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P o ž á r n í  ř á d  m ě s t a  K r á l í k y  

Článek 1 

Ú vo dn í  us t ano ven í  

Požární řád je vydán na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a 

podle ustanovení § 1 odst. 2 písm. d) nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o 

požární ochraně (dále jen „nařízení vlády“), ve shodě s právním výkladem k zákonnému 

zmocnění Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra (Metodický materiál 

č. 9) a je vydán ve formě směrnice, která upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární 

ochrany ve správním obvodu města Králíky, včetně jeho částí: Červený Potok, Dolní 

Boříkovice, Dolní Hedeč, Dolní Lipka, Heřmanice, Horní Lipka a Prostřední Lipka. 

Článek 2 

Vym ez en í  č inn os t i  o so b  po věř en ých  za b ez p ečo ván ím  p ožá rn í  o ch ran y  v  

o b c i  

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi ve správním obvodu města Králíky a jeho částech (dále jen 

„město“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů města (dále jen „JSDH“ nebo 

„jednotka“) podle čl. 5 této obecně závazné vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany 

uvedenými v příloze č. 1 tohoto dokumentu. 

(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany města v samostatné působnosti pověřilo: 

a) velitele JSDH, který: 

1. odpovídá za připravenost a činnost jemu podřízené JSDH zřizovateli jednotky, 

2. dohlíží na činnost jemu podřízené JSDH, 

3. řídí a koordinuje činnost jemu podřízené JSDH, 

4. řídí, organizuje a ověřuje odbornou přípravu členů jemu podřízené JSDH, 

5. sleduje stav zdrojů požární vody ve městě a jejich dostupnost včetně označení, 

vyžadují-li to předpisy, 

6. provádí kontrolu a použitelnost přírodních zdrojů požární vody, 

7. zajišťuje přezkoušení věcných prostředků a kontrolu techniky podle příslušných 

předpisů, 

8. provádění preventivně výchovnou činnost, 

b) referenta odboru vnitřních věcí, krizového řízení, který: 

1. komunikuje s velitelem JSDH, 

2. organizuje preventivně výchovnou činnost, 

3. kontroluje dokumenty k zabezpečení zdrojů požární vody, 

4. provádí monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu 

starostovi minimálně 1x za 12 měsíců. 
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Článek 3 

P o dm ínk y  po žá rn í  b e zp ečn os t i  p ř i  č inn os t ech  a  v  ob j ek t ech  s e  

z vý š en ým  neb ez p eč ím  vz n iku  p ož áru  se  z ř e t e l em  n a  m ís tn í  s i tu ac i   

(1) Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

stanoví kraj svým nařízením.
1
 

(2) Město nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným 

nebezpečím požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem 

či objektům. 

Článek 4 

Z pů so b  n epř e t r ž i t éh o  za bezp ečen í  p ožá rn í  o ch ran y  v e  m ěs t ě  

(1) Nepřetržité zabezpečení požární ochrany je zajištěno stálým příjmem ohlášení požáru, 

živelní pohromy či jiné mimořádné události jak na telefonním čísle 150, popř. 112 na 

operačním středisku HZS PK, a to bezplatným hovorem z telefonních přístrojů všech 

operátorů, včetně mobilních, tak prostřednictvím ohlašovny požáru zřízené městem a 

míst k ohlášení požáru (viz čl. 7). 

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi na území města včetně jeho částí, je zabezpečena plněním 

podmínek akceschopnosti jednotkami HZS Pardubického kraje a JSDH – dále viz čl. 5 a 

příloha č. 1 této směrnice.  

Článek 5 

K at eg or i e  j edno tk y  sb oru  d ob ro vo ln ých  ha s i čů  m ěs t a ,  j e j í  p o če tn í  s t a v  

a  v yb a ven í  

(1) Město zřizuje JSDH kategorie JPO II, která zajišťuje úkoly na úseku požární ochrany a 

řídí se pokyny starosty města. Jednotka s územní působností zasahuje i mimo území 

svého zřizovatele, je zařazena podle aktuálního požárního poplachového plánu HZS 

Pardubického kraje jako JPO II, se členy s územní působností zpravidla do 10 minut 

jízdy od dislokace. Početní stav JSDH je minimálně 12 členů, jejich vybavení požární 

technikou a věcnými prostředky je uvedeno v příloze č. 2 této směrnice. 

(2) Členové JSDH se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do 

požární zbrojnice na adrese Karla Čapka 621, Králíky, případně na jiné určité místo, 

stanovené velitelem jednotky. 

Článek 6 

Přehled  o  zdro j í ch  vody  pro  hašení  požárů  a  podmínky  pro  j e j i ch  t r valé  

použ i t e lnos t i  

(1) Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, 

které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah: 
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a) umělé – vnější odběrní místa na hydrantové síti ve městě (vytipovaná vnější odběrní 

místa podle přílohy č. 2), 

b) přirozené – přírodní zdroje požární vody dostupné pro hasičskou techniku a 

s dostatečnou kapacitou (seznam zdrojů je uveden v příloze č. 2). 

(2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém 

stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů
2
. 

Zdroje požární vody musí být zřetelně označeny. Za označení odpovídá uživatel zdroje 

požární vody. 

Článek 7 

Seznam ohlašoven  a  mís t  pro  ohlášení  požárů  a  da l š í ch  mís t  odkud l ze  

h lás i t  požár,  a  j e j i ch  označení  

(1) Ohlašovnou požáru se rozumí místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými 

komunikačními prostředky
3
. Ostatní místa jsou místem pro ohlášení požáru. 

(2) Požáry se hlásí telefonicky na operační středisko HZS PK, na telefonní číslo tísňového 

volání 150 nebo 112 (nepřetržitý provoz) nebo osobně popř. telefonicky na níže určené 

ohlašovně požáru nebo místa pro ohlášení požáru.  

(3) Město zřizuje místo pro ohlášení požárů v budově městského úřadu na adresách Velké 

náměstí čp. 5, Králíky (podatelna) a Karla Čapka čp. 316, Králíky (kancelář č. 209 a 210, 

první patro), a to pouze po dobu pracovní doby PO a ST od 7:30 do 17:00 hod, ÚT a ČT 

od 7:30 do 14:00 hod., PÁ od 7:30 do 13:00 hod. (polední pauza od 11:30 do 12:30 hod.).  

(4) Zřídí-li město ohlašovnu požáru, řídí se tato „Řádem ohlašovny požáru“, který je v ní 

k dispozici a je udržován v aktuálním stavu. 

(5) Povinnosti ohlašovny požáru je zejména:  

a) přijmout hlášení o vzniku požáru a jiných mimořádných událostí v obci,  

b) oznámit požár nebo jinou mimořádnou událost na operační středisko HZS PK. 

(6) K ohlášení požáru je operativně využito především sítí mobilních telefonů, 

provozovaných jednotlivými operátory. Hlášení je předáváno na územně příslušné 

operační středisko HZS. 

(7) Ve správním obvodu města Králíky je možné ohlásit požár či jinou mimořádnou událost 

z těchto míst: 

a) veřejných telefonních automatů označených symbolem telefonního čísla 150, 

popřípadě čísla 112, které lze k tomuto účelu použít bez poplatku, 

1. telefonní automat na Velkém náměstí. 

                                                                                                                                                         
1
 Nařízení Pardubického kraje č. 4/2016, ze dne 30.03.2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného 

nebezpečí vzniku požárů 
2 § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně 
3 §1 písm. n) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších 

předpisů 
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b) požární stanice HZS PK v Králíkách, ul. Karla Čapka čp. 621,  

c) Policie České republiky, obvodní oddělení v Králíkách, ul. 5. května čp. 422. 

Článek 8 

Způsob vyhlášení  požárního  poplachu v e  m ěs t ě  

(1) Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:  

a) signálem POŽÁRNÍ POPLACH, kterým je přerušovaný tón sirény vysílaný po dobu 

jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón), 

b) signálem POŽÁRNÍ POPLACH, vysílaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas 

trubky, troubící tón „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a 

nezaměnitelný s jinými signály). 

(2) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární 

poplach ve městě vyhlašuje ústně pomocnými prostředky (např. megafony, místním 

rozhlasem, pomocí výstražné rampy umístěné na vozidlech JSDH, HZS České republiky 

nebo Policie České republiky). 

Článek 9 

Seznam s i l  a  pros t ředků z  požárn ího  pop lachového p lánu kraje  

Rozdělení jednotek v prvním stupni poplachu pro jednotlivé obce a seznam JPO PK je uveden 

v příslušném Nařízení Pardubického kraje
4
, kterým určuje JPO pro poskytnutí pomoci ve 

správním obvodu města podle stupně požárního poplachu v případě vzniku požáru nebo jiné 

mimořádné události, viz příloha č. 3 této směrnice. 

Článek 10 

Závěrečná  us tanoven í  

(1) Tato směrnice byla schválena Radou města Králíky dne 03.07.2017, usnesením č. 

RM/2017/27/391.  

(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 03.07.2017.   

(3) Touto směrnicí nejsou dotčeny povinnosti právnických osob a fyzických osob při 

předcházení požárům, které vyplývají ze zákona o požární ochraně. 

 ………………………… ………………………… 

 Jana Ponocná v.r. Mgr. Martin Hejkrlík v.r. 

 starostka místostarosta 

                                                 
4 Nařízení Pardubického kraje č. 1/2008, kterým se vydává požární poplachový plán PK 
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Příloha č. 1 
 

Kategorie JPO, dislokace JPO a početní stav členů jednotky SDH obce Králíky 

 

Kategorie JPO Dislokace JPO Počet členů 
Minimální počet 

členů 

II. 
Karla Čapka 621, 

561 69 Králíky 
16 

12 
(3 družstva  

po 4 členech) 

    

Požární technika a věcné prostředky Počet 

požární automobil CAS 20-S2R TATRA Terrno 815 4x4,2 1 

dopravní automobil DA - L1Z Peugeot Boxer 1 

motorová pila  2 

přetlakový ventilátor 1 

elektrocentrála 1 

plovoucí čerpadlo 1 

kalové čerpadlo elektrické 1 

kalové čerpadlo motorové 1 

radiostanice přenosná 4 

radiostanice automobilní 2 

požární stříkačka – PPS 12 1 

 
 
Legenda: 

JPO jednotka požární ochrany 

Dislokace JPO název obce nebo místní části, ve které má jednotka sídlo 

Kategorie JPO kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území 
kraje jednotkami požární ochrany 

Počet členů minimální počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno ve 
vyhlášce č. 247/2001 Sb., příloha č. 4, o organizaci a činnosti jednotek 
požární ochrany 
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Příloha č. 2 
 

Zdroje požární vody 

 
 

obec, části obce 
hydranty veřejné 
vodovodní sítě 

požární nádrž 
(příp. jiná) 

přírodní zdroje 
požární vody 

Králíky 
29 hydrantů dle 
přehledu 

koupaliště (v období 
od 01.07. do 31.08.) 

Kralický potok, 
Plynárenský potok 

Červený Potok 
3 hydranty dle 
přehledu 

požární nádrž za p.č. 
19 (u Pařízka) 

potok, 
Morava  

Dolní Boříkovice 
5 hydrantů dle 
přehledu 

požární nádrž u čp.  
111 

Boříkovický potok 

Dolní Hedeč 
7 hydrantů dle 
přehledu 

  potok  

Dolní Lipka 

5 hydrantů dle 
přehledu, 
2 hydranty v areálu 
SOU 

  
Lipkovský potok, 
Tichá Orlice 

Heřmanice     Heřmanický potok 

Horní Lipka  hydrant u kostela 

požární nádrž za 
čp.115 (Kováčovi), 
odběrné místo 
mostek k celnici 

Lipkovský potok 

Prostřední Lipka   
požární nádrž ve 
středu obce 

Lipkovský potok 
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Přehled hydrantů – KRÁLÍKY 

Hydrant 
číslo 

Typ 
hydrantu 

DN 
potrubí 

Pozice Umístění zjednodušeně 

JA-KRAL-01 HP 160 N50.08042°  E16.74128° u kravína (Martinec) 

JA-KRAL-02 HP 100 N50.08182°  E16.74988° u hřbitova 

JA-KRAL-03 HP 100 N50.08200°  E16.74521° Kosmonautů, u čp.885 

JA-KRAL-04 HP 100 N50.08292°  E16.74658° Luční, u čp. 373 

JA-KRAL-05 HP 100 N50.08313°  E16.74888° Dolní, u čp. 237 

JA-KRAL-06 HP 100 N50.08287°  E16.75131° 5.května, u čp. 572 

JA-KRAL-07 HP 100 N50.08600°  E16.74653° nad halou - fa OMB 

JA-KRAL-08 HP 100 N50.08625°  E16.75035° U Zastávky, u čp.404 

JA-KRAL-09 HP 100 N50.08442°  E16.75394° Tovární, u čp. 670 

JA-KRAL-10 HN 100 N50.08570°  E16.75659° u Tesly 

JA-KRAL-11 HP 150 N50.08320°  E16.75411° 5.května, u čp. 391 

JA-KRAL-12 HP 100 N50.08035°  E16.75479° Plynárenská, koncový) 

JA-KRAL-13 HP 200 N50.08319°  E16.75731° Nádražní, u čp. 491 

JA-KRAL-14 HP 160 N50.08000°  E16.75749° Nádražní, u čp. 844 

JA-KRAL-15 HN 150 N50.08089°  E16.75973° v louce pod PENNY MARKETEM 

JA-KRAL-16 HP 80 N50.08286°  E16.76085° V Bytovkách, u čp. 662/3 

JA-KRAL-17 HN 100 N50.08395°  E16.76072° Velké náměstí, u čp.297 

JA-KRAL-18 HP 100 N50.08264°  E16.76290° Dlouhá, u čp. 297 

JA-KRAL-19 HN 150 N50.08145°  E16.76545° Karla Čapka, před MěÚ 

JA-KRAL-20 HN 80 N50.07809°  E16.76539° Karla Čapka, u čp. 543 

JA-KRAL-21 HP 100 N50.08050°  E16.76636° Františka Palackého, u čp. 374 

JA-KRAL-22 HP 100 N50.07802°  E16.76820° Aloise Jiráska, u čp. 630 

JA-KRAL-23 HP 100 N50.08177°  E16.76779° Jana Nerudy, u čp. 600 

JA-KRAL-24 HP 160 N50.08062°  E16.76899° Jana Opletala, u čp. 121 

JA-KRAL-25 HP 100 N50.08501°  E16.76942° Za Pilou, u čp. 820 

JA-KRAL-26 HN 150 N50.07949°  E16.76294° Vladislava Vančury, u čp. 722 

JA-KRAL-27 HP 160 N50.08379°  E16.76596° Jana Opletala, u čp. 126 

JA-KRAL-28 HP 110 N50.08587°  E16.76551° Na Skřivánku, nad jídelnou 

JA-KRAL-29 HP 110 N50.08661°  E16.75988° Slunná stráň, u čp. 159 

  
HP – hydrant podzemní 
HN – hydrant nadzemní 
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Přehled hydrantů – ČERVENÝ POTOK 

Hydrant 
číslo 

Typ 
hydrantu 

DN 
potrubí 

Pozice Umístění zjednodušeně 

JA-CPOT-01 HP 100 N50.10268°  E16.78793° u čp. 68 (pod bývalým obchodem) 

JA-CPOT-05 HP 100 N50.09960°  E16.80522° 
u čp. 9 (ke Stránským vlevo 

v úrovni rohu stodoly) 

JA-CPOT-06 HP 100 N50.10189°  E16.78940° u čp. 25 (směrem k Čápovím) 
 

Přehled hydrantů – DOLNÍ BOŘÍKOVICE 

Hydrant 
číslo 

Typ 
hydrantu 

DN 
potrubí 

Pozice Umístění zjednodušeně 

JA-DBOR-01 HP 100 N50.08368° E16.70690° na fotbalovém hřišti (za garážemi) 

JA-DBOR-02 HP 100 N50.07741° E16.71149° u čp. 152 (nad silnicí ze smrčkami) 

JA-DBOR-03 HP 100 N50.07295° E16.71049° u čp. 100 (za ohradníkem) 

JA-DBOR-04 HP 100 N50.07057° E16.71142° u čp. 95 (za kapličkou k Bártům) 

JA-DBOR-05 HP 100 N50.06686° E16.71054° 
 

 

Přehled hydrantů – DOLNÍ HEDEČ 

Hydrant 
číslo 

Typ 
hydrantu 

DN 
potrubí 

Pozice Umístění zjednodušeně 

JA-DHED-01 HP 100 N50.07078° E16.78386° u čp. 3 

JA-DHED-02 HP 100 N50.07580° E16.78869° u čp. 23 (pod křižovatkou ke Kačence) 

JA-DHED-03 HP 100 N50.07488° E16.78436° Rozcestí ke klášteru poutnímu domu 

JA-DHED-04 HP 100 N50.08108° E16.78993° u čp. 73 (Sedlák) 

JA-DHED-05 HP 100 N50.08428° E16.78642° u čp. 58 (Martinec) 

JA-DHED-06 HP 100 N50.08544° E16.78126° k čp. 47 (Podzimková, pod silnicí) 

JA-DHED-07 HP 100 N50.08593° E16.77799° odbočka k čp. 77 (Míka) 
 

Přehled hydrantů – DOLNÍ LIPKA 

Hydrant 
číslo 

Typ 
hydrantu 

DN 
potrubí 

Pozice Umístění zjednodušeně 

JA-DLIP-01 HP 100 N50.09581° E16.70432° u celnice cestou do dvora 

JA-DLIP-02 NP 100 N50.09339° E16.71321° u čp. 6 (Kacálkovi za stodolou) 

JA-DLIP-04 HN 100 N50.08413° E16.72362° SOU opravárenské, zadní brána 

SOU-DLIP-01 HP 100 N50.08409° E16.72189° 
Areál sou – vedle kuchyně 

v parčíku 

SOU-DLIP-02 HN 100 N50.08369° E16.72335° 
Areál SOU – vedle skladu s tlak. 

láhvemi 

JA-DLIP-05 HP 100 N50.08838° E16.72340° u čp. 35 (klubovna) 

JA-DLIP-06 HP 100 N50.09231° E16.70987° pod čp.32 (za Illichmanem v louce) 
 

Přehled hydrantů – HORNÍ LIPKA 

Hydrant 
číslo 

Typ 
hydrantu 

DN 
potrubí 

Pozice Umístění zjednodušeně 

JA-HLIP-01 HP 100 N50.11653° E16.77159° u kostela 
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Mapový podklad hydrantové sítě pro odběr požární vody - KRÁLÍKY 
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Mapový podklad hydrantové sítě pro odběr požární vody – ČERVENÝ POTOK 
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Mapový podklad hydrantové sítě pro odběr požární vody DOLNÍ BOŘÍKOVICE 
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Mapový podklad hydrantové sítě pro odběr požární vody DOLNÍ HEDEČ 
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Mapový podklad hydrantové sítě pro odběr požární vody – DOLNÍ LIPKA 
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Mapový podklad hydrantové sítě pro odběr požární vody – HORNÍ LIPKA 
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Příloha č. 3 
 

Výpis z Nařízení Pardubického kraje č. 1/2008 - požární poplachový plán 
ve znění změn nařízení č. 2/2009, č.2/2011, č.3/2012, č.3/2013, 1/2015 a 3/2016 

 

území obce 1. jednotka PO 2. jednotka PO 3. jednotka JPO 4. jednotka JPO 

Králíky 534012 HZS PS Králíky 534112 Králíky 534106 Červená Voda 534419 Lichkov 

Červená Voda 534012 HZS PS Králíky 534106 Červená Voda 534112 Králíky 534419 Lichkov  

Dolní Morava 534012 HZS PS Králíky 534112 Králíky 534323 Dolní Morava 534106 Červená Voda 

Lichkov 534012 HZS PS Králíky 534419 Lichkov 534216 Mladkov 534112 Králíky 

Mladkov 534012 HZS PS Králíky 534216 Mladkov 534419 Lichkov 534112 Králíky 

 


