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62 
P O K Y N 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 
ze dne 21. prosince 2016, 

kterým se vydává Řád technické služby Hasičského záchranného sboru České republiky 
 
      V souladu s § 24 odst. 1 písm. i) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 5 odst. 1 a 7 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 
požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. (dále jen „vyhláška“), se stanoví: 

 
Čl. 1 

Vymezení pojmů 

      Pro účely tohoto pokynu se rozumí: 

a) organizační složkou Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“) 
MV-generální ředitelství HZS ČR (dále jen „generální ředitelství“), hasičský záchranný 
sbor kraje, Záchranný útvar HZS ČR, Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší 
odborná škola požární ochrany a vzdělávací, technická a jiná účelová zařízení generálního 
ředitelství, 

b) uživatelem příslušník nebo zaměstnanec HZS ČR (dále jen „příslušník“), používající 
prostředek technické služby v organizačním nebo operačním řízení, 

c) technikem příslušník s odborností 1) technik-technická služba, nebo hasič technik-
technická služba, určený k plnění úkolů technické služby podle čl. 2 odst. 3, 

d) osobou pověřenou příslušník určený podle čl. 2 odst. 3 k udržování provozuschopnosti 
prostředků technické služby pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou, 

e) odbornou způsobilostí požadavky na odborné znalosti a praktické dovednosti nezbytné 
pro výkon zastávané funkce v souladu s § 32 vyhlášky. V případě jednotlivých příslušníků 
určených podle čl. 2 odst. 3 se jedná o odbornou způsobilost získanou odbornou přípravou 
k získání odborné způsobilosti (technik) nebo základní odbornou přípravou (uživatel 
prostředků technické služby) nebo odbornou přípravou prohloubenou specializačním 
kurzem (osoby pověřené) v souladu s § 34, 37 a 40 vyhlášky, 

f) prostředkem technické služby (dále jen „prostředek“) věcný prostředek požární ochrany 
uvedený v příloze č. 1 tohoto pokynu, mimo prostředků používaných výhradně pro 
speciální tělesnou přípravu (požární sport atd.), 

g) cvičným prostředkem prostředek, který byl trvale zařazen mimo provoz a který lze 
používat pro účely pravidelné odborné přípravy, 

h) osobním ochranným prostředkem každé zařízení nebo prostředek navržený tak, aby byl 
nošen nebo držen pro ochranu jednotlivce před jedním nebo více zdravotními 
a bezpečnostními riziky, 

i) provozuschopností prostředku stav, kdy je zajištěna jeho technická připravenost  
k bezpečnému použití. Provozuschopnost se zajišťuje pravidelnou údržbou, opravami  
a prováděním kontrol a revizí ve stanovených termínech, 

j) kontrolou provozuschopnosti (dále jen „kontrola“) prostředku pracovní postup, kterým se 
ověřuje provozuschopnost prostředku. Součástí kontroly prostředku je jeho prohlídka, 
případně zkouška funkčnosti nebo zkouška parametrů, 

k) revizí prostředku kontrola stanovená výrobcem, technickou normou nebo právním 
předpisem, pro jejíž provedení je nutné zvláštní oprávnění, proto se zpravidla realizuje 
dodavatelským způsobem, 

                                                 
1)Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 29/2011, kterým se stanovují odbornosti  
v Hasičském záchranném sboru České republiky. 
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l) českou technickou normou dokument schválený pověřenou právnickou osobou, vytvořený 
podle zákona o technických požadavcích na výrobky 2) a označený písmenným označením 
ČSN. Česká technická norma není obecně závazná, není-li právním předpisem stanoveno 
jinak. Českými technickými normami také rozumíme evropské či mezinárodní normy 
(označené např. EN, ISO), které byly přejaty do soustavy českých norem, čímž se staly 
harmonizovanými českými technickými normami 3). 

 
Čl. 2 

Obecná ustanovení 

(1) Plnění úkolů technické služby HZS ČR podle vyhlášky zabezpečuje hasičský záchranný 
sbor (dále jen „HZS“) kraje v souladu s tímto Řádem technické služby HZS ČR (dále jen 
„řád“). Podle řádu při plnění úkolů technické služby postupují i ostatní organizační složky 
HZS ČR. 

(2) Řád upravuje jednotný výkon technické služby, stanoví základní úkoly při udržování 
provozuschopnosti prostředků a vymezuje jejich jednotné používání. 

(3) K plnění úkolů technické služby podle řádu určí příslušný ředitel nebo velitel organizační 
složky HZS ČR (dále jen „ředitel“) příslušníky v souladu s organizačním řádem organizační 
složky HZS ČR. Příslušníci smějí plnit úkoly technické služby až po získání příslušné 
odborné způsobilosti. To neplatí, pokud se na plnění těchto úkolů připravují pod dohledem 
odborně způsobilé osoby. 

(4) Zřizovatelé ostatních jednotek požární ochrany (dále jen „jednotky PO“) zabezpečují 
plnění úkolů technické služby v souladu s řádem výkonu služby 4). 

 
Čl. 3 

Hlavní úkoly technické služby 

(1) Generální ředitelství plní na úseku technické služby zejména tyto úkoly: 

a) metodicky vede po odborné stránce organizační složky HZS ČR a zřizovatele ostatních 
jednotek PO při plnění úkolů technické služby, 

b) plní úkoly HZS kraje podle řádu ve vztahu k jednotkám generálního ředitelství, 
c) usměrňuje výkon technické služby v jednotkách PO, organizuje a kontroluje její činnost 

v rámci HZS ČR, 
d) sleduje a vyhodnocuje vybavení jednotek PO prostředky, 
e) zajišťuje provádění, ověřování a osvědčování odborné přípravy k získání odborné 

způsobilosti a odborné přípravy k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti 
příslušníků pro plnění úkolů technické služby, 

f) stanovuje rozsah odborných znalostí příslušníků a základní zaměření pravidelné odborné 
přípravy v oblasti technické služby, 

g) zpracovává návrhy technických podmínek pro pořízení prostředků, 

                                                 
2) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve  
    znění pozdějších předpisů. 
3) Označení technických norem: 

ČSN  Česká technická norma, 
EN                 Evropská norma, 
ČSN EN  Česká technická norma přejímající evropskou normu, 
ČSN ISO  Česká technická norma přejímající mezinárodní normu ISO. 

4) Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 25/2009, kterým se stanoví Řád výkonu  
    služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků. 
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h) podílí se na vývoji, modernizaci a zkouškách vybraných prostředků, 
i) vyjadřuje se k připravovaným projektům na výstavbu, dostavbu nebo rekonstrukci stanic 

z hlediska činnosti technické služby. 

(2)  Hasičský záchranný sbor kraje plní na úseku technické služby zejména tyto úkoly: 

a) zajišťuje provozuschopnost prostředků a vede o této činnosti dokumentaci, 
b) metodicky vede po odborné stránce činnost technické služby v jednotkách PO a poskytuje 

jim podporu v rámci své územní působnosti, 
c) zpracovává plány pravidelné odborné přípravy, a podílí se na jejím provádění a ověřování 

v jednotkách PO v rámci své územní působnosti, zejména zpracovává témata pravidelné 
odborné přípravy, specifikuje požadavky na znalosti, dovednosti apod., 

d) vytváří podmínky k uplatňování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti 
technické služby a kontroluje jejich dodržování, 

e) v operačním řízení se podílí na odborném dohledu nebo činnosti při úkolech jednotky PO 
při mimořádných událostech s použitím prostředků. 

 
Čl. 4 

Vymezení zodpovědnosti a dílčích úkolů na úseku technické služby 

(1) Velitel jednotky PO (dále jen „velitel“): 

a) zodpovídá za provozuschopnost prostředků, 
b) organizuje a kontroluje provedení převzetí prostředků při střídání směn, 
c) rozhoduje o dočasné provozuschopnosti prostředku v případě, kdy nelze z organizačních 

důvodů provést kontrolu ani výměnu prostředku za provozuschopný a provádí o tom 
záznam do strážní knihy, 

d) zodpovídá za vedení dokumentace technické služby (příloha č. 2 tohoto pokynu), 
e) dbá u hasičů na používání osobních ochranných prostředků a kontroluje používání 

ostatních prostředků, 
f) zodpovídá za provádění pravidelné odborné přípravy a praktického výcviku jednotky PO 

v  oblasti technické služby v daném rozsahu a ve stanovených termínech. K provádění 
pravidelné odborné přípravy a praktického výcviku může využít technika nebo osobu 
pověřenou. 

(2) Technik s odborností technik-technická služba: 

a) kontroluje plnění úkolů na úseku technické služby, provozuschopnost prostředků, vedení 
dokumentace technické služby a uplatňovaní zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví na 
pracovištích technické služby, 

b) zajišťuje provedení revizí a oprav prostředků u výrobce, 
c) má přehled o počtech a stavu prostředků, 
d) vede příslušnou dokumentaci (příloha č. 2 tohoto pokynu), 
e) navrhuje nákup nových nebo obměnu stávajících prostředků a zpracovává za tímto účelem 

návrhy technických podmínek, 
f) usměrňuje po odborné stránce činnost technické služby v jednotkách PO v rámci své 

územní působnosti, 
g) navrhuje určení nebo odvolání příslušníků podle čl. 2 odst. 3, 
h) ve spolupráci s velitelem organizuje a provádí pravidelnou odbornou přípravu 

a praktický výcvik příslušníků v oblasti technické služby, 
i) při použití prostředků v operačním řízení se podílí na odborném dohledu nebo činnosti 

jednotky PO, 
j) podle potřeby může plnit úkoly technika s odborností hasič technik-technická služba, 

podle následujícího odstavce. 
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(3) Technik s odborností hasič technik-technická služba:  

a) k zajištění provozuschopnosti prostředků provádí zejména pravidelnou údržbu, opravy 
a kontroly (příloha č. 3 tohoto pokynu), 

b) rozhoduje o zařazení prostředku do provozu a mimo provoz a informuje o této skutečnosti 
velitele, 

c) vede příslušnou dokumentaci (příloha č. 2 tohoto pokynu), 
d) uplatňuje zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovištích technické služby, 
e) má přehled o počtech a stavu prostředků, 
f) podle pokynů velitele se podílí na pravidelné odborné přípravě a praktickém výcviku 

příslušníků v oblasti technické služby, 
g) při použití prostředků v operačním řízení se podílí na odborném dohledu nebo činnosti 

jednotky PO. 

(4) Uživatel prostředku: 

a) při nástupu do služby se podle rozhodnutí velitele podílí na převzetí prostředků 
a o případných závadách informuje velitele,  

b) provádí kontrolu prostředků před použitím a o případných závadách informuje velitele, 
c) používá prostředky v souladu s návodem k použití výrobce, pokud vnitřní předpis 5) nebo 

velitel zásahu nestanovil jinak,  
d) informuje velitele, pokud během použití prostředku došlo k poruše provozuschopnosti, 

ztrátě nebo byl používán nestandardně nebo za extrémních podmínek, 
e) provádí kontrolu prostředků po použití, pokud výrobce nebo vnitřní předpis 6) nestanovil 

jinak a o případných závadách informuje velitele, 
f) po použití prostředku dbá na jeho správné opětovné uložení a upevnění v požární 

technice. 

(5) Osoba pověřená 7), pro prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou: 

a) plní úkoly uvedené v odstavci 3, 
b) zajišťuje provedení revizí a oprav u výrobce, 
c) navrhuje nákup nových nebo obměnu stávajících prostředků a zpracovává za tímto účelem 

návrhy technických podmínek. 

 
Čl. 5 

Provozní prostory technické služby 
(1) Organizační složky HZS ČR pro zabezpečení provozuschopnosti prostředků zřizují podle 
potřeby provozní prostory, které slouží jako pracoviště pro provádění kontrol, údržby, oprav  
a skladování prostředků. Pracoviště se dělí na základní a podpůrné. 

(2) Základní pracoviště se skládá nejméně z(e): 

a) zkušebního prostoru (zkušebny), který je určen pro provádění zkoušek funkčnosti 
a provozuschopnosti prostředků pomocí zkušebních, kontrolních, měřicích nebo 
kalibračních zařízení; ve zkušebně musí být zabezpečeny podmínky vyhovující zkušebním 
předpisům, 

                                                 
5) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 43/2007, kterým se vydává Cvičební řád jednotek PO-technický  
     výcvik, ve znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 56/2012. 
6) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 43/2009 o vydávání metodiky kontrol provozuschopnosti požární  
     techniky a věcných prostředků požární ochrany. 
7) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 46/2011, kterým se stanoví zásady zřizování, odborná příprava  
     a vybavení lezeckých družstev a lezeckých skupin pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. 
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b) mechanické dílny, která slouží pro provádění oprav a údržby prostředků a je vybavena 
potřebným nářadím a provozními prostředky; mechanická dílna může být nahrazena 
jinými dílenskými provozy v rámci jednotky PO, pokud splní požadavky na provádění 
stanovených oprav a údržby prostředků, 

c) skladů prostředků; sklad tvoří samostatnou místnost, která splňuje stanovené požadavky 
(např. teplota, vlhkost) pro skladování prostředků podle pokynů výrobce.  

(3) Základní pracoviště může mít dále k dispozici servisní středisko, příjmovou a výdejní 
místnost, plně zajišťující plynulost technologie oběhu prostředků na pracovišti technické 
služby. 

(4) Podpůrné pracoviště nemusí mít všechny provozní prostory ve srovnání se 
základním pracovištěm. 

(5) Základní nebo podpůrné pracoviště může být sloučeno s jinými obdobnými pracovišti při 
dodržení provozních a bezpečnostních požadavků kladených na obě sloučená pracoviště. 

(6) O zřízení základního nebo podpůrného pracoviště rozhoduje ředitel v závislosti na 
vybavení a předurčenosti jednotky PO a typu stanice.  

(7) Provozní prostory základního nebo podpůrného pracoviště pro údržbu prostředků musí 
být opatřeny předepsaným označením a místním provozním řádem, který upravuje organizaci 
práce na pracovišti a bezpečnost práce. 

 
Čl. 6 

Další zásady pro používání prostředků 

(1) Prostředky lze do vybavení jednotek PO zařadit jen v případě, že vyhovují technickým 
podmínkám stanoveným právním předpisem 8), 9), českou technickou normou, mezinárodním 
technickým pravidlem, nebo vnitřním předpisem 10). 

(2) Velitel zásahu může rozhodnout o nedodržení technických podmínek prostředků, jestliže 
hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně života osob.  

(3) Prostředky se zařazují do provozu nebo mimo provoz. Prostředky zařazené mimo provoz 
musí být uloženy odděleně a zřetelně a srozumitelně označeny („MIMO PROVOZ“ nebo 
„CVIČNÉ“), popř. demontovány. 

(4) Prostředky lze používat jako cvičné pouze v případě, že to dovolí jejich technický stav  
a zjevně neohrozí zdraví nebo život hasiče nebo nezpůsobí věcnou škodu při pravidelné 
odborné přípravě. 

(5) Pro vybrané prostředky je vyhláškou stanoveno minimální vybavení stanic HZS kraje  
a právním předpisem 9)nebo vnitřním předpisem 10) minimální vybavení požární techniky.  

(6) Prostředky (zejména prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, osobní 
ochranné prostředky a prostředky první pomoci) musí být umístěny v prostorách stanice  
a v požární technice tak, aby nepřicházely do styku se zplodinami hoření, výfukovými plyny, 
pohonnými hmotami, mazivy, kyselinami a horkými nebo ostrými předměty. 

(7) Prostředky musí být umístěny a připevněny při přepravě v požární technice tak, aby 
neohrožovaly bezpečnost hasičů. 

                                                 
9)   Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. 
10) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 26/2011, o vydávání technických podmínek pro požární techniku  
      a věcné prostředky požární ochrany. 
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Čl. 7 

Dokumentace technické služby 

(1) O prostředcích se vede dokumentace.  

(2) Součástí dokumentace prostředku jsou evidenční údaje a záznamy o kontrolách, revizích, 
kalibracích, ověřování a vyřazení z užívání. Bližší podmínky vedení dokumentace jsou 
uvedeny v příloze č. 2 tohoto pokynu.  

 
Čl. 8 

Revize a kontroly prostředků 

(1) Revize prostředků, s výjimkou revize el. zařízení, se provádí nejméně v rozsahu  
a intervalech stanovených výrobcem nebo právním předpisem. 

(2) Revize provádí výrobce nebo osoba pověřená k provádění revizí. Výsledky revize se 
uvádí do protokolu o revizi.  

(3) Druhy kontrol prostředků a intervaly pravidelných kontrol u vybraných prostředků jsou 
stanoveny vyhláškou. U ostatních prostředků se pravidelné kontroly provádějí, jsou-li 
stanoveny výrobcem nebo vnitřním předpisem 6). 

(4) Rozsah kontrol je obvykle stanoven výrobcem. Pokud výrobce rozsah kontrol nestanovil, 
postupuje se podle vnitřního předpisu 6) nebo podle obecných pravidel uvedených v příloze  
č. 3 tohoto pokynu. 

(5) Výsledky vybraných druhů kontrol (viz přílohu č. 2 tohoto pokynu) se uvádí do záznamu 
o kontrole. 

(6) Zkoušky prostředků prováděné v rámci revizí a kontrol se provádí zkušebním zařízením, 
které má platné ověření nebo kalibraci, pokud právní předpis11)nebo výrobce v návodu 
k použití takovou podmínku stanovil. 

(7) K zápisu hodnot do záznamu o kontrole nebo revizi se používají výhradně jednotky 
stanovené právním předpisem 12). 

(8) Nejsou-li dodrženy intervaly revizí nebo kontrol, nebo nesplňují-li prostředky požadavky 
provozuschopnosti, musí být zařazeny mimo provoz. 

 
Čl. 9 

Zrušovací ustanovení 

      Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 21/2006, kterým se vydává Řád technické služby 
Hasičského záchranného sboru České republiky, se zrušuje. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. 
12) Vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování, ve  
     znění vyhlášky č. 424/2009 Sb. 
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Čl. 10 

Účinnost 

      Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 

 
 
Čj. MV-133142-1/PO-IZS-2016 
 

Generální ředitel HZS ČR 
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba v. r. 

Obdrží: 
HZS krajů 
Záchranný útvar HZS ČR 
SOŠ PO a VOŠ PO 
MV-generální ředitelství HZS ČR 
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                                                                                                                                                      P ř í l o h a   č. 1 
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 62/2016 

 

Věcné prostředky TS

pro hašení 
a čerpání

hasicí

přívodního 
vedení

výtlačného vedení

pěnotvorné

pro technické 
činnosti

pneumatické 
vyprošťovací 

a těsnící

osvětlovací
a varovné

vyprošťovací 
a destrukční

ostaní účelové

první pomoci

přenosné 
žebříky

evakuační

pro práci 
ve výšce a nad 

volnou hloubkou

lana

pásy a postroje

ostatní textilní 
materiál

karabiny 
a spojky

ostatní kovový 
materiál

pro vytahování 
a spouštění

ochranné

ostatní

pro práci
na vodní hladině

záchranná 
plavidla

vybavení 
plavidel

záchranné

ochranné

k vyhledávání

norné stěny

protipovodňové

ochranné
pro hasiče

ve výhradním 
užívání

společné
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PRO HAŠENÍ A ČERPÁNÍ 
Hasicí  

Džberové stříkačky 
Hasicí přístroje 
Tlumnice a hasící roušky 

Přívodního vedení  
Čerpadla s elektrickým nebo vodním 
pohonem 
Ejektory 
Hydrantové nástavce 
Klíče k armaturám a hydrantům 
Ochranné koše 
Sací hadice 
Sací koše 
Sběrače 
Ventilová a záchytná lana 

Výtlačného vedení  
Deflektory 
Hadicové můstky 
Hadicové navijáky 
Hadicové oblouky 
Klíče k hadicím a armaturám 
Koše na hadice 
Objímky a bandáže na hadice 
Opěrné oblouky 
Proudnice 
Průtokové kartáče 
Přechody 
Přenosné kulové uzávěry 
Přetlakové ventily 
Rozdělovače 
Tlakové hadice 

Pěnotvorné  
Nádoby na pěnidlo 
Pěnomety s pohonem vodní turbínou 
Pěnotvorné proudnice a přísl. 
Přenosné přiměšovače 
Savice přiměšovače 

PRO TECHNICKÉ ČINNOSTI 
Pneumatické vyprošťovací a těsnící 

Kanálové rychloucpávky 
Plnící soupravy 
Pneumatické stabilizační tyče 
Podkládací a zajišťovací klíny 
Speciální tmely 
Těsnicí bandáže 
Těsnicí vaky a ucpávky 
Zvedací vaky 
 
 
 

 
Osvětlovací a varovné 

Chemická světla 
Náhlavní svítilny 
Ruční svítilny  
Světlomety 
Výstražná zařízení se stativy 

Vyprošťovací a destrukční  
Nástroje na řezání a rozbíjení skla 
Páčidla a pákové kleště 
Podpěry a opěry 
Požární sekery a sekerky 
Ruční nářadí s el. pohonem  
Trhací háky 
Zachycovače airbagů 
Zvedáky a navijáky 

Evakuační 
Nosítka 
Seskokové matrace  
Stany 
Záchranné plachty a tunely 

První pomoci 
Automatizované externí defibrilátory 
Fixační prostředky a dlahy 
Lékařské rukavice pro jednorázové 
použití 
Ruční dýchací vaky 
Termofólie a přikrývky 
Zdravotnické brašny a lékárny 

Přenosné žebříky 
Hákové 
Jednodílné 
Nastavovací 
Provazové 
Skládací a sklopné 
Vysunovací 

Ostatní účelové 
Nádoby na úkapy a nádrže 
Optické a měřicí přístroje 
Skříňky a soupravy nástrojů a nářadí 
Vytyčovací pásky 
Ženijní nářadí 
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PRO PRÁCI VE VÝŠCE A NAD 
VOLNOU HLOUBKOU 

Lana 
Pásy a postroje 
Ostatní textilní materiál 
Karabiny a spojky 
Ostatní kovový materiál 
Prostředky pro vytahování a spouštění 
Ochranné  
Ostatní 

PRO PRÁCI NA VODNÍ HLADINĚ 
Záchranná plavidla bez pevně 
zabudovaného motoru 
Vybavení plavidel 
Záchranné  
Ochranné 
K vyhledávání 
Norné stěny 
Protipovodňové 

OCHRANNÉ PRO HASIČE 
Ve výhradním užívání 

Kukly pro hasiče 
Obuv pro hasiče 
Ochranné rukavice proti mechanickým 
rizikům 
Přilby pro hasiče 
Rukavice pro hasiče 
Zásahové oděvy I 
Zásahové oděvy II 

Společné 
Kalhoty pro brodění 
Oděvy na ochranu proti chladu 
Ochranné oděvy proti dešti 
Ochranné prostředky pro práci 
s motorovou pilou 
Ochranné rukavice antivibrační 
Ochranné rukavice proti tepelným 
rizikům 
Prostředky pro práci s nebezpečným 
hmyzem 
Prostředky pro práci pod napětím 
Vesty a pásky pro označení hasičů  
u zásahu 
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                                                                    P ř í l o h a   č. 2 
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 62/2016 

 

PŘEHLED A OBSAH DOKUMENTACE O KONTROLÁCH, REVIZÍCH  
A PROVOZU PROSTŘEDKŮ 

(1) Není-li výrobcem nebo vnitřním předpisem 6) stanoveno jinak, vede se dokumentace 
prostředků nejméně v následujícím rozsahu: 

a) Základní dokumentace prostředku 

      O vybraných prostředcích uvedených v příloze č. 4 tohoto pokynu se vede evidence. 
Evidence obsahuje nejméně tyto údaje: 

 název prostředku, 
 typ prostředku, 
 kmenovou jednotku PO, 
 výrobce, 
 typ podle výrobce, 
 evidenční číslo (pokud není možné opatřit prostředek evidenčním číslem, evidence se 

provede např. na základě výrobního čísla), 
 datum výroby, 
 datum zavedení do evidence, 
 aktuální stav (zařazení) prostředku (v provozu/mimo provoz), 
 identifikaci 13) osoby, která provedla záznam. 

     O ostatních prostředcích se vede přehled. Přehled obsahuje nejméně tyto údaje: 

 název prostředku, 
 typ prostředku, 
 kmenovou jednotku PO, 
 aktuální počet kusů, 
 identifikaci osoby 13), která provedla záznam. 

b) Záznam o vyřazení prostředku z užívání 

     U prostředků, o kterých se vede evidence, se provádí záznam o vyřazení prostředku  
     z užívání. Záznam o vyřazení prostředku z užívání obsahuje tyto údaje: 

 datum provedení záznamu, 
 důvod vyřazení prostředku z užívání, 
 identifikaci osoby13), která provedla záznam. 

c) Záznam o kontrole prostředku 

      U prostředků, o kterých se vede evidence, se provádí záznam o kontrole před zařazením 
k jednotce PO, kontrole po neobvyklém použití a kontrole v pravidelných intervalech. 
Záznam o kontrole prostředku obsahuje tyto údaje: 

 druh kontroly 
 datum záznamu, 
 název prostředku, 

                                                 
13) Identifikací se při elektronické formě vedení dokumentace rozumí přístup uživatele do systému 

chráněný heslem. 
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 typ prostředku, 
 evidenční nebo výrobní číslo prostředku, 
 hodnoty parametrů, pokud jsou měřeny, 
 výsledek kontroly, 
 identifikaci osoby 13), která provedla záznam. 

d) Protokol o revizi prostředku 

      Obsah protokolu o revizi prostředku stanoví výrobce. Protokol o revizi prostředku   
zpravidla obsahuje tyto údaje: 

 název prostředku, 
 typ prostředku, 
 výrobní číslo prostředku, 
 datum provedení revize, 
 výsledek revize, 
 datum platnosti revize, 
 razítko a podpis osoby, která provedla revizi. 

e) Kalibrační protokol a ověřovací list  

       Za úplnost a obsah těchto dokumentů odpovídá subjekt, který provedl metrologický úkon. 

(2) Forma vedení dokumentace: 

a) základní dokumentace prostředku, záznamy o vyřazení prostředku a záznamy o kontrole 
prostředku se vedou elektronickou formou v počítačovém programu určeném generálním 
ředitelstvím, 

b) protokoly o revizi prostředku, kalibrační protokoly a ověřovací listy se vedou v listinné 
formě. 

(3) Technik s odborností technik-technická služba vede základní dokumentaci prostředku, 
záznamy o vyřazení prostředku z užívání, protokoly o revizi prostředku a případně kalibrační 
protokoly a ověřovací listy. 

(4) Technik s odborností hasič technik-technická služba vede záznamy o kontrole prostředku 
a aktualizuje údaje „stav prostředku“ a „aktuální počet kusů“ v základní dokumentaci 
prostředku. 

(5) Osoba pověřená vede dokumentaci pro prostředky pro práci ve výšce a nad volnou 
hloubkou. Dokumentaci může vést písemnou formou. 

(6) Dokumentace se uchovává: 

a) základní dokumentace prostředku a záznamy o vyřazení prostředku z užívání po dobu 
existence prostředku a nejméně 5 let po jeho vyřazení, 

b) záznamy o kontrole prostředku po dobu nejméně 5 let, 
c) protokoly o revizi prostředku a kalibrační protokoly a ověřovací listy nejméně do následné 

revize, kalibrace nebo ověření. 
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                                                                    P ř í l o h a   č. 3 
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 62/2016 

 

KONTROLY PROSTŘEDKŮ 
 

(1) Cílem kontrol je ověření provozuschopnosti prostředku. 

(2) Součástí kontroly prostředku je: 

a) prohlídka – vizuální kontrola celistvosti a úplnosti prostředku, včetně jeho příslušenství 
a známek poškození, 

a dále může být 

b) zkouška funkčnosti – zkouška správného chodu a ovládání prostředku, 
c) zkouška parametrů – ověření shody s parametry deklarovanými výrobcem nebo 

technickou normou. 

(3) Druhy kontrol prostředků jsou stanoveny vyhláškou. Jedná se o kontroly před zařazením 
k jednotce PO, před použitím, po použití, v pravidelných intervalech (nebo podle podmínek 
stanovených výrobcem) a při střídání směn. 

(4) Podle způsobu provedení lze kontroly rozdělit na: 

a) odbornou kontrolu, kterou provádí technik nebo osoba pověřená. Součástí odborné 
kontroly je vždy prohlídka a zkouška funkčnosti případně zkouška parametrů. Zkouška 
parametrů se provádí, pouze pokud to stanovil výrobce nebo vnitřní předpis 6).  
O provedení odborné kontroly se u evidovaných prostředků provádí záznam, 

b) uživatelskou kontrolu, kterou provádí uživatel. Uživatelská kontrola se vykonává 
prohlídkou. Zkouška funkčnosti se provádí, pouze pokud to stanovil výrobce nebo vnitřní 
předpis 6). O uživatelské kontrole se neprovádí záznam. 

(5) Není-li výrobcem nebo vnitřním předpisem 6) stanoveno jinak, provádí se kontroly 
prostředků následujícím způsobem: 
 

Druh kontroly Způsob provedení 
před zařazením k jednotce PO odborná kontrola 
před použitím uživatelská kontrola 
po použití obvyklém uživatelská kontrola 

neobvyklém odborná kontrola 
v pravidelných intervalech odborná kontrola 
při střídání směn uživatelská kontrola 

 
a) Kontrola před zařazením k jednotce PO 

Technik nebo osoba pověřená provádí odbornou kontrolu, kontrolu výrobních čísel 
podle dokladů od výrobce a další postupy podle návodu výrobce. 

b) Kontrola před použitím 

Uživatel bezprostředně před použitím prostředku provádí prohlídku. 

  



Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 62/2015                                      Strana          

 
 

14 

 
c) Kontrola po použití 

Uživatel na místě použití nebo na stanici provádí prohlídku. Pokud během použití 
prostředku došlo k poruše provozuschopnosti nebo byl prostředek používán nestandardně 
nebo za extrémních podmínek14), provádí technik nebo osoba pověřená odbornou 
kontrolu. 

Tam, kde je to technicky možné, se doporučuje vyloučit vlivy, které mohou působit na 
prostředky po provedení kontroly po použití. To lze řešit např. zapečetěním transportního 
obalu. Kontrola pečetí je v tom případě součástí kontroly při střídání směn. 

d) Kontrola v pravidelných intervalech (nebo podle podmínek stanovených výrobcem) 

Technik nebo osoba pověřená provádí odbornou kontrolu v intervalech stanovených  
u vybraných prostředků vyhláškou (viz tabulka). 
 

Intervaly pravidelné kontroly (pokud výrobce nestanovil lhůtu kratší): 
prostředky první pomoci 1/2 roku 
prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou 1 rok 
pneumatická vyprošťovací zařízení 1 rok 

 
U ostatních prostředků se pravidelné kontroly provádí, pouze pokud je to stanoveno 
výrobcem nebo vnitřním předpisem 6). 

e) Kontrola při střídání směn 

Pro zajištění provozuschopnosti prostředků se provádí také kontrola při střídání směn. 
Kontrola se zaměřuje zejména na prostředky použité během předcházející směny  
a na prostředky s akumulátorem a obsahem provozních náplní. Zejména se provádí 
uživatelská kontrola počtu, uložení a upevnění prostředků v požární technice, pečetí, 
pokud jsou použity a stavu akumulátorů a provozních náplní včetně záložních. 

  

                                                 
14) Jedná se především o situace, kdy došlo: 

 k použití prostředku v prostředí s výskytem nebezpečných chemických látek, kdy došlo ke kontaktu 
prostředku s touto látkou v jakémkoliv skupenství, 

 k použití prostředku v prostředí sypkých hmot (písek, prach apod.), 
 k silnému znečištění prostředku a nelze jej běžnými postupy očistit, 
 k zachycení pádu prostředkem, 
 k nárazu prostředku na tvrdý materiál (pád z výšky na tvrdou podložku, pád tvrdého předmětu na 

prostředek apod.). 
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                                                                    P ř í l o h a   č. 4 
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 62/2016 

 

ZPŮSOB VEDENÍ DOKUMENTACE U VYBRANÝCH PROSTŘEDKŮ 
 

      Evidence se v souladu s  odstavcem 1 písm. a)přílohy č. 2 tohoto pokynu vede nejméně 
u následujících prostředků: 

 automatizované externí defibrilátory 
 vakuové fixační prostředky a dlahy 
 plnící soupravy k pneumatickým těsnícím a zvedacím prostředkům 
 pneumatické stabilizační tyče 
 pneumatické těsnicí vaky a ucpávky 
 prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou (s výjimkou pomocných šňůr, 

smyček, popruhů, popruhových žebříků, chrániček na lana, karabin a spojek, slaňovacích 
osem, ocelových kotvících smyček, skalních skob, šroubů do ledu, horolezeckých kladiv, 
vklíněnců, mechanických vklíněnců, zavrtávaných skob, otočných závěsů, přiléhavých 
oděvů bez volných součástí, obuvi pro pohyb v exponovaných terénech, ochranných brýlí, 
ochrany sluchu, rukavic pro lezeckou činnost, nožů nebo obdobných zařízení, čelových 
svítilen, transportních vaků a dálkoměrů)  

 přenosné žebříky 
 přilby pro hasiče 
 seskokové matrace 
 záchranná plavidla evidovaná v rejstříku malých plavidel 
 záchranné plachty a tunely 
 zásahové oděvy I a II 
 zdravotnické brašny a lékárny 
 zvedací vaky 
 zvedáky a navijáky. 
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Část II. 

O z n á m e n í 
ředitele odboru integrovaného záchranného systému a výkonu služby 

MV-generálního ředitelství HZS ČR 
 

      V souvislosti s vydáním Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 62/2016, kterým se 
vydává Řád technické služby Hasičského záchranného sboru České republiky, uveřejňuji 
následující definice prostředků technické služby: 
 
A. PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU 

(1) Prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou (dále jen „prostředky VVH“) 
umožňují: 

a) výstup a sestup po laně, případně pohyb ve výšce a nad volnou hloubkou,  
b) pracovní polohování,  
c) zamezit pádu z výšky,  
d) zachycení pádu z výšky,  
e) vytváření kotevních bodů,  
f) záchranu a evakuaci osob, zvířat a majetku z výšky a volné hloubky, 
g) jiné činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou. 

(2) Prostředky VVH se dělí na: 

a) lana – nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem, horolezecké dynamické lano,  
b) pásy a postroje – sedací postroj, zachycovací postroj, pracovní polohovací pás, 

záchranný postroj a záchranná smyčka, 
c) ostatní textilní materiál – smyčka, popruh, pomocná šňůra, tlumič pádu, provazový 

žebřík, popruhový žebřík, chránička na lano,  
d) karabiny a spojky, 
e) ostatní kovový materiál – slaňovací prostředek, lanová svěra (blokant), jisticí prostředek, 

kladka, spojovací prostředek, zachycovač pádu, prostředky pro technické lezení, ocelová 
kotvící smyčka, skalní skoba, šroub do ledu, horolezecké kladivo, vklíněnec, mechanický 
vklíněnec, zavrtávaná skoba, kotevní deska, hranová kladka, otočný závěs, kotvicí 
zařízení,  

f) speciální prostředky pro vytahování a spouštění – zařízení pro vytahování a spouštění, 
motorový naviják, lanový naviják, trojnožky a ramena, záchranná nosítka, transportní 
sedačka, závěsný oblouk, 

g) ochranné prostředky – přiléhavý oděv bez volných součástí, přilba pro lezeckou 
činnost,obuv pro pohyb v exponovaných terénech,ochranné brýle, ochrana sluchu, 
rukavice pro lezeckou činnost, 

h) ostatní materiál – stupačky na stromy, stoupací železa, cepín, nůž nebo obdobné zařízení, 
čelová svítilna, prostředky pro přestřelení neschůdných částí (praky, samo-stříly, pušky), 
transportní vak, dálkoměr. 

(3) Definice vybraných prostředků  VVH: 

 horolezecké dynamické lano je lano složené z jádra a opletu, které je schopno zachytit 
pád osoby při vzniku malé rázové síly. Je charakteristické velkou průtažností při zatížení. 
V jednotkách PO se používají dynamická lana jednoduchá, 

 jisticí prostředek slouží k jištění prvolezce v situaci, kdy hrozí nebezpečí pádu. Pracuje 
na principu automatického sevření lana segmentem, který umožňuje prokluz lana, a tím 
snížení přenosu rázové síly na osobu, 
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 karabiny a spojky jsou prostředky, které se dají otevřít a přímo nebo nepřímo zavěsit do 
kotevního bodu. Spojují jednotlivé články zajišťovacího řetězce. Pro záchranu osob se 
používají karabiny se zámkem a pojistkou zámku (mimo karabin typu Q) a minimální 
podélnou pevností 22 kN, 

 kladka slouží pro snížení výsledné síly odporu lana při vytahování postižených osob, 
lezců, materiálu, slouží k transportu po lanovém přemostění, jsou využívány při budování 
kladkostrojů, dopínání lanového přemostění a řadě dalších činností, 

 kotvící zařízení s jedním nebo více kotvícími body je určeno k připojení prostředky 
VVH, 

 lanová svěra (blokant) je prostředek, který nasazen na vhodně silné lano (obvykle  
o průměru 9 až 13 milimetrů) se v jednom směru lehce posouvá a ve druhém směru na 
laně blokuje sevřením lana, 

 nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem je lano složené z jádra a opletu, které lze 
použít pro práci v lanovém přístupu, pracovní polohování a zadržení, pro speleologii  
a záchranu, je charakteristické malou průtažností při zatížení, 

 polohovací pás slouží pro pracovní polohování a oporu těla. Je tvořen prvky obepínající 
tělo, které vhodným uspořádáním a sestavením spolu s pracovním polohovacím 
spojovacím prostředkem (součást pro připevnění pracovního polohovacího pásu kolem 
konstrukce) udrží uživatele během práce ve výšce. Lze jej použít ve statickém režimu, 

 pomocná šňůra je lano nebo šňůra o určité délce s jádrem a opletem a jmenovitým 
průměrem od 4 mm do 8 mm, 

 popruh je dlouhý, úzký, plochý textilní pás, určený ke statickému namáhání, nikoliv 
k absorbování dynamické energie. Minimální nosnost popruhu pro použití v jednotkách 
PO je 15 kN, 

 sedací postroj je určen k podepření těla osoby při vědomí v sedu ve visu na laně, 
skládající se z popruhů a přezek s nízkým bodem připojení. Lze jej použít ve statickém 
režimu, 

 slaňovací prostředek je zařízení, pomocí kterého může osoba v omezené rychlosti 
slaňovat z pozice vyšší na pozici nižší, buď sama, nebo pomocí druhé osoby. 

 smyčka je popruh, pomocná šňůra nebo část lana spojená sešitím nebo jiným způsobem, 
 spojovací prostředek je prvek nebo součást systému zachycení pádu (lano, drátěné lano, 

popruh, řetěz), 
 tlumič pádu zabezpečuje bezpečné zastavení pádu z výšky. Tlumič pádu musí mít 

schopnost pohltit pádovou energii jejím rozptýlením tak, že padající osoba neabsorbuje 
plnou rázovou sílu vzniklou pádem, 

 záchranná smyčka slouží pro provedení záchrany osoby. Je konstruována z navržených 
prvků tak, že během záchranné činnosti je zachraňovaný držen a ponechán v definované 
pozici, 

 záchranný postroj je určen k provedení záchrany osoby vytažením nebo spuštěním tak, 
že zachraňovaná osoba je ve visu na laně v sedu, 

 zachycovací postroj je svou konstrukcí určen k opoře těla při zachycení pádu. 
Zachycovací postroj může být složen z popruhů, smyček, přezek a jiných prvků, 
uspořádaných  
a upravených pro přizpůsobení na tělo uživatele, pro zadržení při pádu a po jeho 
zachycení. Je nutné jej použít v dynamickém režimu při nebezpečí pádu, 

 zachycovač pádu zajišťuje bezpečné zachycení pádu z výšky, 
 zařízení pro vytahování a spouštění jsou prostředky pro vytahování a spouštění jedné 

nebo více osob. 
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B. PROSTŘEDKYPRO PRÁCI NA VODNÍ HLADINĚ 

(1) Prostředky pro práci na vodní hladině (dále jen „prostředky NH“) umožňují: 

a) práci na plavidlech, 
b) práci ve vodě, 
c) práci na zamrzlých hladinách, 
d) záchranu a evakuaci osob, zvířat a majetku z vody a zamrzlých hladin. 

(2) Prostředky NH se dělí na: 

a) záchranná plavidla bez pevně zabudovaného motorového pohonu – nafukovací, pevná, 
se smíšenou konstrukcí, 

b) vybavení plavidel – pádlo, veslo, kotva, výlevka, vyvazovací a obvodové lano, 
nafukovací pumpa, nádrž na PHM, plovací vesta pro zachraňované, 

c) záchranné prostředky – házecí pytlík, záchranný pás, záchranná podkova, karabina, 
smyčka, nůž, píšťala, 

d) osobní ochranné prostředky – plovací vesta pro hasiče, přilba pro práci na vodě, mokrý 
oděv, suchý oděv, pododěv, rukavice, kukla, 

e) prostředky k vyhledávání – trhací hák, bidlo a řetízek s háčky, echolokátor, 
f) norné stěny a příslušenství, 
g) protipovodňové prostředky – pryžotextilní vaky a příslušenství, pytle, plničky pytlů. 

(3) Definice vybraných prostředků NH: 

 házecí pytlík je záchranný prostředek k vyproštění osob z vody. Skládá se z obalu  
a plovoucího lana délky zpravidla 15 až 25 m, se smyčkami na obou koncích. Lano je 
v pohotovostní poloze svinuto do obalu, se kterým je pevně spojeno. 

 mokrý oděv je oděv zhotovený z tepelně izolačního materiálu (neoprenu), který pokrývá 
celé tělo nebo části těla a je určen ke snížení proudění vody podél pokožky uživatele, 

 oděv pro práci na vodě a zamrzlých hladinách je oděv chránící před chladem, 
zvýšeným odvodem tepla, poraněním a škodlivými vlivy znečištěného vodního prostředí, 

 plovací vesta je osobní vztlakový prostředek, který při správném oblečení a použití ve 
vodě poskytne uživateli určitý vztlak, 

 plovoucí lano je lano, které díky vlastnostem materiálu plave na vodní hladině, 
 pododěv je příslušenství suchého oděvu (obvykle overal), zajišťující tepelně izolační 

vlastnosti oděvu, 
 rukavice, kukla jsou příslušenstvím oděvu (obvykle z neoprenu) a zajišťující ochranu 

rukou a hlavy před účinky chladu a mechanickými riziky, 
 suchý oděv je oděv, který pokrývá celé tělo nebo části těla a je určen k zabránění vniknutí 

vody při činnosti ve vodě. 

 
 
C. OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PRO HASIČE  

(1) Osobní ochranné prostředky (dále jen „OOP“) pro hasiče umožňují zabezpečit ochranu 
hasiče před jedním nebo více zdravotními a bezpečnostními riziky. 

(2) OOP pro hasiče se dělí na: 

a) OOP ve výhradním užívání – zásahový oděv I, zásahový oděv II, přilba pro hasiče, 
kukla pro hasiče, obuv pro hasiče, rukavice pro hasiče, ochranné rukavice proti 
mechanickým rizikům, doplňky zásahového oděvu, 
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b) OOP společné – např. ochranné rukavice proti tepelným rizikům, oděv na ochranu proti 
chladu, kalhoty pro brodění, ochranný oděv proti dešti, vesta a páska pro označení hasičů  
u zásahu, lékařské rukavice pro jednorázové použití, rukavice z izolačního materiálu pro 
práci pod napětím, OOP pro práci s nebezpečným hmyzem, ochranné rukavice 
antivibrační, OOP pro práci s motorovou pilou. 

(3) Definice vybraných OOP pro hasiče: 

 kukla pro hasiče je oděvní součást, navržená tak, aby chránila všechny oblasti hlavy  
a krku, které nejsou pokryty ochranným oděvem, dýchacím přístrojem a přilbou, 

 obuv pro hasiče je obuv, která je určena k používání při likvidaci požárů a dalších 
činnostech, které hasiči vykonávají, 

 oděvní součást je jednotlivá část oděvu, která může být tvořena jednou nebo více 
vrstvami. 

 ochranný oděv je oděv určený k ochraně proti jednomu nebo více nebezpečím (rizikům), 
převlečený přes spodní oděv nebo jej nahrazující, 

 přilba pro hašení ve stavbách a dalších prostorech je přilba pro hasiče chránící vršek 
hlavy hlavně proti účinkům nárazu, průrazu, žáru a plamene při likvidaci požárů  
v budovách a jiných prostorách, 

 přilba pro hasiče – pro ostatní zásahy je přilba pro technické zásahy nebo hašení požárů 
v otevřeném terénu, 

 rukavice pro hasiče jsou rukavice určené pro ochranu rukou při běžných požárních 
zásazích, včetně vyhledávacích a záchranných prací. Nejsou určeny k záměrné manipulaci 
s kapalnými chemikáliemi, ale poskytují určitou ochranu při náhodném kontaktu 
s chemikáliemi, 

 rukavice proti mechanickým rizikům jsou rukavice proti rizikům způsobeným oděrem, 
řezem čepelí, trháním a propíchnutím, 

 zásahový oděv I je ochranný oděv, který je určen k zajištění ochrany těla hasiče, 
s výjimkou hlavy, rukou a chodidel při likvidaci požárů a doprovodných činnostech, a to  
i v situacích, se kterými se lze setkat při likvidaci požárů v objektech, 

 zásahový oděv II je ochranný oděv, který je určen k zajištění ochrany těla hasiče 
s výjimkou hlavy, rukou a chodidel při likvidaci požárů v otevřeném terénu  
a doprovodných činnostech. 




