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PRINCIPY PLOŠNÉHO POKRYTÍ 

JEDNOTKAMI PO

Základní princip plošného pokrytí

Základním principem je rozmístění jednotek PO a stanovení 
jejich druhů a kategorií na území jednotlivých krajů ČR tak, 

aby každá obec na území kraje byla zabezpečena z hlediska:

1.  času dojezdu JPO na místo zásahu 

2.  určeným množstvím sil a prostředků JPO

Výše uvedené požadavky na dobu dojezdu a množství sil 

a prostředků jednotek PO vyplývají vždy ze:

stupně nebezpečí území obce.
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PLOŠNÉ POKRYTÍ
základní tabulka plošného pokrytí

 Požadavky na počet jednotek PO a čas (dobu) jejich dojezdu na 
místo zásahu  (příloha zákona o PO)

 Základním cílem je zabezpečit dojezd prvních tří jednotek PO 
na místo zásahu v určeném čase:

Základní tabulka plošného pokrytí

Stupeň nebezpečí 

území obce

Počet jednotek PO 

a doba jejich dojezdu na místo zásahu

I A 2 JPO do    7 min     +      další   1 JPO do 10 min

B 1 JPO do    7 min     +      další   2 JPO do 10 min

II A 2 JPO do  10 min     +      další   1 JPO do 15 min

B 1 JPO do  10 min    +       další   2 JPO do 15 min

III A 2 JPO do  15 min    +       další   1 JPO do 20 min

B 1 JPO do  15 min    +       další   2 JPO do 20 min

IV A 1 JPO do  20 min    +       další   1 JPO do 25 min



3

PLOŠNÉ POKRYTÍ
příklad dojezdu tří jednotek PO na místo mimořádné události
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PLOŠNÉ POKRYTÍ
nařízení kraje k plošnému pokrytí

Dojezdový čas

• K zabezpečení dojezdových časů je nutné v rámci území

jednotlivých krajů stanovit:

• stupně nebezpečí katastrálních území obcí,

• stanovení druhů a kategorií jednotek PO,

• rozmístění jednotek PO na území kraje,

• přiřazení konkrétních jednotek k zabezpečení dojezdových časů

pro jednotlivá katastrální území.
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PRINCIPY PLOŠNÉHO POKRYTÍ 

JEDNOTKAMI PO

Požadavky na síly a prostředky jednotek PO

Síly a prostředky jednotek PO požadované základní tabulkou

plošného pokrytí jsou stanoveny:

• pro jednotku PO, která se dostaví na místo zásahu 

- minimálně družstvo ve zmenšeném početním stavu:

1 velitel  +  3 hasiči  +  mobilní požární technika 

1x  CAS nebo dopravní automobil

(příloha zákona o PO)
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PRINCIPY PLOŠNÉHO POKRYTÍ 

JEDNOTKAMI PO

Nařízení kraje k zabezpečení podmínek plošného pokrytí

• Nařízení kraje definuje stupně nebezpečí všech obcí na území

kraje.

• Na základě definovaných stupňů nebezpečí definuje požadavky

na čas dojezdu jednotek PO k likvidaci požárů a jiných

mimořádných událostí.

• Požadavky na dojezdové časy do jednotlivých míst na území

kraje jsou určující pro stanovení rozmístění jednotek PO

určitých kategorií (JPO I – JPO VI) na celém území kraje.
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POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN KRAJE

PPP rozlišuje celkem 4 stupně poplachu

• Stupně poplachu se rozlišují především podle charakteru 

mimořádné události, její „nebezpečnosti“ a nároků na síly 

a prostředky potřebné k její likvidaci. 

• 4. stupeň tzv. „zvláštní“ stupeň je nejvyšší.

• Síly a prostředky jednotek PO k likvidaci požárů a jiných

mimořádných událostí se povolávají zásadně podle charakteru

a rozsahu dané události.

• v 1. stupni požárního poplachu postupně podle potřebného

počtu od jedné jednotky do počtu čtyř jednotek PO, a dále až do

15 a více jednotek PO při vyhlášení zvláštního stupně požárního

poplachu.
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PŘEDURČENOST jednotkek PO

 Některé typy mimořádných událostí kladou z hlediska svého 
charakteru popř. rozsahu specifické nároky na síly a prostředky 
zasahujících jednotek PO.

Jedná se především o požadavky na:

• speciální technické vybavení,

• specifické znalosti,

• popř. dovednosti a požadavky na zvláštní odbornou 
způsobilost.

• Z hlediska efektivity nasazení jednotek PO byly definovány tzv.

předurčené jednotky k provádění záchranných a likvidačních 

prací u těchto specifických mimořádných událostí.

• Předurčenými jednotkami PO jsou stanovovány především 

jednotky PO s územní působností: tj. jednotky kategorie 

JPO I, JPO II a JPO III.
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Vzájemný vztah
plošné pokrytí – požární poplachový plán

Principy plošného pokrytí územní kraje jednotkami požární ochrany

se v praxi zabezpečují zařazením příslušných jednotek PO

pro dané katastrální území do poplachového plánu kraje.

Jednotky určené k zabezpečení podmínek plošného pokrytí se

zařazují v požárních poplachových plánech na pozice v I. stupni 

poplachu. 


