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36 

POKYN 
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

a náměstka ministra vnitra 
ze dne 7. srpna 2003 

 
k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí  

a jednotek SDH podniků 
 
 

 V souladu s § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
před-pisů (dále jen „zákon o požární ochraně), a v souladu s § 32 až 38 vyhlášky č. 247/2001 
Sb.,  
o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, a pro zabezpečení jednotného provádění 
odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí a jednotek SDH 
podniků (dále jen „dobrovolných jednotek PO“), 

 
 

            I .   s t a n o v í m  
 

I. 
Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO 

 

1. Členové dobrovolných jednotek PO mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání 
požáru až po absolvování základní odborné přípravy 1). 

2. V souladu s § 40 odst. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany (dále jen „vyhláška”), se musí každý člen dobrovolné jednotky PO zúčastnit zá-
kladní odborné přípravy nejméně v rozsahu 40 vyučovacích hodin, nejpozději do jednoho 
roku od zařazení do dobrovolné jednotky PO. 

3. Obsahem základní odborné přípravy jsou zejména: 
a) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

- druhy jednotek PO,  
- povinnosti členů dobrovolných jednotek PO,  
- základní úkoly jednotek PO,  
- odborná příprava a odborná způsobilost,  
- povinnost mlčenlivosti,  
- orgány státní správy a samosprávy a jejich působnost;  

b) vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 
- vnitřní organizace jednotek PO, 
- vybavení jednotek PO a používání požární techniky a věcných prostředků požární 

ochrany (dále jen „věcné prostředky PO“),  
- podmínky akceschopnosti jednotek PO,  
- velení a činnost hasičů při zásahu,  
- činnost jednotek PO na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva; 

 

                                                           
1)  § 72 odst. 2 zákona o požární ochraně. 
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c) nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění 
naříze-ní vlády č. 498/2001 Sb. 
- minimální podmínky a rozsah poskytování péče zasahujícím osobám,  
- systém pracovní pohotovosti mimo pracoviště členů dobrovolných jednotek SDH 

vybraných obcí kategorie JPO II a odměna za ni,  
- způsob poskytování náhrady ušlého výdělku členům jednotek SDH obce, 
- podmínky akceschopnosti jednotek SDH vybraných obcí; 

d) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zá-
konů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 
- vymezení pojmů,  
- složky integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“),  
- struktura IZS,  
- organizace záchranných a likvidačních prací v místě zásahu;  

e) požárně technické charakteristiky a technicko bezpečnostní parametry látek 2),  
f) bezpečnost práce u zásahu, zdroj – Bojový řád jednotek PO 3), 
g) činnost a taktické postupy při zásahu, zdroj – Bojový řád jednotek PO 3),  
h) zdravotní příprava - poskytování první předlékařské pomoci, 
i) u hasičů určených velitelem dobrovolné jednotky PO k plnění některých úkolů na 

úseku chemicko-technické služby 4) příprava ve specializačním kurzu (viz část V.), 
       j)  u hasičů určených k používání izolačních vzduchových dýchacích přístrojů 5) příprava  
            ve specializačním kurzu (viz část VI.). 

 
 

II. 
Pravidelná odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO   

 
     Členové dobrovolných jednotek PO jsou povinni se zúčastňovat v určeném rozsahu pra-
videlné odborné přípravy 6). Pravidelnou odbornou přípravu organizují velitelé dobrovolných 
jednotek PO. Témata pravidelné odborné přípravy stanovené velitelem dobrovolné jednotky 
PO na výcvikový rok dobrovolné jednotky PO vycházejí ze Základního zaměření pravidelné 
odborné přípravy jednotek PO a příslušníků HZS ČR na kalendářní rok, který vydává 
Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV-
generální ředitelství HZS ČR“). Pravidelná odborná příprava v kalendářním roce probíhá 
v minimálním rozsahu 40 hodin. U jednotek SDH obcí kategorie JPO II se doporučuje mini-
málně 40 % (16 hodin) pravidelné odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO vyko-
návat ve spolupráci s HZS kraje na stanicích HZS kraje. 

 
 

III.  
Odborná příprava a odborná způsobilost strojníků, velitelů družstev a velitelů 

dobrovolných jednotek PO  
 

                                                           
2)  § 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požár-  
  ního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

3)  Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, kterým se vydává Bojový řád jed- 
   notek požární ochrany, ve znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 38/2002. 

4)    § 5 odst. 7 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
5)    § 37 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
6)    § 72 odst. 3 zákona o požární ochraně. 
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1. Strojníci, velitelé družstev a velitelé dobrovolných jednotek PO mohou své funkce 
vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí. Odbornou způsobilost prokazují při 
ustanovení do funkce, nejpozději však do 6 měsíců od ustanovení do funkce.  

2. Odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek PO se 
člení na dva druhy:  
a) odborná příprava k získání odborné způsobilosti 7) strojníků, velitelů družstev a veli-

telů dobrovolných jednotek PO (dále jen „základní odborná příprava“), 
b) odborná příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti 7) stroj-

níků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek PO (dále jen „cyklická od-
borná příprava“), 

3. Základní odborná příprava strojníků, velitelů družstev, velitelů dobrovolných jednotek PO 
a odborná příprava techniků a nositelů dýchací techniky se provádí v odborných kurzech 
vzdělávacích zařízení Ministerstva vnitra, u HZS krajů nebo vzdělávacích zařízeních 
určených Ministerstvem vnitra v rozsahu a podle osnov vydaných Ministerstvem vnitra 8). 

4.  Cyklickou odbornou přípravu strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných 
jednotek PO zabezpečuje HZS kraje. 

5.  Za zabezpečení odborné přípravy jednotlivých funkcí v dobrovolných jednotkách PO 
odpovídá: 
a) HZS kraje u strojníků, velitelů družstev, velitelů dobrovolných jednotek PO a tech-  

      niků,  
b) velitel dobrovolné jednotky PO u nositelů dýchací techniky a ostatních členů.  

6.  Při organizaci základní a cyklické odborné přípravy strojníků, velitelů družstev a velitelů 
dobrovolných jednotek PO HZS kraje vypracuje „Plán odborné přípravy dobrovolných 
jednotek PO“ na každý kalendářní rok, v němž stanoví termíny a místo konání jednot-
livých druhů příprav. 
     Ředitel HZS kraje jmenuje komisi k ověřování odborné způsobilosti, vede dokumen-
taci o prováděné základní a cyklické odborné přípravě a dokumentaci o zkoušce odborné 
způsobilosti. 

7.  Do plánu je možno zahrnout i termíny pravidelné odborné přípravy dobrovolných 
jednotek PO organizované HZS kraje v podobě specializačních kurzů pro členy (např. 
kurz Technik dobrovolné jednotky PO, kurz Nositelů dýchací techniky, kurz RZA, kurz 
Obsluhy motorových pil) nebo instrukčně metodických zaměstnání (dále jen „IMZ“) pro 
vybrané funkce (např. IMZ pořádané na stanicích HZS kraje pro velitele jednotek SDH 
obcí). 

8.  Dokumentaci o pravidelné odborné přípravě tvoří: 
a)  záznam o účasti na odborné přípravě, 
b)  protokol o zkoušce odborné způsobilosti, 
c)  evidence vydaných osvědčení odborné způsobilosti. 

 

IV. 

Odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek PO 
 

Druh přípravy  Obsah Rozsah hodin
                                                           
7)  § 35 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
8)  § 34 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
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Velitelé družstev a velitelé jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III 

Základní 
Absolvují členové v kurzu „V-40 velitelů družstev a velitelů 
jednotek SDH obcí“ zakončeném ověřením odborné způso-
bilosti a vydáním osvědčení s platností na dobu pěti let. 

40 hodin 

Cyklická  

Absolvují všichni velitelé družstev a velitelé jednotek SDH 
obcí každoročně v kurzu „V-16 příprava k prodloužení 
platnosti odborné způsobilosti velitelů družstev a velitelů 
jednotek SDH obcí“. Po pěti letech od vydání osvědčení 
nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobi-
losti se podrobí zkoušce odborné způsobilosti k prodloužení 
platnosti osvědčení o odborné způsobilosti. Pokud se 
v cyklu pěti let nezúčastní dvou cyklických odborných 
příprav v kurzu V-16, musí po pěti letech od vydání osvěd-
čení absolvovat základní odbornou přípravu v kurzu V-40.  

16 hodin 

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III 

Základní 
Absolvují členové v kurzu „S-40 strojníků jednotek SDH 
obcí“, zakončeném ověřením odborné způsobilosti a vy-
dáním osvědčení s platností na dobu pěti let. 

40 hodin 

Cyklická  

Absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí každoročně 
v kurzu „S-8 příprava k prodloužení platnosti odborné 
způsobilosti strojníků jednotek SDH obcí“. Po pěti letech 
od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvěd-
čení o odborné způsobilosti se podrobí zkoušce odborné 
způsobilosti k prodloužení platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti. Pokud se v cyklu pěti let nezúčastní dvou 
cyklických odborných příprav v kurzu S-8, musí po pěti 
letech od vydání osvědčení absolvovat základní odbornou 
přípravu v kurzu S-40. 

8 hodin 

Velitelé družstev a velitelé jednotek SDH obcí kategorie JPO V, JPO nezařazené  
a jednotek SDH podniků  

Základní 

Absolvují členové v kurzu „V-24 velitelů družstev a veli-
telů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“, zákon-
čeném ověřením odborné způsobilosti a vydáním osvědčení 
s platností na dobu pěti let. 

24 hodin 

Cyklická  

Absolvují všichni velitelé družstev a velitelé jednotek SDH 
obcí nebo jednotek SDH podniků po pěti letech od vydání 
osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odbor-
né způsobilosti a podrobí se odborné přípravě k prodloužení 
platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu V-24. 

24 hodin 

 
 

Strojníci SDH obcí kategorie JPO V, JPO nezařazené a jednotek SDH podniků 

Základní 

Absolvují členové v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH 
obcí a jednotek SDH podniků“, zakončeném ověřením 
odborné způsobilosti a vydáním osvědčení s platností na 
dobu pěti let. 

16 hodin 
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Cyklická  

Absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí nebo 
jednotek SDH podniků po pěti letech od vydání osvědčení 
nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti a podrobí se odborné přípravě k prodloužení 
platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu S-16. 

16 hodin 

 
 

V. 

Odborná příprava techniků   

 

Druh přípravy Obsah Rozsah hodin

Specializační kurz 

 

Absolvují určení hasiči v kurzu „TCH-16 technik do-
brovolné jednotky PO“, zakončeném ověřením odbor-
ných znalostí a vydáním potvrzení o absolvování kurzu. 

16 hodin 

 
 

VI. 

Odborná příprava nositelů dýchací techniky  
 

Druh přípravy Obsah Rozsah hodin

Specializační kurz 
Absolvují určení hasiči v kurzu „NDT-16 nositelů 
dýchací techniky“, zakončeném ověřením odborných 
znalostí a vydáním potvrzení o absolvování kurzu. 

16 hodin 

Pravidelná 
odborná příprava 

Nositelé dýchací techniky procvičí použití izolačních  
vzduchových dýchacích přístrojů. 

Nejméně 
jedenkrát za 
tři měsíce 

 
 
 

VII. 

Pravidelná odborná příprava a odborná způsobilost členů dobrovolných jednotek PO, 
kteří vykonávají službu v dobrovolné jednotce PO jako svoje zaměstnání  

v hlavním pracovním poměru 

1. Členové dobrovolných jednotek PO podniků vykonávající službu v dobrovolné jednotce 
PO jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru (dále jen „zaměstnání“) se pro 
získání odborné způsobilosti v souladu s § 72 odst. 1 a odst. 2 zákona o požární ochraně 
zúčastňují odborné přípravy, která je odlišná od odborné přípravy členů vykonávajících 
službu v jednotce dobrovolně. 

2. Ověřování odborné způsobilosti a vydávání a odnímání osvědčení členům dobrovolných 
jednotek PO, kteří vykonávají službu v dobrovolné jednotce PO jako svoje zaměstnání, 
provádí Ministerstvo vnitra 9).  

3. Členové dobrovolné jednotky PO mohou vykonávat samostatnou službu při zdolávání 
požárů na místě zásahu až po absolvování základní odborné přípravy, kterou je nástupní 

                                                           
9)    § 72 odst. 5 písm. a) zákona o požární ochraně. 
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odborný výcvik. Ten je organizován podle osnov stanovených Ministerstvem vnitra 
v odborných kurzech vzdělávacích zařízení Ministerstva vnitra 10). Část nástupního odbor-
ného výcviku - nástupní výcvik mohou tito členové dobrovolné jednotky PO absolvovat  
u té jednotky, v níž jsou zařazeni, nebo u územně příslušného HZS kraje.  

4. Odbornou přípravou k získání odborné způsobilosti u členů dobrovolných jednotek PO, 
kteří vykonávají službu v těchto jednotkách jako svoje zaměstnání a zařazeným na funkci 
hasič, je základní odborná příprava dle předcházejícího odstavce 11).  

5. Přípravou k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti členů dobrovolných 
jednotek PO zařazených na funkci hasič nebo starší hasič se rozumí odborná příprava 
organizovaná u jednotky PO, která se ověřuje jedenkrát v kalendářním roce. Ověřením 
odborné přípravy je přezkoušení znalostí a praktických dovedností těchto hasičů. 
O výsledku ověření odborných znalostí se vyhotoví protokol, který je součástí 
dokumentace o odborné přípravě. Zkoušce odborné způsobilosti se podrobí členové 
zařazení na funkci hasič nebo starší hasič vždy po pěti letech od absolvování nástupního 
odborného výcviku nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, tak 
jako příslušníci HZS ČR zařazení na funkci hasič 12). Při neúspěšné zkoušce u HZS kraje 
se podrobí opakované zkoušce ve vzdělávacím zařízení Ministerstva vnitra určeném 
územně příslušným HZS kraje.  

6. Strojník dobrovolné jednotky PO vykonávající službu v této jednotce jako svoje 
zaměstnání musí v souladu s § 72 odst. 5 písm. a) zákona o požární ochraně a § 34 a § 35 
vyhlášky absolvovat kurz Strojní služby A ve vzdělávacím zařízení Ministerstva vnitra 12). 
Kurzy, určené pro členy dobrovolných jednotek PO vykonávající službu v těchto 
jednotkách dobrovolně, neabsolvují. Mohou se zúčastnit cyklické odborné přípravy bez 
nároku na prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti po pěti letech. 
K prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti absolvují tito členové kurz 
Strojní služby B. 

7. Velitel družstva a velitel dobrovolné jednotky PO vykonávající službu v této jednotce 
jako svoje zaměstnání musí v souladu s § 72 odst. 5 písm. a) zákona o požární ochraně 
a § 34 a § 35 vyhlášky absolvovat kurz Taktické řízení I A ve vzdělávacím zařízení 
Ministerstva vnitra 12). Kurzy, určené pro velitele družstev a velitele dobrovolných 
jednotek PO vykonávající službu v těchto jednotkách dobrovolně, neabsolvují. Mohou se 
zúčastnit cyklické odborné přípravy bez nároku na prodloužení platnosti osvědčení o od-
borné způsobilosti po pěti letech. K prodloužení platnosti osvědčení o odborné způso-
bilosti absolvují tito členové kurz Taktické řízení I B. 

 

 

8. Technik chemicko-technické služby dobrovolné jednotky PO vykonávající službu v této 
jednotce jako svoje hlavní zaměstnání musí v souladu s § 72 odst. 5 písm. a) zákona 
o požární ochraně a § 34 a § 35 vyhlášky absolvovat kurz Chemicko-technické služby A 
ve vzdělávacím zařízení Ministerstva vnitra 12). Specializační kurz, určený pro členy do-
brovolných jednotek PO vykonávající službu v těchto jednotkách dobrovolně (viz část 
V.), neabsolvují. K prodloužení platnosti osvědčení absolvují tito členové kurz Chemicko-
technické služby B. 

                                                           
10)  § 40 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
11)  § 40 odst. 5 vyhlášky č. 247/2001 Sb.  
12)  Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 18/2002 k odborné způsobilosti 
příslušníků  
      HZS ČR a zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků. 
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9. Členové dobrovolné jednotky PO mohou dále absolvovat specializační kurzy dle potřeby 
a požadavků na obsluhu vybraných věcných prostředků PO a provádějí pravidelnou odbor-
nou přípravu dle § 36 vyhlášky. 

 
 

VIII. 
 

Ověřování odborné způsobilosti strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných 
jednotek PO  

 
1. Ověřování odborné způsobilosti strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jedno-

tek PO se provádí ověřením teoretických znalostí: 
a) ústní odpovědí na tři otázky nebo 
b) písemně, a to formou testu nebo samostatně zpracované práce; v případě testu musí být 

zodpovězeno správně alespoň 80 % otázek. 
2. Tam, kde to stanoví učební osnovy, se ověřování odborné způsobilosti provádí též formou 

praktické zkoušky.   
3. V souladu s § 35 odst. 3 vyhlášky se ověřování odborné způsobilosti provádí nejméně před 

tříčlennou komisí, kterou zřídí HZS kraje /viz § 72 odst. 5 písm. b) zákona o požární 
ochraně/. O zkoušce a jejím výsledku se vyhotoví protokol (viz vzor č. 1). Osvědčení 
o odborné způsobilosti (vzor uveden v příloze č. 7 vyhlášky) se vydává s platností na dobu 
pěti let.  

4. Zkouška k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti odborné způsobilosti se 
považuje za úspěšnou, jestliže byl zkoušený člen ze všech částí zkoušky hodnocen 
stupněm prospěl. 

5. Pokud strojníci, velitelé družstev a velitelé dobrovolných jednotek PO při ověřování 
odborné způsobilosti neuspěli a podrobí se novému ověření odborné způsobilosti (z té části 
zkoušky, z které neuspěli) nejpozději do tří měsíců, prodlužuje se platnost jejich 
stávajícího osvědčení o odborné způsobilosti o tuto lhůtu. Podrobit se ověření odborné 
způsobilosti lze v této lhůtě jen jedenkrát 13). 

6. Ověřování odborné způsobilosti pro výkon funkce strojník, velitel družstva a velitel 
dobrovolné jednotky PO se nepodrobují absolventi středních a vyšších škol PO nebo 
absolventi vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou 
způsobilost na úseku PO schválený Ministerstvem vnitra a pokud od ukončení jejich studia 
neuplynula doba delší než pět let 14).  

7. HZS kraje, který vydává osvědčení o odborné způsobilosti, může osvědčení o odborné 
způsobilosti odejmout, vykazuje-li odborně způsobilá osoba ve své činnosti závažné 
nedostatky 15). 

8. Hasiči z povolání, kteří jsou odborně způsobilí pro výkon funkce velitel družstva nebo    
     funkce vyšší, jsou současně způsobilí pro výkon funkce velitel dobrovolné jednotky PO 
     a hasiči z povolání, kteří jsou odborně způsobilí pro výkon funkce strojník, jsou současně  
     odborné způsobilí pro výkon funkce strojník dobrovolné jednotky PO 16).  
 

                                                           
13) § 35 odst. 6 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
14) § 33 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
15) § 72 odst. 6 zákona o požární ochraně. 
16) § 33 odst. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
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IX. 

 
Ověřování odborných znalostí nositelů dýchací techniky a techniků 

 
1. Ověřování odborných znalostí nositelů dýchací techniky a techniků se provádí ověřením 

těchto znalostí ústně nebo praktickou zkouškou tam, kde to stanoví osnovy kurzu. 
2. Ověřování odborných znalostí se provádí nejméně před tříčlennou komisí, o ověření od-

borných znalostí a jejím výsledku se vyhotoví protokol (viz vzor č. 1). 
2. O absolvování specializačního kurzu (viz část V. a VI.) se vydá potvrzení (viz vzor č. 2);  
 
II.   u k l á d á m 
 
       ředitelům HZS krajů  

  1.   řídit a organizovat v souladu s tímto pokynem 

a) odbornou přípravu a ověřování odborné způsobilosti strojníků, velitelů družstev  
a velitelů dobrovolných jednotek PO, 

b) odbornou přípravu a ověřování odborných znalostí techniků a nositelů dýchací 
techniky,  

        2. seznámit s tímto pokynem občanská sdružení působící na úseku požární ochrany  
       v kraji; 

 
III. z r u š u j i 

       Sbírku pokynů vrchního požárního rady ČR č. 2/1998. 
 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.  
 
Č.j.: PO-1018/IZS-2003  

Generální ředitel HZS ČR 
a náměstek ministra vnitra 

genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. 
Obdrží: 
HZS krajů  
SOŠ PO a VOŠ PO MV ve Frýdku-Místku 
MV-generální ředitelství HZS ČR 



Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV - částka 36/2003                                Strana         
 
 

9

 
Vzor č. 1  

HZS …………………… kraje                      Pořadové číslo: AB/00/00/A 
 
 

PROTOKOL 
o zkoušce odborné způsobilosti/o ověření odborných znalostí *  

 
velitele/velitele družstva/strojníka/technika/nositele dýchací techniky * 

 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce/podniku * 

 
Jméno, příjmení: ……………………………………………………………. 
 
Jednotka SDH obce/podniku *: ……………………………………………… 
 
 
Kurz: Základní odborná příprava strojníka/velitele družstva/velitele/technika/nositele dýchací techniky*  
             jednotky SDH obce/podniku * konaná od ………… do ………….v rozsahu  ……….. hodin. 
 
Průběh zkoušky odborné způsobilosti/ověření odborných znalostí *: 
 
Datum konání: ……………………… 
 
1. ústní zkouška/ověření odborných znalostí *: prospěl/neprospěl * 
 
2. písemná zkouška testem/ověření odborných znalostí *: prospěl/neprospěl * 
 
3. praktická zkouška/ověření odborných znalostí *: prospěl/neprospěl/není vyžadována * 
 
CELKOVÉ hodnocení zkoušky/ověření odborných znalostí *: prospěl/neprospěl * 
 
 
      Členové zkušební komise       Předseda zkušební komise 
     (jméno, příjmení a podpis)      (jméno, příjmení a podpis) 
 
 
 
Opravná zkouška: 
 
Datum konání: …………………………. 
 
Zkouška provedena z ……………………………………………..: prospěl/neprospěl * 
 
CELKOVÉ hodnocení zkoušky/odborných znalostí *: prospěl/neprospěl * 
 
 
     Členové zkušební komise     Předseda zkušební komise 
    (jméno, příjmení a podpis)          (jméno, příjmení a podpis) 
 
 
* Nehodící škrtněte. 
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Vzor č. 2  

 
 

 
 

………………………………………… (název organizace vydávající potvrzení o absolvování kurzu) 
 

….………….…………………………………………………………………… 
 

 
Pořadové číslo:  …………………. 

 
 
 

POTVRZENÍ 
 
 
 

o ………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Jméno, příjmení: …………………………………………………………………………….. 
 
 
Datum narození: …………………………………………………………………………….. 
 
 

                                         V ………………………..  dne ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ………………………… 
ředitel  

 
 
 
 

Razítko  
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Část II. 
O z n á m e n í 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 
 a náměstka ministra vnitra 

 
     Ministerstvo vnitra-generální ředitelství HZS ČR vydalo nové učební osnovy kurzů urče-
ných pro jednotky SDH obcí a jednotky SDH podniků: 

1. Učební osnovy kurzu V-24 velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí a jednotek 
SDH podniků 

2.  Učební osnovy kurzu V-40 velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí 
3. Učební osnovy kurzu V-16 příprava k prodloužení platnosti odborné způsobilosti 

velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III 
4.  Učební osnovy kurzu S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků 
5.  Učební osnovy kurzu S-40 strojníků jednotek SDH obcí 
6. Učební osnovy kurzu S-8 příprava k prodloužení platnosti odborné způsobilosti 

strojníků jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III 
7.  Učební osnovy kurzu TCH-16 technik dobrovolné jednotky PO 
8.  Učební osnovy kurzu NDT-16 nositelů dýchací techniky 
9. Osnova základní odborné přípravy velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí 

kategorie JPO II a JPO III pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou prováděné 
v rámci HZS krajů. 

     Uvedené osnovy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004 a nahrazují učební osnovy kurzů 
pro dobrovolné jednotky požární ochrany vydané v roce 1998. 

     Vydané učební osnovy se uveřejňují v plném znění. 

 

 

 

Čj.: PO-1018/IZS-2003 

 
Generální ředitel HZS ČR 
a náměstek ministra vnitra 

genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. 
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MINISTERSTVO VNITRA 
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

_____________________________________________________________ 

Čj. PO-1018/IZS-2003 

 

 

 

 

S c h v a l u j i :     genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.                             
generální ředitel HZS ČR 
a náměstek ministra vnitra 

 

 

 

 

 

 

U Č E B N Í  O S N O V Y  
 

kurzu V-24 
velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 0 0 3 
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Charakteristika kurzu V-24 velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí a jednotek 

SDH podniků 
 
 
Délka trvání kurzu: 24 hodin. 

Určení: pro velitele družstva a velitele jednotky SDH obce kategorie JPO V, JPO nezařazené 
nebo jednotky SDH podniku. 

Požadavky na zařazení do kurzu: 

- absolvování základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO, 
- dva roky praxe v jednotce PO. 

 Dokladem o úspěšném ukončení kurzu je osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu 
funkce velitele družstva nebo velitele jednotky SDH obce kategorie JPO V, JPO nezařazené 
nebo jednotky SDH podniku s platností na dobu pěti let.  
 
 

Tématický plán 
 

Téma Obsah         Počet hodin 
               teorie praxe celkem 
___________________________________________________________________________ 

1. Organizace požární ochrany 4 0 4 
1.1. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších  

  předpisů, a vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 
  jednotek požární ochrany 

              -   struktura státní správy na úseku požární ochrany, 
              -   pomoc při zdolávání požárů, osobní pomoc, věcná pomoc, ná- 
                  hrada ušlého výdělku, náhrada výdajů, vstup na nemovitosti,  
              -   druhy jednotek PO a úkoly jednotek PO, dělení výkonu služby  
                  v jednotce PO, plošné pokrytí – organizace jednotek PO,  
              -   odborná způsobilost a odborná příprava,  
              -   poskytování pomoci při zdolávání požárů,   
              -   spolupráce na úseku PO s občanskými sdruženími,  
              -   náhrada škody - odškodňování úrazů, jednorázové mimořádné  
                  odškodnění,  
              -   náhrada věcné škody,  
              -   oprávnění osob pověřených plněním úkolů na úseku PO,  
              -   povinnost mlčenlivosti,  
              -   stejnokroje a funkční označení,  
              -   dokumentace požární ochrany obce - přehled, stupně poplachu, 
              -   dokumentace využitelná u zásahu u právnických osob. 

1.2. Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární  
ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. 

  -   dokumentace požární ochrany obce. 
 
 



Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV - částka 36/2003                                Strana         
 
 

14

1.3. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 

              -    definice pojmů, 
  -    oprávnění velitele zásahu, 

- složky IZS - dělení, 
- rganizace záchranných a likvidačních prací v místě zásahu  

   a pravomoci velitele zásahu,  
   -    zařízení civilní ochrany, 

- náhrada za omezení vlastnického nebo užívacího práva, po- 
      skytnutí věcné a osobní pomoci, náhrada škody. 

1.4. Poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořád- 
              ných událostech 

- havarijní plán kraje (vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých  
 podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného  

                    systému) - informačně,  
-    zásady koordinace složek IZS - úrovně řízení,  
-    způsob provádění evakuace. 

2. Odborná příprava členů jednotek SDH obcí nebo SDH podniků 2 0 2  
- organizace pravidelné odborné přípravy jednotky PO, 
- odborná způsobilost. 

3.  Spojení  1 0 1  
- základy provozu v radiokomunikační síti PO, 
- spojení u zásahu. 

4.  Zdravotní příprava 1 1 2 
-     zásady poskytování první pomoci. 

5.  Taktika – řídící a rozhodovací proces, specifikace a činnost u zásahu              11 0        11 
5.1. Základní zásady taktiky a velení u zásahu 

5.1.1. Metodické listy Bojového řádu jednotek PO kapitoly Ř  
   5.1.2.Metodické listy Bojového řádu jednotek PO kapitoly O  
   5.1.3. Důvody provádění evakuace materiálu a cenných předmětů 

- způsoby a zásady provádění této evakuace, 
- úkoly při provádění evakuace. 

5.2. Metodické listy Bojového řádu jednotek PO kapitola P 
5.3. Identifikace nebezpečné látky, úkoly a činnost jednotky PO  

při zásahu na nebezpečnou látku.  
5.4. Metodické listy Bojového řádu jednotek PO kapitola S 
5.5. Dílčí zpráva o zásahu, zpráva o zásahu.  
5.6. Metodické listy Bojového řádu jednotek PO kapitola N 
5.7. Bezpečnost a ochrany zdraví hasičů při zásahu - úkoly velitele  
      družstva 

5.8. Rozsah minimální péče o hasiče u zásahu 
5.9. Úkoly velitele družstva po zdolání události 

- závěrečná opatření u zásahu, 
- odjezd z místa zásahu. 

 
 
 
 

6. Práce ve výšce na nad volnou hloubkou                                                     0,5 1,5 2 
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- základní bezpečnostní předpisy pro práce ve výšce a nad      
volnou hloubkou, základní materiál používaný pro zajištění bezpečné  
práce ve výšce a nad volnou hloubkou,  

- praktický výcvik, 
- aplikace teoretických poznatků do praxe 

- sebejištění, 
- sebezáchrana slaněním (např. půl lodní uzel, Dülferův sed). 

7. Ověření odborné způsobilosti 
- ústní zkouška nebo písemná zkouška (test). 2     0    2 

Celkem hodin                                                                                                  22  2  24 
 
 
 
     Tyto učební osnovy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004. Učební osnovy kurzů „V1 
veli-telů dobrovolných jednotek požární ochrany“ a „V2 velitelů dobrovolných jednotek 
požární ochrany“ čj. PO-408/II-98 ze dne 30. ledna 1998 pozbývají platnosti dnem 31. 
prosince 2003. 
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MINISTERSTVO VNITRA 

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
________________________________________________________________ 

Čj. PO-1018/IZS-2003 

 

 

 

 

S c h v a l u j i :     genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.                             
generální ředitel HZS ČR 
a náměstek ministra vnitra 

 

 
 

 

 

U Č E B N Í  O S N O V Y  
 

kurzu V-40 
velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 0 0 3 
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Charakteristika kurzu V-40 velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí 
 
 
Délka trvání kurzu: 40 hodin. 

Určení: pro velitele družstev  a velitele jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III. 

Požadavky na zařazení do kurzu: 

- absolvování základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO,  
- tři roky praxe v jednotce PO. 

 Dokladem o úspěšném ukončení kurzu je osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu 
funkce velitele družstva a velitele jednotky SDH obce kategorie JPO II a JPO III s platností 
na dobu pěti let.  
 
 

Tématický plán 
 

Téma Obsah                   Počet hodin 
              teorie praxe celkem 
__________________________________________________________________________ 

1. Organizace požární ochrany   11   0 11 
1.1. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších  

předpisů, a vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 
jednotek požární ochrany, 
- struktura státní správy na úseku požární ochrany, 
- pomoc při zdolávání požárů, osobní pomoc, věcná pomoc, ná- 

          hrada ušlého výdělku, náhrada výdajů, vstup na nemovitosti. 
- druhy jednotek PO základní úkoly jednotek PO, dělení výkonu  

          služby v jednotce PO, plošné pokrytí – organizace jednotek PO, 
- odborná způsobilost a odborná příprava,  
- poskytování pomoci při zdolávání požárů,  
- spolupráce na úseku PO s občanskými sdruženími,  
- náhrada škody - odškodňování úrazů, jednorázové mimořádné  

odškodnění,  
- náhrada věcné škody,  
- oprávnění osob pověřených plněním úkolů na úseku PO,  
- povinnost mlčenlivosti,  
- živelní pohromy a jiné mimořádné události, 
- stejnokroje a funkční označení,  
- dokumentace požární ochrany obce - přehled, stupně poplachu, 
- dokumentace využitelná u zásahu u právnických osob. 

1.2. Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární  
            ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. 

-   dokumentace požární ochrany obce. 
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1.3. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 

  -   definice pojmů, 
  -   složky IZS – dělení, 
  -   organizace záchranných a likvidačních prací v místě zásahu  

                   a pravomoci velitele zásahu,  
              -   vyžadování pomoci pro provádění záchranných a likvidačních  
                   prací – oprávnění pomoc vyžadovat, plánovaná pomoc na vy- 
                   žádání, ostatní pomoc, 
              -   zařízení a stavby civilní ochrany, 
              -   náhrada za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskyt- 
                   nutí věcné a osobní pomoci, náhrada škody. 

1.4. Poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných 
událostech 
- úkoly jednotek PO na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva 
- havarijní plány,  
- zásady koordinace složek IZS,   
- způsoby provádění evakuace, 
- krizový plán kraje - informativně /nařízení vlády č. 462/2000 Sb.,  

k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů.(krizový zákon)/. 

2. Odborná příprava členů jednotek SDH obcí    4 2 6  
- příprava na provedení pravidelné odborné přípravy jednotky PO, 
- odborná způsobilost,  
- příprava provedení a vyhodnocení cvičení. 

3.  Spojení     1 1 2  
- předpisy pro provoz v radiokomunikační síti PO, 
- spojení u zásahu. 

4.  Zdravotní příprava    1 1 2 
- zásady poskytování první pomoci. 

5.  Taktika – řídící a rozhodovací proces, specifikace a činnost u zásahu 12 0      12 
5.1. Základní zásady taktiky a velení u zásahu 

5.1.1. Metodické listy Bojového řádu jednotek PO kapitoly Ř  
5.1.2. Metodické listy Bojového řádu jednotek PO kapitoly O  
5.1.3. Důvody provádění evakuace materiálu a cenných předmětů 

- způsoby a zásady provádění této evakuace, 
- úkoly při provádění evakuace. 

5.2. Metodické listy Bojového řádu jednotek PO kapitola P 
5.3. Identifikace nebezpečné látky, úkoly a činnost jednotky PO při  
       zásahu na nebezpečnou látku. 
5.4. Metodické listy Bojového řádu jednotek PO kapitola S 
5.5. Dílčí zpráva o zásahu, zpráva o zásahu. 
5.6. Metodické listy Bojového řádu jednotek PO kapitola N 
5.7. Bezpečnost a ochrany zdraví hasičů při zásahu - úkoly velitele 

 družstva 
5.8. Rozsah minimální péče o hasiče u zásahu. 

 
 

5.9.  Úkoly velitele družstva po zdolání události 
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- závěrečná opatření u zásahu, 
- odjezd z místa zásahu. 

6. Práce ve výšce na nad volnou hloubkou  1 3 4 
- základní bezpečnostní předpisy pro práce ve výšce a nad  

volnou hloubkou, základní materiál používaný pro zajištění  
            bezpečné práce ve výšce a nad volnou hloubkou,  

- praktický výcvik 
         (viz Osnovu základní odborné přípravy pro práce ve výšce a nad  
             volnou hloubkou). 

7. Ověření odborné způsobilosti 
- dokumentace zdolávání požárů, 1 0  1 
- praktická zkouška z řízení zásahu, 0 1    1 
- ústní zkouška nebo písemná zkouška (test). 1 0  1 

 
Celkem hodin                                                                                                32          8       40 
 
 
     Tyto učební osnovy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004. Učební osnovy kurzu „V3 ve-
litelů dobrovolných jednotek požární ochrany“ čj. PO-408/II-98 ze dne 30. ledna 1998 pozbý-
vají platnosti dnem 31. prosince 2003. 
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MINISTERSTVO VNITRA 

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
___________________________________________________________________________ 

Čj. PO-1018/IZS-2003 

 

 

 

 

S c h v a l u j i :     genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.                             
generální ředitel HZS ČR 
a náměstek ministra vnitra 

 
 

 

 

 

 

U Č E B N Í  O S N O V Y  
 

kurzu V-16 
příprava k prodloužení platnosti odborné způsobilosti 

velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
2 0 0 3 

Charakteristika kurzu V-16 příprava k prodloužení platnosti odborné způsobilosti 
velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III 
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Délka trvání kurzu: 16 hodin. 

Požadavky na zařazení do kurzu: 

- absolvování kurzu V-40, 
- platné osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce velitele družstva nebo velitele 

jednotky SDH obce (kurz V-40). 

 Dokladem o úspěšném ukončení kurzu je prodloužení platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti k výkonu funkce velitele družstva a velitele jednotky SDH obce kategorie JPO II 
a JPO III na dalších pět let. 
 
 

Tématický plán 

Téma Obsah               Počet hodin 
            teorie praxe celkem 
__________________________________________________________________________ 

1. Organizace požární ochrany      4   0     4 
1.1. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších  
       předpisů, a vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti  

jednotek požární ochrany - opakování 
- pomoc při zdolávání požárů, osobní pomoc, věcná pomoc,  

náhrada ušlého výdělku, náhrada výdajů, vstup na nemovitosti, 
- základní úkoly jednotek PO, dělení výkonu služby  

v jednotce PO, odborná způsobilost a odborná příprava,  
- poskytování pomoci při zdolávání požárů,  
- náhrada škody - odškodňování úrazů, jednorázové mimořádné  

odškodnění,  
- náhrada věcné škody,  
- oprávnění osob pověřených plněním úkolů na úseku PO,  
- živelní pohromy a jiné mimořádné události, 
- dokumentace požární ochrany obce - přehled, stupně poplachu, 
- dokumentace využitelná u zásahu u právnických osob. 

     1.2. Aktuální změny v právních předpisech na úseku PO, IZS a ochrany  
            obyvatelstva ve vztahu k zařízením a stavbám civilní ochrany. 

     1.3. Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární  
       ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. - opakování 

 -   dokumentace požární ochrany obce. 
      1.4. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
             a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákona  
             č. 320/2002 Sb. - opakování 

  -   definice pojmů, 
  -   organizace záchranných a likvidačních prací v místě zásahu  
       a pravomoci velitele zásahu,  
  -   vyžadování pomoci pro provádění záchranných a likvidačních  
       prací – oprávnění pomoc vyžadovat, plánovaná pomoc  
       na vyžádání, ostatní pomoc. 

1.5. Poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných 
událostech - opakování 

   -    úkoly jednotek PO na úseku civilní ochrany a ochrany  
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         obyvatelstva 
   -    zásady koordinace složek IZS,   
   -    způsob provádění evakuace. 

2.  Odborná příprava členů jednotek SDH obcí  2 0 2              
     příprava o provedení školení jednotky PO. 

3. Taktika – řídící a rozhodovací proces 4 0 4 
- základní zásady taktiky a úkoly velitele jednotky PO, 
- úkoly velitele po vyhlášení poplachu, 
- informační podpora velitele zásahu, 
- závěrečná opatření u zásahu, 
- návrat na základnu a uvedení jednotky do pohotovosti, 
- aktuální změny v Bojovém řádu jednotek PO. 

4. Rozbor činnosti u zásahů v kraji 3 0 3 
-     zásahy na nebezpečné látky, 
- zásahy na železnici, 
- zásahy na vodě, 
- zásahy na silnici (dopravní nehody), 
- zásahy technického a technologického charakteru. 

5. Práce ve výšce na nad volnou hloubkou                                                  0,5        1,5     2 
- základní bezpečnostní předpisy pro práce ve výšce a nad  

volnou hloubkou, základní materiál používaný pro zajištění bezpečné  
práce ve výšce a nad volnou hloubkou,  

- praktický výcvik, 
-  aplikace teoretických poznatků do praxe,  
- sebejištění, 
- sebezáchrana slaněním (např. půl lodní uzel, Dülferův sed). 

6. Technické prostředky požární ochrany, mobilní požární  1 0 1 
technika - novinky  

Celkem hodin                                                                                             14,5       1,5   16 
 
 
     Tyto osnovy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004. Učební osnovy kurzů „Příprava 
k pro-dloužení platnosti odborné způsobilosti velitelů družstev dobrovolných jednotek 
požární och-rany kategorie JPO III“ a „Příprava k prodloužení platnosti odborné způsobilosti 
velitelů druž-stev dobrovolných jednotek požární ochrany kategorie JPO II a velitelů 
dobrovolných jedno-tek požární ochrany kategorie JPO II a JPO III“ čj. PO-408/II-98 ze dne 
30. ledna 1998 pozbý-vají platnosti dnem 31. prosince 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERSTVO VNITRA 
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
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________________________________________________________________ 

Čj. PO-1018/IZS-2003 

 

 

 

 

S c h v a l u j i :     genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.                             
generální ředitel HZS ČR 
a náměstek ministra vnitra 

 

 
 

 

 

 

U Č E B N Í  O S N O V Y  
 

kurzu S-16 
strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 0 0 3 
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Charakteristika kurzu S-l6 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků 

  
 

Délka trvání kurzu: 16 hodin. 

Určení: pro strojníky jednotek SDH obcí kategorie JPO V, JPO nezařazené a jednotek SDH 
podniků. 

Požadavky na zařazení do kurzu:  

- absolvování základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO, 
- řidičský průkaz minimálně skupiny C nebo podle hmotností třídy vozidla i skupiny B,  
- 2 roky praxe v řízení automobilů skupiny C nebo D nebo podle hmotností třídy vozidla  

 i skupiny B, 
- platné osvědčení profesní způsobilosti řidiče. 

 Dokladem o úspěšném ukončení kurzu je osvědčení o odborné způsobilosti 
k výkonu funkce strojníka jednotky SDH obce kategorie JPO V, JPO nezařazené nebo 
jednotky SDH podniku s platností na dobu pěti let.  
 
 

Tématický plán 
 

Téma Obsah               Počet hodin 
            teorie praxe celkem 
___________________________________________________________________________ 

1. Organizační záležitosti, všeobecná bezpečnost práce. 1 0  1 

2. Řízení vozidel s právem přednosti v jízdě a zásady bezpečné jízdy 1 0  1 
- zákon č. 361/2000 Sb. (právní úprava jízdy vozidel s právem  

přednostní jízdy - § 41), 
- reakční doba řidiče a brzdového systému, konstrukce pneumatik 

a přenos sil na vozovku při zrychlování, zatáčení a brždění, adheze  
a brzdné vzdálenosti, zásady zabraňování smyku a řešení kritické  
situace, přiměřená rychlost a odstupová vzdálenost, jízda v koloně. 

3. Plnění úkolů strojní služby u jednotky PO  2 0       2 
- vedení dokumentace strojní služby u jednotek SDH obcí, 
- péče o věcné prostředky požární ochrany a mobilní požární techniku,  
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších  

předpisů, a vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 
jednotek požární ochrany - jednotka PO, druhy, výkon služby,  
akceschopnost, 

-  Řád strojní služby v požární ochraně, 
- vyhláška č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních 

při provozu, údržbě a opravách vozidel. 

4. Taktické a bezpečnostní zásady při výjezdu a jízdě požárních    1 0 1 
    automobilů k zásahu a při umisťování techniky u zásahu 

- dle Bojového řádu jednotek PO, 
     -   s výskytem nebezpečných látek, 
     -   při silniční dopravní nehodě. 
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5. Požární čerpadla   1 1 2 
- druhy, charakteristika a konstrukce čerpadel, 
- provozní náplně a pracovní podmínky, 
- běžné závady a jejich odstranění, 
- údržba (mazání, výměny provozních kapalin a filtrů). 

6. Praktický výcvik s požárními čerpadly (sání, doprava vody,   0 2 2 
nouzový provoz, zkoušky čerpadel), bezpečnost práce. 

7.  Mobilní požární technika  1  1 2 
- technickotaktická data, 
- druhy, charakteristika a konstrukce vozidel, 

- provozní náplně a pracovní podmínky, 
- běžné závady a jejich odstranění, 
- údržba (mazání, výměny provozních kapalin a filtrů). 

8. Praktický výcvik s mobilní požární technikou (sání, doprava vody,  0 2 2 
nouzový provoz, zkoušky čerpadel, použití pěnotvorného zařízení), 
bezpečnost práce.  

9. Zdravotní příprava 1 0 1 
- zásady poskytnutí první pomoci. 

10. Ověření odborné způsobilosti 
- praktická zkouška z obsluhy požární techniky,  0  1 1 
- ústní zkouška nebo písemná zkouška (test).  1  0 1 

 

Celkem hodin 9 7      16 

 

 

      Tyto učební osnovy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004. Učební osnovy kurzu „S1 
strojníků dobrovolných jednotek požární ochrany“ čj. PO-408/II-98 ze dne 30. ledna 1998 
pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2003. 
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MINISTERSTVO VNITRA 
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

________________________________________________________________ 

Čj. PO-1018/IZS-2003 

 

 

 

 

S c h v a l u j i :     genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.                             
generální ředitel HZS ČR 
a náměstek ministra vnitra 

 

 
 

 

 

 

U Č E B N Í  O S N O V Y  
 

kurzu S-40 
strojníků jednotek SDH obcí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2003 
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Charakteristika kurzu S-40 strojníků jednotek SDH obcí 
 

 
Délka trvání kurzu: 40 hodin. 

Určení: pro strojníky jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III. 

Požadavky na zařazení do kurzu:  

- absolvování základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO,  
-  řidičský průkaz minimálně skupiny C nebo podle hmotnostní třídy vozidla i skupiny B (pouze  

jednotky SDH obcí kategorie JPO III),  
-  2 roky praxe v řízení automobilů skupiny C nebo D, 
-  platné osvědčení profesní způsobilosti řidiče. 

 Dokladem o úspěšném ukončení kurzu je osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu 
funkce strojníka jednotky SDH obce kategorie JPO II a JPO III s platností na dobu pěti let. 
  
 

Tématický plán 
 

Téma Obsah                Počet hodin 
 teorie praxe celkem 
___________________________________________________________________________ 

1. Organizační záležitosti, všeobecná bezpečnost práce. 1 0 1 

2. Řízení vozidel s právem přednosti v jízdě a zásady bezpečné jízdy 1 0 1 
- zákon č. 361/2000 Sb. (právní úprava jízdy vozidel s právem  

přednostní jízdy - § 41), 
- reakční doba řidiče a brzdového systému, konstrukce pneumatik  

a přenos sil na vozovku při zrychlování, zatáčení a brždění,  
adheze a brzdné vzdálenosti, zásady zabraňování smyku 
a řešení kritické situace, přiměřená rychlost a odstupová vzdále- 

            nost, jízda v koloně. 

3. Organizace strojní služby u jednotky PO (právní předpisy  4 0 4 
požární ochrany). 
- vedení dokumentace strojní služby u jednotek SDH obcí, 
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších  
     předpisů, a vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti  
     jednotek požární ochrany,  
- Řád strojní služby v požární ochraně, 
-    vyhláška č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických  
      zařízeních při provozu, údržbě a opravách vozidel. 

4.  Taktické a bezpečnostní zásady při výjezdu a jízdě požárních   3 1 4 
     automobilů k zásahu a při umisťování techniky u zásahu 

- dle Bojového řádu jednotek PO, 
- s výskytem nebezpečných látek, 
- při silniční dopravní nehodě, 
- při doplňování letadel. 
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5. Základy mechaniky kapalin 3 1 4 
- proudění vody potrubím, 
- dálková dopravy vody hadicovým vedením, 
- kyvadlová doprava vody, 
- výpočty dálkové dopravy vody. 

6. Požární čerpadla 1 2 3 
- druhy, charakteristika a konstrukce čerpadel, 
- provozní náplně a pracovní podmínky, 
- běžné závady a jejich odstranění, 
- údržba (mazání, výměny provozních kapalin a filtrů). 

7.  Praktický výcvik s požárními čerpadly (sání, doprava vody,  0 3 3 
  nouzový provoz, zkoušky čerpadel), bezpečnost práce. 

8.  Mobilní požární technika 2 2 4 
- technickotaktická data, 
- druhy, charakteristika a konstrukce vozidel, 
- provozní náplně a pracovní podmínky, 
- běžné závady a jejich odstranění, 
- údržba (mazání, výměny provozních kapalin a filtrů). 

9.  Praktický výcvik s mobilní požární technikou (sání, doprava vody,  0 4 4 
 nouzový provoz, zkoušky čerpadel, použití pěnotvorného zařízení), 
 bezpečnost práce. 

10. Vyprošťovací zařízení 1 0 1 
- pohonné jednotky (ruční a motorové), 
- hydraulická zařízení (rozpínáky, nůžky, kombinované nástroje,  
    rozpěrné tyče), 
- pneumatické vaky, 
- provozní náplně, pracovní podmínky, 
- závady a jejich odstranění, údržba. 

11. Praktický výcvik s hydraulickým nářadím, bezpečnost práce 0 3 3 

12. Přívěsy, elektrocentrály, přetlakové ventilátory, odsavače kouře 2  1  3 
-   druhy, charakteristika a konstrukce zařízení, 
- provozní náplně a pracovní podmínky, 
- závady a jejich odstranění, 
- údržba, 
- bezpečnost práce. 

13. Zdravotní příprava 1  0  1 
- zásady poskytnutí první pomoci. 

14. Ověření odborné způsobilosti 
- praktická zkouška z obsluhy požární techniky, 0  3 3 
- ústní zkouška nebo písemná zkouška (test). 1  0 1 

Celkem hodin                                                                                              20     20 40 

       Tyto učební osnovy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004. Učební osnovy kurzů „S1 
strojníků dobrovolných jednotek požární ochrany“  a  „S2 strojníků dobrovolných jednotek 
požární ochrany“  čj. PO-408/II-98 ze dne 30. ledna 1998 pozbývají platnosti dnem 31. pro-
since 2003. 



Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV - částka 36/2003                                Strana         
 
 

29

 
MINISTERSTVO VNITRA 

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
________________________________________________________________ 

Čj. PO-1018/IZS-2003 

 

 

 

 

S c h v a l u j i :     genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.                             
generální ředitel HZS ČR 
a náměstek ministra vnitra 

 

 
 

 

 

 

U Č E B N Í  O S N O V Y  
 

kurzu S-8 
příprava k prodloužení platnosti odborné způsobilosti strojníků  

jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 0 0 3 
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Charakteristika přípravy S-8 k prodloužení platnosti odborné způsobilosti strojníků 
jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III 

 
 
Délka trvání kurzu: 8 hodin. 

Určení: pro strojníky jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III. 

Požadavky na zařazení do kurzu:  

- absolvování kurzu S-40 strojníků jednotek SDH obcí, 
- platné osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce strojníka S-40 jednotky SDH 

obce, 
- platné osvědčení profesní způsobilosti řidiče. 

 Dokladem o úspěšném ukončení kurzu je prodloužení platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti k výkonu funkce strojníka S-40 jednotky SDH obce na dalších pět let.  
 
 

Tématický plán 
 

Téma Obsah                Počet hodin 
                                                                                                          teorie  praxe  celkem 

___________________________________________________________________________  

1.  Platné právní předpisy na úseku požární ochrany zaměřené 2 0 2  
na činnost strojní služby jednotek požární ochrany. 

2. Opakování vybraných témat z kurzů S-40 se zaměřením 2 0 2 
na aktuální problémy a novinky a poznatky ze zásahů.   

3. Praktický výcvik s mobilní požární technikou. 0 2 2 

4. Praktický výcvik s čerpadly, elektrocentrálou a vyprošťovací            0            2          2 
     technikou 
 
___________________________________________________________________________
Celkem hodin 4  4  8 

 

     Tyto učební osnovy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004. Učební osnovy kurzu „Přípra-
va k prodloužení platnosti odborné způsobilosti strojníků dobrovolných jednotek požární 
ochrany kategorie JPO II a JPO III“ čj. PO-408-II/98 ze dne 30. ledna 1998 pozbývají plat-
nosti dnem 31. prosince 2003.  



Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV - částka 36/2003                                Strana         
 
 

31

 

MINISTERSTVO VNITRA 
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

________________________________________________________________ 

Čj. PO-1018/IZS-2003 

 

 

 

 

S c h v a l u j i :     genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.                             
generální ředitel HZS ČR 
a náměstek ministra vnitra 

 

 
 

 

 

 

U Č E B N Í  O S N O V Y  
 

kurzu TCH-16 
technik dobrovolné jednotky PO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 0 0 3 
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Charakteristika kurzu TCH-16 technik dobrovolné jednotky PO 
 
Délka trvání kurzu: 16 hodin. 

Určení: pro hasiče dobrovolných jednotek PO pověřených velitelem jednotky k plnění někte- 
              rých úkolů na úseku chemicko-technické služby. 

Požadavky na zařazení do kurzu:  

- absolvování základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO, 
- 3 roky praxe v jednotce PO. 

 Dokladem o úspěšném ukončení kurzu je potvrzení o absolvování kurzu. 
 
  

Tématický plán 
 

Téma Obsah                    Počet hodin 
             teorie praxe celkem 
___________________________________________________________________________ 

1. Organizace požární ochrany  2 0 2 
-   zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších  

         předpisů, 
- vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek po- 
     žární ochrany,  

- vnitřní organizace jednotek PO, 
- vybavení jednotek PO a používání požární techniky a věcných 

        prostředků PO, 
-   nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické poža- 
    davky na osobní ochranné prostředky, ve znění nařízení vlády 
    č. 284/2000 Sb., 
- Řád chemicko-technické služby v požární ochraně,  
- technické předpisy vztahující se k údržbě a kontrole věcných pro- 
     středků PO. 

2. Organizace chemicko-technické služby u jednotky PO  2 0 2 
- dokumentace chemicko-technické služby, 
- revizní zkoušky prostředků chemicko-technické služby. 

3. Provozuschopnost věcných prostředků PO 4 1 5 
- pro práci s nebezpečnými látkami, 
- pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami, 
- pro práci na vodě, 
- pro detekci plynů a nebezpečných látek, 
- pro práci s pneumatickými a vyprošťovacími prostředky, 
- pro práci s dýchací technikou, 
- ochranné oděvy pro hasiče, rukavice, přilby,  
- ochranné oděvy (protichemický, apod.) a jejich použití v praxi. 
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4. Podpora při zásahu jednotek PO v prostředí nebezpečných látek  4 0 4 
- legislativa v oblasti nebezpečných látek, 
- informační zdroje o nebezpečných látkách, 
- značení a třídění nebezpečných látek, 
- přeprava nebezpečných látek po silnici a železnici, 
- teorie provedení zásahu na nebezpečné látky, 
- dekontaminace a údržba techniky a výstroje po provedení zásahu. 

5. Sorbenty a hasiva 1 0 1 
- chemické složení, 
- jejich charakter a způsob použití. 

6. Zdravotní příprava 1 0 1  
- poskytnutí první pomoci. 

7. Ověření odborných znalostí. 1 0 1 
 

Celkem hodin                                                                                                  15        1     16 

 

 

     Tyto osnovy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004. 
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MINISTERSTVO VNITRA 
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

___________________________________________________________________________ 

Čj. PO-1018/IZS-2003 

 

 

 

 

S c h v a l u j i :     genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.                             
generální ředitel HZS ČR 
a náměstek ministra vnitra 

 

 
 

 

 

 

UČE B N Í  O S N O V Y   
 

kurzu NDT-16 
nositelů dýchací techniky  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 0 0 3 
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Charakteristika kurzu NDT-16 nositelů dýchací techniky  
 

Délka trvání kurzu: 16 hodin. 

Určení: pro členy dobrovolných jednotek PO. 

Profil absolventa kurzu: je oprávněn používat izolační vzduchový dýchací přístroj ve smyslu 
§ 8 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. Nositelé 
dýchací techniky nesmí provádět seřizování dýchací techniky a plnění lahví na kompresorech. 

Požadavky na zařazení do kurzu: 

- absolvování základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO,  
- zdravotní způsobilost k použití dýchací techniky. 

 Dokladem o úspěšném ukončení kurzu je vydané potvrzení o absolvování kurzu. 
 
 

Tématický plán 
 

Téma Obsah         Počet hodin 
 teorie praxe celkem 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Vztah právních předpisů na úseku požární ochrany k dané problematice  4 0 4 

- povinnosti nositelů dýchací techniky vyplývající z právních předpisů, 
- zásady používání dýchací techniky při zásahu, 

- složení ovzduší, fyziologie dýchání, účinky škodlivin na orga- 
nismus (CO, CO2), 

- bezpečnost práce a ochrana zdraví. 
 

2.  Vzduchový dýchací přístroj včetně ochranných masek (popis,                        2 0 2 
příprava k použití, kontrola před použitím). 

3. Praktický výcvik se vzduchovým dýchacím přístrojem                        2 5 7 
- sestavení přístroje, kontrola před použitím, nasazení přístroje, 
- výcvik v nezadýmeném a otevřeném prostoru bez zátěže, 
- výcvik v nezadýmeném uzavřeném prostoru se zátěží (záchrana osob), 
-  výcvik v prostředí bez viditelnosti, zaměřený na orientaci v daném pro- 

 storu. 

4. Ověření odborných znalostí, ukončení kurzu.                       1 2 3
  

 
Celkem hodin           9         7    16 

 
 

     Tyto osnovy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004. Učební osnovy kurzu nositelů 
dýchací techniky dobrovolných jednotek požární ochrany čj. PO-403/II-98 ze dne 30. ledna 
1998 poz-bývají platnosti dnem 31. prosince 2003. 
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MINISTERSTVO VNITRA 
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

___________________________________________________________________________ 

Čj. PO-1018/IZS-2003 

 

 

 

 

S c h v a l u j i :     genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.                             
generální ředitel HZS ČR 
a náměstek ministra vnitra 

 

 
 

 

 

 

O S N O V A 

 

 základní odborné přípravy velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí  
kategorií JPO II a JPO III pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou  

prováděné v rámci HZS krajů 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 0 0 3 
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Osnova základní odborné přípravy velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí 
kategorií JPO II a JPO III pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou prováděné  

v rámci HZS krajů 
 
 

Rozsah: 4 hodiny 

1. Základní bezpečnostní předpisy pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou 

-   právní normy upravující bezpečnost práce. 

2. Základní materiál používaný pro zajištění bezpečné práce ve výšce a nad volnou 
hloubkou  

- materiál základní, 
- materiál doplňkový a pomocný, 
- práce s lanem, jeho ošetřování a balení, 
- používané uzly (jednoduché očko, UIAA pro ploché popruhy, lodní, půl lodní 

osmičkový),  
- informativně technické prostředky pro spouštění a vytahování, nosítka, lanové svěry 

kladkostroje (Rollgliss, Komet, Evak, Sked a ostatní dle vybavení a možností ), 
- specifika poskytnutí první pomoci po visu v laně. 

3. Základní lanová technika 

- navazování na lano, 
- sebejištění, 
- jištění druhé osoby, 
- způsoby jištění (informativně), 
- určení kotvících bodů a stanoviště, 
- slaňování - slaňovací prostředek, karabina - půl lodní uzel, nouzové - Dülferův sed aj. 

4. Praktický výcvik 

- aplikace všech teoretických poznatků do praxe, 
- vytvoření kotvícího stanoviště, určení kotvících bodů a způsob kotvení, 
- sebejištění, 
- sebezáchrana slaněním (např. půl lodní uzel, Dülferův sed), 
- výcvik na cvičné lezecké stěně – dle možností a podmínek. 

 

 
     Tyto osnovy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004. 


