
Seznam příloh 

Příloha č. 1 Ochranné prostředky používané v soupravách, kterými jsou 

vybaveny útvary policie a jejich základní popis: 

 

1) ochranný oblek KLEENGUARD T35 (těžký) 

(opakovaně použitelný ochranný prostředek – typ 3-5, EN 1149-1) 

Nepřetlaková kombinéza preventivně chránící uživatele před jemným prachem a přímým 

stykem s biologicky kontaminovaným materiálem typu B – např. nakaženou, případně 

uhynulou drůbeží virem „ptačí chřipky“. Současně poskytuje ochranu proti kyselinám 

a louhům v pevném skupenství, ale i širokému spektru chemikálií v kapalném skupenství. Je 

to jednodílný overall s kapucí, s těsně svařovanými švy, který lze použít v kombinaci 

s ochrannou maskou a filtrem, nebo respirátorem a ochrannými brýlemi. Kapuce, konce 

rukávů a nohavic jsou ukončeny těsně přiléhající manžetou. Použitý materiál je odolný proti 

protržení. Lze opětovné použít pokud nebyl kontaminován. 

 

2) protichemický oblek 3S Classic Plus – Tyvek 1431 bílé barvy (lehký) 

(jednorázový ochranný prostředek, CE kat. III, typ 4-5-6) 

Lehká nepřetlaková jednorázová kombinéza odolná proti vodě a anorganickým chemikáliím. 

Materiál obleku a způsob ušití dále zajišťuje ochranu uživatele před prachem, bakteriemi 

a viry např. při přímém styku s biologicky kontaminovaným materiálem typu B – nakažená, 

případně uhynulá drůbež virem „ptačí chřipky“. Je to jednodílný overall s kapucí, s těsně 

svařovanými švy, který lze použít v kombinaci s ochrannou maskou a filtrem, nebo 

respirátorem a ochrannými brýlemi. Kapuce, konce rukávů a nohavic jsou ukončeny gumou 

zajišťující dokonalou těsnost. Použitý materiál odolává lehkému mechanickému namáhání. 

 

3) ochranné návleky UH-PE-55 

(jednorázový ochranný prostředek) 

Ochranné návleky na obuv, preventivně chránící uživatele před jemným prachem a přímým 

stykem s biologicky kontaminovaným materiálem typu B – např. nakaženou, případně 

uhynulou drůbeží virem „ptačí chřipky“. Současně poskytují ochranu proti kyselinám 

a louhům v pevném skupenství, ale i širokému spektru chemikálií v kapalném skupenství. 

4) ochranné rukavice MAPA PROFESSIONNEL VITAL 124 

(jednorázový ochranný prostředek) 



Ochranné rukavice chrání uživatele proti nečistotám, prachu a s ním přenášeným 

mikroorganismům (bakteriím, virům), jsou nepropustná pro kapaliny. Rukavice jsou částečně 

odolné proti působení dezinfekčních roztoků a chemikáliím, odolávají lehkému 

mechanickému namáhání.  

 

5) respirátor Venitex M1300V FFP3 

(jednorázový ochranný prostředek, EN 149 : 2001) 

Respirátor zakrývá ústa i nos a vyhovuje každému tvaru obličeje. Má jednoduchý upínací 

systém umožňující pohodlné nastavení pro každou velikost hlavy a zajišťující dokonalé 

přilnutí a těsnění. Zachycuje pevné i kapalné částice cca od 0,3 mikrometru. Účinnost vlastní 

filtrace částic je cca 94 - 99%. 

 

6) brýle UVEX 9301 603 

(opakovaně použitelný ochranný prostředek, EN 166) 

Ochranné umožňují dobrou prostorovou orientaci uživatele. Ochranný rám brýlí je elastický, 

dobře přiléhající k obličeji uživatele, odolávající nárazu a chránící nedioptrický 

panoramatický zorník brýlí před poškozením při pádu na zem. 

 

Před použitím příslušného ochranného prostředku je nezbytné se seznámit a řídit pokyny 

výrobce, které jsou k výrobku přiloženy. Současně je potřeba zkontrolovat, zda neuplynula 

doba, po kterou výrobek splňuje výrobcem garantované parametry. 

 

Složení jednotlivých souprav ochranných prostředků 

Souprava č. 1. 

Respirátor, ochranný oblek lehký, ochranné rukavice, ochranné brýle, návleky na obuv, pár 

jednorázových chirurgických gumových rukavic, 2 ks PE pytlů (o obsahu min. 50 l z toho 

jeden ze silnějšího materiálu), 1 ks lepicí pásky (k utěsnění spojů jednotlivých součástek), 

brašna na dvě soupravy. 

Souprava je určena do všech automobilů P ČR v policejním provedení. v každém vozidle 

bude jedna brašna se dvěma soupravami. 

Poznámka: Veškeré součástky jsou určeny k jednorázovému použití, vyjma ochranných brýlí, 

které jsou po provedení dekontaminace dále použitelné. 

 

Souprava č. 2. . 



Respirátor, ochranný oblek lehký, ochranné rukavice  

Souprava č. 3 

Respirátor, ochranný oblek lehký, ochranné rukavice, ochranné brýle 

 

Dále každá ze souprav obsahuje: brašnu na jednu soupravu, pár jednorázových chirurgických 

gumových rukavic, 2 ks PE pytlů (o obsahu min. 50 l z toho jeden ze silnějšího materiálu), 1 

ks lepicí pásky (k utěsnění spojů jednotlivých součástek) 

Soupravy jsou určeny pro dvě osoby ze Služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen 

SKPV) a dvě osoby z Odboru kriminalistické techniky a expertíz (dále jen OKTE) správ krajů 

a dvě osoby SKPV a dva kriminalistické techniky okresních ředitelství P ČR. Pro každou 

osobu je určena vždy jedna souprava č. 2 a jedna souprava č. 3. Místo návleků na obuv použít 

gumové boty (holinky), které mají tyto osoby v běžné výbavě. 

Poznámka: Veškeré součástky jsou určeny k jednorázovému použití, vyjma ochranných brýlí 

a gumových bot (holinek), které jsou po provedení dekontaminace dále použitelné. 

 

Souprava č. 4. 

Respirátor, ochranný oblek lehký, ochranné rukavice, ochranné brýle, pár jednorázových 

chirurgických gumových rukavic, 2 ks PE pytlů (o obsahu min. 50 l z toho jeden ze silnějšího 

materiálu), 1 ks lepicí pásky (k utěsnění spojů jednotlivých součástek), Brašna na pět souprav. 

Soupravy jsou určeny pro příslušníky pořádkových jednotek správ krajů. Místo návleků na 

obuv použít gumové boty (holinky), které mají příslušníci v běžné výbavě. 

Poznámka: Veškeré součástky jsou určeny k jednorázovému použití, vyjma ochranných 

brýlí a gumových bot (holinek), které jsou po provedení dekontaminace dále použitelné. 

 

Souprava č. 5. 

Ochranný oblek lehký, ochranný oblek těžký / kombinéza, ochranné rukavice – 2 páry, 2 páry 

jednorázových chirurgických gumových rukavic, 2 ks PE pytlů (o obsahu min. 50 l z toho 

jeden ze silnějšího materiálu), 1 ks lepicí pásky (k utěsnění spojů jednotlivých součástek) 

Soupravy jsou určeny pro příslušníky zásahových jednotek správ krajů. Místo návleků na 

obuv, respirátorů a ochranných brýlí použít gumové boty (holinky) a ochranné masky, které 

mají příslušníci v běžné výbavě. 

Poznámka :  veškeré součástky jsou určeny k jednorázovému použití, vyjma ochranných 

masek a gumových bot (holínek), které jsou po provedení dekontaminace dále použitelné 

(kombinézu lze opětovně použít pokud nebyla kontaminována). 



 

Souprava č. 6. 

Respirátor, ochranný oblek lehký, ochranné rukavice, ochranné brýle, pár jednorázových 

chirurgických gumových rukavic, 2 ks PE pytlů (o obsahu min. 50 l z toho jeden ze silnějšího 

materiálu), 1 ks lepicí pásky (k utěsnění spojů jednotlivých součástek) 

Soupravy jsou určeny pro příslušníky Speciální pořádkové jednotky Policie ČR (dále jen SPJ 

PČR) správy hlavního města Praha. Místo návleků na obuv použít gumové boty (holinky), 

které mají příslušníci v běžné výbavě. 

Poznámka: Veškeré součástky jsou určeny k jednorázovému použití, vyjma ochranných brýlí 

a gumových bot (holínek), které jsou po provedení dekontaminace dále použitelné. 

 

Souprava č. 7. 

Respirátor, ochranný oblek lehký, ochranné rukavice, ochranné brýle, návleky na obuv, pár 

jednorázových chirurgických gumových rukavic, 2 ks PE pytlů (o obsahu min. 50 l z toho 

jeden ze silnějšího materiálu), 1 ks lepicí pásky (k utěsnění spojů jednotlivých součástek) 

Soupravy jsou určeny pro Správa cizinecké a pohraniční policie (dále jen SCPP) – hraniční 

přechody dislokované v teritoriu jednotlivých správ krajů. Na každém hraničním přechodu 

budou uloženy vždy dvě soupravy. 

Poznámka: Veškeré součástky jsou určeny k jednorázovému použití, vyjma ochranných brýlí, 

které jsou, po provedení dekontaminace dále použitelné. 

 

Souprava č. 8. 

Ochranný oblek těžký, ochranné rukavice, Pár jednorázových chirurgických gumových 

rukavic, 2 ks PE pytlů (o obsahu min. 50 l z toho jeden ze silnějšího materiálu), 1 ks lepicí 

pásky (k utěsnění spojů jednotlivých součástek) 

Soupravy jsou určeny pro příslušníky ÚOOZ. Místo návleků na obuv, respirátorů 

a ochranných brýlí použít gumové boty (holinky) a ochranné masky, které mají příslušníci 

v běžné výbavě. 

Poznámka :  veškeré součástky jsou určeny k jednorázovému použití, vyjma ochranných 

masek a gumových bot (holínek), které jsou, po provedení dekontaminace dále použitelné 

(kombinézu lze opětovně použít pokud nebyla kontaminována). 

    



Obr. č. 7 SSttuuppnněě  oocchhrraannyy (Zdroj: ESIÁŘ Policejního prezidia 2011)  

  
  
Obr. č. 8 Využití ochranných prostředků (Zdroj: ESIÁŘ Policejního prezidia 2011) 
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Příloha č. 2 - Propojení a řídících vazeb orgánů krizového řízení 
Obr. č. 9 Schéma propojení a řídících vazeb orgánů krizového řízení (v návaznosti na hlavu II zákona 

č. 240/2000 Sb. – krizový zákon) 
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Příloha č. 3 Předávací protokol mapových podkladů 

 



Příloha č. 4 – Infomapa taktického cvičení, formát A2 

Infomapa Císařského louky, Hlavního nádraží se zakreslením základního umístění složek, 

lokalizace objízdných tras a uzávěr v dopravě, lokalizace umístění nástražných výbušných 

systémů, umístění nebezpečné zón, zakreslení postavení odstřelovačů ÚRN.  

Uložena v zadních deskách diplomové práce.  

 


