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ODBORNÁ

PŘÍPRAVA ČLENŮ DOBROVOLNÝCH JEDNOTEK

SDH

(1) Organizace odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO zřízených na území Středočeského kraje
se řídí pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 3/2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti
členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků (dále jen „pokyn GŘ č. 3/2014“).
(2) 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.
(3) 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, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
(4) Základní odbornou přípravu členů dobrovolných jednotek organizují velitelé jednotek v souladu
s ustanoveními zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou
o jednotkách PO. Základní odborná příprava musí být organizována minimálně v rozsahu stanoveném
podle přílohy č. 1 pokynu GŘ č. 3/2014.
(5) Pravidelnou odbornou přípravu členů dobrovolných jednotek organizují velitelé jednotek v souladu
s ustanoveními zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou
o jednotkách PO. Pravidelná odborná příprava musí být organizována minimálně v rozsahu stanoveném
pokynem GŘ č. 3/2014. 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 1. Velitelé do pravidelné
odborné přípravy zařadí zejména témata stanovená přílohou č. 15 pokynu KŘ HZS hl. m. Prahy
č. 1/2017 - témata, která mají být v roce 2017 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů
jednotek SDH obcí a členů SDH podniků.
(6) Základní a cyklická odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek je
organizována ve spolupráci s Městskou policií města Klecany. Osnovy jednotlivých částí jsou
sestavovány tak, aby absolvováním všech částí byly splněny podmínky pokynu GŘ č. 3/2014, včetně
naplnění učebních osnov příslušných kurzů vydaných MV GŘ HZS ČR, které jsou uvedeny na webových
stránkách MV-generálního ředitelství HZS ČR v sekci Jednotky PO-Odborná příprava-Učební osnovy
kurzů určených pro jednotky SDH obcí a jednotky SDH podniků.
(7) Ověření odborné způsobilosti strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek provádí
zkouškou.
(8) Základní odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek organizovaná
SDH může být nahrazena absolvováním příslušného kurzu v zařízení Ministerstva vnitra nebo
vzdělávacím zařízení určeném Ministerstvem vnitra, v rozsahu a podle osnov vydaných Ministerstvem
vnitra.
(9) Taktická cvičení budou písemně a graficky připravena a předložena starostovi města Klecany ke
schválení nejméně 30 dní před provedením cvičení.
(10) Jednotky SDH vybavené věcnými prostředky pro práci na vodě absolvují pravidelnou odbornou přípravu
v souladu s obsahovým zaměřením osnovy, v doporučeném rozsahu 8 hodin.
(11) Obsluhovatelé motorových pil absolvují v rámci pravidelné odborné přípravy v doporučeném rozsahu
3 hodin praktického a 5 hodin teoretického výcviku2 s přenosovou motorovou řetězovou a rozbrušovací
pilou organizovanou velitelem jednotky PO.
1)
2)

Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 54/2013, kterým se stanovují normy znalostí hasič.
Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 11/2014, kterým se stanovují zásady spolupráce s přenosovou
motorovou řetězovou a rozbrušovací pilou a pravidla odborné přípravy obsluhovatelů a instruktorů
motorových pil, ve znění opravy tiskové chyby uveřejněné ve SIAŘ GŘ HZS ČR č. 36/2014.

Témata školení pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí pro rok 2018
Poř.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Název tématu
Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem
uplatňujícím právo přednostní jízdy.
Program FIRE Port 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 Bojového řádku
jednotek PO.
Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární
techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody,
v blízkosti vysokého napětí apod.).
Návod k vypracování a použití „Dílčí ZoZ“, „ZoZ“ a „ZoČ“
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.
Obsluha a údržba prostředků technické služby v jednotce,
podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů.
Použití prostředků pro záchyt a sběr nebezpečných látek ve
výbavě jednotky.

Hasič

Technik Strojník

Velitelé
JaD

A
A

A

A

A

A
A
A

A

A

A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

10.

Nácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru.

A

A

11.

Jízda za ztížených meteorologických podmínek.

A

A

12.
13.
14.

Spolupráce s ostatními složkami IZS v rámci zásahové
činnosti na úrovni kraje - komunikační vazby, informační toky,
součinnost na místě MU při zásahu.
Řešení nouzových situací při nošení a používání dýchacího
přístroje.
Obecné zásady při zásahu s přítomností NL.

A
A

A

A

A

A

A

A

A

16.

Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování
stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření
trestného činu ze strany Policie ČR; DVD Stopy požáru.
Zásady součinnosti velitelů zásahů a vyšetřovatelů požárů.

17.

Problematika únikových cest.

A

18.

Obsluha přidělených spojových prostředků.

A

A

A

A

19.

Nastupování do a vystupování z vozidla při výjezdu jednotky
PO.

A

A

A

A

20.

Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech.

A

A

A

A

21.

Dopravní a útočná hadicová vedení.

A

A

A

A

21.

Významné a složité objekty z hlediska zásahu v hasebním
obvodu jednotky.

A

A

22.

Metodický list č. 4 kapitoly N, Nebezpečí ionizujícího záření
(novela).

A

A

15.

23. Dálková doprava vody na místo zásahu
24. Komunikace s KOPIS - podávání zpráv z místa zásahu

A

A
A
A

A

A
A

PLÁN VÝCVIKU A ŠKOLENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ
ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY SDH KLECANY
ROK

TÉMA

1.

2.

Taktické postupy zásahu
Metodický list č. 1-11 O
1-12 N
13-21 N

1/2

2018

3/4

5/6

7/8

9/10

8 hod.

Cvičení
Metodický list č. 6 DR5

5 hod.

Zásahové vozidlo uložení věcných
prostředků

3 hod.

Cvičení
Metodický list č. 9 DR5

5 hod.

Dopravní a útočná
hadicová vedení

3 hod.

4.

Cvičení - Nastupování a
vystupování z vozidla;
- Spojová techn.

8 hod.

5.

Taktické postupy zásahu
Metodický list č. 1-12 P
13-24 P
1-12 Ř

3.

11/12

8 hod.

Za fyzickou přípravu je každý člen zásahové jednotky odpovědný sám.
Konkrétní termíny (datum) jednotlivých školení budou všem členům JSDH včas oznámeny.
Začátek každé akce 8:30 v hasičské zbrojnici.
Změna termínu vyhrazena.

V Klecanech 01.01. 2018
..……………………………………..........

velitel ZJ SDH Klecany

Jan Filinger

