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Velení zásahu

Velitelem zásahu je příslušník Policie ČR.
Jednotky PO poskytují pomoc na žádost Policie ČR v případě, že její síly soustředěné
na místě zásahu nejsou dostatečné.

Účast ve štábu velitele zásahu
Velitel jednotek PO se stává členem štábu velitele zásahu společně s ostatními veliteli a vedoucími
složek IZS, pomáhá veliteli zásahu s koordinací záchranných a likvidačních prací na taktické úrovni,
koordinuje svoji činnost s velitelem policejních opatření, pokud není zároveň velitelem zásahu.

Nasazení jedotek PO

Jednotky PO poskytují síly a prostředky pro možné záchranné práce
• při vzniku mimořádné události vyžadující zásah jednotek PO (požár, dopravní nehoda, únik
ropných látek, záchrana osob, humanitární pomoc apod.),
• dozimetrická kontrola a detekce nebezpečných látek na místě zásahu,
• dekontaminace společně nasazených sil a prostředků všech složek IZS při použití zraňujících
látek aktivisty nebo pořádkovými silami.

Omezení při nasazení
Jednotky PO nesmí nasadit své síl a prostředky proti aktivistům.
Případné dodávky vody do vodních stříkačů pořádkových jednotek Policie ČR nebo pomoc při
využívání jiných donucovacích prostředků nebo účast příslušníků HZS ČR, jednotek PO a jejich CAS při
provádění zákroků pod jednotným velením jsou zakázány.
Útvary Policie ČR mohou požádat o pomoc při doplňovaní CAS vodou mimo prostor
vlastního opatření.

Technická podpora zásahu
•

•
•
•

podle požadavků velitele zásahu
(improvizované zázemí personálu složek IZS – např. stany, pozorovací stanoviště PČR pomocí
výškové techniky, HZS ČR poskytuje pomoc PČR bez nároku na úhradu nákladů. Pohonné
hmoty pro provoz generátorů elektrického proudu zabezpečuje PČR),
radiové spojení se složkami IZS a s KOPIS,
osvětlení prostoru (elektrocentrály, osvětlovací stožáry),
zázemí pro štáb velitele zásahu.

Zdroj:
Zásah složek IZS v podmínkách rozsáhlých policejních opatření pro udržení veřejného pořádku při
technopárty, STČ-06/IZS, čj.: PO-17744/IZS-2006
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Blokové schéma řízení místa zásahu a členění prostoru opatření

Zdroj:
Zásah složek IZS v podmínkách rozsáhlých policejních opatření pro udržení veřejného pořádku při
technopárty, STČ-06/IZS, čj.: PO-17744/IZS-2006
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