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I. 

Charakteristika 

1) Uzavření místa zásahu je činnost, která vede ke zvýšení bezpečnosti zasahujících jednotek 
i ostatních osob přítomných na místě zásahu a jejím blízkém okolí. 

2) Cílem uzavření místa zásahu je také: 
a) vymezit vnější zónu, vyloučit z tohoto prostoru všechny nepovolané osoby a odstranit 

případné překážky, 
b) zajistit ve vnější zóně řízený vstup a výstup  prostřednictvím bezpečnostní uzávěry, 
c) zajistit, aby nedošlo k nežádoucímu znehodnocování důkazového materiálu pro ná-

sledné vyšetřování události, 
d) zajistit, aby nedocházelo k ničení nebo zcizování majetku, který musel být ponechán 

bez dozoru. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 

3) O uzavření místa zásahu rozhoduje velitel zásahu na základě získaných poznatků 
o charakteru události, nebezpečí a způsobu nasazení sil a prostředků.  

4) Velitel zásahu pro uzavření místa zásahu využívá zejména Policii ČR, obecní policii, 
popř. pracovníky bezpečnostních agentur nebo strážní služby, kteří smluvně zajišťují 
ostrahu dotčených objektů a prostor, s cílem omezit nasazení jednotek na tuto činnost. 

5) Uzavřít místo zásahu mohou také hasiči. Velitelé jednotek hasičských záchranných sborů 
podniků, velitelé jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotek sborů 
dobrovolných hasičů podniků a velitelé zásahů jsou při plnění svých úkolů na úseku 
požární ochrany oprávněni nařídit v souvislosti se zdoláváním požáru nebo při cvičení 
jednotky, aby se z místa zásahu vzdálily osoby, jejichž přítomnost není potřebná, nebo 
aby se podřídily jiným omezením nutným k úspěšnému provedení zásahu 1. 

6) Velitel zásahu je při provádění záchranných a likvidačních prací při zásahu několika 
složek IZS dále oprávněn 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 2. 

                                                 
1 § 88 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
2 § 19 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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7) Příslušník je oprávněn vyzvat každého, aby   
a) po nezbytnou dobu nevstupoval na příslušníkem určené místo nebo se po nezbytnou 

dobu na takovém místě nezdržoval, je-li to nutné pro zabezpečení plnění úkolu,  
b) po nezbytnou dobu setrval na příslušníkem určeném místě nebo strpěl nezbytná 

opatření pro ochranu života nebo zdraví odpovídající druhu nebezpečí, hrozí-li mu 
závažné ohrožení života nebo zdraví, nebo  

c) se podrobil jiným nezbytným omezením vyplývajícím ze zásahu, je-li to nutné pro za-
bezpečení plnění úkolu 3. 

8) Pro uzavření místa zásahu se využívá technických prostředků s ohledem na charakter 
místa události, viditelnost a klimatické podmínky.  

9) Rozsah opatření souvisejících s uzavřením místa zásahu musí být odpovídající 
skutečnostem uvedených v odstavcích 1 a 2. 

III. 

Očekávané zvláštnosti 

10) Při uzavření místa zásahu je nutné počítat zejména s následujícími komplikacemi: 
a) práce spojené s uzavřením místa zásahu mohou být svým rozsahem komplikovanější 

a složitější než práce spojené s vlastní likvidací události nebo jejím omezením, 
b) při zahájení zásahu velitel zásahu zajišťuje uzavření místa zásahu s omezenými silami,  
c) uzavření místa zásahu může ztížit dojezd dalších povolávaných sil a prostředků nebo 

i přístup povolaných osob,  
d) je třeba počítat s nedisciplinovaností osob vykázaných mimo uzavřenou oblast (časová 

náročnost), 
e) v průběhu zásahové činnosti se situace dynamicky mění; to může vést k 

přehodnocování způsobu a rozsahu uzavření místa zásahu, 
f) uzavření místa zásahu může trvat i v době, kdy zde již zasahující jednotky žádnou 

činnost nevykonávají, 
g) lze očekávat snahu proniknutí zástupců sdělovacích prostředků, příbuzných 

postižených nebo dalších nežádoucích osob do vnější zóny. 

                                                 
3 § 26 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů 

(zákon o hasičském záchranném sboru).  
 


