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39 

P O K Y N 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

ze dne 26. srpna 2009, 

kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu  

a stanovuje se vybavení jednotek HZS kraje  
 

 

 V souladu s § 29 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., a § 4 odst. 3 vyhlášky č. 328/2001 Sb.,  

o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, k označení 

hasičů při zásahu, 

 

I.       s t a n o v í m 

1. provedení červených pásek k označení hasičů při zásahu s nápisy „VZ“ pro velitele 

zásahu, “VU“ pro velitele úseku, “VS“ pro velitele sektoru, „NŠ“ pro náčelníka 

štábu, „S“ pro spojení, „T“ pro týl, „A“ pro analýzu a „N“ pro nasazení: 

-  rozměr pásky v /š 76 x 590 mm, 

-  rozměr písma (výška)             50 mm, 

  -  typ písma Switzerland CE, 

-  barevné provedení pásky podkladový materiál, fluorescenční červená podle 

ČSN EN 471, 

-  barevné provedení písma stříbrná, nápadná s retroreflexními vlastnostmi 

podle ČSN EN 471, 

-  spojení pásky  elastické stahovadlo, stuhový uzávěr, barva černá. 

 

2. provedení vesty s nápisem „VELITEL ZÁSAHU“, „VELITEL ÚSEKU“, „VELITEL 

SEKTORU“, „NÁČELNÍK ŠTÁBU“, „SPOJENÍ“, „TÝL“, „ANALÝZA“, 

„NASAZENÍ“ a „HASIČI – VELITEL“: 

a) vesta splňuje požadavky ČSN EN 471. Skládá se ze dvou dílů tvarovaných 

střihem do vesty (oděvu bez rukávů) sešitých k sobě v ramenou a v pase 

spojených pomocí stuhových uzávěrů. Celá vesta je lemována šikmým 

proužkem pro začištění nosného materiálu do lemu. Na vrchu vesty je průkrčník, 

který je na zadním dílu ukončen výše než na předním. Vesta nemá žádné 

zapínání, kromě stuhových uzávěrů. Je provedena v fluorescenční barvě  

a označena retroreflexním nápisem na předním i zadním dílu. Nápisy „VELITEL 

ZÁSAHU“, „VELITEL ÚSEKU“, „VELITEL SEKTORU“, „NÁČELNÍK 

ŠTÁBU“ a „HASIČI – VELITEL“ jsou provedeny ve dvou řádcích. Nápis 

„HASIČI – VELITEL“ je proveden bez pomlčky. V dolní části vesty jsou po 

obvodu vesty dva vodorovné pásy retroreflexního materiálu vzdálené od sebe  

50 mm. Spodní okraj dolního vodorovného pásu je umístěn 50 mm nad spodním 

okrajem vesty. Vodorovná osa nápisu je na předním dílu umístěna ve středu 

vzdálenosti tvořené spodním okrajem průkrčníku a horním okrajem horního 

vodorovného pásu. Na zadním dílu je vodorovná osa nápisu umístěna ve stejné 

vzdálenosti od spodního okraje vesty jako na předním dílu, 
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b)  -  materiál vesty polyesterová tkanina, nebo obdobný materiál, 

-  pevnost v tahu min. 400 N, 

-  barevné provedení vesty  podkladový materiál, fluorescenční červená, 

-  rozměr písma (výška) 50 mm (velká písmena bez diakritiky), 

-  typ písma Switzerland CE, 

-  barevné provedení nápisu  

 a pásů stříbrná, nápadná s retroreflexními vlastnostmi. 

 

3.   provedení vesty s nápisem „HASIČI“ pro její použití u zásahu v souladu s Bojovým  

      řádem jednotek požární ochrany:  

a) vesta splňuje požadavky ČSN EN 471. Skládá se ze dvou dílů tvarovaných 

střihem do vesty (oděvu bez rukávů) sešitých k sobě v ramenou a v pase 

spojených pomocí stuhových uzávěrů. Celá vesta je lemována šikmým 

proužkem pro začištění nosného materiálu do lemu. Na vrchu vesty je průkrčník, 

který je na zadním dílu ukončen výše než na předním. Vesta nemá žádné 

zapínání, kromě stuhových uzávěrů. Je provedena v fluorescenční barvě  

a označena na přední i zadní části nápisem „HASIČI“ umístěným v rámečku  

o rozměrech 290 x 75 mm. V dolní části vesty jsou po obvodu vesty dva 

vodorovné pásy retroreflexního materiálu vzdálené od sebe 50 mm. Spodní okraj 

dolního vodorovného pásu je umístěn 50 mm nad spodním okrajem vesty. 

Vodorovná osa nápisu „HASIČI“ je na předním dílu umístěna ve středu 

vzdálenosti tvořené spodním okrajem průkrčníku a horním okrajem horního 

vodorovného pásu. Na zadním dílu je vodorovná osa nápisu umístěna ve stejné 

vzdálenosti od spodního okraje vesty jako na předním dílu, 

b)  -  materiál vesty polyesterová tkanina, nebo obdobný materiál, 

-  pevnost v tahu min. 400 N, 

-  barevné provedení vesty  podkladový materiál, fluorescenční červená,  

-  velikost nápisu  260 x 55 mm bez háčku, s háčkem 63 mm,  

-  typ písma Switzerland CE, 

-  barva písma černá 

-  barevné provedení rámečku  

 a pásů  žlutá, nápadná s retroreflexními vlastnostmi.  

 

4. minimální počty vest s nápisem a červených pásek s nápisem: 

a) vestou s nápisem „VELITEL ZÁSAHU“ a červenou páskou s nápisem „VZ“ se 

vybavuje každá jednotku HZS kraje v počtu rovnajícímu se počtu 

organizovaných výjezdů ve směně, 

b) jednou soupravou vest s nápisem „VELITEL ZÁSAHU“, „VELITEL ÚSEKU“, 

„VELITEL SEKTORU“, „NÁČELNÍK ŠTÁBU“, „SPOJENÍ“, „TÝL“, 

„ANALÝZA“, „NASAZENÍ“ a „HASIČI – VELITEL“ a jednou soupravou 

červených pásek s nápisem, se vybavuje každá jednotka HZS kraje typu stanice 

C1, C2, C3 a P4, 

c) základní počet vest s nápisem „HASIČI“ se koncipuje na maximální počet 

příslušníků zařazených v jednotce HZS kraje v jedné směně stanovený 

systemizací služebních míst dle zvláštního právního předpisu 
1) 

pro příslušný 

kalendářní rok. 

 

                                                           
1)

   § 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb. 
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5. termín pro vynošení vest s nápisem a červených pásek s nápisem, které nevyhovují 

tomuto pokynu, ani předchozím interním aktům řízení generálního ředitele 

Hasičského záchranného sboru České republiky, do 31. prosince 2010. 

6. vesty s nápisem a červené pásky s nápisem vyhovující předchozím interním aktům 

řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky se 

mohou používat do vynošení. 

7. vesty s nápisem „HASIČI“, které neodpovídají tomuto pokynu, se mohou používat 

do vynošení; 

 

II.     u k l á d á m 

ředitelům HZS krajů  

1. při nákupu nových a obměně stávajících vest s nápisem a červených pásek 

s nápisem vybavovat jednotky HZS kraje vestami a páskami provedenými 

v souladu s tímto pokynem, 

2. dovybavit každou jednotku HZS kraje typu stanice C1, C2, C3 a P4 jednou 

soupravou vest s nápisem „VELITEL ÚSEKU“ a „VELITEL SEKTORU“  

a jednou soupravou červených pásek s nápisem „VU“ a „VS“, 

3. dovybavit každou jednotku HZS kraje typu stanice C1, C2, C3 a P4 jednou vestou 

s nápisem „HASIČI – VELITEL“; 

III.    z r u š u j i 

Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 13/2003, kterým se 

upřesňuje označení hasičů při zásahu a stanovuje se vybavení jednotek HZS kraje. 

 

     Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání. 

 

 
 

Čj. MV-59597-1/PO-2009 

 

Generální ředitel HZS ČR 

genmjr. Ing. Miroslav Štěpán 

v z. náměstek generálního ředitele HZS ČR 

plk. Ing. Miloš Svoboda v. r. 

 

 

 

Obdrží: 

HZS krajů 

Záchranný útvar HZS ČR 

SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku  

MV-generální ředitelství HZS ČR 


