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58 
P O K Y N 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 
ze dne 19. prosince 2014, 

kterým se mění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR  
č. 38/2014, kterým se stanoví podmínky pro poskytování osobních ochranných 

prostředků příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR 
 

Čl. I 

       Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 38/2014, kterým se 

stanoví podmínky pro poskytování osobních ochranných prostředků příslušníkům a občanským 

zaměstnancům HZS ČR, se mění takto: 

1. Článek 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 15 a 16 zní: 

„Čl. 5 
Použití a vlastnosti OOP a jejich přípustné kombinace 

(1) Vlastnosti a použití některých zásahových OOP: 

a) zásahový oděv I je určen k ochraně těla uživatele při likvidaci požárů, a to i v situacích, 

se kterými se lze setkat při likvidaci požárů v objektech a dalších činnostech související 

s prováděním záchranných a likvidačních prací. Podrobnosti k minimálním technickým 

požadavkům na tyto oděvy jsou obsahem ČSN EN 469 a přílohy č. 5 vyhlášky č. 69/2014 

Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany (dále jen 

„vyhláška“), 
b) zásahový oděv II je určen k ochraně těla uživatele při likvidaci požárů v otevřeném 

terénu a doprovodných činnostech. V souladu s čl. 2 jej lze použít také pro další činnosti 

při provádění záchranných a likvidačních prací. Podrobnosti k minimálním technickým 

požadavkům na tyto oděvy jsou obsahem ČSN EN 15614 a přílohy č. 6 vyhlášky. Pokud 
se jako alternativa k tomuto oděvu používá pracovní stejnokroj II ve variantě A, je 

nezbytné zohlednit skutečnost, že z hlediska provedení nesplňuje v plném rozsahu 

požadavky normy ČSN EN 15614, 
c) doplňky zásahového oděvu-souprava jsou určeny pro doplňkové zvýšení ochrany proti 

teplu a plameni a zlepšení komfortu a termoregulace, a to zejména při hašení požárů a při 

odborné přípravě v zařízení pro simulaci reálných podmínek požáru 15). V souladu  
s přílohou č. 7 vyhlášky se jedná o ochranné oděvy určené pro omezené šíření plamenem 
podle ČSN EN 14116. Na základě rozhodnutí velitele jednotky lze u vybraných zásahů 

(např. hašení požárů v otevřeném terénu, zásahy při dopravních nehodách, technické 

zásahy), za odpovídajících klimatických podmínek (vysoká denní teplota), použít jako 

ochranný oděv kombinaci nátělníku z této soupravy a kalhot zásahového oděvu I nebo II 
(tedy zásahový oděv bez blůzy nebo kabátu). Je třeba zohlednit, že v porovnání  
s kompletními zásahovými oděvy je významným způsobem snížena ochrana z hlediska 
viditelnosti, mechanické ochrany a ochrany proti teplu. 

(2) Zásahové OOP je možné kombinovat s následujícími výstrojními součástkami služebního 

stejnokroje poskytovanými jako naturální záležitost 16): 

a) ponožky modré, 
b) triko šedé s krátkými nebo dlouhými rukávy, 
c) ponožky do zásahové obuvi letní nebo zimní, 
d) číslo identifikační v textilním provedení, 
e) označení hodnostní v textilním provedení, 
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f) blůza a kalhoty k pracovnímu stejnokroji II, 
g) polokošile s límečkem tmavomodrá,  
h) spodní prádlo pro hasiče,  
i) doplňky zásahového oděvu. 

(3) Výstrojní součástky uvedené v odstavci 2 musí být ve všech odůvodněných případech 

(zejména při zdolávání požárů) zcela zakryty zásahovým OOP. 

(4) Vzhledem ke zvýšenému nebezpečí přehřátí se doporučuje nepoužívat pracovní 

stejnokroj II pod zásahový oděv I, a to zejména při zásahu v objektech a při ostatních zásazích 
a výcviku, pokud venkovní teplota překročí 5 °C. 

(5) Kombinace zásahových OOP s civilním oblečením je zakázána. 

 _______________________ 
  15) Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 4/2013, kterým se stanoví požadavky na  
      vedení odborné přípravy v zařízeních simulujících reálné podmínky požáru používaných u Hasičského  
      záchranného sboru České republiky. 
 16) 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 55/2013, kterým se upravuje jednotný  
       postup pro poskytování naturálních náležitostí potřebných pro výkon služby příslušníků Hasičského  
       záchranného sboru České republiky, ve znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2014.“. 

 

Čl. II 

     Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. 

 

 

 

Čj. MV-165741-1/PO-IZS-2014 
 

Generální ředitel HZS ČR 
brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba v. r. 
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