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Úvod 

Jiţ z historie je známo, ţe poţární ochrana je v pravomoci obce. První zmínky sahají 

do 14. století, kdy byla snaha poţárům předcházet, a v případě poţáru organizovaně 

zasáhnout. V 17. století byl vydán první poţární řád v Novém Městě praţském, který stanovil 

místa, kde ve městě bude stát hasičská technika a věcné prostředky, jako např. velké i malé 

stříkačky, vozy s ţebříky, háky. Stále se jednalo o dobrovolné zdolávání poţárů, kdy občané 

pomáhali dle svých moţností. Vzniku prvního Sboru dobrovolných hasičů, předcházelo 

zakládání hasičských sborů profesionálních, kdy první byl zaloţen 23. března 1853 v Praze. 

Magistrát města Prahy se rozhodl přijmout nové zaměstnance hasiče – metače, kteří měli 

na starosti kromě likvidace poţárů i zametání ulic. Následovně vznikaly ve velkých městech 

profesionální hasičské sbory. První Sbor dobrovolných hasičů, který funguje dodnes, byl 

zaloţen roku 1864 ve Velvarech na Kladensku. K vývoji dobrovolného hasičstva přispěl 

i „řád policie v příčině ohně v království Českém“ vydaný jako zákon 25. května 1876. Tento 

zákon nařizoval podrobnosti v oblasti prevence, organizace a pravomocí při zásahu. Sbory 

působily v  oblasti samaritánské, ale i společenské. O významu dobrovolných sborů svědčí 

fakt, ţe dnes jsou součástí téměř kaţdé obce, či města [5].  

Jak se vyvíjela společnost a technika šla kupředu, začaly jednotky poţární ochrany 

(dále jen „jednotky PO“) plnit i jiné úkoly neţ jen likvidaci poţárů. V současnosti jednotky 

PO vyjíţdějí k dopravním nehodám, zásahům na nebezpečné látky (biologické, chemické, 

radioaktivní), k záchranným prácím ve výškách a nad volnou hloubkou, včetně leteckých 

záchranářů vyuţívajících vrtulníky jiných sloţek, k záchraně na i pod vodou, k ekologickým 

haváriím a jiným mimořádným událostem, spojeným například s ţivelnými pohromami 

(povodně, vichřice,…). Poţáry v náplni činnosti hasičů tvoří dnes asi 20 % z celkového počtu 

událostí. 

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí se v dnešní době výraznou měrou podílejí 

na řešení mimořádných událostí. Pokud nahlédneme do Statistických ročenek vydávaných 

Hasičským záchranným sborem České republiky (dále jen HZS ČR), zjistíme, ţe se tyto 

jednotky podílí přibliţně 29 % v celorepublikovém průměru.  
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Pro účely této práce je zapotřebí vysvětlit dva pojmy, které jsou si velice podobné, ale 

ve své podstatě jsou odlišné a velice často jsou zaměňovány. Jedná se o jednotku sboru 

dobrovolných hasičů obce a sbor dobrovolných hasičů.  

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „jednotka SDH obce“) je 

zřizována obcí. Je to její organizační sloţka, zabezpečuje ji finančně, materiálově, 

zabezpečuje její akceschopnost, a to vše v samostatné působnosti obce. Řídí se především 

zákonem č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o PO“) prováděcími vyhláškami, nařízeními a dalšími právními předpisy vztahujícími se na 

jednotky SDH obcí. Obecně je známá pod hovorovým názvem „výjezdová“ či „zásahová 

jednotka“. 

Sbor dobrovolných hasičů je občanské sdruţení a většinou je součásti největšího 

občanského sdruţení v ČR Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Obec můţe těmto 

organizacím poskytnout finance z rozpočtu obce, spolupracuje s nimi v oblasti poţární 

ochrany. Řídí se vlastními stanovami a zákonem č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, 

ve znění pozdějších předpisů. Podílí se na preventivně výchovné činnosti dětí a mládeţe, 

kulturních a společenských akcích a jiných aktivitách. 

1. Rešerše 

Cílem bakalářské práce je zmapovat provádění odborné přípravy u jednotek SDH obcí 

a odborných znalostí jejich členů na územním odboru Děčín. Pro řešení daného problému 

je důleţité seznámit se se základními právními předpisy v poţární ochraně.  

 

Česko. Zákon číslo 133 ze dne 17. prosince 1985 o poţární ochraně. Uveřejněno v č. 34/1985 

Sbírky zákonů na straně 0674. 

Základní právní předpis o poţární ochraně, ze kterého vycházejí další předpisy. Zákon 

má osm částí, ty se zabývají jednotlivými aspekty poţární ochrany. Je zde stanoveno 

získávání odborných způsobilostí pro vykonávání činností v jednotkách poţární ochrany. 

 

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

jednotek poţární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005. Uveřejněno v č. 95/2001 Sbírky 

zákonů na straně 5490. 
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Tato prováděcí vyhláška je jedním z nejdůleţitějších předpisů, kterým se jednotky PO 

v ČR řídí. Stanovuje základní organizaci jednotek poţární ochrany. Podle kategorie jednotky 

stanovuje jejich početní stavy, vybavení poţární technikou a věcnými prostředky PO. 

Stanovuje základní poţadavky na odbornou způsobilost a provádění odborné přípravy. 

 

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.  

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

obce, ale i SDH podniku. Pokynem je stanoveno provádění odborné přípravy pro získání 

odborné způsobilosti na jednotlivé funkce u těchto jednotek. Obsahuje v přílohách vzory 

dokumentů vztahujících se k odborné přípravě. 

 

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

č. 50 ze dne 1. prosince 2009, kterým se stanovují normy znalostí hasičů  

Tento pokyn byl vydán pro zabezpečení odborné přípravy a stanovuje normy znalostí na 

funkce. V normách znalostí jsou uvedeny minimální poţadavky na odborné znalosti a dovednosti 

hasičů na funkce zastávané v jednotce. 

 

Rešerší byly z dané literatury získány základní informace pro napsání práce, 

především o poţadavcích na provádění odborné přípravy a získání odborné způsobilosti na 

funkce v jednotkách poţární ochrany.  

2. Jednotky požární ochrany  

Není moţné vyloučit, ţe poţár nebo jiná mimořádná událost můţe vzniknout kdekoliv 

na území České republiky. K likvidacím nebo minimalizování následků mimořádných 

událostí jsou 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.) [12]. 
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Základní úkoly těchto jednotek jsou ochrana ţivotů a zdraví obyvatel, ochrana jejich 

majetku v případech mimořádných událostí a poskytnutí účinné pomoci, včetně záchranných 

prací (viz Obrázek 1). Úkolem jednotek PO je provést likvidaci poţáru. I kdyţ není jejich 

úkolem učinit veškerá opatření pro likvidaci ţivelných pohrom a jiných mimořádných 

událostí, musí provést takové práce a opatření, které vedou k odstranění bezprostřední hrozby 

ohroţující ţivoty, zdraví a majetek obyvatel, či ţivotní prostředí [1].  

 

 

Obrázek 1 Základní úkoly jednotek PO [12] 

2.1 Druhy jednotek PO 

Jednotky PO se dělí podle zřizovatele a vztahu osob, vykonávajících činnost v těchto 

jednotkách, ke zřizovateli jednotky PO. Toto dělení vyplývá z § 65 zákona o PO [1]. Jednotky 

PO dělí takto: 

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]. 

Pro kaţdý druh jednotky PO je stanovena jiná doba výjezdu od nahlášení mimořádné 

události a maximální doby dojezdu na místo zásahu, rovněţ různé poţadavky na hasiče 
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z hlediska odborné, fyzické, zdravotní a psychické způsobilosti. Pro tuto bakalářskou práci 

jsou podstatné jednotky SDH obcí. 

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

Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární 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 sloţené výlučně z hasičů z povolání, 

 10 minut pro jednotky sloţené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají sluţbu v jednotce 

jako své povolání, 

 5 minut pro jednotky PO sloţené z hasičů uvedených v předchozích dvou bodech nebo 

hasičů, kterým byla určena pracovní pohotovost mimo pracoviště [2]. 

2.2 Kategorie jednotek PO 

Jednotky PO se dělí do šesti kategorií JPO I aţ JPO VI, a na jednotky s územní, nebo 

místní působností. Dále se kategorie liší v návaznosti na druh jednotky PO. Pro účely 

plošného pokrytí dělí jednotky PO zákon o PO [1] na jednotky: 

a) s územní působností – jednotky mohou zasahovat i mimo území svého zřizovatele. 

JPO I - Jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho aţ tří 

druţstev o zmenšeném početním stavu (1+3), druţstev (1+5) nebo jejich kombinaci, která 

poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti s dobou dojezdu 

zpravidla do 20 minut. V místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO, u početně málo 

obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce. 

JPO II – Jednotka SDH obce, která zabezpečuje výjezd jednoho (JPO II/1) nebo dvou 

(JPO II/2) druţstev o zmenšeném početním stavu. Zřizuje se zpravidla v obci nad 1000 

obyvatel. Doba výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu je do 5 minut a územní působnost 

je zpravidla do 10 minut jízdy. Pro zvýšení akceschopnosti a dodrţení doby výjezdu jsou 

u této kategorie členové zaměstnáni na hlavní, vedlejší pracovní poměr, nebo byla určena 

pracovní pohotovost mimo pracoviště. 

JPO III – Jednotka SDH obce, která zabezpečuje výjezd jednoho (JPO III/1) nebo dvou 

(JPO III/2) druţstev o zmenšeném početním stavu. Zřizuje se zpravidla v obci nad 1000 
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obyvatel. Doba výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu je do 10 minut a územní působnost 

je zpravidla do 10 minut jízdy. Členové vykonávají činnost většinou dobrovolně. 

 

b) s místní působností – zasahují převážně na území svého zřizovatele. V případě 

rozsáhlých mimořádných událostí mohou být povolány i mimo svou místní působnost. 

JPO IV – jednotka HZS podniku s působností v rámci území svého zřizovatele (podniku) 

a výjezdem do 2 minut. Toto platí i pro jednotky dislokované na letišti, pokud mezinárodní 

smlouvy, kterými je ČR vázána, nestanoví jinak. 

JPO V - Jednotka SDH obce, která zabezpečuje výjezd jednoho druţstva o zmenšeném 

početním stavu. Doba výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu je do 10 minut. Členové 

vykonávají činnost většinou dobrovolně. 

JPO VI – jednotka SDH podniku s působností v rámci území svého zřizovatele (podniku) 

a výjezdem do 10 minut. 

2.3 Akceschopnost jednotek PO 

Kaţdá jednotka PO musí pro svou funkčnost a schopnost výjezdu splňovat určitá 

kritéria, tzv. podmínky akceschopnosti jednotky, které jsou popsány ve stati: „Podmínky 

akceschopnosti jednotek“ ve vyhlášce o jednotkách PO [2], zejména pak v § 18 je stanoveno: 

Akceschopností jednotky se rozumí organizační, technická a odborná připravenost sil 

a prostředků k provedení zásahu. Jednotka je akceschopná, jestliže 

a) početní stav hasičů a vnitřní organizace jednotky jsou v souladu s ustanovením § 4 

a jednotka je schopna uskutečnit výjezd na zásah v časovém limitu podle § 11 odst. 2, 

b) hasiči mají osvědčení o odborné způsobilosti dle § 35 odst. 5 pro výkon funkce, kterou 

v jednotce zastávají, a v jednotce je prováděna pravidelná odborná příprava podle 

§ 36 až § 39, 

c) má za účelem provedení zásahu připravenu požární techniku a věcné prostředky 

požární ochrany a jsou splněny podmínky pro použití požární techniky a věcných 

prostředků požární ochrany podle § 8 odst. 2 až 5 [2].  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe pokud členové jednotky PO nemají odbornou 

způsobilost pro výkon funkce, nebo jednotka neprovádí pravidelnou odbornou přípravu, 

nesplňuje tato jednotka podmínky akceschopnosti.  
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O akceschopnosti jednotky PO se vede dokumentace. Tato dokumentace je uvedena 

v § 19 aţ § 20 vyhlášky o jednotkách PO [2]. Pro tuto práci je důleţitý § 19 písmeno b) [2], 

kde je stanovena povinnost vést dokumentaci o pravidelné odborné přípravě a § 20 odst. 2 [2] 

o obsahu dokumentace o pravidelné odborné přípravě.  

Pro zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti u jednotky SDH obce lze dle § 68, 

odst. 3 zákona o PO [1] do jednotky zařadit osoby, které budou činnost v jednotce vykonávat 

jako své zaměstnání. O tomto opatření by mělo být rozhodnuto po projednání s příslušným 

HZS kraje.  

2.4 Jednotky SDH obce 

Kaţdá obec je povinna zřídit jednotku SDH obce. Povinnosti zřídit tuto jednotku není 

obec zbavena ani v případech, kdy je v ní dislokována jednotka HZS kraje nebo jednotka HZS 

podniku.  

Jednotku SDH obce zřizuje obec jako svou organizační sloţku pro zabezpečení území 

obce před poţáry, ţivelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi. Obec zřizuje 

jednotku SDH obce na základě § 29 odst. 1 písm. a) a § 68 zákona o PO [1]. Pokud obec 

nezřídí jednotku SDH obce, je povinna sdruţit prostředky pro společnou jednotku s HZS kraje 

nebo obcí, která je v poţárně poplachovém plánu předurčena k zásahu pro obec jako první. 

Obec můţe mít i více jednotek SDH obce.   

Obec v samostatné působnosti zabezpečuje finanční a materiální potřeby jednotky 

SDH obce ze svého rozpočtu. Dále můţe vyuţít moţnosti získání financí na činnost jednotky 

z účelových dotací kraje, nebo dotací ze státního rozpočtu. 

Členové jednotky SDH obce svou činnost v jednotce ve většině případů nevykonávají 

jako své zaměstnání, ale dobrovolně. V některých případech mohou být členové jednotky 

SDH obce pro zvýšení akceschopnosti jednotky zaměstnáni v hlavním pracovním poměru. 

Tyto jednotky se zaměstnanci jsou spíše ve větších městech s hojným počtem zásahů, kde 

není dislokována jednotka HZS kraje. Financování takovéto jednotky je značnou zátěţí pro 

obecní rozpočet.  

Obec zabezpečuje a hradí pro členy preventivní zdravotní prohlídky, hradí náhradu 

ušlého výdělku člena, který se účastnil zásahu nebo odborné přípravy. Jednotka můţe plnit 

i úkoly ochrany obyvatelstva a civilní ochrany. Početní stav v jednotce můţe být navýšen 

o počet členů vykonávajících v jednotce ochranu obyvatelstva a civilní ochranu. 
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Jednotku SDH obce tvoří poţární technika, věcné prostředky poţární ochrany 

a členové. Početní stavy jsou stanoveny  vyhláškou o jednotkách PO [2] a jsou uvedeny 

v tabulce 1. Z tabulky vyplývá, ţe jednotky SDH obcí zabezpečují výjezd jednoho nebo dvou 

druţstev o zmenšeném početním stavu dle kategorie jednotky. Druţstvo o zmenšeném 

početním stavu se skládá z velitele druţstva, strojníka a 2 hasičů. Minimální vybavení poţární 

technikou a věcnými prostředky PO je uvedeno v příloze vyhlášky o jednotkách PO [2] 

a tabulce 1. Jednotka můţe být vybavena další technikou a věcnými prostředky PO, pokud je 

předurčena k záchranným pracím (např. dopravní nehody, úniky nebezpečných látek, práce ve 

výškách a nad volnou hloubkou), nebo k plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva.  

 

Tabulka 1 Základní početní stavy členů jednotek SDH obcí a jejich minimální vybavení 

poţární technikou a věcnými prostředky poţární ochrany [2] 

Vnitřní organizace jednotky Kategorie jednotky 

JPO 

II/1 

JPO 

II/2 

JPO 

III/1 

JPO 

III/2 

JPO

V 

Základní početní stav členů 
5)

 12 24 12 24 9 

Počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané 

kategorii jednotky 

4 8 4 8 4 

Funkce 

Velitel  1 1 1 1 1 

Velitel druţstva 2 5 2 5 2 

Strojník 3 6 4 6 2 

Hasič, starší hasič 6 12 5 12 4 

Poţární technika a věcné prostředky poţární ochrany 
3)

 

Cisternová automobilová stříkačka v základním 

provedení (dále jen „CAS“) 

1 1 1 1 1
1)

 

Dopravní automobil 1 1 1 1 1
1)

 

Automobilový ţebřík do 30 m  1
2)

 1
2)

 1
2)

 1
2)

 - 
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Automobilová plošina do 30 m 1
2)

 1
2)

 - - - 

Odsavač kouře nebo přetlakový ventilátor 1
1)

  1
1)

 1
1)

 1
1)

 1
1)

 

Motorová stříkačka 1
1)

 1
1)

 1
1)

 1
1)

 1 

Izolační dýchací přístroj
4)

 4 8
1)

 4 8
1)

 4
1)

 

Vozidlová radiostanice poţární ochrany 2 2 2 2 - 

Přenosná radiostanice poţární ochrany 2 4 2 4 1
1)

  

Mobilní telefon 1
1)

 1
1)

 1
1)

 1
1)

 1
1)

 

 

Členové jednotky musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky 

(dále jen OOPP), které se dají rozdělit na osobní a společné. Mezi společné OOPP můţeme 

zařadit dýchací techniku, protichemické oděvy, reflexní oděvy pro speciální hašení ohně, 

prostředky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, ale i hasičský opasek, aj.  

2.5 Jednotky PO na územním odboru Děčín 

Okres Děčín je jeden ze sedmi okresů Ústeckého kraje a nachází se v nejsevernější 

části České republiky. Jeho rozloha je 909 km
2
, počet obyvatel je okolo 135 000 a počet obcí 

je 52, z toho 14 měst. Sousedí s okresy Ústí nad Labem, Litoměřice a Česká Lípa 

v Libereckém kraji. Nejdelší část tvoří státní hranici se Spolkovou republikou Sasko 

(Sachsen), na které jsou dva ţelezniční hraniční přechody a sedm silničních hraničních 

přechodů, z nichţ jeden je určen pro kamionovou dopravu. Okres je známý značně členitým 

a rozmanitým terénem, kterému přispívá bohatá říční síť. Zachování původního reliéfu krajiny 

i jejího vegetačního krytu přispělo k vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a dalších tří 

chráněných krajinných oblastí. Chráněné území pokrývá téměř 75 % plochy okresu. Národní 

park České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce jsou známé svými pískovcovými skalisky. 

CHKO České středohoří a CHKO Luţické hory jsou charakteristické kuţelovitými 

a kupovitými tvary kopců. Téměř 50 % plochy okresu tvoří zalesněné území. Má zde 

zastoupení i průmysl, hlavně textilní, strojírenský, papírenský a elektrotechnický.  

 Poţární ochranu a pomoc při mimořádných událostech zabezpečuje v okrese Hasičský 

záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín (dále jen „HZS Děčín“) ve spolupráci 

s jednotkami SDH obcí. ÚO Děčín zajišťuje nepřetrţitou sluţbu na čtyřech stanicích. Stanice 

typu C2 Děčín zajišťuje výjezd dvou druţstev o zmenšeném početním stavu. Další tři stanice 
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typu P1 se nacházejí v České Kamenici, Varnsdorfu a Šluknově, ty zajišťují výjezd jednoho 

druţstva o zmenšeném početním stavu. Další nedílnou součástí systému zabezpečení poţární 

ochrany na okrese Děčín jsou jednotky SDH obcí. Těchto jednotek je 35, z toho tři JPO II/1, 

devatenáct JPO III/1, třináct JPO V. Kaţdá z nich by měla zabezpečovat výjezd druţstva 

o zmenšeném početním stavu. Seznam všech jednotek SDH obcí je v příloze 1 Tabulka 2.  

Ve všech jednotkách, kromě JPO II/1 Rumburk a JPO II/1 Jiříkov, vykonávají členové 

sluţbu dobrovolně. Jednotka JPO II/1 Rumburk má šest členů vykonávajících sluţbu jako své 

zaměstnání. Zajišťují nepřetrţitou sluţbu ve čtyřech směnách o jednom hasiči, s odbornou 

způsobilostí velitel druţstva a strojník (technik speciálních sluţeb). Velitel jednotky a jeden 

hasič mají pracovní dobu od pondělí do pátku na ranní směně. Další členové jsou 

v pohotovosti mimo zbrojnici. Jednotka JPO II/1 Jiříkov má dva členy vykonávající sluţbu 

jako svoje zaměstnání. Velitel jednotky a strojník mají pracovní dobu od pondělí do pátku na 

ranní směně. Ostatní členové jsou v pohotovosti mimo zbrojnici. Všechny jednotky splňují 

minimální vybavení technikou a věcnými prostředky PO dle vyhlášky o jednotkách PO 

(viz Tabulka 1). Z údajů, které jednotky SDH obcí kaţdoročně na HZS Děčín zasílají, 

vyplývá, ţe v jednotkách SDH obcí je 500 členů, z toho 92 velitelů druţstev, 130 strojníků 

a 278 hasičů. Z celkového počtu hasičů je 208 vyškolených jako nositel dýchací techniky. Tři 

JPO III/1 a čtyři JPO V nenaplňují minimální početní stavy dle vyhlášky o jednotkách PO [2]. 

Graf (Obrázek 2) znázorňuje porovnání poţadovaného minimálního početního stavu 

v jednotkách dle vyhlášky o jednotkách PO [2] a skutečného početního stavu v jednotkách 

SDH obcí. Vyplývá z něj, ţe u jednotek kategorie JPO III a ještě výrazněji u JPO V je málo 

velitelů druţstva. Obsazením jednotlivých funkcí u jednotek v návaznosti na jejich odbornou 

způsobilost se ve své práci zabývám níţe v části Vyhodnocení dotazníku. 
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Obrázek 2 Graf porovnání poţadovaných a skutečných početních stavů členů v JSDHO 

2.6 Účast jednotek SDH obcí při MU 

Kaţdý rok generální ředitelství HZS ČR zpracovává a vydává Statistickou ročenku. 

Tato Statistická ročenka obsahuje komplexní údaje o zásazích jednotek PO v průběhu jednoho 

kalendářního roku. Ze Statistické ročenky 2009 [11] pouţiji pro tuto práci data 

o mimořádných událostech v ČR, účasti jednotlivých kategorií jednotek PO při MU 

a k porovnání účasti jednotek SDH obcí na ÚO Děčín s celorepublikovým průměrem. 

V roce 2009 bylo na území ČR evidováno 105 514 mimořádných událostí, které byly 

řešeny jednotkami PO. Z tohoto počtu řešil 63,8 % událostí Hasičský záchranný sbor ČR, 

jednotky SDH obcí řešily 29,1 %, Hasičské záchranné sbory podniku se podílely 6,7 % 

a minimální účast měly jednotky SDH podniků s 0,4 % (viz Obrázek 3).  

 

Obrázek 3 Graf účasti jednotek PO při MU celá ČR 
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V Ústeckém kraji bylo v roce 2009 evidováno 10 399 událostí, coţ je 9,9 % celkového 

počtu událostí v ČR. Stanice HZS kraje vyjíţděly k 58,6 % událostí a jednotky SDH obcí se 

podílely 30,5 %, coţ se nijak výrazně neliší od celorepublikového průměru (viz Obrázek 4). 

 

Obrázek 4 Graf účasti jednotek PO při MU v Ústeckém kraji 

Jednotky PO ÚO Děčín vyjíţděly v roce 2009 ke 2 257 událostem, coţ  je z Ústeckého 

kraje nejvyšší počet ze všech ÚO. Z tohoto počtu stanice HZS kraje řešily 48,7 % událostí 

a jednotky SDH obcí se podílely 48,3 % (viz Obrázek 5).  

 

Obrázek 5 Graf účasti jednotek PO při MU na ÚO Děčín 

Jak je moţné vyčíst ze Statistické ročenky [11], je na ÚO Děčín oproti 

celorepublikovému průměru značný nárůst účasti jednotek SDH obcí při řešení mimořádných 

událostí, a to o necelých 20 %. Tímto je ÚO Děčín na šestém místě v ČR s nejvyšší účastí 

jednotek SDH obcí při řešení MU. Nejedná se pouze o rok 2009, ale i v minulých letech se 

tyto jednotky podílely při ochraně ţivotů, zdraví a majetku vyšším procentem neţ v ostatních 

částech republiky. Pro přesnější znázornění jsem pouţil Statistické ročenky 2005-2009 [11] 

a data zapracoval do grafu (Obrázek 6). V grafu jsou uvedeny počty zásahů jednotlivých 

jednotek PO v období let  2005-2009 na ÚO Děčín. 
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Obrázek 6 Graf účasti jednotek PO při MU na ÚO Děčín 2005-2009 

Vysoká účast jednotek SDH obcí při řešení MU je jedním z důvodů zabezpečení 

akceschopnosti a spolehlivosti těchto jednotek na ÚO Děčín. Pro dobrý a bezproblémový 

průběh poţárního zásahu nebo jiné MU je zapotřebí nejen fyzické zdatnosti hasičů, 

ale především základních odborných znalostí pro řešení těchto událostí. Provádění základní 

a pravidelné odborné přípravy v jednotce a  účast hasičů na výcviku jsou hlavní kroky            

k zefektivnění činnosti a dobré spolupráci jednotek PO při zásahu. Provádění této přípravy 

přispívá nejen ke zvýšení bezpečnosti zasahujících hasičů, ale také k osvojení pouţívání 

věcných prostředků  PO a jejich následnému lepšímu vyuţití při zásazích. Problematika 

odborné přípravy je podrobněji popsána v části Odborná příprava a odborná způsobilost.   

3. Odborná příprava a odborná způsobilost 
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Odborná příprava se provádí u jednotek PO za účelem získání odborných znalostí 

a praktických dovedností. Tato příprava zahrnuje teoretickou přípravu, praktický výcvik, 

tělesnou přípravu a různá cvičení. Účelem provádění odborné přípravy je splnění podmínek 

pro získání odborné způsobilosti na danou funkci v jednotce PO, získání specializace 

k výkonu speciální činnosti u jednotek (obsluha motorových pil, práce ve výškách a nad 

volnou hloubkou), udrţování a prohlubování potřebných znalostí a dovedností hasičů.  
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Odborná způsobilost 

Kaţdý člen zařazený v jednotce, ať uţ sluţbu vykonává dobrovolně, nebo jako své 

zaměstnání, musí splňovat odbornou způsobilost pro zastávanou funkci. Člen je odborně 

způsobilý pro zastávání své funkce po splnění poţadavků daných zákonem o PO [1] 

a vyhláškou o jednotkách PO [2], tj. účast na odborné přípravě a úspěšné ukončení této 

přípravy předepsaným způsobem.  

3.1 Odborná příprava v legislativě 

Zákon o PO  

Základní poţadavky na odbornou přípravu a odbornou způsobilost řeší zákon o PO, 

konkrétně § 72. Jsou zde uvedeny poţadavky a podmínky pro zařazení hasiče na funkci 

strojník, velitel, technik speciálních sluţeb. Stanovuje rozsah provádění odborné přípravy.  

Jsou zde zakotvena i základní ustanovení týkající se odborné způsobilosti [1]. 

Vyhláška o PO 

Tento prováděcí předpis podrobněji stanoví způsob provádění odborné přípravy členů 

jednotek PO, její ověřování, vydávání a odnímání osvědčení. Dále stanovuje organizaci 

soutěţí v poţárním sportu a tělesné přípravy. Odbornou způsobilostí a odbornou přípravou 

se zabývá ČÁST DRUHÁ [2]. 

Normy znalostí 

Stanovují minimální poţadavky na znalosti a dovednosti hasičů. Tyto normy jsou 

uzpůsobené na jednotlivé funkce. Vycházejí ze společných znalostí na funkci hasič, které jsou 

dále rozvíjeny dle jednotlivých funkcí (strojník, velitel, aj). Normy znalostí [4] vycházejí 

z obecních znalostí uvedených ve vyhlášce o jednotkách PO [2] v § 32 písm. a) aţ d). 

Teze odborné přípravy 

Teze, neboli témata, jsou vydány pro jednotlivé funkce a slouţí jako podklad pro 

přípravu plánů odborné přípravy. Témata jsou vydána především pro odbornou přípravu 

prováděnou s věcnými prostředky poţární ochrany v organizačním řízení jednotek PO. 

Vycházejí ze znalostí uvedených v normách znalostí [4]. 

Osnovy kurzů 

Osnovy kurzů jsou vydány pro sjednocení provádění odborné přípravy k získání 

odborné způsobilosti, či specializace. V jednotlivých osnovách jsou podrobně uvedena 
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jednotlivá témata k dané problematice, která by měla být probrána v průběhu kurzu. Kaţdý, 

kdo pořádá odborné kurzy pro jednotky PO (vzdělávací zařízení MV, HZS krajů, vzdělávací 

zařízení určené MV), by měl postupovat v souladu s těmito vydanými osnovami. 

3.2 Druhy odborné přípravy 

Základní odborná příprava 

Základní odborná příprava se provádí za účelem získání odborné způsobilosti na 

funkci zastávanou členem v jednotce PO.  

Cyklická odborná příprava 

Cyklická odborná příprava se provádí za účelem prodlouţení odborné způsobilosti 

člena, který zastává funkci v jednotce PO.  

Pravidelná odborná příprava 

Pravidelná odborná příprava se provádí u jednotek SDH obcí. Tuto přípravu řídí, 

organizuje a ověřuje velitel jednotky. Cílem této odborné přípravy je prohloubení znalostí 

a praktických dovedností hasičů, které jsou poţadovány pro výkon zastávané funkce.  

3.3 Získání odborné způsobilosti 

U jednotek SDH obcí je rozhodující, v jakém pracovně právním vztahu je člen 

k zřizovateli. Provádění odborné přípravy se v zásadě odvíjí od toho, zda člen vykonává 

sluţbu v jednotce dobrovolně, nebo jako svoje hlavní zaměstnání v pracovním poměru.  

3.3.1 Členové, kteří v jednotce vykonávají službu dobrovolně 

Odborná příprava členů, kteří v jednotce vykonávají sluţbu dobrovolně, by měla být 

prováděna v souladu s pokynem číslo 36/2003 generálního ředitele HZS ČR a náměstka 

ministra vnitra [3]. 

Hasič 

Aby hasič mohl vykonávat sluţbu v jednotce, musí být vyškolen z BOZP. Samostatně 

vykonávat sluţbu při řešení mimořádných událostí můţe aţ po úspěšném ukončení základní 

odborné přípravy. Musí se účastnit pravidelné odborné přípravy (viz pravidelná odborná 

příprava). Po získání určité praxe v jednotce můţe být dále hasič vyškolen jako Nositel 

dýchací techniky, či Technik dobrovolné jednotky ve specializačních kurzech. Další moţností 
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specializace jsou Obsluha motorových a rozbrušovacích pil, Obsluha výškové techniky, kurz 

základy zdravotních znalostí, aj. 

Strojník  

Základní odborná příprava 

Člen zařazený na funkci strojník je vyslán do odborného kurzu, coţ je základní 

odborná příprava pro získání odborné způsobilosti na funkci strojník. Pokud je člen zařazen 

v jednotce kategorie JPO II nebo JPO III, účastní se kurzu S-40. Člen jednotky kategorie 

JPO V se účastní kurzu S-16. Tyto kurzy pořádají HZS krajů nebo vzdělávací zařízení PO. 

Platnost odborné způsobilosti je 5 let. 

Cyklická odborná příprava 

Strojník jednotky kategorie JPO V prodluţuje svou odbornou způsobilost v kurzu S-16 

po pěti letech, čímţ získá odbornou způsobilost na dalších 5 let. Strojník zařazený v jednotce 

kategorie JPO II a JPO III se účastní k prodlouţení odborné způsobilosti cyklické odborné 

přípravy kurzu S-8 , a to v rozsahu minimálně 4x v období platnosti jeho osvědčení.  

Velitel družstva, velitel jednotky 

Základní odborná příprava  

Pro velitele jednotky kategorie JPO II a JPO III je určen kurz V-40 a pro jednotky 

kategorie JPO V je určen kurz V-24. Velitelé na základě absolvovaného kurzu získají 

odbornou způsobilost s platností na 5 let. Tyto kurzy pořádá HZS kraje nebo vzdělávací 

zařízení PO. 

Cyklická odborná příprava 

Pro prodlouţení platnosti odborné způsobilosti velitelů JPO II a JPO III jsou velitelé 

povinni kaţdoročně se účastnit cyklické odborné přípravy kurzu V-16. V průběhu pěti let se 

musí zúčastnit cyklické odborné přípravy minimálně 4x. Velitelé kategorie JPO V se po pěti 

letech opět účastní kurzu V-24, čímţ získají odbornou způsobilost na dalších 5 let. Kurzy jsou 

pořádány v rámci HZS kraje nebo ve vzdělávacích zařízeních PO.  

3.3.2 Členové, kteří v jednotce vykonávají službu jako své zaměstnání 

Na členy, kteří v jednotce vykonávají sluţbu jako své zaměstnání, jsou kladeny větší 

poţadavky na jejich odborné znalosti a odborná příprava by měla být prováděna v souladu 

s pokynem číslo 8/2005 generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra [7]. 
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Hasič 

Hasič můţe vykonávat sluţbu samostatně při zdolávání poţáru v jednotce aţ po 

absolvování základní odborné přípravy, coţ je pro tyto členy nástupní odborný výcvik (NOV) 

s platností 5 let. Tento kurz absolvuje ve vzdělávacích zařízeních MV. Účastní se v průběhu 

platnosti osvědčení pravidelné odborné přípravy v jednotce. Před skončením platnosti se 

podrobí přezkoušení z odborné způsobilosti před zkušební komisi územně příslušného HZS 

kraje. 

Strojník 

Člen zařazený na funkci strojník v jednotce musí absolvovat kurz Strojníků – A (ST-

A) s platností na 5 let. Tento kurz absolvuje ve vzdělávacích zařízeních MV. Pro prodlouţení 

odborné způsobilosti se člen účastní kurzu Strojníků – B (ST-B), kterým se prodluţuje 

odborná způsobilost o dalších 5 let.  

V rámci jednotky je strojník povinen provádět pravidelně kondiční jízdy.  

Velitel jednotky, velitel družstva 

Člen zařazený v jednotce na funkci velitel druţstva nebo velitel jednotky je pro získání 

odborné způsobilosti vyslán do kurzu Taktické řízení – A (TŘ-A) s platností na 5 let. Tento 

kurz absolvuje ve vzdělávacích zařízeních MV. K prodlouţení odborné způsobilosti se velitel 

musí zúčastnit kurzu Taktické řízení – B (TŘ-B), kterým se prodluţuje odborná způsobilost 

o dalších 5 let. 

Technik 

Člen zařazený na funkci technik (strojní, chemické, technické, spojové sluţby) je pro 

získání odborné způsobilosti vyslán do kurzu, který stanoví Pokyn č. 8/2005 [7]. 

3.4 Odborná příprava prováděná jednotkou SDH obce 

3.4.1 Základní odborná příprava člena 

Člen, nově zařazený k jednotce SDH obce, můţe vykonávat sluţbu samostatně při zásazích aţ 

po absolvování základní odborné přípravy. Této přípravy se musí zúčastnit maximálně do 

1 roku od zařazení do jednotky. Provádí ji velitel jednotky, v rozsahu minimálně 40-ti 

vyučovacích hodin. Obsahem základní odborné přípravy jsou zejména témata z oblasti 

legislativy, poţárně technické charakteristiky a technicko-bezpečnostní parametry látek. Školí 

se z bezpečnosti práce u zásahu, činnosti a taktické postupy při zásahu a poskytování před- 
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lékařské pomoci. Po probrání všech témat je základní odborná příprava ukončena závěrečnou 

zkouškou. O úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se vydá potvrzení o vykonání závěrečné 

zkoušky [2].  

3.4.2 Pravidelná odborná příprava 

Pravidelná odborná příprava se u jednotek PO provádí za účelem prohloubení 

odborných znalostí, praktických dovedností hasičů a fyzické zdatnosti. Této přípravy se 

účastní všichni členové jednotky a za její organizování a ověřování je zodpovědný velitel 

jednotky. Do pravidelné odborné přípravy je zahrnuta tělesná příprava, prověřovací a taktická 

cvičení. Pro udrţení a prohloubení odborných znalostí a zkušeností hasičů se organizují 

specializační kurzy, přednášky, semináře, instrukční metodická zaměstnání, nebo jiné formy 

teoretického nebo praktického výcviku ve vzdělávacích zařízeních PO, nebo u HZS kraje. 

Tato příprava by měla být prováděna minimálně v rozsahu 40-ti vyučovacích hodin. Plán 

pravidelné odborné přípravy zpracovává velitel jednotky na základě základního zaměření 

pravidelné odborné přípravy [8], norem znalostí hasičů [4] a s přihlédnutím k předurčenosti 

jednotky SDH obce. Plán by měl obsahovat i připravované taktické cvičení [9], které se 

provede u jednotky v kalendářním roce. Pravidelná odborná příprava v jednotce se ověřuje 1x 

ročně. O výsledku ověření pravidelné odborné přípravy se vyhotoví protokol, který je součástí 

dokumentace o odborné přípravě [2]. 

3.4.3 Dokumentace 

O provádění odborné přípravy u jednotek PO je nutné vést příslušnou dokumentaci.  

Záznam o účasti na odborné přípravě 

Záznam o účasti na odborné přípravě je listina dokazující provádění odborné přípravy 

a účast jednotlivých členů na ní. Záznam obsahuje téma odborné přípravy, datum a seznam 

všech hasičů, kteří se školení účastní, jméno (funkce) školitele, dále hodinovou dotaci. Kaţdý, 

kdo se školení účastní, stvrdí svou účast podpisem [10]. 

Protokol o zkoušce odborné způsobilosti 

Tento protokol se vydává jako písemný doklad o odborné způsobilosti pro danou 

funkci na základě vykonané zkoušky. Protokol je součástí dokumentace o odborné přípravě. 

Vypracovává se po absolvování zkoušky při získání nebo prodlouţení odborné způsobilosti, 

nebo přezkoušení z pravidelné odborné přípravy [12].  
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Evidence vydaných osvědčení odborné způsobilosti 

Osvědčení jsou vydávána pod jednotlivými čísly. Kaţdý, kdo má právo vydávat 

osvědčení dle § 72 odst. 5 zákona o PO [1], vede seznam vydaných osvědčení o odborné 

způsobilosti. 

Potvrzení o absolvování odborné přípravy 

Toto potvrzení se vydává jako písemný doklad o úspěšném absolvování základní 

(cyklické) odborné přípravy pro získání odborné způsobilosti pro danou funkci [3].  

Záznam o použití prostředku 

Tento záznam slouţí jako písemný doklad o pouţití prostředku chemické, technické 

sluţby u zásahu, nebo o provedení cyklické odborné přípravy u hasičů určených pouţívat 

dýchací techniku, protichemické oděvy, oděvy proti sálavému teplu. Skartační doba této 

dokumentace je 5 let od posledního záznamu [6].  

4. Hodnocení odborné přípravy jednotek SDH obcí 

Cílem této práce je zhodnotit provádění odborné přípravy u jednotek SDH obcí na ÚO 

Děčín a úroveň odborných znalostí členů těchto jednotek. Za tímto účelem byl sestaven 

dotazník o provádění odborné přípravy a dále test pro zjištění úrovně odborných znalostí. 

Součástí zjišťování odborných znalostí byla i praktická část, kdy hasiči plnili úkoly dle 

předem připraveného formuláře (viz Praktická část). Vyjma vyplňování dotazníku jsem s testy 

a praktickou částí jednotky osobně navštívil. Získané informace jsem zpracoval dle předem 

stanovených kritérií a výsledky jsou uvedeny níţe. U jednotlivých částí jsou popsány postupy 

vyhodnocování. Okolnosti o provádění odborné přípravy byly popsány jiţ výše. 

4.1 Dotazník 

Dotazník (viz příloha 1) byl sestaven za účelem zjištění provádění odborné přípravy 

u jednotek SDH obcí na ÚO Děčín. Do dotazníku byla zahrnuta veškerá odborná příprava, 

kterou je u těchto jednotek nutné provádět. V dotazníku jsem se zaměřil na základní odbornou 

přípravu pro členy jednotek SDH obcí a dokumentaci s ní spojenou. Dále na provádění 

pravidelné odborné přípravy u jednotek SDH obcí v průběhu kalendářního roku, včetně 

dokumentace. Cílem bylo i zjištění, zda hasiči vykonávající funkci velitel a strojník mají 

odbornou způsobilost a zda se účastní cyklické odborné přípravy k prodlouţení odborné 

způsobilosti. V neposlední řadě bylo také sledováno, zda se provádí pravidelná odborná 
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příprava pro nositele dýchací techniky a zdali jednotka taktické cvičení nejméně jedenkrát 

ročně provádí, nebo se ho účastní. Dotazník byl sestaven tak, aby pro jednoduché 

vyhodnocení byly odpovědi pouze ano/ne, popřípadě doplnění počtu. Dotazník byl rozeslán 

velitelům jednotek SDH obcí na ÚO Děčín.  

4.1.1 Vyhodnocení dotazníku 

Dotazník vyplnilo a zpět doručilo 25 jednotek SDH obcí z celého ÚO Děčín. Z toho 

3 JPO II, 16 JPO III a 6 JPO V, coţ je 72 % ze všech jednotek SDH obcí na ÚO Děčín. Níţe 

uvedené hodnoty vycházejí z údajů, které mi od velitelů jednotek byly poskytnuty 

prostřednictvím dotazníků. Uvedené hodnoty se mohou lišit od skutečnosti. 

Základní odborná příprava členů 

Základní odbornou přípravu členů provádí 75 % jednotek. V otázkách vedení 

dokumentace byla jiţ čísla niţší. V případě vedení záznamu o provádění základní odborné 

přípravy respondenti uvedli, ţe tuto dokumentaci vede celkem 46 % jednotek. Zda mají 

vystaveny protokoly o absolvování základní odborné přípravy, uvedlo 33 % dotazovaných 

kladnou odpověď. I kdyţ je v jednotkách prováděna základní odborná příprava v 75 %, není 

moţné písemně doloţit u více jak u poloviny jednotek, ţe se tato odborná příprava 

uskutečnila. Vyhodnocení dle jednotlivých kategorií jednotek PO viz Obrázek 7. 

 

Obrázek 7 Graf - základní odborná příprava 
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Pravidelná odborná příprava 

Celých 91 % jednotek uvedlo, ţe provádí pravidelnou odbornou přípravu, coţ je více 

neţ u základní odborné přípravy. Této pravidelné odborné přípravy se účastní celkem 67 % 

všech hasičů a je prováděna v rozsahu 64 % předepsaných hodin. Přezkoušení z pravidelné 

odborné přípravy provádí 50 % jednotek. Co se týče dokumentace o pravidelné odborné 

přípravě, uvedlo 75 % jednotek, ţe vede záznam o provádění pravidelné odborné přípravy, ale 

pouze 17 % všech jednotek má vystaven protokol o přezkoušení z pravidelné odborné 

přípravy členů. V grafu (Obrázek 8) je moţné vyčíst u jednotlivých kategorií jednotek PO 

účast členů, počet hodin a vedení dokumentace o pravidelné odborné přípravě.  

I kdyţ téměř všechny jednotky uvedly, ţe provádějí pravidelnou odbornou přípravu, 

pouze 75 % z nich můţe doloţit příslušnou dokumentaci. Z celkového počtu 50 % jednotek, 

které provádějí přezkoušení z pravidelné odborné přípravy, můţe tuto skutečnost doloţit 

pouze v 17 %!  

 

Obrázek 8 Graf - pravidelná odborná příprava 
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Strojník 

Ze všech strojníků na ÚO Děčín má odbornou způsobilost pro výkon své funkce 90 % 

strojníků. Z tohoto počtu strojníků se z jednotek JPO II a JPO III účastní cyklické odborné 

přípravy pořádané HZS Děčín 89 % strojníků. U kategorie jednotek JPO II a JPO V mají 

všichni strojníci odbornou způsobilost pro výkon své funkce. U jednotek JPO III je pouze 

69 % strojníků s odbornou způsobilostí.  

Kondiční jízdy kaţdý měsíc provádí 88 % jednotek, z tohoto počtu nejméně provádí 

kondiční jízdy jednotky kategorie JPO V (60 %). U kategorie JPO II se provádí kondiční jízdy 

v plném rozsahu, u kategorie JPO III je to 94 %. Porovnání jednotlivých dle kategorií je 

v grafu (Obrázek 9). 

 

Obrázek 9 Graf - odborná způsobilost-Strojník 
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Obrázek 10 Graf - odborná způsobilost-Velitel 
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Obrázek 11 Graf - nositelé dýchací techniky a taktická cvičení 
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to je i u velitelů jednotek či velitelů druţstev jednotek kategorie JPO II a JPO III. Velitelů bez 

odborné způsobilosti je 8 %. Je nutné pro tyto členy zajistit základní odbornou přípravu. 

U jednotek kategorie JPO V splňují odbornou způsobilost všichni členové (velitelé, strojníci). 

O něco hůře na tom je odborná příprava prováděná v rámci jednotky SDH obce. Odborná 

příprava se v jednotkách provádí ve více jak v 80 %, ale méně jak v 50 % se vede 

dokumentace o odborné přípravě. Dokonce jednotky kategorie JPO V uvedly, ţe nemají 

vystaven ţádný protokol o přezkoušení z pravidelné odborné přípravy.  
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Obrázek 12 Graf - celkové provádění odborné přípravy 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe by se velitelé jednotek měli více soustředit na vedení 

dokumentace o odborné přípravě. Jednotky kategorie JPO V by měly zlepšit odbornou 

přípravu nositelů dýchací techniky a zajistit pravidelné kondiční jízdy svých strojníků.  

Díky funkci velitele jednotky SDH obce vím z vlastní zkušenosti, ţe v dnešní době 

není moţné zajistit účast všech členů jednotky na pravidelné odborné přípravě. Mezi hlavní 

důvody patří pracovní vytíţenost členů (zaměstnání) a to i v sobotu a neděli. I kdyţ je zde 

moţnost náhrady ušlého výdělku člena při absolvování odborné přípravy [2], této moţnosti se 

nevyuţívá téměř nikdy. Příčinou je zejména neochota zaměstnavatelů uvolňovat své 

zaměstnance (členy jednotek SDH obcí) ze zaměstnání a dalším důvodem jsou omezené 

rozpočty obcí na výdaje za náhradu ušlého výdělku členů. Kaţdý velitel jednotky by měl 

nastavit systém, který by vedl k co nejlepšímu provádění odborné přípravy. Nastavit jednotný 

postup při provádění odborné přípravy v rámci jednotek v dnešní době není moţné. Kaţdá 

jednotka je specifická okolnostmi, které ovlivňují provádění odborné přípravy u jednotky.  
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5. Zhodnocení úrovně znalostí 

Ke zhodnocení úrovně odborných znalostí členů jednotek SDH obcí byly pouţity testy 

a provedeno praktické ověření základních dovedností. 

5.1 Testy 

5.1.1 Sestavení testů 

Testy uvedené v příloze 3 jsem sestavil za účelem zjištění úrovně odborných znalostí 

u členů jednotek SDH obcí na ÚO Děčín. Při sestavování těchto testů jsem vycházel ze 

základních znalostí stanovených vyhláškou o jednotkách PO [2] a stanovených normami 

znalostí [4] určenými pro hasiče na jednotlivé funkce. Jelikoţ všechny jednotky zajišťují 

výjezd druţstva o zmenšeném početním stavu, rozhodl jsem se pro variantu, aby test 

vyplňovali čtyři členové, jako druţstvo o zmenšeném početním stavu (velitel, strojník, hasič – 

nositel dýchací techniky, hasič). Testy se skládají z 30 otázek ze všeobecných znalostí. Těchto 

30 otázek bylo totoţných pro všechny hasiče. Dále bylo u funkcí hasič – nositel dýchací 

techniky, strojník, velitel – zařazeno deset doplňujících otázek pro danou funkci. U kaţdé 

otázky byly nabídnuty tři odpovědi, pouze jedna správná. Některé otázky jsem pro tento test 

vytvořil, některé byly pouţity ze vzorových testových otázek [13].  

5.1.2 Hodnocení testů 

Testy vyplňovali členové jednotek SDH obcí z ÚO Děčín. Těchto testů se zúčastnilo 

celkem 17 jednotek, coţ je zhruba polovina jednotek na ÚO Děčín. Určení jednotlivých členů 

provedl velitel jednotky. Testování se zúčastnily všechny tři jednotky JPO II, 12 jednotek 

JPO III a pouze 2 jednotky JPO V. Hasiči vyplňovali své odpovědi do předem připravených 

formulářů (viz příloha 4). V hlavičce formuláře je kolonka kategorie jednotky PO a funkce, 

kterou hasič zastává (na kterou vyplňuje test). Testy byly vyplňovány anonymně. Při 

vyhodnocování jsem postupoval dle počtu správných odpovědí jednotlivých otázek, které 

jsem průměroval. Vyhodnocoval jsem výsledky společné části jako celku a dále podle 

jednotlivých funkcí. Vyhodnocení dle jednotlivých kategorií jednotek PO by bylo zkreslující 

pro nízkou účast jednotek JPO V. 
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Vyhodnocení testů společné části 

Jiţ v hlavičce výsledkového formuláře jsem se soustředil na správné vyplnění 

kategorie jednotek PO. Správnou kategorii JPO vyplnilo 84 % hasičů. 

Na otázku – jaký je: „Nejvyšší právní předpis PO:“, odpovědělo správně 66 % hasičů. 

78 % hasičů znalo zřizovatele jednotky. Ze všech otázek nejhůře dopadla otázka č. 3: „Komu 

jsou hasiči přímo podřízeni u zásahu“. Na tuto otázku odpovědělo pouze 24 % hasičů správně. 

Paradoxem je, ţe nejlépe zodpověděli tuto otázku strojníci a nejhůře odpovídali velitelé 

(viz příloha 6 graf č. 2). Svou povinnost mlčenlivosti zná 67 % hasičů. Na otázku 

„Integrovaným záchranným systémem se rozumí:“, správně odpovědělo 59 % hasičů. Správně 

by provádělo průzkum 73 % dotázaných. Při poţárech, kdy jsou ohroţeni lidé, by správně 

postupovalo při jejich záchraně pouze 47 % hasičů. Na otázku, kdy končí zásah jednotky, 

odpovědělo správně 65 % hasičů. Povinnost nahlásit výjezd jednotky k zásahu na krajské 

operační a informační středisko zná 75 % hasičů. Hlavními sloţkami procesu hoření jsou 

hořlavá látka, oxidační činidlo a tepelná energie. Správně odpovědělo 73 % hasičů. Při 

nedokonalém hoření vzniká oxid uhelnatý (CO), který je jedovatý a výbušný. Tuto skutečnost 

vědělo 53 % hasičů. Vypnout elektrický proud u nízkého napětí můţe pouze osoba 

prokazatelně seznámena s moţným nebezpečím, uvedlo pouze 32 % respondentů. Při 

zásazích, kdy nefunguje komunikační technika, nebo jsou hasiči na dohled, se pouţívají 

signály pomocí rukou. Signál „VODU“ umí 78 % hasičů, ale signál „NEBEZPEČÍ, VŠICHNI 

ZPĚT“ znalo a uvedlo pouze 40 % hasičů. Při dopravní nehodě, kdy je havarované vozidlo 

označeno oranţovou tabulí, by bylo ohroţeno 20 % hasičů. Pokud dojde k úniku ropné látky 

na pozemní komunikaci, správně by postupovalo po příjezdu 78 % hasičů. O něco hůře jsou 

na tom vědomosti, které se týkají hasebních látek. O tom, jaké hasební vlastnosti má voda, 

správně odpovědělo 42 % hasičů, a kolikrát zvětší svůj objem na vodní páru, odpovědělo 

pouze 38 % hasičů správně. Hasební účinek pěny znalo 55 % hasičů. Celkové výsledky na 

těchto 20 otázek jsou uvedeny v grafu (Obrázek 13).  



28 

 

 

Obrázek 13 Graf - výsledky testů - Všeobecná část 

V otázkách zaměřených na spojení, znalo správnou odpověď na otázku: „Kdo smí 

obsluhovat radiostanici“ 54 % hasičů. 68 % hasičů uvedlo správný kmitočet pro nastavení 

radiostanice u zásahu. 69 % hasičů vědělo, kdo koordinuje spojení u zásahu. 58 % hasičů zná 

kmitočet shodný v celé ČR. Trochu zaráţející je, ţe pouze 30 % hasičů ví, jak zní varovný 

signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ při bezprostředním ohroţení mimořádnou událostí. Je 

to druhá nejhůře zodpovězená otázka ze všech. Výsledky této části jsou uvedeny v grafu 

(Obrázek 14). 

 

Obrázek 14 Graf - výsledky testů - Spojení 
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Poslední část všeobecných znalostí byla soustředěna na technické prostředky. Věřím, 

ţe kaţdý z dotázaných hasičů zná zmíněné věcné prostředky, avšak znalosti technicko-

taktických dat jsou 50 %. Dostupnou výšku čtyřdílného nastavovacího ţebříku znalo 51 % 

dotázaných hasičů. Kaţdý hasič jistě v praxi pozná rozdíl mezi hadicí A, B, C nebo D, ale 

v testu na tuto otázku odpovědělo správně pouze 50 % hasičů. Na vytvoření těţké pěny by si 

správné věcné prostředky vzalo jen 43 % hasičů. Znalost pouţívání prostředků pro likvidaci 

ropných produktů z pozemních komunikací byla lepší. Na tuto otázku odpovědělo správně 

81 %. K zásahu by se správně ustrojilo 79 % hasičů. Toto je v mírném rozporu s tím, co hasiči 

předvedli v praktické části. Výsledky této části testu jsou uvedeny v grafu (Obrázek 15). 

 

Obrázek 15 Graf - výsledky testů - Technické prostředky 

Pro porovnání úspěšnosti odpovědí jednotlivých funkcí jsou grafy uvedeny v příloze 6. 

Úspěšnosti odpovědí jednotek kategorie JPO II a JPO III jsou téměř shodné. Úspěšnost 

správných odpovědí jednotek JPO V se pohybovala okolo 35 %. Nelze však povaţovat 

výsledek za směrodatný při tak malé účasti jednotek JPO V. Nejlépe si vedli ve společné části 

velitelé jednotek kategorie JPO III. Úspěšnost odpovědí byla 85 %.  
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místa výkonu hasebních a záchranných prací. Dále 53 % hasičů zná hodnotu varovného 

signálu na IDP Saturn S71 a stejný počet zná povinnost pouţití dýchacího přístroje minimálně 

jednou za tři měsíce. Celkové výsledky testů nositelů dýchací techniky jsou uvedeny v grafu 

(Obrázek 16). 

 

Obrázek 16 Graf - výsledky testů - Nositelé dýchací techniky 

Strojník 

Hasiči zařazení na funkci strojník odpovídali správně přibliţně v 62 %. Nejméně 

správných odpovědí bylo u otázky č. 33: „Číslo za zkratkou CAS značí?“, správně 

odpovědělo pouze 39 % dotázaných. Nejlépe potom byla zodpovězena otázka, k čemu slouţí 

vývěvy na poţárních čerpadlech. Na tuto otázku odpovědělo 81 % strojníků správně. 56 % 

strojníků znalo svou povinnost provádět kondiční jízdy v rozsahu minimálně 10 km. 

Úspěšnost jednotlivých odpovědí strojníků je uvedena v grafu (Obrázek 17). 
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Obrázek 17 Graf - výsledky testů - Strojníci 

Velitel 

Velitelé odpovídali, v části testu pro ně určené, správně v 63 %. Nejhůře byla 

zodpovězena otázka, kdo organizuje taktické cvičení. Správnou odpověď uvedlo pouze 50 % 

velitelů. Nejlépe potom byly zodpovězeny otázky: „Kdo je velitelem zásahu?“, „Kdo 

zpracovává dílčí zprávu o zásahu, kdy jí odevzdává a komu?“, a otázka týkající se pravomocí 

velitele zásahu. Tyto otázky byly zodpovězeny na 83 %. Velký počet špatných odpovědí byl 

u otázek týkajících se taktických postupů u zásahu. Třetina velitelů uvedla špatný volací znak 

na Krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje. Jednotlivá úspěšnost 

správných odpovědí velitelů je uvedena v grafu (Obrázek 18). 
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Obrázek 18 Graf - vyhodnocení testů - Velitelé 

5.1.3 Celkové zhodnocení testů 

Testy vycházely ze základních znalostí stanovených vyhláškou o jednotkách PO [2] 

a z norem znalostí [4]. Úspěšnost správných odpovědí na jeden vyplněný test byla 59 %. Při 

pouţití těchto testů při přezkoušení z pravidelné odborné přípravy by s více jak 80 % 

správných odpovědí uspěla jedna třetina hasičů. 

Díky testům byly zjištěny největší nedostatky v oblasti zaměřené na technické 

prostředky a spojení. Nejhůře dopadla otázka týkající se problematiky, komu jsou hasiči 

přímo podřízeni při zásahu. Hasiči nemají vţity základní hasební účinky hasebních látek. 

Znalost hasebních účinků těchto látek má zásadní vliv na jejich aplikaci.  

Značnou pozornost je nutno věnovat testům týkajících se nositelů dýchací techniky, 

které dopadly dle mého názoru neuspokojivě.  

Strojníci nejhůře odpovídali na otázky vztahující se k legislativě. Otázky týkající se 

techniky dopadly dobře. 

 Velitelé měli nejmenší počet správných odpovědí u otázky týkající se odborné 

přípravy, ale také u taktických postupů u zásahu. Dobře odpovídali na otázky z legislativy. 
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5.2 Praktická část 

Součástí zjištění úrovně odborných znalostí hasičů byla i praktická část. Tato část byla 

zaměřena především na bezpečnost hasičů a znalost umístění a pouţívání základních věcných 

prostředků PO, kterými byla jednotka vybavena. Shodně jako testy byla praktická část určena 

druţstvu o zmenšeném početním stavu. Za tímto účelem byl sestaven formulář uvedený 

v příloze 5.  

5.2.1 Průběh praktické části 

Hasiči se měli vybavit OOPP, jako by zasahovali na poţár v uzavřených prostorech. 

Zde jsem se zaměřil na kompletnost ustrojení hasičů, která se skládala ze zásahového oděvu, 

zásahové obuvi, zásahových rukavic, zásahové přilby, hasičského opasku, jehoţ součástí měl 

být předepsaný hadicový drţák a univerzální hasičský klíč. U všech hasičů, mimo strojníka, 

jsem kontroloval, zda mají nasazenou ochranou kuklu pro hasiče z nehořlavého materiálu. Po 

kontrole kompletnosti jsem se soustředil na správné ustrojení, respektive nasazení OOPP. Zde 

jsem se zejména zaměřil na zapnutý límec u krku, zapnutou a řádně připevněnou přilbu, 

přetaţení nohavic zásahových kalhot přes obuv, zapnutou obuv, a kontroloval jsem, zda mají 

pod rukavicemi nasazená poutka zabraňující vyhrnutí rukávu.  

Dále byla praktická část zaměřena na věcné prostředky PO, kterými byla jednotka 

vybavena. Postupoval jsem dle jednotlivých funkcí. Průběh jsem zapisoval do připraveného 

formuláře (viz příloha 5). 

Hasič 

U hasiče jsem se zaměřil na uloţení věcných prostředků PO na poţární technice, 

kterou byla jednotka vybavena. S velitelem jednotky byly vybrány čtyři věcné prostředky. 

Hasič měl určit uloţení těchto prostředků ve vozidle. Pokud hasič neurčil umístění prostředku 

napodruhé, bylo to klasifikováno, jako ţe nezná umístění prostředku. 

Hasič – nositel dýchací techniky   

Obdobně jako u funkce hasič měl nositel dýchací techniky za úkol určit umístění 

jednoho věcného prostředku ve vozidle, nejčastěji to byla kombinovaná proudnice. Dále měl 

provést tzv. „laickou“ kontrolu dýchacího přístroje před pouţitím. Jednotky jsou vybaveny 

rovnotlakými i přetlakovými izolačními dýchacími přístroji, proto jsem do formuláře 

(Praktická část) shrnul pět základních bodů, které jsem při laické kontrole sledoval. Byly to: 

1. úplnost, celistvost, 2. dotaţení spojů; 3. kontrola tlaku v tlakové láhvi a těsnost přístroje; 
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4. kontrola varovného signálu; 5. kontrola funkčnosti plicní automatiky. Dalším úkolem bylo 

nasazení dýchacího přístroje do pohotovostní polohy. Zde jsem se soustředil na časté chyby, 

kterých jsem si všiml u zásahů. Kontroloval jsem řádné upevnění izolačního dýchacího 

přístroje na zádech, zda je puštěna tlaková lahev a správně nasazena maska bez připojení 

vzduchu. Dále mě zajímalo, zda hasiči umějí navázat poloviční lodní uzel pro případnou 

sebezáchranu a zda umějí ovládat radiostanici (nastavení radiostanice na zásahový kanál).  

Strojník 

U strojníků jsem se soustředil na uloţení prostředků strojní sluţby (motorová řetězová 

pila, elektrocentrála) na poţární technice. Dalším úkolem bylo pouţívání agregátu, 

nastartování, obsluha, znalost pohonné hmoty, která se doplňuje do agregátu, a vedení 

dokumentace o pouţití agregátu. Dále strojník předvedl obsluhu čerpadla cisternové 

automobilové stříkačky, kterou byla jednotka vybavena. Posledním úkolem byla obsluha 

radiostanice – nastavení radiostanice na zásahový kanál.  

Velitel 

Velitel měl za úkol určit jeden věcný prostředek ve vozidle, navázat poloviční lodní 

uzel pro případ sebezáchrany, taktéţ obsluhu radiostanice – navázání spojení s krajským 

operačním střediskem, navázání spojení u zásahu. Poslední úkolem velitele bylo vyplnění 

papírové formy zprávy o zásahu. K tomuto účelu jsem vytvořil modelovou situaci: poţár 

automobilu, výjezd s CAS, druţstvo 1+3, pouţití 1C proudu, spotřeba vody 500l, dva hasiči 

pouţili izolační dýchací přístroj, při zásahu zraněn majitel vozidla. Na základě této modelové 

situace vyplňovali velitelé zprávu o zásahu.  

5.2.2 Vyhodnocení praktické části 

Při vyhodnocování praktické části jsem postupoval na základě vyplněných formulářů 

pro praktickou část (viz příloha 5). Do formulářů jsem doplnil procentuelní úspěšnost 

jednotlivých úkolů. Výsledky jednotlivých úkolů všech jednotek jsem následně zprůměroval 

a zavedl do grafů.  

Ustrojení hasičů 

V kompletnosti ustrojení hasičů nebyly shledány ţádné závaţné nedostatky, všechny 

zúčastněné jednotky byly vybaveny poţadovanými OOPP. V některých případech nebyli 

hasiči vyzbrojeni základními součástmi hasičského opasku, jako je hadicový drţák 
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a univerzální hasičský klíč. To bylo u některých jednotek způsobeno postupným 

dovybavováním jednotky těmito prostředky.  

Ve správném pouţívání ochranných prostředků nebyly také shledány výrazné 

nedostatky, nejčastěji se chybovalo v nenasazení poutek na palec od rukávu zásahového 

oděvu. V ojedinělých případech se stalo, ţe si hasič nenasadil ochrannou kuklu nebo rukavice. 

Celkové výsledky této části jsou uvedeny v grafu (Obrázek 19).  

 

Obrázek 19 Graf - vyhodnocení praktické části - OOPP 

Hasič 

Hasiči měli za úkol určit umístění čtyř věcných prostředků ve vozidle. Při kaţdém 

špatném pokusu byla poníţena úspěšnost o 50 % (max. 2 pokusy). Hasiči s těmito úkoly 

neměli příliš velké problémy. Prokázali přehled o umístění věcných prostředků ve vozidle. 

Výsledky jsou uvedeny v grafu (Obrázek 20), zelená část. 

Hasič – nositel dýchací techniky 

Jednotlivé úkoly byly popsány výše. Určení věcného prostředku hasiči splnili na 77 %. 

Při laických kontrolách izolačních dýchacích přístrojů dělali hasiči nejčastěji chyby u ověření 

funkčnosti plicní automatiky, jinak tento úkol plnili hasiči na 82 %. Při nasazení izolačního 

dýchacího přístroje do pohotovostní polohy nejčastěji neotevírali tlakovou lahev. Tento úkol 
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61%
70%
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byl plněn na 91 %. Největší problém nositelům dýchací techniky činilo navázání polovičního 

lodního uzlu. Úkol byl splněn pouze na 36 %. Radiostanici uměli obsluhovat téměř 

všichni hasiči – nositelé dýchací techniky. Výsledky jsou uvedeny v grafu (Obrázek 20), 

modrá část. 

 

Obrázek 20 Graf - vyhodnocení praktické části - Hasič, NDT 

Strojník 

Strojníci své úkoly plnili téměř bezchybně. Všichni strojníci znali umístění věcného 

prostředku, také všichni zvládli obsluhu agregátu, nedostatky se však objevily ve vedení 

dokumentace. Obsluhovat čerpadlo cisternové automobilové stříkačky uměli všichni strojníci. 

Obsluhovat radiostanici uměli v 91 %. Výsledky jsou uvedeny v grafu (Obrázek 21), ţlutá 

část. 

Velitel 

Ze zadaných úkolů činilo největší problémy navázání polovičního lodního uzlu. Tento 

úkol nesplnilo 27 % velitelů. Umístění věcného prostředku ve vozidle velitelé věděli v 95 %. 

Všichni velitelé uměli obsluhovat radiostanice. Vyplňování zprávy o zásahu dle modelové 

situace splnili v 84 %. Téměř ţádný velitel nevyplnil ve zprávě o zásahu kolonku s názvem 

„Látky, které převáţně hořely“. Tento úkol zvládl pouze jeden velitel. Dále velitelé 

zapomínali vyplňovat podklady pro zjišťování příčin poţáru. Posledním častým nedostatkem 
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bylo nevyplnění spotřeby hasiva u jednotky. Výsledky jsou uvedeny v grafu (Obrázek 21), 

červená část. 

 

Obrázek 21 Graf - vyhodnocení praktické části-Strojník, Velitel 

5.2.3 Celkové zhodnocení praktické části 

Výsledky praktické části jsou dle mého názoru na dobré úrovni. Hasiči mají a správně 

pouţívají osobní ochranné pracovní prostředky, znají uloţení věcných prostředků PO ve 

vozidlech, umějí obsluhovat radiostanice. Nejvíce nedostatků bylo v praktické části zjištěno 

u nositelů dýchací techniky, zejména u úkolu navázat poloviční lodní uzel pro sebezáchranu 

a u laické kontroly izolačního dýchacího přístroje. Tento uzel byl častou chybou i u velitelů. 

I kdyţ toto nebylo součástí praktické části, u některých hasičů jsem si všiml značně 

znečištěného zásahového oděvu. To můţe negativně ovlivnit ochranné vlastnosti oděvů. 

Kromě výše uvedeného nebyly shledány u jednotek v průběhu praktické části závaţné 

a zásadní nedostatky.  

5.3 Celkové zhodnocení  

Hasiči mají dobré návyky při pouţívání osobních ochranných pracovních prostředků 

a orientují se v umístění věcných prostředků na technice. O něco hůře jsou na tom základní 

odborné znalosti. Celkový průměr úspěšnosti byl 59 %. Strojníci si obecně vedli dobře, znají 
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a umějí pouţívat agregáty, bezproblémově ovládají čerpadla cisternových automobilových 

stříkaček. Určité rezervy mají v legislativě a ve vedení dokumentace. Velitelé měli výsledky 

celkově nejlepší. To lze přiřknout účasti velitelů na cyklické odborné přípravě pořádané HZS 

Děčín.  

Nejvíce mě znepokojují výsledky u nositelů dýchací techniky, kdy v teoretické 

i praktické části byly v některých úkolech výsledky velmi špatné. Je nutné si uvědomit, ţe tito 

hasiči jsou při poţáru nejvíce ohroţenou skupinou. Svou neznalostí ohroţují především své 

zdraví a ţivoty. Je důleţité, aby si v rámci pravidelné odborné přípravy osvojili provádění 

„laické“ kontroly izolačního dýchacího přístroje a zopakovali si základní zásady pouţívání 

těchto přístrojů! Především hasiči - NDT jednotky, mající ve své hasební působnosti výškové 

budovy, by měli znát způsoby sebezáchrany v krizových situacích.  

Velitelé jednotek jsou zodpovědní za provádění odborné přípravy ve své jednotce. 

Bylo zjištěno, ţe odborná příprava se v jednotkách provádí, ačkoli ne v předepsaném rozsahu. 

Při provádění odborné přípravy u jednotek byly shledány největší nedostatky ve vedení 

dokumentace o odborné přípravě.  
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6. Závěr 

Jednotky SDH obcí se značnou měrou podílejí na řešení mimořádných událostí. 

Celorepublikový průměr účasti těchto jednotek je 29,1 %. Na ÚO Děčín je však účast 

jednotek SDH obcí vyšší, v roce 2009 to bylo 48,3 % [11]. Jednou ze základních podmínek 

akceschopnosti jednotek PO jsou odborná způsobilost a pravidelná odborná příprava. Toto 

jsou důvody, které mne vedly k uskutečnění průzkumu provádění odborné přípravy a zjištění 

úrovně odborných znalostí hasičů u výše uvedených jednotek na ÚO Děčín. 

Na základě dotazníků jsem došel k závěru, ţe základní a pravidelná odborná příprava 

není prováděna u všech jednotek. Pravidelná odborná příprava se neprovádí v předepsaném 

rozsahu a neúčastní se jí všichni členové. Přezkoušení z této přípravy provádí 50 % jednotek. 

Členové nemají v 9 % odbornou způsobilost pro výkon zastávané funkce.  

Odborné znalosti byly zkoumány u členů jednotek SDH obcí pomocí testu 

a praktických úkolů. Výsledky testů naznačily, v jakých oblastech poţární ochrany mají 

členové nedostatky. Celkový průměr úspěšnosti byl 59 %. Největší nedostatky byly shledány 

v oblasti věcných prostředků PO, hasiv a legislativy.  

Praktická část byla zaměřena na správné pouţívání OOPP a praktických dovedností 

hasičů. Tato část dopadla překvapivě dobře. Většina hasičů uţívá kompletní OOPP 

a především jsou si vědomi jejich správného pouţívání. Hasiči znali pouţívání věcných 

prostředků PO a jejich umístění na poţární technice. Mé občasné negativní zkušenosti 

od zásahu jsou nejspíš zapříčiněny psychickým vypětím hasičů při řešení mimořádné události. 

Značné nedostatky byly zjištěny u nositelů dýchací techniky. Na tyto členy je nutné se 

zaměřit. Celkově největším nedostatkem u jednotek je vedení dokumentace. 

Výsledky této práce je moţné vyuţít při sestavování ročního plánu pravidelné odborné 

přípravy pro jednotky SDH obcí. Rovněţ je lze vyuţít při cyklické pravidelné přípravě 

velitelů a strojníku. 

Velitelé jednotek by se měli v rámci provádění pravidelné odborné přípravy soustředit 

především na věcné prostředky PO, kterými je jednotka vybavena. Hasiči by měli znát jejich 

správné a bezpečné pouţívání. Dále je nutné se zaměřit na vlastnosti a pouţívání hasiv, 

opakovat v rámci odborné přípravy práva a povinnosti hasičů. Velitelé jednotek musí zajistit 

pravidelný výcvik nositelů dýchací techniky s důrazem na zjištěné nedostatky! Je nutné si 
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osvojit pouţívání dýchacích přístrojů a činnosti s tím spojené. O provádění odborné přípravy 

je nutné vést dokumentaci ve stanoveném rozsahu.      

Pro členy bez odborné způsobilosti na funkci strojník, velitel je třeba zajistit základní 

odbornou přípravu. Bylo by vhodné tuto přípravu absolvovat u HZS Děčín, rozdělit ji do 

několika částí a směřovat především do dnů pracovního klidu. Výrazně by to usnadnilo 

uvolňování členů ze zaměstnání a ušetřily by se finanční prostředky z rozpočtů obcí.  

V rámci provádění cyklické odborné přípravy pro velitele upozornit na zjištěné 

nedostatky. Především je třeba zaměřit se na dokumentaci vedenou u jednotky, její druhy 

a moţnosti získání vzorů dokumentace. Kromě toho se věnovat důleţitým tématům: 

povinnosti velitele jednotky a taktické postupy při řešení MU. Při cyklické odborné přípravě 

strojníků se soustředit na legislativu spojenou s výkonem této funkce. 

Sestavené testy a praktickou část mohou velitelé jednotek vyuţít při ročním 

přezkoušení z pravidelné odborné přípravy. 

Odborná příprava je nedílnou součástí činností jednotek PO. U jednotek SDH obcí je 

to velice rozsáhlé téma. Tato práce byla zaměřena pouze na zjištění stavu provádění odborné 

přípravy na ÚO Děčín a na zjištění úrovně znalostí členů těchto jednotek. Na tuto práci je 

moţno navázat a rozvinout téma: „ Odborná příprava jednotek SDH obcí“.    
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Seznam zkratek 

SDH - sbor dobrovolných hasičů, 

MV - Ministerstvo vnitra, 

JPO - jednotka poţární ochrany,  

PO - poţární ochrana, 

ÚO - územní odbor, 

HZS - hasičský záchranný sbor, 

MU - mimořádná událost, 

ČR - Česká republika, 

NDT - nositel dýchací techniky, 

OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky, 

CAS - cisternová automobilová stříkačka, 

JSDHO - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, 

CHKO - chráněná krajinná oblast, 

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

IDP - izolační dýchací přístroj, 

HMS - poloviční lodní uzel, 

RDST - radiostanice, 

ZOZ – zpráva o zásahu. 
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Seznam jednotek 

Tabulka 2 Seznam jednotek SDH obcí na ÚO Děčín 

 

Jednotka Kategorie 

Počet 

členů Velitel Strojník Hasiči NDT 

Jiříkov JPO II/1 17 4 3 10 17 

Rumburk JPO II/1 29 7 4 18 24 

Velký Šenov JPO II/1 20 4 8 8 11 

Benešov nad Ploučnicí JPO III/1 21 3 6 12 9 

Chřibská JPO III/1 6 2 1 3 2 

Česká Kamenice-obec JPO III/1 18 3 6 9 13 

Děčín - Staré Město JPO III/1 11 3 3 5 6 

Dolní Podluţí JPO III/1 14 2 2 10 4 

Dolní Poustevna JPO III/1 21 4 4 13 13 

Horní Habartice JPO III/1 18 4 4 10 6 

Horní Podluţí JPO III/1 14 2 3 9 7 

Horní Ţleb JPO III/1 19 3 4 12 8 

Hřensko JPO III/1 15 2 5 8 9 

Jílové u Děčína-Modrá JPO III/1 15 4 6 5 8 

Krásná Lípa JPO III/1 12 2 5 5 7 

Markvartice JPO III/1 12 2 5 5 2 

Mikulášovice JPO III/1 18 4 6 8 0 

Šluknov-obec JPO III/1 40 4 11 25 25 

Varnsdorf-obec JPO III/1 16 3 5 8 13 

Verneřice JPO III/1 12 2 2 8 0 

Vilémov(DC) JPO III/1 11 2 4 5 3 

Boletice n. Labem JPO III/2 19 4 5 10 11 

Brtníky JPO V 12 1 4 7 0 

Bynovec JPO V 9 3 3 3 0 

Dobkovice JPO V 9 2 2 5 0 

Dolní Habartice JPO V 13 2 5 6 1 

Heřmanov JPO V 0 0 0 0 0 

Křešice(DC) JPO V 17 3 3 11 7 

Labská Stráň JPO V 7 1 2 4 0 

Ludvíkovice JPO V 7 1 2 4 0 

Merboltice JPO V 9 1 1 7 0 

Starý Šachov JPO V 12 2 1 9 0 

Velká Bukovina JPO V 7 2 2 3 0 

Rybniště JPO V  10 2 2 6 2 

Valkeřice JPO V  10 2 1 7 0 



Příloha 2                   DIESSNER, J. Hodnocení odborné přípravy členů JSDHO na ÚO Děčín 

1 

 

DOTAZNÍK 

k 

Provádění odborné přípravy u JSDHO 

Dotazník k provádění odborné přípravy u JSDHO – výhradně pro účely bakalářské práce – Diessner, Jan, 

Dolní Poustevna 

 

Tento dotazník je zaměřen na zjištění stavu provádění odborné přípravy u jednotek sboru dobrovolných hasičů 

obcí na územním odboru Děčín v kalendářním roce. Výsledky budou pouţity jako podklad pro vypracování části 

bakalářské práce. 

 

Kategorie JPO: II. III. V. 

Kolik členů má Vaše jednotka? .......................členů 

      Počet 

Provádíte základní OP pro nové členy u JSDHO ( 40hodin ) ? ANO* NE*   

Máte vedený záznam o provedení této základní OP? ANO* NE*   

Máte vystaveny protokoly o absolvování základní OP pro jednotlivé členy? ANO* NE*   

      

Provádíte pravidelnou OP u jednotky v průběhu kalendářního roku? Kolik 

hodin? ANO* NE*   

Máte vedený záznam o provedení této pravidelné OP? ANO* NE*   

Provádíte 1x ročně přezkoušení z pravidelné OP ? ANO* NE*   

Máte vystavený protokol o přezkoušení z pravidelné OP členů? ANO* NE*   

Účastní se pravidelné OP všichni členové? Případně kolik? ANO* NE*   

      

Kolik máte strojníků u JSDHO?   

Kolik strojníků má odbornou způsobilost pro funkci strojník?   

Účastní se strojníci cyklické přípravy u HZS ÚO Děčín? ( 1x ročně ) ANO* NE*   

Provádíte pravidelně kondiční jízdy ? ( 10km za měsíc kaţdý strojník ) ANO* NE*   

      

Kolik máte velitelů u JSDHO?   

Kolik velitelů má odbornou způsobilost pro funkci velitel?   

Účastní se velitelé cyklické přípravy u HZS ÚO Děčín? ( 1x ročně ) ANO* NE*   

      

Máte NDT u jednotky? Kolik? ANO* NE*   

Provádíte pravidelnou OP pro NDT? ( 1x za 3 měsíce pouţití IDP ) ANO* NE*   

      

Provádí, nebo se účastní Vaše jednotka 1 x ročně taktického cvičení? ANO* NE*   

*NEHODÍCÍ ŠKRTNĚNTE 

OP – Odborná příprava     ÚO – územní odbor 

JSDHO – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce NDT – Nositel dýchací techniky 

HZS – Hasičský záchranný sbor
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TEST 

z 

Odborné přípravy u JSDHO 

 

Test k provádění odborné přípravy u JSDHO – výhradně pro účely bakalářské práce – Diessner, Jan, Dolní 

Poustevna 

 

Tento test je zaměřen na zjištění znalostí z odborné přípravy u jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na 

územním odboru Děčín. Výsledky budou pouţity jako podklad pro vypracování části bakalářské práce. Testy 

jsou anonymní, budou pouţity pouze výsledky pro zpracování celkového přehledu o znalostech z provádění 

odborné přípravy.   

 

Pokyny pro vypracování:  

Vše vyplňujte do předtištěného výsledkového formuláře: 

1. Vyplňte kategorii JPO, do které patří Vaše jednotka 

2. Do výsledkového formuláře zapište vždy správnou odpověď (A, B, nebo C) 
 

TEST 

PRVNÍ ČÁST 

Všeobecná část 

1. Nejvyšším právním předpisem požární ochrany je: 

a) zákon č. 552/1991 Sb. 

b) zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

c) zákon č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

2. Kdo zřizuje vaši jednotku? 

a) HZS 

b) Obec 

c) Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

 

3. Při zásahu jednotek PO jsou hasiči v jednotce přímo podřízeni: 
a) veliteli jednotky pokud velitel zásahu neurčil jinak 

b) náčelníkovi štábu  

c) veliteli zásahu 

 

4. Povinnost mlčenlivosti:  

a) se nevztahuje na dobrovolné hasiče 

b) trvá i po skončení pracovního poměru nebo splnění úkolu 

c) končí po uplynutí 6 týdnů po vzniklé situaci 

 

5. Integrovaným záchranným systémem se rozumí: 

a) stálý řídící orgán provádějící zásahy 

b) koordinovaný postup jeho sloţek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních 

prací 

c) postup jedné sloţky při provádění záchranných a likvidačních prací 
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6. Průzkum požáru má za úkol:  

a) likvidovat malá ohniska poţáru 

b) zjistit místo a vznik poţáru 

c) co nejrychleji zjistit situaci na místě poţáru 

 

7. Do průzkumu si k sobě velitel zásahu musí vzít nejméně ještě: 

a) 1 hasiče 

b) 2 hasiče 

c) 3 hasiče 

 

8. Při požárech, kdy jsou ohrožení lidé, se při jejich záchraně postupuje: 

a) záchrana se provádí aţ po likvidaci poţáru 

b) zachraňují se osoby z míst, kde hrozí jejich bezprostřední ohroţení 

c) nejdříve se zachraňují ţeny, děti a starší lidé 

 

 

9. Zásah jednotky končí: 

a) likvidací poţáru 

b) návratem do místa dislokace a uvedením do akceschopnosti 

c) předáním místa zásahu dotčené osobě 

 

10. Může jednotka SDH obce vyjet k zásahu, aniž by to oznámila příslušnému Krajskému operačnímu a 

informačnímu středisku? 

a) Ne, nikdy  

b) Ano, pokud rozhodne strojník 

c) Pokud to povolí starosta, tak ano 

 

11. Hlavními složkami procesu hoření jsou 

a) Benzín, zapalovač 

b) Hořlavá látka, oxidační činidlo, tepelná energie 

c) Vzduch, dřevo  

 

12. Při nedokonalém hoření vzniká oxid uhelnatý (CO), který je: 

a) zdraví neškodný, ale při vyšších koncentracích způsobuje edém plic 

b) nehořlavý, zdraví neškodný a má samohasící účinky 

c) jedovatý a výbušný 

 

13. Vypnout elektrický proud o nízkém napětí může: 

a) pouze osoba prokazatelně seznámená s moţným nebezpečím  

b) osoba bez odborné způsobilosti 

c) odborný pracovník provozovatele 

 

14. Signál VODU! Rukou nebo za snížené viditelnosti pomocí svítilny provádíme: 

a) skrčenou paţí několikrát vzpaţit vzhůru do výše hlavy 

b) nataţenou paţí několikrát kruh nad hlavou 

c) kmitání pravou paţí nahoru a dolů do strany 

 

15. Signál NEBEZPEČÍ! Všichni ZPĚT rukou nebo za snížené viditelnosti pomocí svítilny provádíme: 

a) nataţenou paţí několikrát kruh před čelem 

b) nataţenou paţí několikrát půlkruh nad hlavou 

c) kmitání pravou paţí nahoru a dolů do strany 

 

16. Je li havarované vozidlo označeno oranžovou tabulí 400mm x 300mm: 

a) pak vozidlo přepravuje nebezpečnou látku 

b) nehrozí ţádné nebezpečí 

c) hasiči musí pouţít dýchací přístroje 

 

17. Prvořadým úkolem hasičů u zásahu na uniklé ropné látky na komunikacích je: 

a) zabránit roztékání látky a jejímu průniku do kanalizace za pouţití všech dostupných prostředků 

b) odstranit do nezbytné hloubky všechny materiály nasáklé ropnou látkou 

c) zlikvidovat uniklé ropné látky spálením 
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18. Voda jako hasivo: 

a) je nejpouţívanějším hasivem, ne ale univerzálním, hlavní hasební účinek je v ochlazování, odpařením 1 litru vody 

se vytvoří 1700 l páry (hasicí efekt dusivý)   

b) je nejčastějším hasivem, univerzálním, odpařením 1 litru vody se vytvoří 1 200 l vodní páry, hlavní hasební účinek 

je zpomalování hoření 

c) je nejpouţívanějším hasivem, ne ale univerzálním, odpařením 1 litru vody se vytvoří 1 500 l páry, hlavní hasební 

účinek je izolace       

 

19. Kolikrát zvětší voda svůj objem při přeměně na páru: 

a) 1200x 

b) 170x 

c) 1700x 

 

20. Při hašení pěnou spočívá hlavní hasební účinek: 

a) v ředění 

b) v izolaci 

c) ve zpomalování chemické reakce hoření 

 

Spojení: 

21. Obsluhovat radiostanice v PO smí: 

a) kaţdý, kdo je zařazen k výjezdu 

b) osoba poučená, proškolená, přezkoušena a s oprávněním k obsluze 

c) ten, kdo je k obsluze určen velitelem druţstva 

 

22. Jaký kmitočet používají hasiči pro komunikaci v analogové síti u zásahu: 

a) hlavní zásahový kmitočet K, který se pouţívá jen v prostoru zásahu 

b) je jedno jaký, hlavně aby měli všichni stejný kanál 

c) záleţí na značce a typu vysílačky 

 

23. Kdo organizuje spojení u zásahu  

a) spojka 

b) velitel zásahu 

c) velitel jednotky 

 

24. Celostátní kmitočet (shodný v celé ČR) je? 

a) Součinnostní  

b) Kmitočtové páry (Tanečnice, Sněţník) 

c) Okresní 

 

25. Varovný signál „Všeobecná výstraha" se vyhlašuje při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo 

při jejím nenadálém vzniku: 

a) přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty 

b) nekolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin, můţe být vysílán 3x po sobě v cca tříminutových intervalech 

c) kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin, můţe být vysílán 3x po sobě v cca tříminutových intervalech 

 

Technické prostředky: 

26. Nastavovací žebřík čtyřdílný: 

a) Dostupná výška je 6 m 

b) Dostupná výška je 8 m 

c) Dostupná výška je 10 m 

 

27. Druhy tlakových hadic jsou:    

a) A 150 mm – délky 25 m, B 75 mm – délky 20 m a 5 m, C 52 mm – délky 20 m, D 25 mm – délky od 3 m, E 15 

mm délky od 1 m 

b) A 110 mm – délky 20 m, B 75 mm – délky 25 m a 5 m, C 52 mm – délky 20 m, D 35 mm – délky od 20 m  

c) A 110 mm – délky 25 m, B 75 mm – délky 20 m a 5 m, C 52 mm – délky 20 m, D 25 mm – délky od 3 m dle 

dohody 
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28. Potřebné technické prostředky pro vytvoření těžké pěny: 

a) pěnotvorná poţární proudnice (P 3, P 6, P 12, P 24), přiměšovač, sací hadice přiměšovače, tlakové poţární hadice 

b) pěnotvorná poţární proudnice (SP 20, SP 350), ejektor, sací hadice přiměšovače, pěnidlo Allroaud, tlaková 

poţární hadice 

c) pěnotvorná poţární proudnice (PP 120, LP - 150 ANGUS), sací hadice přiměšovače, pěnidlo, tlaková poţární 

hadice 

 

29. Na sběr produktů při ropných haváriích mimo jiné používáme: 

a) rozprášených vodních proudů 

b) sorbenty 

c) hasící prášky 

 

30. Hasič při zásahu na požár má být ustrojen a vybaven: 

a) Zásahový oděv, zásahová přilba, zásahová obuv, hasičský opasek, zásahové rukavice, hasičský universální klíč, 

hadicový drţák (vazák)  

b) Zásahový oděv, zásahová obuv, hasičský opasek, zásahové rukavice, hasičský universální klíč, hadicový drţák 

(vazák) 

c) Pracovní stejnokroj PSII, pracovní obuv, zásahová přilba, hasičský opasek, zásahové rukavice, hasičský 

universální klíč, hadicový drţák (vazák) 
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TEST 

DRUHÁ ČÁST 

Nositel dýchací techniky  

31.  Plnící tlak láhve u přístroje S71/20-7 je: 

a) 25  MPa 

b) 20  MPa 

c) 30  MPa 

 

32. Varovný signál u přístroje S71/20-5 zazní při poklesu tlaku: 

a) na 0,5 MPa  

b) na 5 MPa 

c) na 40 kPa 

 

33. V dýchacím přístroji dýcháme: 

a) přerušovaně 

b) krátce a rytmicky 

c) zhluboka a pravidelně 

 

34. Saturn S-71/20-5 má ochrannou dobu při spotřebě 33l/min:  

a) 10 min 

b) 30 min 

c) 55 min 

 

35. Rezerva na zpáteční cestu musí být nejméně: 

a) dvojnásobné mnoţství spotřeby na místo výkonu 

b) 10% tlaku láhve 

c) 30% spotřeby při práci 

 

36. Při zásahu v nedýchatelném prostředí musí pracovat hasiči v: 

a) tříčlenných skupinách 

b) čtyřčlenných skupinách 

c) tříčlenných skupinách, mimořádně však ve dvojčlenných 

 

37. Hasič používající dýchací techniku musí být upraven tak, aby: 

a) bylo zajištěno těsné nasazení ochranné masky 

b) vousy byly max. 5 cm dlouhé  

c) vlasy dlouhé max. po ramena 

 

38. K používání dýchací techniky mohou být určeni pouze hasiči: 

a) kteří prošli lékařskou prohlídkou a jsou starší 20 let 

b) kteří prošli lékařskou prohlídkou a jsou starší 21 let 

c) kteří prošli lékařskou prohlídkou 

 

39. Pokles tlaku v láhvi u přístroje S71/20-5 určeného pro zásah je : 

a) max. 10% plnícího tlaku láhve 

b) max. 10% plnícího tlaku přístroje 

c) max. 18% plnícího tlaku láhve 

 

40. Použití dýchacího přístroje (zásah, výcvik) se musí minimálně: 

a) 1 x ročně 

b) 1 x 3 měsíce 

c) 1 x 6 měsíců 
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TEST 

DRUHÁ ČÁST 

Strojník 

31. Za přepravu jednotky PO na místo požáru odpovídá: 

a) velitel zásahu  

b) řidič 

c) velitel vozu 

 

32. Pokyn pro nepoužití výstražného zařízení při dopravě na místo zásahu dává: 

a) velitel jednotky 

b) řidič-strojník 

c) hasič č. 1, v případě jeho nepřítomnosti spojka 

 

33. Číslo za zkratkou CAS (např. 25, 27, 32,…) značí: 

a) výkon čerpadla ve stovkách l/min. při dodrţení jmenovitých podmínek 

b) výkon čerpadla v l/min. při tlaku 8 MPa 

c) mnoţství vody v nádrţi ve stovkách litrů   

 

34. Vývěvy používané u požárních čerpadel slouží: 

a) K vyvinutí maximálního tlaku 

b) K nasátí z volného vodního zdroje 

c) K ochraně před tlakovými rázy 

 

35. CAS 25/2500/400 – S 2 Z znamená: 

a) Cisternová automobilová stříkačka se jmenovitým výkonem čerpadla 2500l/min, objem nádrţe na vodu 2500 l, 

nádrţ na pěnidlo 400l, na podvozku těţkém, smíšený provoz, základní výbava. 

b) Cisternová automobilová stříkačka s dojezdem 2500km při spotřebě 25 l/min, nádrţ na vodu 400l, speciální 

dvoumístný, základní výbava. 

c) Cisternová automobilová stříkačka se jmenovitým výkonem čerpadla 400/min, objem nádrţe na vodu 2500 l, 

nádrţ na pěnidlo 400l, základní výbava. 

 

36. Při kondiční jízdě: 

a) si velitel nebo strojník prohlubuje zejména návyky v technice navigování automobilu zdokonaluje se v řízení 

automobilu ve ztíţených podmínkách provozu a nacvičuje součinnost s ostatními členy osádky 

b) si řidič-strojník prohlubuje zejména návyky v technice řízení automobilu, zdokonaluje se v řízení automobilu ve 

ztíţených podmínkách provozu a nacvičuje součinnost s ostatními členy osádky, například při couvání nebo 

průjezdu zúţeným profilem 

c) si řidič nebo strojník prohlubuje zejména návyky v technice ovládání čerpadla 

 

37. Kolik kilometrů měsíčně musí každý strojník s CAS (kondiční jízdy) ujet? 

a) Nemusí  

b) Minimálně 10km 

c) Minimálně 25 km 

 

38. Klasická přenosná motorová stříkačka PS 12: 

a) je přívěsná přenosná motorová stříkačka, s dvoudobým dvouválcovým motorem, jednostupňovým čerpadlem, o 

jmenovitém průtoku 1200  l/min, při jmenovitém tlaku 0.8 MPa a sací výšce 1,5 m s vývěvou plynovou na 

nespálené plyny, ucpávkou hnětací 

b) je přívěsná motorová stříkačka, se čtyřdobým dvouválcovým motorem, dvoustupňovým čerpadlem, vývěvou 

rotační, jmenovitém průtoku 1200 l/min., ucpávkou hnětací 

c) je přenosná motorová stříkačka, se čtyřdobým čtyřválcovým motorem, jednostupňovým čerpadlem, vývěvou 

plynovou na spálené plyny, o jmenovitém průtoku 1200  l/min, při jmenovitém tlaku 0.8 MPa a sací výšce 1,5 m  

 

39. Nejvyšší sací výška PS12 je: 

a) 5m 

b) 7,5m 

c) 9m 

 

40. Kdo je zodpovědný za vrácení použitého materiálu zpět do vozidla před odjezdem? 

a) Velitel 

b) Strojník 

c) Hasič, který to z auta vzal 
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TEST 

DRUHÁ ČÁST  

Velitel 

31. Volací znak na Krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje – napište 

 

32. Lokalizace požáru znamená, že:  

a) poţár je uhašen před příjezdem jednotek PO 

b) je zabráněno jeho dalšímu šíření a síly a prostředky postačují pro jeho likvidaci 

c) poţár je uhašen jednotkami PO 

 

33. Je oprávněn velitel zásahu nařídit, aby se z místa zásahu vzdálily osoby, jichž přítomnost tam není potřebná: 

a) ano 

b) ano, ale pouze se souhlasem starosty obce nebo ředitele závodu 

c) ne 

 

34. Kdo zpracovává Zprávu o zásahu, kdy ji odevzdává a komu: 

a) velitel zásahu, nejpozději do 6 dnů, územně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku HZS kraje 

b) velitel zásahu, nejpozději do 14 dnů, vyšetřovateli 

c) náčelník štábu, do 10 dnů, územně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku HZS kraje 

 

35. Pokud velitel zásahu vyčerpal všechny možnosti a s ohledem na míru ohrožení zasahujících hasičů, že zásahová 

činnost není možná: 

a) je oprávněn tuto činnost po dobu ohroţení ţivotů hasičů přerušit 

b) není oprávněn tuto činnost přerušit sám, ale po dohodě se zasahujícími zvolit bezpečnější variantu 

c) je oprávněn, pokud se ovšem nejedná o záchranu lidí a zvířat 

 

36. Velitelem zásahu je: 

a) Velitel jednotky, která má nejvyšší počet zasahujících hasičů 

b) Velitel jednotky, která jako první dorazila na místo zásahu a v této funkci řídí činnost všech jednotek na místě 

zásahu vţdy do konce zásahu 

c) Velitel jednotky, která jako první dorazila na místo zásahu a v této funkci řídí činnost všech jednotek na místě 

zásahu, pokud funkci nepřevzal velitel jednotky s právem přednostního velení 

 

37. Kdo zpracovává Dílčí zprávu o zásahu, kdy ji odevzdává a komu: 

a) velitel zásahu, nejpozději do 10 dnů, řediteli ÚO 

b) velitel jednotky nejpozději do 3 dnů a odevzdá ji veliteli zásahu 

c)  náčelník štábu, do 10 dnů, územně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku HZS kraje 

 

38. Taktická cvičení organizují: 

a) starostové obcí v souladu se schváleným plánem zastupitelstva obce 

b) osoby odborně způsobilé  

c) velitelé jednotek v souladu s ročním plánem odborné přípravy. 

 

39. Velitel zásahu se určuje podle: 

a) druhu školení, která absolvoval a délky praxe ve funkci velitele jednotky 

b) vyhlášky MV ČR č. 247/2001 Sb., o organizaci jednotek poţární ochrany, ve znění pozdějších předpisů 

c) velikosti jednotky a druhu techniky, se kterou se zásahu zúčastnil 

 

40. Při zjištění přítomnosti nebezpečných látek na místě zásahu je nutné s ohledem na vlastní bezpečnost dodržet 

mimo jiné následující základní zásady: 

a) opustit s jednotkou ohroţený prostor, zhasnout reflektory a vypnout motory přibliţovat se k místu nehody z návětrné 

strany, pokusit se identifikovat nebezpečí na dálku dalekohledem, 

b) prostřednictvím KOPIS povolat jednotku přeurčenou pro řešení událostí s únikem nebezpečné látky, stanovit hranici 

nebezpečné zóny a zastavit provoz ze všech příjezdových směrů 

c) okamţitě o tomto uvědomit pracovníka odboru ţivotního prostředí místně příslušného úřadu, obklíčit ohroţený 

prostor mlhovými proudy, svolat velitele zasahujících jednotek a odeslat je na lékařské vyšetření, zajistit 

nepromokavé oděvy a hasiče na vystřídá 
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Výsledkový formulář 

 

              

  Výsledkový list   

  JPO:       
 

  

  Funkce:     
 

  

  
     

  

  1.   
 

31.     

  2.   
 

32.     

  3.   
 

33.     

  4.   
 

34.     

  5.   
 

35.     

  6.   
 

36.     

  7.   
 

37.     

  8.   
 

38.     

  9.   
 

39.     

  10.   
 

40.     

  11.   
   

  

  12.   
   

  

  13.   
   

  

  14.   
   

  

  15.   
   

  

  16.   
   

  

  17.   
   

  

  18.   
   

  

  19.   
   

  

  20.   
   

  

  21.   
   

  

  22.   
   

  

  23.   
   

  

  24.   
   

  

  25.   
   

  

  26.   
   

  

  27.   
   

  

  28.   
   

  

  29.   
   

  

  30.   
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Praktická část 

Všichni členové 

Z
ás. 

o
d
ěv

 

Z
ás. 

o
b
u
v
 

Z
ás. 

ru
k
av

ice 

Z
ás. 

p
řilb

a 

K
u
k
la 

H
as. 

o
p
asek

 

V
azák

 

H
as. 

k
líč 

Kompletnost ustrojení Hasič                 

Kompletnost ustrojení Hasič - NDT                 

Kompletnost ustrojení Strojník                 

Kompletnost ustrojení Velitel                 

 

P
o
u
tk

a n
a 

ru
ce 

Z
ap

n
u
tá 

o
b
u
v
 

N
o
h
av

ice 

p
řes b

o
ty

 

Z
ap

n
u
tá 

p
řilb

a 

Z
ap

n
u
tý

 

lím
ec 

Správné ustrojení (pouţití) OOPP              

Správné ustrojení (pouţití) OOPP - NDT              

Správné ustrojení (pouţití) OOPP - Str.              

Správné ustrojení (pouţití) OOPP - Vel.              

         

Hasič         

1. Věcný prostředek TS Ano 2 Ne      

2. Věcný prostředek TS Ano 2 Ne      

3. Věcný prostředek  CHS Ano 2 Ne      

4. Věcný prostředek  StrS Ano 2 Ne      

         

Hasič – NDT         

1. Věcný prostředek TS Ano 2 Ne      

Kontrola IDP před pouţitím cel tla těs var PA    

Nasazení IDP do pohot. Polohy upn. TL ned.      

Uzel HMS  Ano Ne       

Obsluha RDST  Ano Ne       

         

Strojník         

1. Věcný prostředek TS Ano 2 Ne      

1. Pouţití agregátu U St Obs. PHM Dok    

Obsluha čerpadla  Ano Ne       

Obsluha RDST  Ano Ne       

         

Velitel         

1. Věcný prostředek TS Ano 2 Ne      

Uzel HMS  Ano Ne       

Obsluha RDST  Ano Ne       

Vyplnění ZOZ %       
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Grafy výsledků testů všeobecné části dle funkcí 

 

Obrázek 22 Graf - výsledky testů společní části dle funkcí otázky 1-9 

 

Obrázek 23 Graf - výsledky testů společní části dle funkcí otázky 10-19 
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Obrázek 24 Graf - výsledky testů společní části dle funkcí otázky 20-30 
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