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I. 

Charakteristika 

1) Organizace místa zásahu spočívá ve vymezení charakteristických prostorů, zón 
a stanovišť podporující taktiku jednotek a řízení zásahu. 

2) Místo zásahu je místo nasazení jednotek a dalších složek IZS a prostor předpokládaných 
účinků mimořádné události. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 

3) Organizaci místa zásahu stanoví velitel zásahu. 

4) Místo zásahu se rozdělí podle situace z hlediska přijaté taktiky a řízení zásahu, při tom se 
vychází zejména z: 
a) druhu, rozsahu a šíření události, 
b) množství jednotek a dalších složek IZS přítomných na místě zásahu, 
c) organizační struktury systému řízení, 
d) nebezpečí na místě zásahu, 
e) dokumentace zdolávání požáru konkrétního objektu, popř. havarijního plánu, 
f) možností požární techniky a věcných prostředků.  

5) Na místě zásahu se podle situace vymezují následující prostory, zóny a stanoviště: 
a) prostor předpokládaného šíření mimořádné události, tzv. zóna ohrožení - 

prostor předpokládaného šíření mimořádné události s důsledky na obyvatele nebo 
objekty, (dle druhu vzniklých škodlivin zasahujících i vzdálené oblasti),  

b) vnější zóna - prostor vymezený pro vedení zásahu; omezuje se zde volný pohyb 
osob a dopravních prostředků; prostor této zóny je vymezen hranicí vnější zóny, 

c) nebezpečná zóna - vymezený prostor bezprostředního ohrožení života a zdraví 
účinky mimořádné události; prostor této zóny ohraničuje hranice nebezpečné zóny; 
vymezuje se zpravidla při ohrožení nasazených sil a prostředků účinky nebezpečných 
látek nebo jiných charakteristických nebezpečí (pád předmětů); je to zóna, kde platí 
z hlediska ochrany životů a zdraví režimová opatření, např. ochranné prostředky, 
stanovená doba pobytu včetně řízeného vstupu a výstupu z této zóny, 

d) bezpečnostní uzávěra - místo řízeného vstupu a výstupu do a z vnější zóny; bývá 
zpravidla umístněna na přístupové komunikaci tak, aby byla možnost provést odklon 
dopravy mimo vnější zónu,  

e) kontaktní stanoviště - místo k navázání prvotního kontaktu přijíždějících sil 
a prostředků s velitelem zásahu, může to být bezpečnostní uzávěra na přístupových 
komunikacích k místu zásahu nebo může být umístěno mimo vnější zónu, 

f) týlový prostor - je prostor pro provedení týlových činností (např. soustředění 
záložních jednotek, odpočinek a stravování, dálková doprava vody), může být 
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i mimo místo zásahu nebo vnější zónu, přitom místo pro odpočinek a stravování sil 
jednotek a složek IZS nemá být společné s jinými prostory a stanovišti, 

g) nástupní prostor - prostor pro soustředění sil a prostředků před jejich nasazením 
k záchranných a likvidačním pracím, 

h) prostor bojového rozvinutí - prostor, kde se provádí hašení požárů, záchranné 
a likvidační práce; může být dělen na úseky popř. sektory, 

i) kontrolní stanoviště - slouží ke kontrolovanému vstupu do nebezpečné zóny, kde se 
i) kontroluje vybavení sil vstupujících do nebezpečné zóny ochrannými 

prostředky,  
ii) sleduje dobu nasazení jednotlivých hasičů a členů složek IZS,   
iii) provádí jištění sil nasazených v nebezpečné zóně; zřizuje se zpravidla při 

zásazích na nebezpečné látky, 
j) dekontaminační prostor – může se skládat z několika dekontaminačních stanovišť 

na hranici nebezpečné zóny zřizovaných pro kontrolovaný výstup a pro 
dekontaminaci, 

k) velitelské stanoviště – místo, odkud se řídí zásah, 
l) stanoviště štábu - místo štábu, 
m) prostor pro poskytnutí zdravotní péče - místo pro soustředění zraněných 

osob,vybraná po poradě s vedoucím lékařem, 
n) shromaždiště evakuovaných osob, zvířat a materiálu - bezpečné místo dle možnosti 

chráněné před povětrnostními a dalšími vlivy ve vnější zóně nebo mimo ni;  
o) prostor pro náhradní ustájení evakuovaných nebo zachráněných zvířat 

popřípadě též poskytnutí veterinární péče, 
p) prostor pro umístění a identifikaci obětí, 
q) stanoviště pro informování o osobách postižených mimořádnou událostí, 
r) stanoviště pro informování sdělovacích prostředků. 

6) Velitel zásahu může na základě dohody s vedoucími ostatních složek IZS nebo na 
základě jejich požadavků zřizovat i jiné prostory a stanoviště.  

7) Velitel zásahu musí sledovat v průběhu zásahu vývoj situace a v případě potřeby určenou 
organizaci místa zásahu měnit tak, aby odpovídala potřebám a reálné situaci na místě 
zásahu. 
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