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Úvod 

K likvidacím nebo k záchranným pracím jsou zřizovány jednotky požární ochrany 

(dále jen „jednotky PO“).  V České republice jsou mezi jednotky PO zařazeny jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obcí (dále jen „jednotky SDH obce“). Aby mohly plnit stanovené úkoly, 

musí mít základní znalosti a dovednosti k řešení mimořádných událostí. Tyto znalosti  

a dovednosti jsou získávány v rámci odborné přípravy, která je nedílnou součástí činnosti 

každé jednotky PO.   

Jednotky SDH obcí se velkou mírou podílejí na likvidaci mimořádných událostí. Tento 

podíl je v posledních letech okolo 30% [13]. Proto je velmi důležité, aby byli členové těchto 

jednotek dobře vyškoleni a vycvičeni. Nový člen získává prvotní zkušenosti a dovednosti 

v základní odborné přípravě členů. Tato odborná příprava je i „hlavním základním stavebním 

kamenem“ pro následné vzdělávání v dalších odborných kurzech. Nejen z  těchto důvodů je 

důležité, aby základní odborná příprava člena byla provedena kvalitně.  

V některých diplomových a bakalářských pracích bylo zmíněno, že základní odborná 

příprava členů jednotek SDH obcí se neprovádí dle stanovených legislativních požadavků  

[12], [13]. Okolností je mnoho. Nedostatek času na provádění odborné přípravy, nechuť 

velitelů jednotek školit, nezájem ze strany členů a mnoho dalších. Proto jsem se rozhodl 

zpracovat tuto práci a pokusit se navrhnout podmínky pro zlepšení základní odborné přípravy 

členů.  

Cílem práce je srovnání modelů základní odborné přípravy členů jednotek SDH obcí 

prováděné v České republice a v zahraničí. V první části budou popsány jednotky PO, jejich 

úkoly, a podrobněji budou popsány jednotky SDH obcí. Jako zahraniční zemi jsem si zvolil 

Svobodný stát Sasko (dále jen „Sasko“) ve Spolkové republice Německo. Vzhledem k tomu, 

že má být srovnána odborná příprava ze zahraničí, musí být popsán i systém požární ochrany 

v této zemi.  Této problematice se bude věnovat druhá a třetí část práce. Dále bude popsán 

současný systém odborné přípravy členů jednotek SDH obcí u nás. V páté části bude popsán 

systém odborné přípravy v Sasku. Porovnání obou modelů základní odborné přípravy členů 

bude provedeno v šesté části této práce. Budou zvoleny oblasti porovnání a ty budou 

srovnány. Využitelné poznatky budou zdůrazněny. V poslední části této práce budou 

navrženy podklady pro zkvalitnění základní odborné přípravy členů v České republice. Tyto 
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poklady budou navrženy na základě rozboru současného stavu, výsledků z porovnání  

a poznatků z provádění základní odborné přípravy v Sasku.  

Rešerše 

České legislativní předpisy: 

Česko. Zákon číslo 133 ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů [1]. 

Základní právní předpis o požární ochraně, na který navazují další předpisy. Zákon má 

osm částí, ve kterých jsou popsány jednotlivé aspekty požární ochrany. Je zde stanoveno 

získávání odborné způsobilosti pro vykonávání činností v jednotkách požární ochrany. 

Česko. Ministerstvo vnitra. Vyhláška č. 247 ze dne 22. června 2001 o organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 [2].  

Tato prováděcí vyhláška je jedním ze základních předpisů, kterým se řídí jednotky PO 

v ČR. Stanovuje základní organizaci jednotek PO. Dle kategorie jednotky stanovuje jejich 

početní stavy, vybavení požární technikou a věcnými prostředky PO. Stanovuje základní 

podmínky pro odbornou způsobilost a provádění odborné přípravy. 

Česko. Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR  

a náměstka ministra vnitra. Pokyn č. 36 ze dne 7. Srpna 2003 o provádění odborné přípravy  

a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků [3]. 

Tento pokyn je vydán pro sjednocení provádění odborné přípravy u jednotek SDH 

obce a SDH podniku. Pokynem je stanoveno provádění odborné přípravy pro získání odborné 

způsobilosti na jednotlivé funkce u těchto jednotek.  

Česko. Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR  

a náměstka ministra vnitra. Pokyn č. 50 ze dne 1. prosince 2009, kterým se stanovují normy 

znalostí hasičů [4]. 

Tento pokyn byl vydán pro zabezpečení odborné přípravy a stanovuje minimální 

požadavky na odborné znalosti a dovednosti hasičů na funkce zastávané v jednotce. Normy 

znalostí mimo jiné stanovují jednotný základ pro přípravu a posuzování osnov jednotlivých 

odborných příprav. 
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Německé legislativní předpisy: 

Německo. Sasko. Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und 

Katastrophenschutz ze dne 24. června 2004, ve znění pozdějších předpisů [5]. 

Saský zákon o požární ochraně, záchranné službě a ochraně před katastrofami je 

základním legislativním předpisem pro záchranné složky v Sasku. Tento zákon je nejvyšším 

právním předpisem nejen pro požární ochranu v Sasku. Zákon je dělen do 10 oddílů. Zákon 

pojednává o povinnostech dotčených úřadů, o vzájemné spolupráci mezi záchrannými 

složkami, aj. Je určen jak pro požární ochranu, tak pro záchrannou službu a ochranu proti 

katastrofám. Okolnosti týkající se požární ochrany jsou uvedeny v oddílu 1, dále v celém 

oddíl 3 a oddílu 8. 

Německo. Sasko. Ministerstvo vnitra. Verordnung des Sächsisches Staatministeriums des 

Innern über die Feuerwehr und die Brandverhütungsschauim Freistaat Sachsen ze dne 21. 

října 2005, ve znění pozdějších předpisů [6]. 

Vyhláška ministerstva vnitra o jednotkách PO a požární prevenci.  Tento předpis je 

určen k zabezpečení požární ochrany. Jsou zde uvedeny povinnosti a úkoly na úseku požární 

ochrany. Předpis pojednává i o odborné způsobilosti a odborné přípravě členu jednotek 

požární ochrany. 

Německo. Feuerwehr-Dienstvorschrift 2, Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren z března 

2003 [7]. 

Služební předpis jednotek požární ochrany 2, Odborná příprava dobrovolných 

jednotek PO. Předpis popisuje systém odborné přípravy, systém průběhu odborné přípravy, 

způsoby výuky. Osnovami jednotlivých odborných příprav jsou zároveň stanoveny minimální 

požadavky na znalosti a dovednosti dané funkce. 

Německo. Sasko. Ministerstvo vnitra. Bekanntmachung des Sächsisches Staatministeriums 

des Innern zum Brandschutzbedarfsplan ze dne 7. listopadu 2005 [8]. 

Vyhláška ministerstva vnitra k požárně poplachovým plánům. Tento předpis stanovuje 

způsob zabezpečení katastrálního území obce jednotkami požární ochrany. Díky předpisu je 

možno si vytvořit představu o systému rozmístění jednotek požární ochrany v Sasku. 
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Diplomové a bakalářské práce: 

PAŤAVOVÁ, J.:Odborná příprava jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Diplomová 

práce. VŠB – TU Ostrava, 2011.67 s.[12]  

Diplomová práce se zabývá odbornou přípravou jednotek SDH obcí. Dělí se do pěti 

částí. Vychází ze stávajícího stavu odborné přípravy. Poznatky ze zahraničí shrnuje část třetí. 

Ve čtvrté kapitole je vyhodnocení dotazníkového průzkumu. Na základě získaných informací 

a poznatků jsou v poslední části definovány zásady odborné přípravy jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí. 

DIESSNER, J.:Hodnocení odborné přípravy členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obce 

na územním odboru Děčín. Bakalářská práce. VŠB – TU Ostrava, 2010.45 s.[13] 

Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení provádění odborné přípravy u jednotek 

SDH obcí na územním odboru Děčín. Je zde popsána odborná příprava v úzké souvislosti  

s možnostmi získání a prodloužení odborné způsobilosti. Poslední část je zaměřena na zjištění 

stavu provádění odborné přípravy a zhodnocení úrovně znalostí členů jednotek SDH obcí na 

územním odboru Děčín. Na základě zjištěných skutečností jsou v závěru uvedeny návrhy na 

zaměření odborné přípravy. 

BRONDIČ, M.:Nový systém vzdělávání členu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. 

VŠB – TU Ostrava, 2010, 32 s.[14] 

Diplomová práce shrnuje a hodnotí odbornou přípravu u jednotek SDH obcí. 

Poukazuje na slabá místa. Navrhuje možnosti řešení zjištěných nedostatků. Výsledkem je 

vznik nové formy vzdělávání, který by měl pomoci velitelům při přípravě odborné přípravy  

a zpřístupnil sebevzdělávání členů jednotek SDH obcí v této oblasti. 

MARTINKOVÁ K.: Analýza a návrh optimalizace systému školení členů jednotek sboru 

dobrovolných hasičů, bakalářská práce, Ostrava, VŠB-TUO, 2010, 48s.[15] 

Bakalářská práce se zabývá odbornou přípravou členů jednotek SDH obcí. Popisuje 

současný systém odborné přípravy. Pomocí statistik a dotazníků adresovaných JSDHO 

územního odboru Opava analyzuje současný stav odborné přípravy ve vazbě na aplikaci při 

řešení mimořádných událostí. Poslední část práce se zabývá návrhem optimalizace odborné 

přípravy, optimalizací dostupnosti školících materiálů a nastiňuje možnosti zlepšení členů 

JSDHO. 
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Rešerší byly získány z dané literatury základní informace pro napsání práce. 

Především o požadavcích na provádění odborné přípravy a získání odborné způsobilosti na 

funkce v jednotkách PO. 

1. Jednotky požární ochrany v ČR 

Požár nebo jiná mimořádná událost může vzniknout kdekoliv na území České 

republiky. K likvidacím nebo minimalizování následků mimořádných událostí jsou 

systematicky zřizovány jednotky PO.  

Jednotkou PO se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami 

(hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany (výbava 

automobilu, agregáty, apod.)[1]. 

 Úkolem jednotek PO je provést likvidaci požáru. Jednotky PO nemusí učinit veškerá 

opatření pro likvidaci živelných pohrom a jiných mimořádných událostí, ale musí provést 

takové práce a opatření, které vedou k odstranění bezprostřední hrozby ohrožující životy, 

zdraví a majetek obyvatel, či životní prostředí (viz. Obrázek 1). Jednotky PO plní také úkoly 

na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel [1].  

 

Obrázek 1 Základní úkoly jednotek PO [10] 

1.1. Druhy jednotek PO v ČR 

Zákon o PO [1] dělí jednotky PO § 65 na čtyři druhy. Liší se od sebe ve zřizovateli  

a vztahu osob, vykonávajících činnost v těchto jednotkách, ke zřizovateli jednotky PO. 

Jednotky PO se dělí takto: 
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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]. 

Každý druh jednotky PO má stanovenou jinou dobu výjezdu od vyhlášení poplachu  

a jinou maximální dobu dojezdu na místo zásahu. Pro každý druh jednotky PO jsou různé 

požadavky na hasiče z hlediska fyzické, zdravotní a odborné způsobilosti. Tato diplomová 

práce bude soustředěna pouze na jednotky SDH obce. 

Doba výjezdu jednotlivých druhů jednotek PO je stanovena ve vyhlášce č. 247/2001 

Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.  

(dále jen „vyhláška o jednotkách PO) [2]. Vyhláška stanovuje maximální dobu výjezdu: 

 2 minuty pro jednotky PO složené výlučně z hasičů z povolání, 

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

jednotce jako své povolání, 

 5 minut pro jednotky PO složené z hasičů uvedených v předchozích dvou 

bodech nebo hasičů, kterým byla určena pracovní pohotovost mimo pracoviště 

[2]. 

1.2. Kategorie jednotek PO v ČR 

Pro účely plošného pokrytí se dělí jednotky PO na: 

 jednotky s územní působností (zasahují i mimo území svého zřizovatele)  

 jednotky s místní působností (jednotky zasahují na území svého zřizovatele)  
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Dále se dělí do šesti kategorií JPO I až JPO VI, v návaznosti na druh jednotky PO. Přehled 

kategorií je uveden v tabulce (viz Tabulka 1)[1]. 

Tabulka 1 Kategorie jednotek [1]. 

Působnost Kategorie Druh 
Počet družstev na 

výjezd 

Doba 

výjezdu 

Doba 

jízdy 

územní 

JPO I 

jednotka 

hasičského 

záchranného 

sboru kraje 

jedno až tři družstva o 

zmenšeném početním 

stavu (1+3), družstvo 

(1+5) nebo jejich 

kombinace 

2 20 

JPO II/1 
jednotka sboru 

dobrovolných 

hasičů obce 1) 

jedno družstvo o 

zmenšeném početním 

stavu (1+3) 
5 10 

JPO II/2 

dvě družstva o 

zmenšeném početním 

stavu (1+3) 

JPO III/1 
jednotka sboru 

dobrovolných 

hasičů obce 2) 

jedno družstvo o 

zmenšeném početním 

stavu (1+3) 
10 10 

JPO III/2 

dvě družstva o 

zmenšeném početním 

stavu (1+3) 

místní 

JPO IV 

jednotka 

hasičského 

záchranného 

sboru podniku 

- 2 - 

JPO V 

jednotka sboru 

dobrovolných 

hasičů obce 

jedno družstvo o 

zmenšeném početním 

stavu (1+3) 

10 - 

JPO VI 

jednotka sboru 

dobrovolných 

hasičů podniku 

- 10 - 

Pozn: 

1) Pro zvýšení akceschopnosti a dodržení doby výjezdu jsou u této kategorie 

členové zaměstnáni na hlavní, vedlejší pracovní poměr, nebo byla určena pracovní 

pohotovost mimo pracoviště 

2) Členové vykonávají činnost většinou dobrovolně 
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1.3. Jednotky SDH obce v ČR 

Jednotky SDH obcí jsou nedílnou součástí systému jednotek požární ochrany. Obec 

zřizuje jednotku SDH obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly (např. na úseku ochrany 

obyvatelstva). Tato jednotka je organizační složku obce. Povinnost zřídit jednotku SDH obce 

je dána v zákoně o PO [1]. Pokud obec tuto jednotku nezřídí, je povinna sdružit prostředky 

pro společnou jednotku. Obec, která nezřizuje jednotku SDH obce, nebo společnou jednotku, 

musí zřídit požární hlídku, pokud to určí HZS kraje (viz. Obrázek 2) [1].  

 

Obrázek 2 Schéma možnosti zabezpečení území obce jednotkou PO 

Členové jednotky SDH obce svou činnost v jednotce vykonávají dobrovolně. Pro 

zvýšení akceschopnosti jednotky je možné zaměstnat členy v hlavním pracovním poměru.  

Povinnosti obce vůči jednotce SDH obce [1]: 

 udržovat akceschopnost jednotky SDH obce, 

 zabezpečovat odbornou přípravu členů jednotky SDH obce, 

 zabezpečovat materiální a finanční potřeby jednotky SDH obce, 

 zajišťovat péči o členy jednotky SDH obce,  

 poskytovat náhradu ušlého výdělku členu jednotky SDH obce, 

 zabezpečovat a hradit pro členy jednotky SDH obce preventivní zdravotní 

prohlídky, 

 zabezpečovat výstavbu a údržbu objektů požární ochrany 
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Jednotku SDH obce tvoří technika, věcné prostředky požární ochrany a členové. 

Přehled minimálních počtů a minimálních stavů je uveden v příloze vyhlášky o jednotkách 

PO [2]. Jednotka může být vybavena i další technikou a věcnými prostředky požární ochrany, 

pokud je předurčena k záchranným pracím, nebo plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. 

Každý člen musí být vybaven osobními ochrannými prostředky. 

2. Systém požární ochrany v Sasku 

Vzhledem k jinému systému požární ochrany země, odkud byly čerpány poznatky  

o odborné přípravě, je nutné uvést v této diplomové práci základní informace o tomto 

systému. 

Ve Spolkové republice Německo si každá spolková země organizuje požární ochranu 

samostatně. Spolkovou republiku Německo tvoří 16 spolkových republik. Každá spolková 

republika má svůj zákon o požární ochraně.  Vzhledem k rozdílnostem každé spolkové země 

budou v této diplomové práci popsány základní informace o organizaci požární ochrany  

v Sasku. Některé příklady budou konkrétně směřovány na kraj Saské Švýcarsko a východní 

Krušnohoří, popř. bývalý okres Sebnitz. Systém požární ochrany je dost odlišný od systému 

požární ochrany v České republice. Obecně lze říci, že požární ochrana v Spolkové republice 

Německo je převážně postavena na dobrovolných jednotkách PO a zodpovědnosti obcí.  

Sasko si organizuje požární ochranu a ochranu před katastrofami samostatně. V Sasku 

je platný zákon o ochraně před katastrofami, požární ochraně a záchranné službě (dále jen 

„zákon BRKG“) [5]. Zákon doplňují právní předpisy úřadů pro požární ochranu jednotlivých 

stupňů. 

Požární ochrana v Sasku je rozčleněna do čtyř úrovní [5]: 

1. Úřady pro požární ochranu, záchrannou službou a ochranu před katastrofami: 

 Ministerstvo vnitra – nejvyšší úřad pro požární ochranu, záchrannou službou  

a ochranu před katastrofami 

 Saské národní ředitelství - vyšší úřad pro požární ochranu, záchrannou službou 

a ochranu před katastrofami  

 Krajský úřad – nižší úřad pro požární ochranu, záchrannou službou a ochranu 

před katastrofami 

2. Obecními úřady pro požární ochranu jsou obce. 
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Tyto úřady mezi sebou spolupracují, ale hlavní zodpovědnost mají úřady nejnižšího 

stupně - obecní úřady pro požární ochranu.  

2.1. Základní povinnosti obce na úseku požární ochrany v Sasku 

V Sasku je za požární ochranu na území obce zodpovědná obec a za požární ochranu 

přesahující hranice obce, např. spolupráce mezi obcemi v operačním řízení, zodpovídá kraj 

(např. výjezd jednotky mimo svou územní působnost do jiného města). Všechny činnosti  

a úkoly spojené s požární ochranou si obec zabezpečuje sama ve své působnosti. Obec má 

tyto povinnosti na úseku požární ochrany [5]:  

 Zřídit, vybavit, udržovat  jednotku(-ky) požární ochrany a také vybavení 

potřebných prostor, staveb a zařízení v souladu s požárním řádem obce  

 Odbornou příprava členů jednotky PO  

 Zajistit vyrozumění a vyhlášení poplachu jednotce PO  

 Zajistit vhodné místní podmínky pro zásobování požární vodou 

 Zpracovat, aktualizovat, a pokud je nutné, koordinovat poplachový plán obce   

 Včasné předávání důležitých informací a dokumentů na operační střediska 

 Podporu vzdělávání v požární ochraně 

 Provádění kontrol požární bezpečnosti v souladu s §22 zákona BRKG [5] 

 Souhrnné správy o zásahu jejich jednotky PO 

Za požární ochranu v obci je zodpovědný starosta obce. Je zodpovědný i za funkčnost 

jednotky PO, včetně provádění odborné přípravy. Pokud dojde ke zranění nebo nehodě, musí 

prokázat, že jednotka má splněné všechny podmínky (odborná způsobilost, technický stav 

techniky, aj.). Starosta k plnění úkolů na úseku požární ochrany pověřuje další osoby,  

např. zaměstnance úřadu, velitele jednotky (jednotek), aj. 

2.2. Požární řád a poplachový plán obce v Sasku 

Obec musí zajistit pokrytí svého území jednotkami požární ochrany. Pro tento účel 

zpracovává požární řád obce a poplachový plán obce [5]. 

2.2.1. Požární řád obce 

Obec zpracovává, vydává a aktualizuje požární řád obce jako obecní vyhlášku. Každá 

obec si určuje počet jednotek PO, počet a druh techniky a počet personálu samostatně 
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v návaznosti na základní požadavky předpisů. Obec musí zajistit pokrytí své rozlohy 

jednotkou(-ami) PO [5]-[6],[8]: 

 optimálně z 90%, 

 minimálně z 80%, 

 možné výjimky uvedené ve směrnici (např. odlehlé skládky odpadů) [8]. 

Za optimální zabezpečení území obce je považováno, když jednotka PO je schopna  

do 13 minut dojet na 90% území. Za minimální zabezpečení území obce se považuje hranice 

80%. Pokud oblast zabezpečení je menší než 80%, musí obec rozhodnout o dalším postupu 

zajištění požární ochrany v nezabezpečené oblasti. Buď může zřídit další jednotku, nebo 

pokud je oblast v perimetru dostupnosti 13 minut jiné jednotky PO, může obec sepsat dohodu 

o zabezpečení oblasti s jinou obcí (podrobnosti v „systém rozmístění jednotek požární 

ochrany“)[8].  

Požární řád obce je vydáván na základě zákona BRKG [5], vyhlášky SächsFwVO[6], 

směrnice ministerstva vnitra ke zpracování požárního řádu obce [8]. Požární řád obce 

obsahuje[8]: 

 Stanovení úkolů jednotky PO, 

o Povinnosti, 

o Přenesené úkoly (kontrola požární bezpečnosti, vzdělávání v požární 

ochraně, aj), 

 Všeobecné informace o obci (počet obyvatel, rozloha, nejvyšší bod, atd.), 

 Stanovení rizikovosti, 

 Stanovení cílů ochrany (čas dojezdu na místo události, minimální počet sil  

a prostředků, atd.), 

 Požadované rozmístění požárních zbrojnic, 

 Stanovení základního vybavení pro místní působnost, 

 Stanovení dalšího vybavení (pro specifická rizika), 

 Stanovení minimálního počtu členů jednotky PO (minimálně dvojnásobek 

členů, než je počet sedadel ve vozidlech jednotky PO), 

 Posouzení, vyhodnocení, shrnutí požárního řádu obce. 

Ne každá obec má všechno vybavení pro řešení různých druhů mimořádných událostí. 

Rozsah vybavení závisí na velikosti obce, její finanční možnosti a velikosti jednotky.  

Např. dopravní nehody – ne všechny jednotky požární ochrany jsou vybaveny hydraulickým 
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vyprošťovacím zařízením. Obec musí zajistit v co nejkratším dosažitelném čase, aby se na 

místo zásahu dostavila jiná jednotka s potřebnou technikou a vybavením (pokud možno do 13 

minut). Toto zabezpečení určí v poplachovém plánu obce.  

2.2.2. Poplachový plán obce 

Poplachový plán obce se zpracovává na základě zákona BRKG [5]. Pro tvoření 

poplachového plánu obce jsou vydány návody, kterými se obce řídí [11]. Poplachový plán 

vychází z požárního řádu obce.   

Rozdělení poplachového plánu je dle typu událostí a rozsahu [11]:  

 Požáry  

o Malé (popelnice, jedno osobní vozidlo, atd.) 

o  Střední (požár bytu, sklepa, více aut, atd.) 

o Velké (celé objekty, atd.)  

 Technická pomoc  

o Malé (olejové skvrny, otevření bytu) 

o Střední (dopravní nehoda s jednou zaklíněnou osobou, záchrana osob) 

o Velké (dopravní nehoda s více zaklíněnými osobami, atd) 

 Zásah na nebezpečnou látku 

o Malé (kanystr, malá nádrž) 

o Střední (cisterna, radioaktivní/biologický - v obci) 

o Velké (více cisteren, radioaktivní/biologický - přesahující hranice obce) 

K jednotlivým druhům a stupňům poplachového plánu jsou určeny síly a prostředky  

v návodu pro tvorbu poplachového plánu [11].  

Zpracovávají se dvě části poplachového plánu pro obec. A to noční a denní část 

poplachového plánu z důvodu nesouměrného zabezpečení akceschopnosti jednotek požární 

ochrany [11]. Některé jednotky PO nejsou např. přes den akceschopné- členové dojíždějí  

za prací mimo obec. 

Zpracovaný poplachový plán obce se odesílá na krajský úřad ke kontrole, kde je 

zkontrolován nižším úřadem pro požární ochranu. Musí být schválen a podepsán starostou 

obce, jakožto nejvyšší osobou zodpovědnou za požární ochranu v obci. Po schválení je 

poplachový plán odeslán na operační středisko, které si tento plán zadá do systému [5]. 
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V případě ohlášení události zalarmuje operační středisko jednotky PO a techniku ve shodě 

s poplachovým plánem automaticky. Pokud se jedná např. o nahlášenou dopravní nehodu 

s více jak jednou zaklíněnou osobou, musí být automaticky přivolána jednotka (-ky)  

a technika s 2 hydraulickými vyprošťovacími zařízeními. 

2.2.3. Poplachový plán pro jednotlivé objekty 

Pro významné objekty, jako např. nemocnice, školy, historické budovy, aj., je 

zpracován poplachový plán pro jednotlivé objekty.  Je to obdoba operativní karty 

z dokumentace zdolávání požáru v ČR. Jsou zde vypsány [11]: 

 Základní informace o objektu 

 Informace pro velitele zásahu 

 Síly a prostředky potřebné k zásahu 

V případě vzniku události v tomto objektu jsou povolány okamžitě všechny jednotky 

uvedené v tomto plánu. Operační středisko má tyto objekty zadány do systému a automaticky 

se mu vygeneruje seznam jednotek včetně předurčení techniky.  

2.3. Finance 

Obec zajišťuje hrazení nákladů spojených s požární ochranou v obci ze svého 

rozpočtu. Obec má možnost zažádat o dotaci krajský úřad na činnost jednotky PO, a to na 

[11]:    

- Ochranné oblečení pro hasiče 

- Techniku – vozidla, speciální vybavení 

- Hasičské zbrojnice – nové nebo rekonstrukce 

Mnoho věcí se pořizuje za spoluúčasti financování krajského úřadu, ale na kraji se 

zjišťuje a kontroluje, zda je žádost oprávněná z pohledu potřeby a nutnosti. Pořizované věci 

se musí pořizovat v souladu s platnými normami (DIN) a předpisy. 

3. Jednotky požární ochrany v Sasku 

V Sasku jsou systematicky rozmístěny dobrovolné jednotky PO. Výjimkou jsou města 

Dresden, Leipzig, Chemnitz, kde jsou rozmístěny hasiči z povolání. Obecně lze říci, že území 

je zabezpečeno tak, aby do 13 minut byla na místě události (požáru) jednotka požární ochrany 
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s družstvem 1+8 [8].  Podrobnosti o rozmístění a zřizování jednotek budou popsány v části 

„systém rozmístění jednotek požární ochrany“. 

3.1. Druhy jednotek PO v Sasku 

V Sasku je několik druhů hasičů. Hasiči se dají rozdělit do dvou základních druhů.  

Na veřejné a podnikové jednotky PO, které se dále dělí: 

 Veřejné jednotky PO na: 

- hasiči z povolání 

- dobrovolní hasiči (dále „dobrovolné jednotky PO“) 

- určení dobrovolní hasiči 

Podnikové jednotky PO na: 

- závodní hasiči 

- hasiči podniku 

Hasiči z povolání 

Hasiči z povolání jsou v obcích nad 80000 obyvatel (§15 odst. 2 zákon BRKG [5])  

a podrobnosti o těchto jednotkách požární ochrany jsou uvedeny v §19 zákona BRKG [5]. 

Dobrovolné jednotky PO 

Obec s menším počtem než 80000 obyvatel má dobrovolné jednotky PO.  Dobrovolné 

jednotky PO nejsou dále děleny do kategorií jako v České republice. Všechny dobrovolné 

jednotky PO mají stejné povinnosti, shodnou odbornou přípravu, shodnou podporu 

financování. Některé dobrovolné jednotky PO mohou být předurčeny (zásah na NL), ale nijak 

je to neodlišuje od ostatních dobrovolných jednotek PO. Pouze mají rozšířenou odbornou 

přípravu. Dobrovolné jednotky PO jsou si rovny. Členem se muže stát občan, který [5]: 

 je minimálně 16 let starý 

 zdravotně způsobilý pro výkon služby 

 spolehlivý 

O jeho přijetí rozhoduje velitel jednotky PO. K zásahům vyjíždí až od 18 let 

 a po získání odborné způsobilosti. 
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Určení dobrovolní hasiči  

Pokud v obci nelze zřídit dobrovolné hasiče, hlavně pro nezájem ze strany obyvatel, 

má obec možnost ze zákona BRKG [5] ustanovit (určit) dobrovolné hasiče z řad obyvatel. 

Tím zabezpečí obec požární ochranu v obci. Určení dobrovolných hasičů je jednou  

z možností obce, jak zajistit požární ochranu. Téměř se nevyskytují, v celé Spolkové 

republice Německo jich je jen několik [5]. 

Podnikoví hasiči 

Závodní a hasiči podniku (podnikoví hasiči) jsou organizováni „soukromě“ a slouží 

k požární ochraně v podnicích a zařízeních [5]. 

3.2.  Úkoly jednotek požární ochrany v ČR a v Sasku 

Veřejné jednotky PO se podílejí na plnění úkolů obcí uložených zákonem BRKD [5], 

a to na:  

 boj s požáry   

 poskytování technické pomoci. 

Podílejí se mimo jiné na boji proti katastrofám, jako součást záchranných složek. Dále 

na eliminaci nebezpečí pro životní prostředí, technické pomoci, aj. Jednotky PO musí 

přijmout nezbytná bezpečnostní opatření, provést takové činnosti, které odvrátí hrozící 

nebezpečí. Mohu plnit i jiné úkoly, nesmí být však narušena jejich akceschopnost (§16 zákona 

BRKG [5]). 

3.3. Systém rozmístění jednotek požární ochrany v Sasku 

Jednotky požární ochrany jsou v Sasku rozmístěny tak, aby se na místo zásahu 

dostavila první jednotka PO do 13 minut s minimálním počtem jednoho družstva (1+8). Do 

dalších 5 minut se na místo události musí dostavit minimálně družstvo o zmenšeném 

početním stavu 1+5. Tyto podmínky byly zvoleny pro možnou záchranu osob při požáru 

v uzavřeném prostoru za pomoci tzv. „modelu kritického požáru bytové jednotky“ [8].   

Model kritického požáru bytové jednotky má tyto parametry: 

 Požár ve 2. nebo 3. patře 

 Požár se dále šíří 
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 Schodiště jako jediná úniková cesta je zakouřená 

 V požárem zasažené bytové jednotce je ještě jedna osoba 

 Včasné vyhlášení poplachu jednotce PO 

Za pomoci grafu (viz. Obrázek 3) byly určeny „hranice snesitelnosti CO“ ve 13. min,  

a „hranice resuscitace“ v 17. minutě.  

 

Obrázek 3 Křivka CO v místnosti [8].  

Z tohoto důvodu byl nastaven čas příjezdu prvního družstva do 13 minut. Tento čas je 

ještě následně dělen (viz. Obrázek 4): 

 čas zpozorování  

 čas činnosti operačního střediska 

 čas výjezdu jednotky PO 

 hasiči z povolání - 1 minuta 

 dobrovolní hasiči - 5 minut 

 čas dojezdu družstva (1+8) 

 hasiči z povolání - 8 minut 

 dobrovolní hasiči - 4 minuty 

 čas dojezdu družstva o zmenšeném početním stavu (1+5) 
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Obrázek 4 Časová osa příjezdu jednotek PO na místo události v Sasku 

Z modelu kritického požáru vycházejí i požadavky na minimální síly a prostředky  

u zásahu. Pro zásah na tento typ události byly stanoveny činnosti pro 18 hasičů. Na místo 

události se dostaví minimálně se dvěma vozidly s vybavením na hašení požáru (CAS, AS, 

DA). Základním útvarem pro řešení mimořádných událostí je družstvo 1+8 (viz. Obrázek 5). 

Družstvo je skládá z velitele družstva, strojníka, spojaře, a tří skupin: útočná skupina, skupina 

pro vodu, skupina pro hadice. Každá ze skupin má svého velitele.  

 

Obrázek 5 Organizace družstva 1+8 [16]. 
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3.3.1. Systém řídících důstojníků („Kreisbrandmeistersystem“) 

Jelikož v Sasku nejsou profesionální jednotky PO jako HZS ČR v České republice, je 

zbudován systém podpory velitele zásahu při řízení zásahu. Tento systém „systém řídících 

důstojníků“ („Kreisbrandmeistersystem“) je stanoven v každém kraji. Kraj má za povinnost 

ze zákona BRKG [5] ustanovit do funkce hlavního Krajského hasičského důstojníka 

v pracovním poměru (dále jen „hlavní řídící důstojník“). Hlavní řídící důstojník má stanovené 

úkoly zákonem BRKG [5]. Mezi tyto úkoly patří spolupráce s jednotkami požární ochrany  

a podpora řízení zásahu. Protože kraje jsou svou rozlohou velké a jeden pracovník by nestačil 

plnit všechny úkoly, má stanovené své zástupce (dále jen „řídící důstojník“) v tzv. 

inspekčních oblastech. Řídící důstojníci jsou voleni na dobu 6 let a musí splňovat odbornou 

způsobilost [5].   

Řídící důstojník má: 

 své hlavní zaměstnání a funkci řídícího důstojníka má jako tzv. vedlejší zaměstnání 

 služby v operačním řízení pro více inspekčních oblastí (střídání řídících důstojníků dle 

plánu) 

 odměnu za výkon funkce 

 od kraje přidělené vozidlo řídícího důstojníka, ve kterém je vybavení pro podporu 

zásahu má: mapy, operativní karty, GPS, notebook včetně softwaru pro podporu 

zásahu (např. stanovení dálkové dopravy vody s využitím dat GPS a mapových 

podkladů), databázi hydrantových sítí, další prostředky pro podporu zásahu.  

Řídící důstojník v organizačním řízení: 

 řídí se pokyny hlavního řídícího důstojníka a zastupuje ho v dané oblasti 

 jednou za kvartál svolává pro svou inspekční oblast poradu velitelů jednotek, 

seznamuje je s novinkami, upozorňuje na změny, aj 

Řídící důstojník v operačním řízení: 

 je ve svém zaměstnání, pokud dojde k mimořádné události (střední události) v oblasti, 

pro kterou má pohotovost, vyjíždí na místo události 

 plní funkci poradce velitele zásahu a podporu na místě události - není ve funkci 

velitele zásahu 

 přebírá velení u zásahu pouze v případě, že zásah probíhá velmi špatně 
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4. Současný systém odborné přípravy členů jednotek SDH obce 

v ČR 

Člen jednotky SDH obce může vykonávat službu v jednotce samostatně, pokud má 

odbornou způsobilost pro zastávanou funkci. Odbornou způsobilost získá na základě úspěšně 

provedené odborné přípravě. 

Odborná příprava 

Odborná příprava se provádí u jednotek PO za účelem získání odborných znalostí  

a praktických dovedností.  

Odborná příprava zahrnuje [1]: 

 teoretickou přípravu  

 praktický výcvik  

 tělesnou přípravu   

 různá cvičení  

Účelem provádění odborné přípravy je: 

 splnění podmínek pro získání odborné způsobilosti na zastávanou funkci,  

 získání specializace k výkonu speciální činnosti u jednotek (práce ve výškách  

a nad volnou hloubkou, obsluha motorových pil), 

 udržování a prohlubování potřebných znalostí a dovedností hasičů 

Odborná způsobilost 

Odbornou způsobilost získá člen pro zastávání své funkce po účasti na odborné 

přípravě a úspěšném ukončení této přípravy předepsaným způsobem. Odbornou způsobilost 

lze získat účastí na základní odborné přípravě, studiem, nebo v odborném kurzu [2]. 

4.1. Druhy odborné přípravy v ČR 

Základní odborná příprava 

Základní odborná příprava se provádí za účelem získání odborné způsobilosti  

na funkci zastávanou členem v jednotce PO [3].  
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Cyklická odborná příprava 

Cyklická odborná příprava se provádí za účelem prodloužení odborné způsobilosti člena 

zastávajícího v jednotce PO danou funkci [3].  

Pravidelná odborná příprava 

Pravidelná odborná příprava se provádí u jednotek SDH obcí. Cílem této odborné 

přípravy je prohloubení znalostí, praktických dovedností hasičů, které jsou požadovány pro 

výkon zastávané funkce, aby mohli plnit standardní úkoly stanovené jednotkám SDH obcí. 

Tuto odbornou přípravu řídí, organizuje a ověřuje velitel této jednotky [2]. 

4.2. Získání odborné způsobilosti v ČR 

Systém odborné přípravy pro získání odborné způsobilosti není shodný pro všechny 

členy jednotek SDH obcí. Základním rozdílem je, zda člen vykonává službu v jednotce SDH 

obce dobrovolně nebo jako své hlavní zaměstnání. Dále se systém odborné přípravy liší 

v závislosti na kategorii jednotky SDH obce. Přehled systému odborné přípravy členů 

jednotek SDH obcí je uveden na schématu (viz Obrázek 6).  
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V 40
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16h

S 40

40h

V 40
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16h

T 16

16h

S 16

16h

V 24

24h

Velitel družstva/

Velitel jednotky

Spojová služba 

T-SP A

120h

Technik

speciálních 

služeb

Strojník

Nositel

dýchací 

techniky

Hasič

 

Obrázek 6 Schéma systému odborné přípravy členů jednotek SDH obce v ČR 

Náplní této práce je porovnání modelu základní odborné přípravy člena v České 

republice a v zahraničí. Proto dále bude uvedena pouze základní odborná příprava člena v ČR, 

který vykonává činnost v jednotce SDH obce dobrovolně. 
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4.3. Základní odborná příprava člena v ČR 

Nově zařazený člen k jednotce SDH obce, ve věku minimálně 18 let, může vykonávat 

službu samostatně při zásahu až po absolvování základní odborné přípravy. Tuto odbornou 

přípravu musí absolvovat maximálně do 1 roku od zařazení do jednotky [2].  

Základní požadavky na odbornou způsobilost na funkci hasič jsou stanoveny v: 

 zákoně o PO [1]  

 vyhlášce o jednotkách PO [2]  

Dále jsou vydány:  

 pokyn generálního ředitele HZS ČR k provádění odborné přípravy a odborné 

způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniku [3],   

 pokyn generálního ředitele HZS ČR, kterým se stanovují normy znalostí hasičů 

[4].   

Základní odborná příprava se provádí v jednotce SDH obce. Za průběh celé této 

přípravy zodpovídá její velitel, a to za: 

 přípravu témat 

 samotné provedení 

 přezkoušení 

 vydání protokolu. 

Rozsah je nejméně 40 vyučovacích hodin [2]. Obsahem základní odborné přípravy 

člena jsou témata z oblasti [4]: 

 Organizace požární ochrany, 

 Bezpečnost práce 

 Požární prevence 

 Požární taktika 

 Věcné prostředky 

 Technický výcvik 

 Předlékařská pomoc 

V průběhu základní odborné přípravy člena získávají hasiči teoretické znalosti, které 

by si následně měli vyzkoušet v praktické části, aby si osvojili používání věcných prostředků 

PO při řešení mimořádných událostí. Po probrání všech témat by základní odborná příprava 
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měla být ukončena závěrečnou zkouškou. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky vydá 

velitel jednotky „potvrzení o vykonání závěrečné zkoušky“ [2]. Hasiči jsou pak oprávněni 

vykonávat samostatně činnost při [3]:  

 zásahu za normální i ztížené situace podle příslušné dokumentace při požárech 

 provádění záchranných prací při živelných pohromách a mimořádných 

událostech. 

5. Současný systém odborné přípravy členů dobrovolných 

jednotek PO v Sasku 

Odborná příprava v Sasku je prováděna na základě zákona BRKG [5], vyhlášky 

SächsFwVO [6], Služebního předpisu FwDV2 [7], krajské směrnice pro provádění odborné 

přípravy („Richtlinie zur Durführung der Ausbildung im Landkreis“) [9], a dalších předpisů. 

Členové jednotek PO, kteří vykonávají danou funkci, musí mít ukončenou příslušnou 

odbornou přípravu [7]. Úspěšná účast na kurzu je ověřena přezkoušením. Přezkoušení  

se skládá z: 

 praktické části  

 písemné části. 

Přezkoušením z praktických dovedností jsou členové prozkoušeni v rámci praktických 

cvičení dle předpisů jednotlivých spolkových zemí. Písemné přezkoušení se provádí  

na základě podkladů uvedených v osnovách jednotlivých kurzů [7]. 

Systém odborné přípravy je nastaven tak, aby cíle jednotlivých kurzů na sebe 

navazovaly.  

Systém odborné přípravy v Sasku je členěn do tří úrovní [7]: 

 odborná příprava mužstva 

 odborná příprava technického směru 

 odborná příprava členů ve vedoucí funkci 

V jednotlivých schématech odborných příprav je uveden u každého kurzu požadovaný 

minimální počet hodin. 
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5.1. Odborná příprava mužstva („Truppausbildung“) 

Odborná příprava mužstva je členěna dle nejmenšího organizačního článku a tím je 

skupina. Skupina se skládá ze dvou členů, ze kterých je jeden vedoucí skupiny 

(„Truppführer“) a druhý je člen skupiny-hasič („Truppman“). Odborná příprava mužstva je 

členěna [7]: 

 Člen skupiny: 

o Člen skupiny část 1 („Truppmannausbildung Teil1“) 

o Člen skupiny část 2 („Truppmannausbildung Teil2“) 

 Kurz „Velitel skupiny“ („Truppführer“) 

Schéma odborné přípravy mužstva je na obrázku (viz. Obrázek 7). Za nejzákladnější 

odbornou přípravu nového člena dobrovolné jednotky PO je považována „člen skupiny část 

1“. U jednotek PO vybavených dýchacími přístroji by měly být absolvovány kurzy 

„Radioprovoz“ a „Nositel dýchací techniky“. 

Truppführer

35h

Truppmann Teil 1 – TrT1 (Grundausbildungslehrgang)

70h

Truppmann Teil 2 – TrT2

80h

Sprechfunker

16h

Atemschutzgeräteträger

25h

 

Obrázek 7 Schéma odborné přípravy mužstva [7]. 

5.2. Odborná příprava technického směru („Technische Ausbildung“) 

Odborná příprava technického směru je nadstavbou odborné přípravy mužstva. Jedná 

se o specializační kurzy [7]: 

 Kurz „Radioprovoz“ („Sprechfunker“) 

 Kurz „Nositel dýchací techniky“ („Atemschutzgeräteträger“) 

 Kurz „Strojník“ („Maschinisten“) 

 Kurz „Technická pomoc“ („TechnischeHilfeleistung“) 
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 Kurz „Zásah na nebezpečnou látku - zásah“ („ABC - Einsatz“) 

 Kurz „Zásah na nebezpečnou látku – průzkum“ („ABC - Erkundung“) 

 Kurz „Zásah na nebezpečnou látku – dekontaminace osob/přístrojů“  

(„ABC - Dekontamination P/G“) 

 Kurz „Služba - technické prostředky“ („Gerätewarte“) 

 Kurz „Služba - dýchací technika“ („Atemschutzgerätewarte“) 

Tyto kurzy se provádí dle následujícího schématu (viz. Obrázek 8). Kurzy na sebe 

navazují a hierarchie se musí dodržet. Jednotlivé linie procházejí buňkami, které znázorňují, 

jaké kurzy musí člen absolvovat před zařazením do příslušného kurzu. Například pro kurz 

„strojník“ („Maschinisten“) musí mít člen absolvované obě části základní odborné přípravy 

člena a kurz „Radioprovoz“ („Sprechfunker“). 

Truppführer

35h

Truppmann Teil 1 – TrT1 (Grundausbildungslehrgang)

70h

Truppmann Teil 2 – TrT2

80h

Sprechfunker

16h

Atemschutzgeräteträger

25h

Technische

Hilfeleistung

35h

ABC-

Einsatz

70h

ABC-

Erkundung

35h

Maschinisten

35h

ABC-Dekon 

P/G 

35h

Gerätewarte

35h

Atemschutz

gerätewarte

35h

 

Obrázek 8 Schéma odborné přípravy technického směru [7]. 

5.3. Odborná příprava členů ve vedoucí funkci („Führungsausbildung“) 

Odborná příprava členů ve vedoucí funkci je určena pro členy od funkce „Velitel 

družstva“ a vyšší. Mezi tyto kurzy patří: 

 Kurz:  „velitel družstva“ („Gruppenführer“) 

 Kurz „velitel čety“ („Zugführer“) 

 Kurz „velitel roty“ („Verbandsführer“) 
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 Kurz „ Úvod do činnosti štábu“ („Einführung in die Stabarbeit“) 

 Kurz „Velení u zásahu na nebezpečnou látku“ („Führen im ABC Einsatz“) 

 Kurz „ Velitel jednotky“ („Leiter einer Feuerwehr“) 

 Kurz „Školitel jednotek PO“ („Ausbilder in der Feuerwehr“) 

Tyto kurzy se provádí dle následujícího schématu (viz. Obrázek 9). Kurzy na sebe 

navazují a hierarchie se musí dodržet. Všechny kurzy jsou vyučovány na spolkových 

(zemských) hasičských školách. V Sasku je touto školou „Landesfeuerwehrschule Sachsen“. 
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Obrázek 9 Schéma odborné přípravy členů ve vedoucí funkci [7] 

Náplní této práce je porovnání modelu základní odborné přípravy člena v České 

republice a v zahraničí. Proto dále bude uvedena pouze základní odborná příprava člena 

prováděna v Sasku u dobrovolných jednotek PO. 

5.4. Základní odborná příprava člena v Sasku („Truppmannausbildung“) 

Všichni členové dobrovolných jednotek PO se účastní stejné základní odborné 

přípravy člena. Základní odborná příprava člena je dělena do dvou celků: 
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 Člen skupiny část 1 

 Člen skupiny část 2 

 Odborná příprava pro mužstvo se provádí dle předpisů spolkových zemí.  Provádí  

se pro členy jednotek PO z celých územních spolků (např. krajů). Kurz je ukončen až po 

úspěšném absolvování  části 1 a 2. U jednotek požární ochrany vybavených dýchacích 

technikou by měli členové absolvovat kurzy „Radioprovoz“ a „Nositel dýchací techniky“ [7].  

Odborná příprava: Člen skupiny část 1- („Truppmannausbildung Teil1“) – TrT1 

Cílem je získání schopností a odborné způsobilosti pro funkci „člen skupiny-hasič“. 

Kurz je prováděn v souladu s osnovou kurzu [7]. Obsah kurzu je zaměřen především  

na oblasti: 

 Základy organizace požární ochrany 

 Věcné prostředky 

 Technický výcvik 

 Předlékařská pomoc 

 Požární taktika 

Tento kurz je organizován krajem. Na výzvu krajského úřadu velitelé jednotek podají 

žádost o zařazení člena do tohoto kurzu v následujícím školícím roce. Po seskupení žádostí je 

krajským úřadem stanoveno, kolik kurzů se uskuteční, místo konání a v jakých termínech 

proběhnou v daném roce. Minimální počet účastníku je 10 členů a maximální je 24 členů. 

Minimální věk, od kdy je možno se tohoto kurzu zúčastnit, je 16 let. Rozsah tohoto kurzu je 

70 hodin, které jsou členěny do několika částí (po 3. - 4. hodinách). Výuka probíhá 

v mimopracovní dobu v odpoledních a večerních hodinách v určených hasičských zbrojnicích 

[9].  

Tuto odbornou přípravu provádí školitel, který je určen krajským úřadem. Školitel 

musí mít odbornou způsobilost, kterou získal v odborném kurzu školitelů na „státní“ hasičské 

škole [7]. S odbornou přípravou, hlavně praktických částí, mu pomáhá jeden nebo více 

pomocníků. Ti musí mít minimálně odbornou způsobilost velitele družstva. Před zahájením 

kurzu obdrží školitel podklady od kraje. Školiteli a pomocníkům náleží za provedenou 

odbornou přípravu finanční odměna. Ta je stanovena v krajské směrnici [9]. 

Tento kurz je ukončen přezkoušením, které je formou: 
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 písemnou 

 praktickou 

Pokyny a podklady pro přezkoušení dostane školitel od krajského úřadu. Po úspěšném 

absolvování tohoto kurzu se může člen účastnit odborné přípravy „Radioprovoz“ a „Nositel 

dýchací techniky“. Člen se může účastnit zásahů, pokud dovršil věku 18 let. Za zcela 

ukončenou základní odbornou přípravu člena se považuje absolvování a úspěšné ukončení 

kurzu „člen skupiny část 2“ [9]. 

Odborná příprava: Člen skupiny část 2 („Truppmannausbildung Teil2“) - TrT2 

Druhou část základní odborné přípravy člena absolvuje člen ve své jednotce. Cílem je 

samostatné osvojení plnění funkce hasiče u jednotky. Kurz je prováděn v souladu s osnovou 

kurzu [7].  Převážná část kurzu je zaměřena na praktický výcvik a simulaci zásahové činnosti, 

především: 

 požární zásah 

 záchrana osob a sebezáchrana 

 technická pomoc 

Hasič se seznamuje se zvyklostmi v jeho jednotce. Rozsah této části je minimálně  

80 hodin, které se musí proškolit v období 2 let. Dílčí části kurzu jsou rozděleny dle zvyklostí 

jednotky, většinou do 3 - 4 hodinových sekcí. Odborná příprava se provádí v mimopracovní 

dobu, v odpoledních nebo večerních hodinách. 

Za provedení odborné přípravy je zodpovědný velitel jednotky. Velitel provádí 

přezkoušení z této části kurzu v souladu s krajskou směrnicí [9]. Po úspěšném absolvování 

druhé části kurzu zašle velitel jednotky příslušné formuláře na krajský úřad. Ten následně 

vystaví osvědčení o absolvování základní odborné přípravě člena.   
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6. Porovnání základní odborné přípravy členů v ČR a v Sasku 

V následující části bude porovnána základní odborná příprava členů dobrovolných 

jednotek PO v České republice a Sasku. I když se jedná o dvě země, s odlišným systémem 

požární ochrany, dobrovolné jednotky PO plní téměř shodné úkoly. Členové dobrovolných 

jednotek PO by měli mít tedy podobné znalosti a dovednosti pro řešení mimořádných 

událostí, které získali v základní odborné přípravě členů. Porovnáním bude sledováno, zda  

a jak se od sebe liší systém této odborné přípravy. Budou sledovány užitečné poznatky, které 

by mohly být přínosem ke zlepšení provádění základní odborné přípravy členů v České 

republice.  

Porovnání bude provedeno v těchto směrech: 

 Obsah základní odborné přípravy člena 

 Rozsah a osnova základní odborné přípravy člena 

 Odbornost osoby provádějící základní odbornou přípravu člena  

 Transparentnost provádění odborné přípravy 

V následujících odstavcích bude provedeno porovnání dle jednotlivý směrů. 

6.1. Porovnání obsahů základní odborné přípravy člena v ČR a v Sasku 

Při porovnání obsahu základní odborné přípravy člena prováděné v ČR a v Sasku  

je nutné vycházet z minimálních požadavků na znalosti a dovednosti hasiče. Minimální 

požadavky na znalosti a dovednosti hasiče jsou v České republice stanoveny Normou znalostí 

na funkci hasič [4], v Sasku jsou stanoveny ve Služebním předpise [7]. Předpisy se od sebe 

liší ve formě zpracování a zatřídění témat. Aby mohlo být provedeno porovnání, bylo nutné 

určit společné tematické okruhy. Tyto společné okruhy byly zvoleny dle skupin odborných 

znalostí uvedených v Normě znalostí [4]. Při porovnávání byla přiřazována podobná témata 

z osnovy základní odborné přípravy členů v Sasku ke společným okruhům. Společnými 

tematickými okruhy jsou: 

 A - Organizace požární ochrany 

 B - Bezpečnost práce 

 C - Požární prevence 

 D - Požární taktika 

 E - Věcné prostředky 
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 F - Technický výcvik 

 G - Předlékařská pomoc a psychologická příprava 

Porovnání obsahů základních odborných příprav členů bylo provedeno následovně. 

Samostatně bylo provedeno porovnání jednotlivých společných tematických okruhů A až G. 

V každém společném okruhu byla sledována shodná témata a dále byla sledována témata, 

která jsou v jednotlivých osnovách navíc, nebo jsou řešena jiným způsobem (např. jinou 

formou výuky). Tato témata jsou vypsána v tabulce „Porovnání osnov základních odborných 

příprav členů“. Na konci každého porovnání jednotlivých shodných okruhů jsou uvedeny 

„Využitelné poznatky ze Saské základní odborné přípravy člena“. Zde jsou uvedeny z mého 

pohledu pozitivní poznatky, které by mohly být přínosem pro zlepšení základní odborné 

přípravy člena v České republice. Následně jsou porovnány obsahy a popsány rozdíly,  

dle jednotlivých částí.  

A - Organizace požární ochrany 

V této části nebyly nalezeny při porovnání významné rozdíly. Obecně je probrána 

organizace požární ochrany, práva a povinnosti hasiče, povinnosti občanů.  

Během odborné přípravy v Sasku jsou probrána pouze základní témata z oblastí 

systému požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Témata jsou konkretizována v osnově. 

Témata těchto oblastí jsou rozložena do několika navazujících kurzů, vždy s ohledem  

na zastávanou funkci. 

Během odborné přípravy v Sasku jsou probrána důležitá ustanovení pravidel silničního 

provozu. V Sasku jedna ze skupin družstva zajišťuje bezpečnost na místě události, a to i na 

pozemních komunikacích. 

V rámci odborné přípravy v Sasku není člen seznámen s vedením dokumentace a evidencí. 

Člen ve funkci hasiče nevede dokumentaci a evidenci. Potřebné informace o vedení 

dokumentace získá v příslušném odborném kurzu (např. Nositel dýchací techniky, Strojník). 

Dále jsou uvedena shodná témata a zjištěné rozdíly témat obsahu (viz. Tabulka 2). 
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Tabulka 2 Organizace požární ochrany: Porovnání osnov základních odborných příprav 

členů. 

 

 Poznámky 

  
ČR Sasko 

Shodná témata obou 

posuzovaných 

obsahů odborných 

příprav 

Systém požární ochrany Pouze: úkoly, zřizovatel, druhy jednotek PO,  

Základní povinnosti 

fyzických osob 

  

  

Ochrana obyvatelstva  Úkoly a organizace ochranny obyvatelstva 

Organizace jednotlivých 

služeb 

  

  

Organizace vlastní 

jednotky PO 

  

  

Práva a povinnosti hasiče   

  

 

   

Zjištěné rozdíly v 

obou posuzovaných 

obsazích odborných 

příprav 

Sasko Některá témata ze systému požární ochrany probrána 

až v navazujících kurzech 

Konkrétní základní témata z oblasti ochrany 

obyvatelstva 

Důležitá ustanovení pravidel silničního provozu 

ČR Vedení základní dokumentace a evidence, která je 

vedena a uložena u jednotky požární ochrany  

Využitelné poznatky ze Saské základní odborné přípravy člena: 

Soustředit se pouze na základní informace u témat systém požární ochrany, ochrana 

obyvatelstva. Témata v České normě znalostí [4] jsou příliš obecná (např. ochrana 

obyvatelstva). Konkretizovat podrobněji témata, která mají být „minimální znalostí“. Hasič 

nevede dokumentaci a evidenci, pokud není určen velitelem jednotky. Vedení dokumentace  

a evidence pro funkci hasič je nadbytečné. 

B - Bezpečnost práce 

Bezpečnost práce je důležitou součástí obou posuzovaných obsahů. Bezpečnost práce 

je zaměřena především na používání věcných prostředků požární ochrany, ať už výstroje  

či výzbroje, dále na bezpečnost na místě události.  

 Člen skupiny“ v Sasku neprovádí kontrolu a údržbu věcných prostředků. To provádí 

technik s příslušnou odbornou způsobilostí.   

Člen v Sasku je seznámen s možnými nebezpečími spojenými s pracemi při ochraně 

obyvatelstva. Dále je člen seznámen s obecnými zásadami chování na místě události, a ví jaká 

nebezpečí je možné očekávat. Ze systému členění funkcí v družstvu je „velitel skupiny“ 
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v Sasku odpovědný za bezpečnost ve skupině. Proto jsou témata bezpečnosti rozdělena do 

více kurzů. Členové v Sasku jsou seznámeni s okolnostmi spojenými s úrazy a škodami 

vzniklých při likvidaci mimořádné události. Dále jsou uvedena shodná témata a zjištěné 

rozdíly témat obsahu (viz. Tabulka 3). 

Tabulka 3 Bezpečnost práce:  Porovnání osnov základních odborných příprav členů 

 

 Poznámky 

  
ČR Sasko 

Shodná témata obou 

posuzovaných 

obsahů odborných 

příprav 

Bezpečné používání 

věcných prostředků 

  Bez rozsahu kontrol, 

způsobu ošetřování 

Uložení věcných 

prostředků na mobilní 

požární technice 

  

  

Nebezpečí na místě 

události  

  

  

Zásady bezpečného 

chování na místě události 

  

  

Vybavení osobními 

ochrannými prostředky 

  

  

Provést sebezáchranu 

předepsaným způsobem 

  

  

Předepsaný způsob 

značení nebezpečných 

látek 

  

  

Ochranné vlastnosti 

osobních ochranných 

prostředků 

  

  

 

   

Zjištěné rozdíly v 

obou posuzovaných 

obsazích odborných 

příprav 

Sasko Téma o nebezpečí spojená s ochranou obyvatelstva 

Téma úrazové pojištění- jak se chovat při úrazu, 

škodě 

Značná část zodpovědnosti i v bezpečnosti 

převedena na velitele skupiny až v navazujícím 

kurzu 

ČR Předepsaný způsob označování hlavních vypínačů 

a uzávěrů elektřiny, plynu, vody 

Vypínání elektrického proudu 

 

Využitelné poznatky ze Saské základní odborné přípravy člena:  

Bezpečnost obzvláště u jednotek PO je důležitá. Témata bezpečnosti by měla být 

probrána dle předpisů jednotlivých zemí.  

Je vhodné probrat a zdůraznit v rámci odborné přípravy téma „úrazy a škody vzniklé 

při likvidaci mimořádné události“. Pokud členové nebudou vědět o povinnosti hlásit škody  
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a úrazy svému veliteli jednotky, bude docházet ke komplikacím při následném řešení 

konkrétních situací. 

C - Požární prevence 

Při  posuzovaní obsahů byly zjištěny zásadní rozdíly v oblasti požární prevence. 

V české Normě znalostí [4] na funkci hasič jsou témata týkající se úkolů státního požárního 

dozoru, dokumentace zdolávání požáru, druhy zásahových cest, atd. V německém Služebním 

předpise[7], v oddílech týkajících se základní odborné přípravy člena, není téma týkající  

se požární prevence. Pokud jsou v průběhu kurzu probrány základní informace k požární 

prevenci, je jich tak málo, že nejsou zapsány v osnově. Součástí kurzu „velitel skupiny“  

je pouze 1 hodinové téma preventivní požární hlídka. První témata např. požární bezpečnosti 

staveb, jsou až součástí kurzu „Velitel družstva“. 

Využitelné poznatky ze Saské základní odborné přípravy člena:  

Členové v Sasku jsou seznamováni s tématikou požární prevence v průběhu odborné 

přípravy ve většině případů v praktických ukázkách či cvičeních. V rámci této přípravy 

navštěvují důležité objekty ve svém hasebním obvodu. Při těchto prohlídkách jsou konkrétně 

seznamováni s požárně bezpečnostními zařízeními a je jim vysvětlena jejich funkce. Dále jsou 

seznámeni se způsobem zásobování hasební vodou v objektu, aj. Se zařízeními pro 

zásobování hasební vodou jsou seznamováni například při praktickém výcviku, nebo při 

pravidelných kontrolách stavu hydrantové sítě v hasebním obvodu. 

D - Požární taktika 

V požární taktice obou posuzovaných obsahů je hlavním cílem proškolit členy 

v oblasti zdolávání požáru a řešení záchranných prací. Hlavními tématy jsou teorie hoření  

a hašení, základní vlastnosti hasebních látek a jejich použití, záchranné práce, záchrana osob. 

V této části byly zjištěny odlišnosti v obsahu. Je to především dáno rozdělením funkcí  

a činností v družstvu u jednotek požární ochrany v Sasku. 

Základy teorie hoření a hašení v Sasku. Jedná se pouze o úvod do této problematiky. 

Probrána jsou pouze témata proces hoření, produkty hoření, třídy požáru, hlavní hasební 

účinky se zaměřením na ochlazování, inertizaci. Další témata, jako hlavní a vedlejší hasební 

účinky látek, správné nasazení a aplikace hasební látky při zásahu, jsou až součástí kurzu 

„velitel skupiny“. Člen skupiny pouze „pomáhá“ při bojovém rozvinutí. Aplikace hasební 

látky je na „veliteli skupiny“.  
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V rámci požární taktiky v Sasku jsou i konkretizována témata se zaměřením  

na ochranu obyvatelstva. Členové v Sasku jsou v rámci základní odborné přípravy členů 

seznámeni pouze s problematikou nebezpečných látek (základní nebezpečí na místě zásahu, 

jak se chovat, značení). Pro zásahy na nebezpečné látky jsou dále speciální kurzy („zásah“, 

„průzkum“, „dekontaminace osob a věcí“). Dále jsou uvedena shodná témata a zjištěné 

rozdíly témat obsahu (viz. Tabulka 4). 

Tabulka 4 Požární taktika: Porovnání osnov základních odborných příprav členů 

 

 Poznámky 

  
ČR Sasko 

Shodná témata obou 

posuzovaných 

obsahů odborných 

příprav 

Dělení hořlavých látek   

  

Teorie hoření Proces hoření, produkty hoření, třídy požáru, 

Teorie hašení Pouze: ochlazování, inertizace 

Vlastnosti hasebních látek Pouze: druhy hasebních látek 

Způsoby a metody 

provádění záchrany osob 

  

  

Obvyklé způsoby pohybu 

na místě události 

  

  

 

   

Zjištěné rozdíly v 

obou posuzovaných 

obsazích odborných 

příprav 

Sasko Teorie hoření a hašení - rozdělena i do 

navazujících kurzů - pouze seznámení 

Záchranná opatření v oblasti ochrany obyvatelstva 

ČR Orientace v předurčeném hasebním obvodu 

jednotky, schopnost navigovat 

Záchranné práce v přítomnosti nebezpečných látek 

Způsoby otevírání konstrukcí stropů, stěn, podlah, 

a střech bez nepřiměřených škod 

Způsoby a metody záchrany zvířat 

Využitelné poznatky ze Saské základní odborné přípravy člena: 

Vzhledem k taktice zásahu a členění družstev v České republice nelze aplikovat 

všechny poznatky, jak je tomu v Sasku. Bylo by vhodné redukovat některá témata z této 

oblasti a základy směřovat na praktické ukázky při výuce.  

Témata týkající se nebezpečných látek jsou dle mého názoru nadbytečná. V Normě 

znalostí [4] je uvedeno: „Umí provádět záchranné práce s přítomností nebezpečných látek“  

a dále je v témže předpisu vysvětleno: „umí, ovládá, dovede - předvedení skutečné činnosti 

jednotlivce nebo družstva podle schválených postupů. Výraz je užíván u činností, které  

je možné při prokazování dovedností předvést“. Za přítomnosti neznámé nebezpečné látky  
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je nutno použít ochranný oblek nejvyššího stupně ochrany společně s izolačním dýchacím 

přístrojem. To ovšem člen po absolvované základní odborné přípravě člena není oprávněn 

použít. Bylo by vhodné poskytnout pouze základní informace a další témata probrat 

v nějakém specializačním kurzu.  

E - Věcné prostředky 

Věcné prostředky, kterými jsou české a německé jednotky PO vybaveny, jsou 

podobné. Odlišnosti jsou dány spíše místními zvyklostmi a historickými zkušenostmi  

(např. pojízdné hadicové navijáky na vozidlech). Snahou je proškolit a vycvičit člena  

ke správnému a bezpečnému používání osobních ochranných prostředku a věcných 

prostředků požární ochrany, kterými je jednotka vybavena. Přesto v této oblasti byl nalezen 

zásadní rozdíl.  

V německých osnovách nenalezneme téma zabývající se používáním radiostanic. 

Hasič pouze se základní odbornou přípravou má nad sebou v družstvu vždy nadřízeného 

velitele skupiny. Není tedy potřebné, aby hasič měl oprávnění k používání radiostanice. 

Odbornou způsobilost pro používání radiostanice mohou získat ve speciálním kurzu 

„Radioprovoz“. Podmínkou, kdy hasič musí mít kurz „Radioprovoz“ je, pokud se bude 

účastnit kurzu „Nositel dýchací techniky“, protože při používání dýchací techniky hasiči  

u zásahu na sebe „nevidí“. V české Normě znalostí [4] na funkci hasič je součástí dovedností  

i obsluha radiostanice.  

Při odborné přípravě v Sasku je soustředěna pozornost na znalost umístění  

a bezpečného ovládání věcných prostředků v základní výbavě vozidla pro hašení požárů 

(„Löschfahrzeug-LF“). Toto vozidlo je určeno pro přepravu družstva a má základní výbavu 

stanovenou Německou normou (DIN). V druhé části TrT2 se členové seznamují s ostatní 

požární technikou ve vlastní jednotce. Jedná se například o technické automobily, 

automobilové žebříky, aj.  

Členové po absolvování základní odborné přípravy nejsou oprávněni používat 

hydraulické vyprošťovací zařízení. Pro obsluhu tohoto zařízení je určen samostatný kurz. 

Mohou používat pouze zařízení pro manipulaci s těžkými předměty (zvedací vaky, 

kladkostroj). 

Pokud je jednotka SDH obce v ČR předurčena pro zásah při dopravní nehodě, nebo 

pro zásah na nebezpečnou látku, měli by členové dle Normy znalostí [4] znát i věcné 
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prostředky určené pro zásahy těchto typů. Dále jsou uvedena shodná témata a zjištěné rozdíly 

témat obsahu (viz. Tabulka 5). 

Tabulka 5 Věcné prostředky: Porovnání osnov základních odborných příprav členů 

 

 Poznámky 

  
ČR Sasko 

Shodná témata obou 

posuzovaných 

obsahů odborných 

příprav 

Druhy, vlastnosti, funkce, 

místo uložení věcných 

prostředků požární 

ochrany 

  

TrT1 pouze uložené na 

vozidle Löschfahrzeug 

(LF) 

Hasicí přístroje 

Seskokové matrace 

Přenosné žebříky 

Pneumatické vaky 

Základní prostředky pro 

práci ve výškách a nad 

volnou hloubkou 

Přívodní, výtlačné, a 

pomocné příslušenství 

  

  

Ochranné prostředky 

jednotlivce 

  

  

 

   

Zjištěné rozdíly v 

obou posuzovaných 

obsazích odborných 

příprav 

Sasko Typy hasičských vozidel: 

V TrT1 základní rozdělení vozidel a jejich výbava 

V TrT2 seznámení se speciální technikou u 

jednotky (Automobilové žebříky, technická 

vozidla, aj). 

Seznámení s věcnými prostředky v základní 

výbavě vozidla pro hašení požárů 

ČR Přetlakový ventilátor 

Pomocné čerpadlo 

Prostředky pro práci na vodě 

Prostředky pro práci s nebezpečnými látkami* 

Hydraulické vyprošťovací zařízení* 

* pokud je jednotka předurčena k řešení těchto mimořádných událostí 

Využitelné poznatky ze Saské základní odborné přípravy člena: 

Znalosti a dovednosti z radioprovozu nemusí být zásadní podmínkou pro absolvování 

základní odborné přípravy členů. Odborná příprava by měla být soustředěna na výcvik  

s nejzákladnějším vybavením jednotky a seznámení se s ním. Bylo by vhodné konkrétně 

stanovit základní věcné prostředky PO pro funkci hasič u jednotky SDH obce, které by měl 

člen znát. Nezahrnovat do základní odborné přípravy člena veškeré vybavení, kterým  
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je jednotka vybavena. Zvážit nutnost zařazení hydraulického vyprošťovacího zařízení  

a prostředky pro práci s nebezpečnými látkami. 

F - Technický výcvik 

Obsahy těchto částí jsou podobné. Cílem této části je získání základních dovedností  

ve družstvu (v Německu ve vazbě na skupinu) při zásahu na požár a zásahy technického typu. 

Výcvik je prováděn na základě cvičebního řádu [17] na české straně a na straně německé  

na základě Služebního předpisu [16].  

Členové v Sasku v první části - TrT1 nejprve nacvičují výbavu v návaznosti na funkci 

ve družstvu. V druhé části - TrT2 pak probíhá výcvik v bojovém rozvinutí. Pří nácviku  

na technické zásahy je věnován výcvik podpůrným činnostem u zásahu, jako je například 

osvětlení a zabezpečení místa události. Vyprošťování osob z havarovaných vozidel je určen 

v Sasku samostatný kurz. Obsluha plošiny automobilové plošiny nebo koše automobilového 

žebříku je taktéž náplní jiného kurzu. 

Člen v ČR se učí aplikovat hasební látky ve všech jejich modifikacích. To v Sasku  

je až náplní kurzu „velitel skupiny“.  

V Normě znalostí [4] nejsou konkretizována témata, která by měla být probrána  

ze cvičebního řádu [17]. Dále jsou uvedena shodná témata a zjištění rozdíly témat obsahu 

(viz. Tabulka 6). 

Tabulka 6 Technický výcvik: Porovnání osnov základních odborných příprav členů. 

 

 Poznámky 

  
ČR Sasko 

Shodná témata obou 

posuzovaných 

obsahů odborných 

příprav 

Cvičební řád jednotek PO Nejsou konkretizována 

témata. 

TrT1 umět se na pokyn 

samostatně vyzbrojit z 

vozu na požární zásah. 

 

TrT2 návaznost na 

TrT1a samostatné 

provádění bojového 

rozvinutí. 

Zajištění sebe sama proti 

pádu 

  

  

Jistit jinou osobu   

  

Provést sebezáchranu 

slaněním na opasku 

  

  

Vázat a používat uzly   
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Zjištěné rozdíly v 

obou posuzovaných 

obsazích odborných 

příprav 

Sasko Technický zásah: 

Osvětlení místa zásahu 

Zajištění místa zásahu 

Manipulace s těžkými předměty 

ČR Aplikace hasebních látek 

Záchranné práce na vodě 

Postupy a schopnost provádět vyprošťování osob z 

havarovaných vozidel* 

Obsluha plošiny automobilové plošiny nebo koše 

automobilového žebříku 

* pokud je jednotka předurčena k řešení těchto mimořádných událostí 

 

Využitelné poznatky ze Saské základní odborné přípravy člena: 

Soustředit se na základy výcviku a využívat pro výcvik základní vybavení vozidla. 

Provádět výcvik ve družstvu o zmenšeném početním stavu 1+3. Všechna témata nemusí být 

součástí základní odborné přípravy člena.  

G - Předlékařská pomoc a psychologická příprava 

Obsahy těchto částí se trochu liší. Účelem je získání základních znalostí a dovedností 

při poskytování první pomoci.  

V rámci odborné přípravy TrT1  v Sasku jsou probrána témata - manipulace  

a transport pacienta. 

Velmi důležitá je psychologická příprava. Hasiči by měli vědět, jak se chovat 

v krizové situaci, nebo kam se obrátit v případě osobní potřeby (Posttraumatická intervenční 

péče). Dále jsou uvedena shodná témata a zjištění rozdíly témat obsahu (viz. Tabulka 7). 
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Tabulka 7 Předlékařská pomoc a psychologická příprava: Porovnání osnov základních 

odborných příprav členů. 

 

 Poznámky 

  
ČR Sasko 

Shodná témata obou 

posuzovaných 

obsahů odborných 

příprav 

Zjištění základních 

životních funkcí 

    

Resuscitace     

Ošetření při zranění: 

krvácení, 

popálení 

    

 

   

Zjištěné rozdíly v 

obou posuzovaných 

obsazích odborných 

příprav 

Sasko Manipulace a transport raněného 

ČR Psychologická příprava 

Systém zdravotnické záchranné služby 

 

Využitelné poznatky ze Saské základní odborné přípravy člena: 

V rámci základní odborné přípravy zařadit i manipulaci s pacientem (např. ve 

spolupráci se zdravotní záchrannou službou). Naučit se ovládat k tomu určené prostředky.  

Výše je popsáno porovnání obsahů tematických okruhů základních odborných příprav 

členů v ČR a v Sasku. Důležité je ovšem i to, kolik času se věnuje jednotlivým tematickým 

okruhům. Proto následně bude provedeno porovnání základních odborných příprav členů 

v ČR a v Sasku z pohledu rozsahu a osnovy.   

6.2. Rozsah a osnova základní odborné přípravy členů v ČR a v Sasku 

V této části bude popsáno porovnání základních odborných příprav členů v ČR  

a v Sasku z hlediska rozsahu a osnovy. Porovnání bude provedeno z pohledu: 

 Celkový rozsah 

 Náplň jednotlivých částí  

Celkový rozsah 

Základní porovnání z pohledu rozsahu bylo provedeno na základě legislativních 

požadavků na minimální rozsah základní odborné přípravy člena: 

 Pro členy jednotek SDH obcí v České republice je dáno vyhláškou  

o jednotkách PO [2]. 
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 Pro členy dobrovolných jednotek PO v Sasku je dáno Služebním předpisem [7] 

Jak bylo uvedeno výše, člen jednotky SDH obce může používat radiostanici. Proto  

je nutné připočíst k základní odborné přípravě člena v Sasku kurz „Radioprovoz“, aby rozsah 

odpovídal obsahu obou odborných příprav. Základní přehled rozsahu odborné přípravy  

je uveden v tabulce (viz. Tabulka 8). 

Tabulka 8 Porovnání rozsahu základních odborných příprav v ČR a v Sasku 

 

  ČR     Sasko 

Rozsah 

Počet částí 1   2(3*) 

Stanovený 

minimální 

rozsah 

ZOP 40   TrT1 70   

  

  

TrT2 80   

    

 

SprchF 16   

celkem 40   celkem 166   

Během 

doby 
1 roku 3 roky 

* samostatné školení z radioprovozu, v ČR součástí ZOP  

 

Z této tabulky jsou patrné rozdíly: 

 Značné rozdíly ve stanovených minimálních hodinách (vyučovací hodina  

je shodná, tzn. 45min) 

 Rozdělení do více částí v Sasku 

 Rozdíly v době realizace 

Ačkoli jsou obsahy těchto základních odborných příprav člena dosti podobné, rozsahy 

se od sebe značně liší. V Sasku je rozsah více jak čtyřnásobný.  

Náplň jednotlivých částí 

V této části budou porovnány osnovy ve vztahu k rozsahu jednotlivých tematických 

okruhů. Osnova základní odborné přípravy člena je v Sasku dána Služebním předpisem [7]. 

V České republice osnova základní odborné přípravy člena není stanovena! 

Aby mohlo být provedeno porovnání osnov ve vztahu k rozsahu jednotlivých 

tematických okruhů, rozhodl jsem se postupovat následujícím způsobem: 
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 Sestavit osnovu v souladu s Normou znalostí [4] a dalších předpisů [2],[3]. 

 K jednotlivým tématům přiřadit předpokládanou dobu výuky. 

 Pro ověření předpokládané doby výuky provést základní odbornou přípravu 

členů. 

Na základě minimálních znalostí a dovedností hasiče stanovených Normou znalostí [4] 

a v souladu s pokynem generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 36/2003 

[3] a dalších předpisů [2] jsem sestavil osnovu pro základní odbornou přípravu člena  

(Příloha 1). Rozsah 40 hodin byl rozdělen do 5 vyučovacích dnů. Snaha byla, aby témata na 

sebe navazovala a byla pokud možno rovnoměrně rozdělená teoretická a praktická příprava. 

Poté byla k jednotlivým tématům přiřazena předpokládaná doba výuky.  

Porovnání obsahů osnov v tuto chvíli je možné vyjádřit grafem (viz. Obrázek 10). 

V grafu jsou jednotlivé tematické části vyjádřeny v procentech z celkového obsahu základní 

odborné přípravy. 

 

Obrázek 10 Graf porovnání rozsahu v první fázi 

V grafu (viz. Obrázek 10) je viditelné, že zastoupení jednotlivých tematických částí je 

podobné. Pouze u D- požární taktika a F- technický výcvik jsou významné rozdíly. Součástí 

témat požární taktiky české normy znalostí [4] jsou témata, která je vhodné procvičit 

0% 
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10% 
15% 
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25% 
30% 
35% 

40% 

45% 

O A B C D E F G 

O A B C D E F G 

Česko 3% 6% 13% 3% 33% 18% 16% 10% 

Sasko 4% 6% 5% 0% 18% 13% 41% 12% 



43 

 

prakticky (např. způsoby záchrany osob). V normě znalostí jsou však popsána pod slovem 

ZNÁ, což znamená prokázání teoretických znalostí ústní nebo písemnou formou [4].  

Pro ověření předpokládané doby výuky byla provedena samostatná základní odborná 

příprava členů. Pro tento účel jsem oslovil jednotky SDH obcí v okolí mého bydliště, zda 

nemají nové členy bez odborné způsobilosti a nepotřebují provést základní odbornou přípravu 

členu. S deseti členy byla provedena základní odborná příprava člena. K provedení základní 

odborné přípravy členů jsem odborně způsobilý jako velitel jednotky na základě 

absolvovaného kurzu V 40.  

V průběhu celé odborné přípravy byla evidována doba potřebná k jednotlivým 

tématům, která byla probrána. Minimální rozsah je stanoven na 40 hodin. Odborná příprava 

byla ukončena po 47,5 hodinách. Nepodařilo se v průběhu probrat všechna témata. Na grafu 

(viz. Obrázek 11) je znázorněno, kolik témat bylo probráno z celkem požadovaného obsahu.

 

Obrázek 11 Graf proškolených témat 

Dle nastavených podmínek, rozsah minimálně 40 hodin, se podařilo proškolit 

v průměru 62% témat z celkově stanoveného obsahu. Výsledné hodnoty jednotlivých 

tematických okruhů udávají, kolik témat se podařilo probrat. Některé tematické celky ovšem 

vyžadují více času. V rámci odborné přípravy nebyl vůbec probrán Cvičební řád jednotek PO 

[17], problematika dopravních nehod a s tím spojené vyprošťování osob z havarovaného 
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vozidla. Tato témata vyžadují více času na praktický výcvik. O tom vypovídá nízká hodnota  

u F - Technický výcvik. 

Při pouze hrubém odhadu, jaký rozsah by byl zapotřebí k provedení odborné přípravy, 

je možno vycházet z celkového počtu témat, uvedených v normě znalostí [4] a počtu 

proškolených témat. Na základě procentuelní hodnoty proškolených témat, bylo dopočítáno, 

kolik hodin by bylo potřeba na probrání všech témat. Pro technický výcvik dle Cvičebního 

řádu [17] pro 21 témat odhaduji minimální potřebu 30 hodin. V tabulce je předpokládaný 

odhad rozsahu jednotlivých tematických okruhů (viz. Tabulka 9). Nutno podotknout,  

že se jedná pouze o odhad! 

Tabulka 9 Předpokládaný odhad rozsahu jednotlivých tematických okruhů 

O Organizační 1 

A Organizace požární ochrany 6 

B Bezpečnost práce 9 

C Požární prevence 3 

D Požární taktika 36 

E Věcné prostředky 14 

F Technický výcvik 40 

G Předlékařská pomoc a psychologická příprava 7 

 

 

116 

Pokud srovnáme obsahy sestavené osnovy s odhadnutým počtem hodin a dané 

Německé osnovy [7], výsledkem bude graf (viz. Obrázek 12).  Procentuelně je vyjádřen obsah 

tematických částí z celé odborné přípravy.  

Na grafu (viz. Obrázek 12) je vidět, že větší rozdíly jsou u požární taktiky (D)  

a technického výcviku (F). Je to dáno tím, že v rámci požární taktiky jsou témata i pro 

praktický výcvik. Dále v německé osnově nejsou témata požární prevence (C), proto  

je v grafu 0% 
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Obrázek 12 Graf porovnání rozsahu v druhé fázi 

Během základní odborné přípravy v Sasku je věnováno z celkového počtu hodin 

přibližně 21% výuky formě přednášky. Pak je snaha posluchače zapojit aktivně do výuky. 

34% výuky by mělo být realizováno formou výukového rozhovoru, dalších 24% je věnováno 

praktickým ukázkám a cvičením a 17% nacvičování konkrétních zásahových činností. 

Poslední 4% jsou prohlídky objektů v hasebním obvodu. Převážná část výuky je směřována  

k aktivní činnosti posluchače a učení se z praktických zkušeností.  

Z výše uvedeného je patrné, že požadavky na základní znalosti a dovednosti se mírně 

liší. Člen po absolvování základní odborné přípravy v Sasku má méně oprávnění k používání 

věcných prostředků. Nemůže používat radiostanici, hydraulické vyprošťovací zařízení. Přesto 

je v Sasku téměř čtyřnásobně více věnováno základní odborné přípravě členů. Po sestavení 

osnovy dle české Normy znalostí [4] a praktickém provedení bylo zjištěno, že rozsah 

minimálně 40 hodin ve vztahu k požadovaným minimálním znalostem a dovednostem  

je značně nedostačující!  

Při porovnávání základních odborných příprav členů je důležité se zaměřit nejen  

na rozsah a náplň, ale také na to, kdo tuto odbornou přípravu provádí (školí). Proto budou 

v následujících odstavcích porovnány požadavky na osoby, které tuto odbornou přípravu 

provádějí. 
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6.3. Odborná způsobilost osoby provádějící základní odbornou přípravu 

člena v ČR a v Sasku 

V České republice je za provedení základní odborné přípravy člena své jednotky 

zodpovědný velitel jednotky [2]. Velitel jednotky se tak dostává do role školitele (dále jen 

„školitel“). V Sasku je rozdělena základní odborná příprava člena do dvou částí. Každou část 

školí někdo jiný. První část školí školitel jmenovaný Krajským úřadkem, druhou část školí 

velitel jednotky. Přehled je uveden v tabulce (viz. Tabulka 10).   

Tabulka 10 Osoba provádějící odbornou přípravu 

 

ČR Sasko 

školitel velitel jednotky  
TrT1 školitel jmenovaný KÚ 

TrT2 velitel jednotky 

KÚ-krajský úřad 

 

Aby školitel mohl provádět odbornou přípravu, musí splňovat odbornou způsobilost. 

Následně bude proveden rozbor podmínek získání odborné způsobilosti pro provádění 

základní odborné přípravy členů. Bude poukázáno na to, kolik školení absolvoval a kde byl 

školen. V tabulce je uveden přehled požadavků na absolvovanou odbornou přípravu školitele 

(viz. Tabulka 11). 

Tabulka 11 Přehled počtu hodin absolvovaných v odborném kurzu 

1) u JPO V 

  

2) u JPO II,III 

 

ZOP  40 

  

ZOP 40 

 

V24 24 

  

V40 40 

  
64 

   
80 

       3) pro TrT1 

  

4) pro TrT2 

 

Tr 80 

  

Tr 80 

  

86 

   

86 

 

TrFü 35 

  

TrFü 35 

 

GrFü 70 

  

GrFü 70 

 

AusbFF 35 

   
271 

    

306 

        

ZOP - základní odborná příprava člena 

V40 - kurz pro získání odborné způsobilosti velitele družstva (jednotky) u JPO II a 

JPO III 
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Ad 1) Školitel pro získání odborné způsobilosti k provádění základní odborné přípravy 

člena u jednotky SDH obce JPO V musí absolvovat základní odbornou přípravu člena 

v jednotce v rozsahu 40 hodin. Dále musí absolvovat kurz pro velitele družstva, jednotky 

SDH obce kategorie JPOV, v rozsahu 24 hodin v odborném kurzu vzdělávacích zařízení 

ministerstva, u hasičských záchranných sborů krajů, nebo ve vzdělávacích zařízeních 

určených ministerstvem. Celkově školitel stráví při odborné přípravě 64 hodin, z toho  

40 hodin ve své jednotce a 24 u HZS kraje.  

Ad 2) Školitel pro získání odborné způsobilosti k provádění základní odborné přípravy 

člena u jednotky SDH obce JPO II a III, musí absolvovat základní odbornou přípravu člena 

v jednotce v rozsahu 40 hodin. Dále musí absolvovat kurz pro velitele družstva, jednotky 

SDH obce kategorie JPO II a III, v rozsahu 40 hodin v odborném kurzu ve vzdělávacím 

zařízení ministerstva, u hasičských záchranných sborů krajů, nebo ve vzdělávacích zařízeních 

určených ministerstvem. Celkově školitel stráví při odborné přípravě 80 hodin, z toho  

40 hodin ve své jednotce a 40 u HZS kraje.  

Ad 3) Školitel pro získání odborné způsobilosti k provádění základní odborné přípravy 

člena TrT1 musí absolvovat základní odbornou přípravu člena TrT1 v rozsahu 70 hodin 

organizovaných krajem, v návaznosti na to základní odbornou přípravu člena TrT2 v rozsahu 

80 hodin. Dále musí absolvovat kurzy organizované krajem, kurz „Radioprovoz“ v rozsahu 

16 hodin a kurz „Velitel skupiny“ v rozsahu 35 hodin. Kromě těchto kurzů musí absolvovat 

na zemské hasičské škole kurzy „Velitel družstva“ v rozsahu 70 hodin a kurz „Školitel pro 

dobrovolné jednotky požární ochrany se zaměřením na základní odbornou přípravu člena“ 

v rozsahu 35 hodin. Celkově školitel stráví při odborné přípravě 306 hodin, z toho 80 hodin 

ve své jednotce, 121 hodin v kurzech organizovaným krajem, 105 hodin v kurzech na zemské 

hasičské škole. 

 Ad 4) Školitel pro získání odborné způsobilosti k provádění základní odborné 

přípravy člena TrT2 musí absolvovat základní odbornou přípravu člena TrT1 v rozsahu  

70 hodin, organizovaným krajem, v návaznosti na to základní odbornou přípravu člena TrT2 

V24 - kurz pro získání odborné způsobilosti velitele družstva (jednotky) u JPO V 

Tr - základní odborná příprava člena 

TrFü - kurz pro získání odborné způsobilosti velitele skupiny 

GrFü - kurz pro získání odborné způsobilosti velitele družstva  

AusbFF - kurz pro získání odborné způsobilosti školitele pro dobrovolné jednotky PO 
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v rozsahu 80 hodin. Dále musí absolvovat kurzy organizované krajem, kurz „Radioprovoz“ 

v rozsahu 16 hodin a kurz „Velitel skupiny“ v rozsahu 35 hodin. Kromě těchto kurzů musí 

absolvovat na zemské hasičské škole kurzy „Velitel družstva“ v rozsahu 70 hodin. Celkově 

školitel stráví při odborné přípravě 271 hodin, z toho 80 hodin ve své jednotce, 121 hodin 

v kurzech organizovaným krajem, 70 hodin v kurzech na zemské hasičské škole. 

Přehled celkového počtu absolvovaných hodin na odborných kurzech a absolvovaných 

hodin u jednotlivých organizací je uveden v grafu (viz. Obrázek 13). 

 

Obrázek 13 Graf absolvovaných hodin v odborných kurzech 

Z výše uvedeného grafu (viz. Obrázek 13) je patrno, že školitel pro základní odbornou 

přípravu členů v Sasku má mnohonásobně více hodin z absolvovaných kurzů. Navíc více jak 

70% hodin je provedeno pod vedením vyškolených školitelů kraje nebo učitelů na zemské 

hasičské škole. Velitel jednotky SDH obce JPO V má více jak 60% hodin ze základní odborné 

přípravy členů, velitel jednotky  SDH obce JPO II a III má 50% hodin ze základní odborné 

přípravy členů, které absolvovali ve své jednotce SDH obce. Otázkou zůstává, v jakém 

rozsahu, v jaké kvalitě a zda vůbec byla základní odborná příprava člena u českých velitelů 

jednotek SDH obcí provedena.  

Při rozboru osnov jednotlivých kurzů je možno porovnat, kolik hodin bylo věnováno 

problematice provádění odborné přípravy (jak se má školit). Z grafu (Obrázek 14) je opět 
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patrné, že školitel pro základní odbornou přípravu členů TrT1 má několikanásobně větší počet 

hodin zabývajících se problematikou provádění odborné přípravy. Je to dáno tím, že školitel 

musí absolvovat kurz „Školitel pro dobrovolné jednotky požární ochrany se zaměřením  

na základní odbornou přípravu člena“. Školitel pro základní odbornou přípravu členů TrT2 

má absolvovány pouze jen tři hodiny, ale má mnohonásobně vice absolvovaných hodin 

v odborných kurzech (viz. Obrázek 13). 

 

Obrázek 14 Graf počtu hodin s tématem provádění odborné přípravy 

Kurz „Školitel pro dobrovolné jednotky požární ochrany se zaměřením na základní 

odbornou přípravu člena“ je určen pro vyškolení hasičů, kteří budou následně školit nové 

členy dobrovolných jednotek PO.  Kurz v rozsahu 35 hodin je absolvován na zemské hasičské 

škole. Kurz je soustředěn na dvě hlavní tematické oblasti. První tematickou oblastí jsou 

základy odborné přípravy, kde jsou probrána témata, jako například [7]: 

 Základy lidského chování a učení 

 Učební stupně, cíle, obsah 

 Vyučovací metody 

 Faktory ovlivňující motivaci a jejich účinky na provádění výuky 

 Média pro odbornou přípravu 

 Organizace odborné přípravy 

Druhou tematickou oblastí je samostatné provádění odborné přípravy a výuky. 

Obsahuje zejména témata zaměřená na plánování odborné přípravy, práci s osnovou kurzu, 

přípravu výuky, průběh praktických cvičení, aj. Po absolvování tohoto kurzu je školitel 

oprávněn provádět základní odbornou přípravu členů. 

JPO V JPOII a III TrT1 TrT2 
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Z výše uvedeného vyplývá, že školitelé v Sasku mají mnohem více absolvovaných 

hodin na odborných kurzech. Navíc školitel pro základní odbornou přípravu členů TrT1  

se účastní 35 hodinového odborného kurzu s pedagogickým zaměřením.  

Za zmínku stojí i praxe u jednotky PO, kterou školitel získá, nežli začne školit 

s odpovídající odbornou způsobilostí. Jedná se o minimální praxi, kterou školitel musí mít. 

Velitelem jednotky SDH obce JPO V může být člen s minimální dvouletou praxí v jednotce 

SDH obce. Velitel jednotky SDH obce JPO II nebo JPO III může být člen s minimální tříletou 

praxí v jednotce SDH obce. Člen dobrovolné jednotky PO v Sasku muže absolvovat kurz 

„Školitel pro dobrovolné jednotky požární ochrany se zaměřením na základní odbornou 

přípravu člena“ pokud má minimálně kurz „Velitele družstva“. Velitelem družstva se může 

stát podle systému odborné přípravy cca po sedmi letech u jednotky (dva roky mezi 

jednotlivými stupni kurzů). Velitelem jednotky se muže stát hasič v Sasku cca po devíti letech 

u jednotky. Z tohoto pohledu mají školitelé v Sasku mnohem více praktických zkušeností. 

Pravidelná odborná příprava členů zde nebyla zohledňována, jelikož podmínka účasti 

minimálně 40 vyučovacích hodin ročně je shodná jak v České republice, tak i v Sasku [2],[7]. 

6.4. Transparentnost provádění základní odborné přípravy členů v ČR a v 

Sasku 

V této části bude nastíněna problematika transparentnosti provádění základní odborné 

přípravy. Transparentností je myšleno, v jaké míře je prováděna tato odborná příprava  

ve vztahu k přímé kontrole jejího provedení. V Bakalářské práci [13] bylo dotazníkovou 

formou zjištěno, že na územním odboru Děčín je prováděna základní odborná příprava členů 

v 74%. V Diplomové práci [12] bylo také dotazníkovou formou zjištěno, že ne všechny 

jednotky dodržují stanovený rozsah minimálně 40 hodin stanovených pro základní odbornou 

přípravu člena. Tyto údaje svědčí o tom, že tato odborná příprava u jednotek SDH obcí není 

prováděna v souladu s legislativními podmínkami. Podle schématu (viz. Obrázek 15) bylo 

provedeno porovnání obou systémů základní odborné přípravy členů. Výstup je uveden 

v tabulce (viz. Tabulka 12). 
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Obrázek 15 Schéma transparentnosti provádění odborné přípravy 

Tabulka 12 Transparentnost provádění odborné přípravy 

Druh odborné přípravy 

Kdo 

plánování 

Kdo 

provedení 

Kontrola 

Přezkoušení Osvědčení/protokol 

Přímá 

vazba 

Základní odborná příprava 

člena  

Velitel 

jednotky 

Velitel 

jednotky 

Velitel 

jednotky Velitel jednotky ? 

Základní odborná příprava 

člena TrT1 Kraj Školitel Školitel Školitel 

Krajský 

úřad 

Základní odborná příprava 

člena TrT2 

Velitel 

jednotky 

Velitel 

jednotky 

Velitel 

jednotky Krajský úřad 

Krajský 

úřad 

 

Transparentnost základní odborné přípravy člena v ČR 

Z tabulky (viz. Tabulka 12) vyplývá, že za přípravu, provedení i přezkoušení odpovídá 

velitel jednotky. Podklady a osnovu si připravuje samostatně. Dále provádí odbornou 

přípravu. Přezkoušení připravuje a organizuje také sám velitel.  Nakonec vystaví protokoly  

o úspěšném absolvování odborné přípravy. Co se týče kontroly, není žádná přímá vazba na 

průběh této odborné přípravy. Velitel by měl mít uschovanou dokumentaci o provedení 

základní odborné přípravy člena a vystaveny protokoly o absolvování základní odborné 

přípravy člena. Velitel nemusí nikde dokládat provedení této odborné přípravy. Pouze pokud 

přijde kontrola ze strany HZS kraje, nebo zřizovatele. 

Transparentnost základní odborné přípravy člena TrT1 v Sasku 

Základní odbornou přípravu člena TrT1 v Sasku organizuje a provádí ji krajem 

jmenovaný školitel. Termíny určuje krajský úřad v ročním plánu organizovaných kurzů. 

Školitel před zahájením odborné přípravy obdrží od krajského úřadu veškeré podklady, včetně 

přímá 
vazba 

kontroly 

plánování 

provedení 

kontrola 
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dokumentace (prezenční listiny, aj.)[9]. Samotnou odbornou přípravu provádí školitel  

dle stanovené osnovy. Po provedení této odborné přípravy proběhne přezkoušení dle témat 

zpracovaných krajským úřadem. Školitel provede vyhodnocení, zpracuje a vše odevzdá na 

krajský úřad [9]. Krajský úřad, jakožto nižší úřad pro požární ochranu má tak kontrolu téměř 

nad celým průběhem. Dalším nepatrným kontrolním článkem je vysilatel člena do základní 

odborné přípravy členů. Školitel je finančně odměňován za provedenou přípravu [6],[9].  

Po skončení přerozdělí krajský úřad náklady spojené s realizací na vysílací organizace (obce). 

Obce „nebudou platit za něco, co bylo provedeno například jen z části“.   

Transparentnost základní odborné přípravy člena TrT2 v Sasku 

Za provedení základní odborné přípravy člena TrT2 v Sasku je zodpovědný velitel 

jednotky. Ten rozplánuje tuto přípravu do dvou let. Náplň je dána osnovou pro tuto odbornou 

přípravu [7]. Po provedení základní odborné přípravy členů provede velitel jednotky 

přezkoušení ve shodě s tématy uvedenými v osnově. Způsob přezkoušení je dán krajskou 

směrnicí [9]. Po úspěšném ukončení velitel jednotky odešle na krajský úřad prezenční listiny 

a výsledky přezkoušení. Krajský úřad má v tomto případě kontrolu o provedení na základě 

odevzdané dokumentace. Krajský úřad následně na základě podkladů z obou částí základních 

odborných příprav, vydá členům osvědčení o absolvování základní odborné přípravy. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v Sasku má Krajský úřad určitým způsobem kontrolu 

nad prováděním základní odborné přípravy členů. V České republice není v základních 

legislativních předpisech o požární ochraně stanovena povinnost předkládat dokumentaci  

o provedené základní odborné přípravě člena. Není tedy sledováno, v jaké míře a kvalitě  

je základní odborná příprava členů jednotek SDH obcí v ČR prováděna. Povinnost  

je předložit toto potvrzení pro účast na odborném kurzu. V rámci České republiky muže být 

povinnost předkládání dokumentace o odborné přípravě upravena například místními předpisy 

HZS krajů.  

Některé územní odbory HZS krajů se snaží pomáhat velitelům s touto odbornou 

přípravou. Dokonce někde probíhá celá odborná příprava u HZS kraje včetně přezkoušení. 

Tímto je určitá kontrola nad prováděnou základní odbornou přípravou člena. 

Základní odborná příprava člena je určena k získání základních znalostí a dovedností 

člena jednotky SDH obce. Je to „základní stavební kámen“, na který následně mají navazovat 

další odborné kurzy. Pokud tato odborná příprava nebude prováděna kvalitně  

a v odpovídajícím rozsahu, nebude docíleno požadovaných předpokladů.  
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Za základní odbornou přípravu člena v jednotce SDH obce je odpovědný velitel 

jednotky. Provádí přípravu podkladů, samostatnou výuku, přezkoušení, zpracování 

dokumentace. Ale velitel jednotky musí dále organizovat pravidelnou odbornou přípravu 

v rozsahu minimálně 40 hodin. Dále musí provádět činnosti spojené s chodem jednotky SDH 

obce pro zabezpečení její akceschopnosti. A to vše dělá dobrovolně. Dobrovolně znamená,  

že to provádějí ve svém volnu, mimo svou pracovní dobu a zadarmo. Je těžké při všech 

požadavcích nalézt čas a provést kvalitně základní odbornou přípravu pro jednoho nového 

člena. 

7. Návrh pro zkvalitnění základní odborné přípravy členů 

jednotek SDH obce v ČR 

V následující části bude navrženo několik podmětů, které by mohly vést ke zlepšení 

základní odborné přípravy členů jednotek SDH obcí v ČR. Bude vycházeno z prostudovaných 

materiálů,  provedeného porovnání těchto odborných příprav a využito kladných poznatků  

ze zahraničí (Sasko). Návrhy se budou týkat oblastí (viz. Obrázek 16): 

 Osnova základní odborné přípravy člena 

 Provedení základní odborné přípravy člena 

Osnova základní odborné přípravy člena  

Osnova, rozsah odborné přípravy a minimální požadavky na znalosti a dovednosti 

spolu velice úzce souvisejí. Osnova pro základní odbornou přípravu člena ČR není stanovena. 

Požadavky na minimální znalosti a dovednosti hasiče jsou sice popsány v Normě 

znalostí [4], ale jsou určeny všem jednotkám PO. V tomto předpisu nejsou jednoznačně 

stanoveny tyto požadavky dle druhu jednotky PO.  

Z tohoto důvodu navrhuji stanovit jednotný základ požadavků na minimální znalosti  

a dovednosti pro funkci hasič pro jednotky SDH obcí. Při sestavování tohoto základu zvážit 

nutnost některých témat uvedených v Normě znalosti [4]. Jako nadbytečné jsou dle mého 

názor například témata týkající se nebezpečných látek. Člen jednotky SDH obce by měl vědět, 

že tato nebezpečí mohou nastat při řešení mimořádných událostí. Člen hlavně dbá pokynů 

svého velitele. Ten by měl rozhodnout o postupu a činnostech. Používání hydraulického 

vyprošťovacího zařízení a s tím spojená problematika je dle mého názoru nadbytečné téma 

základní odborné přípravy člena. Nově vyškolený člen by měl vědět, jak se chovat na místě 
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události, jak zabezpečit místo události, umět poskytnout první pomoc, popř. provádět 

podpůrné činnosti (např. pomoc ZZS, přípravu prostředků pro vyproštění). Dále neprobírat 

v rámci této přípravy všechny věcné prostředky PO, ale pouze některé základní prostředky. 

Klást důraz na ovládání základních věcných prostředků. Tyto prostředky by mohly být 

například ty, které jsou ve výbavě cisternové automobilové stříkačky ve výbavě redukované-

R  dle předpisu [18]. Vozidla tohoto typu jsou pořizována převážně k jednotkám SDH obcí. 

Dále zvážit nutnost zařazení témat z radioprovozu a zda by nebylo vhodnější tuto 

problematiku řešit v navazujícím nebo samostatném odborném kurzu.  

Na základě stanoveného základu znalostí a dovedností hasiče navrhuji sestavit osnovu 

základní odborné přípravy člena. V souladu s touto osnovou provést několik zkušebních 

odborných příprav členů. V průběhu výuky evidovat, kolik hodin je zapotřebí věnovat 

jednotlivým tématům. Poté vyhodnotit zkušební odborné přípravy členů a na základě 

výsledků přiřadit jednotlivým tématům potřebný počet vyučovacích hodin. Tím se stanoví 

rozsah této odborné přípravy, který bude s největší pravděpodobností větší, nežli požaduje 

současná legislativa. 

Obecně soustředit základní odbornou přípravu člena na získávání znalostí a dovedností 

z praktických zkušeností účastníků odborné přípravy. 

Provedení základní odborné přípravy člena 

Za základní odbornou přípravu člena je zodpovědný velitel jednotky. V rámci odborné 

přípravy na funkci velitele je věnováno velmi málo času problematice provádění odborné 

přípravy u jednotky. Pokud je do jednotky zařazen nový člen, musí být do jednoho roku 

odborně způsobilý na svou funkci. Fluktuace členů v jednotce není až tak velká, jedná se  

o jednotlivce v řádu několika let. Velitel by měl tedy školit pouze jednotlivce. Proto by bylo 

vhodné provádět tuto odbornou přípravu ve větších oblastech.  

Navrhuji, aby osnova byla rozdělena do dvou částí. První část, jako u strojníků  

a velitelů, provést u HZS kraje v rámci ročního plánu odborné přípravy pořádané HZS kraje. 

Příslušníci HZS kraje mají větší zkušenosti s prováděním odborné přípravy, mají lepší přístup 

ke školícím materiálům. Odborná příprava by se neprováděla pro jednotlivce, ale pro celé 

skupiny. Hasiči by byli proškoleni shodnou formou v rámci daného území. Dále by docházelo 

ke vzájemnému poznávání členů jednotek a příslušníků HZS kraje, což by mělo vést k lepší 

komunikaci a činnosti v operačním řízení. Bylo by vhodné soustředit výuku do dnů 

pracovního klidu, vzhledem k uvolňování ze zaměstnání.  
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Některá témata je vhodné proškolit u své jednotky. Tato témata by měla být náplní 

druhé části, která by byla proškolena u jednotek SDH obcí velitelem jednotky. Jedná se 

například o znalost vlastního hasebního obvodu, seznámení se s důležitými objekty, 

organizace vlastní jednotky, umístění základních věcných prostředků na technice u jednotky  

a další. 

Po absolvování základní odborné přípravy člena provést přezkoušení u HZS kraje, 

které by po úspěšném absolvování vystavilo potvrzení/protokol. Při uskutečnění odborné 

přípravy v rámci územního odboru HZS kraje by byla okamžitá kontrola nad prováděním této 

odborné přípravy. 
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Návrh podkladů na zlepšení ZOP
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ZOP
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1. část ZOP
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HZS kraje

2. část ZOP

provede

velitel jednotky 
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ZOP
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HZS kraje

Vystavení 
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absolvování 

ZOP

Člen JSDHO s odbornou 
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Kontrola nad 

provedením

 

Obrázek 16 Schéma návrhu podkladů na zlepšení základní odborné přípravy členů JSDHO 

Při takto nastaveném modelu provádění základní odborné přípravy členů by byla 

zabezpečena lepší kvalita výuky ze strany školitelů. Takto prováděná odborná příprava by dle 

mého názoru měla vést v budoucnu ke zlepšení znalostí a dovedností členů jednotek SDH 
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obcí. Důležité ovšem je stanovit konkrétní požadavky na minimální znalosti a dovednosti 

„dobrovolného hasiče“ a sestavit osnovu základní odborné přípravy člena.   

V Sasku je věková hranice pro zařazení do jednotky 16 let [6]. Člen se může účastnit 

pouze odborné přípravy a tzv. služeb u vlastní jednotky. Zásahů se může účastnit až po 

dovršení 18 let a s minimální odbornou přípravou TrT1. Bylo by vhodné zvážit snížení 

věkové hranice pro možnost absolvování základní odborné přípravy, pokud by došlo 

k navýšení rozsahu odborné přípravy. Mladý člen (např. 17-ti letý) nemá tolik závazků jako 

člen se zaměstnáním a rodinou. 

Závěr 

Cílem práce bylo srovnání modelu základní odborné přípravy členů jednotek SDH 

obce u nás a v zahraničí. Toto srovnání bylo provedeno za účelem nalezení a navržení 

podkladů pro zkvalitnění základní odborné přípravy členů jednotek SDH obcí v ČR. V úvodu 

práce jsou popsány jednotky PO v ČR. Jako zahraniční země bylo zvoleno Sasko. Vzhledem 

k jinému systému požární ochrany nežli je v ČR, byl popsán i systém požární ochrany v této 

zemi. Dále byly v práci popsány systémy odborné přípravy v ČR a v Sasku.  

Samotné porovnání bylo soustředěno několika směry.  

V porovnání obsahů základních odborných příprav bylo důležité nejdříve určit 

společné tematické okruhy. Následně byly porovnány jednotlivé okruhy. V každém okruhu 

byla sledována společná témata a témata, která byla v osnovách navíc, nebo byla jinak 

provedena (např. jiná forma výuky). Na závěr každého porovnání tematického okruhu byly 

popsány poznatky, které by mohly být přínosem ke zlepšení této odborné přípravy v ČR. 

Největším rozdílem je, že hasič po základní odborné přípravě člena v Sasku není oprávněn 

používat radiostanici. Dále absence témat požární prevence v obsahu Saské odborné přípravy. 

Porovnáním ve směru rozsahu a osnovy základní odborné přípravy byly nalezeny 

zásadní rozdíly. Rozsah základní odborné přípravy člena je minimálně 166 hodin v Sasku  

a v ČR je minimálně 40 hodin. Rozsah odborné přípravy v Sasku je téměř čtyřikrát větší než 

v ČR. Dále byly porovnávány rozsahy jednotlivých tematických okruhů v osnově. Bylo 

zjištěno, že zásadním nedostatkem je, že v ČR není stanovena osnova této odborné přípravy. 

Pro možnost porovnání byla za tímto účelem sestavena osnova základní odborné přípravy 
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člena ve shodě s legislativními požadavky. Bylo zjištěno, že stanovená doba 40 hodin je 

nedostačující s ohledem na požadované normy znalostí [4].  

Při porovnání ve směru odbornosti osoby provádějící odbornou přípravu, byly zjištěny 

rozdíly v počtech absolvovaných hodin z odborných kurzů a hodin zaměřených na „základy 

pedagogiky“. Opět byl vyšší počet u členů v Sasku.  

Poslední posuzovaným směrem byla transparentnost provádění odborné přípravy. 

Úkolem bylo zjistit, jaká je kontrola nad prováděním základní odborné přípravy členů v ČR  

a v Sasku. Jsou zde popsány přímé vazby kontroly v jednotlivých fázích odborné přípravy. 

Poslední kapitola této práce je věnována návrhům podkladů pro zlepšení provádění 

základní odborné přípravy členů jednotek SDH obcí v ČR. Návrhy jsou popsány na základě 

prostudování dané problematiky, provedeného porovnání a získaných poznatků ze zahraničí. 

Tyto návrhy jsou hlavně ve směru osnovy a způsobu provedení základní odborné přípravy 

členů.  

Sestavenou osnovu základní odborné přípravy člena můžou velitelé jednotek použít při 

přípravě a provádění této přípravy. 

Tato práce byla zaměřena pouze na porovnání základní odborné přípravy členů 

jednotek SDH obcí v ČR a v zahraničí. Na základě zjištěných nedostatků a poznatků  

ze zahraničí je možné na problematiku navázat a rozvinout například téma: „Nový modul 

základní odborné přípravy členů jednotek SDH obcí v ČR“.   
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SDH - sbor dobrovolných hasičů, 

JSDHO - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, 

JPO - jednotka požární ochrany,  

PO - požární ochrana, 

HZS - hasičský záchranný sbor, 

ZZS – zdravotní záchranná služba, 

ČR - Česká republika, 

MV - Ministerstvo vnitra, 

PPP - požárně poplachový plán, 

CO – oxid uhelnatý, 

AS – automobilová stříkačka, 

DA – dopravní automobil, 

CAS - cisternová automobilová stříkačka, 

ZOP – základní odborná příprava člena, 

 

GPS - Global Positioning Systém - globální družicový polohový systém, navigační zařízení, 

ABC- označení pro neznámou nebezpečnou látku, 

TrT1 - Odborná příprava člen skupiny část 1 („Truppmannausbildung Teil1“), 

TrT2 - Odborná příprava člen skupiny část 2 („Truppmannausbildung Teil2“), 

SprchF - Kurz „Radioprovoz“ („Sprechfunker“), 

DIN - Deutsche Industrie - Norm – Německá národní norma.  



62 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 Základní úkoly jednotek PO [10] ............................................................................. 5 

Obrázek 2 Schéma možnosti zabezpečení území obce jednotkou PO ....................................... 8 

Obrázek 3 Křivka CO v místnosti [8]. ..................................................................................... 16 

Obrázek 4 Časová osa příjezdu jednotek PO na místo události v Sasku ................................. 17 

Obrázek 5 Organizace družstva 1+8 [16]. ................................................................................ 17 

Obrázek 6 Schéma systému odborné přípravy členů jednotek SDH obce v ČR ...................... 21 

Obrázek 7 Schéma odborné přípravy mužstva [7]. .................................................................. 24 

Obrázek 8 Schéma odborné přípravy technického směru [7]. ................................................. 25 

Obrázek 9 Schéma odborné přípravy členů ve vedoucí funkci [7] .......................................... 27 

Obrázek 10 Graf porovnání rozsahu v první fázi ..................................................................... 42 

Obrázek 11 Graf proškolených témat ....................................................................................... 43 

Obrázek 12 Graf porovnání rozsahu v druhé fázi .................................................................... 45 

Obrázek 13 Graf absolvovaných hodin v odborných kurzech ................................................. 48 

Obrázek 14 Graf počtu hodin s tématem provádění odborné přípravy .................................... 49 

Obrázek 15 Schéma transparentnosti provádění odborné přípravy ......................................... 51 

Obrázek 16 Schéma návrhu podkladů na zlepšení základní odborné přípravy členů JSDHO. 56 

 

  



63 

 

Seznam příloh 

Příloha 1 Osnova základní odborné přípravy člena jednotky SDH obce 



Příloha 1                   DIESSNER, J. Optimalizace základní odborné přípravy členů JSDHO 

Stránka 1 z 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnova základní odborné přípravy členů 

jednotek SDH obcí 

  



Příloha 1                   DIESSNER, J. Optimalizace základní odborné přípravy členů JSDHO 

Stránka 2 z 8 
 

Tato osnova základní odborné přípravy člena jednotky SDH obce byla sestavena na základě 

minimálních znalostí a dovedností hasiče stanovených Normou znalostí [4] a v souladu 

s pokynem generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 36/2003 [3] a dalších 

předpisů [2]. Rozsah 40 hodin byl rozdělen do 5 vyučovacích dnů. Jedna vyučovací hodina 

v délce 45minut. 

V prvním sloupci je uveden vyučovací den. 

V druhém sloupci je uvedeno téma. 

V třetím sloupci osnovy je označení dle jednotlivých tematických okruhů: 

O Organizační 

A Organizace požární ochrany 

B Bezpečnost práce 

C Požární prevence 

D Požární taktika 

E Věcné prostředky 

F Technický výcvik 

G Předlékařská pomoc a psychologická 

příprava 

  Ve čtvrtém sloupci je označení dle požadovaného stupně znalosti normou znalostí [4]. 

1- Je seznámen 

2- Zná 

3- Umí 

4- Ovládá 

Dle normy znalostí znamená: 

je seznámen - proškolení základů dané problematiky. Znalost základních pojmů. Problematika 

zpravidla není zařazována k opakovanému proškolování a opakovanému ověřování znalostí či 

schopností 

znalost, zná - prokázání teoretických znalostí ústní nebo písemnou formou v míře odpoví-

dající kategorii a předurčenosti jednotky PO 

umí, ovládá, dovede - předvedení skutečné činnosti jednotlivce nebo družstva, podle 

schválených postupů. Výraz je užíván u činností, které je možné při prokazování dovedností 

předvést 

V pátém sloupci je uvedeno podtéma. 

V šestém sloupci je rozsah hodin teoretické přípravy. 

V sedmém sloupci je rozsah hodin praktické přípravy.  
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Den Téma   Podtéma Teorie Praxe 

1. den Úvod     představení a seznámení s obsahem odborné 

přípravy 

1   

  

Organizace 

požární 

ochrany 

    rozdíl mezi SDH a JSDHO 2   

A 1 seznámení se systémem řízení požární ochrany   

A 2 organizace řízení své jednotky PO s vazbou na 

funkci hasič v době operačního i organizačního 

řízení 

  

A 1 seznámení se základní dokumentací a evidencí, 

která je vedena a uložena u jednotky PO 

  

A 2 předpisy mající vztah k funkci hasiče a operačnímu 

řízení 

  

A 1 seznámení se základními povinnostmi fyzických a 

právnických osob na úseku požární ochrany 

  

A 1 seznámení se systémem IZS, krizového řízení a 

ochrany obyvatelstva 

  

A 2 práva a povinnosti hasiče   

A 1 seznámení s organizací jednotlivých služeb v 

požární ochraně 

  

A 2 ustanovení řádů služeb jednotek PO, která mají 

vazbu na práci ve funkci hasič 

  

A 1 činnost JPO v operačním řízení   

  

Požární 

bezpečnost 

staveb 

C 1 základní úkoly státního požárního dozoru 2   

C 1 dokumentace zdolávání požáru,   

C 1 rozdělením stavebních hmot a konstrukcí z hlediska 

požárně technických vlastností 

  

C 1 požárně bezpečnostní zařízení ( např. EPS, SHZ, 

ZOTK) 

  

C 2 zařízení pro zásobování požární vodou (např. 

výtokové stojany, hydranty,..) 

  

C 2 požární úseky a uzávěry   

C 2 vnější a vnitřní zásahové cesty   

C 2 druhy únikových cest, jejich značení a způsob 

jejich odvětrávání 

  

C 2 rozdíl mezi běžným, evakuačním a požárním 

výtahem a možností jejich bezpečného použití při 

zásahu 

  

C 2 zásady ochrany stop a důkazů pro zjišťování příčin 

vzniku požárů 
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Den Téma   Podtéma Teorie Praxe 

1.den   

  Bezpečnost 

práce 

B 3 bezpečné nastupování do požárního automobilu po 

vyhlášení požárního poplachu, bezpečnostní zásady 

pro osádku vozidla jedoucího k zásahu, způsob 

zajišťování a otevírání dveří požárních automobilů, 

v nichž se přepravuje a umí bezpečně vystupovat z 

požárního automobilu v místě zásahu 

  1 

B 3 správné a bezpečné používání cest k požárním 

automobilům na stanici 

  

B 2 barevné značení technických plynů a plynů pro 

zdravotní účely, skladovaných v nádobách a 

vedených v potrubí 

2   

B 2 předepsaný způsob označování hlavních vypínačů a 

uzávěrů elektřiny, vody a plynu 

B 2 předepsaný způsob označování prostor, kde jsou 

umístěny tlakové nádoby, kde je nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem, ionizujícím zářením nebo 

jiným nebezpečím 

B 2 předepsaný způsob označování dopravních 

prostředků dopravujících nebezpečný náklad 

B 2 postup pro vypínání el. proudu 

  

Věcné 

prostředky 

E 1 stejnokrojový řád   1 

F 3 ustrojení a vybavení stanoveným postupem tak, aby 

byl zachován čas pro výjezd příslušné jednotky PO 
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Den Téma   Podtéma Teorie  Praxe 

2. den Věcné 

prostředky 

E 2 druhy, vlastnosti a funkce, místo uložení, 

správný postup (včetně nouzového) použití a 

jemu stanovené ošetření vybraných věcných 

prostředků pro funkci hasič, kterými jsou 

zejména hasicí přístroje, ochranné prostředky 

jednotlivce, komunikační prostředky, přenosné 

žebříky, ruční a hydraulické vyprošťovací 

zařízení, pneumatické vaky, základní 

prostředky pro práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou, prostředky pro práci na vodě, 

prostředky pro práci s NL, přenosný ventilátor, 

pomocné čerpadlo, přívodní, výtlačné a 

pomocné příslušenství, pěnotvorné 

příslušenství 

2   

E 1 seznámení s ostatními věcnými prostředky 

E 2 druhy, vlastnosti a funkce, místo uložení, 

správný postup použití a jemu stanovenou 

údržbu ručního nářadí 

E 2 důvody, pro které se věcné prostředky nesmí 

použít 

  

Bezpečnost 

práce 

B 2 druhy, ochranné vlastnosti a funkce, místo 

uložení, správný postup použití, rozsah 

kontroly a ošetřování ochranných pracovních 

prostředků 

1   

B 3 udržovaní ochranných prostředků, které jsou v 

osobním užívání hasiče a důvody pro vyřazení 

těchto prostředků z používání 

B 2 místo uložení ochranných prostředků na 

mobilní požární technice a způsob jejich 

zajištění proti samovolnému pohybu při jízdě 

  

Komunikace v 

PO 

A/E 1/2 základy používání RDST - řád spojové služby 1   

  

Praktický 

výcvik 

E 4 ovládání věcných prostředků a osvojení si 

jejich používání 

  4 

 

  



Příloha 1                   DIESSNER, J. Optimalizace základní odborné přípravy členů JSDHO 

Stránka 6 z 8 
 

Den Téma   Podtéma Teorie  Praxe 

3. den Předlékařská 

pomoc 

G 1 systém zdravotnické záchranné služby 1   

G 1 fyziologie dýchání a účinky zplodin hoření     

G 3 předlékařská pomoc při selhání základních 

životních funkcí, zevním krvácení, šoku, intoxikaci, 

popálení a poleptání, zlomeninách, poškození zraku, 

termickém šoku, fyzickém vyčerpání a drobných 

poranění 

  2 

  

Psychologická 

pomoc 

G 1 základy posttraumatické intervenční péče 1   

  

Technický 

výcvik 

F 3 základní prostředky pro práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou (lano, karabina, smyčka, kotvící bod, 

zachycovací postroj, pracovní polohovací pás, 

slaňovací prostředek apod.) 

1   

F 3 vázaní a používaní základních uzlů   1 

F 3 zajištění sama sebe proti pádu, jištění jiné osoby, 

sebezáchrana pomocí slanění na opasku – slaňovací 

prostředek a karabina, sebezáchrana nouzovými 

způsoby slanění 

0,5 0,5 

  

Bezpečnost práce B 3 použití signálů minimálně stanovené Cvičebním 

řádem jednotek PO 

  1 

B 3 jištění sebe a týmu ve výškách a nad volnou 

hloubku předepsaným způsobem 

B 3 sebezáchrana z výšky předepsaným způsobem v 

případě bezprostředního ohrožení 
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Den Téma   Podtéma Teorie  Praxe 

4. den Požární 

taktika 

D 1 dělení hořlavých látek a charakteristiky jejich 

nebezpečí, 

6 

  

D 1 teorie hoření a hašení, zplodiny hoření 

D 2 chování požáru (podmínky rozvoje, cesty 

šíření,…), 

D 2 způsoby a metody zdolávání požárů, 

D 2 principy hašení, 

D 2 obvyklé způsoby kombinovaného hašení, 

D 2 vlastnosti a možnosti použití standardně 

používaných hasebních látek (jednotkou PO, kde je 

zařazen), 

D 1 konstrukcí dveří a oken, mříží, rolet a zámků 

používaných v objektech 

D 2 pronikání do objektů a jednotlivých prostor 

stanoveným postupem, 

D 2 konstrukce stropů, stěn, podlah a střech 

D 3 používaní prostředků využívané k snižování škod 

způsobených hasebními látkami, 

D 2 vyhledávání skrytých ohnisek požáru pomocí k 

tomu určených technických prostředků, 

D 2 přirozená a nucená ventilace - přetlaková ventilace 

a větrání 

D 4 obvyklé způsoby pohybu na MU 

  

Technický 

výcvik 

F 3 podzemní, nadzemní a nástěnné hydranty (značení, 

ovládání) 

  2 

F 3 upevnění, vytahování a spouštění hadicového 

vedení a nářadí podle stanovených postupů 

F 3 předcházení a eliminování zpětného rázu 

F 3 aplikace hasební látky ve všech jejich používaných 

modifikacích (vodní proudy kompaktní, tříštěné, 

vysokotlaké, pěnové proudy těžké, střední a lehké 

pěny atd.), 
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Den Téma   Podtéma Teorie  Praxe 

5. den Taktika 

záchranných 

prací při 

živelních 

pohromách a 

mimořádných 

událostech 

D 2 povodně a přívalové deště 1   

D 2 silný vítr 

D 2 sesuv půdy 

D 2 zřícení konstrukcí 

D 2 havárie na vodovodním zařízení 1   

D 2 havárie s nebezpečím ionizujícího záření 

D 2 havárie s únikem nebezpečných látek 

D 2 havárie dopravního prostředku 

D 2 orientace v předurčeném hasebním obvodu, 

schopnost navigovat jednotku PO 

  1 

D 2 provádění záchrany osob a značení prohledaných 

prostor 

1 1 

D 2 záchranu zvířat 1   

D 2 odchytu obtížného hmyzu   

D 2 záchranné práce na zamrzlých vodních plochách 1   

D 3 práce s přítomností nebezpečných látek 

  

Technický 

výcvik 

F 2 je schopen provést záchranné práce na vodní 

hladině 

  

1 

F 2 postupy vyprošťování osob z havarovaných vozidel 

 

 


