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zanalyzovat současný stav odborné přípravy ve vazbě na aplikaci při řešení mimořádných 

událostí. V poslední části se práce zabývá návrhem optimalizace odborné přípravy, 

optimalizace dostupnosti školících materiálů a nastiňuje možnosti zlepšení členů JSDH. 
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1 ÚVOD 

„Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán.“ 

Tak jako generace naších předků, tak i my se setkává s tímto příslovím. V minulosti se ke 

stavbě přístřeší používaly především hořlavé materiály, jako například dřevo, sláma aj. V této 

době bylo naprosto běžné používání otevřeného ohně a tak není divu, že se v různých 

kronikách a historických dokumentech můžeme dočíst, že po ničivých požárech padla celá 

stavení, ulice a dokonce i celá města.  

Z tohoto důvodu začaly vznikat různá uskupení a spolky, které si kladly za cíl zmírnit 

následky vzniklé požárem. Postupem času nebyla snad jediná vesnička, ve které by nebyl 

sbor dobrovolných hasičů, jejichž členové se ve svém volném čase a zcela dobrovolně snažili 

bojovat proti požárům. 

Do současné doby prošly sbory dobrovolných hasičů (dále jen SDH) výraznými změnami. 

Především to byl vznik jednotek sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH), který byl 

tvořen několika vybranými členy SDH dané obce. Tito členové by měli mít odborné znalosti 

o problematice požární ochrany, dále by měli mít k dispozici požární techniku, věcné 

prostředky požární ochrany a osobní ochranné prostředky.  

Důkladné proškolení hasičů nabývá v poslední době stále většího významu. Je to způsobeno 

především zvyšujícím se počtem činností, které musí každý hasič v rámci zásahové činnosti 

vykonávat. 

Za několik posledních desetiletí se výrazně zvýšil počet zásahů a jejich rozmanitost. 

Technické prostředky, kterými disponují JSDH jsou stále dokonalejší a náročnější jak na 

údržbu, tak na obsluhu. Prostředí, ve kterém se nacházejí zasahující hasiči, je stále 

komplikovanější s množstvím vedlejších negativních jevů, které je mohou ohrozit na zdraví a 

životě. 

Proto je velmi důležité se soustředit na důkladné proškolení a vzdělávaní členů sboru 

dobrovolných hasičů, aby nedocházelo ke zbytečným chybám při zásahu, které mohou 

ohrozit nejen zasahující hasiče, ale také osoby, zvířata a majetek v ohroženém prostoru. 

Cílem mé práce je zdokumentovat současný systém vzdělávání členů jednotek sboru 

dobrovolných hasičů, dostupnost a použitelnost školících materiálů a intenzitu proškolování. 

Pomocí dotazníků lze zjistit spokojenost jak s dostupností a kvalitou studijních materiálů, tak 

s intenzitou proškolování JSDH spadající pod územní odbor Opava. Na základě výsledků 

dotazníků navrhnout optimální strukturu a obsah školících materiálů, aby obsahovaly 
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všechny informace potřebné k odborné přípravě a aby byly čitelné nejen pro odborníky, ale 

také pro začínající hasiče, kteří nemají s danou problematikou zatím žádné zkušenosti. 

 

2 Právní předpisy: 

 

V dnešní době je způsob a provádění odborné přípravy stanoven zákony, nařízeními vlády, 

vyhláškami a interními akty. 

 

Právní předpisy upravující odbornou přípravu jsou zejména: 

 

- zákon 133/1995 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 - druhy jednotek požární ochrany (dále jen PO) 

 - povinnosti členů dobrovolných jednotek PO 

 - základní úkoly jednotek PO 

 - odborná způsobilost a příprava 

 

- zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (dále jen IZS) a o změně 

  některých zákonů, ve změně zákona č.320/2002 Sb. 

 - vymezení pojmů 

 - složky IZS 

 - organizace záchranných a likvidačních prací v místě zásahu 

 

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

  vlády č.498/2001 Sb. 

 - minimální podmínky a rozsah poskytující péče zasahujícím osobám 

- systém pracovní pohotovosti mimo pracoviště členů dobrovolných jednotek SDH  

  vybraných obcí kategorie jednotky požární ochrany (dále jen JPO) II a odměny za ni. 

 - způsob poskytování náhrady ušlého výdělku členům jednotek SDH obce 

 - podmínky akceschopnosti jednotek SDH vybraných obcí 
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- vyhláška č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění 

  pozdějších předpisů 

 - vnitřní organizace jednotek PO 

 - vybavení jednotek PO a používání požární techniky a věcných prostředků PO 

 - podmínky akceschopnosti jednotek PO 

 - velení a činnost hasičů při zásahu 

 - činnosti jednotek PO na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva 

 

- sbírka interních aktů řízení generálního ředitele (dále jen GŘ) Hasičského záchranného  

  sboru (dále jen HZS) České republiky (dále jen ČR) a náměstka ministerstva vnitra (dále jen 

  NMV)  

- pokyn GŘ HZS ČR a NMV č.40/2001, ve kterém se vydává Bojový řád jednotek 

  PO, v znění pokynu GŘ HZS ČR a NMV č.38/2002, č.52/2004 a č.46/2005 a  

  pokynu GŘ HZS ČR č.12/2006 a č.61/2007 

- pokyn GŘ HZS ČR a NMV č.17/2003, kterým se stanoví normy znalostí hasičů, ve 

  znění pokynu GŘ HZS ČR a NMV č.49/2003 a 4.43/2004 a pokyn GŘ HZS ČR č. 

  18/2006  

 - pokyn GŘ HZS ČR a NMV č.9/2005, kterým se vydává Řád strojní služby HZS ČR 

 - pokyn GŘ HZS ČR č.21/2006, kterým se vydává Řád technické služby HZS ČR 

 - pokyn GŘ HZS ČR č.30/2006, kterým se vydává Řád chemické služby HZS ČR

 - pokyn GŘ HZS ČR č.42/2007, kterým se vydává Cvičební řád jednotek PO- 

  pořadový výcvik 

- pokyn GŘ HZS ČR č.43/2007, kterým se vydává Cvičební řád jednotek PO- 

  technický výcvik 

- pokyn GŘ HZS ČR č.25/2007, kterým se stanoví Řád výkonu služby v jednotkách 

  HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků 

- pokyn GŘ HZS ČR č.36/2007, kterým se upravuje organizace vzdělávání ve  

  vzdělávacích zařízeních MV-GŘ HZS ČR a ve střední odborné škole požární 

  ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku 
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- pro podporu provádění odborné přípravy v jednotkách PO vydává od roku 1999  

  Ministerstvo vnitra (dále jen MV) - GŘ HZS ČR konspekty odborné přípravy jednotek PO. 

  Tyto konspekty obsahují informace z oblasti požární taktiky (základní požární taktiky,  

  záchranné práce, hasební prostředky, věcné prostředky) a dopravních nehod.  

 

3 JEDNOTKY PO V ČR 

 

Jednotkou se v organizačním řízení rozumí organizovaný útvar zřízený v souladu se zákonem 

(zákon 133/1985 Sb.), s vnitřní hierarchií a dělbou práce tvořený hasiči, vybavený požární 

technikou (automobily) a věcnými prostředky (výstroj hasičů, nástroje, agregáty apod.) pod 

vedením velitele jednotky.  

Základním posláním jednotek PO je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a 

poskytnout účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví 

obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných, resp. 

likvidačních prací. [7] 

 

3.1 Druhy jednotek požární ochrany 

 

Dle zřizovatele jednotky PO a vztahu osob vykonávajících činnosti v těchto jednotkách ke 

zřizovateli jednotky PO se jednotky PO dělí na: 

a) Jednotky hasičského záchranného sboru (dále jen JHZS) kraje, kterou tvoří příslušníci 

vykonávající službu na stanicích HZS kraje. 

b) JHZS podniku, kterou tvoří zaměstnanci, právnické osoby nebo fyzické osoby, kteří 

vykonávají činnost v této jednotce jako svoje zaměstnání. 

c) JSDH obce, kterou tvoří fyzické osoby nevykonávající činnost v této jednotce PO 

jako své zaměstnání. 

d) JSDH podniku, kterou tvoří zaměstnanci, právnické nebo podnikající fyzické osoby, 

které zpravidla nevykonávají činnost v jednotce PO jako své zaměstnání. 
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Na každý druh jednotky PO jsou stanoveny odlišné nároky z hlediska jejich operačních 

hodnot, které jsou dány dobou výjezdu od nahlášení mimořádné události a maximální dobou 

dojezdu na místo zásahu. Dále jsou dány odlišné nároky na osoby, které vykonávají činnost 

v těchto jednotkách z hlediska odborné, fyzické, zdravotní a psychické způsobilosti. [4] 

 

3.2 Operační hodnota jednotek požární ochrany 

 

Každý druh jednotky PO má pro účely operačního řízení určitou hodnotu. Tato hodnota 

vypovídá o schopnosti jednotky zahájit a provádět plnění úkolů v operačním řízení na místě 

zásahu.  

Operační hodnotu jednotky PO tvoří: 

- doba výjezdu jednotky PO z místa své trvalé dislokace po vyhlášení poplachu 

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

 

Doba výjezdu jednotky PO je stanovena vyhláškou č.247/2001, o organizaci a činnosti 

jednotek PO, tato doba je maximálně: 

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

- 10 minut pro jednotky PO 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. [5,9]  

 

3.3 Kategorie jednotek požární ochrany 

 

Pro účel plošného pokrytí území ČR jednotkami PO se dle operační hodnoty dělí do šesti 

kategorií JPO I až JPO VI. 

JPO I  

- jednotka HZS ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu  

  (1+3), družstvech (1+5) nebo jejich kombinacemi, 

- poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti 

- v místní dislokaci plní úkoly zdejší jednotky PO, u početně málo obsazených stanic 

  zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce 
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JPO II 

- jednotka SDH obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném 

  početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000 

 

JPOIII 

- jednotka SDH obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném 

  početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000 

 

JPOIV 

- jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou 

  podnikající osobou, poskytuje speciální techniku na výzvu operačního a informačního 

  střediska (dále jen OPIS) HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody 

 

JPOV 

- jednotka SDH obce kategorie JPO IV, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném 

  početním stavu 

 

JPO VI 

- jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou  

  podnikající osobou, poskytuje speciální techniku na výzvu OPIS HZS ČR zpravidla 

  na základě písemné dohody 

 

Nezařazené 

- jednotky PO nezařazené do plošného pokrytí. Nezařazené jednotky sboru 

  dobrovolných hasičů obce má základní početní stav jako jednotka kategorie JPO V.  

  Nezařazené jednotky PO se zpravidla zařazují do druhého a vyššího stupně poplachu  

   v poplachových plánech. [5] 
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Doba výjezdu a územní působnost jednotlivých kategorii JPO jsou uvedeny v tabulce č. 1 

 

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

 Doba výjezdu [min] 2  5  10  2  10  10  

 Územní působnost [min]  20 10  10  není  není  není  

 Druh jednotky PO 
 HZS 
kraje 

SDH 
obce  

SDH 
obce  

HZS 
podniku  

 SDH 
obce 

SDH 
podniku  

Tabulka č. 1  

 

 

4 VÝKON SLUŽBY V JEDNOTCE SDH OBCE 

 

Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce vykonávají členové na základě 

dobrovolnosti. Tato činnost se při hašení požárů, provádění záchranných prací při živelných 

pohromách a jiných mimořádných událostech, považuje za výkon občanské povinnosti. 

Činnost v jednotce SDH obce při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným 

úkonem v obecném zájmu. [6] 

 

4.1 Úkoly jednotek SDH obcí 

 

Hlavními úkoly jednotek SDH obcí jsou hašení požáru, záchranné práce a ochrana 

obyvatelstva jak je naznačeno v tabulce č. 2 
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ÚKOLY JEDNOTEK SDH OBCÍ 
při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech  

 

 

 

 

 

 Hašení požárů 
 

Záchranné práce  
 

Ochrana obyvatelstva  

 

 

 

 

 

Lokalizace a likvidace 
požáru   

Omezení rizik a 
přerušení jejich příčin   

Podíl na: 
• evakuaci obyvatel 
• označování oblastí 

s výskytem 
nebezpečných látek 

• varování obyvatel 

• dekontaminaci 
postižených osob 
nebo majetku 

• humanitární pomoci 
obyvatelstvu a 
zajištění podmínek 
pro jeho nouzové 
přežití 

    

    

    

    

 

Tabulka č. 2  

 

Jednotky plní následující základní úkoly: 

 

a) Požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a 

nasazování sil a prostředků. Požární zásah je činnost, která směřuje nejprve 

k lokalizaci a pak k likvidaci požáru, kdy je ukončeno nežádoucí hoření. 

 

b) Záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. 

Obsahem záchranných prací jednotek při mimořádných událostech je odvracení nebo 

omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí a vedoucí 
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k přerušení jejich příčin, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví majetku nebo 

životního prostředí. 

c) Ochrana obyvatelstva 

- evakuace obyvatel, 

- označování oblasti s výskytem nebezpečných látek, 

- varování obyvatel, 

- dekontaminace postižených obyvatel nebo majetku, 

- humanitární pomoc obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití. 

[5,7,9] 

 

4.2 Rozdělení výkonu služby 

 

Veškerá činnost hasičů v jednotkách SDH obcí je zahrnuta pod tzv. výkon služby. Výkonem 

služby se rozumí veškerá činnost směřující k předcházení požárů a jejich zdolávání, 

snižování následků živelných pohrom a jiných mimořádných událostí. 

 

Výkon služby se člení na organizační a operační řízení. 

Organizačním řízení se rozumí činnost hasičů v jednotce PO k dosažení stálé organizační, 

technické a odborné způsobilosti sil a prostředků PO k plnění úkolů jednotek PO. 

Operačním řízením se rozumí doba od přijetí zprávy o vzniku mimořádné události až do 

návratu všech sil a prostředků na základnu. [6] 

 

4.3 Akceschopnost jednotky 

 

Akceschopnost jednotky SDH obce je definována §18 vyhlášky o jednotkách PO jako 

organizační, technická a odborná připravenost sil a prostředků k provedení zásahu. Jednotka 

SDH obce je akceschopná, jestliže: 

 

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

vyhlášky o jednotkách PO a jednotka je schopna uskutečnit výjezd a zásah v časovém 

limitu podle § 11 odst. 2 vyhlášky o jednotkách PO. 
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b) Hasiči mají osvědčení o odborné způsobilosti podle § 35 odst. 5 vyhlášky o 

jednotkách PO pro výkon funkce, kterou v jednotce zastávají. V jednotce je 

prováděna pravidelná odborná příprava podle § 36 až 39 vyhlášky o jednotkách PO 

 

c) Má za účelem provedení zásahu připravenou 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 vyhlášky o jednotkách PO. 

[2,5] 

 

4.4 Zdravotní prohlídky 

 

Se zajištěním akceschopnosti souvisí i zdravotní způsobilost členů jednotky. Členové 

jednotky jsou podle § 69b zákona o PO povinni se podrobovat zdravotním prohlídkám 

stanoveným nařízením vlády č. 352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti 

zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí nebo podniků. Po absolvování vstupní zdravotní prohlídky 

absolvují členové periodické zdravotní prohlídky v intervalu 1 x za 2 roky, není-li lékařem, 

na základě vyšetření člena, stanoveno jinak. [1,6] 

 

4.5 Pravidelná odborná příprava 

 

Členové jednotky jsou povinni každoročně absolvovat pravidelnou odbornou přípravu a 

podrobovat se každoročně ověřování svých znalostí a praktických dovedností získaných při 

odborné přípravě. 

Pravidelná odborná příprava zahrnuje prohlubování odborných znalostí, tělesnou přípravu, 

jejíž součástí je také požární sport, prověřovací a taktické cvičení.  

Pravidelnou odbornou přípravu členů řídí, organizuje a ověřuje velitel jednotky. Základní 

zaměření odborné přípravy stanoví MV-GŘ HZS ČR. [6,5] 
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4.6 Připravenost požární techniky a věcných prostředků k zásahu 

 

Požární techniku a věcné prostředky PO mohou jednotky SDH obcí použít, jen pokud je 

provedena kontrola provozuschopnosti, před jejich zařazením k jednotce, před použitím, po 

použití, v pravidelných intervalech nebo podle podmínek, které stanovil výrobce, a pokud je 

to nutné pro zajištění provozuschopnosti, také při střídaní směn (zejména u jednotek JPO II). 

Další lhůty pravidelných kontrol jsou stanoveny v § 8 odst. 4 vyhlášky o jednotkách PO. [5] 

 

4.7 Speciální služby u jednotky SDH obce 

 

Speciálními službami se rozumí strojní služba, chemická služba, technická služba a spojová a 

informační služba. Jednotek se týkají zejména služby strojní, chemická, technická a u 

jednotek SDH obcí vybavených radiostanicemi i spojová.  

Jednotka SDH obce rovněž udržuje provozuschopnost svěřených prostředků ochrany 

obyvatelstva (stany, elektrocentrály, čerpadla, vysoušeče, prostředky pro nouzové přežití 

apod.).  [10] 

 

5 SOUČASNÝ STAV ODBORNÉ PŘÍPRAVY 

 

Odborná příprava je velmi důležitou a nedílnou součástí každého člena jednotky SDH. 

 

5.1 Odborná příprava k získání odborné způsobilosti 

 

Strojníci, velitelé družstev a velitelé dobrovolných jednotek PO mohou své funkce vykonávat 

jen s požadovanou odbornou způsobilostí. 
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5.1.1 Zákonné požadavky 

 

Odbornou přípravu jednotek PO definují tři základní právní předpisy: 

 

a) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

- požadavky na odbornou způsobilost 

- velitelé, strojníci a technici speciálních služeb jednotek požární ochrany mohou své  

   funkce vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí 

- odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje se osvědčením 

- vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti 

 

b) vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění 

vyhlášky č. 226/2005 Sb., 

- odborná příprava k získání odborné způsobilost 

- odborná příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti 

- zkouška odborné způsobilosti 

- vydání osvědčení o odborné způsobilosti 

- prodlužování platnosti již vydaného osvědčení o odborné způsobilosti 

 

c) pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 36/2003, ze dne 7. srpna 2003 ve znění pokynu GŘ 

HZS ČR a NMV č. 38/2005, ze dne 25. října 2005 

- odborná příprava a odborná způsobilost strojníků, velitelů družstev a velitelů  

  dobrovolných jednotek 

- odborná způsobilost členů jednotek požární ochrany, kteří vykonávají službu  

  v jednotce jako své povolání 

- ověřování odborné způsobilosti strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných  

  jednotek 

- učební osnovy kurzu velitelů družstev, velitelů jednotek SDH obcí a velitelů  

  jednotek SDH podniků 

- učební osnovy kurzu přípravy k prodloužení platnosti odborné způsobilosti velitelů  

  družstev a velitelů jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III 

- učební osnovy kurzu strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků 
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- učební osnovy kurzu přípravy k prodloužení odborné způsobilosti strojníků jednotek  

  SDH obcí kategorie JPO II a JPO III 

- učební osnovy kurzu technik dobrovolné jednotky PO 

 

5.1.2 Druhy odborné způsobilosti 

 

Odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek PO se člení na 

dva druhy: 

 

a) odborná příprava k získání odborné způsobilosti strojníků, velitelů družstev a velitelů 

dobrovolných jednotek PO (základní) 

- provádí se v odborných kurzech ve vzdělávacích zařízeních Ministerstva vnitra, u  

  HZS krajů nebo ve vzdělávacích zařízeních určených Ministerstvem vnitra v rozsahu  

  a podle osnov vydaných Ministerstvem vnitra 

 

b) odborná příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti strojníků, 

velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek PO (cyklická) 

- zabezpečuje HZS kraje. 

 
Rozsah a obsah kurzů potřebných k získání osvědčení o odborné způsobilosti je znázorněn 

v následujících tabulkách č. 3-7. [11] 

 

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

druh přípravy obsah rozsah 

základní 

Absolvují členové kurz „V-40 velitelů družstev a velitelů 
jednotek SDH obcí“                                                               

-zakončený ověřením odborné způsobilosti,                          
-osvědčení s platností na dobu pěti let. 

40 hodin 

cyklická 

Absolvují všichni velitelé družstev a velitelé jednotek 
SDH obcí každoročně v kurzu „V-16 příprava k 

prodloužení platnosti odborné způsobilosti velitelů 
družstev a velitelů jednotek SDH obcí“. 

 - po pěti letech od vydání osvědčení o odborné 
způsobilosti. 

16 hodin 

Tabulka č. 3 
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Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III 

druh přípravy obsah rozsah 

základní 

Absolvují členové kurz „S-40 strojníků jednotek SDH 
obcí“, 

-zakončený ověřením odborné způsobilosti,                          
-osvědčení s platností na dobu pěti let. 

40 hodin 

cyklická 

Absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí 
každoročně v kurzu „S-8 příprava k prodloužení platnosti 

odborné způsobilosti strojníků jednotek SDH obcí“. 
- po pěti letech od vydání osvědčení o odborné 

způsobilosti. 

8 hodin 

Tabulka č. 4  
 

Velitelé družstev a velitelé jednotek SDH obcí kategorie JPO V, JPO nezařazené 
a jednotek SDH podniků 

druh přípravy obsah rozsah 

základní 

Absolvují členové v kurzu „V-24 velitelů družstev a 
velitelů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“,    

-zakončený ověřením odborné způsobilosti,                      
-osvědčení s platností na dobu pěti let. 

24 hodin 

cyklická 

Absolvují všichni velitelé družstev a velitelé jednotek 
SDH obcí nebo jednotek SDH podniků a podrobí se 
odborné přípravě k prodloužení platnosti osvědčení 

o odborné způsobilosti v kurzu V-24. 
- po pěti letech od vydání osvědčení o odborné 

způsobilosti. 

24 hodin 

Tabulka č. 5  
 

Strojníci SDH obcí kategorie JPO V, JPO nezařazené a jednotek SDH podniků, které 
disponují zásahovými požárními automobily 

druh přípravy obsah rozsah 

základní 

Absolvují členové v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH 
obcí a jednotek SDH podniků“, 

-zakončený ověřením odborné způsobilosti, 
-osvědčení s platností na dobu pěti let. 

16 hodin 

cyklická 

Absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí nebo 
jednotek SDH podniků a podrobí se odborné 

přípravě k prodloužení platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti v kurzu S-16. 

- po pěti letech od vydání osvědčení o odborné 
způsobilosti. 

16 hodin 

Tabulka č. 6 
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Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V, JPO nezařazené a SDH podniků, které 
nedisponují zásahovými požárními automobily 

druh přípravy obsah rozsah 

základní 

Absolvují členové v kurzu „S-8 strojníků jednotek SDH 
obcí a jednotek SDH podniků“, 

-zakončený ověřením odborné způsobilosti, 
-osvědčení s platností na dobu pěti let. 

8 hodin 

cyklická 

Absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí nebo 
jednotek SDH podniků a podrobí se odborné 

přípravě k prodloužení platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti v kurzu S-8. 

- po pěti letech od vydání osvědčení o odborné 
způsobilosti. 

8 hodin 

Tabulka č. 7 
 
 
Za zabezpečení odborné přípravy jednotlivých funkcí v dobrovolných jednotkách PO 

odpovídá 

- HZS kraje u strojníků, velitelů družstev, velitelů dobrovolných jednotek PO a  

  techniků, 

- velitel dobrovolné jednotky PO u nositelů dýchací techniky a ostatních členů.  

 

Při organizaci základní a cyklické odborné přípravy strojníků, velitelů družstev a velitelů 

dobrovolných jednotek PO HZS kraje vypracuje „Plán odborné přípravy dobrovolných 

jednotek PO“ na každý kalendářní rok, v němž stanoví termíny a místo konání jednotlivých 

druhů příprav. 

Ředitel HZS kraje jmenuje komisi k ověřování odborné způsobilosti, vede dokumentaci o 

prováděné základní a cyklické odborné přípravě a dokumentaci o zkoušce odborné 

způsobilosti. [4] 

 

5.1.3 Školící zařízení  

 

Vzdělávací zařízení k provádění odborné přípravy určuje, ve smyslu vyhlášky č:247/2001 Sb. 

Generální ředitel HZS ČR. Takto určeny, byly dvě zařízení v ČR a to Ústřední hasičská škola 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen ÚHŠ) Jánské Koupele a ÚHŠ Bílé 

Poličany. 



 

ÚHŠ Jánské Koupele se nachází v

Provádí odborné přípravy k

osvědčení o odborné způsobilosti velitel

úzce spolupracuje s HZS MSK.

ÚHŠ Bílé Poličany se nachází v

Také v tomto zařízení se provádí odborná p

prodlužování platnosti osvědč

jednotek PO. 

Obě tyto školská zařízení jsou, co se týká obsahu kurz

školících center člen absolvuje kurz, ve v

dopravní dostupnost od školícího st

 

 

5.2 Odborná příprava 

 

Členové dobrovolných jednotek PO mohou samostatn

požáru až po absolvování základní odborné p

 

oupele se nachází v okrese Opava v Moravskoslezském kraji

ípravy k získání odborné způsobilosti nebo prodlužování platnosti 

sobilosti velitelů a strojníků dobrovolných jedno

HZS MSK. 

any se nachází v okrese Trutnov v Královéhradeckém kraji

ízení se provádí odborná příprava k získání odborné zp

ědčení o odborné způsobilosti velitelů a strojník

ízení jsou, co se týká obsahu kurzů, na jedné úrovni. O tom, 

len absolvuje kurz, ve většině případů rozhoduje vzdálenost, pop

ní dostupnost od školícího střediska. [8] 

Obrázek č. 1 

ých jednotek PO mohou samostatně vykonávat službu p

požáru až po absolvování základní odborné přípravy. 

16 

oravskoslezském kraji (obrázek č. 1). 

sobilosti nebo prodlužování platnosti 

 dobrovolných jednotek PO. Tato škola 

Královéhradeckém kraji (obrázek č. 1). 

získání odborné způsobilosti nebo 

 a strojníků dobrovolných 

, na jedné úrovni. O tom, ve ktrém ze 

 rozhoduje vzdálenost, popřípadě 

 

 vykonávat službu při zdolávání 
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5.2.1 Základní odborná příprava 

 

V souladu s §40 odst. 4 vyhlášky se musí každý člen dobrovolné jednotky PO zúčastnit 

základní odborné přípravy nejméně v rozsahu 40 vyučovacích hodin, nejpozději do jednoho 

roku od zařazení do dobrovolné jednotky PO. 

Obsahem základní odborné přípravy jsou zejména: 

 

a) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

- druhy jednotek PO, 

- povinnosti členů dobrovolných jednotek PO, 

- základní úkoly jednotek PO, 

- odborná příprava a odborná způsobilost, 

- povinnost mlčenlivosti, 

- orgány státní správy a samosprávy a jejich působnost 

 

b) Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění 

vyhlášky č. 226/2005 Sb. 

- vnitřní organizace jednotek PO, 

- vybavení jednotek PO a používání požární techniky a věcných prostředků požární 

  ochrany, 

- podmínky akceschopnosti, 

- velení a činnost hasičů při zásahu, 

- činnost jednotek PO na úseku civilní ochrany obyvatelstva 

 

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

nařízení vlády č. 498/2001 Sb. 

 

d) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů 

- vymezení pojmů 

- složky integrovaného záchranného systému 
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- struktura IZS 

- organizace záchranných a likvidačních prací v místě zásahu 

e) Požárně technické charakteristiky a technicko-bezpečnostní parametry látek 

f) Bezpečnost práce u zásahu 

g) Činnost a taktické postupy při zásahu 

h) Zdravotní příprava 

 

5.2.2 Pravidelná odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO 

 

Členové dobrovolných jednotek PO jsou povinni se zúčastňovat v určeném rozsahu 

pravidelné odborné přípravy. Pravidelnou odbornou přípravu organizují velitelé 

dobrovolných jednotek PO.  

Témata pravidelné odborné přípravy stanovené velitelem dobrovolné jednotky PO na 

výcvikový rok dobrovolné jednotky PO vycházející ze základního zaměření pravidelné 

odborné přípravy jednotek PO a příslušníků HZS ČR, který vydává MV GŘHSZ ČR.   

Pravidelná odborná příprava v kalendářním roce probíhá v minimálním rozsahu 40 hodin. U 

jednotek SDH obcí kategorie JPO II se doporučuje minimálně 40% (16 hodin) pravidelné 

odborné přípravy vykonávat ve spolupráci s HZS kraje na stanicích HZS kraje. [3,4] 

 

5.3 Materiály k odborné přípravě 

 

K odborné přípravě lze použít celou škálu materiálů. Je jen na školiteli, jakými materiály se 

bude řídit. Obvykle je potřeba zkombinovat více materiálů, aby byl splněn rozsah kurzu.  

V dnešní době jsou k dispozici jak podklady ve formě knižní, tak podklady v elektronické 

formě. Níže jsou uvedeny některé z dostupných materiálů. 

Materiály, ze kterých se dá čerpat při odborné přípravě v knižní formě: 

- konspekty k odborné přípravě I 

- konspekty k odborné přípravě II 

- sbírky interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV 

- katalog typových činností složek IZS 

- bojový řád jednotek požární ochrany 

- řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 
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- cvičební řád jednotek požární ochrany 

- řád technické služby Hasičského záchranného sboru ČR 

- řád chemické služby Hasičského záchranného sboru ČR 

- řád strojní služby Hasičského záchranného sboru ČR 

- řád spojové služby Hasičského záchranného sboru ČR 

- učebnice Technické prostředky požární ochrany, Praha 2007 

Materiály v elektronické podobě, které jsou vydány ve spolupráci s HZS ČR 

- souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany 

- první pomoc 

- výukové pořady - CD 1-5 

- chemie – zásah na nebezpečnou látku 

- dopravní nehody 

 

6 Statistiky 

 

Dle vyhlášky č. 247/ 2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění 

vyhlášky č. 226/2005 Sb. jsou dané podmínky akceschopnosti, tedy minimální počty velitelů, 

velitelů družstev a strojníků.  

Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje územního odboru 

(dále jen HZS MSK ÚO) Opava a sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, byly vytvořeny 

následující statiky, které vypovídají o počtech členů JSDH s platnou odbornou způsobilostí. 

Statistiky jsou vztaženy pouze na okres Opava a byly aktuální k 13.4.2010. 

V okrese je celkem 104 JSDH s celkem 1410 členy. Minimální počty členů s odbornou 

způsobilostí v jednotce jsou dané. Cílem těchto statistik je zjistit, jaké množství jednotek 

spadajících pod ÚO Opava tomuto kritériu vyhovuje. 

 

6.1 Jednotky spadající do kategorie JPO II 

 

U této kategorie jsou minimální počty členů s odbornou přípravou dány takto: 

- velitel jednotky 1x 

- velitel družstva 2x 

- strojník 3x 
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- hasič 6x 

V okrese je celkem 9 jednotek spadající do této kategorie a mají celkem 156 členů. U všech 

jednotek jsou splněny podmínky akceschopnosti, o čemž vypovídá následující tabulka č. 8. 

 

JSDH Počet VJ VD Strojník  Hasič 
Bolatice 18 1 2 4 11 
Budišov 15 1 2 4 8 
Hrabyně 15 1 3 5 6 
Hradec nad Moravicí 15 1 3 6 5 
Kravaře 21 1 4 5 11 
Kylešovice 15 1 3 5 6 
Litultovice 14 1 3 4 6 
Melč 16 1 4 4 7 
Vítkov 27 1 2 4 21 
Celkem 156 9 26 41 81 

Tabulka č. 8 

 

6.2 Jednotky spadající do kategorie JPO III 

 

U této kategorie jsou minimální počty členů s odbornou přípravou dány takto: 

- velitel jednotky 1x 

- velitel družstva 2x 

- strojník 4x 

- hasič 5x  

V okrese je celkem 20 jednotek spadajících do této kategorie a mají celkem 355 členů. Z toho 

6 jednotek nemá obsazeny všechny funkce požadované právními předpisy. 

Konkrétně u jednotky SDH Březová chybí dva velitelé družstva, u jednotky SDH 

Jakubčovice chybí jeden velitel družstva a jeden strojník, u jednotek SDH Ludgeřovice, 

Sudice, Velké Heraltice a Vřesina chybí jeden strojník. V následující tabulce, č. 9 jsou 

zobrazeny počty jednotlivých členů s odbornou způsobilostí. Nevyhovující jsou označeny 

zeleně. 
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JSDH Počet VJ VD Strojník  Hasič 
Brumovice 22 1 4 5 12 
Březová 13 1 0 4 8 
Dobroslavice 14 1 2 4 7 
Dol.Benešov 18 1 4 4 9 
Darkovice 19 1 2 5 11 
Jakartovice 15 1 2 4 8 
Jakubčovice 16 1 1 3 11 
Hlučín  15 1 2 4 8 
Komárov 16 1 2 6 7 
Kobeřice 28 1 2 5 20 
Lhota u Opavy 17 1 2 4 10 
Ludgeřovice 17 1 3 3 10 
Markvartovice 17 1 2 4 10 
Píšť 15 1 2 5 7 
Pustá Polom 30 1 3 5 21 
Podvihov 15 1 2 5 7 
Sudice 19 1 2 3 13 
Šilheřovice 18 1 2 5 10 
Vel.Heraltice 13 1 2 3 7 
Vřesina 18 1 2 3 12 
Celkem 355 20 43 84 208 

Tabulka č. 9 

 

6.3 Jednotky spadající do kategorie JPO V 

 

U této kategorie jsou minimální počty členů s odbornou přípravou dány takto: 

- velitel jednotky 1x 

- velitel družstva 2x 

- strojník 2x 

- hasič 4x 

V okrese je celkem 75 jednotek spadajících do této kategorie a mají celkem 909 členů. Z toho 

19 jednotek nemá obsazeny všechny funkce požadované právními předpisy. 

Konkrétně u jednotek SDH Branka u Opavy, Gručovice a Hrabství chybí velitel jednotky, u 

jednotek SDH Bohučovice, Branka u Opavy, Budišovice, Guntramovice, Chvalíkovice, 

Kružberk, Malé Hoštice, Radkov, Sádek, Štěpánkovice, Uhlířov, Vršovice a Žimrovice chybí 

velitel jednotky, u jednotek SDH Budišovice, Děhylov, Gručovice, Guntramovice a Vrbka 



22 
 

chybí strojník. V následující tabulce č. 10, jsou zobrazeny počty jednotlivých členů 

s odbornou způsobilostí. Nevyhovující jsou označeny červeně. 

 

JSDH Počet VJ VD Strojník  Hasič 
Bělá 18 1 2 3 12 
Benkovice 12 1 2 2 7 
Bobrovníky 12 1 2 4 5 
Bohučovice 9 1 1 2 5 
Bohuslavice 16 1 2 4 9 
Borová 11 1 3 2 5 
Branka 10 0 1 2 7 
Budišovice 9 1 1 1 6 
Čermná 10 1 2 2 5 
Děhylov 13 1 2 1 9 
Dolní Životice 15 1 2 3 9 
Domoradovice 9 1 2 2 4 
Darkovičky 10 1 2 3 4 
Držkovice 11 1 2 2 6 
Gručovice 9 0 2 1 6 
Guntramovice 10 1 0 1 8 
Hať 15 1 2 4 8 
Hlavnice 10 1 2 3 4 
Hlubočec 14 1 2 4 7 
Hněvošice 15 1 2 2 10 
Holasovice 12 1 2 3 6 
Hrabství 14 0 2 2 10 
Chlebičov 13 1 2 3 7 
Chuchelná 9 1 2 2 4 
Chvalíkovice 14 1 1 6 6 
Jamnice 13 1 2 2 8 
Jančí 11 1 2 2 6 
Jezdkovice 9 1 2 2 4 
Kozmice 17 1 2 4 10 
Kružberk 9 1 1 2 5 
Kyjovice 20 1 2 4 13 
Kateřinky 14 1 2 2 9 
Kom. Chaloupky 10 1 2 2 5 
Kajlovec 15 1 2 2 10 

Tabulka č. 10/1 
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JSDH Počet VJ VD Strojník  Hasič 
Leskovec 9 1 2 3 3 
Lesní Albrechtice 11 1 2 4 6 
Loděnice 13 1 2 3 7 
Malé Hoštice 18 1 0 4 13 
Mikolajice 9 1 2 2 4 
Milostovice 13 1 2 2 8 
Mladecko 10 1 2 2 5 
Mokré Lazce 12 1 2 4 5 
Moravice 9 1 2 3 4 
Neplachovice 14 1 2 3 8 
Nové Lublice 9 1 2 2 4 
Nové Sedlice 15 1 2 2 10 
Oldřišov 11 1 2 2 6 
Otice 9 1 2 3 3 
Palhanec 13 1 2 3 7 
Radkov 11 1 1 2 8 
Raduň 13 1 2 2 8 
Rohov 11 1 2 2 6 
Skřípov 10 1 2 2 5 
Slavkov 14 1 2 4 7 
Služovice 10 1 2 2 5 
Smolkov 11 1 2 2 6 
Strahovice 14 1 2 3 8 
Suché Lazce 14 1 2 4 7 
Svoboda 9 1 2 2 4 
Sádek 14 1 1 3 9 
Štítina 15 1 2 3 10 
Štáblovice 11 1 3 2 4 
Štěpánkovice 11 1 1 3 6 
Těškovice 15 1 3 7 4 
Třebom 9 1 2 2 4 
Uhlířov 12 1 1 2 8 

 

Tabulka č. 10/2 
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JSDH Počet VJ VD Strojník  Hasič 
Vávrovice 11 1 2 4 5 
Velké Hoštice 13 1 2 2 8 
Větřkovice 13 1 2 2 10 
Vlaštovičky 12 1 2 4 5 
Vrbka 6 1 2 1 2 
Vršovice 13 1 1 2 9 
Závada 13 1 3 4 5 
Zlatníky 16 1 2 2 11 
Žimrovice 15 1 1 3 11 
Celkem 909 72 139 199 507 

Tabulka č. 10/3 

 

Činnost v jednotách dobrovolných hasičů, jak už napovídá jejich název, je zcela dobrovolná, 

proto je v některých případech problém s naplněním členské základny.  Také možnosti 

zřizovatelů jsou značně omezené, např. v malých obcích s nízkým počtem obyvatel je 

problém sehnat dostatek schopných a ochotných lidí, kteří by se stali členy JSDH. Také 

rozpočet těchto obcí není takový, aby si mohli dovolit plně vybavenou jednotku. Nicméně 

pro plošné pokrytí jsou tyto jednotky důležité. 

 

7 Analýza dotazníku 

 

Pro tuto práci jsem vytvořila dotazník (viz příloha č. 1), na jehož základě provedu rozbor 

spokojenosti s celkovým systémem školení. 

Pod územní odbor Opava spadá celkem 104 JSDH. Vybrala jsem 20% jednotek ÚO Opava, 

což představuje reprezentativní vzorek, kterýmu jsem zaslala dotazník obsahující celkem 20 

otázek. K tomuto dotazníku byla přiložena tabulka (viz příloha č. 2), do které mohli všichni 

členové jednotky napsat své odpovědi. Dotazník vyplnilo celkem 273 členů z celkem 23 

jednotek. 

K rozboru jsem použila metodu aritmetického průměru, která byla v mém případě 

nejvhodnější z užívaných metod analýzy. 

Celý dotazník, včetně grafického vyhodnocení jednotlivých otázek, je uveden v příloze č. 1 

V následujícím textu jsou uvedeny pouze stěžejní otázky dotazníku, včetně jejich rozboru. 
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Otázka č. 1 

Do jaké kategorie JPO je zařazena Vaše jednotka? 

Možné odpovědi: JPO II, JPO III nebo JPO V. 

 

Z celkového počtu respondentů, kterých bylo 273, je 67 členů z jednotek zařazených do 

kategorie JPOII, 89 členů z jednotek zařazených do kategorie JPOIII a 117 členů z jednotek 

zařazených do kategorie JPOV. Průměrné hodnoty jsou znázorněny v grafu č. 1. 

Graf č. 1 

 

 

Otázka č. 4 

Myslíte si, že díky těmto členům máte lepší přístup ke školícím materiálům? 

Možné odpovědi: ano, ne, nemáme člena HZS 

 

Tato otázka má přímou návaznost na otázku č. 3, kolik členů Vaší jednotky je příslušníků 

HZS ze které vyplynulo, že z celkového počtu 23 jednotek je v 8 minimálně jeden člen 

jednotky příslušníkem HZS. V těchto jednotkách v 88% převažuje názor, že přítomnost 

příslušníka HZS v jednotce má přínos pro získávání školících materiálů. Viz graf č.2. 
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Graf č. 2 

 

 

Otázka č. 5 

Máte ve Vaší jednotce technické prostředky vyžadující odbornou způsobilost? 

Možné odpovědi: ano, ne 

 

Z této otázky je patrné, že 86% jednotek má technické prostředky vyžadující odbornou 

způsobilost. S tím souvisí odborná příprava jednotek, vzhledem k vzrůstající vybavenosti 

jednotek jsou také kladeny vyšší požadavky na druhy odborné způsobilosti.  

 

Graf č. 3 
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Otázka č. 7 

Myslíte si, že máte dostatek materiálu ke školení? 

Možné odpovědi: ano, spíše ano, spíše ne, ne 

 

Na tuto otázku odpověděla 95% dotazovaných kladně a jen 5% si myslí, že materiálů ke 

školení nemá dostatek. Je třeba podotknout, že tato otázka se vztahovala spíše na odbornou 

přípravu v jednotkách, kterou si organizují velitelé jednotek sami. Je tedy jen na nich jaké 

materiály si k proškolení členů vyberou a použijí. 

Graf č. 4 

 

 

Otázka č. 8 

V jaké podobě získáváte školící materiály? 

Možné odpovědi: knižní, CD/DVD, internet 

 

Na tuto otázku 65% členů SDH odpovídalo kombinací odpovědí A, B nebo C. Z toho je 

patrné, že ve většině jednotek se školící materiály kombinují dle potřeby ve všech 

dostupných formách, ať už je to forma knižní, tak elektronická. 57% ze všech dotazovaný 

využívá kombinaci všech tří dostupných forem školících materiálů, 8% kombinuje materiály 

v podobě knižní a CD s DVD a zbylých 35% používá ke svému školení pouze knižní formu. 

V dnešní době, kdy je elektronika nedílnou součástí našeho života, jde rozšiřování 

elektronických forem školících materiálů stále dopředu a nabývá čím dál většího významu. 

Procentuální vyhodnocení je znázorněno v grafu č. 5 
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Graf č. 5 

 

 

Otázka č. 12 

Využíváte možnosti školení na některé ze stanic HZS? 

Možné odpovědi: ano, spíše ano, spíše ne, ne 

 

Z odpovědí členů JSDH vyplývá, že téměř 3/4 jednotek využívá možnosti školení přímo na 

stanici HZS MSK ÚO Opava. Tato školení jsou pro členy přínosná, protože příslušníci jsou 

vhodnými lektory pro školení, neboť mají spoustu vlastních zkušeností přímo ze zásahu. 

Spolupráce se stanicí HZS by měla vycházet s hasebního obvodu dané stanice, což umožňuje 

zlepšenou komunikaci při vlastní zásahové činnosti. 

 

Graf č. 6 
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Otázka č. 13 

Využíváte ke školení osoby odborně způsobilé z řad nečlenů Vaší jednotky (např. zdravotní 

příprava)? 

Možné odpovědi: ano, spíše ano, spíše ne, ne 

 

Dle výsledků dotazníku 80% jednotek využívá odborníky z řad nečlenů jednotky 

k proškolení, což je znázorněno v grafu č. 7. 

Mimo základní témata proškolena velitelem jednotky, si vyžaduje rozšiřující se výbava 

technickými prostředky a specifikace zásahu vyžadují zapojení externích lektorů pro školení 

specifických témat v odbornosti jednotky. Tito lektoři jsou jednak příslušníci HZS, nebo 

odborníci v daném tématu ( ČČK, ZZS)  

 

Graf č. 7 

 

 

Otázka č. 16 

Měli by podle Vás být informace o běžných technických prostředcích, dostupné v jednotné 

formě? 

Možné odpovědi: ano, spíše ano, spíše ne, ne 

 

91% respondentů si myslí, že by informace o technických prostředcích měli být dostupné 

v jednotné formě, jen 9% si toto nemyslí. Je další otázkou zda je tomu proto, že by těchto 9% 

bylo spokojeno se současným stavem, v jakém se informace o technických prostředcích 

nacházejí, nebo proto, že o tyto informace nemají zájem. 
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Graf č. 8 

 

 

Otázka č. 17 

Uvítali byste, systém jednotných školících materiálů? 

Možné odpovědi: ano, spíše ano, spíše ne, ne 

 

Z této otázky vyplývá, že 93% dotazovaných by uvítala jednotný systém školících materiálů 

a jen 7% je spokojeno se součastným stavem školících materiálů. 

Pro funkčnost celého systému je důležitá jednotnost školících materiálů v rámci celé ČR. 

Jako výhodné se proto jeví vydaní jednotných skript nebo učebnic pro jednotlivé druhy 

kurzu.  

 

Graf č. 9 
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8 Návrh optimalizace 

 

V této kapitole bych ráda, na základě důsledného prostudování celé problematiky odborné 

přípravy v jednotkách SDH, navrhla optimalizaci systému. 

Jednotky SDH jsou postaveny především na dobrovolnosti jejich členů. Z toho plyne, že vše 

co se ve sborech a jednotkách děje, musí vyplývat z nadšení každého člena, který práci ve 

sboru dělá s radostí a pro pocit, že svou činností může pomoci druhým. 

Aby systém fungoval, musí být nastavena určitá pravidla, kterými se musí každý člen 

jednotky řídit. 

Po prostudování současného stavu v jednotkách, jsem dospěla k názoru, že systém jako 

takový je nastaven dobře. Jako problematická se zdá absence jednotného systému a formy 

studijních materiálů, od kterých by se měla odrážet celá odborná příprava. 

Materiálů k odborné přípravě je dostatek a jejich spektrum je až příliš široké. Jejich aplikaci a 

správné využití vyžaduje základní orientaci ve školené oblasti, což u jednotek SDH není vždy 

možné. Ve většině materiálů jsou věci k odborné přípravě psány jak pro příslušníky HZS, tak 

pro jednotky SDH. Právě proto je, pro některé lektory, velmi složité z takového množství 

informací vybrat ty podstatné. 

Z toho důvodu, by bylo vhodné vytvořit sjednocené studijní materiály pro určité cílové 

skupiny.  

Navrhuji tedy vytvoření jednotlivých ucelených skript ke školení v jednotlivých kurzech. 

Tyto skripta by byla určena pouze členům jednotek SDH nikoliv pro příslušníky HZS. Tedy 

ke každému kurzu jednu specifickou učebnici, která by obsahovala ucelené informace od 

právních předpisů k danému tématu, přes popis jednotlivých prostředků a procesů, včetně 

uvedení praktických výcviků, až po cvičné otázky na konci učebnice. 

V oblasti pravidelné odborné přípravy lze za správnou formu školících materiálů považovat 

konspekty odborné přípravy, které v sobě zahrnují výše uvedené principy. Za převod tohoto 

systému do elektronické podoby lze považovat vytvoření jednotlivých prezentací pro daný 

typ školení. 

. 
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9 Závěr 

 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na současný stav systému školení členů jednotek 

sboru dobrovolných hasičů.  

 

V první části mé práce jsem se snažila o stručné uvedení do problematiky činnosti jednotky 

sboru dobrovolných hasičů. Nastínila jsem co JSDH je, z čeho se skládá, jak a dle jakých 

zákonitostí vzniká a také jsem neopoměla zmínit požadavky, které jsou na jednotlivé členy 

kladeny.  

V další části práce jsem se zaměřila na současný stav odborné přípravy v ČR.  Základní 

zákonné požadavky na odbornou přípravu, druhy odborné přípravy, kurzy, které zajišťují 

získaní odborné přípravy a odborné způsobilosti, střediska která tyto kurzy provádějí a 

v neposlední řadě materiály, které slouží jako studijní podklady. 

 

V další části jsem se zaměřila na současný stav odborné přípravy přímo v místě mého 

bydliště a tedy v jednotkách spadajících do poplachového plánu územního odboru Opava. 

Pro tento účel jsem vytvořila dotazník, který jsem ve spolupráci s HZS Moravskoslezského 

kraje rozeslala do jednotek SDH. Účelem dotazníku bylo zjistit, zda jsou členové jednotky 

spokojeni se současným systémem odborné přípravy v jednotkách, s intenzitou proškolování 

a zda jsou studijní materiály, které mají nyní k dispozici, vyhovující. 

 

Cílem mé práce bylo, po zmapování stavu v jednotlivých jednotkách, navrhnout opatření, 

která by vedla ke zlepšení a zkvalitnění stavu odborné přípravy v jednotkách SDH. Po 

rozboru jednotlivých otázek v dotazníku a zjištění aktuálního stavu výukových materiálů, 

jsem došla k názoru, že problém není ani tak v nedostatku školících materiálů, ale spíše 

v jejich nedostupnosti. Proto považuji za nutné vytvořit jednotný systém a formu školících 

materiálů, které budou vždy určeny pro konkrétní oblast. Jejich zpracovatel musí být natolik 

odborně znalý, že bude schopen využít celou škálu zdrojů. Co se týká systému, zde musí 

svou úlohu sehrát HZS ČR, který nyní vydává pouze obsah školení, ale zatím ještě nevytvořil 

jednotnou formu školících materiálů určených a zpracovaných přímo pro členy jednotek 

SDH. Informace vyplývající z dotazníků zcela jistě nabízejí jako výhodnou formu využití 

elektronické formy školících materiálů 
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Příloha č. 1 

1. Do jaké kategorie je zařazena Vaše jednotka? 

a)JPO II  b)JPO III c)JPO V 

2. Kolik členů celkem má Vaše jednotka? 

a)do 10  b)do 20  c)nad 20 

3. Kolik členů je příslušníků HZS?  

………. 

4. Myslíte si, že díky těmto členům máte lepší přístup ke školícím  materiálům? 

a)ano   b)ne  c)nemáme člena HZS 

5. Máte ve Vaší jednotce technické prostředky vyžadující odbornou způsobilost? (motorová pila, 

čerpadla, dýchací přístroje…)  

a)ano  b)ne  

6. Jste spokojení se systémem školení? 

a)ano  b)spíše ano c)spíše ne d)ne 

7. Myslíte si, že máte dostatek materiálu ke školení? 

a)ano  b)spíše ano c)spíše ne d)ne 

8. V jaké podobě získáváte školící materiály? 

a)Knižní  b)CD/DVD c)Internet 

9. Je podle Vás proškolení členů JSDH dostatečné? 

a)ano  b)spíše ano c)spíše ne d)ne 

10. Mají členové Vaší jednotky přístup k internetu? (např. doma) 

a)ano  b)spíše ano c)spíše ne d)ne 

11. Využívali byste, možnosti školení přes internet? 

a)ano  b)spíše ano c)spíše ne d)ne 

12. Využíváte možnosti školení na některé ze stanic HZS? 

a)ano  b)spíše ano c)spíše ne d)ne 

13. Využíváte ke školení osoby odborně způsobilé z řad nečlenů Vaši jednotky? (např. zdravotní 

příprava…) 

a)ano  b)spíše ano c)spíše ne d)ne 

14. Jste spokojeni s intenzitou školení? 

  a)ano  b)spíše ano c)spíše ne d)ne 

15. Jsou vědomosti získané odbornou přípravou dostačující ke zvládnutí zásahu?  

a)ano  b)spíše ano c)spíše ne d)ne  
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16. Měly by podle Vás být informace o běžných technických prostředcích  dostupné v jednotné 

formě? 

a)ano  b)spíše ano c)spíše ne d)ne 

17. Uvítali by jste, systém jednotných školících materiálů? 

a)ano  b)spíše ano c)spíše ne d)ne 

18. Uvítali by jste, materiály v internetové podobě? 

a)ano   b)ne 

19. Uvítali by jste, materiály knižní podobě? 

a)ano   b)ne 

20. Uvítali by jste, materiály v podobě CD/DVD? 

a)ano   b)ne 
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Příloha č. 2 

Název jednotky:                                         
  odpovědi na otázky 1-20 

Jméno člena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                                          
                                          
                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     



42 
 

Příloha č. 3 
                     

Otázka č. 1 

Do jaké kategorie JPO je zařazena Vaše jednotka? 

Možné odpovědi: JPO II, JPO III nebo JPO V. 

 

Otázka č. 2 

Kolik členů celkem má vaše jednotka? 

Možné odpovědi: do 10, do 20, nad 20. 

 

 

 

Otázka č. 3 

Kolik členů Vaši jednotky je příslušníků HZS? 

 

V osmi jednotkách je minimálně jeden člen příslušníkem HZS. 
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43%
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do 10

do 20
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Otázka č. 4 

Myslíte si, že díky těmto členům máte lepší přístup ke školícím materiálům? 

Možné odpovědi: ano, ne, nemáme člena HZS 

 

 

Otázka č. 5 

Máte ve Vaší jednotce technické prostředky vyžadující odbornou způsobilost? 

Možné odpovědi: ano, ne 

 

Otázka č. 6 

Jste spokojeni se systémem školení? 

Možné odpovědi: ano, spíše ano, spíše ne, ne 
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Otázka č. 7 

Myslíte si, že máte dostatek materiálu ke školení? 

Možné odpovědi: ano, spíše ano, spíše ne, ne 

 

 

Otázka č. 8 

V jaké podobě získáváte školící materiály? 

Možné odpovědi:knižní, CD/DVD, internet 

 

Otázka č. 9 

Je podle Vás proškolení členů JSDH dostatečné? 

Možné odpovědi: ano, spíše ano, spíše ne, ne 
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Otázka č. 10 

Mají členové Vaší jednotky přístup k internetu? 

Možné odpovědi: ano, spíše ano, spíše ne, ne 

 

Otázka č. 11 

Využívali by jste možnosti školení přes internet? 

Možné odpovědi: ano, spíše ano, spíše ne, ne 

 

 

Otázka č. 12 

Využíváte možnosti školení na některé ze stanic HZS? 

Možné odpovědi: ano, spíše ano, spíše ne, ne 
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Otázka č. 13 

Využíváte ke školení osoby odborně způsobilé z řad nečlenů Vaší jednotky (např. zdravotní 

příprava) 

Možné odpovědi: ano, spíše ano, spíše ne, ne 

 

 

Otázka č. 14 

Jste spokojeni s intenzitou školení? 

Možné odpovědi: ano, spíše ano, spíše ne, ne 

 

Otázka č. 15 

Jsou vědomosti získané odbornou přípravou dostačující ke zvládnutí zásahu? 

Možné odpovědi: ano, spíše ano, spíše ne, ne 
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Otázka č. 16 

Měli by podle Vás být informace o běžných etnických prostředcích, dostupné v jednotné 

formě? 

Možné odpovědi: ano, spíše ano, spíše ne, ne 

 

Otázka č. 17 

Uvítali by jste systém jednotných školících materiálů? 

Možné odpovědi: ano, spíše ano, spíše ne, ne 

 

 

Otázka č. 18 

Uvítali by jste jednotné materiály v internetové podobě? 

Možné odpovědi: ano, ne 
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Otázka č. 19 

Uvítali by jste jednotné materiály v knižní podobě? 

Možné odpovědi: ano, ne 

 

Otázka č. 20 

Uvítali by jste jednotné  materiály v podobě CD/DVD?  

Možné odpovědi: ano, ne 

 

Graf č. 20 
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