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Legislativa

- zákon 133/1985 sb. ve znění p. předpisů

- vyhláška 247/2000 sb. ve znění p. předpisů

- SIAŘ GŘ 36/2005



Kategorie JPO

Územní působnost
JPO I – jednotka HZS kraje

- výjezd do 2 min, dojezd zpravidla do 20. min
- příslušníci HZS

JPO II – JSDH obce (JPO II/1, II/2)
- výjezd do 5 min, dojezd cca do 10. min
- fyzické osoby na hl. nebo vedl. prac. poměr

JPO III – JSDH obce (JPO III/1, III/2)
- výjezd do 10 min, dojezd cca do 10. min
- fyzické osoby dobrovolně



Kategorie JPO

Místní působnost
JPO IV – HZS podniku

- výjezd do 2 min
- příslušníci HZS podniku

JPO V – JSDH obce
- výjezd do 10 min., působnost na území

zřizovatele
- fyzické osoby dobrovolně

JPO VI – JSDH podniku
- výjezd do 10 min., působnost území zřizovatele



Plošné pokrytí, stupeň nebezpečí

Plošné pokrytí
- rozmístění JPO na území krajů v závislosti na 

stupni nebezpečí katastrálního území obce a 
požadavku na dobu dojezdu JPO na místo 
zásahu s potřebným množstvím SaP. 

Stupeň nebezpečí
- je vyjádřením míry nebezpečí katastrálního 

území obce podle zvláštního právního 
předpisu 



Stupeň nebezpečí

Stupeň nebezpečí
Celkové kritérium je součtem kriterií:

- kritérium počtu obyvatel Ko,
- kritérium charakteru území Kui,
- kritérium počtu zásahů Kz

Celkové kriterium nebezpečí je:
Kc = Ko + Kui + Kz



Kritérium počtu obyvatel

Kritérium počtu obyvatel Ko:

1do 200

5201 – 1 000

101 001 – 3000

123 001 – 5000

145 001 – 15 000

1515 001 – 50 000

20nad 50 000

Hodnota KoPočet obyvatel



Kritérium charakteru území

Kritérium charakteru území Kui:
Hodnota 1 vždy za násl. případ

- Historické jádro, nár. kulturní památky, památková
zóna 

- Rekreační oblast – přechodně víc jak 5000 lidí
- Min. 25% zastavěné plochy území v záplavové

oblasti 20leté vody
- Území je v zóně hav. plánování (hořlavé kapaliny, 

plyny, výbušniny, jedy)
- Území je v zóně hav. plánování (významné zdroje 

radiace, popř. jad. parcoviště.
- Obchodní nebo zábavní centra nad 1000 osob, 

průmyslové zóny nad 1 000 000 m2

- Nemocnice, ústavy soc. péče, LDN, kde je v jedné
budově více jak 100 osob



Kritérium počtu zásahů

Kritérium počtu zásahů Kz: 
Závisí na počtu MU se zásahem JPO v daném 
katastrálním území během jednoho roku, přičemž jde o 
průměrnou hodnotu za posledních 5 let.

0do 100

1101 - 200

2nad 200

Hodnota KzPočet MU



Stupeň nebezpečí

Stupeň nebezpečí
závisí na součtu hodnot jednotlivých kritérií. Jedná se o 
tzv. celkové kritériu Kc.

do 2IV

3 – 5IIIB

6 – 10IIIA

11 – 15IIB

16 – 20IIA

21 - 24IB

nad 25IA

Hodnota KcStupeň nebezpečí



Nasazení sil a prostředků

Požadavek na SaP pro daný stupeň nebezpečí
území – základní tabulka plošného pokrytí

1 JPO do 20 min a další 1 JPO do 25 minIV

1 JPO do 15 min a další 2 JPO do 20 minIIIB

2 JPO do 15 min a další 1 JPO do 20 minIIIA

1 JPO do 10 min a další 2 JPO do 15 minIIB

2 JPO do 10 min a další 1 JPO do 15 minIIA

1 JPO do 7 min a další 2 JPO do 10 minIB

2 JPO do 7 min a další 1 JPO do 10 minIA

Počet jednotek a doba dojezduStupeň
nebezpečí



Plošné pokrytí

Na základě předchozí tabulky pro každou obec 
(popř. městskou část) stanovíme jednotky, které
zde zasahují. Při tom zohledníme:

- kategorii JPO
- vzdálenost JPO
- akceschopnost a vybavení JPO

Takto vznikne seznam tří JPO pro každou obec, 
které zde zasahují v závislosti na požadovaných 
časech dojezdu.

- seznam JPO v plošném pokrytí zpravidla  
tvoří první stupeň v PPP



Požární poplachový plán

Požární poplachový plán:
- má tři stupně
- někdy je doplněn o stupeň „Z“
- v každém stupni je 3 - 5 jednotek PO

Plošné pokrytí a poplachový plán zpracovává HZS. 
Obce, jejichž JPO vyjíždí mimo svoji místní
působnost jej připomínkují a poté jsou dokumenty 
vydány krajským úřadem ve formě „Nařízení kraje“.



Předurčenost jednotek

na DN - (A)- dálnice (JPO I)
na DN - (B)- 4. pruhové komunikace (JPO I)
na DN - (C)- silnice I. třídy (JPO I a II)
na DN - (D)- ostatní silnice (JPO I, II a III) 
na DN - (E) - JPO I s AJ nad 20 tun
na NL - (O) - opěrné (kraje) doba dojezdu do 120 min

na NL - (S) - střední (okresy) doba dojezdu do 40 min

na NL - (Z) - základní (stanice typu P)


