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KONTROLNÍ LIST
Takto se postupuje při společném zásahu složek IZS zejména v souvislosti s mimořádnými událostmi způsobenými
teroristickými útoky prováděnými prostřednictvím výbušnin nebo nástražných výbušných
systémů, havarovanou municí nebo nálezy nevybuchlé munice (dále jen „VS“).
Tento postup se nevztahuje na problematiku: výbuchu VS, havárií v místech, kde se skladují, vyrábějí, zpracovávají
výbušniny nebo munice, nálezu VS sloužícího k rozptylu chemického, biologického,
radiologického nebo jaderného materiálu, ohlášení nebo nálezu VS v prostředku letecké
dopravy za letu.
Doporučená organice řízení zásahu dle převažujících činností
1. Převažuje činnost zaměřená
na zneškodnění výbušniny nebo
nástražného výbušného
systému.
Ř

Velitelem zásahu je příslušník
Policie ČR

Sektor č. 1
Nebezpečná zóna
Velitelem je příslušník PČR

2. Převažuje činnost zaměřená na vyrozumění,
evakuaci a záchranu osob

Velitelem zásahu je příslušník
HZS ČR

Sektor č. 2
Další činnosti
Velitelem je příslušník HZS

Do příjezdu PČR je velitelem zásahu příslušník HZS ČR.
U rozsáhlých nebo dlouhotrvajících událostí je možné zřídit štáb velitele zásahu.

Doporučený postup

Zahájeno

Splněno

Vyhodnotit situaci
Informace pro příslušné OPIS - první odhad přibližného rozsahu mimořádné události, případně
počtu ohrožených osob.
Podle rozsahu požádat o vyšší stupeň koordinace – strategická úroveň řízení
(řídící důstojník, starosta obce, hejtman kraje).

Převzetí velení zásahu složek IZS
Svolat velitele a vedoucí složek IZS, zajistit předání velení a organizaci zásahu. Informovat
přítomné složky IZS o předpokladu zásahu typu „Oznámení o uložení nebo nálezu výbušného
systému nebo výbušniny“.
Informovat velitele nebo vedoucí přítomných složek IZS o stanovených opatřeních.

Zřízení velitelského stanoviště
Nařízení složkám IZS k předání informací pro zasahující o nebezpečí zásahu
•
•

při zásahu existuje riziko výbuchu
zásady bezpečné činnosti v zóně možného působení účinků případného výbuchu

Zdroj:
Oznámení o uložení nebo nálezu výbušniny nebo výbušného systému
STČ-03/IZS, čj.: PO-189/IZS-2006

Aktualizováno:
3 / 2009

Tvorbu a aktualizaci provádí Česká asociace hasičských důstojníků. © www.cahd.cz
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Doporučený postup

Zahájeno

Splněno

Uzavřít místo zásahu, omezit vstup osob,
Předběžná ochranná zóna je minimálně 100 až 1000 m od výbuchu nebo
předpokládaného místa uložení VS.

Vytýčení zón
•

•

nebezpečnou zónu - na základě konzultace s pyrotechnikem a dalšími specialisty
rozhodne o její velikosti a o režimu práce v ní,
vnější zónu – zajistí bezpečnostní úzávěru vnější zóny.
Regulace dopravy mimo místo zásahu (PČR).

Rozdělení místa zásahu
Za vnější hranicí nebezpečné zóny vytvořit zejména:
•
místo pro soustřeďení SaP,
•
místo pro soustředění evakuovaných osob,
•
místo pro ukládání osobních věcí a majetku postižených osob se zajištěným střežením,

•

místo pro předávání informací médiím.

Evakuace a záchrana osob
Stanovení rozsahu evakuace a záchrany osob včetně jejího provedení.

Opatření pro zmírnění případých účinků výbuchu VS
Rozhodnutí o
•
odstavení dodávky elektrické energie, plynu a dalších médií (vody, páry, oleje apod.),
•
odstavení technologií nebo evakuaci technologických jednotek a nebezpečných látek,
•
dalších opatřeních související s organizací zásahu nebo s omezením působení účinků
možného výbuchu. Účinky výbuchu může omezit např. otevření oken v budovách,
odstranění konstrukcí, vytvoření překážek.
Rozhodnutí konzultovat s pyrotechnikem, veliteli nebo vedoucími složek IZS, technology apod.

Bezpečnostní pyrotechnická kontrola
Organizace bezpečnostní pyrotechnické prohlídky místa zásahu a okolních prostor.

Přerušení činností na místě zásahu
Činnosti na místě zásahu lze přerušit
•
po dobu, při které pyrotechnik manipuluje s VS,
•
po dobu 20 minut před a 20 minut po ohlášené době výbuchu,
u pyrotechnika po dobu 15 minut před a 15 minut po ohlášené době výbuchu.

Zneškodnění VS
Velitel zásahu zajistí:
•
ochranu zdraví a životů osob po dobu, kdy pyrotechnik provádí činnosti související
bezprostředně se zneškodněním VS anebo kdy je s VS manipulováno,
•
provedení činností spojených se zneškodněním VS s výjimkou technologie zneškodnění
(zejména rozhodne o použití techniky, např. automobilového jeřábu, o osvětlení místa
zásahu, o vyrozumění obyvatelstva a o taktice v případě neúspěšného zneškodnění),
•
způsob přepravy a SaP pro přepravu VS na bezpečné místo, (zejména nelze-li použít
pyrotechnický kontejner, např. jízda v koloně s policejními vozidly, trasa přepravy
apod.),
•
informování OS PČR nebo OPIS HZS kraje o době zneškodnění a vyžádá si na OS PČR a
OPIS HZS kraje ověření, zda v zóně předpokládaných účinků možného výbuchu nejsou
nezávisle na vlastním zásahu přítomny jiné SaP složek IZS.

Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení (pokud tuto spolupráci vyžadují)
Předání místa zásahu
majiteli, provozovateli nebo správci, příp. odpovědným orgánům k dalšímu opatřen

Zdroj:
Oznámení o uložení nebo nálezu výbušniny nebo výbušného systému
STČ-03/IZS, čj.: PO-189/IZS-2006

Aktualizováno:
3 / 2009
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