
 

 

 

 
 

 

ZVLÁŠTNÍ STUPEŇ POPLACHU 
IZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Obecná ustanovení 

Zvláštní stupeň poplachu IZS kraje 

Na základě nařízení Jihomoravského kraje č. 19/2005, kterým se mění nařízení 

Jihomoravského kraje č. 24/2004, kterým se vydává Požární poplachový plán 

Jihomoravského kraje pro řešení mimořádných událostí a krizových situací je 

vytvořen Zvláštní stupeň poplachu integrovaného záchranného systému 

Jihomoravského kraje (dále jen „ZSP“). 

ZSP se vyhlašuje vždy při ohrožení území Jihomoravského kraje krizovou situací 

podle zpracovaných operačních plánů kraje, které jsou součástí Krizového plánu 

Jihomoravského kraje nebo při řešení mimořádné události dle požadavku Krajského 

operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru 

Jihomoravského kraje (dále jen „KOPIS“). Dále se ZSP vyhlašuje, pokud je 

vyžadována oprávněná pomoc a pokud koordinaci záchranných a likvidačních prací 

provádí na krajské úrovni hasičský záchranný sbor nebo hejtman v případech 

stanovených zákonem. 

Základní ustanovení pro JPO a KOPIS 

Stupeň poplachu v rámci integrovaného záchranného systému předurčuje potřebu sil 

a prostředků pro záchranné a likvidační práce v závislosti na rozsahu a druhu 

mimořádné události a také na úrovni koordinace složek integrovaného záchranného 

systému při společném zásahu. V rámci integrovaného záchranného systému se 

vyhlašují čtyři stupně poplachu. Čtvrtý stupeň poplachu, který je označen jako 

zvláštní, je stupněm nejvyšším. Pro potřebu řešení krizových situací je ZSP 

vyhlašován v případě, že mimořádná událost ohrožuje více než 1 000 osob, celé 

obce nebo plochy území nad 1 km2, hrozí velké materiální škody, je ohroženo životní 

prostředí a je nutné neprodlené nasazení velkého počtu sil a prostředků, které jsou 

určeny k provádění záchranných a likvidačních prací. ZSP pro řešení krizových 

situací, v souladu s právními předpisy a trvalým zmocněním hejtmana 

Jihomoravského kraje, vyhlašuje KOPIS pro všechny složky integrovaného 

záchranného systému působící na území Jihomoravského kraje.  

V důsledku masivního nasazení sil a prostředků základních složek integrovaného 

záchranného systému při řešení krizové situace, může dojít na území 

Jihomoravského kraje, i přes zajištěná náhradní řešení ze strany těchto složek,  



 

k lokálnímu omezení poskytovaných služeb v oblasti bezpečnosti, požární ochrany, 

zdravotní péče, včetně dopravní zdravotnické služby, a řešení jiných mimořádných 

událostí. Jednou z možností náhradního řešení zabezpečení plošného pokrytí území 

Jihomoravského kraje je povolání dalších jednotek PO do pohotovosti na své požární 

zbrojnice nebo hasičské stanice. 

Operační jednotky 

Po vyhlášení zvláštního stupně poplachu kraje jsou aktivovány vyčleněné jednotky 

požární ochrany kategorie JPO I, JPO II, JPO III a ve zvláštních případech vybrané 

jednotky kategorie JPO V zařazené do systému jednotek ochrany obyvatelstva (dále 

jen „OOB“) na území Jihomoravského kraje. Tyto jednotky vytváří tzv. operační 

jednotky. Každá operační jednotka se skládá z profesionální jednotky Hasičského 

záchranného sboru Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JmK“) s přidruženými 

jednotkami kategorie JPO II, JPO III, příp. JPO V, které jsou dislokovány 

v zásahovém obvodu následujících požárních stanic hasičského záchranného sboru: 

 Blansko 

 Boskovice 

 Brno - Líšeň 

 Bučovice 

 Hustopeče 

 Kyjov 

 Vyškov 

 Znojmo 

 Židlochovice

 

Operační jednotka je o síle 20 až 50 osob a jejím velitelem je velitel jednotky 

kategorie JPO I z příslušné hasičské stanice HZS JmK (velitel stanice, vedoucí 

pracoviště IZS a služeb, velitel čety, velitel družstva). Doporučuje se, aby byla 

operační jednotka složená z jednoho vozidla HZS JmK (CAS nebo VEA, dle typu 

mimořádné události a možností dané stanice) a dále z pěti vozidel JSDHo, z nichž 

jedna bude tvořit mimo jiné tzv. „týlovou podporu“ pro operační jednotku. 

 

 

Obrázek č. 1: Skladba operační jednotky 

 

Seznam JPO zařazených do operační jednotky je uveden v Příloze č. 1. 



 

Zajištění zásahového obvodu 

Současně s aktivací operační jednotky zajistí KOPIS vyhlášení poplachu záložním 

JSDHo, které zůstanou v pohotovosti na požárních zbrojnicích, případně na 

určených hasičských stanicích. Je nutné, tyto jednotky aktivovat již při sestavování 

operační jednotky tak, aby v případě potřeby výjezdu k mimořádné události byla 

povolána již jednotka v pohotovosti. Pro zajištění hasebních obvodů budou 

přednostně vybrány JPO II a JPO s předurčeností na zásahy u DN. Seznam těchto 

JPO je uveden v příloze č. 1. 

 

Jednotky mohou být vyslány na pokyn KOPIS ke všem typům mimořádných událostí. 

Čas výjezdu je do 2 minut od vyhlášení požárního poplachu stanoveným způsobem 

(telefonicky, RDST, …). 

 

Jedna, předem určená JPO, bude se svojí požární technikou zajišťovat pohotovost 

na hasičské stanici, ze které vyjíždí operační jednotka. Na této stanici je JSDHo 

dislokována se svojí technikou do doby povolání příslušníků HZS JmK z mezi-

směnového volna (na základě rozhodnutí ÚŘD) z důvodu zajištění akceschopnosti 

stanice a obsazení techniky HZS JmK, případně i k doplnění operační jednotky 

(nahrazení nezpůsobilé techniky či členů). 

 

Aktivace operační jednotky 

KOPIS provede vyhlášení požárního poplachu pro předem vybrané JSDHo 

začleněné do operačních jednotek standartním způsobem. O aktivaci bude bez 

zbytečného prodlení vyrozuměn příslušný ÚŘD a velitel stanice, ze které bude 

operační jednotka vyslána k řešení události. 

O aktivaci JPO a následném vyslání operační jednotky je nutné informovat velitele 

JPO prostřednictvím KOPIS s časovým předstihem, pokud nehrozí nebezpečí 

z prodlení. 

Velitel operační jednotky si připraví část operačního plánu kraje či plánu krizové 

připravenosti, která specifikuje činnost operační jednotky v místě vzniku krizové 

situace. Dále si zajistí trasu jízdy, dostupné mapy a kontakty na místní orgány 

krizového řízení. Současně se začne připravovat na příjezd dalších JPO zařazených 



 

do operační jednotky a začne se připravovat na dlouhodobý zásah. K organizaci 

využije operační kartu uvedenou v příloze č. 2. 

Velitelé jednotek, kterým byl vyhlášen požární poplach prostřednictvím jednotného 

systému varování a vyrozumění nebo náhradním způsobem, se neprodleně 

telefonicky spojí s KOPIS, kde jim budou předány další upřesňující informace o 

vyhlášení ZSP. Povinností každé vyrozuměné jednotky je v časovém limitu, v daném 

počtu a s danou technikou, kterou stanovilo KOPIS, provést výjezd a dostavit se na 

předem určené shromaždiště stanovené pro operační jednotku. Před výjezdem 

zkontroluje velitel družstva vyjíždějící JSDHo zajištění a splnění pokynů uvedených 

v operační kartě, která je uvedena v příloze č. 3. 

Po příjezdu povolaných jednotek na shromaždiště se tyto jednotky stávají jednou 

operační jednotkou pod velením velitele HZS JmK. Po sestavení operační jednotky 

dojde ke specializační přípravě velitelů a členů JSDHo tak, aby věděli, jaká bude 

jejich činnost na místě zásahu. Velitel operační jednotky současně zkontroluje 

požadované počty hasičů, jejich výbavu a akceschopnost JPO. Nezpůsobilé členy, 

případně nepožadovanou techniku, odesílá zpět do místa dislokace JPO. Jednotky 

zařazené do operační jednotky vyjíždějí v koloně motorových vozidel a jízdních 

souprav na určené místo zásahu dle operačního plánu kraje nebo dle pokynu KOPIS 

HZS JmK. Velitel operační jednotky stanovuje systém komunikace mezi JPO 

v průběhu jízdy (RDST). Při odjezdu nebo během přepravy je vždy stanoveno 

kontaktní místo, kam má operační jednotka dojet a kde na ni bude čekat styčný 

důstojník, který upřesní místo nasazení a činnost operační jednotky.  

Styčné místo, tzv. kontaktní bod, se doporučuje stanovit s větším odstupem od místa 

mimořádné události tak, aby přijíždějící jednotky nebyly ovlivněny průběhem události. 

Zpravidla se využije v okolí události nějakého známého místa tak, aby přijíždějící 

jednotky mohly využít známých bodů na mapě nebo je na ně mohli občané navést 

(náměstí města či obce, větší podnik, památka, apod.).  

 

Výjezd operační jednotky 

Výjezd operační jednotky je do 40 minut od vyhlášení poplachu pro JPO z místa 

shromaždiště, kterým je vždy příslušná hasičská stanice HZS JmK. Čas dojezdu  

na určené místo zásahu je závislý na vzdálenosti od místa shromaždiště. V případě, 



 

že se operační jednotka bude přepravovat na vzdálenost větší než 100 km, mohou 

všechny CAS, s výjimkou jedné, ze svých nádrží vypustit požární vodu. 

 

Příjezd na místo události a činnost na místě zásahu 

Příjezd na kontaktní bod hlásí velitel operační jednotky na KOPIS a operační 

jednotka je z pohledu operačního řízení vedena ve stavu na místě události. Další 

komunikace je již přes štáb VZ, pokud je v místě události zřízen. Na kontaktním bodě 

dostane velitel operační jednotky instrukce o místě, kde bude zasahovat, budou mu 

předány dostupné mapové podklady a upřesněny další konkrétní činnosti. Operační 

jednotka je v místě zásahu, pokud je to možné, nasazena jako celek. V případě, že je 

nutné operační jednotku rozdělit, musí být určen velitel druhé skupiny vybraných 

jednotek. 

Na kontaktním bodě je nutné domluvit způsob komunikace, seznámit se s plánem 

spojení a s dispozičním uspořádáním místa zásahu (velitelské stanoviště, stanoviště 

PHM, místo pro výdej stravy a odpočinek, čerpací stanoviště požární vody, apod.). 

Tyto informace se následně předají všem JPO zařazeným v operační jednotce. 

V místě zásahu velitelé operačních jednotek spolupracují s místními orgány 

krizového řízení výhradně prostřednictvím příslušného velitele zásahu nebo velitele 

sektoru. O své činnosti velitel operační jednotky informuje VZ, popřípadě štáb VZ, 

pokud je zřízen. Současně přes štáb VZ požaduje další síly a prostředky, včetně 

požadavku na střídání nasazených sil, stravu, apod. 

 

Střídání hasičů na místě a minimální podmínky péče 

Střídání hasičů na místě zásahu se provádí podle rozhodnutí velitele zásahu tak, aby  

nedošlo k jejich ohrožení a k přerušení zásahu. Pokud se bude jednat o dlouhodobý 

(vícedenní zásah), musí tuto problematiku řešit štáb VZ. Při střídání SaP můžeme 

vycházet ze dvou možností:  

1) vystřídat celou operační jednotku za jinou,  

2) vystřídat jen členy a příslušníky JPO zařazené do operační jednotky.  

Techniku musí vždy obsluhovat jen členové zařazení v dané jednotce. Pokud je 

využita tato možnost střídání, štáb velitele zásahu s dostatečným předstihem přes 

zřizovatele (velitele) jednotek zajistí čerstvé síly a zajistí organizovanou dopravu pro 



 

celou operační jednotku tak, aby byl celý proces střídání organizovaný, efektivní a 

ekonomický. Tohoto typu střídání využíváme zvláště tam, kde se jeví zásah jako 

dlouhodobý, je třeba dát dalším operačním jednotkám větší čas na regeneraci a při 

přesunech operačních jednotek na velké vzdálenosti.  

 

Minimálními podmínkami a rozsahem poskytování péče (dále jen "minimální 

podmínky péče") zasahujícím příslušníkům jednotky HZS JmK, členům JSDHo  

a osobám vyzvaným k poskytnutí osobní pomoci se rozumí zajištění: 

a) ochranných nápojů, vyžaduje-li zásah použití speciálních ochranných 

prostředků v nepřetržité délce 30 minut nebo provádí-li se zásah  

po dobu nejméně 2 hodin, 

b) stravování, jde-li o práci při zásahu trvající nepřetržitě po dobu nejméně 4 

a půl hodiny, 

c) vhodného místa pro odpočinek, případně ubytování, trvá-li práce  

při zásahu déle než 12 hodin. 

Pro potřeby zajištění poskytování minimálních podmínek péče využívá velitel z 

operační jednotky přednostně jednotku s předurčeností OOB zařazenou ve své 

operační jednotce.  

 

Odjezd z místa události a návrat na základnu 

Odjezd z místa události je činnost, která slouží k opuštění místa zásahu a návratu 

zasahující operační jednotky na základnu, případně přesunu do místa dalšího 

zásahu. Operační jednotka zpravidla místo zásahu opouští jako celek. Odjezd 

z místa zásahu se řídí všeobecnými zásadami dle Bojového řádu jednotek PO. Před 

odjezdem z místa události se dohodnou velitelé JPO s velitelem operační jednotky 

na způsobu vypsání a odevzdání dílčí zprávy o zásahu. Odjezd operační jednotky 

z místa události nahlásí její velitel na KOPIS stanoveným způsobem. 

 

Odborná příprava JPO 

V rámci odborné přípravy zajistí velitel hasičské stanice proškolení jednotek 

zařazených v operační jednotce z následujících oblastí: 

- provedení vyhlášení požárního poplachu JPO zařazeným v operační jednotce: 



 

o vyhlášení bez časového předstihu, s časovým předstihem, 

o příprava osobních prostředků a stravy, 

o příprava materiálního zabezpečení s ohledem na typ události  

a dlouhodobý zásah, 

o doplnění PHM, 

- výjezd a doprava jednotek na seřadiště, 

- kontrola akceschopnosti jednotky na seřadišti: 

o kontrola technického stavu požární techniky a PHM, 

o kontrola vybavenosti věcnými prostředky PO (čerpadla, pily, …), 

o kontrola vybavenosti a způsobilosti členů k zásahu, 

- vybavení hasičů na dlouho trvající zásah (min. 12 hodin):  

o co si vzít s sebou, co bude poskytnuto, jaké budou možnosti v rámci 

operační jednotky bez podpory týlů (JPO OOB), 

- možnost střídání jednotlivých družstev u zásahu (s JPO vyjíždí jen jedno 

družstvo, v rámci možností JPO by bylo vhodné zajistit dalších 4-6 hasičů  

na střídání v operační jednotce, technika zůstává na místě zásahu, doprava 

další technikou JPO nebo zajišťuje HZS JmK), 

- přeprava na místo události 

o jízda v koloně, 

o jízda na větší vzdálenost, 

- příjezd na kontaktní bod, převzetí informací, spojení na místě zásahu, 

- přejezd na místo události a samotný zásah, 

- odjezd z místa zásahu. 



Příloha č. 1 

SEZNAM OPERAČNÍCH JEDNOTEK A ZAJIŠTĚNÍ HASEBNÍCH OBVODŮ PRO JEDNOTLIVÉ ZÁSAHOVÉ OBVODY 
HASIČSKÝCH STANIC 

Shromaždiště HS Blansko 
Zabezpečení hasebního obvodu při vyhlášení zvláštního stupně 

poplachu IZS Blansko, Poříčí 22, GPS Loc 49°22'13.448"N, 16°38'29.460"E 

Aktivace jednotek pro vyhlášení zvláštního stupně poplachu IZS 

Kategorie JPO Ev. číslo JPO Název Početní stav Kategorie JPO Ev. číslo JPO Název Početní stav 

JPO I 621 010 HS Blansko 4 JPO I 621 010 HS Blansko 4 

JPO III/1 

621 104 JSDHo Černá Hora 4 JPO II/1 621 105 JSDHo Jedovnice 4 

621 116 JSDHo Sloup 4 JPO III/1 621 100 JSDHo Adamov 4 

621 135 JSDHo Doubravice n. Svit. 4   621 113 JSDHo Rájec 4 

621 111 JSDHo Lysice 4   621 154 JSDHo Petrovice 4 

621 126 JSDHo Bořitov - OOB 4 Celkem hasičů: 20 

Celkem hasičů: 24 
    

        
Shromaždiště HS Boskovice 

Zabezpečení hasebního obvodu při vyhlášení zvláštního stupně 
poplachu IZS Boskovice, Chrudichromská 2041, GPS Loc 49°29'45.059"N, 16°38'47.856"E 

Aktivace jednotek pro vyhlášení zvláštního stupně poplachu IZS 

Kategorie JPO Ev. číslo JPO Název Početní stav Kategorie JPO Ev. číslo JPO Název Početní stav 

JPO I 621 011 HS Boskovice 4 JPO I 621 012 HS Kunštát 4 

JPO III/1 

621 103 JSDHo Boskovice 4 JPO II/1 621 117 JSDHo Velké Opatovice 4 

621 106 JSDHo Kunštát 4 

JPO III/1 

621 107 JSDHo Letovice 4 

621 120 JSDHo Svitávka 4 621 101 JSDHo Benešov 4 

621 174 JSDHo Žďárná 4 621 112 JSDHo Olešnice 4 

621 149 JSDHo Okrouhlá - OOB 4 Celkem hasičů: 20 

Celkem hasičů: 24 
    



 

        
Shromaždiště HS Líšeň 

Zabezpečení hasebního obvodu při vyhlášení zvláštního stupně 
poplachu IZS Brno, Zaoralova 3, GPS Loc: 49°11'55.55"N, 16°40'44.14"E 

Aktivace jednotek pro vyhlášení zvláštního stupně poplachu IZS 

Kategorie JPO Ev. číslo JPO Název Početní stav Kategorie JPO Ev. číslo JPO Název Početní stav 

JPO I 622 015 HS Líšeň 4 JPO III/1 622 108 JSDHo Brno - Husovice 4 

JPO III/1 

622 101 JSDHo Brno - Bohunice 4 JPO III/2 622 116 JSDHo Brno - Chrlice 4 

622 111 JSDHo Brno - Židenice 4 Celkem hasičů: 8 

622 117 JSDHo Brno - Holásky 4 
    622 109 JSDHo Brno - Obřany 4 
    

622 112 JSDHo Brno - Slatina - OOB 4 
    

Celkem hasičů: 24 
    

        
Shromaždiště HS Židlochovice 

Zabezpečení hasebního obvodu při vyhlášení zvláštního stupně 
poplachu IZS náměstí Míru 759, Židlochovice, CPS Loc: 49°2'10.889"N, 16°37'4.066"E 

Aktivace jednotek pro vyhlášení zvláštního stupně poplachu IZS 

Kategorie JPO Ev. číslo JPO Název Početní stav Kategorie JPO Ev. číslo JPO Název Početní stav 

JPO I 623 013 HS Židlochovice 4 
JPO III/1 

623 125 JSDHo Hrušovany u Brna 4 

JPO III / 1 

623 104 JSDHo Blučina 4 623 196 JSDHo Syrovice 4 

623 197 JSDHo Bratčice 4 JPO III/2 623 154 JSDHo Moutnice 8 

623 180 JSDHo Holasice 4 Celkem hasičů: 16 

623 229 JSDHo Žabčice 4 
    

623 235 JSDHo Židlochovice - OOB 4 
    

Celkem hasičů: 24 
    

 

 
 
 
 

      



 

Shromaždiště HS Hustopeče 
Zabezpečení hasebního obvodu při vyhlášení zvláštního stupně 

poplachu IZS 
Hustopeče, Janáčkova 5, GPS Loc: 48°56'18.053"N, 16°44'12.692"E 

Aktivace jednotek pro vyhlášení zvláštního stupně poplachu IZS 

Kategorie JPO Ev. číslo JPO Název Početní stav Kategorie JPO Ev. číslo JPO Název Početní stav 

JPO I 624 011 HS Hustopeče 4 JPO II/1 624 171 JSDHo Velké Pavlovice 4 

JPO III/1 

624 117 JSDHo Horní Bojanovice 4 

JPO III/1 

624148 JSDHo Podivín 4 

624 108 JSDHo Březí 4 624 125 JSDHo Klobouky u Brna 4 

624 118 JSDHo Krumvíř 4 624 158 JSDHo Starovice 4 

624170 JSDHo Velké Němčice 4 Celkem hasičů: 16 

624 126 JSDHo Kobylí - OOB 4 

    Celkem hasičů: 24 

    

        
Shromaždiště HS Kyjov 

Zabezpečení hasebního obvodu při vyhlášení zvláštního stupně 
poplachu IZS Kyjov, Luční 5, GPS Loc: 49°1'21.884"N, 17°7'48.307"E 

Aktivace jednotek pro vyhlášení zvláštního stupně poplachu IZS 

Kategorie JPO Ev. číslo JPO Název Početní stav Kategorie JPO Ev. číslo JPO Název Početní stav 

JPO I 625 011 HS Kyjov 4 JPO II/1 625 117 JSDHo Kyjov 4 

JPO II/1 625 155 JSDHo Ždánice 4 
JPO III/1 

625 154 JSDHo Žarošice 4 

JPO III/1 

625 106 JSDHo Dambořice 4 625 120 JSDHo Lovčice 4 

625 100 JSDHo Archlebov 4 JPO III/2 625 183 JSDHo Svatobořice - Mistřín 8 

625 151 JSDHo Vracov 4 Celkem hasičů: 20 

625 157 JSDHo Žeravice - OOB 4 
    

Celkem hasičů: 24 
    

  

 
 
 
 
 
 

     



 

Shromaždiště HS Vyškov 
Zabezpečení hasebního obvodu při vyhlášení zvláštního stupně 

poplachu IZS Vyškov, Hasičská 425/2, GPS Loc: 49°16'46.881"N, 16°59'21.100"E 

Aktivace jednotek pro vyhlášení zvláštního stupně poplachu IZS 

Kategorie JPO Ev. číslo JPO Název Početní stav Kategorie JPO Ev. číslo JPO Název Početní stav 

JPO I 626 010 HS Vyškov 4 JPO I 626 010 HS Vyškov 4 

JPO III/2 626 201 JSDHo Vyškov 4 
JPO III/1 

626 144 JSDHo Luleč 4 

JPO III/1 

626 181 JSDHo Rousínov 4 626 184 JSDHo Ruprechtov 4 

626 135 JSDHo Krásensko 3 Celkem hasičů: 12 

626 126 JSDHo Ivanovice na Hané 4 
    JPO III/2 626 112 JSDHo Drnovice - OOB 4 
    

Celkem hasičů: 23 
    

        
Shromaždiště HS Bučovice 

Zabezpečení hasebního obvodu při vyhlášení zvláštního stupně 
poplachu IZS Bučovice, Sovětská 758, GPS Loc: 49°8'56.930"N, 17°0'27.005"E 

Aktivace jednotek pro vyhlášení zvláštního stupně poplachu IZS 

Kategorie JPO Ev. číslo JPO Název Početní stav Kategorie JPO Ev. číslo JPO Název Početní stav 

JPO I 626 011 HS Bučovice 4 JPO I 626 012 HS Slavkov u Brna 4 

JPO III/1 

626 162 JSDHo Nesovice 4 
JPO III/1 

626 105 JSDHo Bučovice 4 

626 122 JSDHo Nové Hvězdlice 4 626 188 JSDHo Snovídky 4 

626 138 JSDHo Křenovice 4 Celkem hasičů: 12 

626 119 JSDHo Hostěrádky - Rešov 4 
    

626 104 JSDHo Brankovice - OOB 4 
    

Celkem hasičů: 24 
     

 
 
 
 
 

       



 

Shromaždiště HS Znojmo 
Zabezpečení hasebního obvodu při vyhlášení zvláštního stupně 

poplachu IZS Znojmo, Pražská 59b, GPS Loc: 48°51'45.181"N, 16°2'16.617"E 

Aktivace jednotek pro vyhlášení zvláštního stupně poplachu IZS 

Kategorie JPO Ev. číslo JPO Název Početní stav Kategorie JPO Ev. číslo JPO Název Početní stav 

JPO I 627 010 HS Znojmo 4 JPO I 627 010 HS Znojmo 4 

JPO III/1 

627 205 JSDHo Prosiměřice 4 
JPO II/1 

627 203 JSDHo Slup 4 

627 212 JSDHo Šatov 4 627 232 JSDHo Višňové 4 

627 254 JSDHo Únanov 4 
JPO III/1 

627 148 JSDHo Suchohrdly 4 

627 174 JSDHo Miroslav  4 627 103 JSDHo Vranov nad Dyjí 4 

627 107 JSDHo Blížkovice - OOB 4 Celkem hasičů: 20 

Celkem hasičů: 24 
     

 
 



Příloha č. 2 

POKYNY PRO VELITELE OPERAČNÍ JEDNOTKY PŘED VÝJEZDEM Z MÍSTA 
DISLOKACE 

Činnosti velitele operační jednotky a kontrola akceschopnosti zahájeno splněno 

Zajistit dostupné podklady 
 Plán krizové připravenosti pro daný typ události 
 Mapové podklady 
 GPS 

  

  

  

  

Zajistit dostupné kontakty (na KOPIS HZS JMK):   

Zajistit provedení přípravy osobních věcí a stravy na dlouhodobý 
zásah (12h) 

  

Zajistit provedení kontroly vybavenosti jednotek věcnými prostředky 
PO na danou událost (čerpadla, pily, atd.) 

  

Zajistit provedení kontroly zásob PHM ve vozidlech   

Zajistit provedení kontroly technického stavu požární techniky před 
výjezdem 

  

Provést kontrolu počtu a způsobilosti členů JSDHo (ustrojenost)   

Provést kontrolu vybavení hasičů na dlouho trvající zásah   

Zajistit provedení proškolení členů a předat nezbytné informace   

Zajistit vypuštění vody z CAS pokud bude vzdálenost přepravy větší 
než 100 km (mimo jedné CAS) 

  

Prověřit možnost střídání jednotlivých družstev u zásahu  
(JPO vyjíždí pouze jedním družstvem (max. 1+5). V rámci možností 
JPO je vhodné zajistit dalších 4 – 6 hasičů na střídání v operační 
jednotce. Technika zůstává na místě zásahu, doprava další 
technikou JPO nebo zajišťuje HZS JMK) 

  

Zajistit sestavení kolony vozidel a komunikaci mezi sebou   

Zajistit kontakty na jednotlivé JSDHo, případně i na VZ a štáb VZ 
(volací značky a tel. čísla) 

  

 

JPO: Velitel JPO: Vol. značka: Telefonní číslo: 

PS     

JSDHo    

JSDHo    

JSDHo    

JSDHo    

JSDHo (OOB)    

Důležité kontakty v místě zásahu: 

Funkce Jméno: Vol. značka: Telefonní číslo: 

Velitel zásahu    

Štáb VZ    

Krizový štáb ORP    

Kontaktní bod    

Styčný důstojník    

KOPIS HZS kraje    



Příloha č. 3 

POKYNY PRO VELITELE JSDHo PŘED VÝJEZDEM Z MÍSTA DISLOKACE 

Činnosti velitele JSDH po vyhlášení PP a kontrola před 
výjezdem 

zahájeno splněno 

Informovat KOPIS HZS JMK (950 640 500), zda je jednotka 
schopna výjezdu a zda je připravená na dlouhodobý zásah 

  

Výjezd na seřadiště jen s technikou, kterou stanoví KOPIS HZS 
JMK 

  

Výjezd vždy v minimálním počtu 1+3 a maximálním počtu 1+5, 
pokud KOPIS HZS JMK nestanoví jinak. Provést kontrolu 
ustrojenosti a způsobilosti členů 

  

Kontrola technických prostředků, dovybavení požární techniky 
technickými prostředky dle typu zásahu, na který je jednotka 
vysílána (čerpadla, motorové pily, hadice …). Nezapomenout na 
řádné uložení a připevnění! 

  

Zajistit maximální možnou zásobu PHM   

Zajistit dle možností plné natankování vozidla a agregátů   

Dovybavení maximální možnou zásobou ochranných nápojů a 
případně i dostupnou stravou (tatranky, svačina, …) 

  

Zajistit si finanční hotovost na možné nenadále výdaje   

 
Další pokyny: 
 

- Je pravděpodobné, že bude třeba zajistit pozdější střídání JPO na místě zásahu. 
Technika zůstává na místě zásahu, na místě střídá jen posádka. Proto je nutné 
v rámci možností zjistit, zda bude možné později posádku vystřídat. Doprava 
střídajících hasičů bude zajištěna druhým vozidlem JPO a nebo vozidlem HZS 
JMK. Doprava bude upřesněna vždy s dostatečným předstihem. 

- Po příjezdu na seřadiště se jednotka nahlásí veliteli operační jednotky, nahlásí 
připravenost k odjezdu, případně sdělí veškeré okolnosti, které by mohly 
zkomplikovat pozdější nasazení jednotky (absence věcných prostředků, 
nedostatečný počet členů, nezpůsobilost členů, stav požární techniky, …). 

- Velitelem operační jednotky je příslušník HZS JMK, v případě jakéhokoliv 
problému jej o tom velitel jednotky na seřadišti neprodleně informuje. 

-  
- Kontakty na velitele operační jednotky:  

o volací značka: ________________________ 
 

o telefonní číslo: ________________________ 
 

- Ze seřadiště se jednotky přesunují organizovaně v koloně až na kontaktní bod, 
kde si převezmou informace o další zásahové činnosti. 

  



Příloha č. 4 

POVINNÉ VYBAVENÍ JPO PŘI VÝJEZDU OPERAČNÍ JEDNOTKY 

Základní vybavení CAS/DA dle „Vyhlášky o technických podmínkách požární techniky“ 

doplněná navíc o: 

 RDST- min. 4 ks + mobilní telefon + nabíječe. 

 Ochranné nápoje (na 12 hod.). 

 Základní stravu (na 12 hodin) – pokud je na přípravu čas. 

 Elektrické kalové čerpadlo o výkonu min. 400 litrů za minutu – celkem 2 ks (dle 

typu MU). 

 Elektrocentrálu ke kalovým čerpadlům – celkem 1 ks. 

 Osvětlovací stativ přenosný – celkem 1 ks. 

 Motorové čerpadlo (kalové, plovoucí) o výkonu min. 1000 litrů za minutu  

– celkem 1 ks (dle typu MU). 

 Motorovou řetězovou pilu – celkem 2 ks (dle typu MU). 

 Zásobu PHM (pro agregáty i požární techniku). 

 Zádový hasicí vak nebo džberovou stříkačku (dle typu MU). 

 Osobní doklady členů JPO (občanský a řidičský průkaz, kartička zdravotní 

pojišťovny, průkazy na obsluhu speciálních zařízení). 

 Osobní ochranné prostředky hasiče (zásahový oděv, zásahová přilba, zásahové 

rukavice, zásahová obuv, kukla Nomex, pracovní stejnokrok PS II, osobní svítilna 

+ náhradní baterie, plášť do deště, holínky – dle typu události). 

 V případě vícedenního zásahu doplnit osobní výstroj každého hasiče (náhradní 

zásahová obuv, lehká obuv a přezůvky, náhradní PS II, svetr nebo mikina, 

náhradní trička, ponožky, spodní prádlo, kartáček + pasta na zuby, hygienické 

potřeby, příbor, spací pytel, karimatka). 

 

Pozn.: JPO OOB bude navíc doplněna o speciální prostředky určené k zajištění týlu. 

 

 

 

 



 

Speciální věcné prostředky určené k zajištění týlu: 

 Stan nebo stanové přístřešky. 

 Elektrocentrála do týlu. 

 Lavice a stoly (skládací). 

 Krycí plachty. 

 Prostředky pro uvaření kávy a čaje (pro 50 osob). 

 Prostředky na označení tras a týlů (spreje, cedulky, chemická světla). 

 Prostředky na osvětlení týlů (např. velký osvětlovací stativ, osvětlovací balón, 

atd.). 

 Prostředky na odpadky (pytle, držáky). 

 

Při pořizování nových věcných prostředků je nutné vše konzultovat s HZS JmK 

z důvodu zachování jednotné koncepce výbavy jednotek zařazených  

ve zvláštním stupni a OOB. 


