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Anotace 

ŠÚSTEK, Tomáš. Koordinace složek integrovaného záchranného systému při nálezu munice 

nebo nástražného výbušného systému. [Diplomová práce]. Ostrava: Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2013. 89 s. 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku koordinace činností zasahujících složek 

integrovaného záchranného systému při nálezu munice nebo nástražného výbušného systému. 

Úvodní část vysvětluje specifické pojmy související s touto problematikou, uvádí strukturu 

a úkoly Pyrotechnické služby Policie České republiky a dalších složek integrovaného 

záchranného systému, které se podílejí na realizaci opatření. Analytická část se zabývá 

samotnou realizací opatření se zaměřením na koordinaci nasazených sil a prostředků na 

taktické, operační a strategické úrovni. V návrhové části jsou uvedená možná opatření, která 

by na základě předchozí analýzy, mohla celý systém zefektivnit tak, aby odezva na ohlášení 

nálezu munice či nástražného výbušného systému byla co nejkratší. 

Klíčová slova: integrovaný záchranný systém (IZS), munice, nástražný výbušný systém, 

koordinace postupu složek IZS, pyrotechnická činnost. 

 

Annotation 

ŠÚSTEK, Tomáš. Coordination of the Section of the Integrated Rescue System inCcase of 

Finding Ammunition or Improvised Explosive Device. [Diploma work]. Ostrava: Vysoká 

škola báňská – Technical University Ostrava. Faculty of Security Engineering, 2013. 89 p. 

The work is focused on the field regarding the problems of coordination activities of the units 

participating in the integrated rescue system at finding ammunition or improvised explosive 

device. In the theoretical part there are explained theoretical specific terms, as well as, 

structure and tasks of the Pyrotechnic Service of the Police of Czech Republic and other 

sections of integrated rescue system, participating in the measures. The analytical part deals 

with realisation of the measures themselves, focuses on coordination of the applied forces and 

means on the tactical, operational and strategic levels. In the proposing part are mentioned 

possible measures, which based on the previous analysis, could make the whole system more 

effective in makings the response by report of finding ammunition or improvised explosive 

device as short as possible. 
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Úvod 

Pyrotechnická činnost u bezpečnostních sborů, nehledě na její význam, bývá často opomíjena, 

ač by se mohlo zdát, že vzhledem k její poměrně dlouhé historii musí již být systém řešení 

mimořádných událostí, u kterých je zapotřebí nasazení pyrotechnika dokonale propracován. 

Z taktického hlediska tomu tak bezesporu je. Pyrotechnik je zpravidla osoba úzce 

specializována na svůj obor s hlubokými znalostmi dané problematiky, který je schopen plnit 

úkoly na něj kladené, tj. zneškodňování a ničení nalezené munice, nástražných výbušných 

systémů, provádění trhacích prací a zajištění odborných expertíz. Při své činnosti zpravidla 

vychází ze zavedených postupů, ověřených desítkami let, které však nejsou často řádně 

podloženy interními předpisy a ani plně neodpovídají současné bezpečnostní situaci. 

Samotná činnost pyrotechnika ovšem často vyžaduje celou řadu dalších opatření, někdy 

mimořádně velkého rozsahu, které není schopen zajistit vlastními silami a prostředky ani 

v součinnosti celého útvaru.  Ty jsou schopny poskytnout jen další složky IZS jak stálé, tak 

i ostatní. Jejich koordinace na místě zásahu je klíčová pro zdárné řešení mimořádné události 

v nejkratší možné době, což je velice důležité, neboť při použití nástražného výbušného 

systému vždy hrozí nebezpečí z prodlení. 

Nálezy munice na území České republiky jsou velice časté a tvoří nečastější činnost 

pyrotechniků. Je to způsobeno nejenom válečnými konflikty, které se na našem území 

odehrávaly, ale rovněž výcvikem vojsk, nedokonalou hromadnou likvidací munice krátce po 

druhé světové válce a v neposlední řadě rovněž nelegální sběratelskou činností milovníků 

militarií. 

Rovněž tak i výskyt nástražných výbušných systémů je na území České republiky poměrně 

rozšířený, většinou však ve spojitosti s majetkovou trestnou činností. Vzhledem ke světovému 

trendu však lze předpokládat možný výskyt těchto systémů i ve spojitosti s terorismem, 

nevyjímaje možnost použití prostředků hromadného ničení (CBRN). 

Tato uvedená nebezpečí, spojená s pyrotechnikou, mají společnou možnost ohrožení životů 

a zdraví osob či škodu na majetku. Z tohoto důvodu je prvořadým úkolem zasahujících složek 

IZS minimalizovat možnost výbuchu, zajistit taková opatření, aby v případě výbuchu byly 

ztráty na životech a zdraví osob i škody na majetku co nejmenší a poskytnout pomoc 

postiženým a likvidaci dalších následků ve spojitosti s výbuchem. 
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Opatření, která je pro výše uvedené nutno provést v závislosti na závažnosti události, mohou 

někdy být zajištěny jedinou složkou s využitím jednotlivců a jednotlivých kusů techniky, 

jindy je zapotřebí opatření velkého rozsahu, které vyžaduje nasazení všech stálých složek IZS 

a vybraných ostatních složek IZS. 

Tato opatření sebou nesou další následky v podobě omezení běžného života v místě 

mimořádné události. Tím může být evakuace obyvatelstva, omezení nebo zastavení dopravy, 

narušení dodávek energií a pitné vody, zastavení výroby v podniku, činnosti na stavbách, 

funkce úřadů, soudů, škol a dalších institucí.  

Vzniklá omezení nejen, že přinášejí komplikace pro obyvatelstvo, ale zároveň způsobují 

hospodářské škody, mohou narušit kritickou i ostatní infrastrukturu, způsobit druhotné škody, 

jako jsou např. dopravní nehody následkem dopravní zácpy apod. 

Z těchto důvodů, je žádoucí, aby řešení mimořádné události bylo v co možná nejkratším čase. 

Samotnou činnost spojenou s likvidací munice či nástražného výbušného systému je možno 

jen těžko urychlit, jelikož jakákoliv chyba může vést k výbuchu. Časovou rezervu je však 

možno nalézt ve vyrozumění jednotlivých složek, vysokou organizovaností prací v místě 

zásahu, rychlým přijetím rozhodnutí o provedených opatřeních a jejich následné realizace. 

Koordinace zasahujících složek IZS je tedy klíčovým faktorem pro dosažení rychlé odezvy 

při vzniku mimořádné události ve spojitosti s možným výbuchem, takovým způsobem, aby 

bylo zabráněno škodám a došlo k rychlé obnově běžného provozu v místě události. Veškerá 

tato činnost tak musí být naplánována předem s využitím plánů typových činností a pokud 

možno i prověřena cvičeními. To platí zvláště v současné době, kdy nelze vyloučit 

teroristický útok s využitím poměrně snadno zhotovitelných trhavin s využitím běžně 

dostupných surovin. Nedávné události ve světě tuto možnost potvrzují.  

Cílem této diplomové práce je analyzovat současný systém postupu zasahujících složek IZS 

v místě nálezu munice, nástražného výbušného systému nebo při hrozbě jeho použitím. Dále 

se zaměřuje na způsob předávání informací a vyrozumění, organizaci zásahu a nutná opatření 

přijatá na místě událostí v závislosti na ohroženém prostoru. Na základě analýzy a vlastních 

poznatků z praxe pak navrhnout optimalizaci stávajícího systému pro dosažení co nejrychlejší 

odezvy a obnovení běžného provozu v postiženém území. 
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zabezpečení společenských akcí, opatření pro ochranu osob a objektů a vyhledávání 

nástražných výbušných systémů. Příručka zdůrazňuje zavedené postupy pyrotechnických 

prohlídek na základě platných předpisů i praxe. 

KOUBÍK, Karel. Základy kriminalistické pyrotechniky: Prozatímní text. 1. vyd. Praha, 

2010, 18 s. 

Prozatímní text určený pro přípravu pyrotechniků Policie České republiky v oblasti 

kriminalistiky odvětví pyrotechniky. Autor se zaměřuje zvláště na činnost při ohledání místa 

činu a zajišťování kriminalistických stop. Zvláštní pozornost je věnována fotografické 

dokumentaci místa činu. 

ŠENOVSKÝ, Michail, ADAMEC, Vilém, HANUŠKA, Zdeněk. Integrovaný záchranný 

systém: management záchranných prací. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2005, 157 s. ISBN 80-866-3465-5  
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Publikace obsáhle popisuje Integrovaný záchranný systém (IZS) v České republice. Opírá se 

o platnou legislativu jak z hlediska samotného systému, tak i jednotlivých složek, které jsou 

jeho součástí. Rozebírá povinnosti jednotlivých složek, orgánů státní správy a samosprávy 

v oblasti koordinace složek IZS při společném zásahu. Zvlášť se zabývá dokumentací IZS 

a komunikačními prostředky využívanými při společném zásahu. 

SMOLÍK, Josef, ŠMÍD, Tomáš. Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2010, 276 s. Monografie 

(Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav), sv. č. 33. ISBN 978-802-1052-

888 

V publikaci jsou popsány aktuálními teroristické trendy v použití výbušných systémů včetně 

prostředků CBRN pro vedení ideologického boje ve světě. Uvádí příklady teroristických 

útoků s využitím výbušnin a následky těchto útoků ve vyčíslení ztrát na životech. 

JANOŠEC, Josef, ŠVEC, Jiří, HANUŠKA, Zdeněk. O terorismu: pro pracovníky 

bezpečnostního systému. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, 2010, 108 s. Spektrum. ISBN 978-80-7385-097-5 

Publikace vysvětluje problematiku terorismu z hlediska potřeb příslušníků bezpečnostních 

sborů. Nastiňuje jeho vývoj od minulosti až po současnost a vysvětluje jeho podstatu jako 

nástroje nedemokratické vlády nebo vedení ideologického boje. Zabývá se vývojovými trendy 

současného terorismu v celosvětovém měřítku a uvádí bezpečnostní hrozby, kterým budou 

muset čelit demokratické státy v blízké budoucnosti včetně České republiky.  

PROUZA, Zdeněk, ŠVEC, Jiří, HANUŠKA, Zdeněk. Zásahy při radiační mimořádné 

události: management záchranných prací. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2008, 125 s. Spektrum. ISBN 978-80-7385-046-3 

V publikaci jsou popsány zvláštnosti, se kterými se musí vyrovnat záchranné a bezpečnostní 

sbory při zásazích s nebezpečím ionizujícího záření. Podrobně jsou rozebrány postupy při 

detekci látek, ochrany proti jejich účinkům a stanovení ohrožených zón. Rovněž je řešena 

problematika koordinace zasahujících složek IZS a jejich úkoly. 

LUKÁŠ, Luděk. Informační podpora integrovaného záchranného systému. 1. 

vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011, 182 s. Spektrum. 

ISBN 978-80-7385-105-7 
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Publikace se zabývá problematikou komunikace v jednotlivých složkách IZS na všech 

stupních řízení. Popisuje informační systémy stálých složek IZS včetně možnosti jejich 

propojení mezi jednotlivými složkami. Ve zvláštní kapitole se věnuje varováním obyvatelstva 

při vzniku mimořádné události. 

KUBÁNEK, Vladimír. Historie chemického vojska: (1919-2009) 1. vyd. Brno: Tribun 

EU, 2010, 306 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-908-7 

Unikátní publikace shrnující 90 let historie chemického vojska v České republice, popisující 

organizační strukturu, technické vybavení, výcvik a výzbroj jednotek chemické ochrany až do 

současnosti. Z hlediska tématu diplomové práce je velice významná část popisující zkoušky 

chemických zbraní s ostrými bojovými otravnými látkami na území Československa před 

druhou světovou válkou. 
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1 Teoretické vymezení řešené problematiky 

V této úvodní kapitole jsou vysvětleny základní specifické pojmy, jejichž znalost je nezbytná 

pro pochopení následujícího textu, jak z hlediska pyrotechnické odbornosti, tak z hlediska 

záchranných prací.  

Další část kapitoly je věnována právním normám a interním aktům řízení, dle kterých 

zasahující složky IZS postupují. Jsou zde normy obecně platné, tak i úzce specializované pro 

potřeby Pyrotechnické služby PČR. V textu je rovněž zmíněna i směrnice Pyrotechnické 

služby PČR, která je v současné době (2013) je zaváděna do praxe. 

Poslední část kapitoly vymezuje problematiku nálezů munice a nástražných výbušných 

systémů, charakterizuje jednotlivé zasahující složky, jejich organizaci a zákonem stanovené 

úkoly. Zvláštní pozornost je věnována Pyrotechnické službě Policie České republiky. 

1.1 Terminologický rámec 

V první části podkapitoly jsou popsány odborné pojmy, související s pyrotechnikou, v části 

následující pojmy související s krizovým řízením obecně.  

Pyrotechnikou rozumíme obor, který se zabývá výrobou a použitím výbušnin všeho druhu 

v nejrůznějších lidských činnostech, např. průmyslu, vojenství, u bezpečnostních sborů 

i v civilním sektoru k vytváření estetických ohňostrojů [2].  

Pyrotechnickou činností následně rozumíme veškeré práce, ke kterým jsou nějakým 

způsobem využívány výbušniny. Policejní pyrotechnická činnost je zaměřena především na 

vyhledávání a zneškodňování munice a nástražných výbušných systémů, kriminalisticko-

expertní úkony a školení. Zvláštní policejní pyrotechnickou činností je průlomová 

pyrotechnika, která se zabývá prováděním násilného vstupu do objektů, např. tam, kde není 

možno vniknout běžně používanými prostředky během zákroku proti nebezpečnému pachateli 

[2]. 

Specifickým pojmem této diplomové práce je výbuch. Význam tohoto slova je celkem dobře 

znám, přesto však je potřeba jej přesně vymezit a rozdělit na jednotlivé druhy. Výbuchem 

v obecném smyslu se rozumí „náhlé a rychlé unikání plynů z omezeného prostoru pod 

vysokým tlakem, spojené s tvorbou vysokých teplot a doprovázené silným zvukovým 

efektem“[12].  
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 Příčiny výbuchu mohou být různé a dle podnětu je můžeme rozdělit na výbuch: 

 chemický, 

 fyzikální, 

 elektrický, 

 nukleární (jaderný, atomový). 

Z hlediska pyrotechniky je nejvýznamnější výbuch chemický, při kterém dochází k rychlé 

přeměně chemické látky kapalného nebo pevného skupenství v plynné, za současného vývinu 

velkého tlaku a teploty. Chemické látky, které jsou schopné výbušné přeměny tak nazýváme 

výbušninami (popř. výbušinami), které v závislosti na účelu, rychlosti výbušné přeměny 

a citlivosti k vnějším podnětům dělíme na: 

 trhaviny, 

 třaskaviny, 

 střeliviny, 

 pyrotechnické slože. 

Výbušniny jsou nedílnou součástí munice. Munici lze charakterizovat jako bojové 

prostředky, které využívají výbušnin k dosažení cíle a požadovaného účinku [2]. Munice je 

v naprosté většině případů vojenská, tj. určena pro použití v ozbrojených silách a sborech. 

V menší míře se však můžeme setkat i s civilní municí, určenou k loveckým a sportovním 

účelům. Týká se to však výhradně munice do malorážových palných zbraní. Munici lze 

rozdělit podle celé řady hledisek. Základním dělením je dle použití: 

 munice do pěchotních zbraní, 

 ruční a puškové granáty, 

 munice dělostřelecká, 

 munice do ručních protitankových zbraní, 

 munice letecká, 

 munice ženijní. 

Nástražný výbušný systém (NVS) – je dalším klíčovým pojmem, který ve starší literatuře 

bývá označován jako pekelný stroj. Podle v současné době platných interních aktů řízení, je 

NVS definován jako „výbušná nebo zápalná látka nebo pyrotechnický prostředek a iniciační 

prvek tvořící celek, který je schopen vyvolat za určitých, uživatelem nebo výrobcem předem 

stanovených podmínek výbuchový účinek, ložisko požáru nebo výbuchem rozptýlit po okolí 

chemickou, biologickou, radioaktivní či jinak nebezpečnou látku; nástražný výbušný systém 
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bývá zpravidla ukryt v obalu nebo má takovou vnější formu, která skrývá jeho pravý účel; za 

nástražný výbušný systém se považuje i takový předmět, který je sestaven jako nástražný 

výbušný systém, obsahuje výbušninu, ale jeho iniciační systém je nefunkční, a dále atrapa 

nástražného výbušného systému, kdy jeden nebo více předmětů jsou sestaveny tak, že budí 

dojem nástražného výbušného systému, ale neobsahuje výbušné nebo zápalné látky a nemůže 

vyvolat účinky nástražného výbušného systému [34].“ 

V další části kapitoly jsou uvedeny pojmy, které více souvisí s tématikou záchranářství. 

 Nejvýznamnějším pojmem je mimořádná událost, která je definována jako: „škodlivé 

působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které 

ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných 

a likvidačních prací.“ 

Od počátku milénia je k záchranným a likvidačním pracím na území ČR využíván 

Integrovaný záchranný systém, kterým zákon rozumí „koordinovaný postup jeho složek při 

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací“, přičemž 

pod pojmem záchranné práce se rozumí „činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního 

působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, 

majetku nebo životního prostředí a vedoucí k přerušení jejich příčin“ a pod pojmem likvidační 

práce „činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.“
1
 

Jelikož koordinace zasahujících složek IZS probíhá na více úrovních – taktické, operační 

a strategické, je možné IZS rovněž charakterizovat jako prostředek zabezpečení součinnosti 

orgánů veřejné správy a zasahujících složek IZS [23].  

Integrovaný záchranný systém je určen k přípravě na vznik mimořádné události a při likvidaci 

následků mimořádné události, který je potřeba provádět dvěma nebo více složkami.  

Složky IZS jsou rozděleny na: 

 základní 

 ostatní 

Základními složkami IZS se rozumí:
2
 

 Hasičský záchranný sbor České republiky, 

                                                 
1
 § 2 písm. a) – d) zákona č. 239/2000 Sb. [28] 

2
 § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb. [28] 
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 poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, 

 Policie České republiky. 

Ostatní složky IZS se poskytují pro provedení záchranných a likvidačních prací až na 

vyžádání. Mezi tyto složky například patří:
3
 

 vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (AČR, hradní stráž), 

 ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (vězeňská služba, justiční stráž), 

 ostatní záchranné sbory (důlní záchranná služba), 

 havarijní, pohotovostní a jiné odborné služby, 

 zařízení CO, 

 sdružení občanů, které lze využít k záchranným a likvidačním pracím. 

Koordinaci složek IZS na místě zásahu zajišťuji stálé orgány, kterými jsou operační 

a informační střediska IZS. Jejich činnost bude popsána ve třetí kapitole. 

Při likvidaci následků mimořádných událostí může být dle zákona číslo 240/2000 Sb. 

o krizovém řízení a zákona 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému rovněž 

využívána věcná a osobní pomoc.
4
 

Věcnou pomocí je „poskytování věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních 

prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. Věcnou 

pomocí se rozumí i pomoc poskytovaná dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo 

s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce.“ 

Osobní pomocí je činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních prací a při 

cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce, osobní pomocí se rozumí 

i pomoc poskytovaná dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele 

zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce [28].  

1.2 Právní úprava 

Činnost složek IZS na místě zásahu je řízena celou řadou normativních aktů, počínaje 

ústavními zákony a konče interními akty řízení. Zásahy spojené s pyrotechnickou činností 

mají svá specifika, která jsou rovněž zahrnuta do některých zákonů (alespoň okrajově) 

                                                 
3
 § 4 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb. [28] 

4
 § 2 písm. g) – h) zákona č. 239/2000 Sb. [28] 
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a podrobněji pak řešena v interních aktech řízení. V této kapitole je uveden výčet platných 

právních norem a předpisů, které se řešené problematiky dotýkají. 

1.2.1 Zákony a vyhlášky 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky 

Ve vztahu k řešené problematice zákon stanoví povinnost státu zajistit bezpečnost České 

republiky, mimo jiné ochranu životů, zdraví a majetkových hodnot a to prostřednictvím 

ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů a havarijních služeb. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  

Ve vztahu k řešené problematice zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů, orgánů 

samosprávních celků a právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které 

nesouvisí s obranou státu před vnějším napadením a definuje některé důležité pojmy 

z problematiky krizového řízení. 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

Ve vztahu k řešené problematice zákon definuje pojem integrovaného záchranného systému, 

stanoví jeho složky a jejich působnost, práva a povinnosti státních orgánů, orgánů územních 

samosprávných celků, právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události, při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení 

krizových stavů. Určuje orgány pověřené koordinací složek IZS na místě zásahu a definuje 

důležité pojmy v souvislosti se záchrannými a likvidačními prácemi. 

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky 

 Ve vztahu k řešené problematice zákon stanoví poslání, úkoly, organizační strukturu HZS ČR 

jako jedné ze složek IZS realizující záchranné a likvidační práce. Stanoví povinnost HZS ČR 

spolupracovat se správními úřady, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami. 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

Ve vztahu k řešené problematice zákon, který upravuje postavení Policie České republiky 

jako jednotného ozbrojeného sboru, jeho úkoly, organizaci, vedení, spolupráci s ostatními 

orgány státní správy, územní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami. Stanoví některá 

oprávnění příslušníků PČR při výkonu pyrotechnických činností. 

Zákon č. 374/2011 Sb., o Zdravotnické záchranné službě 



11 

 

Ve vztahu k řešené problematice zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické 

záchranné služby (ZZS), práva a povinnosti poskytovatele ZZS, povinnosti poskytovatelů 

akutní lůžkové péče, podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele ZZS na řešení 

mimořádných událostí a krizových situací, výkon veřejné správy v oblasti ZZS a organizaci 

ZZS na krajské úrovni. 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2000 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva 

Ve vztahu k řešené problematice vyhláška upřesňuje některá opatření pří krizových stavech, 

za účelem ochrany obyvatelstva, především způsob varování obyvatelstva a provedení 

evakuace.  

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS 

Ve vztahu k řešené problematice vyhláška stanoví zásady koordinace složek IZS při 

společném zásahu na taktickém, operačním a strategickém stupni velení, povinnosti velitele 

zásahu, členění místa zásahu, povinnosti a úkoly operačních a informačních středisek (OPIS).  

 

1.2.2 Interní akty řízení 

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2001 ze dne 7. 12. 2001 ke kriminalistické 

činnosti Policie České republiky 

Ve vztahu k řešené problematice pokyn stanoví kriminalisticko-taktický postup policejních 

orgánů při vyhledávání, ohledání a zajištění místa výbuchu (činu), neodkladné a prvotní 

úkony na místě výbuchu, způsob zajištění a předání pyrotechnických stop k provedení 

odborného zkoumání. 

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 12/2012 ze dne 14. 2. 2012 kterým se upravuje 

provádění pyrotechnických prohlídek, bezpečnostních opatření a postup při oznámení 

o uložení nástražného výbušného systému, nálezu podezřelého předmětu, nástražného 

výbušného systému, munice, výbušnin a výbušných předmětů nebo při výbuchu. 

Interní předpis PČR kterým se upravuje provádění pyrotechnických činností uvedených 

v názvu dokumentu. Definuje pojmy jako hrozba, NVS, munice, pyrotechnická prohlídka, 

pyrotechnik, velitel, pyrotechnická výjezdová skupina, výbušný předmět, postup velitele 

opatření na místě výjezdu, provedení pyrotechnické prohlídky, činnost při přijetí oznámení 

o uložení NVS, postup operačních středisek PČR při přijetí oznámení o uložení NVS, činnost 
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na místě nálezu NVS nebo podezřelého předmětu a postup při přijetí oznámení o nálezu 

munice, výbušnin nebo výbušného předmětu a následná činnost na místě nálezu včetně 

činnosti operačních středisek PČR a činnost na místě výbuchu. 

Směrnice pro výkon služby odboru munice Pyrotechnické služby Policie České republiky 

Interní předpis Pyrotechnické služby PČR, který upravuje působnost, kompetence, úkoly 

organizaci a výkon služby policistů odboru munice a základní zásady jejich činnosti. Deleguje 

odpovědnost za provádění odborných prací a stanovení bezpečnostních opatření na 

pyrotechnika, který tyto práce provádí. Vymezuje druhy pyrotechnických prací, dělení munice 

z hlediska její bezpečnosti, způsob přepravy, bezpečnostní opatření obecně platné a způsob 

ničení nalezené munice. 

Směrnice je novým dokumentem, který byl vydán formou rozkazu ředitele Pyrotechnické 

služby PČR č. 139/2012 s účinností od 1. 1. 2013. Tato směrnice je prvním předpisem, který 

upravuje práci policejního pyrotechnika v problematice munice. Do té doby žádný podobný 

předpis neexistoval a policejní pyrotechnici využívali ke svoji práci vojenské předpisy, které 

však byly určeny především pro zneškodňování munice ve vojenských výcvikových 

prostorech, které jsou však velmi specifické minimální zástavbou a osídlením. 

Soubor typových činností integrovaného záchranného systému 

Je dokument vytvořený pro koordinaci zasahujících složek IZS na taktické a operační úrovni 

dle § 18 vyhlášky č. 328/2001 Sb., který zohledňuje druh a charakter záchranných 

a likvidačních prací dle druhu mimořádné události. Obsahuje celkem 13 typových činností, 

z nichž pro problematiku munice a NVS jsou tyto: 

 typová činnost tří složek IZS při společném zásahu  - oznámení o uložení nebo nálezu 

výbušného předmětu, 

 typová činnost jedné složky IZS při společném zásahu na uskutečněné a ověřené 

použití radiologické zbraně,  

 typová činnost pěti složek IZS při společném zásahu nálezu předmětu s podezřením na 

přítomnost B-agens nebo toxinů, 
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1.3 Mimořádné události ve spojitosti s nálezem munice nebo nástražného 

výbušného systému 

Nález munice nebo nástražného výbušného systému jsou mimořádnými událostmi ve smyslu 

zákona 239/2000 Sb.
5
, mající společné riziko tj. nebezpečí výbuchu s následným ohrožením 

života, zdraví nebo majetku, případně i životního prostředí. Ač riziko a případné následky 

jeho aktivování jsou shodné, způsob realizace záchranných prací včetně aktivace zasahujících 

složek bývá odlišná, což je zapříčiněno zcela odlišnými okolnostmi, které vznik mimořádné 

události provází. 

Je třeba vzít v úvahu, že nález munice je děj v podstatě náhodný, závislý na okolnostech 

výskytu munice na místě nálezu (bojová činnost, výcvik vojsk, ztráta apod.) a příčinách 

nálezu (výkopové práce, úklid opuštěné stavby apod.). Především jde tedy o příčinnou 

souvislost s historickými událostmi, ať z dřívější nebo nedávné minulosti, spjatými s místem 

samotným. Tyto okolnosti tedy ve většině případů nejsou spojeny s trestnou činností 

s výjimkou některých nálezů munice u sběratelů, kdy se může jednat o trestný čin 

nedovoleného ozbrojování apod. 

Naproti tomu u nástražných výbušných systémů je jeho výskyt vždy spojen s mimořádně 

společensky nebezpečnou trestnou činností, jejímž následkem dochází k bezprostřednímu 

ohrožení zákonem chráněných zájmů společnosti. Pravděpodobnost aktivace tohoto rizika je 

mnohonásobně vyšší, jelikož samotná podstata NVS spočívá v možnosti jeho řízeného 

odpálení dle požadavku zhotovitele, je-li jeho hrozba myšlena vážně a nejedná-li se tedy 

o maketu NVS. 

Nelze však jednoznačně tvrdit, že riziko při nálezu NVS bude vždy vyšší než při nálezu 

munice, jelikož je nutno vzít i v úvahu kromě pravděpodobnosti výbuchu i rozsah škod pří 

případném výbuchu. Z toho tedy plyne, že realizovaná opatření při nálezu letecké pumy 

mohou být mnohem rozsáhlejší, než při nálezu NVS na stejném místě, ale s podstatně menším 

množstvím výbušniny. 

Jak již bylo uvedeno, použití NVS je vždy spojeno s trestnou činností a tudíž kompetentní 

orgány (PČR) musí zahájit příslušné úkony vedoucí k odhalení a usvědčení pachatele, 

spočívající v důkladném ohledání místa činu, zajištění relevantních stop, jejich uchování 

                                                 
5
 § 2 písm. b) zákona 239/2000 Sb. [28] 
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a zkoumání. Tato činnost u nálezu munice v podstatě odpadá s výjimkou případů výše 

uvedených. 

Z těchto důvodů je potřeba rozebrat problematiku nálezů munice a NVS zvlášť 

v následujících podkapitolách. 

 

1.3.1 Mimořádné události ve spojení s nálezy munice 

Nález munice, jak již bylo nastíněno v úvodu práce, není jev na našem území nijak vzácný, 

naopak k němu dochází několikrát za den. Je jisté, že o každém nálezu se ani kompetentní 

orgány nedozvědí a mnoho kusů munice tak zůstane neohlášeno do doby, než jsou objeveny 

uvědomělejším občanem. 

Největší výskyt munice je pochopitelně v místech bývalých bojišť druhé světové války, dále 

míst s velkou koncentrací vojsk v době kapitulace německých branných sil v květnu roku 

1945, míst výcviku vojsk, ať ve stávajících, nebo bývalých vojenských výcvikových 

prostorech, v průmyslových aglomeracích, které se staly cílem spojeneckých náletů za druhé 

světové války a dále míst, kde byla v poválečném období ničena munice a konečně pokusných 

střelnic českých (československých) zbrojovek. 

Kolik zapomenuté munice se na území České republiky skutečně nachází, je velmi těžké 

odhadnout, ale dá se předpokládat, že se řádově jedná o tisíce tun. 

Mezi největší ložiska nalézané munice patří především oblast severní Moravy a východní 

části Slezska, kde probíhala sovětská ostravsko-opavská operace, která se zapsala jako 

největší vojenská operace druhé světové války na území České republiky, dále oblast jižní 

Moravy, kde naopak probíhaly boje v rámci bratislavsko-brněnské operace. Na území Čech 

probíhaly boje až v květnu 1945 již s menší intenzitou a především se zde bojiště vyznačovalo 

vysokým manévrováním, aniž by vznikala místa s déle probíhajícími střetnutími. Z tohoto 

důvodu je munice rovnoměrněji nalézána po celém území a zvláště pak v místech koncentrace 

kapitulujících vojsk. 

Mezi místa strategického bombardování pak patří Praha, Plzeň, České Budějovice, Ústí nad 

Labem, Pardubice, Kladno, Ostrava, Bohumín, Zlín, Hodonín a Brno. Tato města se stala 

terčem několika angloamerických náletů a je jisté, že se v těchto prostorech nachází stovky 

nevybuchlých leteckých pum ráže až 1 000 lb (456 kg). Počty nalezených leteckých pum 

v letech 2007–2012 na území ČR uvádí tabulka č. 1. 
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Tabulka 1. Počty nalezených leteckých pum na území ČR v letech 2007–2012 [6] 

Rok Počet nálezů 

2007 25 

2008 79 

2009 119 

2010 37 

2011 34 

2012 116 

 

Vojenské výcvikové prostory (VVP) jsou municí zpravidla nejvíce postiženy. Vhledem 

k jejich intenzivnímu využívání je takřka nemožné je zcela vyčistit ani během celého století. 

Likvidace nalezené munice ve stávajících výcvikových prostorech je v kompetenci Armády 

České republiky (AČR), bývalé VVP, jako např. Ralsko a Milovice jsou již v kompetenci 

PČR.  

Z hlediska urbanistického jsou nálezy nejčastěji situovány mimo obydlené části obcí. Není 

však vzácným jevem, pokud dojde k nálezu přímo uprostřed obydlené aglomerace nebo přímo 

v budově. S tím pochopitelně úzce souvisí rozsah bezpečnostních opatření realizovaných 

bezpečnostními složkami.  

Např. v roce 2012 bylo v prostoru Jihomoravského kraje a kraje Vysočina realizováno celkem 

391 nálezů munice, z čehož bylo 136 v zastavěné oblasti. 

 

1.3.2 Rizika spojená s nálezem munice 

Munice sama o osobě je nebezpečným předmětem ze své podstaty. Je určena k ničení 

a zabíjení kinetickou energií získanou tlakem plynů spalovaného prachu v hlavni, nebo 

výtokem plynů z trysky, a tlakovou vlnou se střepinovým účinkem vzniklým při výbuchu. 

Munici tedy musíme považovat za nebezpečný výbušný předmět, který při zanedbání 

potřebné opatrnosti může vyvolat ničivé účinky se všemi důsledky na okolí. 

Důsledky případného výbuchu na okolí mohou být následující: 
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 újma na životech a zdraví záchranářů nebo nezúčastněných osob, 

 újma na majetku, poškození nebo zničení staveb, 

 újma na životech či zdraví zvířat, 

 poškození životního prostředí. 

Rozsah těchto škod závisí především na druhu a ráži munice, ze kterého se odvíjí ohrožený 

prostor, tj. prostor, ve kterém se můžou projevit ničivé účinky výbuchu munice, přičemž 

přicházejí v úvahu tyto [35]: 

 tlaková vlna, 

 rozlet střepin, 

 zápalný účinek, 

 seizmická vlna, 

 zvuková vlna, 

 zamoření terénu bojovými otravnými látkami (BOL). 

Teoretická velikost ohroženého prostoru a ohrožující účinek je závislá na: 

 druhu munice (tříštivá, trhavá, průbojná, zápalná, chemická), 

 ráži munice a s ní související množství zalaborované výbušniny, 

 umístění munice (pod zemí, nad zemí). 

Praktická velikost ohroženého prostoru pak bere v úvahu i terén, ve kterém se munice 

nachází, tj. překážky o které se účinky utlumí jako terénní nerovnosti, budovy apod. 

Ohrožený prostor je pro různé účinky odlišný a jeho konečná velikost je dána velikostí 

největšího z nich, což bývá účinek střepinový. Teoretickou velikost ohroženého prostoru 

můžeme vyčíst z příslušných předpisů, které však nemusí být ke každé munici k dispozici, 

nebo je určíme výpočtem pomocí jednoduchých vzorců, které jsou uvedeny v odborné 

literatuře.
6
 

Působení jednotlivých ničivých účinků a jejich projevy na okolí jsou odlišné. Tlaková vlna, 

je oblast silně stlačeného vzduchu, jehož čelo při nárazu na předmět způsobuje jeho rozrušení 

ve směru pohybu vzduchu. Po přechodu čela tlakové vlny, se za touto vlnou vytváří podtlak a 

nastává tzv. sací fáze, kdy se vzduch opět vrací zpět ve snaze tlak vyrovnat. I při tom dochází 

k rozrušování předmětu tentokrát opačným směrem [12]. 

                                                 
6
 Např. předpis AČR Žen 16-20, Pyrotechnická činnost v armádě České republiky [35].   
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Střepinový účinek se projevuje roztříštěním těla munice na drobné části o různé velikosti, 

přičemž je těmto střepinám udělena značná kinetická energie, díky níž jsou střepiny schopny 

se pohybovat rychlostí v řádu stovek metrů za sekundu na vzdálenost až stovek metrů, a při 

nárazu na překážku tuto poškodit. 

Seizmický účinek se projevuje otřesem horniny vlivem výbuchu. Tento otřes je zvláště 

patrný, pokud k výbuchu nedojde na povrchu, ale pod zemí. Seizmický otřes je velice 

nebezpečný pro stavby umístěné v podzemí např. plynovody, vodovody, kanalizace, sklepy 

apod. 

Zápalný účinek se projevuje především u zápalné a osvětlovací munice, nebo při iniciaci 

střelivin, kdy tyto mohou zapálit okolní předměty a způsobit požár. 

Kontaminace (zamoření) terénu BOL se projevuje při iniciaci speciální chemické munice, 

kdy dojde rozmetání BOL po okolí. Kromě poškození životního prostředí, jehož rozsah bude 

závislý na použité látce, množství a koncentraci, hrozí rovněž zranění nebo usmrcení osob.  

Působení ničivých účinků je možno omezit různými způsoby. Rozletu střepin je možno 

zabránit vybudováním bariér, které střepiny zachytí, usměrní, nebo alespoň sníží jejich 

kinetickou energií. Toto opatření rovněž sníží účinek tlakové vlny.  

Proti seizmické vlně jsou určena opatření spočívající v hloubení příkopů ve stanovené 

vzdálenosti a hloubce, které přeruší přenos seizmické vlny horninou [35].  

Úpravy je možno provádět i v některých ohrožených stavbách, spočívajících v budování valů, 

vyplnění podzemních částí staveb pytli s pískem, otevření nebo vysazení okenních rámů apod. 

Rozsah prováděných opatření je pochopitelně závislý na hodnotě objektu, lokalizaci místa 

nálezu a pravděpodobnosti aktivace rizika, která závisí na následujících faktorech. 

Pravděpodobnost, že při realizaci opatření při nálezu munice dojde k výbuchu, závisí 

především na stavu munice samotné a od něj se odvíjejícího postupu vedoucího k jejímu 

odstranění a zneškodnění.  

Především musíme rozdělit munici z hlediska bezpečnosti na bezpečnou a nebezpečnou. 

Z hlediska bezpečnosti rozdělujeme munici takto [36]: 

a) munice známá, kterou tvoří: 

 nezávadná munice, která má čitelné šablonování, podle vnějších znaků nejeví 

stopy nedovoleného zacházení a je určena k použití bez omezení; 



18 

 

pyrotechnické práce s touto municí jsou bezpečné za dodržení provozních 

zásad, 

 vadná munice, která je známá svou konstrukcí, má však viditelné nebo skryté 

vady, které vylučují její použití; pyrotechnické práce s touto municí jsou 

bezpečné, 

 přestárlá neboli expirovaná munice, u které již prošla stanovená doba 

použitelnosti, a výsledky přezkoušení jakostního stavu jsou nevyhovující nebo 

byla-li munice vystavena povětrnostním vlivům delší dobu, než je stanoveno; 

možné nebezpečí závisí na charakteru a stavu munice, ve většině případů jsou 

pyrotechnické práce s touto municí bezpečné, 

 poškozená munice, která je známá svou konstrukcí, ale podle vnějších znaků 

vykazuje stopy po nedovoleném zacházení; manipulace s touto municí může 

být nebezpečná; o nebezpečnosti pyrotechnických prací rozhoduje pyrotechnik 

v závislosti na aktuálním stavu munice, 

 selhaná munice, u které nedošlo k jejímu výstřelu nebo odpálení; 

pyrotechnické práce s touto municí po uplynutí předepsané čekací doby jsou 

bezpečné, 

 nevybuchlá munice, u které nedošlo k činnosti v cíli nebo která havarovala na 

dráze letu, u této munice jsou zpravidla odjištěny pojistné části; pyrotechnické 

práce s touto municí jsou nebezpečné, 

 ženijní miny, které byly adjustovány
7
 (ručně nebo dálkově) nebo prvotně 

iniciovány; pyrotechnické práce s nimi jsou i po uplynutí předepsané čekací 

doby nebezpečné, 

b) nalezená, u které není znám její původ nebo konstrukční řešení; o nebezpečnosti 

pyrotechnických prací rozhoduje pyrotechnik v závislosti na druhu, konstrukci 

a aktuálním stavu munice, 

c) nastražená, která je zajištěna proti manipulaci s ní (např. ženijní miny a ženijní 

nástrahy); pyrotechnické práce s touto municí jsou nebezpečné, 

d) neznámá, u které není znám její původ ani konstrukční řešení; pyrotechnické práce 

s touto municí jsou nebezpečné.
8
 

                                                 
7
 Adjustováním se rozumí vložení iniciátoru do miny, zpravidla rozbušky. 
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Z tohoto rozdělení je zřejmé, že konečné posouzení stavu, je na zvážení pyrotechnika, nebo 

pyrotechniků, kteří jsou přítomni na místě nálezu. Musí tedy vzít pro rozhodnutí v úvahu tyto 

okolnosti: 

 zda je munice známá, jaké je její vnitřní uspořádání, především její iniciační systém, 

 zda byla munice vystřelena, a z toho usoudit, zda byl iniciační systém odjištěn, 

 zda je iniciační systém citlivý na pohyb, 

 zda munice nese znaky mechanického poškození, např. výbuchu, 

 nejsou-li odhaleny citlivé části munice, tj. rozbuška, roznětka apod., 

 jaký je celkový stav munice, koroze apod., 

 jak bylo s nálezem manipulováno, došlo k otřesu, pádu atd., 

 vykazuje-li munice znaky munice chemické. 

Po posouzení stavu je možné určit způsob zneškodnění nálezu a potřebný rozsah opatření, 

které je nutno realizovat.  

Kromě výše uvedených úprav terénu a objektů přicházejí v úvahu i další opatření spočívající 

v evakuaci ohroženého prostoru, uzavření komunikací, odstavení produktovodů, vodovodního 

potrubí a elektrické přenosové sítě z provozu, je-li to nutné pro zajištění bezpečnosti.  

Nejrozsáhlejší opatření samozřejmě budou prováděna v centrech velkých měst s velkou 

hustotou obyvatelstva, inženýrských sítí a komunikací, zvláště bude-li se jednat o munici 

velké ráže, např. letecké pumy.  

Některá místa, kde se zvýšený výskyt leteckých pum předpokládá, jsou známá a pokud se 

v těchto prostorech provádí stavební činnost, je doporučeno provést před stavbou 

pyrotechnický průzkum, který zajišťuje v ČR několik civilních firem. 

V současné době probíhají dvě, z pyrotechnického hlediska rizikové stavby, kde je velká 

pravděpodobnost nálezu leteckých pum velké ráže přímo v centrech velkých měst. 

První z nich je v areálu rafinérie Paramo Pardubice, kde probíhají zemní práce v místech s 

předpokládaným výskytem několika desítek nevybuchlých pum, které zde zůstaly po náletu 

bombardérů 15. letecké armády letectva USA dne 25. 8. 1944. Rafinérie se nachází v těsné 

blízkosti železničního koridoru Praha - Bohumín a obydlené části Pardubic. Z tohoto důvodu 

                                                                                                                                                         
8
 Směrnice pro výkon služby odboru munice Policie České republiky, Čl. 3. [36] 
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byl dopředu zpracován krizový plán HZS Pardubického kraje, který zahrnuje zastavení 

dopravy na koridoru a evakuaci osob z ohroženého prostoru. 

Druhé takové místo je v Táboře, kde probíhá čištění rybníku Jordán, ve kterém, dle očitých 

svědků, by se mělo nacházet několik nevybuchlých spojeneckých leteckých pum. Rovněž i 

zde jsou předem připravené plány s potřebnými opatřeními včetně evakuace. 

 O tom, že toto nebezpečí není dobré podceňovat, svědčí případ z roku 2008, kdy byly 

prováděny zemní práce na katastru obce Dobšice, okr. Znojmo v místech, které bylo v roce 

1945 bombardováno sovětským letectvem. Buldozer zde radlicí uvedl do činnosti leteckou 

pumu ráže 50 kg, která deflagrovala
9
. Tím, že nedošlo k plné detonaci, obsluha vyvázla 

s lehčím zraněním. Podobných případů bylo více, a dokazují, že munice je i po několika 

desítkách let strávených v podzemí stále funkční. 
10

 

 

Obrázek 1. Výbuch letecké pumy v obci Dobšice v roce 2008 (Mgr. Bc. Bronislav Ptáčník) 

 

                                                 
9
 Deflagrací rozumíme chemických výbuch, při kterém nevznikne detonační vlna. Výbuch pak nedosáhne takové 

rychlosti a tlak plynů nedosahuje tak vysokých hodnot jako u detonace. 

10
 V mnohem větším rozsahu dochází k podobným událostem v sousedním Německu a Rakousku. Tyto země 

byly postiženy spojeneckými nálety v mnohem větší míře a výbuchy pum zde mají tragičtější následky. Zřejmě i 

proto zde jsou prováděna preventivní opatření v mnohem rozsáhlejším měřítku, bez kritických hlasů veřejnosti. 
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Samotné zneškodnění munice se provádí po realizaci stanovených opatření. Je na zasahujícím 

pyrotechnikovi, aby na základě uvážení zvolil nejvhodnější způsob zneškodnění, kterým 

může být: 

 odstranění munice a její následný převoz do skladu pro pozdější hromadné zničení, 

 vyjmutí iniciátoru, nebo jiné technické opatření vedoucí k přerušení iniciačního 

řetězce, 

 zničení munice na místě nálezu výbuchem, nebo jiným vhodným způsobem, 

 opatrné převezení munice na jiné vhodné místo a její zničení. 

V závislosti na rozsahu ohrožení a náročnosti zásahu, může celá akce trvat od několika 

desítek minut až po dobu několika dnů. Bez ohledu na komplikace, které mohu přijatá 

opatření způsobit v každodenním životě občanů, je na místě opatrnost, jelikož případné 

chybné rozhodnutí ve snaze nezapříčinit rozruch, může mít mnohem váženější následky. 

 

1.3.3 Mimořádné události ve spojitosti s nálezem nebo hrozbou použití NVS 

Nálezy NVS, případně hrozby jeho použitím, je na území ČR méně častý jev oproti nálezům 

munice, přesto k těmto mimořádným událostem dochází poměrně často. Ač většina těchto 

oznámení se po prověření ukážou jako planá, v žádném případě není na místě jakkoli podcenit 

tuto hrozbu. 

V předchozí části již byl nástražný výbušný systém definován. Je však rovněž důležité 

rozdělit pachatele použití, nebo hrozby použití NVS podle motivu. Nebylo by dostatečné 

vycházet z historie této trestné činnosti na území ČR, jelikož by nebylo pokryto celé spektrum 

nebezpečí, která skutečně hrozí. Abychom dokázali skutečně objektivně posoudit všechny 

možné motivy, musíme zhodnotit situaci globálně, celosvětově a vzít v úvahu i reálnou 

možnost teroristického útoku a to nejen jako akt jedince, ale i teroristických organizací. Sotva 

by bylo možno se uklidňovat ujištěním, že na našem území zatím k žádnému podobnému 

útoku nedošlo, že ČR není pro teroristy lákavý cíl a ani zde nepůsobí žádné teroristické 

organizace. Vývoj ve světě takovým úvahám rozhodně nepřeje, jak dokazují útoky teroristů 

nejen na vzdálených kontinentech, ale i v Evropě. 

V následující části jsou rozebrány možné motivy pachatelů použití či hrozbou použití NVS, 

tak jak již bylo nastíněno v úvodu diplomové práce. 

Motiv za účelem narušení provozu objektu nebo instituce 
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Je motivem nejčastěji se objevujícím. Cílem není provedení skutečného útoku, ale pouze 

narušení provozu zařízení nebo instituce vlivem realizovaných opatření zasahujících složek 

IZS, které musí hrozbu vždy prověřit. Nejčastěji jsou tyto útoky směřovány proti školám, 

soudům, nádražím a obchodním centrům. Pachatelé tak činí buď ve snaze narušit činnost 

organizace ve snaze získat prospěch pro sebe (např. odložení soudního přelíčení, výuky ve 

školách), nebo je motivem pouze hloupý žert, často doprovázený následným sledováním 

postupu zasahujících složek. Pachateli této trestné činnosti bývají často adolescenti, jejichž 

nedozrálost jim ještě nedovoluje zcela si uvědomit následky svého činu. V každém případě je 

společenská nebezpečnost vůči dále uvedeným motivům nejmenší, ale v žádném případě ne 

nezanedbatelná a všechny tyto případy jsou proto řádně vyšetřovány za účelem zjištění 

a usvědčení pachatele. Objasněnost těchto trestných činů v poslední době úspěšně narůstá. 

Motiv za účelem obohacování formou vydírání 

Jedná se o akt individuálního terorismu bez ideologického cíle, za účelem zisku. Vydíraným 

se může stát buď fyzická, nebo právnická osoba, nebo přímo stát. Zpravidla je pachatelem 

jedinec, nebo jen malá skupina pachatelů. V ČR bylo zaznamenáno několik podobných útoků. 

Pachatele se podařilo odhalit. Tato trestná činnost je mimořádně závažná jelikož pachatelé 

neváhají NVS skutečně použít i bez varování. 

 Motiv za účelem prosazení vlastních ideologických zájmů 

Podobně jako v předchozím případě, je pachatel jediná osoba vydírající stát z ideologických 

důvodů, kdy takto vyjadřuje např. svůj nesouhlas se současným výkladem a prezentací dějin 

a podobně. Tyto útoky si u nás naštěstí nevyžádaly oběti na životech, přesto jsou však 

společensky velmi nebezpečné. Vyšetřování útoků je komplikovanější, jelikož pachatel 

s policií nevyjednává jako v předchozím případě.  

Motiv zastrašování dlužníků či konkurence 

Jedná se o v ČR velice častý jev, který byl velmi rozšířen zvláště v 90. letech minulého 

století, kdy v souvislosti se sociálními změnami došlo k velkému nárůstu obyvatelstva 

s vyššími příjmy a vzniku nových forem organizovaného zločinu. Oběti jsou vydírány 

umístěním NVS, který má mít spíše demonstrativní charakter. Pokud se jedná o akty msty, 

pak je cílem fyzická likvidace oběti.  
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Motiv ideologický – terorismus 

Pokud vyložíme pojem terorismus podle výkladového slovníku pojmů a definic NATO jako 

„nezákonné použití nebo hrozba použití síly nebo násilí proti jednotlivcům nebo majetku 

s cílem donutit k ústupkům nebo zastrašit vlády nebo společnost za účelem dosažení 

politických, náboženských nebo ideologických cílů“, pak znaky takového jednání můžeme 

odpozorovat již u výše uvedených motivů [20]. V těchto případech však nešlo o teroristické 

akty organizací, které by systematicky působily strach za účelem prosazování svých zájmů, 

ale o iniciativu jedinců, často zcela bez ideologického motivu. 

Terorismus tak, jak jej chápeme v obecném smyslu, je nejnebezpečnějším motivem ve 

spojitosti s výskytem NVS. Dá se předpokládat, že případný útok bude proveden zvlášť 

zákeřným způsobem, v místech s vysokou koncentrací lidí. Nedá se vyloučit ani útok 

s využitím CBRN, konkrétně biologických, chemických nebo radiologických látek. 

To, že na území ČR dosud nedošlo k podobnému útoku s použitím NVS, neznamená, že by 

tento stát byl vyloučen jako možný cíl podobného útoku jak organizacemi domácího, tak 

zahraničního původu.  

Jako hlavní bezpečnostní hrozbu v domácím prostředí musíme vnímat organizace stoupenců 

pravicového a levicového extremismu. Tyto dva protipóly vnímají jako nepřítele sebe 

navzájem a zároveň i současné demokratické zřízení ČR. U pravicových extremistů je pak 

velké nebezpečí útoků proti minoritním skupinám obyvatel [4]. Připomeňme žhářský útok 

proti romské rodině ve Vítkově v dubnu roku 2009, který by mohl být klidně proveden 

i s využitím NVS. Bylo by jistě naivní se domnívat, že s myšlenkou podobného útoku se 

v českých extremistických organizacích nikdo v současnosti nezabývá. 

Ani pro zahraniční organizace není Česká republika neznámým pojmem. V někdejším 

Československu prošlo fakultou Státní bezpečnosti mnoho zahraničních studentů z Itálie, 

Vietnamu, Nikaragui, Sýrie a Palestiny. Vzhledem k zaměření školy, lze se domnívat, že část 

studentů se dále věnovala „zvláštním úkolům“ a jejich vazby k České republice jistě nejsou 

zapomenuty. Ostatně bezpečnostní služby výskyt příslušníků teroristických skupin ze 

zahraničí již zaznamenaly.
11

 

                                                 
11

http://www.mvcr.cz/clanek/terorismus-a-jeho-projevy-v-nekdejsim-ceskoslovensku-a-dnesni-ceske-

republice.aspx 
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Rizika spojená s případným výbuchem jsou v podstatě shodná s riziky spojenými s nálezem 

munice. Kromě kontaminace terénu BOL navíc připadá v úvahu i kontaminace B-agens 

a radioaktivním materiálem. Je nutno rovněž upozornit na velice reálné riziko druhotného 

výbuchu. Jedná se o oblíbenou, účinnou a mimořádně zákeřnou taktiku teroristických 

organizací, kdy se použijí dva NVS. První má za úkol do místa výbuchu nalákat zvědavce 

a záchranáře a následně provést druhý výbuch využitím dalšího NVS. Proto je potřeba vždy, 

než jsou zahájeny záchranné práce, aby pyrotechnik vyloučil výskyt druhého NVS, byť za 

cenu časové ztráty. 

Stejně tak i ohrožený prostor se stanoví stejně jako u nálezu munice. 

Opatření, která se na místě výskytu nebo podezření výskytu provádějí, jsou poněkud odlišná 

a značně závisejí na vyhodnocení závažnosti hrozby použití NVS. 

Především je třeba rozlišit situaci, zda došlo k nálezu NVS nebo bylo pouze přijato oznámení 

o jeho uložení, tj. hrozbě použití. 

V prvním případě je možno přistoupit přímo k záchranným pracím a přijmout opatření 

podobně jako u nálezu munice, tj. vykázat osoby mimo ohrožený prostor, provést evakuaci, 

přijmout opatření ke snížení účinku případného výbuchu a přistoupit k zneškodnění NVS. 

V případě druhém je zapotřebí nejprve NVS vyhledat a tím prověřit, zda se zde vůbec nějaký 

vyskytuje. K tomuto účelu slouží pyrotechnické prohlídky, kterými bývají prověřovány 

budovy a přilehlé prostory, dopravní prostředky všeho druhu, trasy přepravy zájmových 

objektů, poštovní a kurýrní zásilky, osoby a zavazadla [5]. Blíže k pyrotechnickým 

prohlídkám a opatřením s nimi souvisejícími se věnuje kapitola třetí. 

Pokud je potvrzen nález NVS, je provedeno jeho zneškodnění silami a prostředky výjezdové 

skupiny Pyrotechnické služby PČR. Zneškodnění může být provedeno na místě rozebráním, 

umrtvením nebo destrukcí. Pokud není bezpečné provádět zneškodnění na místě 

a pyrotechnik dojde k závěru, že NVS je možné z místa nálezu odvézt, přepraví se NVS 

pomocí speciální techniky na jiné bezpečné místo, kde je možno zneškodnění provést. 

Při výskytu NVS je potřeba rovněž pamatovat na důkladné ohledání místa, neboť jak již bylo 

uvedeno, vždy se jedná o trestný čin a je zapotřebí, za dodržení obecně platných zásad 

kriminalistiky, zajistit všechen důkazní materiál, který se na místě nachází a celé místo rovněž 

důkladně zadokumentovat [3]. 
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Opatření, která se realizují v souvislosti s nálezem munice nebo NVS jsou prováděna silami 

a prostředky složek IZS. K odborným technickým pracím, spočívajícím v samotném 

zneškodnění výbušného předmětu a manipulaci s ní je určena Pyrotechnická služba PČR. 

Jednotlivé složky IZS jsou dále popsány v následujících podkapitolách. 

1.4 Pyrotechnická služba Policie České republiky 

Pyrotechnická služba je nejmladší službou PČR, která vznikla v roce 2008, jako útvar 

s celorepublikovou působností podléhající Policejnímu prezídiu. To však neznamená, že by 

policejní pyrotechnická činnost byla u nás novinkou.  

Historie pyrotechniky na území České republiky se začala psát v souvislosti s vývojem 

moderních dělostřeleckých zbraňových systémů již na sklonku 19. století v tehdejším 

Rakousku-Uhersku. Zpočátku byla pyrotechnika záležitostí čistě vojenskou a tato tradice 

přetrvávala po celé období první Československé republiky. Teprve v roce 1938 byly 

učiněny první pokusy zařadit pyrotechniky i do resortu Ministerstva vnitra, ovšem k tomu 

nakonec došlo až po druhé světové válce v roce 1952 [18]. 

Pyrotechnická služba byla zrušena v roce 1992 a policejní pyrotechnici vykonávali svou práci 

roztroušeni mezi různé služby, čímž došlo k nejednotné koncepci v této oblasti. Tato situace 

přetrvávala až do roku 2008, kdy vznikla nařízením Ministerstva vnitra č. 67 ze dne 15. 

prosince 2008 Pyrotechnická služba Policie České republiky, která začala působit od 1. 3. 

2009 a po několikerém přezkumu rozhodnutí o jejím zřízení zahájila plně činnost dne 1. 7. 

2011 a zajistila úplné pokrytí území České republiky. 

Přestože od konce druhé světové války uplynulo již takřka 70 let, vyjíždějí příslušníci 

Pyrotechnické služby PČR několikrát denně k nálezům munice nejen z této války, ale 

i z válek dřívějších, k nálezům podezřelých předmětů nebo přímo nástražných výbušných 

systému, provádějí pyrotechnické prohlídky a další činnost s pyrotechnikou související.  

Jen za rok 2012 bylo na úseku likvidace munice provedeno celkem 1738 výjezdů, při nichž 

bylo zajištěno a následně zničeno 1 552 kg malorážového střeliva, 19 793 kusů velkorážové 

munice a výbušných předmětů a 145 kg výbušnin. 

Na úseku nástražných výbušných systémů se jednalo o 250 výjezdů, přičemž bylo prověřeno 

58 podezřelých předmětů, přičemž ve 20 případech se jednalo o NVS nebo jeho atrapu. 

 



26 

 

1.4.1 Organizační struktura a úkoly pyrotechnické služby PČR 

Úkoly Pyrotechnické služby PČR jsou následující: 

 odborné úkony na úseku nálezu munice a nástražných výbušných systémů, 

 znalecká činnost v oboru kriminalistika, odvětví pyrotechnika, 

 metodické řízení a profesní vzdělávání všech policejních pyrotechniků 

 a ostatních příslušníků PČR a pracovníků vybraných orgánů veřejné správy, 

 řešení problematiky technických a ochranných prostředků v oblasti  

 pyrotechniky, 

 aplikace poznatků vědy a techniky v praktickém výkonu pyrotechnických 

 činností, 

 spolupráce s ostatními složkami IZS a preventivní činnost. 

Organizačně se Pyrotechnická služba člení do dvou odborů tj. odbor munice a odbor 

nástražných výbušných systémů a skupinu logistiky. Tyto tři základní organizační články 

jsou přímo podřízeny řediteli Pyrotechnické služby a jeho náměstkovi. 

Odbor munice je tvořen pěti expoziturami v Milovicích, Českých Budějovicích, Teplicích, 

Brně, Frýdku-Místku a stálou trhací jámou v bývalém vojenském výcvikovém prostoru 

Ralsko. Expozitury zabezpečují výjezdy k nálezům munice ve své spádové oblasti, která má 

zhruba rozlohu jedné pětiny území republiky. Na každé expozituře je zařazeno pět 

pyrotechniků, kteří se střídají ve dvanáctihodinových směnách tak, aby byl zabezpečen výjezd 

na ohlášenou munici do pěti minut v době od 08:00 do 20:00 a do patnácti minut v době od 

20:00 do 08:00. Stálá trhací jáma zabezpečuje hromadnou likvidaci nalezené munice, výcvik 

pyrotechniků, funkční zkoušky výbušnin a likvidaci nálezů munice v prostoru bývalého 

výcvikového prostoru Ralsko. 

Odbor nástražných výbušných systémů je tvořen odděleními pyrotechnického výjezdu 

Praha a Olomouc, skupinou speciálních činností a skupinou znaleckých činností.  

Oddělení pyrotechnického výjezdu zajišťují nepřetržitou službu a jsou specializována na 

zneškodňování NVS. Pro tento účel jsou oddělení vybavena speciální technikou, umožňující 

odstupnou manipulaci s NVS nebo s podezřelým předmětem, rentgenování, destrukci 

a převoz.  

Skupina speciálních činností slouží k zabezpečení odborných školení a pyrotechnických 

prohlídek při organizaci bezpečnostních akcí za účelem ochrany důležitých osob nebo akcí 
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s výskytem většího množství osob, které by svým charakterem mohly představovat určité 

bezpečnostní riziko. 

Skupina znaleckých činností zabezpečuje kriminalisticko-technické zkoumání 

pyrotechnických stop nalezených na místě výbuchu a dalších místech trestného činu 

spáchaného v souvislosti s pyrotechnickými prostředky a zpracování znaleckých posudků 

k těmto stopám. 

Organizační struktura Pyrotechnické služby je znázorněna na obrázku 3. 

Umístění oddělení pyrotechnického výjezdu Olomouc a Praha je voleno tak, aby se nacházelo 

v přibližném středu jejich spádových oblastí, v místech, kde dochází ke křižování hlavních 

komunikací umožňujících rychlý výjezd na kterékoliv místo. Specialisté na NVS i munici 

jsou navíc schopni určité opatření provádět z obou specializací a mohou se tedy ve svých 

oborech do určité míry zastupovat. Vzhledem ke snaze Pyrotechnické služby zkracovat co 

nejvíce dojezdové časy, jsou často vysílání pyrotechnici z muničních expozitur na místo 

nálezu NVS nebo podezřelého předmětu za účelem učinění nezbytných opatření do příjezdu 

specialistů na NVS. Stejně tak jsou někdy vysíláni příslušníci odboru NVS na místo nálezu 

munice. Tento postup se pochopitelně volí jen tehdy, dá-li se takto zkrátit dojezdový čas. 

Rozmístění expozitur Pyrotechnické služby je patrné na obrázku 2. 
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Obrázek 2. Rozmístění jednotlivých expozitur Pyrotechnické služby PČR a jejich spádové oblasti 

(Pyrotechnická služba PČR) 
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Obrázek 3. Organizační struktura Pyrotechnické služby PČR 
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1.5 Další složky IZS podílející se na opatřeních při nálezu munice nebo NVS 

Při realizaci opatření na místě nálezu munice nebo NVS je často zapotřebí součinnost dalších 

složek IZS. Pyrotechnická služba PČR je schopna zabezpečit odborné práce při provádění 

opatření, nemá však síly a prostředky na provedení ostatních opatření, které jsou nezbytné. 

Minimálně je vždy zapotřebí při nálezu munice využít Služby pořádkové policie PČR, která 

místo nálezu prvotně prověří, uzavře a vykáže veřejnost. Pokud se jedná o nález v hustě 

osídleném prostoru, nález hromadný, nebo nález munice, u které se předpokládá nebezpečí 

výbuchu při manipulaci, je nutné si vyžádat asistenci dalších stálých popř. i ostatních složek 

IZS. Při nálezu NVS se tyto složky IZS v potřebném rozsahu povolávají vždy. 

 

1.5.1  Hasičský záchranný sbor České republiky 

Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS), je záchranným sborem, zřízeným zákonem 

č. 238/2000 Sb., jehož posláním je ochrana životů a zdraví obyvatelstva a majetku před 

požáry a poskytování další pomoci při mimořádných událostech.  

Sbor se při své činnosti řídí těmito zákony: 

 zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, 

 zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, 

 zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, 

 zákon č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru ČR. 

Jako součást IZS zabezpečuje HZS celorepublikové pokrytí svými útvary s dojezdovými časy 

na místo mimořádné události v závislosti na několika kritériích, kterými jsou počet obyvatel, 

charakter území a počet zásahů. Z těchto údajů se následně určí stupeň ohrožení lokality 

a s nimi související dojezdové časy, které jsou v rozmezí 7–20 minut. 

Využití HZS při nálezu munice nebo NVS spočívá v těchto činnostech: 

 zabezpečení protipožární ochrany pro případ výbuchu,  

 zajištěni evakuace, 

 provádění zemních prací, 

 práce ve výškách, 

 zabezpečení převozu munice většího množství, nebo velké ráže, kterou 

 Pyrotechnická služba PČR není schopna zajistit vlastní technikou, 

 odstranění porostu vzrostlých stromů apod., 
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 poskytnutí další techniky např. osvětlovací, elektrocentrál, čerpadel apod., 

 identifikace neznámých chemikálií.  

Pro tyto výše uvedené činnosti je možno využít jak síly a prostředky územních jednotek 

požární ochrany, tak i specializovaný záchranný útvar v Hlučíně a jeho detašovanou jednotku 

ve Zbirohu. Tento útvar má i vyčleněnou techniku pro převoz munice, konkrétně dva střední 

terénní automobily Tatra T-815, které byly útvarem speciálně upraveny dle požadavku 

Pyrotechnické služby PČR. 

V praxi se rovněž velice dobře osvědčila spolupráce s příslušníky HZS – chemiky, kteří jsou 

schopni na vyžádání zajistit rychlou identifikaci neznámých chemikálií, nejedná-li se o bojové 

otravné látky (BOL), výbušniny, komponenty pro výrobu výbušnin či jiné látky významné 

pro případné trestní nebo přestupkové řízení. Organizační struktura HZS ČR  je patrná 

z obrázku 4. 

 

Obrázek 4. Organizační struktura HZS ČR 

 

1.5.2  Zdravotnická záchranná služba 

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je zřizována na základě nového zákona č. 374/2012 Sb., 

který vstoupil v účinnost v loňském roce a umožnil jednotnou koncepci ZZS na území ČR. 
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ZZS a tato problematika byla řešena  několika navzájem nesouvisejícími zákony 

a vyhláškami. 

ZZS není jednotným záchranným sborem, je však dle zákona 239/2000 Sb. stálým prvkem 

IZS. Poskytovatelem ZZS je příspěvková organizace, kterou zřizuje kraj. Na území každého 

kraje je pouze jeden poskytovatel, s výjimkou případů stanovených zákonem. Organizační 

struktura je rovněž jednotná a je patrná z obrázku 3.  

 

Obrázek 5. Organizační struktura ZZS kraje 

Úkoly ZZS, plynoucí ze zákona spočívají především v příjmu tísňového volání na lince 155, 

řízení a organizování přednemocniční péče na místě mimořádné události, poskytnutí 

nezbytného ošetření postiženým a jejich převoz postižených do míst poskytnutí nemocniční 

péče.
12

 

Dojezdové časy jsou nynějším zákonem pro ZZS nastaveny na dvacet minut s povinností 

vyjet do dvou minut ze základny. Oproti dřívější normě je tato prodloužena o pět minut, 

jelikož prakticky nebylo možné starou normu v některých odlehlých místech území ČR plnit.  

Využití ZZS při pyrotechnických výjezdech je důležité pro zabezpečení zdravotní pomoci 

v případě výbuchu munice nebo NVS s následným postižením osob a jejich rychlý převoz do 

zdravotnického zařízení. V praxi se vozidlo ZZS povolává vždy k nálezu NVS, nálezům 

                                                 
12

§ 3 a 4 zákona č. 374/2011 Sb. [30] 
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improvizovaných výbušnin nebo munice, s kterou je manipulace extrémně nebezpečná. Ne 

vždy však byla zaznamenána ochota ze strany ZZS na vyžádání pyrotechnika na místo 

opravdu vyjet pouze z preventivních důvodů. 

 

1.5.3 Policie České republiky 

Policie České republiky (PČR) je ozbrojený bezpečnostní sbor, jehož posláním je plnění 

úkolů ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti v rozsahu vymezeném ústavními a dalšími 

zákony, především zákonu o policii č. 273/2008 Sb.  

Úkolem PČR je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné 

činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku 

a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo 

mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.
13

 

PČR je sborem s celostátní působností a zabezpečením nepřetržitého výkonu služby. 

Dojezdové časy nejsou stanoveny, vyslané síly na místo události se snaží vždy dorazit v co 

nejkratší době. Ta je však rovněž závislá na stanovení priority zásahu a vytíženosti službu 

konajících hlídek, které ve všech správních obvodech zabezpečují nepřetržitou přítomnost 

příslušníků PČR přímo v terénu a zabezpečují tak preventivní dozor nad veřejnou 

bezpečností. Hlídky jsou jak pěší, tak motorizované. Při zvláštní příležitosti je možno 

využívat i letecký oddíl vybavený víceúčelovými vrtulníky. 

Sbor je podřízen Ministerstvu vnitra a organizačně rozdělen na Policejní prezídium, útvary 

s celostátní působností a útvary s územně vymezenou působností. Blíže je organizační 

struktura patrná z obrázku 6. 

                                                 
13

 § 2 zákona č. 273/2008 Sb. [31] 
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Obrázek 6. Organizační struktura PČR 
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 havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

 zařízení civilní ochrany, 

 neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným 

 a likvidačním pracím.  

V době krizových stavů se navíc stávají součástí IZS i poskytovatelé akutní lůžkové péče, 

kteří mají zřízen urgentní příjem.
14

 

Ne všechny ostatní složky IZS se při pyrotechnických činnostech využívají a v praxi je 

využití havarijních služeb spíše výjimkou. Přesto však nelze jejich využití v budoucnu 

vyloučit a mělo by se na možnost jejich využití pamatovat, např. při teroristickém útoku 

velkého rozsahu. Zde je možno využít celou řadu těchto složek, např. k vyprošťování osob, 

zabezpečení střeženého perimetru, ale i ke specializovaným pyrotechnickým činnostem, 

neboť například vězeňská stáž má své vlastní pyrotechniky, stejně jako AČR a Hradní stráž. 

Ostatní složky provádějí svoji činnost na vyžádání dle poplachového plánu a písemné dohody 

mezi složkami IZS a příslušným orgánem státní správy a samosprávy.
15

 

Na závěr kapitoly je potřeba zmínit i další dva správní úřady, se kterými Pyrotechnická služba 

PČR úzce spolupracuje při řešení některých případů. Jedná se o Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost je zřizovatelem Státního ústavu jaderné, biologické 

a chemické ochrany (SÚJCHB). Účelem tohoto ústavu je výzkumná a vývojová činnost 

v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek a zabezpečení technické podpory 

při dozorové a inspekční činnosti prováděné v radiační ochraně a při kontrole zákazu 

chemických a biologických zbraní [23].  

Pyrotechnická služba spolupracuje s ústavem při řešení nálezu munice nebo předmětu, 

u kterého existuje podezření, že obsahuje BOL. 

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) je orgánem státní správy s celostátní 

působností, jehož úkolem je provádění zkoušek zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků za 

účelem, zda tyto splňují platné legislativní předpisy České republiky. Spolupráce mezi tímto 

úřadem a Pyrotechnickou službou spočívá především v konzultacích ohledně problematiky 

pyrotechnických výrobků, zvláště pak zábavné pyrotechniky. 

                                                 
14

  § 2 a 3 zákona č. 239/2000 Sb. [28] 

15
 § 21 zákona č 239/2000 Sb. [28] 
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1.6 Dílčí závěr 

Mimořádná událost spojená s nálezem munice nebo nástražného výbušného systému je řešena 

složkami IZS, které se při zásahu řídí obecně platnými předpisy i vlastními interními akty 

řízení. Jednotlivé složky IZS plní při zásahu zvláštní role, které vycházejí z jejich určení, 

vybavení a charakteru vlastního zásahu. 

Při některých specifických zásazích je možné nebo dokonce nezbytné využít i služby 

ostatních složek IZS na základě výzvy.  

U všech těchto mimořádných událostí vždy zasahují příslušníci Pyrotechnické služby PČR, 

kteří jsou speciálně vyškoleni pro podobnou činnost. Jejich zásah se týká pouze speciálních 

činností a neobejdou se bez spolupráce s ostatními složkami IZS v závislosti na rozsahu 

nutných opatření, čemuž je věnována kapitola 3. 

Činnost složek IZS na místě nálezu munice nebo NVS je vedena těmito cíly: 

 ověření a vyhodnocení oznámení, 

 eliminování ohrožení osob, zvířat, majetku a životního prostředí před účinky výbuchu, 

 nalézt NVS nebo výbušninu, 

 vyloučit nebo potvrdit kombinovaný systém, v tomto případě NVS se kterou je 

současně uložen CBRN, 

 zabránit výbuchu, 

 provést řízený výbuch na místě nálezu, jehož účinky jsou v rámci možnosti 

redukovány,  

 redukovat výbuchové účinky případného neřízeného výbuchu. 
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2 Metody zpracování diplomové práce 

Při zpracování diplomové práce byly využity metody vědecké práce za účelem odpozorování 

důležitých jevů a získání dostatečného množství informací pro zpracování práce, naplnění cíle 

a vyvození patřičných závěrů. Výběr metod byl proveden s přihlédnutím k specifikům tématu, 

dostupnosti informací a časovým možnostem. 

Vlastní postup aplikace metod byl následující: 

 shromáždění a studium dostupných informací, 

 formulace hypotéz a nalezení „bílých míst“ ve stávajícím systému, 

 zpracování časového plánu, 

 analýza shromážděných dat, 

 zpracování optimalizačních návrhů, 

 formulace závěrů. 

  Konkrétně využité metody jsou následující: 

Deskripce – popis, je metoda založená na popisu zkoumaného jevu na základě známých 

skutečností. V práci byla využita při zpracování části o současném stavu řešené problematiky 

a funkce celého stávajícího systému. 

Indukce – obecně se jí rozumí usuzování z jednotlivého na obecné. Jde o poznání, které 

vychází z empirických získaných faktů a dospívá k obecným závěrům. Indukci rozlišujeme 

jako úplnou a neúplnou podle toho zda známe všechny fakta nebo nikoliv. 

Neúplná indukce je využitá tam, kde nejsou známá veškerá fakta, ale jen některá, z nichž se 

vyvodí obecné závěry, které však mají jen pravděpodobnostní charakter. 

Úplná indukce se naopak opírá o všechna fakta, z nichž můžeme usuzovat obecnější závěry 

[10]. 

Při zpracování byla využita neúplná indukce vzhledem k velkému množství vstupů, které 

nelze zobecnit a všechny předem určit. 

Dedukce – je metoda spojená s logikou. Podstatou je vyvozování nových tvrzení na základě 

pravidel logiky.  



38 

 

V deduktivních systémech na základě přirozené dedukce je logika pojata jako systém 

pravidel, z nichž některá jsou prvotní a jiná odvozená. Některá z těchto jsou blízká 

intuitivnímu, prelogickému tušení deduktivní metody [10] . 

V diplomové práci byla metoda využita při návrhu optimalizace stávajícího systému. 

Analýza a syntéza jsou základními a nejčastěji používanými vědeckými metodami, za 

účelem získání nových poznatků o zkoumaném systému či jevu, označují myšlenkové nebo 

faktické rozkládání celku na součásti a jejich opětné spojení v celek. 

Analýza znamená rozklad systému na jednotlivé prvky, určení podmínek jejich vzniku, vývoje 

atd.  

Syntéza spojuje prvky systému v celek, dodává jednotě konkrétnost, doplňuje analýzu tak, že 

s ní tvoří jeden celek [10]. 

Obě metody byly využity při posuzování funkce stávajícího systému při zpracování kapitoly 

3. 
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3 Analýza řešené problematiky 

Následující kapitola se zabývá problematikou koordinace zasahujících složek IZS při řešení 

mimořádné události ve spojitosti s nálezem munice nebo NVS a to jak z pohledu obecného, 

tak především specifického. 

Koordinace složek IZS při řešení mimořádné události se řídí pravidly stanovenými zákonem 

č. 239/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č. 328/2000 Sb., která specifikuje tuto činnost 

jako: „koordinaci záchranných a likvidačních prací včetně řízení jejich součinnosti.“
16

  

Organizace a koordinace záchranných likvidačních prací při společném zásahu IZS probíhá na 

třech úrovních řízení [23]: 

a) taktické prostřednictvím velitele zásahu na místě zásahu složek IZS a v prostoru 

předpokládaných účinků mimořádné události, 

b) operační prostřednictvím OPIS IZS a operačními středisky základních složek IZS, 

c) strategické prostřednictvím starosty obce s rozšířenou působností, hejtmanem kraje, 

primátorem hlavního města Prahy nebo Ministerstva vnitra a dalších správních úřadů. 

Samotná koordinace složek IZS zahrnuje činnosti jak na místě zásahu, tak mimo něj, na 

místech vyšších stupňů řízení. Mimořádná událost musí být správně vyhodnocena operačními 

středisky z hlediska jejího rozsahu pro rychlou a účelnou aktivaci potřebných sil a prostředků 

složek IZS.  

 

3.1 Dokumentace integrovaného záchranného systému pro koordinaci 

záchranných a likvidačních prací 

Činnost zasahujících složek IZS je kromě legislativních předpisů řízená rovněž plánovací 

dokumentací, která zjednodušuje řídící a rozhodovací proces všech úrovní řízení. Druh 

a způsob zpracování plánovací dokumentace IZS je předepsán zákonem 239/2000 Sb. 

a především jeho prováděcí vyhláškou č. 328/2001 Sb.  

Z pohledu využitelnosti plánů na jednotlivých stupních velení je možné tyto rozdělit na plány 

takticko-operační a strategické.  

                                                 
16

 Vyhláška č. 328/2000 Sb., § 1., odst. 1. [33] 
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Plány takticko-operační jsou využívány při vlastním zásahu velitelem zásahu a operačními 

středisky IZS. 

Plány strategické jsou využívány orgány strategického řízení, pokud tyto zajišťují koordinaci 

záchranných a likvidačních prací. 

Plánovací dokumentaci IZS tvoří: 

 dohoda o poskytnutí pomoci 

 typové činnosti složek IZS při společném zásahu 

 územně příslušný poplachový plán 

 havarijní plány 

 krizové plány 

Dohoda o poskytnutí pomoci je plánovacím dokumentem, pomocí něhož se zajišťuje
17

: 

  poskytnutí plánované pomoci na vyžádání
18

 ostatními složkami IZS, 

 způsob a rozsah osobní nebo věcné pomoci
19

, 

 uzavření dohody o poskytnutí pomoci s územním celkem sousedního státu. 

Dohody o poskytnutí pomoci jsou uzavírány GŘ HZS, HZS kraje, orgány krajů nebo obcí. 

Typové činnosti složek IZS při společném zásahu, jsou dokumentem usměrňujícím postup 

taktického a operačního stupně řízení záchranných a likvidačních prací a vedoucích 

jednotlivých složek IZS na pracích se podílejících s ohledem na druh mimořádné události.
20

 

Každá složka, velitel a operační středisko základních složek IZS má svůj vlastní katalogový 

list, který konkrétně uvádí jednotlivá opatření, která je potřeba realizovat, samozřejmě 

s přihlédnutím ke konkrétní situaci. Dokument je zpracováván GŘ HZS a v současné době 

obsahuje celkem 11 typových činností. 

Při řešení mimořádné události ve spojitosti s nálezem munice nebo NVS se koordinace 

provádí s využitím souboru typových činností č. 3 – Oznámení o uložení nebo nálezu 

výbušniny nebo výbušného systému. Tento katalogový list se použije i při nálezu munice, 

teroristických útocích prováděných s využitím NVS nebo výbušnin a trestné činnosti 

s výbušninami související [26]. 

                                                 
17

 § 15 vyhlášky 328/2001 Sb. [33] 

18
 § 21 zákona 239/2000 Sb. [28] 

19
  § 2 písm. g) a f) zákona 239/2000 Sb. [28] 

20
 § 18 vyhlášky č. 328/2001 Sb. [33] 
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Poplachovým plánem se rozumí dokument sloužící k aktivaci složek IZS na základě rozsahu 

mimořádné události a potřebě příslušných sil a prostředků.  

Pro potřeby operačního stupně koordinace je zpracováván územně příslušný poplachový plán 

a je uložen na příslušném OPIS kraje. Pokud je nutno zapojit strategickou úroveň koordinace, 

používá se ústřední poplachový plán, který se použije při ústřední koordinaci záchranných 

a likvidačních prací GŘ HZS.  

Obsahem poplachového plánu je:
21

 

 spojení na základní a ostatní složky IZS, 

 přehled sil a prostředků ostatních složek IZS včetně sil a prostředků fyzických 

a právnických osob určených k záchranným a likvidačním pracím na základě 

smluvních dohod a způsob a rozsah jejich povolávání v závislosti na rozsahu 

mimořádné události, 

 způsob povolávání a vyrozumívání vedoucích složek IZS a dalších funkcionářů 

krizového řízení a podnikajících fyzických a právnických osob, kteří jsou zahrnuti do 

havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu. 

Rozsah mimořádné události, v závislosti na velikosti postiženého území, počtu postižených 

osob nebo rozsahu nehody, je vyjádřen ve stupních poplachu. Význam jednotlivých stupňů 

poplachu je vyjádřen v tabulce č. 2: 

Tabulka 2. Stupně poplachu dle poplachového plánu a předpoklady pro jejich vyhlášení 

Stupeň poplachu Podmínky pro vyhlášení (rozsah ohrožení mimořádnou událostí) 

1.  ohrožuje jednotlivce, 

 jednotlivý objekt, 

 jednotlivé dopravní prostředky osobní či nákladní dopravy, 

 plochu území do 500 m
2
, 

 zásah provádí základní složky IZS bez nutnosti nepřetržité 

koordinace. 

2.  ohrožuje max. 100 osob, 

 více než jeden objekt se složitými podmínkami pro zásah, 

 jednotlivé dopravní prostředky hromadné dopravy,  

 cenný chov zvířat, 

 plochy území do 10 000 m
2
, 

 zásah provádí základní a ostatní složky IZS kraje, 

 je nutno složky neustále koordinovat velitelem zásahu. 

                                                 
21

 § 19 odst. 1 písm. a) – c) vyhlášky č. 328/2001 Sb. [33] 
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3.  ohrožuje více než sto a méně než 1000 osob, 

 část obce nebo areálu podniku, 

 soupravy železniční přepravy, 

 několik chovů hospodářských zvířat, 

 plochy území do 10 000 m
2
, 

 povodí řek, 

 produktovody, 

 jde o hromadnou havárii v silniční dopravě, železniční 

soupravu, nebo leteckou nehodu, 

 zásah provádějí základní a ostatní složky IZS nebo se 

využívají síly a prostředky z jiných krajů, 

 je potřeba zásah koordinovat velitelem zásahu za využití štábu 

velitele zásahu a místo rozdělit na sektory a úseky. 

Zvláštní  ohrožuje více než 1000 osob 

 celé obce nebo plochy nad 1 km
2
, 

 zásah provádějí základní a ostatní složky z jiných krajů nebo 

ze zahraničí 

 zásah je nutno koordinovat velitelem zásahu za využití štábu, 

nebo místo rozdělit na sektory a úseku, nebo vyžádat 

koordinaci na strategické úrovni. 

 

Havarijní plány jsou dokumenty určené k řešení mimořádných událostí na vymezeném 

území [22] a to buď správním obvodem území, hranicemi vybraných objektů a zónou 

havarijního plánování vybraných objektů. 

Havarijní plány se člení na: 

 havarijní plány kraje, 

 vnější havarijní plány, 

 vnitřní havarijní plány. 

Havarijní plány kraje se zpracovávají pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují 

vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. Vnější a vnitřní havarijní plán je 

zpracováván pro případ havárií objektu v souvislosti s nebezpečnými látkami
22

 nebo 

ionizujícím zářením.
23

 

                                                 
22

 Dle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobenými vybranými nebezpečnými látkami nebo 

chemickými přípravky. 

23
 Dle zákona 18/1996 Sb. o mírovém využívání ionizujícího záření (atomový zákon). 
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Krizovými plány rozumíme souhrn krizových opatření a postupů, které orgány krizového 

řízení využívají k překonání krizových stavů. Krizové plány jsou zpracovávány pro určitý 

územní celek, správní úřad, právnické a podnikající fyzické osoby. 

Podle toho rozlišujeme krizové plány: 

 krizový plán obce s rozšířenou působností, 

 krizový plán kraje, 

 krizový plán správních orgánů
24

, 

 plán krizové připravenosti.
25

 

Havarijní a krizové plány v souvislosti s řešenou problematikou nejsou zpravidla využívány. 

Jejich využití však přichází v úvahu, kdy by v souvislosti s nálezem munice nebo umístěním 

NVS došlo k havárii zařízení, které je zahrnuto v havarijním plánování, nebo v této 

souvislosti došlo k vyhlášení krizového stavu. 

 

3.2 Taktická úroveň koordinace při nálezu munice nebo nástražného 

výbušného systému 

Koordinování záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek IZS při společném 

zásahu a v místech předpokládaných účinků mimořádné události na taktické úrovni provádí 

velitel zásahu. Dle náročnosti zásahu provádí tuto činnost buď sám, nebo prostřednictvím 

štábu, velitelů sektorů nebo úseků [23]. 

Činnost velitele zásahu je v obecné rovině stanovena vyhláškou č. 328/2000 Sb. v § 3. Jeho 

úkolem je organizace záchranných prací na místě mimořádné událostí, organizování 

průzkumu a jeho vyhodnocování, příjímání rozhodnutí o provedení jednotlivých opatření 

nasazením disponibilních sil a prostředků, organizování uspořádání místa zásahu, informování 

operačního stupně velení o situaci, rozhodnutích a vyžadování pomoci. 

Při mimořádných událostech se velitelem zásahu stává velitel jednotky požární ochrany nebo 

příslušný funkcionář HZS ČR s právem přednostního velení, případně se velitelem zásahu 

                                                 
24

 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., v § 15a rozlišuje krizový plán ministerstva, jiného ústředního správního 

orgánu a České národní banky nebo jiného státního orgánu. 

25
 Plán krizové připravenosti zpracovávají právnické a podnikající fyzické osoby, které jsou zahrnuty do 

krizového plánu územního celku nebo správního orgánu. 
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stává velitel zasahujících sil a prostředků složky IZS, která v místě zásahu provádí převažující 

činnost.
26

 

V případě nálezu munice nebo NVS tak připadají v úvahu dvě varianty.  

Pokud při zásahu převažují činnosti zaměřené na zneškodnění NVS, výbušniny, nebo munice, 

stává se velitelem zásahu příslušník PČR. 

Pokud převažují činnosti zaměřené na vyrozumění, evakuaci a záchranu osob či záchranné 

práce, stává se velitelem zásahu příslušník HZS ČR [26]. 

První případ je typický pro situaci, kdy dojde k nálezu munice v neobydlených oblastech, není 

potřeba provádět rozsáhlou evakuaci, případně se provádí krátkodobá objektová evakuace, 

což je schopna zajistit i PČR.  

Druhý případ nastane, pokud dojde k ohrožení značného rozsahu, je potřeba provést rozsáhlá 

opatření, záchranné práce, které již musí být provedeny HZS ČR, jako je např. nález letecké 

pumy velké ráže v hustě obydleném prostoru, kdy je ohroženo více než 1000 lidí, nebo celé 

obce, městské části, záchranné a likvidační práce provádějí síly a prostředky základní a ostatní 

složky IZS včetně sil a prostředků z jiných krajů, nebo při mimořádných událostech, kdy je 

možným výbuchem ohroženo technologické zařízení, jako jsou reaktory, zásobníky 

nebezpečných látek, produktovody apod.  

Pokud jsou však následky případného výbuchu takového zařízení nepodstatné ve srovnání 

s výbuchem vlastní munice nebo NVS, pak zůstává velení na příslušníku PČR [26]. 

Velitelem se stává příslušník HZS ČR také v případě, vznikne-li podezření na použití CBRN 

nebo dojde-li k výbuchu. 

Velení na taktickém stupni z hlediska řídící složky IZS se může změnit i v průběhu 

záchranných a likvidačních prací v závislosti na vývoji situace. Průběh předání velení novému 

veliteli je přesně předepsán ve vyhlášce č. 328/2001 Sb.
27

  

Činnost velitele zásahu, tak jak jej chápeme ve smyslu zákona 239/2000 Sb. a s ním 

souvisejících předpisů je přesně stanovena. Je však třeba uvést, že prvním velitelem na místě 

je velitel hlídky, která je vyslána místně příslušným operačním střediskem k prověření 

oznámení. 

                                                 
26

 § 19 odst. 1 a 2 zákona č 239/2000 Sb. [28] 

27
 § 4 odst. 2 vyhlášky č. 328/2000 Sb.  [33] 
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Tím se tak může stát kterýkoliv příslušník PČR v přímém výkonu služby, tedy často i málo 

zkušení příslušníci, kteří mají malé nebo žádné zkušenosti s řešením podobných 

mimořádných událostí. O to náročnější je jejich činnost na místě, neboť do příjezdu dalších sil 

a prostředků, a s nimi i kompetentního velitele, jsou rozhodnutí, realizace opatření a předání 

informací operačnímu středisku na jejich odpovědnosti. Příslušný operační dozorčí by tedy 

měl vždy pomoci veliteli hlídky, která na místě mimořádné události provádí prvotní opatření. 

Činnost velitele hlídky je zpravidla následující:  

 realizace průzkumu, 

 provedení neodkladných opatření, 

 hlášení operačnímu středisku, 

 realizace dalších opatření. 

Prvotní průzkum má za cíl prověřit oznámení. Hlídka zpravidla vejde ve styk 

s oznamovatelem, popř. postupuje dle informací, které obdržela cestou operačního střediska 

a následně prověří objekt oznámení, tj. munici, nebo předmět munici připomínající, NVS, 

podezřelý předmět apod.  

Přesné prověření předmětu hlídka zpravidla neprovádí, pouze získá základní údaje a dle 

okolností posoudí, zda předmět vyžaduje zásah pyrotechnika, který je oprávněn provést 

konečnou identifikaci a následné odborné úkony, nebo se zcela zjevně nejedná o munici nebo 

NVS a celá akce se ukončí. 

Posouzení, zda objekt zájmu je či není skutečně municí nebo NVS je mimořádně odpovědná 

činnost a nelze vyžadovat od hlídky, aby byla schopna jednoznačně vyloučit nebo potvrdit 

jednu či druhou variantu. Případy, kdy samotná hlídka situaci vyhodnotí jako planou, jsou 

spíše výjimkou. 

V následujícím kroku jsou provedena prvotní neodkladná opatření, která spočívají především 

ve vykázání osob, které se v bezprostřední blízkosti nacházejí formou ústní výzvy podanou 

přímo nebo s využitím rozhlasového zařízení instalovaného ve služebním vozidle a místo se 

uzavře s využitím dostupných prostředků, např. páskou apod. 

O zjištěných skutečnostech a situaci na místě hlídka vyrozumí příslušné operační středisko, 

které na místo vyšle další síly a prostředky a instruuje velitele o dalších opatřeních, které má 

hlídka na místě realizovat. Pokud se nejedná o mimořádnou událost rozsahu, který vyžaduje 

nasazení dalších složek IZS, ani případné posílení hlídky PČR, je na místo již vyslán pouze 
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pyrotechnický výjezd. V opačném případě jsou na místo vyslány další síly a prostředky 

jednotlivých složek IZS s příslušným velitelem zásahu. 

Po příjezdu určeného velitele zásahu, velitel převezme hlášení o situaci od velitele hlídky 

a další postup je již řízen dle příslušných výše uvedených předpisů. 

Především je potřeba stanovit ohrožené prostory (zóny). Pochopitelně se tak činí na základě 

konzultace s pyrotechnikem, který však dosud nemusí být na místě. Velitel pak tyto prostory 

určí dle vlastního uvážení nebo s využitím Bojového řádu jednotek požární ochrany, který 

uvádí určité doporučené bezpečné vzdálenosti, v závislosti na množství zalaborované 

výbušniny. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

 

Tabulka 3. Doporučené bezpečné vzdálenosti v závislosti na množství výbušniny [25] 

Množství výbušniny v kg Bezpečná vzdálenost 

do 1kg  150 m, při dobrém krytí 50 m  

1kg – 5kg  150 m – 200 m, při dobrém krytí min. 100 m  

5kg – 10kg  200 m – 300 m, při dobrém krytí min. 150 m  

10kg – 25kg  300 m – 450 m, při dobrém krytí min. 150 m  

25kg – 50kg  450 m – 600 m, při dobrém krytí min. 200 m  

50 kg – 500kg  600 m – 700 m, při dobrém krytí min. 300 m  

500kg – 1000kg  700 m – 1000 m, při dobrém krytí min. 600 m  

1000 kg – 10 000 kg  1000 m – 2000 m, při dobrém krytí min. 600 m – 1800 m  

 

 Velitel má rovněž možnost předem rozsah ohroženého prostoru stanovit na základě 

telefonické konzultace s pyrotechnikem ještě před jeho příjezdem na místo a rozsah zóny 

upravit následně po jeho příjezdu a průzkumu. 

Velitel dále organizuje členění místa zásahu.
28

 Místo zásahu se při nálezu munice nebo NVS 

člení na dva sektory [26]: 

 sektor 1, který zahrnuje ohrožený prostor (zónu), velitelem je příslušník PČR, 

 sektor 2, který zahrnuje zbývající část místa zásahu, kde je velitelem příslušník HZS 

ČR. 

                                                 
28

 § 5 vyhlášky č 328/2001 Sb. [33] 
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V sektoru 2 se rozmisťují zasahující síly a prostředky, místa pro zabezpečené spojení, ošetření 

a třídění raněných, komunikaci se sdělovacími prostředky atd. Tyto prostory je potřeba 

umístit takovým způsobem, aby nebyly ohroženy ničivým účinkem případného výbuchu. 

Pokud nelze vyloučit použití CBRN, je potřeba rovněž situovat veškerá stanoviště tak, aby 

byly proti větru, aby tak byly chráněny před případnou kontaminací. Stejně musí být 

v takovém případě vytýčeny komunikace určené pro příjezd a odjezd vozidel. Prostory musí 

být řádně uzavřeny a provoz regulován s využitím sil Služby pořádkové policie PČR. Možné 

členění místa zásahu je patrné z obrázku 7. 

 

Obrázek 7. Možné členění místa zásahu dle plánu typových činností č. 3. [26] 

 

Pokud to složitost situace vyžaduje, velitel zásahu si jako svůj pracovní orgán zřizuje štáb 

velitele zásahu. Složení štábu je určeno vyhláškou  247/2001 Sb. v § 23, a je patrné z obrázku 

8. 
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Stanoviště Štábu a velitelské stanoviště se umísťuje mimo ohrožený prostor, kde se umísťují 

i další nezbytná stanoviště pro shromáždění sil a prostředků, poskytnutí pomoci postiženým, 

informací sdělovacím prostředkům, provedení dekontaminace apod. 

 

Obrázek 8. Organizační schéma štábu velitele zásahu 

 

Mimo standardní příslušníky štábu, může velitel delegovat v závislosti na situaci i další členy 

štábu z řad příslušníků jednotlivých složek IZS a dalších odborníků. Může se jednat o [26]: 

 velitele jednotek PO, 

 příslušníky PČR pro zajištění analýzy zásahové situace a vedení dokumentace zásahu 

složek IZS, 

 příslušníky PČR od služeb PČR nebo ze specializovaných pracovišť, zejména 

pyrotechniky, 

 vedoucího lékaře nebo delegovaného zástupce ZZS, 

 zástupe Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, obvykle zástupce místně příslušného 

regionálního centra tohoto úřadu, 

 zástupce Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, 

 starostu obce nebo městské části, 

 starostu obce s rozšířenou působností, 

 vedoucí výjezdových skupin havarijních služeb právnických osob podnikajících 

v energetických odvětvích, správě komunikací, vodním hospodářství a spojích, 
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 autorizovaného statika místně příslušného stavebního úřadu, 

 zaměstnance specializovaných vědeckých a výzkumných pracovišť, 

 další právnické nebo podnikající fyzické osoby, které jsou vlastníkem, správcem, nebo 

uživatelem zařízení, budov nebo látek v souvislosti s řešením této mimořádné události, 

nebo které na výzvu velitele zásahu poskytují osobní nebo věcnou pomoc. 

Velitel zásahu tedy nevelí jednotlivým zasahujícím složkám IZS přímo, ale činí tak 

prostřednictvím vedoucích zasahujících složek IZS. Každý z vedoucích zabezpečuje výkon 

rozhodnutí velitele v rámci své složky IZS a informuje velitele o množství sil a prostředků, 

které má k dispozici a vzniku situace, která ohrožuje životy a zdraví osob. Vedoucí zasahující 

složky je povinen plnit rozkazy velitele zásahu, který může změnit jen v případě, aby tím 

zabránil nebezpečí bezprostředně ohrožující život nebo zdraví osob.
29

 

Vedoucí složky IZS velí svým silám a prostředkům buď přímo, nebo prostřednictvím velitelů 

sektorů a úseků, je-li místo zásahu na sektory a úseky rozděleno. 

Organizační schéma taktického velení je znázorněno na obrázku 9. 

Při společném zásahu jsou všichni funkcionáři označeni.
30

 Velitel zásahu, náčelník štábu 

a příslušníci štábu mají označení stanovené § 29 vyhlášky č. 247/2001 Sb. Toto označení 

zajišťuje HZS ČR. Vedoucí jednotlivých složek jsou označení reflexní vestou. Každá složka 

IZS si zajišťuje označení samostatně. 

                                                 
29

 § 4 odst. 2 vyhlášky č. 328/2000 Sb. [33] 

30
 § 4 odst. 3 a 4 vyhlášky 328/2000 Sb. [33] 
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Obrázek 9 Organizační schéma velení na místě nálezu munice nebo NVS [26] 

 

Důležitou povinností velitele zásahu je rovněž organizování spojení mezi místem zásahu 

a územně příslušným OPIS kraje a předávání informací o situaci na místě, přijatých 

opatřeních a dalších důležitých sdělení. K tomuto účelu může zřídit skupinu pro spojení, do 

které jmenuje jednoho zástupce z každé zasahující složky IZS, případně i z dalších subjektů 

s potřebnou spojovací technikou [26]. 

Při realizaci mimořádné události ve spojitosti s nálezem munice nebo NVS postupuje velitel 

zásahu a vedoucích zasahujících složek IZS podle jim příslušných katalogových listů typové 

činností č. 3. 

Činnost velitele zásahu je kromě výše uvedených činností zaměřena především na organizaci 

průzkumu, jeho vyhodnocení, uzavření prostoru a zabezpečení jeho střežení, organizaci 

provedení a rozsah evakuace, způsob organizace prací a s nimi související užití ochranných 

pracovních pomůcek a zpracování taktiky zásahu v případě výbuchu.  

Specifickými činnostmi je organizace samotných pyrotechnických prací. V této souvislosti 

musí velitel: 

 zajistit odstavení vody, elektřiny, plynu, elektromagnetického záření nebo jiných 

medií, 

 zajistit odklon dopravy, 
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 opatření pro omezení výbuchu, viz kapitola 1.3.1, 

 rozhodnout o způsobu provedení pyrotechnické prohlídky, zneškodnění munice nebo 

NVS. 

Všechna tato opatření provádí na základě konzultace a doporučení odborníků, především 

pyrotechnika, který bude samotné zneškodnění provádět. Doporučení pyrotechnika by měl 

velitel vždy akceptovat; v opačném případě je totiž tento oprávněn odmítnout provedení 

pyrotechnických prací [34]. 

Při řízení záchranných a likvidačních prací ukládá zákon 239/2000 Sb. i další rozsáhlá 

oprávnění, kterými velitele zásahu opravňuje: 

 zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo zásahu opustila 

osoba, jejíž přítomnost není potřebná, 

 nařídit evakuaci osob, popřípadě stanovit i jiná dočasná omezení k ochraně života, 

zdraví, majetku a životního prostředí, 

 a vyzvat osobu, která se nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svoji 

totožnost; tato osoba je povinna výzvě vyhovět, 

 nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, terénních úprav za účelem 

zmírnění nebo odvrácení rizik vzniklých mimořádnou událostí, 

 vyzvat právnické osoby nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, 

 rozdělit místo zásahu na sektory, případně úseky a stanovit jejich velitele, kterým je 

oprávněn ukládat úkoly a rozhodovat o přidělování sil a prostředků do podřízenosti 

velitelů sektorů a úseků. 

Specifickou činností velitele zásahu na místě ohlášení NVS bývá řízení pyrotechnické 

prohlídky, jejíž význam již byl vysvětlen v kapitole 1.3.2.  Průzkum spadá do kompetence 

PČR, a proto jej řídí velitel zásahu osobně, pokud je jím zároveň příslušník PČR, nebo velitel 

sektoru 1, pokud je velitelem zásahu příslušník HZS ČR (dále jen velitel).  

Provedení pyrotechnické prohlídky se provádí dle příslušného interního aktu řízení, konkrétně 

Závazného pokynu policejního prezidenta č. 12/2012. 

Předpis rozděluje pyrotechnické prohlídky do pěti kategorií, které vyjadřují stupeň ohrožení. 

Vyhodnocení stupně ohrožení je v kompetenci taktického velení, tj. velitele zásahu nebo 

sektoru 1. Význam jednotlivých stupňů uvádí tabulka č. 4 [34]: 
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Tabulka 4. Vyhodnocení stupně ohrožení 

Stupeň 

ohrožení 

Slovní označení Charakteristika situace 

1 BEZPROSTŘEDNÍ Konkrétní poznatky nasvědčují, že hrozba útoku na 

určitý objekt je bezprostřední. 

2 VYSOKÝ Konkrétní poznatky nasvědčují, že by se objekt 

mohl s vysokou pravděpodobností stát cílem útoku. 

3 ZNAČNÝ Politické nebo bezpečnostní souvislosti naznačují, 

že by se objekt mohl stát cílem útoku. 

4 MÍRNÝ 
K dispozici nejsou poznatky o konkrétním 

ohrožení, ale existuje potenciální riziko ohrožení 

objektu. 

5 NÍZKÝ Žádné poznatky neposkytují dostatečný důvod 

k ohrožení objektu. 

  

Pyrotechnické prohlídky stupně 4 a 5 mohou provádět policisté po absolvování instruktáže. 

V odůvodněných případech ji lze provést bez evakuace budovy a omezení běžného provozu.  

Pyrotechnické prohlídky stupně 3–5 provádí vždy pyrotechnik. Způsob a rozsah prohlídky 

a plán postupu určí velitel, přičemž vychází z účelu, který je prohlídkou sledován, 

z charakteru a velikosti objektu (prostoru), časové možnosti vyčleněné na její provedení a 

celkové bezpečnostní situace. 

Velitel je oprávněn požadovat od bezpečnostních sborů, orgánů veřejné správy, provozovatele 

nebo vlastníka objektu spolupráci formou věcné i osobní pomoci z důvodu znalosti místních 

podmínek, uspořádání objektu apod. Tato činnost musí být osobou vykonávána dobrovolně, 

tj. má právo ji odmítnout, přičemž povinnosti velitele je takovou osobu poučit o možných 

rizicích [34].  

Přítomnost objektu znalé osoby je pro prohlídku velice významná, neboť je potřeba mít 

přehled o uzávěrech plynu a vody, přístup do uzamčených místností atd. Často se navíc stává, 

že osoby neukládají při odchodu z budovy své klíče na stanovených místech a rezervní nejsou 

k dispozici, což bývá častým zdrojem problémů [5]. 
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Pro všechny osoby účastnící se prohlídky zajistí velitel instruktáž, kde jsou seznámeni 

s postupem provedení prohlídky a činností v případě nálezu NVS, munice nebo podezřelého 

předmětu. 

Při prohlídce je možno využít rovněž služebního psa specializovaného na vyhledávání 

výbušnin. O jeho nasazení a způsobu použití rozhoduje psovod na základě požadavku velitele 

nebo pyrotechnika.
31

  

Psa je možno využít zvláště v prostorech s omezeným přístupem, v technických místnostech, 

strojovnách, zahradách apod. 

Samotný průběh pyrotechnické prohlídky je prováděn vzhledem k charakteru prostoru, 

závažnosti hrozby a určitosti oznámení o uložení  NVS.  

Je-li v oznámení uvedený konkrétní čas výbuchu, přerušuje velitel pyrotechnickou prohlídku 

nejméně 20 minut před a po uplynutí stanovené doby. Pyrotechnik může v prohlídce 

pokračovat 15 minut před a po stanoveném čase [26].
32

 

Důležitou povinností velitele zásahu je rovněž spolupráce s orgány činnými v trestním řízení, 

v případě, že mimořádná událost je spojena rovněž se spácháním trestného činu.
33

 

Jak již bylo uvedeno, při použití NVS nebo hrozby jeho použití nastává tato situace vždy. 

Při záchranných a likvidačních pracích je proto nutno postupovat tak, aby byl zvolen z tohoto 

pohledu nejvýhodnější způsob zneškodnění NVS, tj. takovým způsobem, aby bylo zachováno 

co největší množství stop pro následné trestní řízení. Nejvhodnější způsob zneškodnění 

navrhne veliteli zásahu přítomný pyrotechnik. Samozřejmě, že při této činnosti má nejvyšší 

prioritu ochrana života a zdraví osob. Snažit se tedy za každou cenu zneškodnit NVS 

rozebráním bez použití destrukční metody nemusí být z hlediska bezpečnosti pyrotechnika 

nejvhodnější způsob. 

Rovněž tak ostatní zasahující složky musí postupovat takovým způsobem, aby pokud možno 

neznehodnotili kriminalistické stopy nacházející se v místě jejich působení. 

                                                 
31

 Psi se pro tuto činnost v podmínkách ČR velice dobře osvědčili. Je však třeba vzít v úvahu, že jejich nasazení 

je potřeba vyžadovat s rozmyslem, jelikož pro psa je vyhledávání fyzicky velice vyčerpávající a dokáže pracovat 

20–30 minut. 

32
 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 12/2012 uvádí pouze jeden údaj – 15 minut před a po stanovené 

době. 

33
 § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. 
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Samotné ohledání místa činu spadá do kompetence Služby kriminální police a vyšetřování 

PČR. Pyrotechnické stopy na místě zajišťuje kriminalistický technik společně 

s pyrotechnikem-znalcem. Přepravu stop k jejich zkoumání zajišťuje Pyrotechnická služba 

PČR [7]. 

Do příjezdu kompetentních orgánů je potřeba místo činu
34

 zajistit policistou, který provádí na 

místě neodkladné úkony jako první. Základními opatřeními je především omezení pohybu 

osob a vyznačení tras pohybu těch osob, které zde působily po spáchání trestného činu 

(záchranáři apod.). Do doby ohledání místa činu se zde mohou pohybovat jen záchranáři z řad 

HZS ČR, ZZS a havarijních služeb v nezbytném rozsahu [3]. 

Závěrem této podkapitoly je třeba poznamenat, že velitel zásahu na taktickém stupni řízení 

disponuje rozsáhlými oprávněními, která mu mimo jiné umožňují vyzvat osoby nacházející se 

na místě mimořádné události k opuštění tohoto prostoru, prostor uzavřít a zakázat do něj 

vstup, nařídit evakuaci, bezodkladné budování nebo odstraňování staveb a vyzvat právnické 

nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. Tato opatření, která mohou silně 

zasahovat do práv občanů, jsou proveditelná jen v místě zásahu [23]. 

 

3.3 Operační úroveň koordinace složek IZS při nálezu munice nebo NVS 

Operační úroveň koordinace složek IZS při společném zásahu zajišťují operační střediska 

základních složek IZS. Stálým orgánem pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační 

střediska (OPIS) IZS kraje, což jsou operační střediska HZS ČR kraje, která jsou zřizována 

dle zákona č. 239/2000 Sb.  

Úkolem OPIS kraje je především podpora taktického řízení zásahu organizováním plnění 

úkolů vydaných velitelem zásahu, plnění úkolů nařízených orgány strategické úrovně 

koordinace a zabezpečení vyrozumění jednotlivých složek IZS a orgánů státní správy 

a územní samosprávy [28]. 

OPIS IZS dále zabezpečují [23]: 

 příjem tísňových volání na lince 150 a 112, 

 povolání a nasazení sil HZS ČR a dalších složek IZS, 

                                                 
34

  Místem činu rozumíme v užším smyslu místo, kde byl skutek spáchán, v širším smyslu rovněž ta místa, která 

se skutkem souvisí, jako např. místo, kde došlo k přípravě NVS, přechovávání výbušnin apod.  
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 vyhlašují stupeň poplachu podle poplachového plánu IZS dle vyhodnocení oznámení, 

 upravují vyhlášený stupeň poplachu na základě vyhodnocení situace velitelem zásahu, 

 provádí při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva, 

 zajišťuje podporu krizovým štábům včetně přenosu informací, 

 dokumentuje záchranné a likvidační práce, 

 udržuje spojení mezi složkami IZS, 

 zapojuje se do mezinárodních záchranných opatření a příhraniční spolupráce. 

Operační informační středisko IZS má tedy výsadní postavení mezi operačními středisky 

jednotlivých základních složek IZS. Operační střediska ostatních základních složek zajišťují 

povolávání vlastních sil a prostředků dle požadavků OPIS IZS, nebo zabezpečují koordinaci 

záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události, která nevyžaduje společný 

zásah složek IZS. Taková situace nastává často při realizaci nálezu munice v neobydlených 

oblastech, kdy veškerá opatření je schopna zajistit PČR vlastními silami a prostředky. 

Základní složky rovněž zabezpečují příjem tísňového volání na svých linkách 155 u ZZS 

a 158 u PČR. 

U ostatních složek IZS nejsou operační střediska zřizována. Jejich roli v některých případech 

zastupují dispečinky a dohledová centra, což bývá případ havarijních, pohotovostních 

a distribučních služeb, nebo např. u AČR operační dozorčí služba. 

Operační střediska základních složek IZS svoji činnost řídí podle stejné legislativy jako 

taktický stupeň řízení tj. především podle zákona 239/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 

č. 328/2001 Sb. Mezi další dokumentaci IZS, související s operačním řízením koordinace 

složek IZS patří část plánovací dokumentace IZS jako havarijní plán kraje, vnější havarijní 

plány typové činnosti a poplachový plán kraje. 

Pro řešení mimořádné události ve spojitosti s nálezem munice nebo NVS postupují operační 

střediska složek IZS podle souboru typových činností č. 3, listu operačních a informačních 

středisek a případně i vlastních interních aktů řízení. 

Příslušná operační střediska IZS, která se účastní koordinace sil složek IZS na místě nálezu 

munice nebo NVS nejsou pouze na krajské úrovni, ale i na úrovni nižších jako jsou operační 

střediska okresních ředitelství PČR, policejního prezidia, sektorová operační střediska HZS 

ČR kraje a operační střediska územních odborů HZS ČR kraje [11]. 

Operační střediska IZS jsou zpravidla prvním orgánem, který přijímá oznámení o vzniku 

mimořádné události. Ve vztahu ke zkoumané problematice, se může jednat o oznámení nálezu 
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munice, NVS nebo podezřelého předmětu.
35

 Příjemcem takového oznámení se může stát 

kterákoliv stálá složka IZS. Pokud oznámení přijme operační středisko jiné složky IZS než 

PČR, je povinnosti tohoto střediska toto bezodkladně předat operačnímu středisku PČR. 

Způsob převzetí oznámení závisí na druhu události a osobě oznamovatele. Osobou 

oznamovatele může být buď nálezce, který s předmětem jinak nemá nic společného, anebo 

pachatel, který oznamuje uložení NVS ať už skutečného nebo smyšleného. 

V prvním případě bude přijetí oznámení probíhat standardním postupem. 

 Pokud je oznamovatelem pachatel, je zapotřebí, aby přijetí oznámení probíhalo velmi 

takticky s cílem získat co nejvíce informací o NVS, místě uložení, času plánovaného 

výbuchu, lokalizace místa odkud je voláno a osobnosti pachatele obecně.  

Z tohoto pohledu můžeme oznámení rozdělit na [27] [26]:  

 přímá – oznámení je podáno na některé z operačních středisek prostřednictvím jedné 

z linek tísňového volání, 

 nepřímá – kdy oznamovatel informuje o uložení NVS prostřednictvím jiného 

subjektu nebo orgánu, nebo informuje provozovatele objektu, odpovědnou osobu 

apod. 

Samotné přijetí oznámení o uložení NVS je mimořádně významná činnost operačních 

středisek (OS) IZS, vzhledem k možnosti získat zásadní informace o pachateli vedoucí k jeho 

dopadení. 

Jak již bylo uvedeno, je kompetentním orgánem pro přijetí oznámení o uložení NVS OS PČR. 

Při přijetí oznámení se obsluha OS řídí závazným pokynem policejního prezidenta č. 12/2012 

a postupuje dle části třetí článku 11 a 12.  

OS ostatních stálých i ostatních složek IZS, pokud nemohou přepojit hovor na příslušné OS 

PČR postupují dle souboru typových činností č. 3.  

Taktika spočívá v navázání kontaktu s oznamovatelem za účelem získání času pro lokalizaci 

volajícího a získání relevantních informací o NVS. Hovor by měl být doplněn otázkami, jaký 

je účel útoku, proti komu je směřován a zda si uvědomuje volající následky svého jednání. 

Kromě získání potřebných informací, nelze rovněž vyloučit, že na základě rozhovoru pachatel 

                                                 
35

 Podezřelým předmětem se rozumí předmět, u něhož není znám účel, původ nebo majitel a okolnosti a vnější 

forma vzbuzuje obavu, že by se mohlo jednat o NVS. [34]  
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od zamýšleného útoku upustí. Oznámení by mělo být, pokud je to technicky možno, 

zaznamenáno na hlasové médium [27]. 

Pokud je oznámení doručeno na OS IZS jinou formou než telefonicky, tj. má předmětnou 

formu, je nutno tyto předměty řádně zajistit před kontaminací biologickým materiálem, včetně 

obalů apod. a tento materiál předat vyšetřovacím orgánům, které jej zajistí jako důkaz 

a podrobí jej příslušným kriminalisticko-technickým zkoumáním [26]. 

Následně provede OS PČR vyhodnocení oznámení a přiřadí stupeň ohrožení objektu dle 

tabulky 2.   

Vyslání prvotních sil a prostředků zajišťuje OS PČR. Po prověření oznámení na místě vysílá 

další síly a prostředky na základě žádosti OS PČR již OPIS kraje a zároveň informuje 

zásahem dotčené složky IZS o vzniklé situaci. Síly a prostředky jsou povolávány dle 

poplachového plánu IZS kraje. Ostatní OS IZS na základě žádosti OPIS o pomoc zabezpečují 

povolání a nasazení svých sil a prostředků.  

OS PČR po vyhodnocení situace na základě prvotního průzkumu, si vyžádá další příslušné 

síly Služby pořádkové policie, Pyrotechnické služby a Služby kriminální policie 

a vyšetřování, informuje provozovatele ohroženého objektu o přijetí oznámení a oznámí mu 

předpokládaná opatření. 

OS ZZS po vyrozumění o vzniku mimořádné situace, získává informace o volných kapacitách 

zdravotnických zařízení a zajistí informování těchto zařízení o možném přísunu zraněných 

osob. Poznatky a zjištění následně předává příslušnému OPIS. 

Přiměřeně se dle uvedeného postupuje i v případě nálezu munice. V takovém případě však 

pochopitelně odpadá účast příslušníků služby kriminální policie a vyšetřování. Veškerá 

uvedená opatření závisí na rozsahu mimořádné události a jejích následků. 

 

3.4 Strategická úroveň koordinace složek IZS při nálezu munice nebo NVS 

Pokud mimořádná událost svým rozsahem dosáhne určitých mezí, zapojuje se do koordinace 

záchranných a likvidačních prací i strategická úroveň řízení, jehož účelem je zapojení sil 

a prostředků, které jsou v působnostech ústředních správních orgánů, především ministerstva 

vnitra a dalších ministerstev, hejtmanů krajů a starostů obcí s rozšířenou působností. 
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Tyto orgány mají za úkol stanovení priorit pří záchranných a likvidačních pracích, pokud 

vlivem velkého rozsahu mimořádné události je více míst zásahu, zajištění finančního 

zabezpečení činnosti složek IZS při likvidaci následků mimořádné události a koordinace 

jejich činnosti takovým způsobem, aby tato navazovala na opatření pro krizové stavy.
36

 

Koordinace složek IZS při společném zásahu na strategickém stupni je vymezena zákonem 

239/2000 Sb. v § 7–13 a vyhláškou 328/2001 Sb. v § 7–11, kde jsou určeny jednotlivé orgány 

strategického řízení a podmínky, za kterých přejímají koordinaci záchranných a likvidačních 

prací. Tyto údaje jsou shrnuty do tabulky č. 5. 

  

                                                 
36

 § 7 vyhlášky 328/2001 Sb. [33] 
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Tabulka 5. Koordinační orgány strategického stupně [23] 

Subjekt Podmínky převzetí koordinace Dočasný 

koordinační 

orgán 

Stálý 

koordinační 

orgán 

MV – 

generální 

ředitelství 

HZS 

 MU přesahuje hranice ČR, 

 MU přesahuje hranice kraje a 

velitel zásahu vyhlásil zvláštní 

stupeň poplachu, 

 o koordinaci ministerstvo 

požádal velitel zásahu, hejtman 

kraje, neb starosta ORP. 

Štáb MV – GŘ 

HZS ČR 

OPIS IZS – GŘ 

HZS 

Hejtman 

kraje 

 MU přesahuje správní obvod 

ORP a velitel zásahu vyhlásil 

zvláštní stupeň poplachu, 

 velitel zásahu nebo starosta ORP 

požádal o koordinaci hejtmana 

kraje. 

Krizový štáb 

kraje 

OPIS IZS kraje 

HZS kraje 

Starosta 

ORP 

 velitel zásahu o koordinaci 

požádal a MU nepřesahuje 

hranice správního obvodu ORP. 

Krizový štáb 

ORP 

OPIS HZS kraje 

 

Ministerstvo vnitra provádí koordinaci prostřednictvím GŘ HZS ČR povoláváním 

a nasazením vlastních sil a prostředků, nebo sil a prostředků jiných ministerstev a dalších 

ústředních správních orgánů, orgánů krajů a pomoci ze zahraničí [23]. 

Přitom GŘ HZS ČR má za úkol zabezpečit provádění záchranných a likvidačních prací 

z úrovně ústředních správních orgánů, provádět analýzu a hodnocení situace na místě 

mimořádné události, zpracovávat návrhy opatření, evidovat a sledovat účinnost realizovaných 

opatření, organizovat ochranu obyvatelstva, zajišťovat dokumentaci záchranných 

a likvidačních prací, zpracovávat informace pro sdělovací prostředky, organizovat spojení 

ministerstva vnitra s postiženým územím a udržovat a koordinovat spojení mezi OPIS krajů 

a krizovými štáby.
37

 

Hejtman kraje a starosta ORP  při koordinaci vycházejí z havarijních plánů. Pokud jim pro 

zdárné vyřešení mimořádné události nestačí běžné pravomoci, mohou být tato zvýšena 

vyhlášením stavu nebezpečí dle zákona 240/2000 Sb. hejtmanem kraje. 

                                                 
37

 § 8 odst. 2 vyhlášky 328/2001 Sb. [33] 
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Při koordinaci záchranných a likvidačních prací využívá hejtman kraje a starosta ORP krizový 

štáb jako svůj pracovní orgán. 

Krizové štáby plní své úkoly dle pokynu hejtmana nebo starosty ORP, přičemž spolupracují 

s příslušnými OPIS kraje a mezi sebou navzájem. Krizové štáby jsou svolávány 

zřizovatelem
38

, tj. hejtmanem kraje nebo starostou ORP při vyhlášení krizových stavů nebo 

při vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. Krizový štáb může rovněž svolat 

službu konající řídící důstojník HZS ČR, přičemž o tom neprodleně informuje zřizovatele. 

Koordinace IZS a strategickém stupni při řešení mimořádné události ve spojitosti s nálezem 

munice nebo NVS je případ výjimečný, ale ne nepravděpodobný. Taková situace může nastat, 

a v současnosti se s takovou možností na některých místech i počítá, např. při nálezu letecké 

pumy velké ráže v městské aglomeraci.
39

 V tomto případě se jedná o ohroženou plochu asi 

6 km
2
, což znamená, že by byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu, přičemž zároveň přicházejí 

v úvahu i další významné komplikace jako je narušení provozu prvku kritické infrastruktury 

apod. 

Za těchto okolností by se koordinace na strategické úrovni soustředila na zabezpečení náhrady 

za vyřazený prvek kritické infrastruktury, zpracování informací pro média, zajištění evakuace 

a humanitární pomoci pro postižené apod. 

V souvislosti s výskytem NVS by opět mohlo dojít ke strategické koordinaci v případě jejího 

hromadného použití na více místech najednou nebo při současném použití CBRN, případně 

při výbuchu s velkým počtem obětí. 

3.5 Opatření při nálezu munice nebo NVS obsahující CBRN 

Vědecko-technický pokrok s sebou vždy přinesl i snahu o aplikaci nových poznatků vědy do 

výroby zbraní. I když pokusy o nekonvenční způsob ničení nepřítele pomocí šíření chorob 

nebo otravných látek jsou známy již po staletí, teprve v období první světové války je možno 

hovořit o skutečném vědeckém přístupu k této problematice masového ničení.  

Vývoj zbraní CBRN (dříve označované jako zbraně hromadného ničení - ZHN), zahrnující 

chemické, biologické, radiologické a jaderné prostředky byly zpočátku určeny pro potřeby 

ozbrojených sil jednotlivých států. První světová válka jasně ukázala účinnost bojových 

                                                 
38

 Zřizovatelem krizového štábu ORP je starosta ORP, zřizovatelem krizového štábu kraje je hejtman kraje. Viz 

zákon 240/2000 Sb. § 14 a § 18. [29] 

39
 V současné době jsou vytipována dvě takováto místa v Táboře a v Pardubicích, viz kapitola 1. 
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otravných látek proti nechráněnému a nepřipravenému nepříteli, ale i možnosti účinné 

ochrany proti těmto látkám, spočívající v použití rychle vyvinutých ochranných prostředků, 

organizaci systému varování a ve výcviku jednotlivce. Podobně tomu tak bylo i s ostatními 

prostředky CBRN. 

Vývoj nových prostředků CBRN probíhal ve většině částí světa, Československo nevyjímaje, 

velmi intenzivním způsobem. Přesto začalo být zřejmé, že další vývoj těchto zbraní je zcela 

nehumánní a postupně byl utlumován mezinárodními smlouvami, z nichž první byla 

podepsána již v roce 1925 v Ženevě, jako Protokol o zákazu válečného použití dusivých 

a jiných jedovatých plynů a bakteriologických metod vedení války [20]. 

Vývoj ochrany proti CBRN se rychle rozvíjel jak u vojsk, tak v civilním sektoru. Dokonalosti 

dosáhl v období studené války, kdy o jejich nasazení v případě dalšího globálního konfliktu 

nikdo nepochyboval. Po skončení studené války však došlo k uvolnění mezinárodního napětí 

a na ochranu před účinky CBRN se začalo pohlížet jako na přežitek. Postupně však začala 

krystalizovat nová hrozba v podobě terorismu, který tyto prostředky zahrnul do svých „metod 

prosazování zájmů.“ 

Jistě nejznámějším teroristickým aktem, při kterém došlo k použití CBRN, byl útok japonské 

sekty Óm šinrikjó za použití nervově paralytické látky sarinu dne 20. 3. 1995. Látka byla 

vypuštěna v pěti místech tokijského metra v době ranní špičky. Vzhledem k množství 

kontaminovaných osob, byly ztráty relativně malé. Zahynulo 12 osob a přes tisíc bylo 

zraněno, většinou bez trvalých následků [13].  To bylo způsobeno tím, že použitá látka 

obsahovala jen 30 % sarinu, zbytek bylo tvořeno nečistotami.  

Méně známým faktem zůstává, že tento případ není zdaleka ojedinělý. Samotná sekta již před 

tokijským útokem provedla celkem 10 chemických a 7 biologických „pokusných útoků“. 

Celkem je dále evidováno asi 900 teroristických útoků, při kterých bylo nějak použito CBRN 

[15]. 

Na základě tokijského útoku se ve světě zavedl pojem chemický, biologický, radiologický 

a jaderný terorismus, souhrnně taky označován jako superterorismus nebo také 

ultraterorismus  [13]. 

Výskyt tohoto druhu terorismu na území České republiky dosud nebyl zaznamenán, rozhodně 

však nelze tvrdit, že takovéto nebezpečí nehrozí. 
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3.5.1 Výskyt zbraní CBRN na území České republiky a opatření při jejich případném 

nálezu 

Co se týče munice, obsahující komponenty CBRN, je Česká republika možným zdrojem 

nebezpečí plynoucím z výzkumu, výroby a zkoušek chemických zbraní před druhou světovou 

válkou na území Československé republiky. 

Je známo, že československá armáda věnovala značnou pozornost možnosti ochrany proti 

BOL i jejich ofenzivnímu použití od svého samotného vzniku v roce 1918. Československo 

ratifikovalo ženevský protokol o zákazu použití BOL až v roce 1938 s výhradou, že se jím 

nebude cítit vázáno v případě, že jej nasadí nepřítel jako první, což umožnilo další vývoj BOL 

i jejich skladování včetně příslušné munice [9]. 

Kromě různých rozprašovačů pro použití u pozemních a vzdušných sil, byly vyrobeny 

a zavedeny chemické letecké pumy, dělostřelecké granáty, ruční chemické granáty 

a protipěchotní chemické miny. Veškerý tento materiál byl prakticky zkoušen na několika 

místech, především nedaleko Olomouce u obce Plumlov, dále u obcí Dědice a Přáslavice. Ve 

dvacátých letech rovněž probíhaly střelby chemickou municí na střelnici v Milovicích [9]. 

Zároveň se rozeběhla výroba několika druhů dusivých, zpuchýřujících a dráždivých BOL ve 

speciálních vojenských továrnách 

Množství a druhy BOL, které byly skladovány na území tehdejšího Československa jsou 

uvedeny v následující tabulce č. 6.  

Tabulka 6. Zásoby BOL v ČSR v tunách [9] 

Druh BOL Množství 

Adamsit 1,0 

Fosgen 17,0 

Clark I 2,3 

Yperit 85,0 

Chloracetofenon 3,7 

Chlorpikrin 0,2 

Benzylbromid 2,3 
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V tabulce uvedené bojové otravné látky byly zčásti uloženy ve speciálních nádržích 

v podzemních skladech, zčásti byly již zalaborovány do munice.  

Během druhé světové války byla na území tzv. Protektorátu Čechy a Morava soustředěna 

kořistní munice z velké části Evropy. Nelze vyloučit, že se jednalo i o chemickou munici. 

V roce 2012 např. došlo v lokalitě Boří les nedaleko Břeclavi k nálezu dělostřeleckého 

chemického granátu maďarské konstrukce. Nález byl realizován ve spolupráci se SÚJCHBO, 

který provedl analýzu chemické látky, která se nacházela uvnitř granátu. Bylo sice zjištěno, že 

se jedná o kyselinu dýmovou (tedy ne s otravným, ale dýmovým účinkem), ale vlivem stáří 

kyselina degradovala na toxickou látku, která v případě úniku mohla poškodit životní 

prostředí, nebo způsobit újmu na zdraví osob v případě potřísnění. 

Po druhé světové válce se na území Československé republiky pravděpodobně nenacházely 

žádné BOL [16]. Výjimku tvoří BOL dráždivé, které se běžně využívaly a dodnes využívají 

pro výcvik vojsk a pro policejní účely. Na tyto látky se však nevztahuje Úmluva o úplném 

a všeobecném zákazu chemických zbraní
40

, jelikož jejich toxicita je nízká a nezpůsobují těžké 

a trvalé následky na zdraví [14]. Únik těchto látek do životního prostředí je nežádoucí, jelikož 

mají poměrně dlouhou stálost v terénu a proto se munice tyto látky obsahující ničí zásadně ve 

speciálních, k tomu určených prostorech. 

K výcviku vojsk a civilní obrany byly v poválečném období využívány skutečné BOL. Za tím 

účelem bylo využíváno několik druhů sad obsahující různé BOL [21]. Rovněž byly využívány 

tzv. vzorkovnice BOL. Ty obsahovaly BOL (nebo jejich imitace) v natolik slabé koncentraci, 

že v případě kontaminace člověka, vyvolávaly jen velmi lehké nebo žádné otravy. Pouze 

teoreticky by mohlo dojít k vážné otravě požitím obsahu některé zkumavky. Se 

vzorkovnicemi je možno se celkem běžně setkat, často i mezi sběrateli, neboť část vzorkovnic 

se nedopatřením, i s obsahem dostala do volného prodeje, nebo byly získány jiným způsobem 

z opuštěných krytů CO na počátku 90. let minulého století. V každém případě je nutno je 

považovat jako vysoce nebezpečné látky.
41

 Likvidaci těchto vzorkovnic zajišťují 

specializované chemické laboratoře HZS ČR [8]. 

Cvičné BOL určené k výcviku vojsk, však již byly dodávány v koncentracích, které mohly 

způsobit i smrtelné otravy, k čemuž také docházelo [9]. 

                                                 
40

 Úmluva byla projednávána od 70. let minulého století, konečný text vstoupil v platnost až v roce 1997 [14]. 

41
 Ve smyslu vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 50/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 19/1997 Sb., 

o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní. 
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Jiné druhy CBRN nebyly na našem území skladovány, i když se s jejich použitím počítalo i ze 

strany tehdejší ČSLA. V takovém případě však měly být vydány ze sovětských skladů 

nacházejících se mimo území Československa. 

Shrnutím výše uvedených poznatků jsem došel v problematice výskytu CBRN v ČR 

k následujícím závěrům: 

 Na území ČR může dojít k teroristickému útoku s využitím CBRN, konkrétně BOL, 

biologických látek, radiologických látek, 

 použití jaderné zbraně je v současné době takřka vyloučeno pro mimořádnou 

technologickou náročnost jejího zhotovení, 

 na území ČR je možný výskyt chemické munice jak československého, tak 

zahraničního původu, 

 munice obsahující jiné prostředky CBRN na území ČR nebyla zavedena do výzbroje,  

ani vyvíjena, ani zde pravděpodobně nebyla nikdy skladována cizími armádami. 

Vzhledem k možnosti kontaminace prostoru prostředky CBRN v případě aktivace výbušného 

předmětu, musí být postupy zasahujících složek takové možnosti přizpůsobeny. 

Případný nález munice obsahující BOL je řešen složkami IZS obdobně jako nález běžné 

munice. Určení, že se jedná o munici chemickou je v kompetenci pyrotechnika Pyrotechnické 

služby PČR. Je třeba upozornit, že je velice často velmi obtížné určit, zda se jedná 

o chemickou munici, neboť zpravidla se od konvenční munice odlišuje jen barevným 

značením, které se většinou nezachová. Významnými identifikačními znaky jsou různé plnící 

otvory na těle munice. 

Pokud je munice identifikována jako chemická, resp. vznikne podezření, že by se 

o chemickou munici mohlo jednat, je zapotřebí přijmout další opatření k zabránění 

kontaminace osob, majetku a životního prostředí a případným dalším škodám, ke kterým by 

mohlo dojít při výbuchu. 

Pyrotechnik zjištěnou skutečnost ohlásí veliteli zásahu, který si cestou OPIS HZS vyžádá 

další potřebné síly a prostředky. Postupovat musí pouze na základě doporučení pyrotechnika, 

dalších odborníků a vlastního uvážení, jelikož typová činnost pro případ nálezu výbušného 

předmětu obsahující BOL není zpracována. Využít je ovšem možno Bojový řád jednotek 

požární ochrany, konkrétně metodické listy pro nebezpečné látky. 
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V případě nálezu, nebo podezření
42

, že došlo k nálezu munice obsahující BOL se vždy na 

místo povolává specialista z SÚCHJBO, který společně s přítomným pyrotechnikem navrhuje 

veliteli zásahu nejlepší způsob odstranění munice. 

Chemická munice se neničí výbuchem, ale vždy se z místa nálezu odstraňuje, zabalí se do 

neprodyšného materiálu a odveze se do střediska SCHÚJBO v Kamenné, kde se odborně 

zničí. 

Při výskytu NVS obsahujícího CBRN se záchranné a likvidační práce řídí dle souboru 

typových činností. Pro nález biologických prostředků je určena typová činnost 5 – Nález 

předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů, pro radioaktivní materiál pak 

typová činnost 1 – Uskutečněné a ověřené použití radiologické zbraně. 

Při použití NVS s využitím CBRN se k ničivým účinkům konvenční výbušniny, která v tu 

chvíli plní úkol jen prostředku pro rozptýlení účinné látky, přidává kontaminace okolí 

prostředkem CBRN. Z tohoto důvodu je specifikem v takové situaci nasazení podstatně 

větších sil a prostředků z důvodu nutné dekontaminace osob, zvířat, majetku a terénu. 

Dá se rovněž předpokládat velký počet osob zasažených látkou popř. nutnost karantény osob, 

u kterých vznikne podezření, že byly zasaženy biologickými prostředky. 

Velitelem zásahu je příslušník HZS, pouze při nálezu chemické munice může být velitelem 

příslušník PČR, pokud při řešení mimořádné události převažuje činnost PČR. 

Oznámení o nálezu nebo umístění přijímá místně příslušné operační středisko PČR, které 

následně vysílá hlídku PČR k prověření oznámení a aktivuje další složky IZS prostřednictvím 

OPIS kraje [27]. 

Velitel zásahu na místě dle situace vyžaduje nasazení dalších složek IZS a subjektů. Zpravidla 

se bude jednat o následující [26]: 

 SÚJCHBO, 

 Armáda České republiky (dále jen AČR), 

 specializované pracoviště Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Služby 

kriminální policie a vyšetřování PČR, 

 příslušník územně příslušné správy kraje PČR vyškolený pro šetření mimořádných 

událostí s výskytem B-agens nebo toxinů, 

                                                 
42

 Pokud vznikne podezření, že nalezený předmět může obsahovat nebezpečnou chemickou, biologickou nebo 

radioaktivní látku, postupuje se tak, jako by se jednalo o takové materiály [26]. 
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 Státní ústav radiační ochrany, 

 místně příslušná správa komunikací, 

 případné další fyzické osoby nebo zástupci právnických osob potřebných k řešení 

mimořádné události. 

  

3.5.2 Koordinace složek integrovaného záchranného systému při nálezu výbušného 

předmětu obsahující radiologickou látku 

Na taktické úrovni koordinace velitel zásahu začne působit dle typové činnosti 1 ve chvíli, 

kdy obdrží z průzkumu informaci o naměření dávkového příkonu vyšším než 10 µGy/h. Ta 

spočívá v úvodní části v organizaci členění místa zásahu, podání hlášení operačnímu stupni, 

stanovení nebezpečných zón v závislosti na velikosti kontaminace, evakuace a varování 

obyvatelstva. 

Následně se činnost soustředí na poskytnutí zdravotní pomoci kontaminovaným osobám, 

monitorování stupně kontaminace záchranářů a techniky, zajištění dekontaminace 

a prostřednictvím pořádkových sil PČR úplné uzavření prostoru [26]. 

Operační stupeň koordinace svoji činnost zaměřuje na intenzivní podporu zasahujících sil, 

především urychleným dodáním ochranných prostředků pro zasahující příslušníky 

jednotlivých složek, informování nadřízených stupňů, včetně orgánů strategického řízení. 

Rovněž zajišťují informování zdravotních středisek, zajišťujících příjem postižených, že 

sanitky včetně osádek jsou pravděpodobně kontaminovány.  

OPIS kraje informuje a aktivuje další složky IZS a příslušné pracoviště SÚJB, které zřídí 

vlastní krizový štáb [26]. 

Při řešení této mimořádné události je zpravidla OPIS HZS kraje vyhlašován zvláštní stupeň 

poplachu. Vzhledem k tomu, že některé síly a prostředky nutné k realizaci opatření jsou 

k dispozici jen prostřednictvím Ústředního poplachového plánu, je nutná strategická 

koordinace záchranných a likvidačních prací. Pokud je zapotřebí rozsáhlých opatření, jako 

dekontaminace velkého počtu osob apod., požádá dosavadní koordinační orgán operačního 

stupně (OPIS HZS kraje) o zajištění ústřední koordinace OPIS MV-GŘ HZS ČR [26]. 
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3.5.3 Koordinace složek integrovaného záchranného systému při výskytu B-agens 

Velitel zásahu při taktickém řízení záchranných a likvidačních prací v souvislosti s použitím, 

nebo při podezření z použití B-agens provádí činnost  dle svého katalogového listu typové 

činnosti č. 5. Jeho činnost se zaměřuje především na organizaci průzkumu, na jehož základě 

vyhodnocuje situaci a člení místo zásahu včetně stanovení nebezpečných zón, režimových 

opatření pro vstup a výstup. O opatřeních informuje vedoucí jednotlivých složek IZS a poučí 

je o používání ochranných osobních pomůcek. Zvláštní pozornost věnuje organizaci 

desinfekce osob a prostředků a zdravotní pomoci pro postižené. Rovněž se určuje způsob 

vyvedení osob z nebezpečných zón a distribuce letáků dodaných z operačního stupně řízení 

s varováním o možné kontaminaci.  

PČR pořizuje soupis potenciálně kontaminovaných osob. Samotné odstranění podezřelého 

předmětu zajišťují síly HZS ČR [26]. 

Úkoly operačního stupně koordinace jsou obdobné jako v předcházející kapitole. Činnost 

operačních středisek se soustředí na poskytování podpory veliteli zásahu především 

doručením nezbytného materiálu (ochranných prostředků) pro zajištění bezpečnosti 

záchranářů, informačních letáků pro informování potenciálně zasažených osob a aktivaci 

jednotlivých složek IZS.  

Některé složky IZS mohou být opět vyžádány jen s využitím Ústředního poplachového plánu 

prostřednictvím OPIS MV-GŘ HZS [26]. 

Další opatření prováděná při různých variantách mimořádné události ve spojitosti s nálezem 

NVS obsahující CBRN je nad možný rámec této práce a vzhledem k významu a náročnosti 

této problematiky si zaslouží samostatný výzkum. 

3.6 Informační tok od oznamovatele k výkonným složkám integrovaného 

záchranného systému 

Pro zajištění efektivní komunikace a tím i rychlé odezvy zasahujících složek IZS na vznik 

mimořádné události při nálezu munice nebo NVS je bezpodmínečně nutné mít k dispozici 

a umět využít systém předávání informací jak mezi oznamovatelem a oznámení přijímajícím 

příslušným operačním střediskem, tak i mezi jednotlivými operačními středisky, místem 

zásahu a orgány strategické koordinace. 
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3.6.1 Informační systémy složek integrovaného záchranného systému 

Pro příjem tísňových volání a zabezpečení informovanosti a koordinace zasahujících sil 

a prostředků je IZS vybaven informačním systémem, umožňující jak hlasovou tak datovou 

komunikaci jak uvnitř každé složky, tak i mezi nimi navzájem.  

Informační systém IZS je tvořen podsystémy jednotlivých stálých složek. Architektura celého 

systémů je tvořena těmito základními prvky [11]: 

 informační systém HZS, 

 informační systém PČR, 

 informační systém ZZS, 

 jednotný systém varování, 

 komunikační systém. 

Vazby mezi jednotlivými prvky jsou patrné z obrázku 10: 

 

Obrázek 10. Architektura informačního systému IZS [11] 

 

Základním prvkem celého systému je informační systém HZS, který zajišťuje operační řízení 

sil složek IZS a příjem tísňového volání na lince 150.  

Od roku 2003 rovněž HZS provozuje telefonní centra tísňového volání (TCTV), které 

zajišťuje příjem tísňových volání na jednotném evropském telefonním čísle 112. Zavedení 

linky 112 v České republice bylo jednou z podmínek pro její vstup do Evropské unie. Toto 

číslo funguje souběžně s původními národními čísly, na které jsou občané zvyklí 
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a upřednostňují je. Výhodou této linky však je, že umožňuje i příjem volání v cizím jazyce 

díky jazykově vyškolené obsluze [17]. 

Systém TCTV 112 umožňuje automatickou identifikaci a lokalizaci volajícího, lokalizaci 

místa mimořádné události a její klasifikaci dle metodiky IZS. Získané údaje o mimořádné 

události operátor zadá do protokolu přijetí, který se zpracován do datové věty, která může být 

odeslána operačním střediskům PČR nebo ZZS [11]. 

HZS ČR využívá pro operační řízení informační systém VÝJEZD. Systém umožňuje 

automatický příjem o vzniku mimořádné události formou datové věty z TCTV, dle druhu 

mimořádné události automaticky navrhnout potřebnou techniku pro zásah a po odsouhlasení 

návrhu operátorem systém[11]: 

 vyhlásí poplach u jednotek, které jsou určeny k zásahu, 

 převede do hlasové podoby příkaz k výjezdu a přehraje jej do místního rozhlasu 

příslušné požární stanice, 

 vystaví a vytiskne příkaz k výjezdu a mapové podklady místa výjezdu pro všechna 

vozidla, která jsou vyslána na místo mimořádné události, 

 rozešle SMS a hlasové zprávy pro určené funkcionáře, 

 do výjezdového vozidla je vydán signál s určením souřadnic místa mimořádné 

události do výjezdových vozidel. 

Sofistikovaný systém,  je průběžně doplňován o další aplikace, které umožňují velice 

efektivně zkrátit dojezdový čas a snížit psychickou zátěž jednotky před výjezdem. 

PČR  využívá jako svůj hlavní informační systém MAJÁK. Systém slouží k realizaci opatření 

při přijetí tísňového volání, uložení informací o události, výběr sil a prostředků pro zákrok, 

identifikace volajícího a částečně jeho lokalizaci, komunikace se zasahujícími silami 

a prostředky, vyslání posil a zajištění lustrací dle požadavku zasahujících sil.  

Veškeré činnosti musí být prováděny obsluhou. Mezi přednosti systému patří [11]: 

 spolehlivé přijetí tísňového volání, 

 přehledná a rychlá koordinace zasahujících sil a prostředků, 

 snadná obsluha, 

 spolehlivost přenosu dat, 

 komunikace se složkami PČR, 

 servis systému. 
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Přes výše uvedené klady nedosahuje systém MAJÁK kvality systému VÝJEZD. 

ZZS využívá pro svoji činnost vícero informačních systému. V současné době jsou v užívání 

čtyři rozdílné systémy, což je způsobeno tím, že ZZS není centrálně zřízena, ale má různé 

provozovatele v jednotlivých krajích. 

Dispečerské aplikace jednotlivých systémů jsou určeny pro příjem a vyhodnocení tísňových 

volání, poskytnutí informační pomoci pro volajícího do příjezdu výjezdové skupiny ZZS 

a organizování vlastního výjezdu výjezdových skupin [11]. 

3.6.2 Přenos dat o mimořádné události v souvislosti s nálezem munice nebo 

nástražného výbušného systému. 

Vyrozumění zasahujících složek IZS při nálezu munice nebo NVS je zajišťováno systémem, 

jehož funkcí je: 

 přijetí oznámení o nálezu munice nebo NVS 

 vyhodnocení oznámení 

 informování nasazených sil a prostředků 

 informování dotčených funkcionářů 

Systém toku informací je tvořen těmito prvky: 

 oznamovatelem mimořádné události 

 operačním důstojníkem OS PČR přijímající oznámení 

 ostatními operačními důstojníky OS základních složek IZS, popř. dispečery či jinými 

ekvivalenty OS u ostatních složek IZS 

 odpovědným funkcionářem Pyrotechnické služby PČR 

 hlídkou PČR zajišťující prověření oznámení a prvotní opatření na místě 

 síly a prostředky složek IZS provádějící zásah, včetně pyrotechnika pyrotechnické 

služby PČR a 

 informačním systémem zajištující dálkový přenos informací. 

Oznamovatel nálezu, v případě NVS se může jednat i o pachatele, zpravidla využívá pro 

oznámení linku tísňového volání PČR, která je kompetentní pro příjem oznámení tohoto 

druhu. Většina oznamovatelů se správně směřuje na tísňovou linku PČR, pokud dojde k přijetí 

na operační středisko jiné složky IZS, je provedeno přesměrování hovoru [26]. 

Po přijetí oznámení operační důstojník zadá informace do informačního systému MAJÁK 

a na místo je vyslána hlídka k prověření oznámení. Podle závažnosti oznámení je buď rovnou 
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vyžadován výjezd pyrotechnika PČR a sil a prostředků IZS, nebo se čeká na prověření 

oznámení a teprve následně jsou vyžadovány další síly a prostředky. 

Žádost o výjezd pyrotechnika přijímá operační středisko Policejního prezidia. O žádosti 

vyrozumí operační důstojník službu konajícího odpovědného funkcionáře Pyrotechnické 

služby PČR
43

, který operačnímu důstojníkovi sdělí, kterou expozituru má na místo události 

vyslat. Následně operační důstojník Policejního prezidia informuje určenou expozituru a vydá 

ji pokyn k výjezdu.  

Ostatní složky IZS jsou vysílány na místo v požadované síle cestou svých operačních 

středisek. Jedná-li se o společný zásah složek IZS, přebírá operační koordinaci zásahu OPIS 

kraje, pokud jsou na místě pouze síly a prostředky PČR, zůstává koordinace zásahu na 

příslušném OS PČR. 

K přenosu informací mezi jednotlivými prvky jsou využívány informační systémy složek IZS. 

Komunikace mezi OS policejního prezidia a odpovědným funkcionářem Pyrotechnické 

služby PČR (OFPS PČR) a expoziturami Pyrotechnické služby PČR je realizováno pomocí 

mobilní telefonní sítě.  

Pyrotechnici, kteří jsou vysílání na místo mimořádné události tedy přijímají informace jen 

ústně, přenos dat pomocí informačního systému PČR zde není realizován. 

Schéma předávání informací mezi oznamovatelem, operačními středisky a výkonnými prvky 

zasahujících sil IZS je znázorněn na obrázku 11.  

 

                                                 
43

 Odpovědný funkcionář Pyrotechnické služby je koordinačním orgánem jednotlivých expozitur. Jeho úkolem je 

mimo jiné na základě žádosti určit, která expozitura vyjede na místo mimořádné události. 
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Obrázek 11. Informační tok od oznamovatele k výkonným složkám IZS 

 

3.7 Identifikované nedostatky v jednotlivých oblastech 

Při analýze stávajícího systému řešení problematiky mimořádných událostí ve spojitosti 

s nálezy munice a NVS, byly identifikovány nedostatky, které je možno rozdělit do 

následujících oblastí: 

 oblast dokumentační, 

 oblast organizační, 

 oblast lidských zdrojů, 

 oblast materiálně-technická. 

První oblastí je oblast dokumentační. Složky IZS systému se při své činnosti, jak bylo 

uvedeno ve 3. kapitole, řídí jednak obecně platnými legislativními předpisy a interními 

předpisy, které se vztahují k dané problematice. 
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Jako výchozí dokument, usměrňující činnost taktického a operačního stupně řízení, je nutno 

chápat Soubor typových činností, který zahrnuje činnost všech taktických (zasahujících 

jednotek IZS) i operačních složek.  

Jednotlivé složky IZS jsou však při společném zásahu řízeny zároveň vlastní závaznou 

dokumentací. Pozoruhodné je, že typové činnosti často na tyto interní předpisy uvádějí odkaz, 

přesto jsou postupy uvedené v příslušném katalogovém listu s nimi někdy v rozporu, ve větší 

či menší míře. 

Je to zřejmě způsobeno změnami v interních předpisech, které již následně nejsou 

zaznamenány v Souboru typových činností. Jako příklad je možno uvést postup při 

pyrotechnických prohlídkách. Zde dochází k rozporům mezi typovou činností č. 3 

a závazným pokynem policejního prezidenta č. 12/2012, což je způsobeno tím, že typová 

činnost čerpá ze závazného pokynu policejního prezidenta č. 53/2003 který tedy již pozbyl 

platnosti, ale typová činnost se neaktualizovala. Je potom otázkou, zda se velitel zásahu má 

držet typové činnosti nebo závazného pokynu, který např. stanoví odlišný čas pro ukončení 

pyrotechnické prohlídky před ohlášenou dobou výbuchu. Problém by následně mohl nastat, 

pokud by došlo při prohlídce ke zranění nebo usmrcení osob následkem výbuchu. 

Rovněž se zde počítá i se silami a prostředky AČR, které již v současné době nejsou 

k dispozici, čímž jsou konkrétně myšleny záchranné prapory AČR. 

Další nedostatek jsem shledal v absenci typové činnosti na řešení mimořádné události při 

použití bojových chemických látek. Je to s podivem, jelikož o tomto druhu útoku se 

v odborných kruzích diskutuje a i odborné publikace na toto nebezpečí často poukazují. 

Chemické prostředky jsou z hlediska jejich výroby a dostupnosti surovin potřebných pro 

jejich syntézu nejdostupnější. 

Naopak typová činnost na radiologickou a biologickou zbraň již byla zpracována a to i přesto, 

že toto nebezpečí je u nás spíše menší. 

Nedostatek jsem rovněž shledal v typové činnosti č. 5 – nález předmětů s podezřením na 

přítomnost b-agens nebo toxinů. Tato typová činnost nepočítá s tím, že by takový předmět 

mohl být součástí výbušného systému, ať už pro účel rozptylu látky do okolí, nebo zajištění 

předmětu proti manipulaci.  

V oblasti organizační je pravděpodobně největším problémem prostoj mezi dobou příjezdu 

prvotních sil a prostředků na místo události do příjezdu odborníků, tj. pyrotechniků z řad 
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Pyrotechnické služby PČR. Do té doby jednotky HZS ČR a pořádkové síly PČR, nemohou 

zahájit činnost, ač jsou na místě během několika minut, jelikož příjezd pyrotechnika je možný 

v řádech desítek minut. 

V diplomové práci „Studie potřeby pyrotechnické služby v rámci integrovaného záchranného 

systému“ [24] je tento problém rovněž zmiňován. 

Dojezdové časy nejsou u PČR stanoveny jako u HZS ČR. Hlídky se snaží dojet na místo 

v nejkratším možném čase, ale vše je závislé na aktuální poloze hlídky, její vytížeností 

a prioritě zásahu. Pyrotechnická služba není výjimkou. Vzhledem k omezenému počtu 

expozitur připadají na každé muniční pracoviště v průmětu tři kraje a u pracovišť 

specializujících se na NVS krajů sedm. Je tedy zřejmé, že k dojezdovým časům HZS se není 

možno ani přiblížit, tím spíše, že v období od jara do podzimu může expozitura Pyrotechnické 

služby PČR absolvovat i pět výjezdů k nálezu munice během 12. hodinové směny. 

Zde tedy rovněž vzniká problém spojený s přetěžováním službu konajícího výjezdu 

Pyrotechnické služby, kdy tato skupina najede za směnu i 500 km, směna se tak protáhne 

dlouho do noci a tím vznikají další rizika v podobě možnosti vzniku dopravní nehody, nebo 

chyby pyrotechnika při samotném zásahu. 

 Další nedostatek jsem shledal v poněkud těžkopádném systému vyrozumívání pyrotechniků, 

kteří jsou určeni k výjezdu. Pokud je zadán příslušným OS PČR  požadavek na pyrotechnika, 

je tento předán automaticky na OS Policejního prezidia. Z OS Policejního prezidia je nutno 

nejprve se telefonicky spojit se službu konajícím odpovědným funkcionářem Pyrotechnické 

služby a ten na základě místa mimořádné události a případné vytíženosti jednotlivých 

expozitur rozhodne o vyslání konkrétní expozitury. Následně je opět telefonicky vyrozuměna 

určená expozitura, která následně vyráží na místo určení.  

Při realizaci opatření občas rovněž dochází i k pochybení na úrovni operační koordinace. 

Příkladem může být odmítnutí poskytnutí výjezdové skupiny ZZS Moravskoslezského kraje 

k zajištění zásahu při nálezu nebezpečné třaskaviny zabavené při domovní prohlídce ve 

Frýdku-Místku v roce 2012. Požadavek na výjezd byl odmítnut s tím, že ZZS preventivně 

nevyjíždí. Jednalo se bezesporu o pochybení, jelikož zásah měl být posuzován jako společný 

zásah IZS. 

Rovněž se občas objevují problémy s identifikací zasíťování území prvky technické 

infrastruktury. Tyto informace jsou nezbytné pro provádění ničení výbušných předmětů 

výbuchem nebo ke stanovení rozsahu opatření. Poskytovány mají být cestou OPIS kraje 
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s využitím informačních systémů. Některá OPIS tyto informace poskytují během několika 

minut, jiná je nejsou schopna poskytnout vůbec. 

V oblasti lidských zdrojů je největším problémem nedostatečná připravenost personálu 

v problematice munice a NVS. Zvláště je to patrné u příslušníků PČR, kteří na místě nálezu 

realizují prověření oznámení a prvotní opatření. Problémy zde vycházejí buď z nedostatků 

zkušeností, nebo i paradoxně naopak z několika již absolvovaných podobných nálezů, při 

kterých nedošlo k žádným komplikacím, čímž ve veliteli vznikl pocit rutiny, kdy v podstatě 

nic nehrozí.  

Tak dochází k situacím, kdy prozatímní velitel zásahu do příjezdu sil a prostředků neprovede 

ani nejnutnější opatření, jako je uzavření nejbližšího okolí nálezu a vykázání nepovolaných 

osob. V krajním případě nechá nález zcela bez dozoru, přičemž dochází i k případům, kdy si 

ani místo nálezu neoznačí a je následně problém jej dohledat. 

Dalším častým závažným pochybením je manipulace s nálezem. Opět z neznalosti dochází 

k tomu, že hlídka PČR s nalezenou municí manipuluje přemístěním blíže k příjezdové 

komunikaci ve snaze ušetřit cestu pyrotechnikovi v neschůdném terénu. Takové počínání je 

velmi nebezpečné, jelikož pojistné prvky munice bývají často v odjištěné poloze a při 

neznalosti konstrukce a zásad manipulace s takovým předmětem může dojít k výbuchu 

nehledě na povrchovou korozi. Součástky uvnitř iniciátoru bývají totiž v bezvadném stavu. 

Velitelé zásahu rovněž mají problém s vlastní identifikací munice, ukazuje se, že v souvislosti 

s ukončením základní vojenské služby v roce 2004 nemají nově přijatí příslušníci příliš velký 

přehled o tom, jak munice vypadá a co dokáže. S tím souvisí i správné určení nebezpečných 

zón. 

Pyrotechnická služba v roce 2011 vydala jednoduchou identifikační brožuru, která má pomoci 

na místě nálezu prvotním silám PČR provést určení o jaký druh munice se jedná. Bohužel 

počet výtisků nebyl dostatečný a na každé oddělení PČR se dostal jeden kus, který sebou 

hlídky nevozí. Pokud ji však přece jen využili, velice dobře se osvědčila. 

Dalším nedostatkem je rovněž podcenění významu CBRN u přípravy pyrotechniků. 

V současné době je logicky největší pozornost věnována konvenční munici i NVS. Prostředky 

CBRN jsou zatlačovány do pozadí, vzhledem k jejich sporadickému či žádnému výskytu. 

 I když se při přípravě pyrotechniků v osnovách pamatuje na tyto prostředky, přesto je jim dle 

mého názoru věnována malá pozornost. 
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Podstatně horší je situace u pořádkových sil PČR, kde slouží příslušníci, kteří nikdy 

neabsolvovali vojenský výcvik a základní odborná příprava PČR se těmto prostředkům 

nevěnuje vůbec. Pokud by tito příslušníci prováděli zajištění prostoru kontaminovaného 

prostředky CBRN, je pravděpodobné, že by zvládali s velkými obtížemi. 

V oblasti materiálně-technické je možno shrnout nedostatky do následujících prvků: 

 výbava jednotlivce prostředky individuální ochrany 

 vozový park 

 informační systémy 

Pro ochranu před působením prostředků CBRN je příslušník Pyrotechnické služby PČR 

vybaven jako každý jiný policista, konkrétně ochrannou maskou CM 5 s příslušným filtrem 

a jednotnou pláštěnkou JP 75. Tyto prostředky shledávám jako nedostatečné, poskytují jen 

částečnou ochranu a pro vykonávání činnosti vyžadující jemnou motoriku sotva použitelné. 

Zcela chybí jakékoliv dekontaminační prostředky jednotlivce. Je sice pravdou, že v případě 

realizace zásahu na likvidaci výbušného předmětu obsahující CBRN by tyto prostředky byly 

zajištěny cestou operačního řízení, přesto by jich mohlo být zapotřebí v případě běžného 

nálezu munice, u kterého by chemická munice byla identifikována později a z nějaké příčiny 

by došlo ke kontaminaci pyrotechnika. 

Vozový park, který je využíván v současné době u jednotlivých složek IZS hodnotím jako 

vyhovující, s výjimkou Pyrotechnické služby PČR, která disponuje různorodými vozidly, 

které jsou často starší deseti let. 

Tento problém je zjevný především u muničního odboru Pyrotechnické služby PČR. Každá 

z expozitur má k dispozici dvě výjezdová vozidla, z nichž jedno je záložní. Pouze dvě 

expozitury nyní disponují novými vozy, které jsou schopny se pohybovat i v terénu. Ostatní 

expozitury mají jako hlavní vozidla sice relativně nové vozy, ale bez schopnosti pohybu 

v terénu. U záložních vozidel je situace horší. Jedná se o vozy, které již najezdily stovky tisíc 

kilometrů a jsou jak technicky, tak morálně zastaralé a jejich provoz není dostatečně 

komfortní pro osádku, což zvyšuje její vyčerpání při delších jízdách.  

V oblasti informační je největším problémem omezený objem přenesených dat mezi OS 

HZS a OS PČR. Datová věta přijme jen 160 znaků, což někdy vede k tomu, že ne všechny 

důležité informace jsou v ní uvedeny, nebo datová věta přijde zkomolena. Stávající systém 

MAJÁK navíc využívá mapové podklady z roku 2000, které již nejsou aktuální. Jeho další 

nevýhodou je menší schopnost lokalizace polohy volajícího oproti systému VÝJEZD.  
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Expozitury pyrotechnické služby nejsou na informační systém MAJÁK připojeny vůbec, 

takže dokud nejsou cestou OS policejního prezidia vyrozuměny telefonicky, neví, že někde 

v jejich obvodu je vyžadován pyrotechnik a nemohou se tedy dopředu připravit k výjezdu. 

Následné přijetí pokynu k výjezdu je nutno zaznamenávat tužkou na kus papíru, tj. kde se 

událost stala, co se stalo, kdo je na místě a kontakt na hlídku, která provádí prvotní opatření. 

Následně je nutno navázat spojení s hlídkou, zjistit podrobnosti a navrhnout veliteli jaká 

opatření má do příjezdu provést. 

Rovněž zájmový prostor je nutno vyhledat na internetu pro hrubou orientaci, souřadnice místa 

následně nastavit ručně do navigace GPS.  

I ostatní činnost související s výjezdem je nutno vykonat ručně, což prodlužuje dobu 

k výjezdu a je problém se vejít do stanovené normy pěti minut. Např. u expozitury Brno to 

dále zahrnuje otevření brány, uzavření budovy a spuštění elektronického zabezpečení, vyjetí 

s vozidlem před expozituru a opětovné uzavření brány.  

Výše uvedené nedostatky systému nejsou neřešitelným problémem. Je pouze otázkou míry 

tolerance zbytkového rizika, které je ochotna společnost akceptovat, vzhledem k nákladům, 

které sebou případné navrhované změny přinášejí. 

Opatření jsou rozdělena do jednotlivých stupňů řízení, ač některá se navzájem prolínají a není 

možno je jednoznačně začlenit. 

3.8 Dílčí závěr 

Koordinace zasahujících sil a prostředků IZS je zajišťována na taktickém, operačním 

a strategickém stupni. Při koordinace je využívána dokumentace IZS, zpracovávána jak pro 

univerzální použití, tak pro specifické mimořádné události. Pro realizaci opatření ve spojitosti 

s nálezy munice je nejvýznamnější typová činnost č. 3 souboru typových činností a dále č. 1 

a 5, pokud je potvrzeno nebo předpokladáno použití prostředků CBRN. 

Jednotlivé složky rovněž využívají vlastní interní předpisy, které se však poněkud rozcházejí 

a typové činnosti se na některé i odkazují. 

Taktickou koordinaci zajišťuje velitel zásahu, který dle charakteru zásahu je buď příslušníkem 

PČR nebo HZS.  

Operační koordinace je zajišťována prostřednictvím operačních středisek IZS. Při společném 

zásahu složek IZS je koordinace zajišťována prostřednictvím OPIS kraje. 
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Strategická koordinace je využívána v případě, kdy rozsah opatření dosáhne mimořádného 

rozměru a je zapotřebí zapojit síly a prostředky, které jsou v působnosti ústředních správních 

orgánů. 

Kromě konvenční munice a NVS je v současné době výskyt těchto výbušných předmětů 

i společně s prostředky CBRN. V muniční problematice se vyskytují nálezy obsahující BOL. 

Ostatní druhy CBRN se v munici na našem území pravděpodobně nikdy nevyskytovaly.  

Útok s pomocí NVS obsahující prostředky CBRN nebyl dosud na území ČR zaznamenán, ale 

vzhledem k vývojovému trendu jej nelze v žádném případě vyloučit a tedy ani podcenit. 

Komunikace mezi jednotlivými složkami IZS je zajišťována pomocí informačních systémů, 

které jsou u jednotlivých složek odlišné, avšak umožňují vzájemnou výměnu dat na všech 

stupních řízení. 
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4 Návrhová část 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout zlepšení systému se zaměřením na rychlou odezvu při 

vzniku mimořádné události ve spojitosti s nálezem munice nebo NVS. V následující části jsou 

uvedeny návrhy opatření, které můžou zefektivnit celý systém, zvláště pak rychlost realizace 

záchranných a likvidačních prací.  

4.1 Opatření v oblasti taktické koordinace 

Z hlediska taktické koordinace je především zapotřebí, učinit taková opatření, která zajistí, že: 

 nebude docházet k pochybením při prvotních opatřeních, 

 povolané síly a prostředky se dostaví v nejkratší možné době na místo mimořádné 

události, 

 nebude docházet k prostojům do doby příjezdu specialistů (pyrotechniků), 

 příslušníci záchranných a bezpečnostních sborů a především specialisté budou 

dostatečně připraveni a vybaveni k řešení mimořádných událostí, při kterých budou 

použity prostředky CBRN. 

K odstranění pochybení ze strany prvotního velitele zásahu, je potřeba, aby všichni výkonní 

příslušníci pořádkových sil PČR byli seznámeni s problematikou munice a NVS a řádně 

poučeni, jak v takovém případě postupovat. Při řešení podobné situace musí úzce 

spolupracovat s OS PČR, předávat relevantní informace a dbát pokynů, které obdrží od OS a 

pyrotechnika, který je na místo vyslán. Rovněž je potřeba dovybavit hlídky PČR publikací 

Pyrotechnické služby, zjednodušující identifikaci munice, což vyžaduje provést dotisk těchto 

publikací a případně ji rozšířit i o jednoduché metodické listy, které povedou velitele 

prvotních opatření k přijetí správných a rychlých rozhodnutí. 

Zkrácení dojezdových časů, pro příslušníky záchranných sborů a Služby pořádkové policie 

PČR je v současné době na hranici technických možností a další zkrácení dojezdového času 

již není možné. Jiná situace je ovšem u specialistů z Pyrotechnické služby PČR. V tomto 

případě se jako účelné jeví zjednodušení vyrozumění příslušné expozitury, která je vyslána 

k výjezdu a to použitím sofistikovanějšího informačního systému, podobného jaký využívá 

HZS, který by přímo OS Policejního prezidia předával aktuální informace o nasazení sil 

a prostředků Pyrotechnické služby PČR a automaticky mu navrhoval nasazení konkrétní 

expozitury k výjezdu, přičemž vybraná expozitura by byla opět automaticky vyrozuměna, 
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obdržela by souřadnice místa zásahu do navigačního systému a rovněž by se nemusela 

zdržovat uzavíráním objektů a vrat atd. 

Ke zkrácení dojezdových časů by rozhodně prospělo i vybavení expozitur novými výkonnými 

vozidly s možností jízdy i v náročném terénu, což by zároveň přispělo i ke zvýšení 

bezpečnosti osádky.
44

 

Vybavení těchto vozidel by mělo odpovídat podobným standardům, které jsou nastaveny 

u HZS ČR, především se jedná o schopnost přijímat signál navigačního systému, který je 

propojen s informačním systémem OS a od něj přijímat data. 

Výše uvedené návrhy, týkající se zjednodušení procesů výjezdů pyrotechniků, by zároveň 

snížilo jejich psychické zatížení neustálým přemýšlením, zda na něco nezapomněli 

a umožnilo by jim plně se věnovat řešení mimořádné události od samého počátku, tj. 

kontaktování velitele zásahu a s ním provedení prvotní konzultace. 

Pro zabránění zbytečných prostojů na místě zásahu se objevují rovněž úvahy, zda by nebylo 

účelné zřídit u krajských ředitelství HZS ČR vlastní pyrotechniky, kteří by byli schopni 

provádět odborné práce ještě před příjezdem pyrotechniků PČR [24]. Domnívám se, že toto 

řešení není vhodné, vzhledem k tomu, že tím dojde k zdvojení funkce mezi dvěma sbory, 

přičemž nebude jasné, do čí kompetence vlastně tato činnost patří. Určitě by rovněž byl 

problém, aby práce na zneškodnění zahájil jeden pyrotechnik, který by následně tuto činnost 

přerušil a předal druhému. Vzhledem k nebezpečnosti této činnosti, by se jistě pyrotechnici 

cítili ohroženi možnou chybou svého předchůdce. 

Řešení naopak vidím ve vyškolení příslušníků HZS ve správném určení ohrožených zón 

a přijetí předběžných opatření ke zmírnění následků případného výbuchu. Tato opatření 

mohou být bez problémů prováděny ještě před příjezdem Pyrotechnické služby. 

Rovněž tak argumentace, že při zásahu není možné čekat na příjezd pyrotechnika z důvodu, 

že je potřeba například hasit není zcela na místě. Hoří-li totiž v místech, kde je munice, pak 

pokud jsou tyto prostory již zasaženy požárem, není možno stejně provádět zásah, jelikož 

munice je na teplo mimořádně citlivá a kdykoliv může dojít k výbuchu, takže ani přítomnost 

pyrotechnika nic nevyřeší.  

                                                 
44

 V současné době se situace v oblasti vozového parku zlepšuje a očekává se brzký nákup nových výkonných 

vozidel pro všechny expozitury Pyrotechnické služby PČR. 
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Pokud však v takovém případě jsou prostory s municí pouze požárem ohroženy, pak může 

tuto munici evakuovat v podstatě kdokoliv s využitím krajní nouze dle trestního zákoníku.
45

 

4.2 Opatření v oblasti operační koordinace 

Hlavním problémem na operačním stupni koordinace jsou dle mého zjištění občasné potíže 

v komunikaci, především co se týče nedostatečné kapacity pro automatický přenos dat mezi 

informačními systémy jednotlivých složek IZS. 

Řešení by mohlo spočívat ve zdokonalení jednotlivých informačních systémů, tj. zvýšení 

kapacity datových vět. Jako nejúčelnější se mi ovšem jeví vytvoření společných operačních 

středisek, jaké již funguje v Ostravě. Tím by se operační stupeň koordinace rozhodně 

zjednodušil a zefektivnil. Odpadla by tím nutnost provádět telefonické upřesnění situace, jak 

se v současné době často stává a rovněž by odpadlo nebezpečí dvojí operační koordinace, což 

se také občas stává, kdy jednotlivé OS vydávají pokyny svým jednotkám, aniž by tak činili 

prostřednictvím OPIS, které následně vydává pokyn jiný. 

Rovněž je účelné zprovoznit geografický informační systém (GIS) na všech krajských OPIS, 

tak aby mohly být na vyžádání velitele opatření poskytovány rychlé informace ohledně 

zasíťování prostoru prvky technické infrastruktury, vzdálenosti objektů a podobně. 

Stávající mapové podklady Informačního systému MAJÁK je nutno aktualizovat novými 

mapami a tyto nadále udržovat v aktuálním stavu.  

Stejně tak by bylo účelné zvýšit přesnost lokalizace polohy oznamovatele systémem MAJÁK, 

alespoň na úroveň systému VÝJEZD, čímž by se zvýšila pravděpodobnost odhalení pachatelů 

oznamující uložení NVS. 

4.3 Opatření v oblasti strategické koordinace 

V problematice strategické koordinace je především největším nedostatkem neúplná či 

neaktuální dokumentace IZS.  

Odstranění těchto nedostatků je na GŘ HZS ČR, který je garantem těchto dokumentů. 

Především je nutno v této oblasti zajistit následující: 

 aktualizovat stávající typové činnosti v souladu s interními předpisy jednotlivých 

složek IZS tak, aby společně korespondovaly a nedocházelo mezi nimi k rozporům, 
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 vytvořit typovou činnost pro případ použití BOL, 

 aktualizovat v typových činnostech předpokládané použité síly a prostředky složek 

IZS tak, aby odpovídaly současné situaci. 

Dalším předpokladem úspěšného řešení mimořádných událostí je realizace cvičení IZS se 

zapojením orgánů krizového řízení kraje a ORP. Náměty cvičení by mohly čerpat 

z teroristických útoků v Evropě v posledních deseti letech s přihlédnutím k možnému použití 

prostředků CBRN. 

4.4 Opatření v oblasti vzdělávání 

Pro dosažení některých výše uvedených zlepšení je nutné rovněž přijmout opatření na úseku 

vzdělávání příslušníků IZS v řešené problematice. Pro tento účel je potřeba vyškolit jak 

výkonné prvky, tak i jednotlivé prvky řízení všech stupňů. 

K tomuto účelu je vhodné využít jednotné kurzy jak pro příslušníky bezpečnostních, tak 

záchranných sborů, které mohou být organizovány ve školícím středisku PČR v Opatovicích, 

spadající pod Vyšší policejní školu v Pardubicích.  

Zázemí tohoto střediska umožňuje školit příslušníky po technické i organizační stránce. 

Rovněž do osnov základní odborné přípravy by dle mého názoru měly být zařazeny učební 

úkoly zahrnující problematiku munice a NVS především se zaměřením na rozpoznání 

a prvotní opatření na místě zásahu. Dále je nezbytně nutné zaměřit se na problematiku CBRN, 

včetně praktického použití prostředků individuální ochrany a individuální dekontaminace, 

o čemž mnozí příslušníci PČR neví nic. 

Pro školení odborníků-pyrotechniků z řad Pyrotechnické služby doporučuji prohlubování 

znalostí v problematice CBRN v návaznosti na získané poznatky v této oblasti v rámci 

absolvování krátkodobých školení obsahující odborné přednášky a semináře na dané téma, 

včetně účasti na odborných konferencích pořádaných jinými institucemi. Rovněž je důležité 

navázání mezinárodní spolupráce za účelem výměny zkušeností. 

4.5 Dílčí závěr 

Při analýze stávajícího systému koordinace IZS při nálezu munice nebo NVS, byly 

identifikovány některé nedostatky, jejichž odstraněním, je možno dosáhnout určitých 

zlepšení, především ve zkrácení doby odezvy na vznik mimořádné události. 
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Nejvýznamnější možnost zefektivnění systému spočívá ve zkrácení dojezdových časů 

odborníků z řad Pyrotechnické služby PČR, zjednodušením předáváním pokynů k výjezdu 

a vybavení expozitur technickým zařízením automatizující celý výjezd ze základny. 

Na operačním stupni koordinace jsou největší rezervy ve zdokonalení informačních systémů, 

především v přenosu informací mezi OS jednotlivých základních složek IZS a případná 

integrace všech OS středisek do jediného. 

Rovněž nezbytné a přitom finančně nejméně náročné je aktualizace stávající dokumentace 

IZS a vytvoření nové typové činnosti řešící problematiku požití BOL. 

Pro zajištění těchto úkolů je nutno mít připravený personál, což vyžaduje přizpůsobit 

vzdělávací systém tak, aby všichni, kterých se tato problematika dotýká, ať již jako hlavní 

činnost, tak vedlejší, byli schopni efektivně plnit úkoly na ně kladené. 

Rovněž tak orgány krizového řízení ORP a krajů, by měly být v této problematice vzdělávány 

a cvičeny. 
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Závěr 

IZS je schopen provádět zásahy u mimořádných událostí ve spojitosti s nálezy munice a NVS 

s vysokou profesionalitou, jak již bylo prakticky mnohokráte prokázáno. Systém, který je 

v současné době zaběhnutý, společně s nově vzniklou Pyrotechnickou službou PČR, která se 

do něj velice rychle a efektivně etablovala, je schopen plnit požadavky na něj kladené v této 

oblasti na velmi vysoké úrovni. 

Přesto není dokonalý a skrývá rezervy, které, pokud budou řešeny, umožní zefektivnění 

celého systému tak, aby v případě omezení běžného života následkem mimořádné události, 

byla doba do jeho obnovení co nejkratší. 

Cílem této diplomové práce bylo na základě analýzy stávajícího systému tyto nedostatky 

rozkrýt a následně navrhnout řešení pro jejich odstranění. 

K závěrům uvedeným ve čtvrté kapitole jsem dospěl po provedení analýzy teoretických 

východisek problému, které jsem dále srovnával s praktickými zkušenostmi, získanými 

během své služby na funkci pyrotechnika PČR. 

Je jisté, že mimořádné události související s problematikou výbušných systému budou i  v 

budoucnosti aktuální a nelze vyloučit ani eskalaci terorismu s využitím trhavin a případně 

i prostředků CBRN na území České republiky. Z tohoto pohledu je jistě na místě se zamyslet 

nad možnostmi realizace navrhovaných opatření.  

Vzhledem k rozsáhlosti problematiky CBRN, ji nebylo pro omezený rozsah tohoto díla, 

věnováno tolik pozornosti jakou si zaslouží. Vzhledem k tomu, doporučuji pokračovat 

v dalším výzkumu zaměřeným na tuto problematiku. 
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ČR     Česká republika 

ČÚZZS    Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 

GŘ HZS    Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

HZS     Hasičský záchranný sbor 

IZS     integrovaný záchranný systém 

NVS     nástražný výbušný systém 

OPIS     operační a informační středisko 

ORP     obec s rozšířenou působností 

OS     operační středisko 

PČR     Policie České republiky 

PO     požární ochrana 

SÚJCHBO    Státní ústav jaderné, biologické a chemické ochrany 

ZZS     zdravotnická záchranná služba 
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