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3
POKYN
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
ze dne 27. ledna 2014,
k odborné přípravě 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
předpisů, a v souladu s § 32 až 40 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek
požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a pro zabezpečení jednotného provádění
odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí a jednotek SDH
podniků (dále jen „dobrovolné jednotky“) se stanoví:
Čl. 1
Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek
(1) Členové dobrovolných jednotek mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání
požáru až po absolvování základní odborné přípravy 1).
(2) V souladu s právním předpisem se musí každý člen dobrovolné jednotky zúčastnit
a úspěšně absolvovat základní odbornou přípravu v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin 2),
nejpozději do jednoho roku od zařazení do dobrovolné jednotky. Obsah základní odborné
přípravy člena dobrovolné jednotky je uveden v příloze č. 1 tohoto pokynu.
(3) Za základní odbornou přípravu člena dobrovolné jednotky odpovídá velitel dobrovolné
jednotky, organizuje ji 3), u člena své dobrovolné jednotky organizuje její ověření a vede o ní
dokumentaci 4). Základní odborná příprava člena dobrovolné jednotky se zpravidla provádí
u této jednotky.
(4) Základní odborná příprava člena dobrovolné jednotky nebo její část může být prováděna
hromadně pro více členů z různých dobrovolných jednotek také ve vzdělávacím zařízení MVgenerálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“),
hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“) nebo vzdělávacího zařízení spolku
působícího na úseku požární ochrany 5), pokud bylo k provádění základní odborné přípravy
nebo její části určeno MV-GŘ HZS ČR na příslušný kalendářní rok, na základě žádosti tohoto
spolku. Na závěr takto prováděné základní odborné přípravě člena dobrovolné jednotky se
provede přezkoušení a v případě úspěšného absolvování se pro potřeby jejího ověření
u dobrovolné jednotky vydá potvrzení o jejím absolvování.
(5) Hasiči určenému k používání izolačního vzduchového dýchacího přístroje 6) se základní
odborná příprava prodlužuje o absolvování specializačního kurzu „Nositel dýchací techniky“.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

§ 72 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
§ 40 odst. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
§ 40 odst. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
§ 35 odst. 2 a 4 a § 40 odst. 5 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
§ 75 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 37 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 247/2001 Sb.
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Čl. 2
Pravidelná odborná příprava členů dobrovolných jednotek
(1) Členové dobrovolných jednotek jsou povinni se zúčastňovat v určeném rozsahu
pravidelné odborné přípravy 7), kterou organizují velitelé dobrovolných jednotek a vedou o ní
dokumentaci 8).
(2) Velitel dobrovolné jednotky stanovuje témata pravidelné odborné přípravy na výcvikový
rok dobrovolné jednotky. Při tom vychází z předurčenosti jednotky k záchranným pracím
nebo k ochraně obyvatelstva, z normy znalostí hasičů 9) a rovněž z témat pravidelné odborné
přípravy jednotek PO a příslušníků HZS ČR na příslušný kalendářní rok, které vydává MVGŘ HZS ČR. Pravidelná odborná příprava člena dobrovolné jednotky v kalendářním roce
probíhá v minimálním rozsahu 40 hodin.
(3) U jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III se doporučuje v rozsahu minimálně
40 % (16 hodin) pravidelné odborné přípravy členů dobrovolných jednotek tuto přípravu
vykonávat ve spolupráci s HZS kraje na stanicích HZS kraje, zejména těch, v jejichž
zásahovém obvodu je jednotka SDH obce dislokována, a to formou stáže členů nebo celé
jednotky SDH obce. Obsahem stáže může být také jejich účast na zásahu jednotky HZS kraje
u mimořádné události.
(4) Další podrobnosti o pravidelné odborné přípravě dobrovolných jednotek, včetně
pravidelné odborné přípravy dobrovolných jednotek předurčených k záchranným pracím
stanoví zvláštní předpis 10).
Čl. 3
Odborná příprava a odborná způsobilost
strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek
(1) Strojníci, velitelé družstev a velitelé dobrovolných jednotek mohou své funkce
vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí 11). Odbornou způsobilost prokazují při
ustanovení do funkce, nejpozději však do 1 roku od ustanovení do funkce, zkouškou odborné
způsobilosti s platností na 5 let od data vykonání zkoušky.
(2) Územně příslušný HZS kraje vydává úspěšným absolventům zkoušky o odborné
způsobilosti osvědčení o odborné způsobilosti v souladu s článkem 7 tohoto pokynu.
(3) Odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek je vždy
zakončena zkouškou odborné způsobilosti a po jejím úspěšném absolvování se absolventu
vydává osvědčení o odborné způsobilosti nebo se stávající osvědčení o odborné způsobilosti
prodlužuje o 5 let. Odborná příprava se člení na:
a)
b)

7)
8)

9)
10)

11)

odbornou přípravu k získání odborné způsobilosti (dále jen „odborná příprava k získání
způsobilosti“),
odbornou přípravu k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen
„odborná příprava k prodloužení způsobilosti“).

§ 72 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 4 odst. 4 písm. b) a čl. 8 Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 25/2009, kterým se stanoví Řád výkonu
služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků.
Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 54/2013, kterým se stanovují normy znalostí hasičů.
Příloha č. 3 Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné
odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR.
§ 72 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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(4) Odborná příprava k získání způsobilosti se provádí v odborných kurzech vzdělávacích
zařízeních MV-GŘ HZS ČR, u HZS krajů nebo ve vzdělávacích zařízeních určených MV-GŘ
HZS ČR v rozsahu a podle osnov vydaných MV-GŘ HZS ČR.
(5) Odbornou přípravu k prodloužení způsobilosti
v rozsahu a podle osnov vydaných MV-GŘ HZS ČR 12).

organizuje a provádí HZS kraje

(6) Odborná příprava k získání způsobilosti nebo její část může být také provedena ve
vzdělávacím zařízení spolku působícího na úseku požární ochrany, pokud bylo k provádění
přípravy k získání způsobilosti nebo její části určeno MV-GŘ HZS ČR na příslušný
kalendářní rok, na základě žádosti tohoto spolku. Na závěr takto prováděné přípravy k získání
odborné způsobilosti se provede přezkoušení a v případě úspěšného absolvování, se pro
potřeby vydání osvědčení o odborné způsobilosti, které vydává dobrovolné jednotce místně
příslušný HZS kraje, vydá potvrzení o jejím absolvování.
(7) Obec nebo podnik, který dobrovolnou jednotku zřizuje, zajišťuje ve spolupráci
s velitelem dobrovolné jednotky účast strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných
jednotek na odborné přípravě k získání způsobilosti nebo prodloužení způsobilosti.
(8) K zabezpečení odborné přípravy k získání a prodloužení způsobilosti HZS kraje
vypracuje „Plán odborné přípravy dobrovolných jednotek“ (dále jen „plán“) na každý
kalendářní rok, v němž stanoví termíny a místo konání jednotlivých druhů příprav.
(9) Do plánu je možno zahrnout i termíny pravidelné a základní odborné přípravy
dobrovolných jednotek organizované HZS kraje v podobě specializačních kurzů pro členy
nebo instrukčně metodických zaměstnání (dále jen „IMZ“) pro vybrané funkce, dále termíny
taktických nebo prověřovacích cvičení atd.
Čl. 4
Odborná příprava k získání nebo prodloužení způsobilosti
(1)

Velitelé družstev a velitelé dobrovolných jednotek

a)

odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 40 hodin prezenční formou nebo
v rozsahu 24 hodin prezenční formou při absolvování osnovami určené části kurzu
V-40 e-learningovou formou; absolvují členové v kurzu „V-40 velitelů družstev
a velitelů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“,
odborná příprava k prodloužení způsobilosti - v rozsahu 8 hodin. Absolvují všichni
velitelé jednotek a velitelé družstev každoročně, minimálně však třikrát v průběhu 5 let
od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti
v kurzu „V-8 příprava k prodloužení platnosti odborné způsobilosti velitelů družstev
a velitelů jednotek SDH velitelů obcí a jednotek SDH podniků“. Po této odborné
přípravě (po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení
o odborné způsobilosti) se podrobí jen zkoušce odborné způsobilosti k prodloužení
platnosti osvědčení o odborné způsobilosti.
Pokud se v průběhu pěti let od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti
osvědčení o odborné způsobilosti nezúčastní alespoň tří uvedených odborných příprav
v kurzu V-8 hodin, musí po pěti letech od vydání nebo od prodloužení platnosti
osvědčení o odborné způsobilosti absolvovat odbornou přípravu k získání způsobilosti
v rozsahu dle písmene a).

b)

12)

§ 34 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 247/2001 Sb.
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(2)

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III

a)

odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 40 hodin prezenční formou nebo
v rozsahu 24 hodin prezenční formou při absolvování osnovami kurzu určené části
kurzu S-40 e-learningovou formou; absolvují členové v kurzu „S-40 strojníků jednotek
SDH obcí“,
odborná příprava k prodloužení způsobilosti - absolvují všichni strojníci jednotek SDH
obcí kategorie JPO II a JPO III až po pěti letech od vydání osvědčení nebo od
prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-16 strojníků
jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“.

b)

(3)

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které
disponují CAS nebo AS

a)

odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 16 hodin prezenční formou;
absolvují členové v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH
podniků“,
odborná příprava k prodloužení způsobilosti - absolvují všichni strojníci jednotek SDH
obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků až po pěti letech od vydání osvědčení
nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-16 strojníků
jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“.

b)

(4)

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které
nedisponují CAS nebo AS

a)

odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 8 hodin prezenční formou;
absolvují členové v kurzu „S-8 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“,
odborná příprava k prodloužení způsobilosti – absolvují všichni strojníci jednotek
SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků až po pěti letech od vydání
osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-8
strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“.

b)

Funkce

Velitelé družstev a velitelé jednotek SDH obcí a jednotek SDH
podniků
Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III
Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH
podniků, které disponují CAS nebo AS
Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH
podniků, které nedisponují CAS nebo AS

40 hodin

Odborná příprava
k prodloužení
způsobilosti
8 hodin minimálně
3 krát v průběhu pěti let
nebo znovu 40 hodin po
pěti letech
16 hodin po pěti letech

16 hodin

16 hodin po pěti letech

8 hodin

8 hodin po pěti letech

Odborná příprava
k získání způsobilosti

40 hodin
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Čl. 5
Specializační kurzy
(1) Vybrané funkce v dobrovolných jednotkách a velitelem dobrovolné jednotky určení
členové vykonávající speciální činnosti v dobrovolných jednotkách, musí absolvovat v rámci
odborné přípravy specializační kurzy zakončené ověřením odborných znalostí a vydáním
potvrzení o absolvování kurzu. Jsou jimi zejména tyto funkce a specializační kurzy:
a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

technik technické a chemické služby dobrovolné jednotky; absolvují technici
dobrovolné jednotky v kurzu „TCH-16 technik dobrovolné jednotky PO“ v rozsahu
16 hodin,
nositel dýchací techniky; absolvují určení členové dobrovolné jednotky v kurzu „NDT
– nositelů dýchací techniky“ v rozsahu 16 hodin. V rámci pravidelné odborné přípravy
procvičí použití izolačních vzduchových dýchacích přístrojů nejméně jedenkrát za tři
měsíce,
technik ochrany obyvatelstva v jednotce SDH obce; absolvují určení členové, technici
ochrany obyvatelstva nebo velitelé družstev pro ochranu obyvatelstva jednotky SDH
obce v kurzu „TOOB-16 technik ochrany obyvatelstva“ v rozsahu 16 hodin,
základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek; absolvují určení
členové dobrovolných jednotek v kurzu „Základy zdravotnických znalostí pro členy
dobrovolných jednotek PO“ v rozsahu 16 hodin,
obsluhovatel motorové pily v jednotce PO; absolvují určení členové dobrovolných
jednotek v kurzu „Obsluhovatele motorových pil v jednotce PO“ v rozsahu 66 hodin,
práce na vodě pro členy dobrovolných jednotek PO; absolvují určení členové
dobrovolných jednotek v kurzu „Práce na vodě pro členy dobrovolných jednotek PO“
v rozsahu 16 hodin,
člen jednotky SDH obce, předurčené k zásahům při silničních dopravních nehodách
zabezpečující odbornou úroveň připravenosti jednotky SDH obce k záchranným pracím
při dopravních nehodách. Kurz absolvují určení členové jednotky SDH obce v kurzu
„Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel“ v rozsahu 40 hodin, který je
doplněn kurzem uvedeným pod písmenem d) v rozsahu 16 hodin. Podmínkou k zařazení
dobrovolné jednotky do předurčenosti k záchranným pracím při silničních dopravních
nehodách je úspěšné absolvování této odborné přípravy minimálně u 50 % členů této
jednotky.

(2) Specializační kurzy se provádí podle osnov vydaných MV-GŘ HZS ČR a uskutečňují se
ve vzdělávacích zařízeních MV-GŘ HZS ČR, u HZS krajů nebo ve vzdělávacím zařízení
spolku působícího na úseku požární ochrany, pokud bylo k provádění přípravy k získání
způsobilosti nebo její části určeno MV-GŘ HZS ČR na příslušný kalendářní rok, na základě
žádosti tohoto spolku.
(3) Členové dobrovolné jednotky mohou absolvovat i v tomto pokynu dále nespecifikované
specializační kurzy organizované MV-GŘ HZS ČR, pokud jsou tyto kurzy dle osnov určeny
také pro dobrovolné jednotky nebo dle potřeby a požadavků na obsluhu vybraných věcných
prostředků požární ochrany nebo požární techniky.
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Čl. 6
Pravidelná odborná příprava a odborná způsobilost členů dobrovolných jednotek, kteří
vykonávají službu v dobrovolné jednotce jako svoje zaměstnání v pracovním poměru
(1) Členové dobrovolných jednotek vykonávající službu v dobrovolné jednotce jako svoje
zaměstnání v pracovním poměru, přičemž rozsah jeho pracovního úvazku nesmí být menší
jak 40 % plné týdenní pracovní doby, s pracovní náplní zaměřenou na požární ochranu (dále
jen „zaměstnání“), se pro získání odborné způsobilosti v souladu s právním předpisem 13)
zúčastňují odborné přípravy, která je odlišná od odborné přípravy členů vykonávajících službu
v dobrovolné jednotce dobrovolně.
(2) Odborná způsobilost členů dobrovolných jednotek, kteří vykonávají službu
v dobrovolné jednotce jako svoje zaměstnání, se řídí zvláštními předpisy 14).
Čl. 7
Organizace zkoušky pro ověřování odborné způsobilosti
strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek
(1) Způsob provedení zkoušky o odborné způsobilosti, vystavení osvědčení o odborné
způsobilosti nebo odebrání odborné způsobilosti se řídí vyhláškou 15).
(2) V souladu s § 35 odst. 3 vyhlášky se ověřování odborné způsobilosti provádí nejméně
před tříčlennou komisí, kterou jmenuje ředitel HZS kraje. O průběhu zkoušky odborné
způsobilosti a jejím výsledku se vyhotoví protokol (viz příloha č. 2 tohoto pokynu).
Osvědčení o odborné způsobilosti 16) se vydává s platností na dobu pěti let. Počet komisí
k ověřování odborné způsobilosti a jejich působnost je v kompetenci ředitele HZS kraje.
(3) Zkouška k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné
způsobilosti se považuje za úspěšnou, jestliže zkoušený strojník, velitel družstva nebo velitel
dobrovolné jednotky byl ze všech částí zkoušky hodnocen stupněm „prospěl“.
(4) Pokud strojníci, velitelé družstev a velitelé dobrovolných jednotek při ověřování
odborné způsobilosti neuspěli, podrobí se novému ověření odborné způsobilosti (z té části
zkoušky,
z které neuspěli) nejpozději do tří měsíců. Po tuto dobu platnost vydaného osvědčení
o odborné způsobilosti nezaniká. Podrobit se ověření odborné způsobilosti lze v této lhůtě jen
jedenkrát.
(5) Ředitel HZS kraje zodpovídá za vedení dokumentace o prováděné odborné přípravě
k získání nebo prodloužení způsobilosti a dokumentace o zkoušce odborné způsobilosti.
(6)

Dokumentaci o odborné přípravě k získání nebo prodloužení odborné způsobilosti tvoří:

a)
b)
c)

záznam o účasti na odborné přípravě,
protokol o zkoušce odborné způsobilosti,
evidence vydaných osvědčení odborné způsobilosti.

13)
14)

15)
16)

§ 72 odst. 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 53/2013, k odborné způsobilosti zaměstnanců zařazených na
vybraných funkcích v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků a členů vykonávajících službu
v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v pracovním poměru.
§ 35 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vzor osvědčení uveden v příloze č. 6 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
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(7) Ověřování odborné způsobilosti strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných
jednotek se provádí ověřením teoretických znalostí:
a)
b)

ústní odpovědí na tři otázky nebo
písemně, a to formou testu nebo samostatně zpracované práce; v případě testu musí být
zodpovězeno správně alespoň 80 % otázek.

(8) Tam, kde to stanoví učební osnovy, se ověřování odborné způsobilosti provádí též
formou praktické zkoušky.
(9) Ověřování odborné způsobilosti pro výkon funkce strojník, velitel družstva a velitel
dobrovolné jednotky se nepodrobují absolventi středních a vyšších škol požární ochrany nebo
absolventi vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou
způsobilost na úseku požární ochrany schválený Ministerstvem vnitra, pokud od ukončení
jejich studia neuplynula doba delší než pět let 17).
(10) Hasiči z povolání, kteří jsou odborně způsobilí pro výkon funkce velitel družstva nebo
funkce vyšší, jsou současně způsobilí pro výkon funkce velitel družstva a velitel dobrovolné
jednotky. Hasiči z povolání, kteří jsou odborně způsobilí pro výkon funkce strojník nebo
technik strojní služby, jsou současně odborné způsobilí pro výkon funkce strojník dobrovolné
jednotky 18).
(11) HZS kraje, který vydává osvědčení o odborné způsobilosti nebo prodlužuje jeho
platnost, může osvědčení o odborné způsobilosti odejmout, vykazuje-li odborně způsobilá
osoba ve své činnosti závažné nedostatky 19).
Čl. 8
Ověřování odborných znalostí
(1) Ověřování odborných znalostí ve specializačních kurzech se provádí ověřením těchto
znalostí ústně nebo formou testu nebo praktickou zkouškou tam, kde to stanoví osnovy kurzu.
(2) Ověřování odborných znalostí ve specializačních kurzech se provádí nejméně před
tříčlennou komisí; o ověření odborných znalostí a jejím výsledku se vyhotoví protokol (viz
vzor v příloze č. 2 tohoto pokynu).
(3) O absolvování odborné přípravy podle čl. 1 odst. 4, čl. 3 odst. 6 a čl. 5 se vydá potvrzení
(viz vzor v příloze č. 3 tohoto pokynu).
Čl. 9
Společná a přechodná ustanovení
(1) Ředitel HZS kraje seznámí s tímto pokynem dobrovolné jednotky v kraji nejpozději do
tří měsíců od jeho účinnosti.
(2) Odborná způsobilost strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek
získaná před účinností tohoto pokynu splňuje požadavek na odbornou způsobilost podle
tohoto pokynu.
(3) Aktuální osnovy kurzů pro členy dobrovolných jednotek jsou uvedeny na webových
stránkách MV-generálního ředitelství HZS ČR v sekci Jednotky PO → Odborná příprava.
17)
18)
19)

§ 33 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
§ 33 odst. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
§ 72 odst. 6 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR částka 3/2014

Strana

8

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
a) Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 36/2003 k provádění
odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH
podniků,
b) Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 38/2005, kterým se
mění Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 36/2003
k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek
SDH podniků,
c) oznámení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra uveřejněné ve Sbírce
interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra čá. 36/2003
ze dne 7. srpna 2003 a čá. 38/2005 ze dne 25. října 2005 včetně uveřejněných osnov kurzů.
Čl. 11
Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.
Čj. MV-160296-1/PO-IZS-2013
Generální ředitel HZS ČR
brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba v. r.
Obdrží:
HZS krajů
Záchranný útvar HZS ČR
SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
MV-generální ředitelství HZS ČR
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P ř í l o h a č. 1
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2014
Obsah základní odborné přípravy člena dobrovolné jednotky PO
a)

Organizace požární ochrany
-

b)

Ochrana zdraví a života hasiče
-

c)

ochranné prostředky hasiče, ochranné vlastnosti a funkce, ošetřování OOPP
principy ochrany zdraví na místě zásahu, nebezpečí na místě zásahu,
nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO, jízda k zásahu,
vystupování z vozidla,
způsob označování hlavních uzávěrů a vypínačů energií,
rozpoznání přítomnosti nebezpečné látky
o způsob označování prostor s tlakovými nádobami, RA-látkami, míst, kde hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým proudem, barevné značení tlakových lahví,
o způsob označování přepravních prostředků přepravujících nebezpečné látky.

První pomoc
-

d)

organizace požární ochrany a organizace a úkoly jednotek PO v ČR, principy
plošného pokrytí jednotkami PO, předurčenost jednotek PO,
integrovaný záchranný systém a jeho složky,
vnitřní organizace konkrétní jednotky SDH obce nebo jednotky SDH podniku,
orientace v zásahovém obvodu jednotky SDH obce nebo SDH podniku,
komunikace v jednotce PO,
úkoly člena dobrovolné jednotky ve vztahu k prostředkům speciálních služeb,
povinnosti a úkoly hasiče v jednotce PO a na místě zásahu.

transport osob,
základní životní funkce a jejich význam,
fyziologie dýchání, účinky zplodin hoření na organismus,
první pomoc při selhání základních životních funkcí,
první pomoc při zevním krvácení, šoku, intoxikaci, popálení, poleptání,
zlomeninách, poškození zraku, termickém šoku, symptomy poranění páteře,
znalost věcných prostředků pro poskytování první pomoci u dobrovolné jednotky.

Požární prevence
-

hodnocení materiálů a konstrukcí staveb z hlediska reakce na oheň (hořlavosti),
požární úsek, požárně dělící konstrukce, požární uzávěry otvorů,
únikové a zásahové cesty, evakuační a požární výtah,
požárně bezpečnostní zařízení (EPS, SHZ, ZOTK),
odstupová vzdálenost, požárně nebezpečný prostor,
zařízení pro zásobování požární vodou,
základní povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany,
zásady ochrany stop a důkazů pro zjištění příčiny vzniku požáru.
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Požární taktika
-

f)

Strana

hoření, rozvoj požáru, přerušení hoření, ohnisko požáru, cesty šíření požáru,
zplodiny hoření, účinky kouře, odvětrání objektu,
hasební látky, aplikace hasební látky,
organizace řízení zásahu,
průzkum, pohyb v neznámém prostředí,
záchrana osob, metody a způsoby vyhledávání a záchrany osob,
záchrana zvířat, manipulace se zvířaty, metody a způsoby vyhledávání a záchrany
zvířat,
záchranné práce na vodě.

Technický výcvik, do kterého se doporučuje zahrnout informace o technických
prostředcích
-

uzly, vázání nářadí,
jištění, polohování, sebezáchrana slaněním,
přívodní hadicové vedení a čerpání vody,
dopravní a útočné hadicové vedení,
použití přenosných žebříků.

Použité zkratky:
RA-látky - radioaktivní látky
EPS - elektrická požární signalizace

ZOTK - zařízení pro odvod tepla a kouře
SHZ - samočinné hasicí zařízení.
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P ř í l o h a č. 2
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2014

VZOR
HZS ……………………………. kraje

Pořadové číslo: AB/00/00/A

PROTOKOL
o zkoušce odborné způsobilosti/o ověření odborných znalostí *
velitele/velitele družstva/strojníka/člena *
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce/podniku *
Jméno, příjmení: …………………………………………………………….
Jednotka SDH obce/podniku *: ………………………………………………

Kurz: ………………………………………………………………. Odborná příprava hasiče/strojníka/velitele
družstva/velitele/člena 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
(jméno, příjmení a podpis)

Předseda zkušební komise
(jméno, příjmení a podpis)

Opravná zkouška:
Datum konání: ………………………….
Zkouška provedena z …………………………………………….. :

prospěl/neprospěl *

CELKOVÉ hodnocení zkoušky/odborných znalostí *: prospěl/neprospěl *

Členové zkušební komise
(jméno, příjmení a podpis)

* Nehodící škrtněte.

Předseda zkušební komise
(jméno, příjmení a podpis)
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P ř í l o h a č. 3
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2014

Vzor

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

….………….……………………………………………………………………
Pořadové číslo potvrzení: …………………

/ rok.

POTVRZENÍ
o ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………..

Datum narození: ……………………………………………………………………………..

V ……………………….. dne …………………………..

Razítko

…………………………
ředitel
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Část II.
Oprava tiskové chyby
V příloze č. 1 Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní
zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského
záchranného sboru ČR, v kapitole 6. Pravidelná odborná příprava ve vyprošťování
zraněných osob z havarovaných vozidel větě první místo 8 hodin má správně být 16 hodin
a v kapitole 8. Pravidelná odborná příprava pro práci na vodě a zamrzlých hladinách
větě první místo 8 hodin má správně být 16 hodin.

plk. Mgr. Josef Slavík v. r.
náměstek generálního ředitele HZS ČR
pro řízení lidských zdrojů
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Oznámení
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky

K zajištění mezinárodní spolupráce Hasičského záchranného sboru České republiky
v oblasti soutěží v disciplínách TFA a k účasti hasičů České republiky na mezinárodních
soutěžích v disciplínách TFA stanovuji složení reprezentačního družstva od 1. ledna 2014
takto:
Vedoucí reprezentace:
Ing. Zdenek Koutník
Trenér:
Bc. Miroslav Šín
Závodníci:
Martin Hruška
Radek Jakeš, DiS.
Stanislav Kalvoda
Štěpán Karban
Radek Kladiva
Pavel Kubín
Jiří Mikulecký
Ladislav Mikulecký
Ing. Lukáš Novák
Martin Plšek
Michal Přecechtěl
Ondřej Rosenkranz
Jan Semerádt
Roman Viej
Josef Vlk
Tomáš Zobaník

HZS hl. m. Prahy
HZS Moravskoslezského kraje
HZS Zlínského kraje
HZS hl. m. Prahy
HZS Jihomoravského kraje
HZS Královéhradeckého kraje
HZS Středočeského kraje
HZS Královéhradeckého kraje
HZS Pardubického kraje
HZS Pardubického kraje
HZS Pardubického kraje
HZS Olomouckého kraje
HZS Olomouckého kraje
HZS Královéhradeckého kraje
HZS Libereckého kraje
HZS Moravskoslezského kraje
HZS Zlínského kraje
HZS Olomouckého kraje

Složení reprezentačního družstva (čj. MV-7782-1/PO-IZS-2013) zrušuji. Uvedenou
změnu si vyznačte ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR čá. 7/2013 ze
dne 11. února 2013.
Čj. MV-1996-1/PO-IZS-2014
brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba v. r.
generální ředitel HZS ČR

