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Příloha č. 3 k rozkazu č. 127/2016

Základní zaměření pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů
jednotek SDH podniků
1. Všeobecné zaměření pravidelné odborné přípravy
Pravidelnou odbornou přípravu členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků (dále
jen „dobrovolná jednotka“) řídí, organizuje a ověřuje její velitel. Cílem této odborné přípravy je
prohloubení znalostí a praktických dovedností hasičů, které jsou požadovány pro výkon zastávané
funkce, aby mohli plnit standardní úkoly stanovené dobrovolné jednotce. Je vhodné, aby se
u dobrovolné jednotky prováděl teoretický i praktický výcvik pravidelně v průběhu celého roku
s přihlédnutím k místním podmínkám a předurčenosti této jednotky. Požadavky na znalosti
a dovednosti hasičů stanovují normy znalostí hasičů.
V rámci teoretické přípravy je třeba se v potřebném rozsahu seznámit s ustanoveními vyhlášky
o jednotkách PO, vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného
záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., a vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Je nutné v potřebném rozsahu znát Bojový řád jednotek
požární ochrany, očekávané zvláštnosti, nebezpečí a bezpečnostní zásady stanovené u zásahů
standardně prováděných dobrovolnou jednotkou.
V rámci ověření výcviku je třeba provádět bojová rozvinutí podle Cvičebního řádu jednotek PO
- technický výcvik, procvičovat řízení požárních automobilů se zvláštním výstražným zařízením
modré barvy a používání věcných prostředků požární ochrany v rozsahu stanoveném v § 37 odst. 2
písm. a) až d) vyhlášky o jednotkách PO. V rámci prohloubení pravidelné odborné přípravy
a zvýšení akceschopnosti dobrovolné jednotky uskutečnit nejméně jedno taktické cvičení
dobrovolné jednotky, organizované ve správním obvodu obecního úřadu za účasti orgánů obce.
U dobrovolných jednotek PO kategorie JPO II, které již naplňují podmínky akceschopnosti
i organizace výkonu služby podle zvláštního předpisu je třeba pomoci velitelům těchto jednotek tak,
že HZS krajů umožní na územně příslušných stanicích HZS krajů odbornou přípravu formou
výcviku celé dobrovolné jednotky v minimálním rozsahu 40 % (16 hodin) celkové roční doby
pravidelné odborné přípravy této jednotky. Odbornou a fyzickou přípravu osob vykonávajících
službu v dobrovolných jednotkách jako svoje zaměstnání je třeba přizpůsobit zásadám stanoveným
profesionálním hasičům a funkčnímu zařazení.
K procvičení vybraných druhů bojových rozvinutí a k podpoře zdravé soutěživosti se
doporučuje organizovat pro dobrovolné jednotky ze strany HZS kraje a ve spolupráci s občanskými
sdruženími působícími na úseku požární ochrany (dále jen „občanská sdružení“) místní soutěže ve
speciální tělesné přípravě s prvky bojového rozvinutí. Tyto místní soutěže je výhodné organizovat
podle hasebních obvodů jednotlivých stanic HZS kraje nebo jako doplňkovou disciplínu místních
kol požárního sportu.
V rámci speciální tělesné přípravy se doporučuje organizovat ve spolupráci s HZS kraje
a občanskými sdruženími soutěže v požárním sportu v kategorii dobrovolní hasiči. Občanská
sdružení mohou pro tento účel získat státní dotaci na organizaci místních (okresních), krajských
(regionálních) kol a mistrovství ČR v požárním sportu.
2. Témata pravidelné odborné přípravy
Témata pravidelné odborné přípravy členů dobrovolné jednotky stanoví velitel jednotky
v souladu se všeobecným zaměřením pravidelné odborné přípravy, normou znalostí hasičů
a s přihlédnutím k předurčenosti dobrovolné jednotky v systému plošného pokrytí. V potřebném
rozsahu je nutné doplnit také témata, vyhlášená generálním ředitelstvím na příslušný kalendářní rok
/cíle pravidelné odborné přípravy blíže specifikují tzv. TEZE (témata) odborné přípravy.
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3. Témata, která mají být v roce 2017 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH
podniků
Poř.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Název tématu
Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
Uchování důkazů pro zjišťování příčiny požáru, zásady mlčenlivosti hasičů při zásahu
Organizace místa zásahu - Metodický list č. 7 kapitoly Ř Bojového řádku jednotek PO
Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v
blízkosti troleje pod napětím apod.)
Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ
HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní
činnosti JPO a činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů.
•
Objekty se složitými podmínkami pro zdolávání požáru v zásahovém obvodu jednotky
Nové listy/novelizace listů Bojového řádu jednotek PO:
1. Metodický list č. 6 kapitoly N Nebezpečí pádu (novela).
2. Metodický list č. 14 kapitoly N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem (novela).
3. Metodický list č. 25 kapitoly P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V (novela).
4. Metodický list č. 15 kapitoly L Únik amoniaku (novela).
5. Metodický list č. 5 kapitoly T Vstup do obydlí (novela).
6. Metodický list č. 49 kapitoly P Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem (nový).
7. Metodický list č. 6 kapitoly T Svahové deformace (sesuvy) (nový).
8. Metodický list č. 7 kapitoly T Havarijní kácení dřevin (nový).
9. Metodický list č. 8 kapitoly T Zásah s vysokotlakým hasícím a řezacím zařízením (nový).
10. Metodický list č. 14 kapitoly S Zásahy v objektech vězeňské služby (nový).
11. Metodický list č. 4 kapitoly N Nebezpečí ionizujícího záření (novela).
12. Metodický list č. 6 kapitoly L Dekontaminace radioaktivních látek (novela).
Dálková doprava vody na místo zásahu
Komunikace s OPIS – podávání zpráv z místa zásahu
Odškodnění úrazu člena jednotky při OP a zásahu
Používání OOP při zásahu
Poskytování informací a zveřejňování záznamů z místa zásahu, povinnost mlčenlivosti

Poznámky a vysvětlivky:
A
- provádění tématu
VJ
- velitel dobrovolné jednotky PO
H
- hasič
VD
- velitel družstva
T-STS
- technik strojní služby
T-TaCHS
- technik technické a chemické služby
- Technici a strojníci provádějí témata určená pro funkci H (hasič).

H

T-STS T-TaCHS Strojníci
A

A

A
A

A
A

VJ, VD
A
A
A
A
A
A

A

A

A

A
A

A
A
A
A
A

