
Errata 

Seznam oprav 

1  Str. 10, řádek 19 

Změna: AZ 

Na: AŽ 

2 Str.10, řádek 20 

Změna: AV Vyprošťovací automobil 

Na: AV Automobil vyprošťovací  

 

3 Str.14, řádek 10 

Změna: Poskytovatelé zdravotnická záchranné služby 

Na: Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

4 Str. 15, řádek 20 

Změna: Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí 

Na: Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany 

 

5  Str. 16, řádek 15 

Změna: Mezi činnosti ZZS 

Na: Mezi činnosti PZZS 

 

6 Str. 16, řádek 17 

Změna: Dle §20 odst. 5 zákona č.374/2011 stanoví, že činnosti k připravenosti 

Na: Dle §20 odst. 5 zákona č.374/2011 je stanoveno, že činnosti k připravenosti 

 

7 Str. 18, řádek 8 

Změna: Po konci války  

Na: Po konci 2.světové války 

 

 



8 Str. 18, řádek 13 

Změna: Tento rok se výkonnými 

Na: V tomto roce se výkonnými 

 

9 Str. 19, řádek 3 

Změna: živelné katastrofy 

Na: živelní katastrofy 

  

10 Str.19, řádek 20 

Změna: v humanitních pomocích 

Na: v humanitárních pomocích 

 

11 Str.20 řádek 19 

Změna: Jedná se o: 

Na: Jedná se o tyto zákony: 

 

12 Str. 25, řádek 1 

Změna: Plošné pokrytí území ČR jednotkami PO při stupni nebezpečí 

Na: Plošné pokrytí obce ČR jednotkami PO v závislosti na stupni nebezpečí  

 

13  Str. 26, řádek 1-23 

  Změna:  

Jednotky požární ochrany rozdělujeme do 7 kategorií:   

JPO I – jednotka HZS kraje,   

- územní působnost, 

- 20 minut jízdy z místa dislokace,   

- doba výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 2 minut,  

    

JPO II – jednotka SDH obce,   

- územní působnost, 



- 10 minut jízdy z místa dislokace,  

- doba výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 5 minut,  

JPO III – jednotka SDH obce,   

- územní působnost 10 minut jízdy z místa dislokace,   

- doba výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 10 minut,  

JPO IV – jednotka HZS podniku,  

- s působností zpravidla pro území podniku, který ji zřizuje,  

- doba výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 2 minut,  

JPO V – jednotka SDH obce,  

- s působností zpravidla pro území obce, která ji zřizuje,  

- doba výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 10 minut,  

JPO VI – jednotka SDH podniku,  

- s působností pro území podniku, který ji zřizuje,  

- doba výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 10 minut,  

JPO VII – jednotka SDH obce nebo podniku,   

               - není zařazena do plošného pokrytí (poplachového plánu) 

 

Na:  

Jednotky požární ochrany rozdělujeme do 6 kategorií:   

 

JPO I – jednotka hasičského záchranného sboru kraje 

 

JPO II – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu 

jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání 

 

JPO III – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v 

jednotce požární ochrany dobrovolně 



 

JPO IV – jednotka hasičského záchranného sboru podniku 

 

JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v 

jednotce požární ochrany dobrovolně 

 

JPO VI – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku 

 

14 Str. 33, řádek 1 

           Změna: Umístění hodnostního označení na náramenících 

           Na: Hodnostní označení příslušníků HZS ČR 

15 Str. 40, řádek 23 

Změna: Důkladnější popis 

Na: Podrobný popis 

 

16 Str. 41, řádek 4 

           Změna: Důkladnější popis 

     Na: Podrobný popis 

17 Str. 42, řádek 1 

      Změna: Důkladnější popis 

      Na: Podrobný popis 

 

18 Str. 42, řádek 10 

      Změna: Důkladnější popis 

      Na: Podrobný popis 

 

 



19 Str. 53, řádek 4 

      Změna: Umístění hodnostního označení na náramenících 

            Na: Hodnostní označení příslušníků HZS ČR 

 

20 Str. 54, řádek 2 

Změna: Plošné pokrytí území ČR jdnotkami PO při stupni nebezpečí 

Na: Plošné pokrytí obce ČR jednotkami PO v závislosti na stupni nebezpečí 

 

 

 

 

 

 

 


