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Úvod:
Shrnutí výchozí právní situace před konáním shromáždění, kulturní nebo sportovní akce,
resp. technopárty je uvedeno v příloze č.1 tohoto listu, která obsahuje i odkazy na související
metodické materiály věcně příslušných odborů Ministerstva vnitra, včetně odkazů na webové stránky.
Soubor typové činnost složek integrovaného záchranného systému (dále jen „STČ06/IZS“)
používá řadu definic a pojmů z oblastí veřejné správy, bezpečnosti, koordinace integrovaného
záchranného systému (dále jen „IZS“) a dalších oblastí, které vychází citacemi přímo z právních
předpisů nebo se jedná o organizačně technické pojmy vycházející z interních předpisů a terminologie
složek IZS, případně se jedná o definice vytvořené přímo pro účel tohoto STČ 06/IZS.
Použité definice a pojmy (abecedně řazeno):
AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ - BEZPEČNOSTNÍ SITUACE
LIKVIDAČNÍ PRÁCE - MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST – MÍSTNÍ ZÁLEŽITOSTI VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
- NÁSTUPNÍ PROSTOR – NEODKLADNÁ PÉČE - OCHRANA OBYVATELSTVA- OZNAMOVACÍ
POVINNOST - POLICEJNÍ OPATŘENÍ – POŘADATEL – PROSTOR ZÁSAHU –
PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE – PŘÍMÉ OHROŽENÍ ŽIVOTA - PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD –
RIZIKOVÝ FAKTOR - SHROMÁŽDĚNÍ – STUPEŇ POPLACHU - SVOLAVATEL - TECHNOPÁRTY
– TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ – TÍSŇOVÁ VÝZVA - VELITEL POLICEJNÍCH OPATŘENÍ - VELITEL ZÁSAHU
IZS – VEŘEJNÝ POŘÁDEK – VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ – VNĚJŠÍ UZÁVĚRA – VÝZVA
K EVAKUACI Z MÍSTA ZÁSAHU – VÝZVA K OPUŠTĚNÍ MÍSTA ZÁSAHU – VÝZVA
K ROZPUŠTĚNÍ SHROMÁŽDĚNÍ - ZÁCHRANNÉ PRÁCE - ZÁSAH IZS - ZÁVAŽNÉ POSTIŽENÍ
ZDRAVÍ – ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Definice a pojmy jsou uvedeny a případně vysvětleny v samostatném Listě definic a pojmů STČ
06/IZS.

1. Vymezení využití typové činnosti
Způsob zabezpečení veřejného pořádku, včetně jeho případného obnovení v případě jeho
porušení, v průběhu konání velkého shromáždění osob s rizikovými faktory (dále jen „rizikové
shromáždění“) nebo technopárty je v odpovědnosti Policie České republiky (dále jen „Policie ČR“)
v součinnosti s místně příslušnou obcí a není předmětem této typové činnosti.
Předmětem této typové činnosti je:
a) odezva (reakce) složek IZS na vznik mimořádné události (dále jen „MU“) v místě konání
rizikového shromáždění, sportovní nebo kulturní akce resp. technopárty, a
b) pravidla jejich spolupráce při záchranných a likvidačních pracích nutných pro řešení této
MU a preventivní příprava na takovou spolupráci.
Zásah složky nebo složek IZS je v podmínkách shromáždění, sportovní nebo kulturní akce
resp. technopárty komplikován omezeními provedení zásahu vyplývajícími z nutných ohledů vůči
občanům (davu) – obvykle se jedná o potřebu uvolnění prostoru pro průjezd zasahujících sil
a prostředků (dále jen „SaP“) složek IZS, nebo uvolnění přístupu k místu MU, z důvodu:
 poskytnutí neodkladné přednemocniční péče,
 záchranných a likvidačních prací při MU (např. zdolání požáru),
 přijetí dalších opatření k ochraně obyvatelstva,
 obecně zabránění škod na životech, zdraví a majetku.
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1.1 Specifika spolupráce složek IZS při shromážděních
Pokud se jedná o „pokojné“ shromáždění a omezení zásahu způsobená skupinou lidí nejsou
přílišná, tak lze snadno využít účastníků shromáždění k součinnosti výzvou k osobní pomoci, např. při
transportu nosítek se zraněnou osobou.
Se vzrůstajícími emocemi účastníků shromáždění však přibývá problémů s dodržováním
veřejného pořádku (chováním účastníků). Provedení záchranných a likvidačních prací dalšími
složkami IZS (vedle Policie ČR) u případných vzniklých MU v podmínkách policejních opatření
k udržení veřejného pořádku je v takovém případě velmi komplikované. Policie ČR může zasahujícím
záchranářům účinně pomoci uvolněním přístupu k MU, případně i jejich ochranou.

1.2 Specifika spolupráce složek IZS při technopárty
V průběhu technopárty lze předpokládat u účastníků vlivem emocí nebo požitím
psychotropních látek ztrátu sebekontroly a schopnosti bezpečně zvládat obsluhu různých technických
zařízení (např. zdroje otevřeného ohně ve stanech, hudební aparatury, zařízení na výrobu elektrické
energie apod.). Takovéto chování velmi často vede ke vzniku MU, jako jsou např. požáry. Vysokou
koncentrací motorových vozidel v okolí a místě konání technopárty pak může dojít i k MU způsobeným
dopravními nehodami účastníků, ale i nezúčastněných osob. Pro technopárty je charakteristické,
že zpravidla nelze obecně předem určit potřebu SaP pro záchranné a likvidační práce včetně druhu
a rozsahu MU, která může nastat.

1.3. Technická spolupráce a organizační opatření IZS při shromážděních, sportovních
a kulturních akcích resp. technopárty
Pro Policii ČR je zákrok vůči jedincům porušujícím veřejný pořádek v davu komplikovaný
a zejména u déle trvajících opatření se může projevit potřeba technického vybavení, kterým
pořádkové síly Policie ČR běžně nedisponují, ale kterým jsou plošně vybaveny jednotky požární
ochrany (dále jen „JPO“) Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“).
Je možné, aby HZS ČR, obvykle prostřednictvím HZS kraje v době přípravy na rizikové shromáždění
sportovních a kulturních akcí resp. technopárty vypomohl svými technickými prostředky při logistickém
zajišťování bezpečnostních opatření k udržování veřejného pořádku. Jedná se o osvětlovací techniku,
výškovou techniku (využitelnou jako pozorovatelnu nebo prostor pro dokumentaci), kontejnery pro
týlové zázemí, zařízení pro hygienické zázemí, stany apod. To však neplatí pro případné používání
donucovacích prostředků (např. vodní proudy) pro policejní opatření – taková forma spolupráce
je zakázána.
Při zákrocích a střetech s účastníky shromáždění mohou být zraněni příslušníci Policie ČR
a potřebují v místě nasazení nebo na stanovišti složek IZS poskytnout přednemocniční neodkladnou
péči. Pokud došlo ke střetům, je v rámci možností velmi žádoucí, aby ošetření zraněných policistů
probíhalo odděleně od ošetření zraněných účastníků shromáždění, sportovních nebo kulturních akcí
resp. technopárty.
Vzhledem k déle trvajícímu průběhu technopárty (oproti rizikovým shromážděním) a protože
se technopárty často konají na odlehlých místech a počet jejich účastníků se může přiblížit počtu
obyvatel středně velkého města, nevyhovuje standardní plošné pokrytí území JPO, a proto může HZS
kraje namísto nevybavených nástupních prostorů vytvořit s využitím požárních vozidel, speciálních
kontejnerů, stanů a dalších mobilních prostředků dočasnou „předsunutou“ požární stanici jako
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základnu složek IZS, poskytující sociální zázemí a umožňující odpočinek a pravidelné střídání
záchranářů. S ohledem na hospodárnost může HZS kraje nabídnout poskytovateli zdravotnické
záchranné služby (dále jen „ZZS“) kraje nebo jiným složkám IZS případné společné využívání této
„polní“stanice.

1.4. Negativní vymezení mezí využívání této typové činnosti podle velikosti akce
Využití typové činnosti je vymezeno v následujícím rozsahu:
a) spodní meze využívání
Při shromážděních, kde je očekávána účast jen několika desítek osob (až do sto osob) se
složky IZS na spolupráci nijak preventivně nepřipravují i v případě, že určité rizikové faktory existují,
zejména zjitřené emoce účastníků (např. časté protesty před zastupitelskými úřady zemí
s vnitropolitickými problémy nebo pochod omezeného množství fanoušků z nádraží na fotbalový
stadion). V takových případech se při vzniku nepředvídané MU postupuje standardně podle běžných
pravidel IZS.
b) horní meze využívání
Principy typové činnosti jsou sice plně platné pro předvídatelná riziková shromáždění,
očekávaná v souvislosti s akcemi nadnárodního charakteru na území České republiky (v minulosti
např. zasedání MMF, summit NATO, zajišťování předsednictví EU, velké mezinárodní sportovní akce
apod.), ale vzhledem k možnému zneužití doprovodných rizikových shromáždění (např. teroristy,
radikálními aktivisty), jsou principy samotné nedostačující. Pro takové akce nepostačuje jen
preventivní přítomnost a pohotovost Police ČR a dalších základních složek IZS k provedení opatření
nebo zásahu, ale je nutné připravit:
• plán bezpečnostních opatření,
• plán záchranných a likvidačních prací.
V obou uvedených plánech jsou vedle oblasti spojení, součinnosti a dislokace SaP složek IZS
šíře rozpracovány různé varianty ohrožení a jeho možné eskalace, včetně přípravy na případnou
dekontaminaci zasahujících a veřejnosti.

1.5. Negativní vymezení využívání této typové činnosti mimo veřejné prostory
Tato typová činnost se z právních důvodů nevztahuje na shromáždění, která sice rizikové
faktory mají nebo mohou mít, ale konají se v obydlích občanů nebo mimo veřejnosti přístupné
prostory. Jde o náboženská shromáždění, shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených
prostorách a shromáždění pořádaná právnickými osobami přístupná jen jejich členům či pracovníkům
a jmenovitě pozvaným hostům. Obdobným případem jsou i veřejnosti přístupné sportovní akce nebo
společenské události konané uvnitř objektů nebo areálů s vlastní pořadatelskou službou. V těchto
případech nejsou ohroženy dojezdové časy složek IZS. To sice nevylučuje preventivní přítomnost
Policie ČR a dalších složek IZS přímo na místě, ale ta je realizována na žádost pořadatelů, resp.
obce.

2. Charakter a druh mimořádné události
MU, které vznikají při rizikových shromážděních, sportovních nebo kulturních akcích
resp. technopárty, nejsou obvykle fatálního charakteru (např. zdravotní indispozice, požár
odpadkového koše apod.) a běžně by je řešily JPO, ať již JPO HZS kraje, nebo jednotka sboru
dobrovolných hasičů obce (SDH obce), nebo výjezdová skupina poskytovatele ZZS samostatně,
případně v rámci součinnosti IZS v prvním stupni poplachu. Přítomnost velkého počtu osob s obtížně
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předvídatelným rizikovým chováním však vyžaduje, aby zásahy a potřebné záchranné a likvidační
práce ze strany poskytovatele ZZS a JPO HZS kraje, byly převážně prováděny jako zásahy složek
IZS, koordinované na taktické úrovni ve druhém stupni poplachu, přičemž SaP Policie ČR zabezpečují
obvykle jen informační podporu, ale mohou rovněž vytvářet prostor pro zásah a chránit záchranáře
před napadáním nebo omezováním účastníky rizikového shromáždění nebo technopárty.

3. Příprava na řešení MU
A. Při přípravě na MU, očekávané při rizikovém shromáždění, větších sportovních nebo kulturních
akcí resp. technopárty, je řídící a koordinační složkou Policie ČR a velitelem přípravných opatření
na strategické úrovni řízení je příslušník Policie ČR - velitel policejních opatření nebo příslušník
Policie ČR stanovený velitelem policejních opatření (dále jen „velitel policejního opatření“).
K řízení opatření si zpravidla zřizuje štáb, do kterého podle potřeby povolává i zástupce složek
IZS nebo dotčených subjektů/obce.
B. Na taktické úrovni je oblast konání rizikového shromáždění, sportovních nebo kulturních akcí
resp.technopárty rozdělena na:
•

místo soustředění SaP Policie ČR, které zahrnuje přípravu policejních opatření, jehož
velitelem je příslušník Policie ČR,

•

místo předpokládaného nasazení SaP Policie ČR k obnovení nebo udržení veřejného
pořádku a bezpečnosti,

•

nástupní prostor pro záchranné a likvidační práce, který zahrnuje přípravu a soustředění
vyčleněných výjezdových skupin poskytovatele ZZS a jednotek PO (dále jen „složky IZS“)
k provádění záchranných a likvidačních prací a jejímž velitelem je příslušník HZS kraje
s právem přednostního velení JPO (dále jen „velitel JPO“),

•

místo MU vyžadující provedení záchranných a likvidačních prací složkami IZS (dále jen
„prostor zásahu“).

C. Vedoucí nebo velitelé složek IZS naváží a trvale udržují spojení s velitelem policejního opatření
nebo jeho štábem.

4. Koordinace a řízení záchranných a likvidačních prací a určení velitele zásahu
A. Velitel policejního opatření je oprávněn povolat vyčleněné složky IZS k provedení záchranných
a likvidačních prací i v místě nasazení SaP Policie ČR.
B. Vedoucí nebo velitel složky IZS je oprávněn povolat SaP Policie ČR pro podporu záchranných
a likvidačních prací na místo MU.
C. Při vzniku MU, při které není potřeba součinnost se SaP Policie ČR, provedou složky IZS, v místě
MU zásah samostatně nebo společně jako zásah IZS, přičemž velitelem zásahu IZS na taktické
úrovni řízení je zpravidla velitel JPO.
D. Povinností vedoucího, velitele složky IZS nebo velitele zásahu IZS je oznámit zahájení činnosti
veliteli policejního opatření, udržovat během zásahu spojení s jeho štábem a podávat jemu, nebo
určenému členu štábu informace o probíhajícím zásahu.
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E. Velitel policejního opatření na základě bezpečnostní situace potvrdí vedoucímu, veliteli složky IZS
nebo veliteli zásahu IZS, že v místě MU lze zásah provést, případně ho informuje o situaci
a zásah z důvodu probíhajících policejních opatření k obnovení veřejného pořádku v místě MU
odloží (přeruší z důvodu ohrožení záchranářů). Dále předurčí SaP Policie ČR tak, aby v případě
potřeby mohly na vyžádání zabezpečit nezbytné podmínky pro činnost složek IZS v prostoru
zásahu, (např. uvolněním přístupu k místu MU a potřebného prostoru pro provádění záchranných
a likvidačních prací).
F. Vyžaduje-li situace na místě MU pro podporu záchranných a likvidačních prací SaP Policie ČR,
rozdělí velitel policejních opatření místo MU na sektor 1. (vnější uzávěru) a sektor 2. (prostor
zásahu). Velitelem sektoru 1. se stává příslušník Policie ČR určený velitelem policejního opatření.
Velitelem sektoru 2. se stává vedoucí nebo velitel té složky IZS, která záchranné a likvidační
práce provádí. Velitelem zásahu IZS je příslušník té složky, kterému s ohledem na charakter
záchranných a likvidačních prací přísluší podle zvláštního předpisu řízení těchto prací,
nedohodnou-li se na místě přítomní vedoucí nebo velitelé jinak.
G.

Velitel JPO se stává velitelem zásahu IZS také tehdy, jestliže v důsledku MU jsou převažující
činnosti JPO opatření na ochranu obyvatelstva přijímaná v důsledku MU, v tom smyslu řídí
zásah a koordinuje složky IZS včetně Policie ČR.

H. Velitel zásahu IZS organizuje spojení a zabezpečuje z místa zásahu průběžné informování
územně příslušného operačního a informačního střediska IZS kraje (KOPIS). Dále organizuje
spojení mezi složkami IZS v místě zásahu.
I.

Při závažné MU podle bodu F a G může velitel zásahu IZS 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 Policie ČR,
b) velitele JPO, vedoucího l výjezdových skupin poskytovatele ZZS kraje nebo delegovaného
zástupce poskytovatele ZZS kraje,
c) zástupce obce a složek IZS (obecní policie, jednotka SDH obce, Český červený kříž atd.)
působících v obci,
d) 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.).

5. Odpovídající stupeň poplachu
Odpovídající stupeň poplachu vyhlašuje operační a informační středisko HZS kraje (dále jen
„KOPIS“) na základě vyhodnocení závažnosti přijatého oznámení v souladu s právními předpisy,
přičemž vyhodnocení závažnosti MU a odhad rozsahu MU se provádí cestou velitele JPO. Vzhledem
k možnosti napadení záchranářů je i u MU malého rozsahu nevhodné provádět zásah v prvním stupni
poplachu. Naprostá většina záchranných a likvidačních prací by v podmínkách rizikového
shromáždění nebo technopárty měla být prováděna ve druhém stupni poplachu. U kulturních a
sportovních akcí se při volbě stupně poplachu přihlíží k počtu účastníků akce a dalším okolnostem. Při
rozsáhlých požárech v přírodním prostředí nebo vozidel na parkovacích plochách a vyplývající
možnosti výbuchů plynových lahví a podobných okolnostech MU je vzhledem k počtu účastníků
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technopárty (nutnost provedení evakuace) přípustné vyhlásit třetí stupeň poplachu, přičemž KOPIS
o této skutečnosti neprodleně informuje příslušného starostu obce s rozšířenou působností.

6. Časové vymezení zásahu
A. Za začátek společného zásahu řešeného podle této typové činnosti se považuje okamžik, kdy
došlo k povolání složek IZS z nástupního prostoru složek IZS k řešení MU a kdy je potřeba tuto
činnost koordinovat.
B. Za konec zásahu řešeného podle této typové činnost se považuje okamžik, kdy jsou provedeny
potřebné záchranné a likvidační práce, a velitel zásahu IZS rozhodl o ukončení zásahu.

7. Postavení obce a využití obecní policie a jednotky SDH obce
Obce dle § 35 odst. 2 zákona o obcích, zodpovídají za záležitosti veřejného pořádku ve
svém obvodu. Podle § 35a odst. 2 tohoto zákona mohou zřizovat obecní policii. Její zřizování
a činnost upravuje zvláštní zákon, kterým je zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů. Podrobnosti k možnému využití strážníků obecní (městské) policie při konání
shromáždění, kulturních nebo sportovních akcích resp. technopárty a k jejich případné účasti při
záchranných a likvidačních pracích jsou podrobně popsány v listu obce této typové činnosti.
Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDH obce) povolává k záchranným a likvidačním
pracím při vzniku MU v průběhu shromáždění, kulturních nebo sportovních akcích resp. technopárty
výhradně KOPIS. Obce mohou SDH obce využívat samostatně při akcích, které nemají rizikové
faktory (pořadatelská činnost, požární hlídka), ale musí o tomto využití informovat KOPIS.

8. Využití ostatních složek IZS a dalších subjektů
Místně příslušné správy komunikací mají tyto úkoly:
a)
b)

podílet se na regulačních opatřeních v dopravě a technicky zabezpečovat regulační opatření
v dopravě,
provést technická opatření pro zajištění sjízdnosti komunikací pro techniku složek IZS.

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.).
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9. Nástupní prostor složek IZS
Nástupním prostorem složek IZS se, pro účely této typové činnosti, rozumí místo nebo více
míst, ve kterých jsou připraveny k zásahu k tomu vyčleněné SaP poskytovatele ZZS a HZS kraje.
Operační střediska obou uvedených základních složek tyto vyčleněné SaP nepovolávají k zásahům
na jiné MU, mimo prostor zásahu pokud to není naprosto nezbytné.
Za volbu dislokace nástupního prostoru složek IZS odpovídá velitel JPO resp. vedoucí
výjezdových skupin poskytovatele ZZS. Místo by mělo splňovat více podmínek, zejména:
• umožňovat volný přístup k místu shromáždění nebo technopárty,
• být dostupné pro možné posílení SaP z místně příslušné požární stanice resp. objektu
výjezdové základny poskytovatele ZZS kraje (s přihlédnutím možné neprůchodnosti
komunikace, kde se koná shromáždění),
• umožňovat transporty raněných do lůžkových zdravotnických zařízení,
• umožnit zřízení prostorově odpovídajícího (dle rozsahu akce) shromaždiště raněných a
nemocných pro ošetření a zajištění pacientů před transportem
• umožňovat čerpání vody do cisteren JPO,
• v případě technopárty umožňovat odpočinek a sociální zázemí záchranářů,
• zajišťovat bezpečnost zasahujících základních složek IZS a přivolaných ostatních složek IZS,
• atd.

Schvaluji: plk. Mgr. Petr Lessy
policejní prezident
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