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41 
P O K Y N 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 
ze dne 30. listopadu 2017, 

kterým se vydává Bojový řád jednotek požární ochrany 
 

     V souladu s § 24, § 70 a § 71 zákona č. 133/1985 Sb., o požární  ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany, ve znění pozdějších předpisů a k zabezpečení jednotného postupu při výkonu služby   
se stanoví: 

Čl. 1 
Bojový řád jednotek požární ochrany 

(1) Jednotky požární ochrany (dále jen „jednotky PO“) se při odborné přípravě a zásahu řídí 
taktickými postupy stanovenými Ministerstvem vnitra-generálním ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru České republiky (dále jen „generální ředitelství HZS ČR“), které jsou 
obsaženy v Bojovém řádu jednotek PO. 

(2) Vzdělávací zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky a Střední odborná 
škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany se při výuce a výcviku 
příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek PO řídí Bojovým řádem jednotek PO. 

(3) Bojový řád jednotek PO se člení podle obsahu do kapitol a metodických listů. Kapitoly 
se označují písmeny: 

a) kapitola D - dopravní nehody, 
b) kapitola L - nebezpečné látky, 
c) kapitola N - nebezpečí, 
d) kapitola O - obecné zásady, 
e) kapitola P - požární zásah, 
f) kapitola Ř - řízení, 
g) kapitola S - součinnost, 
h) kapitola T - technický zásah, 
i) kapitola Ob - ochrana obyvatelstva. 

(4) Jednotlivé metodické listy se označují čísly (např. metodický list č. 1 kapitoly L)  
a zpravidla se člení  na tři části (charakteristika, úkoly a postup činnosti / předpokládaný 
výskyt, očekávané zvláštnosti / ochrana). 

(5) Metodické listy schvaluje generální ředitel HZS ČR. Vydání metodických listů a jejich 
změny oznamuje generální ředitelství HZS ČR ve Sbírce interních aktů řízení generálního 
ředitele HZS ČR. Schválené metodické listy se uveřejňují v plném znění na Internetu HZS 
ČR. 

(6) Ředitel hasičského záchranného sboru kraje o vydání metodických listů a jejich změnách 
informuje velitele jednotek PO v okruhu své územní působnosti. 

 
Čl. 2 

Zrušovací ustanovení 

       Zrušuje se: 

a) Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, kterým se  
 vydává Bojový řád jednotek požární ochrany, 
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b) Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 38/2002, kterým se   
 mění Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, 

c) Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 52/2004, kterým se   
 mění Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, kterým  
 se vydává Bojový řád jednotek požární ochrany, ve znění Pokynu generálního ředitele  
 HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 38/2002, 

d) Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 46/2005, kterým se   
 mění Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, kterým  
 se vydává Bojový řád jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, 

e) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 12/2006, kterým se mění Pokyn generálního  
 ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, kterým se vydává Bojový řád  
 jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, 

f) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 61/2007, kterým se mění Pokyn generálního  
 ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, kterým se vydává Bojový řád  
 jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, 

g) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 42/2011, kterým se mění Pokyn generálního  
 ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, kterým se vydává Bojový řád  
 jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, 

h) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 57/2012, kterým se mění Pokyn generálního  
 ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, kterým se vydává Bojový řád  
 jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, 

i) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 61/2016, kterým se mění Pokyn generálního  
 ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, kterým se vydává Bojový řád  
 jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Čl. 3 

Účinnost 

      Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 

 
Čj. MV-130527-1/PO-IZS-2017 
 

Generální ředitel HZS ČR 
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba  

v z. náměstek generálního ředitele HZS ČR 
brig. gen. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc., v. r. 

 
Obdrží: 
HZS krajů 
Záchranný útvar HZS ČR 
SOŠ PO a VOŠ PO 
MV-generální ředitelství HZS ČR 

 

 

 

 

 




