
Roãník 2005

Vûstník
p r áv n í c h  p fi e d p i s Û  P a r d u b i c k é h o  k r a j e

âástka 4 Rozesláno dne 15. prosince 2005

O B S A H

1. Nafiízení Pardubického kraje, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení plo‰ného pokrytí území Pardubického
kraje jednotkami poÏární ochrany

Strana 181 Vûstník právních pfiedpisÛ PlzeÀského kraje âástka 1/2001



âástka 4/2005 Vûstník právních pfiedpisÛ Pardubického kraje Strana 182

Rada Pardubického kraje vydává v souladu s § 7 zá-
kona ã. 129/2000 Sb., o krajích, ve znûní zákona ã. 273/2001
Sb., zákona ã. 320/2001 Sb., zákona ã. 450/2001 Sb., zákona
ã. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu ã. 404/2002 Sb.
a podle § 27 odst. 2 písm. b) zákona ã. 133/1985 Sb., o po-
Ïární ochranû, ve znûní zákona ã. 425/1990 Sb., zákona
ã. 40/1994 Sb., zákona ã. 203/1994 Sb., zákona ã. 163/1998
Sb., zákona ã. 71/2000 Sb., zákona ã. 237/2000 Sb., zákona
ã. 320/2002 Sb. a zákona ã. 413/2005 Sb. (dále jen „zá-
kon“) toto nafiízení:

âÁST PRVNÍ
âl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Nafiízením se stanovují podmínky a rozsah plo‰-
ného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami po-
Ïární ochrany, vãetnû stanovení typu jednotek poÏární
ochrany a pfiedurãenosti k záchrann˘m pracím na území
Pardubického kraje, a to v souladu se zákonem stanove-
n˘mi podmínkami a principem plo‰ného pokrytí.

(2) Plo‰né pokrytí je systém organizace jednotek po-
Ïární ochrany, realizovan˘ plo‰n˘m rozmístûním sil
a prostfiedkÛ jednotek poÏární ochrany, kter˘m je stano-
vena základní úroveÀ garantované pomoci poskytované
zásahem jednotek poÏární ochrany v závislosti na stupni
nebezpeãí katastrálního území obce nebo objektu.

âÁST DRUHÁ
âl. 2

Základní úroveÀ garantované pomoci

Vnitfiní organizace a vybavení jednotek poÏární
ochrany1) vãetnû dislokace jejich jednotliv˘ch druhÛ
a kategorií jsou voleny tak, aby v závislosti na stupni ne-
bezpeãí bylo katastrální území obce zabezpeãeno poÏa-
dovan˘m mnoÏstvím sil a prostfiedkÛ pfii splnûní poÏado-

vané doby jejich dojezdu na místo zásahu v souladu se
základní tabulkou plo‰ného pokrytí,2) která vyjadfiuje zá-
kladní úroveÀ pomoci garantované zásahem jednotek
poÏární ochrany ve smyslu ustanovení zákona.

âl. 3
Kategorie jednotek poÏární ochrany

v plo‰ném pokrytí

(1) Základní kategorizace jednotek poÏární ochra-
ny (nebo téÏ „JPO“) je upravena zákonem.

(2) Pro úãely plo‰ného pokrytí se jednotky poÏární
ochrany na území Pardubického kraje rozdûlují do kate-
gorií se stanovením potfiebné doby dojezdu na místo zá-
sahu v závislosti na vzdálenosti takto:

a) jednotky poÏární ochrany s územní pÛsobností
Na v˘zvu územnû pfiíslu‰ného operaãního a in-
formaãního stfiediska Hasiãského záchranného
sboru Pardubického kraje (dále jen „územnû pfií-
slu‰né operaãní stfiedisko“) provádí zásah i mimo
katastrální území obce, v níÏ jsou dislokovány.
Jde o tyto jednotky:
1. kategorie JPO I – jednotka poÏární ochrany

Hasiãského záchranného sboru Pardubického
kraje (dále jen „HZS kraje“), s územní pÛsob-
ností do 20 minut jízdy z místa dislokace; za-
ji‰Èuje v˘jezd do 2 minut od vyhlá‰ení popla-
chu; dojezdová vzdálenost z místa dislokace je
15 aÏ 20 km,

2. kategorie JPO II – jednotka poÏární ochrany
sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ obce s ãleny, ktefií
vykonávají sluÏbu jako svoje hlavní nebo ved-
lej‰í povolání, s územní pÛsobností do 10 mi-
nut jízdy z místa dislokace; zaji‰Èuje v˘jezd do
5 minut od vyhlá‰ení poplachu; dojezdová
vzdálenost z místa dislokace je 7,5 aÏ 10 km,

3. kategorie JPO III – jednotka poÏární ochrany
sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ obce s ãleny, ktefií

1
NA¤ÍZENÍ

Pardubického kraje ã. 1/2005
ze dne 15. listopadu 2005,

kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení plo‰ného pokrytí
území Pardubického kraje jednotkami poÏární ochrany

1) Pfiílohy ã. 3, 4 a 5 vyhlá‰ky MV ã. 247/2001 Sb., o organizaci a ãinnosti jednotek poÏární ochrany, ve znûní vyhl. ã. 226/2005 Sb.
2) Pfiíloha k zákonu ã.133/1985 Sb., o poÏární ochranû.
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vykonávají sluÏbu v jednotce poÏární ochrany
dobrovolnû, s územní pÛsobností do 10 mi-
nut jízdy z místa dislokace; zaji‰Èuje v˘jezd do
10 minut od vyhlá‰ení poplachu; dojezdová
vzdálenost z místa dislokace je 7,5 aÏ 10 km.

b) jednotky poÏární ochrany s místní pÛsobností
Plní úkoly v místnû pfiíslu‰ném katastrálním úze-
mí obce nebo areálu podniku svého zfiizovatele,
pfiípadnû na v˘zvu územnû pfiíslu‰ného operaãní-
ho stfiediska zabezpeãují vyslání speciální poÏární
techniky zpravidla na základû uzavfiené písemné
dohody; v tomto pfiípadû v‰ak zfiizovatel definuje
podmínky zaji‰tûní poÏární ochrany v místû pÛ-
sobnosti po dobu nepfiítomnosti jednotky3):
1. kategorie JPO IV – jednotka hasiãského zá-

chranného sboru podniku zfiizovaná právnic-
kou nebo podnikající fyzickou osobou;poskytu-
je speciální poÏární techniku na v˘zvu územnû
pfiíslu‰ného operaãního stfiediska; zaji‰Èuje v˘-
jezd do 2 minut od vyhlá‰ení poplachu,

2. kategorie JPO V – jednotka poÏární ochrany
sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ obce s ãleny, ktefií
vykonávají sluÏbu v jednotce poÏární ochrany
dobrovolnû; zaji‰Èuje v˘jezd do 10 minut od
vyhlá‰ení poplachu; dojezdová vzdálenost je
3,5 aÏ 5 km,

3. kategorie JPO VI – jednotka poÏární ochrany
sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ podniku zfiizovaná
právnickou nebo podnikající fyzickou osobou;
poskytuje speciální poÏární techniku na v˘zvu
územnû pfiíslu‰ného operaãního stfiediska; zaji‰-
Èuje v˘jezd do 10 minut od vyhlá‰ení poplachu.

(3) V˘jezdy pfiíslu‰n˘ch jednotek poÏární ochrany,
provádûné za úãelem soustfiedûní poÏadovaného mnoÏ-
ství sil a prostfiedkÛ na místû zásahu, musí splÀovat poÏa-
davky stanovené zákonem.

(4) Seznam tûchto jednotek vãetnû jejich kategoriza-
ce je uveden v pfiíloze tohoto nafiízení.

âl. 4
Pfiedurãenost jednotek poÏární ochrany

k záchrann˘m pracím

(1) Dle pfiedurãenosti pro dopravní nehody se rozli-
‰ují tyto typy jednotek poÏární ochrany:

A Jednotka kategorie JPO I pfiedurãená pro zá-
chranné práce na dálnicích, rychlostních silni-
cích I. tfiídy, rychlostních místních komunikacích
a silnicích I. tfiídy pro dálkovou a mezistátní
dopravu (tzv. silnice typu „E“) urãená Minis-
terstvem vnitra – generálním fieditelstvím Ha-
siãského sboru âeské republiky na návrh
HZS kraje.
Je vybavena rychl˘m zásahov˘m automobilem
(dále jen „RZA“) nebo technick˘m automobi-
lem (dále jen „TA“) minimálnû hmotnostní
tfiídy4) L nebo cisternovou automobilovou
stfiíkaãkou (dále jen „CAS“) v (technickém/
/základním) provedení minimálnû hmotnostní
tfiídy4) M.
Zaji‰Èuje pohotovost vyãlenûné osádky k pro-
vedení záchrann˘ch prací v poãtu 2 osob nad
rámec základního poãetního stavu smûny pfií-
slu‰né stanice HZS kraje stanovené zvlá‰tním
právním pfiedpisem.5)

B Jednotka kategorie JPO I, v˘jimeãnû JPO II
pfiedurãená pro záchranné práce na v‰ech sil-
nicích I. a II. tfiídy, urãená Ministerstvem vnit-
ra – generálním fieditelstvím Hasiãského zá-
chranného sboru âeské republiky na návrh
HZS kraje.
Je vybavena vozidlem TA minimálnû hmot-
nostní tfiídy4) L nebo CAS v (technickém/zá-
kladním) provedení minimálnû hmotnostní
tfiídy4) M.

C Jednotka kategorie JPO I pfiedurãená pro zá-
chranné práce na v‰ech komunikacích urãená
Ministerstvem vnitra – generálním fieditel-
stvím Hasiãského záchranného sboru âeské
republiky na návrh HZS kraje nebo jednotka
kategorie JPO II, v˘jimeãnû JPO III, pfied-
urãená pro záchranné práce na vybran˘ch úse-
cích dálnic, rychlostních silnic I. tfiídy, rychlost-
ních místních komunikací a silnic I. tfiídy pro
dálkovou a mezistátní dopravu urãená územ-
nû pfiíslu‰n˘m HZS kraje.
Je vybavena vozidlem CAS v technickém pro-
vedení.

D Jednotka kategorie JPO II, resp. JPO III, pfie-
durãená pro silniãní dopravní nehody na silni-

3) § 73 zákona ã. 133/1985 Sb.
4) Pfiíloha ã. 1 vyhlá‰ky ã. 49/2003 Sb.
5) Pfiíloha ã. 3 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb.
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cích II. a III. tfiídy a místních komunikacích
II. aÏ IV. tfiídy.
Je vybavena vozidly CAS nebo dopravním
automobilem (dále jen „DA“), která mají ve
v˘bavû alespoÀ sadu ruãních vypro‰Èovacích
nástrojÛ.

E Opûrná jednotka kategorie JPO I pfiedurãená
pro zdvihání tûÏk˘ch bfiemen pfii provádûní
záchrann˘ch prací nebo i jin˘ch haváriích vy-
bavená automobilov˘m jefiábem s nosností do
20 tun. Jedná se o práce pfieváÏnû v souvislosti
s dopravními nehodami nákladních automobi-
lÛ a jin˘ch tûÏk˘ch dopravních prostfiedkÛ.

F Jednotka kategorie JPO I pfiedurãená pro zdvi-
hání tûÏk˘ch bfiemen pfii provádûní záchran-
n˘ch prací nebo i jin˘ch haváriích vybavená
automobilov˘m jefiábem s nosností v rozmezí
nad 20 tun. Jedná se o práce pfieváÏnû v sou-
vislosti s nehodami dopravních prostfiedkÛ.

(2) Pro dálnice, rychlostní silnice I. tfiídy a silnice
I. tfiídy je stanovena doba dojezdu jednotek poÏární
ochrany na místo zásahu 15 minut, maximálnû v‰ak do
20 minut. Pro ostatní druhy silnic a komunikací je doba
dojezdu jednotek poÏární ochrany na místo zásahu dána
dislokací tûchto jednotek.

(3) Pro provádûní speciálních ãinností napfiíklad pfii
dopravních nehodách, haváriích nebezpeãn˘ch látek,
Ïivelních pohromách jsou z jednotek kategorií JPO I,
JPO II a JPO III vyãlenûny jednotky, které jsou k tûmto
ãinnostem pfiedurãeny sv˘m vybavením a organizací.

(4) Dle pfiedurãenosti na havárie se rozli‰ují násle-
dující typy jednotek poÏární ochrany:

O Vybraná jednotka kategorie JPO I urãená Mi-
nisterstvem vnitra – generálním fieditelstvím
Hasiãského záchranného sboru âeské repub-
liky na návrh HZS kraje.
Zaji‰Èuje pohotovost skupiny 3 specialistÛ na
nebezpeãné látky k v˘jezdu nad rámec základ-
ního poãetního stavu smûny pfiíslu‰né stanice
HZS kraje stanovené zvlá‰tním právním pfied-
pisem.5)

Maximální doba dojezdu jednotky typu „O“
z místa dislokace této jednotky na pfiedpoklá-
dané nejvzdálenûj‰í místo zásahu je 120 mi-
nut.

S Vybraná jednotka kategorie JPO I urãená Mi-
nisterstvem vnitra – generálním fieditelstvím
Hasiãského záchranného sboru âeské repub-
liky na návrh HZS kraje dislokovaná v mís-
tech hlavních pfiepravních tras nebezpeãn˘ch
látek.
Maximální doba dojezdu jednotky typu „S“
z místa dislokace této jednotky na pfiedpo-
kládané nejvzdálenûj‰í místo zásahu je 40 mi-
nut.

Z KaÏdá jednotka HZS kraje kategorie JPO I
nezafiazená do typu „S“ nebo „O“ nebo vy-
braná jednotka kategorie JPO II urãená
územnû pfiíslu‰n˘m HZS kraje.

(5) Pfiedurãenost jednotek HZS kraje kategorie JPO I
stanovuje Ministerstvo vnitra – generální fieditelství 
Hasiãského záchranného sboru âeské republiky ve spo-
lupráci s HZS kraje. Pfiedurãenost ostatních jednotek po-
Ïární ochrany stanovuje HZS kraje.

(6) Seznam takto pfiedurãen˘ch jednotek je uveden
v pfiíloze tohoto nafiízení.

âl. 5
Finanãní zabezpeãení realizace plo‰ného pokrytí

Finanãní zabezpeãení realizace plo‰ného pokrytí je
fie‰eno zákonem.6)

âl. 6
Dokumentace k zabezpeãení plo‰ného pokrytí

(1) HZS kraje v souladu s právními pfiedpisy7) vede
dokumentaci k zabezpeãení plo‰ného pokrytí území kra-
je jednotkami poÏární ochrany a odpovídá za její aktua-
lizaci, zejména podle zmûn stupnû nebezpeãí katastrál-
ních území obcí a podle akceschopnosti jednotek
poÏární ochrany.

6) napfi. § 24 odst. 1 písm. d) zákona ã. 133/1985 Sb.
§ 27 odst. 1 písm. d) zákona ã. 133/1985 Sb.
§ 27 odst. 3 písm. b) zákona ã. 133/1985 Sb.
§ 29 odst. 1 písm. d) zákona ã. 133/1985 Sb.

7) § 5 nafi. vlády ã. 172/2001 Sb. k provedení zákona o poÏární ochranû.
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(2) Dokumentace k zabezpeãení plo‰ného pokrytí
obsahuje:

a) stanovení stupnû nebezpeãí katastrálních území
obcí Pardubického kraje v souladu s právním
pfiedpisem,

b) seznam jednotek poÏární ochrany zabezpeãují-
cích plo‰né pokrytí, jejich dislokaci a pfiedurãení
podle základní tabulky plo‰ného pokrytí území
obcí Pardubického kraje,

c) cílové poãetní stavy jednotek poÏární ochrany
s územní pÛsobností a jejich vybavení poÏární
technikou a vûcn˘mi prostfiedky poÏární ochrany,

d) seznamy jednotek poÏární ochrany pfiedurãen˘ch
pro systémy záchrann˘ch prací, zejména pfii do-
pravních nehodách, Ïivelních pohromách, havá-
riích a pro ochranu obyvatelstva,

e) zpÛsob, kter˘m kraj finanãnû zabezpeãí plo‰né
pokrytí.

(3) Pro provedení aktualizace pfiedkládají obce vÏdy
k 15. lednu pfiíslu‰ného roku, poãínaje rokem 2006, HZS
kraje zmûny, které by mohly ovlivnit zabezpeãení plo‰-
ného pokrytí. Dal‰í pfiípadné zmûny, vãetnû informací
vyÏádan˘ch HZS kraje, obce pfiedkládají HZS kraje
i v prÛbûhu roku.

(4) HZS kraje neprodlenû pfiedkládá radû kraje ná-
vrh na zmûnu nafiízení kraje k zabezpeãení plo‰ného po-
krytí v pfiípadû, Ïe se zmûní kritéria rozhodná pro stano-
vení stupnû nebezpeãí katastrálního území obce.8)

(5) Dokumentace k zabezpeãení plo‰ného pokrytí
vãetnû mapy plo‰ného pokrytí je uloÏena v sídle HZS
kraje a v sídle Pardubického kraje.

âÁST T¤ETÍ
âl. 7

Závûreãné ustanovení

(1) Dal‰í v˘stavba a organizace jednotek poÏární
ochrany pro systém plo‰ného pokrytí je realizována po-
stupnû, v závislosti na finanãních moÏnostech státu, kra-
je, obcí a dal‰ích subjektÛ, s cílem dosáhnout plánované
garance záchrany ÏivotÛ a majetkÛ nejpozdûji v roce
2010.

(2) Nafiízení nab˘vá úãinnosti 1. ledna 2006.

(3) Zru‰uje se nafiízení Pardubického kraje ã. 2/2002,
ve znûní nafiízení ã. 4/2004, kter˘m se stanoví podmínky
k zabezpeãení plo‰ného pokrytí území Pardubického
kraje jednotkami poÏární ochrany.

8) § 1 odst. 1 písm. a) vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb.

Ing. Michal Rabas v. r.
hejtman

Ing. Roman Línek v. r.
1. námûstek hejtmana
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ASPI, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401


