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a nad volnou hloubkou  
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P O K Y N 
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

ze dne 26. listopadu 2008, 
kterým se upravuje vybavení hasiče a základní cisternové automobilové stříkačky, 
zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, 

věcnými prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou 
 
 

          Pro zajištění a zkvalitnění činnosti jednotek požární ochrany při provádění záchranných 
a likvidačních prací ve výšce a nad volnou hloubkou  

 
I. s t a n o v í m  
 

Čl. 1 
 

(1) Základním vybavením hasiče pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou v operačním 
řízení je pracovní polohovací systém dle ČSN EN 358 (dále jen „polohovací pás“), 
který je společným ochranným pracovním prostředkem 1. 

(2) Nedílnou součástí polohovacího pásu musí být  karabina se zámkem a pojistkou 
zámku a s pevností alespoň 22 kN v podélném směru. Doporučuje se karabina ocelová 
typu H dle ČSN EN 12 275 Horolezecká výzbroj – Karabiny – Bezpečnostní 
požadavky a zkušební metody.   

(3) Základní počet polohovacích pásů se koncipuje na maximální počet příslušníků 
zařazených v jednotce HZS kraje v jedné směně stanovený systemizací služebních 
míst dle zvláštního právního předpisu 2 pro příslušný kalendářní rok.  

(4) Počet polohovacích pasů v zařízeních HZS ČR a SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-
Místku stanoví přiměřeně dle odstavce 3 služebním předpisem v oblasti své 
působnosti ředitel HZS kraje, ředitelé dotčených zařízení MV-generálního ředitelství 
HZS ČR a ředitel SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku. 

(5) Dostatečnou zásobu polohovacích pásů, za účelem nutné obměny, případně z důvodů 
jejich periodických kontrol, stanoví služebním předpisem v oblasti své působnosti 
ředitel HZS kraje, ředitelé dotčených zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR      
a ředitel SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku. 

(6) Polohovací pás, který byl příslušníkovi HZS ČR přidělen do užívání jako osobní 
ochranný pracovní prostředek v souladu s Pokynem generálního ředitele HZS ČR  
a náměstka ministra vnitra č. 22/2002, kterým se stanoví podmínky pro poskytování 
ochranných pracovních prostředků příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR 
při činnosti na místě zásahu, může příslušník užívat jako osobní ochranný prostředek 
do doby jeho vyřazení z užívání (doba životnosti, poškození). Tento polohovací pás se 
již následně neobměňuje. 

 
 
 

                                                 
1  Polohovací pásy se předávají při střídání směn mezi nastupující a končící směnou. 
2  § 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb. 
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Čl. 2 
 

(1) Seznam základního (standardního) vybavení - prostředků pro práci ve výšce a nad 
volnou hloubkou cisternové automobilové stříkačky v provedení Z, R a T, 
zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, 
jednotek PO kategorie JPO I a JPO IV, je uveden v příloze č. 1 tohoto pokynu. 

(2) Seznam základního (povinného) a doporučeného vybavení – prostředků pro práci ve 
výšce a nad volnou hloubkou cisternové automobilové stříkačky v provedení Z, R a T, 
zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu, jednotek PO kategorie JPO II, JPO 
III, JPO V a JPO VI, je uveden v příloze č. 2 tohoto pokynu; 

 

II. u k l á d á m 
 
1. ředitelům HZS krajů, řediteli SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku a ředitelům 

dotčených zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR   

a) uvést základní vybavení cisternových automobilových stříkaček v provedení Z, 
R a T, zabezpečujících první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení 
plošného pokrytí, jednotek PO kategorie JPO I do souladu s přílohou č. 1 
tohoto pokynu, 

b) postupně, v závislosti na ukončení životnosti stávajících věcných prostředků 
požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou ve vybavení 
cisternových automobilových stříkaček v provedení Z, R a T, zabezpečujících 
první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, jednotek 
PO kategorie JPO I, nahrazovat věcnými prostředky požární ochrany pro práci 
ve výšce a nad volnou hloubkou v souladu s tímto pokynem, 

c) zabezpečit v prostoru střídání směn podmínky pro uložení polohovacích pásů,  

d) seznámit s tímto pokynem přiměřeně všechny podřízené příslušníky HZS ČR, 
zejména příslušníky HZS ČR zařazené do lezeckých družstev a lezeckých 
skupin, 

2. ředitelům HZS krajů 

      seznámit s tímto pokynem velitele jednotek požární ochrany v okruhu své územní  
      působnosti, 

3. ředitelům vzdělávacích zařízení HZS ČR a řediteli SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-
Místku 

začlenit obsah tohoto pokynu přiměřeně do výuky; 
 

III.       z r u š u j i 

Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 46/2002 a č. 22/2003.  
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      Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání. 

 
 
Čj. MV-62583-1/PO-2008 
 
 
 
 

Generální ředitel HZS ČR 
genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. 

 
 
 
Obdrží: 
HZS krajů 
SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku 
MV-generální ředitelství HZS ČR                                                               
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                                                                    P ř í l o h a   č. 1 
                                                                                   k Pokynu GŘ HZS ČR č. 46/2008 

 
Seznam základního  (standardního) vybavení - prostředků pro práci ve výšce a nad 

volnou hloubkou cisternové automobilové stříkačky v provedení Z, R a T, zabezpečující 
první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí,  

jednotek PO kategorie JPO I a JPO IV  
 

Základní činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou musí být v možnostech každého 
družstva jednotky PO kategorie JPO I JPO IV, jehož součástí nejsou hasiči se specializací pro 
práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Z tohoto důvodu je nutné vybavit každou cisternovou 
automobilovou stříkačku v provedení Z, R a T, zabezpečující první organizovaný výjezd 
k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, jednotek PO kategorie JPO I a JPO IV, níže 
uvedenými věcnými prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. 

 

Základní (standardní) vybavení ∗) : 
zachycovací postroj                  2 ks 

karabiny se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN 
v podélném směru                10 ks 

karabiny se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN  
typu HMS                                                                                                               2 ks 

slaňovací prostředek                  2 ks 

nůž s pevnou čepelí (nebo otevíratelný jednou rukou) a pouzdrem            2 ks 

ocelová kotvící smyčka                 2 ks 

textilní popruh plochý (délka 3 m), pevnost minimálně 15 kN            4 ks 

nízko průtažné lano s opláštěným jádrem, typu A dle ČSN EN 1891, průměr  
minimálně 10 mm, délka 60 m                 1ks 

nízko průtažné lano s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891, průměr  
minimálně 10 mm, délka 30 m      2  ks ∗∗) 

záchranný postroj (trojúhelník) nebo záchranná smyčka            1  ks 

chránička na lano                 1  ks 

transportní vak na přenos materiálu               2  ks. 
 

Výše uvedené základní vybavení cisternové automobilové stříkačky v provedení Z, R 
a T, zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, 
jednotek PO kategorie JPO I a JPO IV může být u stanic, kde je ustavena lezecká skupina 
nebo lezecké družstvo, nahrazeno vybavením lezce a lezecké skupiny, resp. lezeckého družstva.  

                                                 
∗)    Základní (standardní) vybavení může být na základě doporučení hlavního instruktora HZS kraje rozšířeno  
        o věcné prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, které zvýší bezpečnost  
        hasičů proti pádu. 
∗∗)   U provedení Z a T nabývá účinnosti po vydání změny vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách  
        požární techniky. Změna vyhlášky sjednotí počet lan délky 30 m na cisternových automobilových  
        stříkačkách s tímto pokynem. 
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                                                                    P ř í l o h a   č. 2 

                                                                                   k Pokynu GŘ HZS ČR č. 46/2008 
 

Seznam základního  (povinného) a doporučeného vybavení - prostředků pro práci ve 
výšce a nad volnou hloubkou cisternové automobilové stříkačky v provedení Z, R a T, 

zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí,  
jednotek PO kategorie JPO II, JPO III, JPO V a JPO VI  

 
Základní (povinné) vybavení: 
nízko průtažné lano s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891, průměr  
minimálně 10 mm, délka 60 m                 1 ks 

nízko průtažné lano s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891, průměr  
minimálně 10 mm, délka 30 m                             2 ks ∗) 

 
 

Doporučené vybavení:  
zachycovací postroj                   2 ks 

karabiny se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN  
v podélném směru                 10 ks 
karabiny se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN 
typu HMS                                                                                                          4 ks 

           slaňovací prostředek                   2 ks 

nůž s pevnou čepelí (nebo otevíratelný jednou rukou) a pouzdrem             2 ks 

ocelová kotvící smyčka                  2 ks 

textilní popruh plochý (délka 3 m), pevnost minimálně 15 kN             4 ks 

záchranný postroj nebo záchranná smyčka                1 ks 

chránička na lano                   1 ks 

transportní vak na přenos materiálu                 2 ks. 

 

   

  
  

 

                                                 
∗)   U provedení Z a T nabývá účinnosti po vydání změny vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách  
       požární techniky. Změna vyhlášky sjednotí počet lan délky 30 m na cisternových automobilových  
       stříkačkách s tímto pokynem. 
 


