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Cílem této diplomové práce je shrnout a zhodnotit odbornou přípravu probíhající u členů 

jednotek požární ochrany. Najít slabá místa, poukázat na ně a navrhnout možnosti řešení 

zjištěných nedostatků. Výsledkem by měl být vznik nové formy vzdělávání, který by výrazně 

zjednodušil přístup ke školícím materiálům, pomohl velitelům při přípravě školení a 

zpřístupnil možnost sebevzdělávání členů jednotek požární ochrany v této oblasti. 
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The aim of this Diploma Thesis is to summarize fire protection troop’s professional training. 

To find weaknesses, to point out them and to propose possible solutions. The creation of  

a new education system, which not only markedly simplify access to education materials, 

should be outstanding help for captain for training preparation, but especially ensure 

oportunity of self education in fire protection sphere. This should be the result. 
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1 Úvod 

 

Již historicky je neodmyslitelnou součástí činností jednotek požární ochrany (dále jen 

„jednotek PO“) nejen záchrana životů, zdraví a majetku, ale také odborná příprava. Tato 

činnost je nepochybně prováděna nejen z důvodu získání odborné způsobilosti pro specifické 

funkce, ale především pro neustálé prohlubování vědomostí, dovedností a získávání nových 

zkušeností. To platí jak pro profesionální, tak pro dobrovolné jednotky. Odborná příprava se 

samozřejmě během let vyvíjí a mění. Tyto změny sebou přinášejí nejen zavádění nových 

vědeckých poznatků do praxe, a to především z oblasti fyziky, chemie a dalších technických 

oborů, ale také například vývoj požární techniky a věcných prostředků PO. 

Cílem této diplomové práce je shrnout a zhodnotit odbornou přípravu probíhající u 

členů jednotek požární ochrany. Najít slabá místa, poukázat na ně a navrhnout možnosti 

řešení zjištěných nedostatků. Výsledkem by měl být vznik nové formy vzdělávání, který by 

výrazně zjednodušil přístup ke školícím materiálům, pomohl velitelům při přípravě školení a 

zpřístupnil možnost sebevzdělávání členů jednotek požární ochrany v této oblasti.  

I když se má práce bude dotýkat všech kategorií jednotek PO, měla by být přínosem 

především pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen „jednotek SDH 

obcí“). Právě v těchto jednotkách se jeví systematická pomoc s organizací a odbornou 

stránkou školení jako nejnutnější. Odborná příprava všech členů, ať již základní nebo 

pravidelná, leží na bedrech velitelů těchto jednotek. S přihlédnutím k tomu, že tito lidé nejsou 

z hlediska svého zařazení v jednotce PO profesionálové, ale ryzí dobrovolníci, navíc obvykle 

bez pedagogického vzdělání a s omezenými časovými možnostmi, je mým cílem jim výrazně 

pomoci.  

V první části práce specifikuji rozdělení jednotlivých jednotek požární ochrany s jejich 

zákonnými povinnostmi. Dále následuje ucelený pohled na odbornou přípravu, která dnes 

probíhá v těchto jednotkách. Po specifikaci tohoto systému, přejdu k návrhu, jak zefektivnit 

průběh odborné přípravy a představím možnosti nové formy vzdělávání postavené na velmi 

jednoduchém přístupu ke školícím materiálům a umožňujícím sebevzdělávání členů jednotek 

PO e-lerningovou metodou. Tato forma by měla vést k dalšímu zvýšení odborných znalostí 

členů jednotek PO, a to při velmi malé ekonomické, časové i technické náročnosti. 
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2 Literární rešerše 

 

 

Šenovský, M., Hanuška, Z., Organizace a řízení, 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního  

a bezpečnostního inženýrství, 2006. 146 s. ISBN 80-86634-22-1 

Publikace poskytuje informace o organizaci a členění jednotek požární ochrany, člení  

a charakterizuje integrovaný záchranný systém. 

 

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. 

Stěžejní zákon požární ochrany. Stanoví, které úkoly plní jednotky požární ochrany  

a jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Stanovuje povinnosti ministerstev a dalších 

správních úřadů, orgánů státní správy a samosprávy a právnických a fyzických osob na úseku 

požární ochrany. 

 

 

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon řešící organizaci, řízení a úkoly Hasičského záchranného sboru ČR. 

 

 

Veselá, Š., Program pravidelné odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí: 

diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, 2005. 46 s. 

Diplomová práce zabývající se systémem odborné přípravy u jednotek sborů dobrovolných 

hasičů obcí. Uvádí základní charakteristiku odborné přípravy k získání nebo prodloužení 

osvědčení o odborné způsobilosti.  
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3 Jednotky požární ochrany 

 

Jednotkou PO se rozumí soubor odborně vyškolených osob, vybavený požární technikou a 

věcnými prostředky PO. Dle § 70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění 

pozdějších předpisů mají jednotky PO tyto základní úkoly: 

 

„(1) Jednotka požární ochrany plní tyto základní úkoly 

a) provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při 

soustředění a nasazování sil a prostředků, 

b) provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných 

událostech, 

c) podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému 

hasičskému záchrannému sboru kraje. 

 

(2) Výkonem služby příslušníků, zaměstnanců podniků a členů zařazených v jednotkách 

požární ochrany se podle tohoto zákona rozumí veškerá činnost směřující k předcházení 

požárům a jejich zdolávání, snižování následků živelních pohrom a jiných mimořádných 

událostí včetně zvyšování akceschopnosti jednotky požární ochrany. Výkon služby se člení na 

organizační a operační řízení. 

 

(3) Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné 

způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek požární ochrany. 

Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o skutečnostech vyvolávajících 

potřebu nasazení sil a prostředků požární ochrany, provedení požárního zásahu a záchranných 

prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, do návratu sil a prostředků 

požární ochrany na základnu. 

 

(4) Při zdolávání požáru spolupracují jednotky požární ochrany s Policií České republiky  

a dalšími orgány podle zvláštních předpisů. 

 

(5) Jednotky požární ochrany plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel.“ [1] 
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3.1. Druhy jednotek požární ochrany 

 

Jednotky požární ochrany dělíme podle druhů a kategorií. Zařazení jednotlivých druhů 

jednotek PO je řešeno § 65 zákona [1], a to následovně. 

 

Jednotkami požární ochrany jsou 

a) jednotka hasičského záchranného sboru kraje, která je složena z příslušníků hasičského 

záchranného sboru (dále jen "příslušník") určených k výkonu služby na stanicích hasičského 

záchranného sboru kraje 

b) jednotka hasičského záchranného sboru podniku, která je složena ze zaměstnanců 

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako 

své zaměstnání, (dále jen „zaměstnanec podniku“), 

c) jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena z fyzických osob, které 

nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání, 

d) jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, která je složena ze zaměstnanců právnické 

osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této jednotce požární 

ochrany jako své zaměstnání. [1] 

 

3.2. Kategorie jednotek požární ochrany 

 

 

Na jednotlivé kategorie jsou kladeny rozdílné požadavky v oblasti doby výjezdu od 

nahlášení události, doby dojezdu na místo události, početních stavů, odborné, fyzické, 

zdravotní a psychické způsobilosti.  

Dle zákona [1] a vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, se 

jednotky PO dělí do šesti kategorií: 

 

JPO I  -   Jednotka hasičského záchranného sboru kraje, která je složena z příslušníků 

hasičského záchranného sboru (dále jen "příslušník") určených k výkonu služby na 

stanicích hasičského záchranného sboru kraje [1]. 

 

JPO II -  Jednotky SDH obcí zařazené do kategorie JPO II jsou jednotkami s územní 

působností, které se charakterem své činností přibližují jednotkám profesionálním. 
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Jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II je složena z členů, kteří vykonávají 

službu v jednotce jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru na základě 

uzavření pracovně právního vztahu, nebo z členů, kteří vykonávají službu 

v jednotce jako svoje zaměstnání ve vedlejším pracovním poměru na základě 

uzavřené dohody o pracovní činnosti se zřizovatelem jednotky, kterým je obec. 

Jednotka má územní působnost i mimo katastr obce zřizovatele podle požárního 

poplachového plánu kraje [3]. 

 

JPO III - Jednotka s územní působností, tedy určená k zásahům i mimo území svého 

zřizovatele a s předpokladem zásahů u více typů událostí. Jednotka SDH obce 

kategorie JPO III  je jednotkou PO, která je složena z fyzických osob, které 

nevykonávají službu v jednotce jako své zaměstnání. Jedná se o jednotku SDH 

obce se členy, kteří tedy vykonávají službu v jednotce dobrovolně [3]. 

 

JPO IV –  Jednotka hasičského záchranného sboru podniku, která je složena ze zaměstnanců  

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této 

jednotce jako své zaměstnání [1]. 

 

JPO V  -  Jednotka SDH obce kategorie JPO V je jednotkou PO, která je složena z fyzických 

osob, které nevykonávají službu v jednotce jako své zaměstnání. Jedná se o 

jednotku SDH obce se členy, kteří tedy vykonávají službu v jednotce dobrovolně. 

Pro účely plošného pokrytí je tato jednotka PO charakterizována jako jednotka 

s místní působností, zasahující na území svého zřizovatele, tedy v katastru obce. 

Samozřejmě, že v případě, že si okolnosti mimořádné události vyžadují nebo po 

dohodě se zřizovatelem, mohou být i tyto jednotky využívány k zásahům i mimo 

svůj hasební obvod. Jednotky PO kategorie JPO V jsou vyhláškou [2] dále děleny 

na kategorie V/2 působící ve větších obcích (s více než 200 obyvateli) a zpravidla 

zajišťující výjezd jednoho družstva a V/1 působící v menších obcích (do 200 

obyvatel) a zpravidla zajišťující výjezd družstva o zmenšeném početním stavu. [3] 

 

JPO VI - Jednotka SDH podniku, která je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této jednotce požární 

ochrany jako své zaměstnání. [1] 
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Činnost v jednotce SDH obce při hašení požáru, provádění záchranných prací při 

živelních pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské 

povinnosti. Činnost v jednotce SDH obce při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné 

přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu [1]. 

 

Každá jednotka PO má pro účely operačního řízení přiřazenu určitou hodnotu. Tato 

hodnota vypovídá o schopnosti jednotky PO zahájit a provádět plnění úkolů v operačním 

řízení na místě zásahu. Operační hodnotu jednotky PO tvoří: 

 

• akceschopnost, především doba výjezdu jednotky PO z místa své trvalé dislokace při 

vyhlášení poplachu, 

• územní působnost jednotky PO (doba jízdy, resp. vzdálenost, na místo zásahu). 

 

Doba výjezdu jednotky PO je stanovena vyhláškou [2]. Tato doba je maximálně: 

 

• 2 minuty pro JPO I a JPO IV, 

• 10 minut pro jednotky složené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce 

jako své povolání, 

• 5 minut pro JPO II a osoby, kterým byla určena pracovní pohotovost mimo pracoviště. 

 

Územní působností jednotky PO se rozumí optimální vzdálenost pro dojezd jednotky 

k místu zásahu a vymezení území jejího standardního působení, tzv. "hasební obvod". 

Vyjadřuje se buď v minutách, nebo v kilometrech (při rychlosti jízdy vozidla 45 – 60 km/h 

podle místních podmínek). Při stanovení územní působnosti jednotek PO se vychází z 

statistické analýzy zásahů jednotek PO a v úvahu se berou i zkušenosti z ostatních evropských 

států [2]. 

Tabulka č. 1: Operační hodnoty jednotek PO 

Kategorie jednotky PO JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI 

Doba výjezdu [min] 2 5 10 2 10 10 

Územní působnost [min] 20 10 10 není není není 

Druh jednotky PO HZS 
kraje 

SDH 
obce 

SDH obce 
HZS 

podniku 
SDH 
obce 

SDH 
podniku 

 

 



9 
 

4 Odborná příprava 

 
 
 

Ač se náplň činnosti v dobrovolných jednotkách různě měnila, a to především 

v posledních letech (technické zásahy, dopravní nehody, úniky nebezpečných látek a od roku 

2000 ochrana obyvatelstva), vždy se prováděla odborná příprava, školení a cvičení, které byly 

jedním z důležitých prvků, kam byla směrována pozornost funkcionářů i řadových členů 

dobrovolného hasičstva. Nejprve se členové dobrovolných hasičských sborů učili novým 

poznatkům spontánně, později byly organizovány župní srazy a župní cvičení, na kterých si 

členové jednotlivých hasičských sborů vyměňovali svoje zkušenosti. Jednotlivé jednoty se 

stále zdokonalovaly a secvičovaly v provedení základních úkonů v boji proti ohni. Systém 

provádění odborné přípravy se samozřejmě proměňoval v souvislosti s rozvojem techniky a 

v návaznosti na nové úkoly. [3] 

 

 

4.1. Odborná příprava dnes 

 
 

V dnešní době je provádění odborné přípravy řízeno § 69b a § 72 zákona [1], dále   

vyhláškou [2] a pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka 

ministra vnitra č. 36/2003 ze dne 7. 8. 2003 k provádění odborné přípravy a odborné 

způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků, ve znění pokynu č. 38/2005 

ze dne 25. 10. 2005. 

 Dle tohoto pokynu rozlišujeme odbornou přípravu v jednotkách SDH obcí a 

jednotkách SDH podniků na základní odbornou přípravu, kterou je každý člen povinen 

absolvovat při vstupu do jednotky nebo nejpozději do jednoho roku od zařazení do jednotky 

PO, případně při ustanovení na funkci. Dále pravidelnou odbornou přípravu, kterou absolvuje 

každý člen v průběhu roku, ať již jako člen jednotky nebo z důvodu výkonu funkce, do níž je 

ustanoven. 

 

Odborná příprava členů jednotek SDH obcí a SDH podniků je rozdělována podle 

zařazení jednotky PO do kategorie JPO II + III nebo JPO V + VI. 
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Obr. č. 1: Schéma systému odborné přípravy 

 
* Změnou Pokynu č. 38/2005 vznikl kurz S-8 strojníků jednotek SDH obcí kategorie JPO V, 

JPO nezařazené a jednotek SDH podniků, které nedisponují zásahovými požárními 

automobily. 

** U členů JPO II se doporučuje absolvovat nejméně 40 % (16 hodin) ve spolupráci s HZS 

kraje na stanicích HZS kraje. 

 
 
 

4.1.1. Základní odborná příprava členů jednotek PO 

 

V souladu s § 72 odst. 2 zákona [1] mohou členové dobrovolných jednotek PO 

samostatně vykonávat službu při zdolávání požáru až po absolvování základní odborné 

přípravy. V souladu s § 40 odst. 4 vyhlášky [2] se musí každý člen dobrovolné jednotky PO 

zúčastnit základní odborné přípravy nejméně v rozsahu 40 vyučovacích hodin, a to nejpozději 

do jednoho roku od zařazení do dobrovolné jednotky PO. 

 

Jednotka SDH 

Člen Velitel Strojník Technik+NDT 

Základní 

 

Základní 
odborná 
příprava 

Kurz V-40 JPO II+III 

JPO V+VI Kurz V-24 

Kurz S-40 

Kurz S-16* 

Kurz  
TCH-16 

+ 
NDT-16 

Pravidelná 
(cyklická) 

 

Pravidelná 
odborná 
příprava 

** 

Kurz V-16 JPO II+III 
1x za rok 

JPO V+VI 
1x za 5 let 

Kurz V-24 

Kurz S-8 

Kurz S-16* 

Pouze NDT 
procvičení 
použití IDP  
1x za  
3 měsíce 
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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, ve znění 

pozdějších předpisů 

- 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; 

c) nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění 

nařízení 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 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- 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 podle § 1 

písm. i) a j) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 
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f) bezpečnost práce u zásahu, zdroj – Bojový řád jednotek PO, 

g) činnost a taktické postupy při zásahu, zdroj – Bojový řád jednotek PO,  

h) zdravotní příprava - poskytování první předlékařské pomoci, 

i) u hasičů určených velitelem dobrovolné jednotky PO podle § 5 odst. 7 vyhlášky 

k plnění některých úkolů na úseku chemické služby a technické služby příprava 

v kurzu TCH-16, 

       j) u hasičů určených k používání izolačních vzduchových dýchacích přístrojů příprava  

            ve specializačním kurzu NDT-16. [6] 

 
 

4.1.2. Pravidelná odborná příprava členů jednotek PO 

 
Členové dobrovolných jednotek PO jsou povinni se zúčastňovat v určeném rozsahu 

pravidelné odborné přípravy podle § 72 odst. 3 zákona [1]. Pravidelnou odbornou přípravu 

členů jednotek SDH obcí organizuje a ověřuje její velitel. Cílem odborné přípravy je 

prohloubení znalostí a praktických dovedností hasičů, které jsou požadovány pro výkon 

zastávané funkce, aby mohli plnit standardní úkoly stanovené dobrovolné jednotce PO. 

Jednotky provádějí nejen teoretický, ale i praktický výcvik pravidelně v průběhu celého roku 

s přihlédnutím k místním podmínkám a předurčenosti jednotlivých jednotek. 

V rámci ověření výcviku se provádějí bojová rozvinutí podle Cvičebního řádu 

jednotek PO - technický výcvik, procvičují se 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 [2]. V rámci prohloubení 

pravidelné odborné přípravy a zvýšení akceschopnosti dobrovolné jednotky se musí 

uskutečnit nejméně jedno taktické cvičení dobrovolné jednotky, organizované ve správním 

obvodu obecního úřadu za účasti orgánů obce. 

U dobrovolných jednotek kategorie JPO II, které již naplňují podmínky 

akceschopnosti i organizace výkonu služby podle Pokynu generálního ředitele HZS ČR a 

náměstka ministra vnitra č. 54/2003, je doporučeno velitelům těchto jednotek PO, absolvovat 

odbornou přípravu formou výcviku celé dobrovolné jednotky PO v doporučeném minimálním 

rozsahu 40 % (16 hodin) z celkové roční doby pravidelné odborné přípravy této jednotky PO 

na územně příslušných stanicích HZS krajů. Odbornou a fyzickou přípravu osob 

vykonávajících službu v dobrovolných jednotkách jako svoje zaměstnání je třeba přizpůsobit 

zásadám stanoveným profesionálním hasičům a funkčnímu zařazení.  
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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 témata, stanovená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR. 

 

 

4.1.3. Odborná způsobilost velitelů a strojníků jednotek PO 

 

Na základě ustanovení právních předpisů (zejména § 72 odst. 1 zákona [1]) je pro 

velitele jednotek, velitele družstev a strojníky jednotek SDH obcí, organizována základní 

příprava směřující k získání odborné způsobilosti, která je nezbytným předpokladem pro 

výkon dané funkce v jednotce a příprava k ověření odborné způsobilosti pro výkon funkce. 

V tomto případě není povinnost vykonávat funkci v jednotce s odbornou způsobilostí pro 

výkon funkce vázána na kategorii jednotky, pouze je osnovami pro jednotlivé kategorie 

jednotek SDH upraven rozsah odborné přípravy a její obsah, různý pro různé kategorie 

jednotek SDH obcí.  

Odbornou způsobilost prokazují velitelé, velitelé družstev a strojníci při ustavení do 

funkce, nejpozději do šesti měsíců od ustanovení do funkce. [2] 

Odborná příprava na výše zmiňovaných funkcích se člení na dva druhy přípravy – 

příprava k získání odborné způsobilosti, tzv. základní příprava a příprava k prodloužení 

platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, tzv. cyklická příprava. Je organizována 

v pětiletých cyklech vedoucích k obnovení odborné způsobilosti pro výkon funkce získané 

základní přípravou. 

Základní příprava se provádí v odborných kurzech ve vzdělávacích zařízeních 

Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), u HZS krajů nebo ve vzdělávacích zařízeních určených 

generálním ředitelstvím HZS ČR nebo zařízeních Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

v Ústřední hasičské škole Bílé Poličany a Jánské Koupele, a podle osnov vydaných MV. 

Cyklickou přípravu obvykle organizují a zabezpečují HZS krajů. Pro organizaci kurzů 

základní a cyklické přípravy HZS kraje vypracuje „Plán odborné přípravy dobrovolných 

jednotek PO“ – termíny jednotlivých kurzů na každý kalendářní rok, kam lze také zahrnout i 

termíny specializačních kurzů (např. pro nositele dýchací techniky, obsluhy motorových pil 

apod.) nebo instrukčně metodická zaměstnání pro vybrané funkce. 
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O odborné přípravě je nutno vést předepsanou dokumentaci, kterou tvoří záznam o 

účasti na odborné přípravě, protokol o zkoušce odborné způsobilosti a evidence vydaných 

osvědčení odborné způsobilosti [3]. 

 

Pro přehlednost jsou uvedeny kurzy k získání a prodloužení odborné způsobilosti pro 

velitele a strojníky dle kategorií JPO v tabulkách č. 2 až č. 7. Následují kurzy pro techniky a 

nositele dýchací techniky. 

 

 

 

Tabulka č. 2: Kurz pro velitele v kategorii JPO II a JPO III 

Velitelé jednotek a velitelé družstev jednotek SDH obcí 
kategorie JPO II a JPO III 

 

Základní 
Kurz V-40 velitelů jednotek a velitelů družstev 
zakončený ověřením odborné způsobilosti a vydáním 
osvědčení s platností na dobu pěti let 

40 hodin 

Cyklická 

Kurz V–16 pro velitele jednotek a velitele družstev – 
příprava k prodloužení platnosti odborné způsobilosti. 
Po pěti letech od vydání nebo od prodloužení osvědčení 
o odborné způsobilosti se podrobí zkoušce odborné 
způsobilosti. Pokud se v cyklu pěti let nezúčastní dvou 
cyklických odborných příprav v kurzu V–16, musí po 
pěti letech od vydání osvědčení absolvovat základní 
odbornou přípravu v kurzu V-40 

16 hodin 

 

 

 

 

Tabulka č. 3: Kurz pro velitele v kategorii JPO V a JPO N 

Velitelé jednotek a velitelé družstev jednotek SDH obcí 
kategorie JPO V a JPO N 

Základní 
Kurz V-24 velitelů jednotek a velitelů družstev 
zakončený ověřením odborné způsobilosti a vydáním 
osvědčením s platností na dobu pěti let 

24 hodin 

Cyklická 

Kurz V-24 velitelů jednotek a velitelů družstev 
k prodloužení platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti po pěti letech od vydání osvědčení o 
odborné způsobilosti 

24 hodin 
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Tabulka č. 4: Kurz pro strojníky v kategorii JPO II a JPO III 

Strojníci jednotek SDH obcí 
kategorie JPO II a JPO III 

Základní 
Kurz S-40 strojníků zakončený ověřením odborné 
způsobilosti a vydáním osvědčení s platností na dobu 
pěti let 

40 hodin 

Cyklická 

Kurz S-8 strojníků – příprava k prodloužení platnosti 
odborné způsobilosti. Po pěti letech od vydání nebo od 
prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti. Pokud se 
v cyklu pěti let nezúčastní dvou cyklických příprav 
v kurzu S-8, musí po pěti letech od vydání osvědčení 
absolvovat základní odbornou přípravu v kurzu S-40 

8 hodin 

 

Tabulka č. 5: Kurz pro strojníky v kategorii JPO V a JPO N 

Strojníci jednotek SDH obcí 
kategorie JPO V a JPO N 

Základní 
Kurz S-16 strojníků zakončený ověřením odborné 
způsobilosti a vydáním osvědčením s platností na dobu 
pěti let 

16 hodin 

Cyklická 
Kurz S-16 strojníků k prodloužení platnosti osvědčení o 
odborné způsobilosti po pěti letech od vydání osvědčení 
o odborné způsobilosti 

16 hodin 

 

Tabulka č. 6: Kurz pro techniky 

Odborná příprava techniků 

Specializační 
Kurz TCH-16 techniků dobrovolné jednotky zakončený 
ověřením odborných znalostí a vydáním potvrzení o 
absolvování kurzu 

16 hodin 

 

Tabulka č. 7: Kurz pro nositele dýchací techniky 

Odborná příprava nositelů dýchací techniky 

Specializační 
Kurz NDT-16 nositelů dýchací techniky dobrovolné 
jednotky zakončený ověřením odborných znalostí a 
vydáním potvrzením o absolvování kurzu 

16 hodin 

 

 

4.1.4. Ověřování odborné způsobilosti 

 
V souladu s § 35 odst. 3 vyhlášky [2] se ověřování odborné způsobilosti členů 

jednotek SDH provádí před nejméně tříčlennou komisí, kterou zřizuje HZS kraje. O 

provedené zkoušce se vyhotovuje protokol a platnost odborné způsobilosti je pět let. 
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Ověřování odborné způsobilosti se provádí ověřením teoretických znalostí, nejčastěji: 

• ústně – odpověď na tři otázky, nebo 

• písemně – samostatně zpracovaná práce nebo test s 80% úspěšností odpovědí, 

• kde to stanoví učební osnovy, provádí se též praktická zkouška. 

Za úspěšnou se považuje zkouška, pokud byl zkoušený člen hodnocen ve všech částech 

zkoušky stupněm „prospěl“. Pokud zkoušený neuspěje, podrobí se zkoušce znovu (v té části, 

v níž neuspěl) nejpozději do tří měsíců. Po tuto dobu se mu prodlužuje platnost osvědčení. 

Ověření odborné způsobilosti - strojník, velitel, se nemusí podrobit absolventi odborných 

škol PO nebo absolventi vysoké školy, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou 

způsobilost chválený MV, pokud od ukončení studia neuplynulo více než pět let. 

Profesionální hasiči odborně způsobilí pro funkci velitele družstva a vyšší (strojník), jsou 

současně odborně způsobilí pro výkon funkce velitel jednotky SDH (strojník jednotky SDH). 

HZS kraje, který vydává osvědčení o odborné způsobilosti, může toto osvědčení odejmout, 

pokud odborně způsobilá osoba vykazuje závažné nedostatky ve své činnosti [7]. 

 

Ověřování odborné způsobilosti u techniků a nositelů dýchací techniky se provádí ústně 

nebo prakticky, tam kde to osnovy vyžadují. Provádí se před nejméně tříčlennou komisí. O 

jejím výsledku se vyhotovuje protokol. O absolvování kurzu se vydává potvrzení [7]. 

 

5 Statistiky školení dle kategorií 

 
 

Dále je uvedena statistika počtu proškolených osob, které získaly nebo si prodloužily 

odbornou způsobilost formou základní přípravy nebo cyklické přípravy pro funkce velitel 

jednotky, velitel družstva a strojník pro jednotky SDH obcí. Hodnocení výsledků tabulek  

a grafů je zahrnuto v další kapitole Analýza a hodnocení. 

 
 

5.1. Statistika školení pro JPO II 

 

V tabulce č. 8 jsou uvedeny počty proškolených osob k odborné způsobilosti ve 

funkcích velitel jednotky, velitel družstva a strojník pro kategorii JPO II. Tyto hodnoty jsou 

dále pro přehlednost vykresleny v obrázku č. 2. 



17 
 

Tabulka č. 8: Statistika počtu osob proškolených k odborné způsobilosti v JPO II 

JP
O

 II
 

Základní odborná příprava 

rok Velitel jednotky rok Velitel družstva rok Strojník 

1994 161 1994 105 1994 275 

1995 85 1995 154 1995 232 

1996 83 1996 180 1996 269 

1997 34 1997 99 1997 205 

1998 56 1998 129 1998 242 

1999 47 1999 105 1999 227 

2000 39 2000 91 2000 202 

2001 32 2001 75 2001 150 

2002 33 2002 112 2002 197 

2003 32 2003 106 2003 165 

2004 36 2004 84 2004 132 

2005 35 2005 61 2005 104 

2007 14 2007 71 2007 124 

2008 9 2008 92 2008 153 

Cyklická odborná příprava 

rok Velitel jednotky rok Velitel družstva rok Strojník 

1994 157 1994 75 1994 191 

1995 209 1995 1866 1995 284 

1996 239 1996 255 1996 425 

1997 253 1997 374 1997 606 

1998 268 1998 383 1998 674 

1999 211 1999 290 1999 482 

2000 273 2000 420 2000 705 

2001 280 2001 508 2001 812 

2002 255 2002 496 2002 799 

2003 214 2003 459 2003 755 

2004 246 2004 495 2004 726 

2005 233 2005 435 2005 778 

2006 197 2006 479 2006 757 

2007 197 2007 524 2007 857 

2008 188 2008 514 2008 862 

 
Obr. č. 2: Graf počtu osob proškolených k odborné způsobilosti v JPO II 
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5.2. Statistika školení pro JPO III 

 

V tabulce č. 9 jsou uvedeny počty proškolených osob k odborné způsobilosti ve 

funkcích velitel jednotky, velitel družstva a strojník pro kategorii JPO III. Tyto hodnoty jsou 

dále pro přehlednost vykresleny v obrázku č. 3. 

 

Tabulka č. 9: Statistika počtu osob proškolených k odborné způsobilosti v JPO III 

JP
O

 II
I 

Základní odborná příprava 

rok Velitel jednotky rok Velitel družstva rok Strojník 

1994 341 1994 410 1994 652 

1995 268 1995 358 1995 630 

1996 216 1996 409 1996 722 

1997 157 1997 302 1997 552 

1998 171 1998 373 1998 816 

1999 165 1999 266 1999 574 

2000 146 2000 262 2000 575 

2001 118 2001 161 2001 393 

2002 104 2002 238 2002 479 

2003 111 2003 259 2003 550 

2004 94 2004 203 2004 369 

2005 106 2005 214 2005 524 

2006 93 2006 218 2006 341 

2007 91 2007 283 2007 527 

2008 128 2008 366 2008 620 

Cyklická odborná příprava 

rok Velitel jednotky rok Velitel družstva rok Strojník 

1994 412 1994 159 1994 407 

1995 583 1995 378 1995 714 

1996 699 1996 606 1996 1102 

1997 712 1997 833 1997 1364 

1998 755 1998 916 1998 1652 

1999 662 1999 813 1999 1707 

2000 693 2000 821 2000 1772 

2001 794 2001 1064 2001 2050 

2002 767 2002 990 2002 2045 

2003 808 2003 1101 2003 2170 

2004 783 2004 1182 2004 2324 

2005 969 2005 1224 2005 2534 

2006 853 2006 1464 2006 2690 

2007 875 2007 1573 2007 2880 

2008 828 2008 1786 2008 3173 
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Obr. č. 3: Graf počtu osob proškolených k odborné způsobilosti v JPO III 
 
 

5.3. Statistika školení pro JPO V 

 

 

V tabulce č. 10 jsou uvedeny počty proškolených osob k odborné způsobilosti ve 

funkcích velitel jednotky, velitel družstva a strojník pro kategorii JPO V. Tyto hodnoty jsou 

dále pro přehlednost vykresleny v obrázku č. 4. 

 
 
Tabulka č. 10: Statistika počtu osob proškolených k odborné způsobilosti v JPO V 

JP
O

 V
 

Základní odborná příprava 

rok Velitel jednotky rok Velitel družstva rok Strojník 

1994 817 1994 328 1994 1406 

1995 789 1995 424 1995 1144 

1996 628 1996 358 1996 1200 

1997 492 1997 353 1997 1038 

1998 514 1998 519 1998 1087 

1999 849 1999 365 1999 1090 

2000 921 2000 528 2000 1395 

2001 885 2001 540 2001 1445 

2002 465 2002 322 2002 845 

2003 1063 2003 661 2003 1745 

2004 923 2004 685 2004 1866 

2005 937 2005 592 2005 1603 

2006 730 2006 680 2006 1461 

2007 898 2007 882 2007 1904 

2008 855 2008 1062 2008 2086 
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Cyklická odborná příprava 

rok Velitel jednotky rok Velitel družstva rok Strojník 

1994 1036 1994 81 1994 635 

1995 1158 1995 345 1995 1062 

1996 1572 1996 579 1996 1716 

1997 1638 1997 729 1997 2065 

 
 

 
Obr. č. 4: Graf počtu osob proškolených k odborné způsobilosti v JPO V 

 
 

5.4. Statistika školení pro JPO N 

 

V tabulce č. 11 jsou uvedeny počty proškolených osob k odborné způsobilosti ve 

funkcích velitel jednotky, velitel družstva a strojník pro kategorii JPO N. Tyto hodnoty jsou 

dále pro přehlednost vykresleny v obrázku č. 5. 

 

Tabulka č. 11: Statistika počtu osob proškolených k odborné způsobilosti v JPO N 
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2001 189 2001 85 2001 244 

2002 197 2002 162 2002 445 

2003 43 2003 38 2003 85 

2004 82 2004 58 2004 96 

2005 146 2005 72 2005 241 

2006 8 2006 26 2006 25 

2007 6 2007 7 2007 26 

2008 11 2008 30 2008 50 

Cyklická odborná příprava 

rok Velitel jednotky rok Velitel družstva rok Strojník 

1994 547 1994 14 1994 474 

1995 534 1995 115 1995 520 

1996 666 1996 190 1996 701 

1997 657 1997 289 1997 910 

 
 

 
Obr. č. 5: Graf počtu osob proškolených k odborné způsobilosti v JPO N 

 

5.5. Statistika školení všech kategorií JSDHO 

 

V tabulce č. 12 jsou uvedeny celkové počty proškolených osob, za jednotlivé roky, 

k odborné způsobilosti ve funkcích velitel jednotky, velitel družstva a strojník pro všechny 

kategorie jednotek SDH obcí. Tyto hodnoty jsou dále pro přehlednost vykresleny v obrázku č. 

6. Dále jsou v tabulce č. 12 uvedeny celkové počty osob, které získali odbornou způsobilost. 

Tento vývoj je zobrazen na obrázku č. 7. 
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Tabulka č. 12: Statistika počtu osob proškolených k odborné způsobilosti v JSDHO 
funkce 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
velitel jednotky 1190 2238 2260 2298 1976 2271 2164 2426 1902 2081 2019 

velitel družstva 2491 1907 2210 2433 2414 2624 2757 2598 2925 3340 3850 

strojník 4845 4373 4928 5094 5221 5470 5513 5784 5383 6318 6944 

celkem 8526 8518 9398 9825 9611 10365 10384 10808 10210 11739 12813 

 
Obr. č. 6: Graf počtu V, VD a S proškolených k odborné způsobilosti v JSDHO 

 
Obr. č. 7: Graf počtu osob proškolených k odborné způsobilosti v JSDHO 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2004 2005 2006 2007 2008

P
o
č
et

 S
, V

D
 a

 V
  j

ed
n

o
te

k 
S

D
H

 o
b

cí
, k

te
ř
í a

b
so

lv
o

va
li 

o
d

b
o

rn
o

u
 p
ř
íp

ra
vu

 

velitel 
jednotky

velitel 
družstva

strojník

9 500
9 700
9 900

10 100
10 300
10 500
10 700
10 900
11 100
11 300
11 500
11 700
11 900
12 100
12 300
12 500
12 700
12 900

2004 2005 2006 2007 2008



23 
 

6 Analýza a hodnocení 

 

V této kapitole se věnuji analýze dříve uvedených tabulek a grafů. Specifikuji silná a 

slabá místa tohoto systému a zhodnotím omezení, která jsou při provádění odborné přípravy. 

 

6.1. Analýza a hodnocení k odborné způsobilosti 

 
Z uvedených statistik a grafů jasně vyplývá, že systém odborné přípravy pro funkce 

velitel, strojník, ať již základní nebo cyklické přípravy je v České republice na vysoké úrovni. 

Vždyť každým rokem je proškoleno přes 10 000 lidí. Důležitější než celkové číslo je však to, 

že za posledních 10 let se povedlo docílit navýšení počtu proškolených osob asi o 50 %. 

Výrazně vzrostl počet strojníků a velitelů družstev, kteří procházejí cyklickou přípravou a 

prodlužují si tak své odborné způsobilosti. Pouze u velitelů jednotek nedochází k nárůstu, ale 

spíše ke stagnaci. Nicméně u této funkce je to zcela logické a nelze to považovat za chybu. Je 

velmi pravděpodobné, že ve většině jednotek SDH obcí je mnoho strojníků, několik velitelů 

družstev, ale velitel jednotky je pouze jeden. Navíc fluktuace ve sborech je obvyklejší 

například na funkci strojníka než velitele jednotky.  

Obecně tedy lze zavedený systém hodnotit kladně. Nicméně jako všude i zde najdeme 

chyby. Tak, jak se zvyšují nároky kladené na jednotky PO, je nutné zvyšovat nároky i na 

odbornou přípravu. Jako příklad si uveďme zanedbávanou oblast civilní ochrany a ochrany 

obyvatelstva. V této oblasti velmi dlouhou dobu chyběla vůle pořádat školení, semináře nebo 

přímo zasadit hlouběji tuto problematiku do odborné přípravy.  

Ačkoliv hodnotím statistický vývoj počtu proškolených osob kladně a nárůst za 

posledních 10 let je velmi optimistický nutno podotknout, že nelze takovýto trend 

předpokládat dlouhodobě. Lze říci, že těchto výsledků bylo docíleno pozitivním přístupem 

GŘ HZS ČR a školících středisek. Nicméně nedá se očekávat, že tato střediska mohou své 

kapacity navyšovat neustále, případně, že se bude výrazným způsobem zvyšovat počet těchto 

středisek. Limitů v této oblasti máme hned několik. 

Prvním limitem je maximální počet školení, která jsou jednotlivá střediska během roku 

schopna provést. Jednoduše řečeno počet kvalifikovaných lektorů, kteří provádějí školení, 

není nekonečný. 

Dalším limitem jsou finanční náklady. Ať už na provoz jednotlivých středisek, tak na 

jednotlivá školení. 
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Posledním výrazným limitem jsou časové možnosti jednotlivých adeptů. Zde narážím 

asi na nejzávažnější rozpor. Se zvyšujícími se požadavky na provádění odborné přípravy, 

navyšování počtu témat a zvyšování rozsahu a náročnosti v jednotlivých tématech odborné 

přípravy, se zvyšují i nároky na délku těchto školení. S tím opět souvisí zvýšení finančních 

nákladů a snížení počtu školících cyklů v jednotlivých střediscích. Mimo to, se tyto školení 

stávají velice problémovými pro členy jednotek SDH obcí. Na několika denní školení si 

musejí brát dovolené nebo obětovat dny volna. 

Řešením do budoucna by mohla být nová metoda založená na struktuře e-learningu. 

Zájemce o získání odborné způsobilosti, by formou samostudia získal teoretické znalosti 

k dané problematice a po jejich nabytí by ve vzdělávacích střediscích, získal praktické 

dovednosti a před komisí pouze složil zkoušky. Tato metoda by ve svém důsledku byla 

výrazně efektivnější, ekonomicky příznivější a pro členy jednotek PO mnohem přívětivější. 

V této práci tedy navrhnu první část tohoto procesu, a to portál, ve kterém by takovéto 

získávání teoretických znalostí mohlo probíhat.  

6.2. Analýza a hodnocení základní a pravidelné odborné přípravy členů 

 

Ještě komplikovanější situace je v oblasti základní odborné přípravy a pravidelné 

odborné přípravy. Tato oblast je plně v kompetenci jednotlivých velitelů jednotek. Velitelům 

jsou poskytnuty základní okruhy, které by se měly v základní odborné přípravě objevit. 

Nicméně žádné bližší zadání a přesná specifikace není velitelům k dispozici. Mnoho z nich 

v problematice školení tápe. V důsledku dochází k tomu, že odborná příprava je přecházena a 

v některých jednotkách vůbec neprobíhá nebo velmi sporadicky. 

Jako dva hlavní problémy vnímám to, že velitelům jednotek není poskytována větší 

pomoc při vytváření školících bloků. Jako druhý problém vidím minimální nebo žádnou 

snahu, vtáhnout velitele jednotek do tajů vzdělávání dospělých, např. zařazením této 

problematiky do odborné přípravy velitelů. Většina z nich nemá žádné, byť jen minimální 

pedagogické vzdělání. Školení v oblasti vzdělávání dospělých by zcela jistě zvýšilo kvalitu 

prováděné odborné přípravy v jednotkách. Jelikož sám jsem velitelem v jednotce SDH obce, 

uvědomuji si, jak velmi složité a náročné je plánování dlouhodobého školení pro velitele. 

Bohužel časové možnosti jsou velmi omezené.  

Z těchto důvodů jsem se rozhodl, že navrhnu a zprovozním systém, který bude mít za 

cíl výrazně zjednodušit práci s přípravou školení pro velitele. Velké množství velitelů 

jednotek SDH obcí je zároveň profesionálními hasiči. Nicméně ti, kteří nejsou, mají velmi 
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malou možnost se dostat k dobrým školícím materiálům. Pro tyto velitele je to skoro 

nemožné. Nejen, že neví kde takové materiály hledat, oni ani nemohou vědět, že takové 

materiály existují. Taková to situace však nastává i u velitelů, kteří jsou zaměstnanci HZS, ale 

prostě nemají k těmto materiálům přístup. Proto hlavním smyslem vzdělávacího portálu je to, 

aby každý velitel měl možnost získávat informace a materiály jednoduše a přehledně. Mimo 

to portál umožní mít neustále setříděné školící materiály na jednom místě a svou 

jednoduchostí snad zvýší zájem řadových členů jednotek PO o jednotlivá školení, která jim 

budou volně přístupná k samostudiu. Za cíl jsem si dal, aby tento systém byl realizovatelný, 

pokud možno s co nejnižšími technickými nároky a ekonomickými náklady. 

7 Vzdělávací portál pro jednotky PO 

 

Nový vzdělávací portál je postaven na platformě webového rozhraní. Je přístupný 

v on-line i off-line verzi. Může být volně šiřitelný na přenosných médiích CD-ROM, DVD-

ROM nebo přístupný na internetu. Bezpochyby výhodou on-line verze je aktuálnost všech 

informací a neomezený přístup z jakéhokoliv místa s internetem bez nutnosti jakýchkoliv 

médií. Další nespornou výhodou je možnost kompletního využití všech možností, které tato 

aplikace nabízí. Dále jsou popsány jednotlivé moduly. Všechny fungují v obou verzích, ale 

především ty, které jsou závislé na aktuálnosti a informace v nich rychle zastarávají, částečně 

ztrácejí v off-line verzi svou hodnotu. V off-line verzi je portál přiložen k této práci na disku.  

7.1. Technické parametry 

 

Systém je postaven v redakčním prostření Joomla. Licenční podmínky tohoto systému 

jsou popsány dále. Pro plnohodnotné využití možností tohoto portálu je nutné docílit umístění 

na server a zajistit doménu, na které bude portál dostupný. V off-line verzi zajišťuje chod 

portálu aplikace Server2go. Díky tomuto programu je možné spouštět webové aplikace i na 

počítačích, které jsou bez připojení k internetu. Samozřejmě za podmínky, že zdrojové 

informace jsou uloženy v počítači nebo na přenosném médiu. Joomla je založeno na 

skriptovacím jazyce PHP a databázovém systému MYSQL. Jediným požadavkem tedy je, aby 

se na daném webovém serveru nacházel PHP server ve verzi 4.1.2 a vyšší. Nezáleží pak na 

tom, jestli provozujete server s Windows nebo Linuxem. Celý systém je navržen tak, aby 

naprosto minimalizoval hardwarové nároky. Tato aplikace je provozovatelná na všech, dnes 

využívaných počítačích. 
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7.2. Licenční podmínky 

 
Aplikace Server2go je licenčně charakterizována jako freeware. To znamená, že jde o 

software, který je distribuován bezplatně bez nároku na autorský honorář.  

Redakční prostředí Joomla se všemi jeho moduly je „free“ software šířený pod licencí 

GNU GPL. To znamená, že je dovoleno program vydaný pod touto licencí spouštět za 

libovolným účelem, kopírovat, distribuovat dalším uživatelům, studovat jeho chování, měnit a 

vylepšovat jej. Z tohoto důvodu bylo toto redakční prostředí vybráno jako nejvhodnější 

varianta pro vznik dané aplikace. 

7.3. Co portál obsahuje 

 
Ve vzdělávacím portálu pro jednotky PO jsou nainstalovány další moduly a 

komponenty, které rozšiřují jeho možnosti. Tyto jednotlivé moduly nyní popíšu a ukážu. 

Jednotlivé části jsou doplněny o obrázky z aplikace pro jednoduší pochopení. 

 

 

Obr. č. 8: Vzdělávací portál 
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Hlavní menu – Je základním modulem a nejobsáhlejší částí celého portálu. Je umístěno na 

levé straně a je nastaveno jako několika stupňová složka. Toto menu je 

základním vzdělávacím kamenem celého portálu. Obsahuje:  

Bojový řád s celým jeho členěním,  

Cvičební řád rozdělený na technický a pořadový výcvik,  

konspekty,  

normy znalostí,  

soubory z oblasti ochrany obyvatelstva,  

pomůcky pro velitele JPO,  

řády služeb,  

zákony,  

a mnoho školících prezentací. 

 

Další menu –  Jeden z dalších modulů tvořícím základní složku portálu. Opět je postaven 

jako několika stupňová složka, tedy umožňuje při zadání velkého množství 

informací přehledné třídění do jednotlivých oblastí. Je umístěn na levé straně.  

Obsahuje: 

  galerii (foto), 

  fórum pro rychlé předávání informací na portálu, 

 a složku s videi pro názorná školení a jejich ozvláštnění. 

 

Obr. č. 9: Hlavní a další menu 
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Přihlášení –  Je dalším modulem umístěným na levé straně. Jak je již z názvu patrné, tento 

modul zajišťuje přihlašování jednotlivých uživatelů. Navíc, přímo v tomto 

modulu se můžete zaregistrovat a mohou vám tím být zpřístupněny uzamčené 

části portálu. 

 

Odkazy –  Toto je modul, ve kterém jsou umístěny rychlé odkazy na partnerské webové 

stránky nebo stránky zabývající se podobnou tématikou. Nyní je rychlý odkaz 

nastaven na stránky GŘ HZS ČR a na stránky Fakulty bezpečnostního 

inženýrství, VŠB – TU Ostrava. 

 

 

Obr. č. 10: Přihlášení a odkazy 

 

 

Ankety –  Je prvním modulem připraveným na pravé straně prohlížeče. Jak z názvu 

vyplývá, jedná se o komponentu, díky které od vás administrátor získává 

informace. 
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Hledat –  Klasický vyhledávač, který je nastaven na vyhledávání v rámci portálu dle 

názvu. 

 

Kalendář –  Modul plně fungující ve formě klasického kalendáře. Umožňuje snadnou a 

přehlednou možnost jak evidovat nadcházející nebo již proběhlé akce. Funkce 

kalendáře je navíc obohacena záložkou akce. V této záložce naleznete detailní 

popisy jednotlivých akcí s upřesňujícími informacemi a pozvánky na ně. 

 

 

Obr. č. 11: Kalendář 

 

 

Portál obsahuje další velkou řadu komponent, ať už na práci s články jako jsou 

Novinky nebo Nejčtenější, a obvykle velmi oblíbenou komponentu Ke stažení. Nicméně tyto 

moduly jsou pouhým rozšířením hlavní a základní myšlenky, která je postavena na školení a 

školících materiálech. Podrobné zobrazení jednotlivých funkcí a obrazovek je v příloze. 
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7.4. Přístup k portálu 

 

Jak již bylo popsáno dříve, tato aplikace bude přístupna ve dvou verzích. V budoucnu, 

doufám, velmi rozšířenou verzi naleznete na některé z domén, a tím bude zajištěn on-line 

provoz a přístup k aplikaci. Nyní je však k dispozici jen off-line verze na přenosném mediu. 

Pro přístup na portál je nutné na tomto CD-ROM spustit aplikaci s názvem Server2go. CD-

ROM je připraven tak, aby po jeho vložení do počítače, byla aplikace spuštěna automaticky, 

využitím funkce autorun. Po jejím spuštění, je již samovolně vyvolána webová aplikace 

vzdělávacího portálu. Dle testování, mají některé počítače problémy s kompletním načtením 

aplikace z CD-ROM. Problém je způsoben tím, že médium obsahuje přes 7 500 souborů a 

některé počítače nedokážou celou tuto databázi načíst. V případě, že se při užínání média 

tento problém vyskytne, doporučuji obsah CD-ROM přehrát na pevný disk počítače do složky 

„Portal_JPO“ a problém je vyřešen. Případně je také ověřena bezproblémová funkce aplikace 

z flashdisku.  

 

 

7.5. Budoucí provoz 

 
Aby tato práce měla praktické využití, nastíním nyní mou představu fungování celého 

systému v budoucnu. Jak již bylo dříve popsáno, může tento systém fungovat ve dvou 

verzích.  

O off-line verzi se nebudu dlouze rozepisovat. Takovýto provoz by byl závislý na 

opakovaném vydávání nosičů s tímto portálem, např. na roční bázi. Stejným systémem nyní 

funguje vydávání média České asociace hasičských důstojníků. Velkou nevýhodou této 

varianty je rychlé zastarání informací, využití pouze zlomku funkcionalit celého portálu a 

opakované náklady s vydáním a distribucí aktuálních nosičů. Mimo to, nikdy není zaručeno, 

kdy, v jakém stavu, a jestli vůbec se nosiče dostanou ke koncovým uživatelům. Navíc, kvůli 

omezenému nákladu není možné uspokojit všechny potencionální uživatele. 

Naopak on-line verze všechny tyto negativa odstraňuje. Jsou k dispozici nejen stále 

aktuální informace, je zde možnost využít plného potenciálu portálu, ale především je možné 

uspokojit všechny potencionální uživatele. Hlavním úkolem tedy je portál v budoucnu 

zpravovat. Zainteresováni do tohoto projektu mohou být pověřené osoby z GŘ HZS ČR, SH 

ČMS, již zmiňované České asociace hasičských důstojníků, jejichž materiály mají vysokou 
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úroveň, zaměstnanci VŠB-TUO nebo externisté. Jako zásadní vidím to, že tito lidé musí mít 

přístup k aktuálním informacím, aby i portál svým uživatelům nabízel aktuální informace. 

Jako nejvýhodnější variantu shledávám součinnost několika osob, z různých organizací, kvůli 

co možná nejobsáhlejší nabídce vkládaných informací a materiálů. Tedy administrátora z řad 

MV – GŘ HZS ČR, jelikož tato organizace dle § 24 zákona [1] odpovídá za odbornou 

přípravu, ve spolupráci s dalšími kolegy dříve jmenovaných organizací. 

 

8 Závěr 

 
 

Za cíl v této diplomové práci jsem si stanovil shrnout a zhodnotit odbornou přípravu, 

která dnes probíhá u jednotek požární ochrany. Najít její slabá místa, poukázat na ně a 

navrhnout možnosti řešení.  

V první části práce jsem specifikoval rozdělení jednotlivých jednotek požární ochrany 

s jejich zákonnými povinnostmi.  

Druhá část se zabývala specifikací odborné přípravy, tak jak jí známe dnes. V této 

části jsem popsal, jakým způsobem probíhá provádění odborné přípravy pro funkce strojníků, 

velitelů jednotek a velitelů družstev. Popsal jsem, jakým způsobem je systém rozdělen do 

části cyklické a základní přípravy. V této oblasti se dá odborná příprava hodnotit velice 

pozitivně. Celý systém je velmi dobře organizovaný a celkově detailně propracovaný. V tento 

okamžik neshledávám za přínosné jej výrazným způsobem upravovat. Spíše umožnit osobám 

vykonávajícím tyto funkce se dále vzdělávat a zvyšovat svou kvalifikaci formou samostudia. 

Nejen z důvodu ekonomických, ale především z důvodu dalšího časového nezatěžování těchto 

osob. 

V této druhé části jsem se věnoval systému základní odborné přípravy a pravidelné 

odborné přípravy. Jak je výše popsáno a vysvětleno, jedná se o systém, který je plně závislý 

na znalostech a zkušenostech velitele jednotky. Velitel jednotky nese povinnost a 

odpovědnost za provádění odborné přípravy u své jednotky. Nejen, že je tato činnost velmi 

časově náročná, ale především klade neúměrné nároky na velitele jednotek, případně na další 

osoby provádějící školení v jednotce PO, kteří dle mého názoru nemohou bez odborné 

pomoci vést vysoce kvalifikovaná školení. Tuto část vzdělávání členů jednotek požární 

ochrany považuji za nejproblémovější. Z tohoto důvodu jsem se na ni zaměřil a ve třetí části 

mé diplomové práce se snažím najít řešení. 
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V poslední části práce tedy navrhuji řešení, jak zefektivnit a zlepšit provádění základní 

a pravidelné odborné přípravy členů JPO. Vyhláškou jsou stanoveny hodinové normy a pro 

daná období jsou vypisována témata, která by měla být součástí těchto školení. Nicméně 

detailní materiál, co přesně školit, chybí. Pravdou však je, že existuje obrovské množství 

velmi kvalitních a velmi pěkně zpracovaných školících materiálů. V podstatě lze říci, že 

veliteli jen zbývá si vybrat, který z materiálu pro dané školení použije a ani nemusí nic svého 

připravovat. Ovšem druhou stranou mince je fakt, že o těchto materiálech velitelé vůbec 

nevědí. Problémem je, že nevědí kde je shánět, a jelikož nevědí, že tyto materiály existují, 

vytvářejí si materiály své. Tyto školící materiály mají však výrazně nižší kvalitu, případně 

z důvodu časové náročnosti je velitel nepřipraví vůbec a školení tak probíhají za velmi 

špatných podmínek nebo neprobíhají vůbec. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl k vytvoření 

webové aplikace, kde budou mít velitelé všechny takovéto materiály setříděny a v podstatě 

stejně jako v knihovně jen vyberou tu správnou literaturu, kterou chtějí použít. Tato aplikace 

otevírá prostor pro rozvoj nové formy školících materiálů. Takováto nová forma založená na 

multimediálních školeních by byla enormně přínosná. Nejen, že by mohla vynikat vysokou 

kvalitou a velmi nízkými nároky na velitele jednotek, ale odborná příprava by se stala pro 

členy jednotek velmi lehce vstřebatelnou a možná i zábavnou. Věřím, že tímto způsobem 

jsme schopni dosáhnout výrazného zvýšení produktivity školení i zvýšení odborných znalostí 

jednotlivých členů. Mou vizí do budoucna by byla odborná příprava, kterou by členové 

jednotek procházeli se zájmem a těšili se na další školení. Jen tento způsob může přinést 

absolutní výsledky. Doufám, že tato aplikace je jedním z bodů této cesty. 
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14 Přílohy 

 
Příloha č. 1: Hlavní stránka 

 
 

1. Úvodní článek. 

2. Hlavní menu – základní část portálu obsahující vzdělávací materiály. 

3. Další menu – rozšíření vzdělávacích materiálů o fotky a videa. 

4. Přihlášení – modul pro přihlašování uživatelů. 

5. Odkazy – rychlé odkazy na související weby. 

6. Kalendář akcí – malý kalendář. 

7. Ankety – modul pro provádění rychlých průzkumů v portále. 

8. Náhodný obrázek – modul pro zpříjemnění prostředí čerpající z galerie fotek. 

9. Nejčtenější – rychlý odkaz na nejčtenější články na portálu. 

10. Nejnovější – rychlý odkaz na nejnovější články na portálu. 

11. Další moduly rozšiřující uplatnění portálu. 

12. Hledat – modul pro vyhledávání na portálu. 
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Příloha č. 2: Hlavní menu 
 

 
 
 

1. Nabídka jednotlivých oblastí s členěním na další části. 

2. Členění jednotlivých částí na kategorie (jsou-li jednotlivé části dále děleny). 

V tomto případě je členění na další tři kategorie. V pravé části je zobrazen počet 

souborů, které jsou obsaženy v dané kategorii. 

3. Jednotlivé soubory, v tomto případě patřící do Konspektů části Požární taktika. 

V případě, že poklepeme na název souboru, dojde k jeho otevření. 

4. Přímá cesta – pro jasnější orientaci kde se přesně pohybujeme. 
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Příloha č. 3: Další menu 
 

 
 
 
 

1. Členění obrázků ve složce Galerie do jednotlivých kategorií. V případě otevření 

kategorie dojde k zobrazení jednotlivých obrázků. 

2. Náhodný obrázek je vybírán náhodně ze všech kategorií. 

 

 
 

 
 
 
 

1. Zobrazení jednotlivých videí ve složce Video. Při poklepání na název souboru dojde 

k jeho otevření. 
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Příloha č. 4: Novinky a Akce 
 

Jednotlivé články v záložce Novinky a pozvánky na jednotlivé akce v záložce Akce. 
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Příloha č. 5: Kalendář 
 
 
 

 

 

 

1. Světle šedé pole v kalendáři symbolizuje dnešní den. Stejně tak je zobrazeno i 

v kalendáři akcí na hlavní straně. 

2. Pole v kalendáři, ve kterém je záznam, zůstává ve stejné barvě a záznam se propíše 

přímo do kalendáře. Více o akci se dozvíte v záložce akce. V kalendáři akcí na hlavní 

straně je den se záznamem označen modrou barvou. 

3. Tmavě šedá označuje dny předchozího a následujícího měsíce. Stejná symbolika je 

použita i pro kalendář akcí na hlavní straně. 

4. Z dříve uvedeného je zřejmé, že kalendář akcí čerpá veškerá data z hlavního kalendáře 

a především slouží k rychlému přehledu. 


