zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“),

e) zástupce Státního ú"adu pro jadernou bezpe!nost, obvykle zástupce místn#
p"íslušného regionálního centra tohoto ú"adu,

f) zástupce Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i.,

g) starostu obce nebo m#stské !ásti,

h) starostu obce s rozší"enou p$sobností,

i) vedoucí výjezdových skupin havarijních služeb právnických osob podnikajících 
v energetických odv#tvích, správ# komunikací, vodním hospodá"ství a spojích,

j) autorizovaného statika místn# p"íslušného stavebního ú"adu,

k) zam#stnance specializovaných v#deckých a výzkumných pracoviš(,

l) další právnické nebo podnikající fyzické osoby, které jsou vlastníkem, správcem 
nebo uživatelem za"ízení, budov nebo látek v souvislosti s "ešením této mimo"ádné
události, nebo které na výzvu velitele zásahu poskytují osobní nebo v#cnou pomoc. 

3.2. Organizace místa zásahu

Na taktické úrovni je místo zásahu rozd#leno na sektor 1 (velitel p"íslušník P&R),
který zahrnuje nebezpe!nou zónu, a sektor 2 (velitel p"íslušník HZS &R), který zahrnuje 
zbývající !ást místa zásahu. Pokud je postup dle 3. b) m$že být p"íslušník HZS &R
i velitelem sektoru 1.

3.3. Spolupráce s orgány #innými v trestním !ízení

Velitel zásahu ve v#ci spolupráce s orgány !innými v trestním "ízení:

a) musí vyhov#t dožádání orgán$ !inných v trestním "ízení ve v#ci provedení úkon$
v p"ípravném "ízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkon$, které 
mu bezprost"edn# p"edcházejí; tyto !innosti zabezpe!uje zejména P&R,

Velitel zásahu 

Štáb velitele zásahu 

Velitel sektoru 1 

Nebezpe ná zóna 
- pyrotechnická prohlídka  
(sou ást tzv. pr zkumu)
- zneškodn ní NVS, munice, 
výbušniny nebo výbušného p edm tu

Velitel sektoru 2 

Vn jší zóna 
- pr zkum
- ochrana obyvatelstva 
- p íprava záchranných 
a likvida ních prací 
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b) vede evidenci výjezdových skupin služby kriminální policie a vyšet"ování (dále 
jen „SKPV“) na míst# zásahu stejným zp$sobem jako sil a prost"edk$ složek IZS 
a dalších subjekt$, které provád#jí záchranné a likvida!ní práce.

4. Stupe' poplachu

Pot"ebu sil a prost"edk$ pro záchranné a likvida!ní práce nelze obecn# p"edem ur!it,
stejn# jako rozsah mimo"ádné události a úrove' koordinace složek p"i spole!ném zásahu. 
Odpovídající stupe' poplachu vyhlašuje OPIS HZS kraje na základ# vyhodnocení 
závažnosti p"ijatého oznámení. 

Stanovení závažnosti oznámení a odhad rozsahu mimo"ádné události na základ#
vyhodnocení oznámení provádí opera!ní st"edisko opera!ního odboru Policejního 
prezídia &eské republiky (dále jen „OS PP &R) nebo integrované opera!ní st"edisko
místn# p"íslušného krajského "editelství P&R (dále jen „IOS K%P“). K tomu využívá 
informace od oznamovatele nebo nálezce - viz list opera!ních st"edisek.

Velitel zásahu po p"íjezdu na místo potvrzuje stávající síly a prost"edky, nebo m#ní !i
povolává další v závislosti na konkrétní situaci v míst# zásahu. 

5. !asové vymezení zásahu

Za za!átek zásahu se považuje okamžik, kdy došlo na základ# oznámení nebo nálezu 
a jeho vyhodnocení k aktivaci dvou složek IZS. O ukon!ení zásahu rozhoduje velitel 
zásahu v t#chto p"ípadech:

a) oznámení se ukázalo být plané, 

b) pyrotechnik zjistil, že: 

1. podez"elý p"edm#t není NVS, 

2. údajný NVS je pouze atrapa,  

3. údajná munice je pouze atrapa nebo p"edm#t p"ipomínající munici, 

c) došlo ke zneškodn#ní NVS, munice, výbušniny nebo výbušného p"edm#tu,

d) na míst# p"ítomný pyrotechnik vyhodnotil situaci tak, že k dalším opat"ením posta!í
síly a prost"edky P&R.

6. Úkoly, síly a prost$edky složek IZS

6.1. Úkolem P$R je zejména

a) chránit bezpe!nost osob a majetku,

b) spolup$sobit p"i zajiš(ování ve"ejného po"ádku, a byl-li porušen, !init opat"ení k jeho 
obnovení,

c) provád#t !innosti sm#"ující k prov#"ení podez"elého p"edm#tu a ke zneškodn#ní
NVS, munice, výbušniny nebo výbušného p"edm#tu,

d) provád#t nebo se podílet na opat"eních sm#"ujících k zabezpe!ení ochrany 
obyvatelstva,

e) uzavírat místo zásahu a omezovat vstup osob na místo zásahu, jejichž p"ítomnost zde 
není pot"ebná,
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f) regulovat vjezd vozidel a vstup osob na místo zásahu,

g) regulovat pohyb vozidel a osob v míst# zásahu.

Síly a prost$edky P!R

• p"íslušníci a technika vn#jší služby územn# p"íslušného krajského "editelství P&R
(dále jen „K%P“),

• p"íslušníci a technika organiza!ních !lánk$ K%P, nap". p"íslušníci zásahové jednotky 
K%P, SKPV na požáry a výbuchy,

• pyrotechnik, pyrotechnická výjezdová skupina Pyrotechnické služby, p"íslušníci
a technika útvar$ P&R s celostátní p$sobností nebo organiza!ních !lánk$ Policejního 
prezidia &eské republiky, specialisté z Kriminalistického ústavu Praha,

• p"esn#jší vymezení sil a prost"edk$ P&R viz list P&R.

6.2. Úkolem HZS $R a  jednotek PO je zejména

a) p"evzít oznámení,

b) provád#t "ízení v sektoru 2 na taktické úrovni,

c) technicky a odborn# podporovat !innosti P&R v sektoru 1, zejména poskytnout 
technické prost"edky a požární techniku vyžádané pyrotechnikem v!etn# obsluhy,

d) provád#t jišt#ní zasahujících sil P&R,

e) komunikovat s ostatními složkami IZS a zajistit jejich technickou podporu,

f) provést opat"ení bránící ší"ení ú!ink$ mimo"ádné události,

g) p"ipravovat, pop". provád#t záchranu osob, a v p"ípad# nedostatku sil P&R a p"i
nebezpe!í z prodlení se podílet na evakuaci osob z oblasti možného p$sobení
výbuchových ú!ink$,

h) v závislosti na mí"e rizika neúsp#šného nalezení a zneškodn#ní NVS, munice, 
výbušniny nebo výbušného p"edm#tu se soust"edit a organizovat s cílem provést 
zásah po výbuchu. 

Síly a prost$edky jednotek PO 

• základní požární technika a v#cné prost"edky, zejména cisternové automobilové 
st"íka!ky dopln#né o další prost"edky nap". detektory plyn$, dozimetry, chráni!e
sluchu,

• výšková technika, technické prost"edky lezecké techniky, vyproš(ovací za"ízení,
prost"edky pro osv#tlení místa události, 

• technika ur!ená k p"evozu munice, výbušnin nebo výbušných p"edm#t$,

• p"íslušníci za"azení k výkonu služby v chemické a technické služb# a v chemických 
laborato"ích HZS &R.

6.3. Poskytovatel ZZS je povinen, zejména

a)  pokud je oznámení provedeno na územn# p"íslušné zdravotnické opera!ní st"edisko,
zajistit jeho p"esm#rování nebo p"evzetí,
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b)  soust"edit informace o volných kapacitách cílových poskytovatel$ akutní l$žkové
pé!e a zajistit jejich informovanost o možném p"ísunu zran#ných; poznatky a zjišt#ní
p"edat územn# p"íslušnému OPIS HZS kraje,

c)  poskytnout p"ednemocni!ní neodkladnou pé!i zasahujícím zran#ných p"i provád#ní
záchranných a likvida!ních prací, 

d)  v závislosti na mí"e rizika neúsp#šného nalezení a zneškodn#ní NVS, munice, 
výbušniny nebo výbušného p"edm#tu aktivovat odpovídající síly a prost"edky, 
soust"edit je a organizovat na základ# požadavku velitele zásahu nebo OPIS HZS 
kraje s cílem provést záchrannou akci po výbuchu.

Síly a prost$edky ZZS

• výjezdové skupiny poskytovatele ZZS a další síly a prost"edky dle jeho 
traumatologického plánu a na základ# vyhodnocení situace na míst# zásahu.

7. Využití ostatních složek IZS a dalších subjekt&

Velitel zásahu v p"ípad# pot"eby vyžádá cestou OPIS HZS kraje nebo IOS K%P
pomoc ostatních složek IZS nebo dalších subjekt$.

7.1. Strážníci místn% p!íslušné m%stské (obecní) policie

a) zabezpe!ují místní záležitosti ve"ejného po"ádku,

b) p"ispívají k ochran# a bezpe!nosti osob a majetku,

c) p"ispívají v rozsahu stanoveném právním p"edpisem k bezpe!nosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích,

d) v okolí místa zásahu upozor'ují fyzické a právnické osoby na porušování právních 
p"edpis$ a !iní opat"ení k náprav#,

e) p"ispívají k zajišt#ní ve"ejného po"ádku p"i evakuaci,

f) zajiš(ují ve"ejný po"ádek a bezpe!nost na shromaždišti evakuovaných osob.

7.2. Armáda $eské republiky

a) poskytuje veliteli zásahu odbornou podporu,

b) p"i nutnosti využít za"ízení dislokovaná ve vojenských újezdech, nap". trhací jámu, 
poskytuje základním složkám IZS pot"ebnou sou!innost, a to p"i nebezpe!í z prodlení 
p"ednostn# p"ed zajišt#ním vlastní !innosti.

7.3. Celní správa $eské republiky

a) poskytuje veliteli zásahu odbornou podporu,

b) poskytuje technické prost"edky pro detekci munice, výbušniny nebo výbušného 
p"edm#tu, v!etn# využití služebních ps$ vycvi!ených k tomuto ú!elu.

7.4. V%ze&ská služba

• poskytuje sou!innost p"i zásahu složek IZS ve v#znicích.
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7.5. $eský bá&ský ú!ad

• poskytuje veliteli zásahu odbornou podporu.

7.6. Hlavní bá&ské záchranné stanice a závodní bá&ské záchranné stanice

a) poskytují veliteli zásahu technickou a odbornou podporu, 

b) v sou!innosti s ostatními složkami se podílejí na omezení ú!ink$ možného výbuchu,

c) v závislosti na mí"e rizika neúsp#šného nalezení a zneškodn#ní NVS, munice, 
výbušniny nebo výbušného p"edm#tu se soust"e)ují a organizují na základ#
požadavku velitele zásahu nebo OPIS HZS kraje s cílem provést záchrannou akci po 
výbuchu.

7.7. Havarijní služby dot#ených subjekt"

a) poskytují technickou a odbornou podporu veliteli zásahu,

b) provád#jí odhad následk$ možné havárie vzniklé v souvislosti s poškozením 
technologických za"ízení v jejich majetku, správ# nebo užívání,

c) provád#jí regula!ní opat"ení v energetických odv#tvích na základ# požadavku 
velitele zásahu nebo OPIS HZS kraje,

d) informují OPIS HZS kraje o dostupnosti havarijních skupin havarijních služeb 
a podílejí se na opat"eních pro zkrácení opera!ních !as$.

Havarijní služby právnických a fyzických osob podnikajících v energetických 
odv#tvích se povolávají v souladu s p"íslušnými právními p"edpisy. 

Schvaluji: brig. gen. Mgr. Martin &erví!ek
policejní prezident
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Katalogový soubor typové !innosti

ST! - 03/IZS

Spole#ný list
složek integrovaného 
záchranného systému 

- p$íloha #. 1Typová !innost složek IZS 
p"i spole!ném zásahu

Hrozba použití NVS nebo 
nález NVS, podez$elého

p$edm%tu, munice, výbušnin 
a výbušných p$edm%t&

Policie &eské
republiky

!íslo jednací:
PPR-15633-4/
&J-2012-990111

Gestor typové 
#innosti:

Policie &eské
republiky

Datum vydání/aktualizace: 6.2.2006/25.11.2013 Po!et stran: 5 Po!et p"íloh: 0

Použité definice a pojmy

1 Bezpe#nostní opat$ení je opat"ení provád#né Policií &eské republiky (dále jen 
„P&R“) a jinými subjekty k zajišt#ní vnit"ního po"ádku a bezpe!nosti (viz rozdíl 
oproti policejnímu opat"ení podle bodu 12).

2 Bezpe#nostní situací se rozumí aktuální stav ve"ejného po"ádku a bezpe!nosti
v daném území.

3 !LEN(NÍ MÍSTA ZÁSAHU složek integrovaného záchranného systému (dále jen 
„IZS“) provádí velitel zásahu:

a) na nebezpe#nou a vn%jší zónu zejména pro ú!ely organizace !innosti:

1. nebezpe#nou zónou se rozumí oblast p$sobení charakteristických nebezpe!í
v míst# zásahu (pozn.: velitel zásahu stanoví velikost nebezpe!né zóny na 
základ# doporu!ení pyrotechnika),

2. vn%jší zónou se rozumí oblast uzav"ení místa zásahu; dochází v ní nap".
k soust"ed#ní a organizaci sil a prost"edk$ složek IZS, ošet"ení ran#ných,
soust"ed#ní evakuovaných osob,

b) na sektory a úseky zejména pro ú!ely "ízení sil a prost"edk$:

1. sektorem se rozumí !ást místa zásahu nebo ur!itá charakteristická !innost,
která je "ízena a koordinována jediným "ídícím orgánem, tzv. velitelem 
sektoru; velitele sektoru ur!uje velitel zásahu; sektor lze d#lit na úseky; 
velitel sektoru zejména:

1.1. organizuje podle rozhodnutí velitele zásahu pr$zkum a vyhodnocuje situaci 
v sektoru,

1.2. v p"ípad# bezprost"edního ohrožení života osob je oprávn#n zm#nit
rozhodnutí velitele zásahu,

1.3. podává veliteli zásahu informace o pln#ní úkol$ a o situaci v sektoru,

1.4. udržuje spojení s velitelem zásahu,

1.5. analyzuje informace o nebezpe!í v sektoru a provádí jejich ov#"ování;

2. úsekem se rozumí !ást místa zásahu, na kterém složky IZS provád#jí
záchranné a likvida!ní práce "ízené a koordinované tzv. velitelem úseku; 
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velitele úseku ur!uje velitel zásahu; velitel úseku plní obdobné úkoly jako 
velitel sektoru, kterému podléhá.

4 Mimo$ádnou událostí se rozumí škodlivé p$sobení sil a jev$ vyvolaných !inností
!lov#ka, p"írodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo 
životní prost"edí a vyžadují provedení záchranných a likvida!ních prací; rozumí se 
tím i událost, která zna!nou m#rou ohrožuje nebo narušuje spole!enské zájmy, p"i
které došlo nebo mohlo dojít ke ztrátám na životech, ke zran#ní osob nebo velkým 
škodám; mimo"ádnou událostí m$že být i taková událost, která sice nedosahuje 
takové intenzity, ale vzhledem k dané situace je t"eba ji za takovou považovat.

5 Munice je souhrnné ozna!ení pro st"elivo, ru!ní a jiné granáty, st"ely do pancé"ovek
a tarasnic, d#lost"elecké st"elivo, pumy, torpéda, "ízené a ne"ízené rakety, kazetovou 
(kontejnerovou) munici, ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, 
pyrotechnické imita!ní prost"edky, signální a osv#tlovací prost"edky, vojenská 
nástražná výbušná za"ízení; za munici se považují též její hlavní !ásti a komponenty; 
nevybuchlá munice je souhrnné ozna!ení pro munici, u které nedošlo k !innosti
v cíli nebo která havarovala na dráze letu; u této munice jsou zpravidla odjišt#ny
pojistné !ásti, havarovaná munice je munice mechanicky poškozená, nap". pádem 
p"i p"eprav#, havárií nosi!e.

6 Nástražným výbušným systémem (dále jen „NVS“) se rozumí výbušná nebo 
zápalná látka nebo pyrotechnický prost"edek a inicia!ní prvek tvo"ící celek, který 
je schopen vyvolat za ur!itých, uživatelem nebo výrobcem p"edem stanovených, 
podmínek výbuchový ú!inek, ložisko požáru nebo výbuchem rozptýlit po okolí 
chemickou, biologickou, radioaktivní !i jinak nebezpe!nou látku; nástražný výbušný 
systém bývá zpravidla ukryt v obalu nebo má takovou vn#jší formu, která skrývá 
jeho pravý ú!el; za nástražný výbušný systém se považuje i takový p"edm#t, který 
je sestaven jako nástražný výbušný systém, obsahuje výbušninu, ale jeho inicia!ní
systém je nefunk!ní, a dále atrapa nástražného výbušného systému, kdy jeden nebo 
více p"edm#t$ jsou sestaveny tak, že budí dojem nástražného výbušného systému, 
ale neobsahuje výbušné nebo zápalné látky a nem$že vyvolat ú!inky nástražného 
výbušného systému.

7 Ochranou obyvatelstva se podle právních p"edpis$ rozumí pln#ní úkol$ civilní 
ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové p"ežití obyvatelstva a další 
opat"ení k zabezpe!ení ochrany jeho života, zdraví a majetku; v kontextu této typové 
!innosti se bude jednat zejména o varování (davu) osob p"ed hrozícím nebezpe!ím
a provád#ní "ízené evakuace z ohroženého ve"ejného prostranství a p"ípadn#
i sousedících objekt$ (p"edcházení paniky, která je pro dav osob vážn# nebezpe!ná).

8 Omezením škodlivého p&sobení ú#ink& p"ípadného výbuchu se rozumí zejména:

a) omezení intenzity p$sobení ú!ink$ výbuchu na život a zdraví osob nebo majetek 
anebo životní prost"edí,

b) varování, evakuace, p"ípadn# další opat"ení k zabezpe!ení ochrany obyvatelstva,

c) zabrán#ní vzniku nebo zmírn#ní dalších následk$, které m$že výbuch zp$sobit,
nap". vznik domino efektu nebo synergického jevu.



15

9 Opera#ní a informa#ní st$edisko IZS (dále jen „OPIS IZS“) je stálý orgán pro 
koordinaci složek IZS. OPIS IZS jsou opera!ní st"ediska Hasi!ského záchranného 
sboru kraje (OPIS HZS kraje) a opera!ní a informa!ní st"edisko Ministerstva vnitra 
- generálního "editelství Hasi!ského záchranného sboru &eské republiky. 

10 Opera#ní st$ediska P!R jsou integrovaná opera!ní st"ediska krajských "editelství
P&R (dále jen „IOS K%P“) a opera!ní st"edisko opera!ního odboru Policejního 
prezidia &eské republiky (dále jen „OS PP &R“).

11 Podez$elým p$edm%tem je p"edm#t, jehož ú!el, p$vod, majitel nebo jiné okolnosti 
jeho výskytu nejsou známy nebo jehož vn#jší forma p"ípadn# jiné znaky a celková 
situace na daném míst# vzbuzují od$vodn#nou obavu, že by se mohlo jednat o NVS.       

12 Policejní opat$ení je opat"ení provád#né P&R k zajišt#ní vnit"ního po"ádku
a bezpe!nosti (ve"ejného po"ádku); policejní akce je jednorázová nebo !asov#
omezená akce vyhlášená k provedení policejních opat"ení, kterou nelze zajistit 
b#žným výkonem služby na ur!eném území, s nasazením zpravidla v#tšího po!tu
sil a prost"edk$ P&R; za policejní akci se nepovažují postupy provád#né v rámci 
operativního rozpracování a nep"edpokládané akce a opat"ení organizované k pln#ní
úkol$ P&R.

13 Pr&zkum je !innost, p"i které se zjiš(ují poznatky o situaci pot"ebné pro rozhodování 
o zp$sobu vedení zásahu. Provádí se po celou dobu zásahu. Pr$zkumem jsou všechny 
!innosti vztahující se ke zjišt#ní nebo ov#"ení zásahových podmínek. Jeho cílem je 
získat maximální možné množství informací o mimo"ádné události, zejména o zdroji 
rizika a o charakteristických ohroženích. Pro mimo"ádné události "ešené touto 
typovou !inností platí, že prioritní sou!ástí pr$zkumu je pyrotechnická prohlídka 
stupn# ohrožení 3. až 1.

14 P$ijetím oznámení (zprávy) o události je !innost sloužící k p"ijetí oznámení 
o uložení NVS nebo oznámení o nálezu podez"elého p"edm#tu, NVS, munice, 
výbušniny nebo výbušného p"edm#tu a jeho zpracování do takové podoby, aby 
mohlo být p"edáno územn# p"íslušnému IOS K%P a OS PP &R k vyhodnocení 
a p"ijetí opat"ení. V rámci p"ijatých opat"ení k provedení a koordinaci zásahu jsou 
p"íslušné úkoly a informace p"edávány na OPIS IZS, Pyrotechnické služb# P&R
cestou OS PP &R, p"ípadn# pro zahájení trestního "ízení také výjezdovým skupinám 
služby kriminální policie a vyšet"ování P&R.

a) p$ímým oznámením je oznámení o uložení NVS podané p"ímo nap".
prost"ednictvím tís'ové telefonní linky základním složkám IZS nebo p"ímo
p"epojené na opera!ní st"ediska základních složek IZS, nebo je pro oznámení 
využito p"ímo telefonních linek tís'ového volání (112, 150, 155, 158);

b) nep$ímým (zprost$edkovaným) oznámením je oznámení o uložení NVS 
podané zprost"edkovan# prost"ednictvím jiného subjektu ostatním složkám 
IZS nebo dalším subjekt$m, p"ípadn# na opera!ní st"ediska nebo stálé služby 
ostatních složek IZS a dalších subjekt$;

c) p$edm%tná forma oznámení je taková forma, kdy oznámení má podobu 
p"edm#tu, nap". jde o písemná sd#lení, nápisy, audio a video záznamy apod.;

d) nehmotná forma oznámení je taková forma, kdy oznámení nemá podobu 
p"edm#tu, jde zejména o e-mailové zprávy nebo jiná elektronická data.
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15 Pyrotechnická prohlídka je sou!ástí preventivních a bezpe!nostních opat"ení
provád#ných P&R p"i prov#"ování bezpe!nosti budov, prostor$, dopravních 
prost"edk$ a osob a p"i zajiš(ování bezpe!nosti chrán#ných objekt$ a prostor$,
ur!ených osob a osob, kterým je poskytována zvláštní ochrana. Pyrotechnickou 
prohlídkou se rozumí prov#"ování objektu nebo prostoru s cílem vylou!ení možnosti 
uložení podez"elého p"edm#tu, NVS nebo jeho !ástí a výbušných p"edm#t$, které by 
mohly svým ú!inkem ohrozit zdraví nebo život osob nebo zp$sobit škody na majetku.  
Pyrotechnické prohlídky se rozlišují podle stupn# ohrožení na 5 stup'$ (5. nízký, 
4. mírný, 3. zna!ný, 2. vysoký, 1. bezprost"ední); pyrotechnickou prohlídku stupn#
ohrožení 5 až 4 provádí p"íslušník P&R v rámci výkonu služby; pyrotechnickou 
prohlídku stupn# ohrožení 3 až 1 provádí pyrotechnik. 

16 P$ednemocni#ní neodkladnou pé#í se rozumí neodkladná pé!e poskytovaná 
pacientovi výjezdovou skupinou poskytovatele zdravotnické záchranné služby (dále 
jen „ZZS“) na míst# vzniku závažného postižení zdraví nebo p"ímého ohrožení 
života a b#hem jeho p"epravy k cílovému poskytovateli akutní l$žkové pé!e.

17 Stupe' poplachu IZS p"edur!uje pot"ebu sil a prost"edk$ pro záchranné a likvida!ní
práce v závislosti na rozsahu a druhu mimo"ádné události a také na úrovni koordinace 
složek integrovaného záchranného systému p"i spole!ném zásahu. V kontextu této 
typové !innosti je stupe' poplachu IZS dán p"edpokládaným rozsahem mimo"ádné
události v závislosti na (p"edpokládaném) druhu a množství výbušniny nebo munice, 
p"ípadn# na charakteru komponent$ NVS, charakteristice místa uložení, dob# zásahu 
a na dalších podmínkách v míst# zásahu.

18 Tís'ovým voláním se rozumí žádost osoby o zásah n#které ze složek IZS na !íslo
jednotného evropského tís'ového volání 112 nebo na národní !ísla tís'ového volání 
150 (hasi!i), 155 (zdravotnická záchranná služba) a 158 (Policie &eské republiky).

19 Velitelem policejního opat$ení (akce) se rozumí vedoucí policista "ídící policejní 
opat"ení nebo akci; velitel policejního opat"ení je sou!asn# velitelem zásahu složek 
IZS, pokud jsou na místo povolány.

20 Velitel zásahu IZS koordinuje záchranné a likvida!ní práce v míst# nasazení složek 
IZS a na míst# zásahu "ídí sou!innost t#chto složek.

21 Vn%jší uzáv%ra je fyzické (osoby, pásky apod.) uzav"ení prostoru a p"ístupových(é)
cest(y) p"íslušníky P&R spolu se zavedením režimu vstupu a výstupu do 
a z uzav"eného prostoru; v kontextu této typové !innosti se bude obvykle vn#jší
uzáv#ra provád#t na hranicích vn#jší zóny.

22 Výbuchem se rozumí rychlý fyzikáln#-chemický d#j, p"i kterém dochází k p"em#n#
vnit"ní energie látky v energii siln# oh"átých a stla!ených plyn$ a p$sobící následn#
na okolí svými ú!inky. Výbuchem se rozumí výbuch podez"elého p"edm#tu, NVS, 
munice, výbušnin a výbušných p"edm#t$.

23 Výbušninami se rozumí látky a p"edm#ty, které jsou uvedeny v p"íloze A mezinárodní 
smlouvy o p"eprav# nebezpe!ných v#cí (Evropská dohoda o mezinárodní silni!ní
p"eprav# nebezpe!ných v#cí - „ADR“, vyhlášená pod !. 64/1987 Sb., ve zn#ní
pozd#jších p"edpis$) a za"azené do t"ídy I. této dohody.

24 Výbušnými p$edm%ty jsou výrobky obsahující výbušniny, které mohou svým 
výbuchovým !i jiným ú!inkem ohrozit zdraví nebo život osob nebo zp$sobit škody 
na majetku.



17

25 Zásahem IZS se rozumí koordinovaný postup jeho složek p"i p"íprav# na mimo"ádnou
událost a p"i provád#ní záchranných a likvida!ních prací v míst# nasazení složek IZS 
a v prostoru p"edpokládaných ú!ink$ mimo"ádné události.

26 Zdravotnickou záchrannou službou (ZZS) se rozumí zdravotní služba, v jejímž 
rámci je na základ# tís'ové výzvy, poskytována zejména p$ednemocni#ní
neodkladná pé#e osobám se závažným postižením zdraví nebo v p"ímém ohrožení 
života a v p"ípad# pot"eby transport a p"edání t#chto osob poskytovatel$m akutní
l&žkové pé#e.

27 Zneškodn%ním NVS se rozumí !innost sm#"ující k narušení funkce prvk$ NVS tak, 
aby bylo zamezeno nežádoucímu výbuchu. 

28 Zneškodn%ním munice, výbušniny nebo výbušného p$edm%tu se rozumí 
provedení opat"ení vedoucích k umrtvení nebo vyjmutí inicia!ních prvk$ nebo jejich 
!ástí a další !innosti, které znemožní nežádoucí výbuch.
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Související právní p$edpisy

[1] Zákon !. 141/1961 Sb., o trestním "ízení soudním (trestní "ád), ve zn#ní pozd#jších
p"edpis$.

[2] Zákon !. 133/1985 Sb., o požární ochran#, ve zn#ní pozd#jších p"edpis$.

[3] Zákon !. 61/1988 Sb., o hornické !innosti, výbušninách a o státní bá'ské správ#,
ve zn#ní pozd#jších p"edpis$.

[4] Zákon !. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve zn#ní pozd#jších p"edpis$.

[5] Zákon !. 555/1992 Sb., o V#ze'ské služb# a justi!ní stráži &eské republiky, 
ve zn#ní pozd#jších p"edpis$.

[6] Zákon !. 156/2000 Sb., o ov#"ování st"elných zbraní, st"eliva a pyrotechnických 
p"edm#t$ a o zacházení s n#kterými pyrotechnickými výrobky, ve zn#ní pozd#jších
p"edpis$.

[7] Zákon !. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm#n# n#kterých
zákon$, ve zn#ní pozd#jších p"edpis$.

[8] Zákon !. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odv#tvích a o zm#n# n#kterých zákon$ (energetický zákon), 
ve zn#ní pozd#jších p"edpis$.

[9] Zákon !. 361/2003 Sb., o služebním pom#ru p"íslušník$ bezpe!nostních sbor$,
ve zn#ní pozd#jších p"edpis$.

[10] Zákon !. 185/2004 Sb., o Celní správ# &eské republiky, ve zn#ní pozd#jších
p"edpis$.

[11] Zákon !. 186/2004 Sb., kterým se m#ní n#které zákony v souvislosti s p"ijetím
zákona o Celní správ# &eské republiky, ve zn#ní pozd#jších p"edpis$.

[12] Zákon !. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve zn#ní pozd#jších p"edpis$.

[13] Zákon !. 273/2008 Sb., o Policii &eské republiky, ve zn#ní pozd#jších p"edpis$.

[14] Zákon !. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), ve zn#ní pozd#jších p"edpis$.
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[15] Zákon !. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné služb#, ve zn#ní pozd#jších
p"edpis$.

[16] Vyhláška !. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve zn#ní pozd#jších p"edpis$.

[17] Vyhláška !. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajišt#ní bezpe!nosti
a ochrany zdraví p"i práci a bezpe!nosti provozu p"i výrob# a zpracování výbušnin 
a o odborné zp$sobilosti pracovník$ pro tuto !innost, ve zn#ní pozd#jších p"edpis$.

[18] Vyhláška !. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajišt#ní bezpe!nosti
a ochrany zdraví p"i práci a bezpe!nosti provozu v objektech ur!ených pro výrobu 
a zpracování výbušnin, ve zn#ní pozd#jších p"edpis$.

[19] Vyhláška !. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve zn#ní pozd#jších p"edpis$.

[20] Vyhláška !. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup p"i vzniku a odstra'ování stavu 
nouze v teplárenství.

[21] Vyhláška !. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe!nosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

[22] Vyhláška !. 247/2001 Sb., o organizaci a !innosti jednotek požární ochrany, 
ve zn#ní pozd#jších p"edpis$.

[23] Vyhláška !. 328/2001 Sb., o n#kterých podrobnostech zabezpe!ení integrovaného 
záchranného systému, ve zn#ní vyhlášky !. 429/2003 Sb.

[24] Vyhláška !. 447/2001 Sb., o bá'ské záchranné služb#, ve zn#ní pozd#jších p"edpis$.

[25] Vyhláška !. 380/2002 Sb., k p"íprav# a provád#ní úkol$ ochrany obyvatelstva.

[26] Vyhláška !. 481/2005 Sb., kterou se vydává Dispe!erský "ád plynárenské soustavy 
&eské republiky.

[27] Vyhláška !. 79/2010 Sb., o dispe!erském "ízení elektriza!ní soustavy a o p"edávání
údaj$ pro dispe!erské "ízení, ve zn#ní vyhlášky 388/2012 Sb.

[28] Vyhláška !. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových 
náležitostech havarijního plánu.

[29] Vyhláška !. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a v#cné vybavení 
zdravotnických za"ízení a kontaktních pracoviš( domácí pé!e.

[30] Vyhláška !. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve zn#ní vyhlášky 236/2013 Sb.

[31] Vyhláška !. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpe!ení
zdravotních služeb, ve zn#ní vyhlášky 287/2013 Sb.

[32] Vyhláška !. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu 
poskytovatele jednodenní nebo l$žkové zdravotní pé!e a postupu p"i jeho 
zpracování a projednání.

[33] Vyhláška !. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné 
služb#.

[34] Na"ízení vlády !. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady náklad$ na p"ipravenost
poskytovatele zdravotnické záchranné služby na "ešení mimo"ádných událostí 
a krizových situací ze státního rozpo!tu.

[35] Na"ízení vlády !. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochran#, ve zn#ní
na"ízení vlády !. 498/2002 Sb.
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Interní p$edpisy

[36] Závazný pokyn policejního prezidenta !. 12/2012, kterým se upravuje provád#ní
pyrotechnických prohlídek, bezpe!nostních opat"ení a postup p"i oznámení 
o uložení nástražného výbušného systému, nálezu podez"elého p"edm#tu,
nástražného výbušného systému, munice, výbušnin a výbušných p"edm#t$ nebo p"i
výbuchu.

[37] Pokyn generálního "editele HZS &R !. 40/2001, ve zn#ní pozd#jších pokyn$,
kterým se vydává Bojový "ád jednotek požární ochrany - viz listy 22N a 12NL.
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Postup velitele zásahu (check-list)

1. Pr&zkum a vyhodnocení situace:

- informovat p"íslušná opera!ní st"ediska (IOS P&R, OPIS HZS kraje, ZOS ZZS) 
o vzniku mimo"ádné události,

- uvést první odhad p"ibližného rozsahu mimo"ádné události, p"ípadn# po!ty
ohrožených osob,

- dle rozsahu požádat o vyšší stupe' koordinace - strategická úrove' "ízení ("ídící
d$stojník, starosta obce, hejtman kraje).

2. P$evzetí velení zásahu složek IZS:

- svolat velitele a vedoucí složek integrovaného záchranného systému (dále jen 
„IZS“), zajistit p"edání velení a organizaci zásahu,

- informovat p"ítomné složky IZS:

• o p"edpokladu zásahu typu „Oznámení o uložení nástražného výbušného 
systému (dále jen „NVS“)“ nebo 

• o „nálezu podez"elého p"edm#tu, NVS, munice, výbušniny nebo výbušného 
p"edm#tu“,

- informovat velitele nebo vedoucí p"ítomných složek IZS o p"ijatých opat"eních.

3. Z$ízení velitelského stanovišt%:

4. Na$ízení složkám IZS k p$edání informací pro zasahující o nebezpe#í zásahu:

- informovat o nebezpe!í rizika výbuchu p"i zásahu,
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- zajistit dodržení zásady bezpe!né !innosti v zón# možného p$sobení ú!ink$
p"ípadného výbuchu.

5. Uzav$ít místo zásahu, omezit vstup osob:

- p"edb#žná ochranná zóna je minimáln# 100 až 1000 m od místa výbuchu nebo 
p"edpokládaného místa uložení NVS.

6. Vyty#ení zón:

- vyty#it nebezpe#nou zónu:

• rozhodnout na základ# konzultace s pyrotechnikem a dalšími specialisty 
o velikosti nebezpe!né zóny a o režimu práce v ní,

- vyty#it vn%jší zónu:

• zajistit bezpe!nostní uzáv#ru vn#jší zóny,

• rozhodnout o odklonu dopravy a vyžádat si sou!innost p"i regulaci dopravy 
mimo místo zásahu (P&R).

Schéma !len#ní místa zásahu 

zahájeno spln#no

zahájeno spln#no

zahájeno spln#no
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7. Rozd%lení místa zásahu:

za vn#jší hranicí nebezpe!né zóny vytvo"it zejména:

- místo pro soust"ed#ní sil a prost"edk$,

- místo pro soust"ed#ní evakuovaných osob,

- místo pro ukládání osobních v#cí a majetku postižených osob se zajišt#ným
st"ežením,

- místo pro ošet"ení ran#ných,

- místo pro p"edávání informací médiím.

8. Evakuace a záchrana osob:

- stanovit rozsah evakuace a záchrany osob, rozhodnout o jejím provedení 
a o režimu na míst# soust"ed#ní,

- zajistit p"ípadnou organizaci psychosociální pomoci, dle rozsahu události 
(koordinace dle ST&12/IZS).

9. Opat$ení pro zmírn%ní p$ípadných ú#ink& výbuchu NVS, munice, výbušniny 
nebo výbušného p$edm%tu:

rozhodnout o:

- odstavení dodávky elektrické energie, plynu a dalších médií (vody, páry, oleje 
apod.),

- odstavení technologií nebo evakuaci technologických jednotek a nebezpe!ných
látek,

- dalších opat"eních souvisejících s organizací zásahu nebo s omezením p$sobení
ú!ink$ možného výbuchu; ú!inky výbuchu m$že omezit nap". otev"ení oken 
v budovách, odstran#ní konstrukcí, vytvo"ení p"ekážek.

Rozhodnutí konzultovat s pyrotechnikem, veliteli nebo vedoucími složek IZS, 
technology apod.

10. Pyrotechnická kontrola:

- zajistit organizaci pyrotechnické prohlídky místa zásahu a okolních prostor.

11. P$erušení #inností na míst% zásahu:

- !innost na míst# zásahu lze p"erušit:

• po dobu, p"i které pyrotechnik manipuluje s NVS, municí, výbušninou nebo 
výbušným p"edm#tem,

zahájeno spln#no
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• v p"ípad# oznámení o uložení NVS, má-li k dispozici údaj o dob# výbuchu, 
po dobu 20 minut p"ed a 20 minut po ohlášené dob# výbuchu, u pyrotechnika 
po dobu 15 minut p"ed a 15 minut po ohlášené dob# výbuchu.

12. Zneškodn%ní NVS, munice, výbušniny nebo výbušného p$edm%tu:

- velitel zásahu stanoví:

 zp$sob organizace místa zásahu a ochrany zdraví a život$ osob po dobu, kdy 
pyrotechnik provádí !innost související bezprost"edn# se zneškodn#ním NVS, 
munice, výbušniny nebo výbušného p"edm#tu nebo kdy je s NVS, municí, 
výbušninou nebo výbušným p"edm#tem manipulováno,

- velitel zásahu zajistí:

• provedení !inností spojených se zneškodn#ním NVS, munice, výbušniny 
nebo výbušného p"edm#tu s výjimkou technologie zneškodn#ní
resp. zp$sobu provedení pyrotechnických prací (zejména rozhodne o použití 
techniky, nap". automobilového je"ábu, osv#tlení místa zásahu, o vyrozum#ní
obyvatelstva a o taktice v p"ípad# neúsp#šného zneškodn#ní),

• zp$sob p"epravy sil a prost"edk$ pro p"epravu NVS, munice, výbušniny 
nebo výbušného p"edm#tu na bezpe!né místo (zejména nelze-li použít 
pyrotechnický kontejner, nap". jízda v kolon# policejními vozidly, trasa 
p"epravy apod.),

• p"edání informace IOS P&R nebo OPIS HZS kraje o dob# zneškodn#ní
a vyžádání na IOS P&R a OPIS HZS kraje ov#"ení, zda v zón# p"edpokládaných
ú!ink$ možného výbuchu nejsou nezávisle na vlastním zásahu p"ítomny jiné 
síly a prost"edky složek IZS.

13. Spolupráce s orgány #innými v trestním $ízení:

- spolupracovat s orgány !innými v trestním "ízení, jen pokud si tuto spolupráci 
vyžádají.

14. P$edání místa zásahu:

- p"edat majiteli, provozovateli nebo správci, p"íp. odpov#dným orgán$m
k dalšímu opat"ení.

Schvaluji:

zahájeno spln#no
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brig. gen. Mgr. Martin &erví!ek
policejní prezident
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Úkoly opera#ních st$edisek složek integrovaného záchranného systému

1. Úvod

Tímto listem je "ešena problematika opera!ního "ízení zásahu v rámci integrovaného 
záchranného systému (dále jen „IZS“) p"i spole!ném zásahu složek IZS:

a) po p"ijetí oznámení o uložení nástražného výbušného systému (dále jen „NVS“), 
(dále jen „oznámení o uložení“),

b) oznámení o tom, že došlo k nálezu podez"elého p"edm#tu, NVS, munice, výbušniny 
nebo výbušného p"edm#tu (dále jen „oznámení o nálezu“) velitelem policejního 
opat"ení Policie &eské republiky (dále jen „P&R“) nebo velitelem jednotky požární 
ochrany (dále jen „jednotka PO“); pokud není dále v textu uvedeno jinak, platí 
ustanovení p"im#"en# i pro oznámení o nálezu.

Opera#ního $ízení zásahu se zpravidla ú#astní:

a) integrované opera!ní st"edisko nebo opera!ní st"edisko místn# p"íslušného krajského 
"editelství policie (dále jen „IOS K%P“),

b) opera!ní st"edisko opera!ního odboru Policejního prezídia &eské republiky (dále jen 
„OS PP &R“),

c) opera!ní a informa!ní st"edisko IZS (dále jen „OPIS IZS“), kterým je místn# p"íslušné
opera!ní st"edisko Hasi!ského záchranného sboru kraje (dále jen „OPIS HZS kraje“),

d) opera!ní a informa!ní st"edisko generálního "editelství Hasi!ského záchranného 
sboru &eské republiky (dále jen „HZS &R“),

e) místn# p"íslušné zdravotnické opera!ní st"edisko poskytovatele zdravotnické 
záchranné služby (dále jen „ZOS ZZS“). 

Oznámení o uložení m&že být:

a) P$ímé oznámení - oznámení o uložení podané p"ímo nap". prost"ednictvím tís'ové
telefonní linky na tato opera!ní st"ediska základních složek IZS:

1. IOS K%P na linku tís'ového volání 158,

2. OPIS HZS kraje prost"ednictvím Telefonního centra tís'ového volání na linku 
tís'ového volání 112 nebo 150,

Katalogový soubor typové !innosti

ST! - 03/IZS

List opera#ních
st$edisek složek 
integrovaného 

záchranného systému
Typová !innost složek IZS 

p"i spole!ném zásahu

Hrozba použití NVS nebo 
nález NVS, podez$elého

p$edm%tu, munice, výbušnin 
a výbušných p$edm%t&

Policie &eské
republiky

!íslo jednací:
PO 189-5/IZS-2006

Novelizováno
PPR-15633-4/
&J-2012-990111

Gestor typové 
#innosti:

Policie &eské
republiky

Datum vydání/aktualizace: 6.2.2006/25.11.2013 Po!et stran: 6 Po!et p"íloh: 1
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3. ZOS ZZS na linku tís'ového volání 155.

b) Nep$ímé oznámení - oznámení o uložení podané zprost"edkovan# prost"ednictvím
jiného subjektu nebo orgánu na opera!ní st"ediska a stálé služby ostatních složek IZS, 
p"ípadn# na opera!ní st"ediska nebo stálé služby dalších subjekt$ anebo p"ímo dalším 
subjekt$m, nap". provozovatel$m objekt$ nebo za"ízení, odpov#dným osobám nebo 
vlastníkovi objektu, havarijním službám, redakcím médií.

Poznámka: P!ímá nebo nep!ímá forma oznámení je spojena pouze s adresátem 

oznámení a nesouvisí s vlastní podobou oznámení, tzn. nesouvisí s tím, zda je oznámení 

hmotné, nap!. anonymní dopis, CD disk, nebo nehmotné, lidský hlas, p!íp. digitální data. 

P$i p$ijetí oznámení o uložení nebo o nálezu se lze setkat s následujícími 
skute#nostmi, nap$.:

a) oznámení nasv#d!uje tomu, že byl spáchán trestný !in a volající m$že být jeho 
pachatelem, nebo byl s pachatelem v kontaktu,

b) v p"ípad# telefonického oznámení vhodnou formou prodlužovat délku hovoru; tato 
skute!nost závisí zejména na ochot# volajícího komunikovat a na taktice vedení 
rozhovoru,

c) volající je cizinec nemluvící !esky,

d) volající hovo"í zkresleným hlasem,

e) volající udává zám#rn# nepravdivé údaje,

f) p"edaná informace je velmi krátká a velmi nejednozna!ná,

g) nep"esné p"evzetí zprávy o události (neúplné p"ijetí, p"eslechnutí),

h) p"erušení spojení b#hem hovoru, 

i) nemožnost zp#tného ov#"ení zprávy o události,

j) oznámení je p"edáno na nosi!i informací (CD, video nebo audio nahrávka atd.), 
za pomoci výpo!etní techniky (mail, chat atd.), v písemné nebo tišt#né podob#;
oznámení je d$ležitým podkladem pro úkony orgán$ !inných v trestním "ízení;
kterým slouží jako d$kazní materiál; z tohoto d$vodu je nutné ho uchovat, p"ípadn#
zálohovat a na vyžádání orgán$ !inných v trestním "ízení vzniká tomu, kdo oznámení 
o události p"ijal, povinnost ho t#mto organ$m p"edat.

2. Spole#né úkoly opera#ních st$edisek a stálých služeb složek IZS

2.1 P!ímé oznámení o uložení 

P"ijmout oznámení o uložení podané oznamovatelem osobou, která se o nebezpe!í
dozv#d#la, nebo pachatelem, který o uložení nebo o svém úmyslu tak u!init informuje 
P&R.

Bezodkladn# p"edat (p"epojit) oznámení o události na p"íslušné IOS K%P.

Závažnost oznámení vyhodnocuje IOS K%P. Na základ# rozhodnutí o zapojení 
složek IZS vyžaduje pomoc složek IZS prost"ednictvím OPIS HZS kraje.

Je-li oznámení p"edáno p"ímo na IOS K%P, je další postup stanoven p"íslušným
interním p"edpisem P&R.
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2.2 Nep!ímé oznámení o uložení

P"i p"ijetí oznámení o uložení, které má formu nep"ímého oznámení, je doporu!en
níže uvedený postup.

V p"ípad#, že jde o nep"ímé oznámení a p"íjemcem je zprost"edkovan# n#které
z opera!ních st"edisek ostatních složek IZS nebo jiný subjekt, pak operátor nebo p"íjemce
oznámení hovor podle technických možností p"epojí na n#které z IOS K%P; není-li 
možné takto hovor p"epojit, p"epojí ho na OPIS HZS kraje. Není-li ani to z technických 
nebo taktických d$vod$ možné nebo vhodné, operátor zejména:

a) v p"ípad# oznámení o uložení, pop". úmyslu uložit NVS, navazuje kontakt 
s oznamovatelem a vhodnou formou prodlužuje hovor s cílem získat d$ležité
informace o míst#, !asu a d$vodech uložení NVS a jeho vzhledu a velikosti, p"ípadn#
konstrukci (up"esn#ní místa a !asu výbuchu, druhu a množství použité výbušniny), 
zda pachatel má spole!níky, zda si uv#domuje následky svého jednání, proti komu je 
útok veden apod., 

b) provede záznam telefonického oznámení dle možnosti za pomoci instalované 
záznamové techniky a v p"ípad# dostupného technického vybavení zajistí identifi kaci 
oznamovatele v!etn# místa, odkud je telefonický hovor veden.

 Vyhodnotí telefonické oznámení zpracované do záznamu podle p"ílohy k tomuto listu 
typové !innosti. Informuje-li oznamovatel (pachatel) p"ímo zájmový objekt nebo 
jiný subjekt a tato informace je následn# telefonicky p"edána jinému opera!nímu
st"edisku n#které za základních složek IZS mimo P&R, toto opera!ní st"edisko
bezodkladn#:

a. je-li to technicky možné, p"epojí hovor na IOS K%P, nebo

b. získá od oznamovatele v#rohodnou reprodukci oznámení v!etn# pot"ebných
identifi ka!ních údaj$ (jméno, p"íjmení, datum narození, místo trvalého bydlišt#,
místo, kde se oznamovatel nachází, a kontaktní spojení) a informaci p"edá
IOS K%P.

Dojde-li k oznámení jiným zp$sobem než telefonicky, bezodkladn# se vyrozumí  
IOS K%P, které zajistí p"evzetí oznámení, nebo se provedou opat"ení k zamezení 
znehodnocení d$kazní hodnoty oznámení a neprodlen# se vyrozumí IOS K%P; operátor 
se dále "ídí pokyny IOS K%P.

2.3 Ostatní úkoly

Na základ# vyhodnocení oznámení P&R a žádosti IOS P&R o pomoc zabezpe!ují
ostatní složky IZS informování, povolání a nasazení svých sil a prost"edk$ (dále jen 
„SaP“).

Spolupracují s OPIS HZS kraje p"i pot"eb# povolat další síly a prost"edky v souladu 
s poplachovým plánem IZS podle požadavk$ velitele zásahu.

P"edávají si navzájem pot"ebné informace podle vývoje situace u zásahu. 
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3. Úkoly a #innost OPIS HZS kraje a dalších p$íslušník& HZS !R

3.1 Charakteristika události - p!ijetí oznámení jiným zp"sobem

Obsluha OPIS HZS kraje (dále jen „obsluha“) p"ijímá oznámení pouze tehdy, 
pokud není možné oznámení p"epojit na IOS K%P nebo pokud je oznámení provedeno 
jiným zp$sobem než telefonicky. Pokud není možné p"epojit hovor na IOS K%P, 
je t"eba oznámení p"evzít a, pokud je to možné, po"ídit jeho zvukový záznam. 
Není-li po"ízení audio záznamu technicky možné, vyplní se standardní (papírový) 
záznam. Obsluha musí zjistit maximum informací.

Obsluha, která ohlášení p"ijala, neprodlen# informuje územn# p"íslušné IOS K%P.

Obsluha zaznamená ohlášené nebo pot"ebné údaje do standardního záznamu 
(viz. P"íloha k listu opera!ních st"edisek).

Pokud je prvotní oznámení provedeno k jinému subjektu (nemocnice, škola, správce 
autobusového nádraží apod.), je pot"ebné tento subjekt p"ímo p"epojit na územn#
p"íslušné IOS K%P. Pokud to není možné, je takové zprost"edkované oznámení p"ijato
obdobn# jako oznámení nezprost"edkované a IOS K%P následn# vyrozum#no. Je t"eba
volající osobu upozornit, aby se snažila co nejv#rn#ji reprodukovat p$vodní oznámení.

Pokud má oznámení p"edm#tnou formu, p"íslušník HZS &R, který s oznámením 
p"išel do styku jako první, vyrozumí p"íslušného služebního funkcioná"e. Služební 
funkcioná" se spojí s OPIS HZS kraje a ve spolupráci s ním: 

a) zajistí všechny p"edm#ty, které s oznámením souvisejí, nap". vlastní nosi!e informace, 
obálky, provázky, tašky apod. a zabrání jejich další kontaminaci, 

b) eviduje osoby, které s p"edm#ty p"išly do styku, a vylou!í další osoby z manipulace 
s p"edm#ty,

c) zajistí místo, kde bylo oznámení nalezeno,

d) provede opat"ení, aby p"edm#ty z$staly pokud možno ve stejném stavu, v jakém byly 
nalezeny, a to zejména:

• listiny a obálky uložit na hladkou pevnou podložku, nap". plastové desky, 
se kterou pak bude písemnost transportována a do doby p"edání P&R vše uložit 
v chladu,

• vlhké p"edm#ty, nap". tašky, plastové obaly, lepicí pásky, datové nosi!e apod., 
ponechat p"i pokojové teplot# na hladké rovné podložce a neuzavírat je do 
neprodyšných obal$,

e) zabezpe!í záznam o p"evzetí oznámení, ve kterém uvede:

• kdo p"evzal (hodnost, titul, jméno a p"íjmení, OE&, služební p$sobišt#),

• kdy p"evzal,

• vý!et p"edm#t$,

• okolnosti p"evzetí,

• seznam manipulujících osob,

• komu p"edáno (hodnost, titul, jméno a p"íjmení, OE&, služební p$sobišt#),

• podpis p"edávajícího a p"ebírajícího.
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Poznámka: Toto ustanovení se týká pouze p!edm"t# souvisejících s oznámením, 

nap!. obálek, tašek, provázk#, lepicích pásek, magnetofonových kazet, kompaktních 

disk# apod., a nikoli p!edm"t# souvisejících s NVS.

OPIS HZS kraje neprodlen# vyrozumí IOS K%P o p"ijetí oznámení, které má 
p"edm#tnou formu. Na OPIS HZS kraje služební funkcioná" uloží záznam o p"evzetí
oznámení.

Získané informace musí obsluha p"edat IOS K%P. Na žádost P&R následn# vyhlásí 
poplach jednotce. P"i tom se "ídí p"íslušnými p"edpisy.

OPIS HZS kraje vyžaduje pomoc složek IZS.

OPIS HZS kraje provádí samostatn# nebo zajiš(uje prost"ednictvím IOS K%P
informování vedoucího pracovníka nebo majitele zájmového (ohroženého) objektu 
o p"ijetí oznámení a p"edpokládaných bezpe!nostních opat"eních, nap"íklad o evakuaci, 
zajišt#ní p"ístupu k uzáv#rám plynu, vody, elektrické energie a ú!asti zam#stnanc$ p"i
bezpe!nostní pyrotechnické prohlídce.

Vede nezávisle na míst# zásahu evidenci SaP HZS kraje a povolaných dalších složek 
IZS, pokud je velitelem zásahu p"íslušník HZS &R.

4. Úkoly a #innost opera#ních st$edisek P!R

Po p$ijetí oznámení o uložení IOS K"P zejména:

a) vyhodnotí závažnost oznámení,

b) vyšle na místo pot"ebný po!et p"íslušník$ P&R za ú!elem prov#"ení hrozby; reaguje 
na poznatky a informace o události,

c) vyrozumí a p"ípadn# vyžádá podle rozsahu p"edpokládaných úkon$ nebo dalších 
opat"ení na míst# p"ipravenost ostatních útvar$ P&R a dalších složek IZS k zásahu, 
p"ípadn# jejich p"ítomnost na míst#,

d) vyžaduje pomoc na opera!ních st"ediscích a stálých službách ostatních složek IZS, 
pokud je velitelem zásahu p"íslušník P&R,

e) na žádost OPIS HZS kraje nebo samostatn# informuje provozovatele objektu, 
odpov#dnou osobu nebo vlastníka objektu o p"ijetí oznámení, p"edpokládaných
bezpe!nostních opat"eních a požadované sou!innosti nap"íklad o evakuaci, zajišt#ní
p"ístupu k uzáv#rám plynu, vody, elektrické energie a ú!asti zam#stnanc$ p"i
bezpe!nostní pyrotechnické prohlídce, nebo o ukon!ení provád#ných bezpe!nostních
opat"eních,

f) zprost"edkuje požadavek, pokud je velitelem zásahu p"íslušník P&R, na OPIS HZS 
kraje:

• o zajišt#ní p"ítomnosti dalších složek IZS,

• o zajišt#ní dokumentace pro zásah jednotek PO nebo dokumentace IZS (nap".
plány objekt$, množství, druh a umíst#ní komodit ve skladovacích prostorech, 
zásobnících, plány rozvod$ energií, evakua!ní plány atd.), 

• o provedení kontroly nalezeného podez"elého p"edm#tu nebo NVS na p"ítomnost
chemického, biologického, radiologického nebo jaderného materiálu,
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• o zajišt#ní odpojení objektu od zdroj$ energií a dalších zdroj$, které mohou 
negativn# ovlivnit situaci na míst# zásahu,

• o provedení uzáv#ry vn#jší zóny zásahu (pokud nejsou síly a prost"edky P&R
dostate!né a síly a prost"edky HZS neplní opat"ení v nebezpe!né zón#),

g) vede pr$b#žn# evidenci všech sil a prost"edk$ P&R na míst# mimo"ádné události; 
pokud je velitelem zásahu p"íslušník HZS &R, tuto evidenci pr$b#žn# poskytuje 
OPIS HZS kraje; toto ustanovení se týká i informací o ostatních orgánech !inných
v trestním "ízení p"ítomných na míst# mimo"ádné události,

h) udržuje spojení s velitelem zásahu, pokud je velitelem zásahu p"íslušník P&R,

i) organizuje podle požadavk$ velitele zásahu opat"ení k regulaci dopravy a dopravní 
uzáv#ry,

j) koordinuje podle p"íkaz$ velitele zásahu spolupráci sil a prost"edk$ P&R, které 
vykonávají úkony orgán$ !inných v trestním "ízení se silami P&R, které plní úkoly 
v rámci spole!ného zásahu složek IZS.

Všechna opat"ení provádí vzhledem k charakteru objektu s cílem maximálního 
zajišt#ní bezpe!nosti osob, jejich život$, zdraví a majetku, p"ípadn# s cílem zmírn#ní
možných následk$.

5. Úkoly a #innost zdravotnického opera#ního st$ediska ZZS

Pokud je oznámení o uložení provedeno na územn# p"íslušné ZOS ZZS, zajistit jeho 
p"esm#rování nebo p"evzetí.

Soust"edit informace o volných kapacitách spádových poskytovatel$ akutní l$žkové
pé!e a zajistit informovanost spádových poskytovatel$ akutní l$žkové pé!e o možném 
p"ísunu zran#ných osob; poznatky a zjišt#ní p"edat územn# p"íslušnému OPIS HZS kraje.

Schvaluji: brig. gen. Mgr. Martin &erví!ek
policejní prezident
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Z á z n a m

k identifi kaci pachatele p$i telefonickém oznámení o uložení NVS 
(hrozba výbuchem)

P"íjemce:

Dne:    &as:

Druh telefonního spojení:   linkový - mobilní - hovor prost"ednictvím
    internetu - interní (vnit"ní)

Údaje k volajícímu

Pohlaví:   P"edpokládaný v#k:   Jazyk:

Charakteristika hlasu   halasný - m#kký - vysoký - hluboký - chraptivý 
    - p"íjemný - zkreslený

    jiný (popiš):

Mluva     rychlá - pomalá - p"esná - zkreslená - koktavá - 
    nosová - zast"ená

    jiná (popiš):

Zvuky v pozadí    zmatek - ticho - hudba - smíšené - hlasy - 
    kuchyn# - vlaky - letadla - zví"ata - kancelá"ské
    stroje - tovární stroje - provoz na ulici (auta, 
    tramvaje ) - spole!nost, oslava, ve!írek

    jiné (popiš):

P$ízvuk     místní - odjinud - oblastní - lidový - cizí

    jiné (popiš):

Katalogový soubor typové !innosti

ST! - 03/IZS

List opera#ních
st$edisek složek 
integrovaného 

záchranného systému 
- p$íloha #. 1Typová !innost složek IZS 

p"i spole!ném zásahu

Hrozba použití NVS nebo 
nález NVS, podez$elého

p$edm%tu, munice, výbušnin 
a výbušných p$edm%t&

Policie &eské
republiky

!íslo jednací:
PO 189-5/IZS-2006

Novelizováno
PPR-15633-4/
&J-2012-990111

Gestor typové 
#innosti:

Policie &eské
republiky

Datum vydání/aktualizace: 6.2.2006/25.11.2013 Po!et stran: 2 Po!et p"íloh: 0
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Ovládání jazyka    perfektní - velmi dobré - dobré - špatné

    jiné (popiš):

Zp&sob vystupování a chování  hn#vivý - klidný - racionální - iracionální - 
    intoxikovaný - souvislý - rozt#kaný - 
    se smíchem - d$sledný - obscénní - emocionální 
    - um#"ený - plebejský

Znalosti pachatele   má odborné znalosti o NVS: 

    popsal uložení NVS:

    má znalost objektu, kam uložil NVS:

    další okolnosti zjišt#né z rozhovoru, nap".
    znalost konkrétních míst, osob a v#cí atd.

Text výhružného telefonátu

Další poznatky ve vztahu k volajícímu, nap". !eho chce dosáhnout, jaký má vztah 
k napadenému objektu, pro! volí tento zp$sob "ešení situace, zda jedná jako !len
organizované skupiny, zda si je jistý, že skute!n# dojde k výbuchu NVS, zda si uv#domuje
následky svého !inu, smrt, zran#ní, škody, zda má rodinu a zda by souhlasila s tím, 
co d#lá, pro! si myslí, že se tímto zp$sobem jeho problémy vy"eší, zda nem$že zvolit 
jinou cestu "ešení problému apod.:

Údaje o události    kdy má dojít k výbuchu:  kde: 

    jaká výbušnina:   jaká iniciace:

    jaká je vn#jší podoba NVS:

    jaký je d$vod umíst#ní:

P$ijatá opat$ení

Poznámky
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Úkoly a #innosti Policie !eské republiky

1. Úkoly a postup

A. Zásah a !innost p"íslušník$ Policie &eské republiky (dále jen „P&R“) jsou 
organizovány a provád#ny v souladu s relevantními právními p"edpisy1, p"i!emž
úkoly P&R na míst# mimo"ádné události jsou podle cíl$ dvojího druhu:

a) v rámci spole!ného zásahu složek integrovaného záchranného systému (dále 
jen „IZS“) P&R zabezpe!uje a plní úkoly uvedené v této typové !innosti, které 
"ídí a koordinuje velitel zásahu. Spole!nému velení ale podléhají pouze ty 
síly a prost"edky (dále jen „SaP“) P&R, které jsou využity pro odvrácení nebo 
omezení bezprost"edního p$sobení rizik vzniklých mimo"ádnou událostí, tedy 
k zabezpe!ení nebo provedení záchranných a likvida!ních prací;

b) soub#žn# se zásahem probíhá samostatné "ízení o trestných !inech provád#né
orgány !innými v trestním "ízení, kdy zejména policejní orgán !inný v trestním 
"ízení zabezpe!uje provedení úkon$ v p"ípravném "ízení nebo provedení 
neodkladných a neopakovatelných úkon$, které jim bezprost"edn# p"edcházejí.
&innosti s tím spojené zabezpe!ují další SaP P&R nezávisle na spole!ném
zásahu, p"ípadn# v sou!innosti se zasahujícími složkami. V t#chto p"ípadech
se ale "ídí p"íkazy velitele zásahu, zejména pokud se jimi stanoví opat"ení pro 
ochranu život$ a zdraví osob ve složkách IZS.

B. Velitelem zásahu je p"íslušník P&R nebo p"íslušník Hasi!ského záchranného sboru 
&eské republiky (dále jen „HZS &R“).

C. P"i zásazích, kdy p"evažují !innosti zam#"ené na zneškodn#ní (nástražného) 
výbušného systému (dále jen „NVS“), výbušniny nebo munice, je "ídící a koordina!ní
složkou P&R a velitelem zásahu je p"íslušník P&R.

1 Zejm. § 38 odst. 4 zákona !. 273/2008 Sb., o Policii &eské republiky, ve zn#ní pozd#jších p"edpis$,
zákon !. 141/1961 Sb., o trestním "ízení soudním, trestní "ád, ve zn#ní pozd#jších p"edpis$, zákon 
!. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm#n# n#kterých zákon$, ve zn#ní pozd#jších
p"edpis$, a zákon !. 61/1988 Sb., o hornické !innosti, výbušninách a o státní bá'ské správ#, ve zn#ní
pozd#jších p"edpis$.
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D. P"i zásazích, kdy p"evažují !innosti zam#"ené na vyrozum#ní, evakuaci a záchranu 
osob (ochrana obyvatelstva) nebo záchranné práce provád#né s cílem zabrán#ní
havárii na technologickém za"ízení, m$že být "ídící a koordina!ní složkou HZS &R
a velitelem zásahu je p"íslušník HZS &R.

E. Je z"ízen sektor 1, který zahrnuje nebezpe!nou zónu s charakteristickým nebezpe!ím,
a sektor 2, který zahrnuje vn#jší zónu pro uzav"ení místa zásahu (dále jen „vn#jší
zóna“). Na hranici sektoru 1 je provád#na tzv. vnit"ní uzáv#ra nebezpe!né zóny a na 
hranici sektoru 2 tzv. vn#jší uzáv#ra (viz bod 3.2. B.).

F. Velitelem sektoru 1 je p"íslušník P&R. Velitelem sektoru 2 je p"íslušník HZS &R - 
velitel jednotek PO. 

G. Velitelem zásahu, "ídí-li zásah P&R, m$že být:

a) velitel služebního zákroku P&R, který rozhodne o spolupráci s dalšími složkami 
IZS; to je vedoucí pracovník územního odboru krajského "editelství policie, který 
je ur!en do dosažitelnosti na p"íslušný den; do jeho p"íchodu a p"evzetí velení je 
velitelem zásahu p"íslušník P&R, obvykle velitel hlídky, která se na místo zásahu 
dostavila jako první;

b) nad"ízený služební funkcioná" - z vyššího stupn# "ízení, který se dostaví na místo 
zásahu od okamžiku, kdy p"evezme "ízení zásahu, to je, kdy za!ne ud#lovat
pokyny k "ízení zásahu. 

H. Velitel zásahu se m$že m#nit dle p"evažující !innosti provád#né na míst# zásahu. 
P"i zm#n# velitele zásahu v rámci P&R se p"im#"en# použijí ustanovení právního 
p"edpisu.2

I. Je-li velitelem zásahu p"íslušník HZS &R, stává se p"íslušník P&R uvedený v bod# 1. G. 
velitelem složky IZS.

J. Velitel zásahu vyžaduje na ostatních složkách IZS pot"ebnou sou!innost a koordinuje 
spole!ný postup složek IZS pot"ebný k úsp#šnému dokon!ení zásahu. Cestou HZS &R
vyžaduje dokumentaci k výbuchem ohroženému objektu nebo dokumentaci zdolávání 
požáru, projektovou dokumentaci, dokumentaci k plánování evakuace apod.

K. Pokud na míst# zásahu nejsou SaP HZS &R, velitelem zásahu je p"íslušník P&R.

2. A. Pyrotechnická prohlídka stupn% ohrožení 4. - 5.

Pokud je stupe' ohrožení3 po oznámení NVS vyhodnocen jako „nízký-5“ nebo 
„mírný-4“, provádí k tomu instruovaný p"íslušník P&R pyrotechnickou prohlídku stupn#
ohrožení 5 nebo 4 bez p"ivolání pyrotechnika a bez p"ivolání dalších složek IZS. Stejn#
se postupuje p"i preventivních prohlídkách objekt$, které se provádí v rámci pot"eb
výkonu služby (nap". ochrana VIP). 

Pokud je v rámci takové pyrotechnické prohlídky nalezen NVS nebo podez!elý

p!edm"t, je pyrotechnická prohlídka p"erušena a je povolána pyrotechnická výjezdová 
skupina s pyrotechnikem a po dohod# s ním obvykle i další složky IZS. 

2 § 3 vyhlášky !. 328/2001 Sb., o n#kterých podrobnostech zabezpe!ení integrovaného záchranného 
systému, ve zn#ní vyhlášky !. 429/2003 Sb.

3 ZPPP !. 12/20012, kterým se upravuje provád#ní pyrotechnických prohlídek, bezpe!nostních opat"ení
a postup p"i oznámení o uložení nástražného výbušného systému, nálezu podez"elého p"edm#tu,
nástražného výbušného systému, munice, výbušnin a výbušných p"edm#t$ nebo p"i výbuchu.
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Pokud je nalezena munice, výbušniny nebo výbušné p!edm"ty, postupuje se p"im#"en#
podle okolností a obdobn# mohou být povolány pyrotechnikem další složky IZS.

V p"ípad# p"ítomnosti složek IZS, je další !innost v režimu p"edpis$ upravujících 
IZS a další pyrotechnická prohlídka je považována za sou#ást pr&zkumu IZS.

2. B. Pr"zkum jako sou#ást zásahu složek IZS

A. Pr$zkumem je souhrnné ozna!ení pro všechny !innosti, kterými se zjiš(ují poznatky 
o situaci pot"ebné pro rozhodování o zp$sobu vedení zásahu, zejména o zdroji 
rizika a o charakteristických ohroženích. Provádí se po celou dobu zásahu. Pro MU 
"ešené touto typovou !inností platí, že prioritní sou!ástí pr$zkumu je pyrotechnická 
prohlídka stupn# ohrožení 1. - 3. P"i nejzávažn#jším stupni ohrožení 1 (nap".
„prov#"ení podez"elého p"edm#tu“) se používá termín „bezpe!nostní pyrotechnická 
prohlídka“.

B. Pr$zkum v sektoru 1 provádí p"íslušníci P&R. O zjišt#ných skute!nostech informují 
velitele zásahu. P"i zásazích, kdy p"evažují !innosti zam#"ené na vyrozum#ní,
evakuaci (ochrana obyvatelstva) a záchranu osob nebo záchranné práce, viz 1.4. C. 
b) „Spole!ného listu složek integrovaného záchranného systému“, provádí pr$zkum
v sektoru 1 spole!n# s p"íslušníky HZS &R.

C. Cílem pr$zkumu P&R je zjistit následující skute!nosti:

a) druh a množství výbušniny nebo munice, event. dalších komponent$ NVS (dále 
jen „zdroj výbuchu“), 

b) místo uložení zdroje výbuchu,

c) možné p$sobení výbuchových ú!ink$,

d) po!et osob nacházejících se v ohroženém prostoru a místo, kde se nalézají,

e) zp$sob zneškodn#ní zdroje výbuchu a jaká je jeho pravd#podobná úsp#šnost,

f) charakter opat"ení spojených se zneškodn#ním zdroje výbuchu (odrušení prostoru, 
použití kapalného dusíku, trasa pyrotechnického robota, trasa pyrotechnického 
kontejneru apod.),

g) p"ípadn# p"ítomnost další nebezpe!né látky v míst# zásahu (neprovádí-li detekci 
jiná složka IZS).

D. O skute!nostech zjišt#ných v pr$b#hu pr$zkumu P&R a o ukon!ení pr$zkumu je 
informován velitel zásahu složek IZS. Je-li to nutné, použijí p"íslušníci P&R p"i
pr$zkumu svých zákonných oprávn#ní (vstupy do obydlí a prostor$, zákaz vstupu, 
rušení provozu elektronických komunikací apod.). 

E. Na základ# informací získaných pr$zkumem jsou navržena a provád#na opat"ení
s cílem zneškodnit NVS, výbušninu nebo munici, provést evakuaci osob a "ídit
a koordinovat !innost složek IZS.
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3. Úkoly P!R na míst% zásahu

3.1 Úkoly P$R na míst% zásahu sm%!ující k nalezení a zneškodn%ní zdroje 
výbuchu

A. P&R provádí s cílem nalézt a zneškodnit zdroj výbuchu následující opat"ení:

a) pyrotechnickou prohlídku místa zásahu; p"i nálezu podez"elého p"edm#tu, NVS, 
výbušniny nebo munice (vyhodnocení provádí pyrotechnik) upravuje další 
postup interní p"edpis,

b) dokumentaci místa zásahu,

c) zabezpe!í kontrolu na p"ítomnost chemického, biologického, radiologického 
nebo jaderného materiálu, s cílem vylou!it nebo potvrdit p"ítomnost CBRN4,

d) zjiš(uje a zaznamenává operativní informace pot"ebné k úsp#šnému dokon!ení
zásahu,

e) povolává další osoby, jejichž p"ítomnost je nezbytná k úsp#šnému dokon!ení
zásahu,

f) prov#"ení podez"elého p"edm#tu, zneškodn#ní NVS, zajišt#ní munice a výbušnin 
a další manipulaci provádí zpravidla pyrotechnická výjezdová skupina 
Pyrotechnické služby P&R,

g) uzavírá komunikaci, která je ur!ena pro odvoz zdroje výbuchu.

3.2 Úkoly P$R na míst% zásahu sm%!ující k zajišt%ní bezpe#nosti osob

A. P&R provádí s cílem zajistit bezpe!nost osob následující opat"ení:

a) velitel zásahu (p"íslušník P&R) vymezí nebezpe!nou zónu (hranice sektoru 1) 
a rozhodne o režimových opat"eních na vnit"ní uzáv#"e; uzáv#ru provedou SaP 
P&R z d$vodu zajišt#ní bezpe!nosti ostatních složek IZS p$sobících ve vn#jší
zón# p"ed ú!inky výbuchu,

b) velitel zásahu (p"íslušník P&R) vymezí hranici vn#jší zóny (hranice sektoru 2) 
a rozhodne o režimových opat"eních na uzáv#"e vn#jší zóny; uzáv#ru provede 
P&R nebo v p"ípad# pot"eby SaP HZS &R,

c) velitel zásahu (p"íslušník P&R) v p"ípad# pot"eby na"ídí evakuaci z nebezpe!né
zóny; evakuaci provede P&R nebo p"i ní spolupracuje s HZS &R; je-li to 
z hlediska taktiky zásahu vhodné, P&R provádí bezpe!nostní prohlídky osob, 
které opoušt#jí nebezpe!nou zónu - takovým zp$sobem, aby znemožnila p"ípadný
p"enos NVS n#kterou z evakuovaných osob, protože p"ípadný další NVS m$že
být nesen n#kterou z t#chto osob p"ímo na t#le a m$že být iniciován na jiném 
míst# - nap". na shromaždišti evakuovaných osob.

B. Bližší vymezení uzáv#ry vn#jší zóny:

a) uzáv#ru obvykle provádí n#kolik hlídek P&R nebo v p"ípad# pot"eby SaP HZS 
&R,

b) slouží k zajišt#ní nerušeného prost"edí pro práci složek IZS, k zajišt#ní
bezpe!nosti a k zamezení vstupu nebo vjezdu nezú!astn#ným osobám.

4 ST& - 01/IZS uskute!n#né a ov#"ené použití radiologické zbran#.
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C. V p"ípad#, že jsou k provedení uzáv#ry využity SaP HZS &R nebo strážníci obecní 
(m#stské) policie, "ídí se pokyny ur!eného p"íslušníka P&R.

D. Hlídky ur!ené k uzáv#"e vn#jší zóny:

a) zaujmou ur!ená stanovišt# za hranicí vn#jší zóny podle p"íkaz$ velitele zásahu,

b) používají ochranné prost"edky stanovené velitelem zásahu (v p"ípad# možnosti 
vzniku domino efektu nebo synergického jevu v souvislosti s výbuchem), 

c) zabezpe!ují na základ# rozhodnutí velitele zásahu realizaci režimových opat"ení
na vstupech a výstupech do/z vn#jší zóny, p"edevším:

• umožní vjezd služebním vozidl$m základních složek IZS a vstup osobám 
p"íslušným k základním složkám IZS,

• umožní vjezd služebním vozidl$m ostatních složek IZS, p"íp. i jiným 
vozidl$m ozna!eným smluvním znakem, nap". vozidl$m radia!ní
monitorovací sít#, a vstup osobám p"íslušným k ostatním složkám IZS, 
p"íp. dalším osobám povolaným na místo zásahu velitelem zásahu; pokud 
není stanoveno, které ostatní složky IZS nebo další subjekty jsou povolány 
na místo zásahu velitelem zásahu, znemožní hlídka vjezd vozidel nebo vstup 
osob do rozhodnutí velitele zásahu nebo jím pov#"eného "ídícího orgánu, 
nap". velitele sektoru 2,

• znemožní vstup nepovolaných osob a vjezd ostatních vozidel do uzav"eného
prostoru na vstupech a výstupech do/z vn#jší zóny,

d) poskytují nezbytné informace o mimo"ádné události složkám IZS vjížd#jícím do 
uzav"eného prostoru; hlídkám je poskytuje p"ímo velitel zásahu nebo opera!ní
informa!ní st"edisko IZS,

e) po provedené evakuaci zjiš(ují totožnost obyvatel, kte"í ji odmítnou uvést 
v pr$b#hu ochranných opat"ení,

f) uvedená opat"ení plní ve stanoveném rozsahu do odvolání.

3.3 Úkoly P$R p!i regulaci dopravy v okolí vn%jší zóny

A. P&R s cílem zajistit regulaci a odklon dopravy, dopravní uzáv#ru okolí vn#jší zóny 
a prostor$ pro evakuaci v!etn# komunikací, které je spojují s místem zásahu, provádí 
následující opat"ení:

a) reguluje pohyb vozidel mimo vn#jší zónu,

b) zabezpe!uje volný p"íjezd zasahujících vozidel na místo zásahu,

c) reguluje dopravu ve prosp#ch zasahujících vozidel mezi místem zásahu a místy 
evakuace (uzav"ením ur!ených evakua!ních tras),

d) uzavírá komunikace na trase ur!ené pro odvoz zdroje výbuchu,

e) odklání dopravu na vhodných k"ižovatkách,

f) plní úkoly v oblasti dopravního zpravodajství.

B. Tyto !innosti provád#jí obvykle p#ší nebo motorizované hlídky P&R. Nepohybují 
se v prostorách zásahu a p"íkazy velitele zásahu plní (a oznamují mu jejich spln#ní)
prost"ednictvím opera!ního st"ediska P&R nebo ur!eného p"íslušníka P&R.
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3.4 Další možné úkoly P$R na míst% zásahu

A. P"íslušníci P&R podle rozsahu vybavení a p"íslušné odbornosti, v p"ípadné
sou!innosti s p"íslušníky nebo zam#stnanci ostatních složek IZS, na míst# zásahu 
provád#jí další opat"ení zam#"ená na:

a) poskytnutí bezpe!nostní a technické podpory ostatním složkám IZS, 

b) provád#ní pr$zkumu ve vn#jší zón#,

c) záchranu osob,

d) asistenci u evakuace nebezpe!ných látek z nebezpe!né zóny,

e) provád#ní pr$zkumu mimo nebezpe!nou zónu s cílem nalézt možné další zdroje 
rizik,

f) bezpe!nostní zajišt#ní inženýrských sítí,

g) omezení ú!ink$ ší"ení tlakové vlny, fragment$, seismické vlny, p"ípadn# jiných 
ú!ink$ výbuchu,

h) zajišt#ní ve"ejného po"ádku a bezpe!nosti na shromaždišti evakuovaných osob.

B. P"íslušníci P&R mohou na p"íkaz velitele zásahu spolupracovat na:

a) provád#ní opat"ení s cílem informovat ohrožené osoby o možných rizicích 
a postupu p"i evakuaci,

b) evidenci osob, které nemohly být evakuovány nebo které evakuaci odmítly.

4. Ur#ení SaP

Na základ# požadavku velitele zásahu mohou být povolány další SaP dalších složek 
nebo využita osobní nebo v#cná pomoc v rámci IZS. 

Síly a prost"edky pyrotechnické služby P&R, po"ádkové služby P&R, dopravní služby 
P&R a služby kriminální policie a vyšet"ování P&R, se schválením tohoto listu policejním 
prezidentem považují za ur!ené pro p"ípadné využití ve prosp#ch spole!ného zásahu 
složek IZS p"i oznámení o uložení nebo nálezu výbušniny nebo výbušného systému ve 
smyslu § 20 odst. 3 písm. c) zákona !. 273/2008 Sb., o Policii &eské republiky, ve zn#ní
pozd#jších p"edpis$.

Schvaluji: brig. gen. Mgr. Martin &erví!ek
policejní prezident
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Úkoly a #innosti jednotek požární ochrany

1. Postup #innosti a velitel zásahu

1.1. Velitel zásahu

Velitelem zásahu se stane:

a) p$íslušník Policie !eské republiky (dále jen „P!R“), pokud p"evažují !innosti
související s oznámením o uložení NVS nebo s nálezem podez"elého p"edm#tu,
NVS, munice, výbušniny nebo výbušného p"edm#tu a zam#"ené na zneškodn#ní
NVS, munice, výbušniny nebo výbušného p"edm#tu,

b) p$íslušník HZS !eské republiky (dále jen „HZS !R“), pokud p"evažují !innosti
zam#"ené na vyrozum#ní, evakuaci (ochrana obyvatelstva) a záchranu osob nebo 
záchranné práce viz bod !. 3 spole!ného listu.

Všem jednotkám požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) na míst# zásahu velí 
p"íslušník HZS &R - velitel jednotek PO.

1.2. Postup #innosti

a) Zásah a !innost jednotek PO jsou organizovány a provád#ny v souladu s p"íslušnými
právními p"edpisy viz p"íloha !. 2 spole!ného listu.

b) Místo zásahu je rozd#leno viz bod 3.2 spole!ného listu na sektor 1 (velitel p"íslušník
P&R), který zahrnuje nebezpe!nou zónu, a sektor 2 (velitel p"íslušník HZS &R),
který zahrnuje zbývající !ást místa zásahu. Pokud je velitelem zásahu p"íslušník HZS 
&R, m$že být sou!asn# i velitelem sektoru 1. 

c) Pokud na míst# zásahu nejsou síly a prost"edky P&R, velitelem zásahu je p"íslušník
HZS &R a jednotky PO provád#jí !innosti s cílem:

• ur!it hranici nebezpe!né zóny,

• provést záchranu osob, jejichž životy a zdraví jsou ohroženy, "ídit evakuaci osob,

• dále organizovat zásah v souladu s listem velitele zásahu.

Katalogový soubor typové !innosti

ST! - 03/IZS
List

jednotek požární 
ochrany a HZS !R

Typová !innost složek IZS 
p"i spole!ném zásahu

Hrozba použití NVS nebo 
nález NVS, podez$elého

p$edm%tu, munice, výbušnin 
a výbušných p$edm%t&

Ministerstvo vnitra
G% HZS &R

!íslo jednací:
PO 189-5/IZS-2006

Aktualizováno
MV-57299/

PO-IZS-2013

Gestor listu:
MV - generální 

"editelství HZS &R

Datum vydání/aktualizace: 6.2.2006/25.11.2013 Po!et stran: 3 Po!et p"íloh: 0
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d) Jednotky PO provád#jí pr$zkum samostatn# v sektoru 2 nebo v sou!innosti
s p"íslušníky P&R v sektoru 1 a 2.

2. Úkoly jednotek PO na míst% zásahu

Úkolem jednotek PO na míst% zásahu je zejména 

a) technická a odborná pomoc složkám IZS, poskytnutí technických prost"edk$
a požární techniky v!etn# obsluhy na vyžádání pyrotechnika,

b) zajišt#ní dokumentace k výbuchem ohroženému objektu, nap". DZP, projektová 
dokumentace, evakua!ní dokumentace,

c) záchrana osob, vyrozum#ní a evakuace osob p"i nedostatku sil P&R a velkém rozsahu 
mimo"ádné události,

d) dekontaminace osob1,

e) podíl na identifi kaci a detekci nebezpe!né látky v nebezpe!né zón# a její evakuace 
z nebezpe!né zóny,

f) sou!innost p"i:

• zabezpe!ení inženýrských sítí, 

• opat"ení pro omezení ší"ení tlakové vlny a dalších ú!ink$ výbuchu, 

• z"ízení a zajišt#ní shromaždišt# evakuovaných osob,

• doprovodu pyrotechnického kontejneru nebo p"ív#su.

2.1. Další úkoly

Jednotky PO mohou být dále nasazeny k !innostem:

a) zabezpe!ení režimových opat"ení na vstupních a výstupních místech do vn#jší zóny 
a provedení uzáv#ry vn#jší zóny, 

b) p"íprava a "ízení evakuace v objektech ve vn#jší zón# zásahu, 

c) provád#ní opat"ení s cílem informovat osoby o možných rizicích a postupech 
evakuace,

d) evidenci osob, které nemohly být evakuovány nebo které evakuaci odmítly,

e) p"eprava nevybuchlé munice prost"edky Záchranného útvaru HZS &R2.

3. Sily a prost$edky jednotek PO

Základními silami a prost"edky jsou dv# jednotky, z toho aspo' jedna jednotka HZS 
&R kraje vybavená cisternovou automobilovou st"íka!kou, dopln#né o další prost"edky, 
kterými jsou zejména detektory plyn$, dozimetry pro m#"ení dávkového p"íkonu
a chráni!e sluchu.

Dle povahy události si muže velitel zásahu vyžádat nasazení dalších sil a prost"edk$,
zejména:

1 Osoby mohou být kontaminovány výbušnou látkou nebo další nebezpe!nou látkou v míst# zásahu. 
Dekontaminace se provádí v sou!innosti se zasahujícími silami P&R - kontaminovaná osoba m$že být 
pachatelem, p"i!emž zjišt#ní kontaminace m$že být jedním z d$kazních prost"edk$ v trestním "ízení.

2 Na základ# dohody o spolupráci p"i výkonu pyrotechnických !inností a provád#ní trhacích prací 
mezi MV-G% HZS &R a PP P&R.
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a) výšková technika, technické prost"edky lezecké techniky, vyproš(ovací za"ízení,
prost"edky pro osv#tlení místa události,

b) technika ur!ená k p"evozu munice a výbušnin,

c) p"íslušníci za"azení k výkonu služby v chemické a technické služb# a v chemických 
laborato"ích HZS &R,

d) další síly a prost"edky HZS &R.

Schvaluji: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba
generální "editel HZS &R
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Úkoly a #innosti sil a prost$edk& V%ze'ské služby

1. Úkoly a postup #innosti

V#ze'ská služba &eské republiky (dále jen „V#S“) na míst# události (ve v#znici)
zabezpe!uje úkoly, které ji vyplývají z p"íslušného právního p"edpisu1. Zásah 
a !innost p"íslušník$, p"ípadn# ob!anských zam#stnanc$ (pyrotechnik V#S) V#S, jsou 
organizovány a provád#ny dle rozhodnutí velitele zásahu.

Velitelem zásahu do p"íjezdu Policie &eské republiky (dále jen „P&R“) nebo jednotek 
požární ochrany je "editel v#znice nebo jeho zástupce. V dob# jejich nep"ítomnosti (tzn. 
zejména v mimopracovní dob# a ve dnech pracovního volna a klidu) vrchní inspektor 
strážní služby, jehož služebna je i místem ohlašovny požáru.

V#S, v p"ípad# zasahujících složek integrovaného záchranného systému, provádí 
n#které !innosti v rámci spole!ného zásahu. Jedná se zejména o:

a) doprovod zasahujících p"íslušník$ Hasi!ského záchranného sboru &eské republiky, 
p"ípadn# P&R v objektu v#znice,

b) zabezpe!ení ostrahy p"ípadné evakuace v#zn#ných osob,

c) spolupodílí se na provád#ní pyrotechnické prohlídky objektu v#znice za ú!asti
proškoleného pyrotechnika V#S,

d) spolupodílí se na vymezení p"íslušných sektor$ a zón uvnit" objektu v#znice, v!etn#
zabezpe!ení p"íslušných režimových opat"ení.

Schvaluji:

1 Zákon !. 555/1992 Sb., o V#ze'ské služb# a justi!ní stráži &eské republiky, ve zn#ní pozd#jších
p"edpis$.

Katalogový soubor typové !innosti

ST! - 03/IZS
List V%ze'ské

služby !R

Typová !innost složek IZS 
p"i spole!ném zásahu

Hrozba použití NVS nebo 
nález NVS, podez$elého

p$edm%tu, munice, výbušnin 
a výbušných p$edm%t&

V#ze'ská služba 
&eské republiky

!íslo jednací:
PO 189-5/IZS-2006

Novelizováno
VS14/017/001/

2013-50/VJS/611

Gestor typové 
#innosti:

Generální "editelství
V#ze'ské služby

Datum vydání/aktualizace: 6.2.2006/25.11.2013 Po!et stran: 1 Po!et p"íloh: 0

brig. gen. Mgr. Petr Dohnal
Generální "editel V#ze'ské služby &R
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