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 Druhy jednotek PO - § 65  zákona o PO

jednotka

hasičského 

záchranného sboru 

kraje

jednotka

sboru 

dobrovolných hasičů
obce 

jednotka 

hasičského 

záchranného sboru 

podniku

jednotka 

sboru

dobrovolných hasičů
podniku

+ vojenská hasičská jednotka - § 65a zákona o PO
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Územní působnost jednotek PO - příloha zákona o PO

Místní a územní působnost jednotek
sboru dobrovolných hasičů

obcí

územní               

působnost

místní               

působnost

jednotky zasahují

i mimo území zřizovatele 

tj. poskytují pomoc 

podle

požárního poplachového plánu 

i na území ostatních obcí  

jednotky jsou určeny                

k poskytování pomoci 

při likvidaci požárů a jiných

mimořádných událostí 

na území svého zřizovatele

tj. zasahují

v katastrálním území 

„vlastní obce“ 
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Kategorie jednotek PO - příloha zákona o PO

Kategorie JPO

územní působnost místní působnost

JPO I                                       
jednotka

hasičského záchranného sboru

Kraje

JPO IV 
jednotka hasičského záchranného sboru podniku

JPO II
jednotka

sboru dobrovolných hasičů obce

s členy, kteří vykonávají službu

jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání

JPO V 
jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, 

kteří vykonávají službu v jednotce požární 

ochrany dobrovolně

JPO III 
jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

s členy, kteří vykonávají službu

v jednotce požární ochrany dobrovolně

JPO VI 
jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku
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JPO I  - jednotka hasičského záchranného sboru

 Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR)

=> základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek

před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech

(§1 zák. č. 238/2000 Sb., o HZS, ve znění pozdějších předpisů).

Hasičský záchranný sbor tvoří:

• generální ředitelství hasičského záchranného sboru, 

hasičské záchranné sbory krajů, jejichž organizačními součástmi 

jsou jednotky HZS kraje dislokované na jednotlivých stanicích,

• Záchranný útvar HZS ČR,

• Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola 

požární ochrany ve Frýdku-Místku.
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JPO II, III a V  - jednotka SDH obce

• Činnost v jednotce SDH obce (§ 65 zákona o PO)

• Činnost v jednotce SDH obce při hašení požárů, provádění

záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných

událostech se považuje za výkon občanské povinnosti.

• Činnost v jednotce SDH obce při cvičení nebo odborné přípravě

je jiným úkonem v obecném zájmu.

• Činnost v jednotce SDH obce je vykonávána zpravidla

v pracovněprávním vztahu k obci.

• Členové jednotek SDH obcí musí být starší 18 let a musí být

zdravotně způsobilí.
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Akceschopnost jednotek PO

• K zabezpečení plnění svých základních úkolů musí jednotky PO 

zabezpečovat svou trvalou akceschopnost  (§ 70 zákona o PO)

• Základní povinnost jednotky PO:

Nemůže-li jednotka po dobu výkonu služby nepřetržitě 

udržet akceschopnost, velitel jednotky to bezodkladně 

oznámí územně příslušnému operačnímu středisku.

(§ 9 vyhl. o organizaci a činnosti jednotek PO)
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• Akceschopnost jednotky PO

Akceschopností jednotky PO se rozumí připravenost sil a prostředků 

jednotky k provedení zásahu:

• organizační 

• technická 

• odborná 

Organizační připravenost: 

• je stav, kdy početní stav hasičů a vnitřní organizace jednotky

odpovídá kategorii JPO určené příslušným nařízením kraje

k zabezpečení plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany

a jednotka je schopna uskutečnit výjezd na zásah v určeném

časovém limitu .
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Základní početní stav členů jednotek SDH obcí

(příloha č. 4 vyhl. o organizaci a činnosti jednotek PO)

Vnitřní organizace 

jednotky

Kategorie jednotky

JPO II/1 JPO II/2
JPO 

III/1

JPO 

III/2
JPO V

Celkem základní početní stav členů 12 24 12 24 9

Počet členů v pohotovosti

pro výjezd

v dané kategorii jednotky

4 8 4 8 4

Základní početní stav - funkční složení jednotky

Velitel 1 1 1 1 1

Velitel družstva 2 5 2 5 2

Strojník 3 6 4 6 2

Hasič 6 12 5 12 4
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Určený časový limit k výjezdu JPO           

(§ 11 vyhl. o organizaci a činnosti JPO)

Časový

limit 
(min)

Kategorie JPO

2
JPO I JPO IV

jednotka HZS kraje
jednotka HZS 

podniku

5

JPO II

jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají službu 

jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání

10

JPO III JPO V JPO VI

jednotka SDH obce                              

s členy, kteří vykonávají 

službu v jednotce PO 

dobrovolně  

jednotka SDH obce 

s členy, kteří vykonávají 

službu v jednotce požární 

ochrany dobrovolně  

jednotka SDH 

podniku
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Technická připravenost

(§ 18 vyhl. o organizaci a činnosti JPO)

je stav, kdy má jednotka za účelem provedení zásahu připravenu 

požární techniku a věcné prostředky požární ochrany 

a

jsou splněny podmínky pro použití požární techniky a věcných 

prostředků podle dalších předpisů.

(dodržování revizí, kontrol atd.)
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Technická připravenost  

Min.vybavení jednotek SDH obcí 

(příloha č.4 vyhl. o org. a činnosti jednotek PO)                    vysvětlivky : */

Požární technika a věcné 

prostředky požární ochrany  dle 

kategorie JPO

JPO II/1 JPO II/2 JPO III/1 JPO III/2 JPO V

Cisternová automobilová 

stříkačka
1 1 1 1 1*

Dopravní automobil                        1 1 1 1 1*

Automobilový žebřík do 30 m               1** 1** 1** 1** -

Automobilová plošina do 30 m              1** 1** - - -

Odsavač kouře (přetl.ventilátor)  1* 1* 1* 1* 1*

Motorová stříkačka                        1* 1* 1* 1* 1

Izolační dýchací přístroj               4 8* 4 8* 4*

Vozidlová radiostanice 2 2 2 2 -

Přenosná radiostanice 2 4 2 4 1*

Mobilní telefon                           1* 1* 1* 1* 1*
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Minimální vybavení jednotek SDH obcí
(příloha č. 4 vyhl. o organizaci a činnosti jednotek PO)                vysvětlivky: */

* Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je vybavena uvedenou požární
technikou, věcnými prostředky požární ochrany, jen pokud je to odůvodněno
plošným pokrytím, dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu
před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje.

Do počtu izolačních dýchacích přístrojů, přetlakových ventilátorů a motorových
stříkaček se započítávají také tyto prostředky umístěné v CAS nebo v jiné
požární technice ve vybavení jednotky.

** Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce výškovou technikou se
provádí podle obdobné zásady jako u stanic HZS, jednotka je vybavena požární
technikou a věcnými prostředky požární ochrany, jen pokud to odůvodňuje
požární nebezpečí území, havarijní plán kraje nebo dokumentace zdolávání
požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka
zabezpečuje.

*** Kromě minimálního vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce vybavována další požární
technikou a věcnými prostředky požární ochrany nebo jinými prostředky, pokud
je předurčena pro systém záchranných prací při dopravních nehodách,
při haváriích, při živelních pohromách a pro ochranu obyvatelstva.

To platí i v případech, kdy je nadstandardní vybavení požární technikou
a věcnými prostředky požární ochrany a jinými prostředky odůvodněno
havarijním plánem kraje nebo dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž
ochranu před požáry a jinými mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje.
Vybavení požární technikou a prostředky požární ochrany může být zvýšeno až
na 1,5 násobek limitů uvedených v tabulce (zaokrouhluje se nahoru).
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Speciální služby v jednotkách PO:

• Akceschopnost a provozuschopnost požární techniky a věcných

prostředků požární ochrany je zabezpečována prostřednictvím

„služeb“.

• Podle charakteru, účelu a dalších vlastností jsou požární technika

a věcné prostředky začleněny do jednotlivých služeb:

• strojní služba

• chemická služba

• technická služba

• spojová služba

• informační služba
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Vyhlášení poplachu

 vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu podle požárního 

poplachového plánu kraje.

• Vyhlášení požárního poplachu zabezpečují operační střediska

nebo jiná místa určená k vyhlášení požárního poplachu.

Poplach se vyhlašuje:

• akustickými prostředky,

• prostředky telefonního a rádiového spojení, 

• nebo světelným signálem.
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• Signál „Požární poplachʺ - akustické prostředky

(§ 10 vyhl. č. 247)

Požární poplach je vyhlašován jednou přerušeným tónem sirény

během jedné minuty 

a nebo, jde-li o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky 

troubící tón ,,HÓ-ŘÍ", ,,HÓ-ŘÍ" také po dobu jedné minuty. 
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Bojový řád JPO

Pokyn GŘ HZS ČR č. 40/2001

Tento předpis je zejména souhrnem 

technicko - taktických postupů, 

metodických návodů a 

bezpečnostních opatřeních k likvidaci 

požárů a následků živelných pohrom

a jiných mimořádných událostí. 
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 Bojový řád jednotek PO 

Upravuje postupy a zásady při konkrétních činnostech v rámci 
zásahu jednotek PO v celkem osmi částech:

• Obecné zásady

• Nebezpečí

• Řízení

• Požární zásah

• Součinnost 

• Technický zásah

• Nebezpečné látky

• Dopravní nehody


