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P O K Y N 
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

ze dne 3. listopadu 2014, 
kterým se mění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR  

č. 46/2013, kterým se stanoví postup Hasičského záchranného sboru ČR  
při zjišťování příčin vzniku požárů 

 
Čl. I 

       Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 46/2013, kterým se 

stanoví postup Hasičského záchranného sboru ČR při zjišťování příčin vzniku požárů, se mění 

takto: 

1.   V čl. 2 odst. 1 písmeno g) zní: 

„g) závažným požárem požár, s výjimkou požáru vzniklého dopravní nehodou, jak je  
       uvedeno v čl. 10 tohoto pokynu, u kterého bylo naplněno nebo se předpokládá, že  
       došlo k naplněn minimálně jednoho z těchto tří kritérií 

1. došlo k usmrcení 3 a více osob, 
2. došlo ke zranění 7 a více osob nebo 
3. skutečná nebo předpokládaná výše škody je 20 mil. Kč a vyšší,“. 

2.  V čl. 4 odst. 9 se písmeno d) zní: 

„d)  který provede odběr výrobku nebo vzorku, zpracuje Protokol o odběru výrobku nebo 

vzorku (viz vzor č. 1). V případě, kdy zasílá či předává výrobky nebo vzorky k provedení 

požárně technické expertízy, předkládá Žádost o provedení požárně technické expertízy 

(viz vzor č. 2); tuto žádost předloží i v případě, kdy výrobky nebo vzorky odebere na 
místě expertizní skupina. Po dohodě s TÚPO, IOO nebo CHL poskytuje fotodokumentaci, 
videozáznamy, záběry z termokamery apod. v originálním rozlišení z místa požáru, která 

má souvislost s odebraným výrobkem nebo vzorkem. K tomuto účelu může použít 

elektronické datové uložiště, zřízené generálním ředitelstvím. Informuje příslušnou 

expertizní skupinu o všech nových skutečnostech ovlivňujících zjišťování příčiny vzniku 
požáru a expertizní činnost,“.        

3.  V čl. 8 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3. 

4.  V čl. 9 odst. 1 písmeno d) zní: 

„d) zpráva o zásahu (Její kopie nebo stejnopis či odkaz na zálohované elektronické  
       úložiště, kde je zpráva o zásahu archivována. Součástí zprávy o zásahu mohou být  
       dílčí zprávy o zásahu. Ukládání této dokumentace do doby její archivace si HZS kraje  
       stanoví interním aktem řízení.),“. 

5. Článek 16 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 19 až 24 zní: 

„Čl. 16 

Materiálně technické vybavení  
pro účely vyšetřování požárů a expertizní činnosti 

     „(1) Základní povinné vybavení pro zabezpečení vyšetřování požárů a expertizní činnosti 
tvoří:  

a) vyšetřovací automobil vybavený podle technických podmínek stanovených MV-
generálním ředitelstvím HZS ČR 19), 
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b) osobní ochranné prostředky 20), povrch skořepiny přilby může být proveden v barvě 

modré 21), 
c) vesta provedená ve fluorescenční červené barvě a označená pouze retroreflexním 

nápisem „VYŠETŘOVATEL POŽÁRŮ“ 22), 
d) spojové prostředky, zejména mobilní telefon a radiostanice, 
e) dokumentace nutná pro vyšetřování požárů, 
f) pomůcky a vybavení pro pořizování písemností na místě požáru, zpracovávání 

podkladů a zadaných úkonů v rámci vyšetřování požárů. 

       (2) Doplňující povinné vybavení pro zabezpečení vyšetřování požárů a expertizní 

činnosti tvoří: 

  1. ruční svítilna (kompatibilní s dobíjením ve vybavení vyšetřovacího automobilu) 
  2. zkoušečka pro el. napětí a el. proud 
  3. digitální fotoaparát minimálně s velikostí snímacího čipu APS-C 23) včetně náhradního 

paměťového média, náhradní baterie a externího blesku 
  4. prostorový teploměr bezkontaktní 
  5. diktafon 
  6. poznámkový blok a psací potřeby 
  7. pásmo (min. 30 m) nebo jiné náhradní zařízení na měření větších vzdáleností 
  8. kovové pásmo na měření vzdálenosti s milimetrovou stupnicí v délce nejméně 1 m 
  9. měřítko pro fotografie 
10. tabulky s čísly pro fotografie 
11. injekční stříkačka 50 cm3 s hadičkou minimální délky 1 m 
12. pipeta s gumovým balónkem 
13. indikační papírky na stanovení pH 
14. mycí pasta na ruce bez použití vody 
15. gumové chirurgické rukavice 
16. respirátory 
17. schválené obaly na odběr výrobků nebo vzorků 24) 
18. papírový sáček (5 kg) 10 ks 
19. buničitá vata ke stěrům 
20. průhledná lepicí páska 
21. nůž zavírací účelový 
22. kladivo 750 g 
23. sekáč plochý 
24. kleště kombinované 
25. kleště štípací stranové 
26. šroubováky ploché nejméně tří velikostí 
27. šroubováky křížové nejméně tří velikostí 
28. nůžky na plech 
29. univerzální čtyřhranný klíč na rozvaděče 
30. sada klíčů na matice oboustranné 
31. ruční pilka na ocel (včetně náhradního listu) 
32. ruční pilka na dřevo 
33. nůžky na papír 
34. pinzeta střední 
35. lupa 
36. klubko provázku. 
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(3) Doplňující povinné vybavení pro zabezpečení vyšetřování požárů a expertizní 

činnosti se prioritně umisťuje do příslušných brašen a sad, které tvoří požární příslušenství 

vyšetřovacího automobilu 19). 

_________________________  
19)  Technické podmínky pro pořízení požárního automobilu (Vyšetřovací automobil-TP-STS/19-2014, vydané  
      dne 8. září 2014 pod č.j. MV-86133-2/PO-IZS-2014). 
20)  Čl. 3 odst. 5 písm. a) Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 38/2014, kterým se stanoví podmínky pro  
      poskytování osobních ochranných prostředků příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR. 
21)  Čl. 5 odst. 2 Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 42/2014, kterým se upřesňuje označení hasičů u zásahu. 
22)  Čl. 2 písm. d) Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 42/2014. 
23)  Zkratka pro označení formátu snímacích čipů používaných v digitálních fotoaparátech vychází z anglického  
      Advanced Photo System type-C.  
24)   Č.j. MV-30025-1/PO-2008 z 28.3.2008.“. 
  
6. Vzor č. 1 „Žádost o provedení požárně technické expertizy“ se označuje jako vzor č. 2  

a vzor č. 2 „Protokol o odběru výrobku nebo vzorku“ se označuje jako vzor č. 1. 

 

Čl. II 

     Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. 

 

 

 

Čj. MV-136624-1/PO-PRE-2014 
 

Generální ředitel HZS ČR 
brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba v. r. 

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




