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Anotace 

PAŤAVOVÁ, Jitka. Odborná příprava jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. 

Ostrava, 2011. 67 s. Diplomová práce. Fakulta bezpečnostního inţenýrství Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Diplomová práce se zabývá odbornou přípravou jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obcí. Vyjadřuje potřebu odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a to 

především po stránce praktické. Dělí se do pěti částí. Vychází ze stávajícího stavu 

odborné přípravy, které je věnována druhá část práce, statistiky zásahové činnosti, počtu 

členů jednotek, vybavení poţární technikou a technickými prostředky, coţ je popsáno 

v kapitole první. Poznatky ze zahraničí shrnuje část třetí. Ve čtvrté kapitole je 

vyhodnocení dotazníkového průzkumu. Na základě získaných informací a poznatků 

jsou v poslední části definovány zásady odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných 

hasičů obcí. 
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Annotation 

PATAVOVA, Jitka. Special Training of Municipal Volunteer Fire Brigades. Ostrava, 

2011. 67 p. Graduation Theses. Faculty of Safety Engineering VSB – Technical 

University of Ostrava. 

The graduation theses considers special training of municipal volunteer fire brigades. 

Expresses requirement of the special training of municipal volunteer fire brigades, 

especially practical side. It is divided into five parts. Starting with current situation of 

special training, which is addressed in the second part, statistics of rescue crews 

activities, number of members of municipal volunteer fire brigades, equipment of fire 

fighting and technical device, this is described in the first part. Knowledge from abroad 

is summarized in the third part. Evaluation of questionnaire survey is in the fourth part. 

In the last part there are the defined the principles of special training of municipal 

volunteer fire brigades based on received informations and knowledge. 
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Úvod 

Odborná příprava jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí je stále diskutované 

téma. Názory na odbornou přípravu, její obsah, pojetí i způsob realizace, se různí, o její  

důleţitosti však nikdo nepochybuje. Kaţdý člen jednotky by si měl uvědomovat, ţe je 

článkem celku, který musí jako celek fungovat. Jednotky zajišťují včasnou pomoc 

občanům nejen obce, která je zřizuje. Pomáhají zdolávat poţáry, provádí vyprošťování 

zraněných z havarovaných vozidel, zachraňují osoby i majetek při povodních a mnoha 

dalších událostech. Na tuto činnosti se musí pravidelně připravovat. 

Základním problémem často bývá nedostatečná znalost fungování jednotky 

oproti sborům dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“). SDH jsou základním prvkem 

nejpočetnějšího sdruţení působícího na území celé ČR v oblasti poţární ochrany, 

kterým je Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen „SH ČMS“). SDH tedy 

fungují podle zákona o sdruţování občanů v ČR a stanov, vnitřního předpisu SH ČMS. 

Působí téměř v kaţdé obci. Jednotky SDH obce jsou zřizovány obcí ze zákona 

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

o PO“). V tomto zákoně je zmíněna spolupráce se sdruţeními působícími na úseku 

poţární ochrany (dále jen „PO“). Přesto jednotky SDH obcí nespadají pod SDH. Jsou to 

samostatně existující subjekty. Pokud pracují společně, je to pro obě strany určitá 

výhoda. 

Jednotky SDH obcí jsou podřízeny Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství 

Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV – GŘ HZS ČR“), které pro ně 

stanovují vnitřně vydávanými předpisy zásady organizování jednotek i jejich odborné 

přípravy. Jednotky SDH obcí jsou jedním druhem jednotek poţární ochrany (dále jen 

„JPO“). JPO se dále dělí do kategorií a podle tohoto dělení jsou zařazovány do plošného 

pokrytí kraje. Ve své práci se zabývám odbornou přípravou právě jednotek zařazených. 

Jedním z cílů práce je charakterizovat jednotky SDH obcí podle velikosti, 

umístění, vybavení a zásahové činnosti. V první části jsou tedy popsány JPO obecně 

a dále potom podrobněji jednotky SDH obcí. 

Dalším cílem je statistické hodnocení jednotek SDH obcí, jejich členů, četnosti 

událostí, u kterých zasahují. Jedna kapitola je proto věnována statistice. Stávající systém 

odborné přípravy u nás je shrnut v další části práce. Dílčím úkolem bylo získat poznatky 

ze zahraničí. Systém odborné přípravy na Slovensku, v Polsku a Německu je popsán 

v samostatné kapitole. 
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Pro získání poţadavků na odbornou přípravu přímo od jednotek SDH obcí byl 

vytvořen dotazník. Ten je v práci popsán a vyhodnocen. Na závěr je provedeno shrnutí 

veškerých získaných poznatků, poţadavků a informací. 
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Rešerše 

Pro účel vypracování této práce, získání informací a podkladů jsem prostudovala 

řadu materiálů. Ty jsem rozdělila podle jejich zaměření. Na úvod jsem potřebovala 

informace o JPO, jejich dělení, organizování, hlavních úkolech, coţ vyplývá 

z legislativních předpisů a metodických materiálů vydaných MV – GŘ HZS ČR. Dalším 

krokem bylo získat informace o stávajícím stavu odborné přípravy jednotek SDH obcí. 

K tomu jsem vyuţila pokyny vydané MV – GŘ HZS ČR. Jelikoţ jsou jednotky SDH 

obcí úzce provázané se SH ČMS, je tedy vhodné uvést základní informace i o tomto 

sdruţení. Odborná příprava se provádí mimo jiné ve vzdělávacích zařízeních, proto 

jsem hledala informace i o nich. Pro porovnání odborné přípravy v zahraničí jsem 

čerpala z různých internetových zdrojů a zahraničních předpisů. V neposlední řadě jsem 

získala údaje ze statistických ročenek vydávaných Hasičským záchranným sborem ČR 

(dále jen „HZS ČR“), výročních zpráv SH ČMS a materiálů poskytnutých přímo 

pracovníky HZS ČR a SH ČMS. Vybrané diplomové práce studentů, které se jiţ dříve 

zabývaly odbornou přípravou jednotek SDH obcí, jsem prostudovala s cílem seznámit 

se s jiţ řešenou problematikou. 

Provedená rešerše materiálů (podrobné informace viz Příloha č. 1 této práce) mi 

pomohla ucelit si představu o stavbě celé této práce. Právní postavení jednotek SDH 

obcí vychází z uvedené legislativy a je důleţitým základem pro vypracování této práce. 

Povinnost jednotek zpracovávat dokumentaci o odborné přípravě vychází 

z prostudovaných legislativních předpisů. Způsob organizace jednotek a podrobnosti 

o odborné přípravě jejich členů jsem nastudovala v uvedených interních předpisech 

a metodických materiálech vydaných MV – GŘ HZS ČR. Jednotkám poţární ochrany a 

jejich organizaci jsou věnovány kapitoly 1.1 a 1.3 – 1.5. 

Informace načerpané ze statistických ročenek MV – GŘ HZS ČR a výročních 

zpráv SH ČMS jsem vyuţila pro zpracování statistického přehledu počtu jednotek SDH 

obcí, jejich členů, vybavení, činnosti a jejich podílu na zásahové činnosti v kapitole 1.2.  

Stávající systém odborné přípravy je shrnut v kapitole 2. Ta obsahuje také 

stručný popis vzdělávacích zařízení v oblasti PO. Ze zaměření na dobrovolné hasiče 

vyplývá potřeba stručné charakteristiky SH ČMS a jeho systému vzdělávání, coţ je 

provedeno v kapitole 2.3. 

Kapitola 3. vychází z poznatků získaných o odborné přípravě ze zahraničí, a to 

Slovenska, Polska a Německa. 
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1 Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí 

1.1 Dělení jednotek požární ochrany a jejich základní úkoly 

Druhy jednotek požární ochrany 

Druhy jednotek jsou stanovené základním předpisem o poţární ochraně, kterým 

je zákon o PO [1]. Dělení jednotek podle druhů je znázorněno v tabulce 1. 

Tabulka 1  Druhy jednotek požární ochrany 

Druh jednotky poţární ochrany Sloţení jednotky 

jednotka hasičského záchranného sboru kraje příslušníci hasičského záchranného sboru 

jednotka hasičského záchranného sboru 

podniku 

zaměstnanci právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby vykonávající 

činnost v jednotce jako své zaměstnání 

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 
fyzické osoby nevykonávající činnost 

v jednotce jako své zaměstnání 

jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku 

zaměstnanci právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby nevykonávající 

činnost v jednotce jako své zaměstnání 

Kategorie jednotek požární ochrany 

Jednotky poţární ochrany se dělí pro potřeby plošného pokrytí na jednotky: 

a) s územní působností – zasahují i mimo území svého zřizovatele, 

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

V tabulce 2 je provedeno dělení jednotek podle kategorií. 
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Tabulka 2  Kategorie jednotek požární ochrany 

Působnost Kategorie Limit výjezdu
1)

 Doba jízdy
2)

 

územní 

JPO I 
jednotka hasičského 

záchranného sboru 
2 minuty 20 minut 

JPO II 
jednotka sboru dobrovolných 

hasičů obce
3)

 
5 minut 10 minut 

JPO III 
jednotka sboru dobrovolných 

hasičů obce
4)

 
10 minut 10 minut 

místní 

JPO IV 
jednotka hasičského 

záchranného sboru podniku 
2 minuty - 

JPO V 
jednotka sboru dobrovolných 

hasičů obce
3)

 
10 minut - 

JPO VI 
jednotka sboru dobrovolných 

hasičů podniku 
10 minut - 

Pozn.: 

1) limit výjezdu je doba, za kterou jednotka od vyhlášení poplachu musí opustit místo dislokace, 

2) dobou jízdy se rozumí čas jízdy z místa dislokace jednotky na místo události, 

3) jejíţ členové vykonávají sluţbu jako své zaměstnání v hlavním pracovním nebo vedlejším poměru, 

4) jejíţ členové vykonávají sluţbu dobrovolně. 

Základní úkoly jednotek požární ochrany 

– poţární zásah, 

– záchranné práce při ţivelných pohromách a jiných mimořádných událostech, 

– ochrana obyvatelstva: 

– provádění záchranných a likvidačních prací, 

– evakuace obyvatel, 

– označování míst s výskytem nebezpečné látky, 

– varování obyvatel, 

– dekontaminace postiţených obyvatel, majetku, 

– humanitární pomoc obyvatelstvu, 

– zajištění podmínek nouzového přeţití pro obyvatelstvo. 
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1.2 Statistické hodnocení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

1.2.1 Početní stavy jednotek SDH obcí 

Jednotky SDH obcí mají stále výrazný podíl u hlavní zásahové činnosti JPO a to 

u poţárů, ale také u ţivelních pohrom a dopravních nehod. V tabulce 3 je proveden 

přehled počtu JPO v předchozích pěti letech 2006 – 2010. Počty za rok 2010 jsou 

vztaţené k 31. 12. 2010. Je moţné sledovat mírný nárůst počtu JPO kategorie II a 

pokles JPO kategorie V. Během pěti posledních let se však tato čísla nijak drasticky 

neměnila. Obrázek 1 znázorňuje procentuelní poměr počtu JPO vybraných kategorií.  

Tabulka 3  Počty jednotek požární ochrany v letech 2006 - 2010 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

JPO I 237 237 239 239 240 

JPO II 162 184 202 202 214 

JPO III 1311 1358 1339 1339 1328 

JPO V 6148 5806 5802 5785 5779 

celkem 7858 7585 7582 7565 7561 

 

 

Obrázek 1  Graf zastoupení jednotek požární ochrany 

Jak je vidět v tabulce 4, která je přehledem počtu členů jednotek SDH obcí, 

počet členů jednotek SDH obcí je výrazně vyšší neţ členů jednotek kategorie 

JPO I – profesionálních hasičů, kteří tvoří 8 % (viz Obrázek 2) ze všech členů JPO 

vybraných kategorií. Všechny tyto hasiče je třeba pravidelně vzdělávat a připravovat na 

jejich úkoly a činnosti spojené s posláním JPO. V následujících kapitolách je popsán 

současný systém vzdělávání a odborné přípravy hasičů u nás [19]. 
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Tabulka 4  Počet členů jednotek požární ochrany 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

JPO I 6292 6289 6355 6423 6359 

JPO II 2808 2318 2556 2526 2712 

JPO III 16924 16703 16512 16512 16440 

JPO V 55316 52254 52218 52065 52011 

celkem 81340 77564 77641 77526 77522 

 

 

Obrázek 2  Graf počtu členů jednotek požární ochrany 

1.2.2 Zásahová činnost jednotek SDH obcí 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, jednotky SDH obcí mají výrazný podíl na zásahové 

činnosti, a to především u poţárů, ale také dopravních nehod a dalších. Tento podíl je 

číselně 32,2 % ze všech událostí za rok 2010. Ne všechny jednotky však během roku 

zasahují. Z celkového počtu pouze jednou zasahovalo 791 (10,8 %), a vůbec 

nezasahovalo 102 (1,4 %) jednotek. V minulých letech nezasahovalo vůbec kolem 

60 % jednotek, coţ je výrazně více. Sníţení počtu jednotek, které nezasahovaly vůbec, 

bylo v loňském roce způsobeno povodněmi. Ty zaměstnaly velké mnoţství JPO [19]. 

Vývoj počtu událostí, u kterých jednotky SDH obcí provádí záchranné i 

likvidační práce, je znázorněn na obrázku 3, 4 a 5 pro jednotlivé kategorie jednotek. Je 

patrné, ţe největší zastoupení mezi druhy událostí má poţár, hned po něm technické 

havárie, u jednotek kategorie JPO II dopravní nehody a jednotek kategorie JPO III 

a JPO V ţivelné pohromy. 
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Vysvětlivky pro orientaci v následujících grafech: 

– DN – dopravní nehoda, 

– ŢP – ţivelná pohroma, 

– ÚNCHL – únik nebezpečných chemických látek, 

– TH – technická havárie, 

– RH + PP + O – radiační havárie, plané poplachy a ostatní. 

Od roku 2010 se v rámci statistického sledování událostí samostatně nesledují 

ţivelné pohromy, které jsou nově zahrnuté mezi technické havárie. 

 

Obrázek 3  Graf počtu událostí - kategorie JPO II 

 

Obrázek 4  Graf počtu událostí - kategorie JPO III 
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Obrázek 5  Graf počtu událostí - kategorie JPO V 

Jak je moţné vidět na obrázcích 1 aţ 5, existuje nepoměr mezi počty jednotek 

jednotlivých kategorií, čímţ vzniká i nepoměr v počtu událostí a zásahové činnosti. 

Obrázek 6 znázorňuje přepočítaný počet událostí na jednu jednotku příslušné kategorie, 

z čehoţ jasně vyplývá mnohem větší vytíţenost jednotek SDH obcí kategorie JPO II. 

 

Obrázek 6  Graf počtu událostí vztažený na jednu JPO příslušné kategorie 

Z předchozích obrázků se dá usoudit, ţe mezi nejčastější typy zásahů všech 

jednotek patří poţáry a technické havárie. Svou početností následují ţivelné pohromy, 

jako jsou povodně, vichřice a větrné smrště, sněhové kalamity a další. U kategorie 

JPO V jsou tyto činnosti nejstěţejnější. Kategorie JPO II a částečně také JPO III 

zasahují mimo jiné u dopravních nehod. JPO II k této činnosti bývají předurčené a jsou 

pro ten účel samozřejmě příslušně vybavené potřebnými prostředky. U ostatních druhů 

událostí zasahují jednotky spíše ojediněle. 

 Při zásahové činnosti, záchranných i likvidačních pracích u různých událostí 

dochází ke zranění, někdy dokonce usmrcení zúčastněných osob. Bohuţel můţe dojít 
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i ke zranění, či usmrcení zasahujících hasičů, kteří nasazují své ţivoty a ohroţují své 

zdraví při úkolech, které plní. Počty zraněných zasahujících hasičů u jednotlivých typů 

událostí za posledních pět let je moţné vidět na obrázku 7. Je moţné pozorovat výrazný 

nárůst počtu zraněných hasičů při zásahu u technických havárií. Vysvětlení je 

jednoduché. Mezi technické havárie se od tohoto roku řadí i ţivelné pohromy. Povodně, 

které suţovaly některé oblasti naší republiky, zaměstnaly naplno dobrovolné hasiče. 

Často pro vyčerpání docházelo i k jejich zranění. 

Dá se tedy konstatovat, ţe mezi nebezpečné zásahy pro hasiče patří zejména 

poţáry, ţivelné pohromy a technické havárie. U těchto událostí dochází často ke zranění 

hasičů. Nejen proto je třeba dbát na odbornou přípravu členů jednotek, kteří tak budou 

lépe připraveni zvládat situace, které mohou u zásahu nastat. 

 

Obrázek 7  Počet zraněných zasahujících členů jednotek SDH obcí 
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1.2.3 Vybavení jednotek požární technikou a technickými prostředky PO 

Tabulka 5 znázorňuje vybavenost jednotek SDH v Královéhradeckém kraji, 

který představuje vzorek pro celou republiku. V kraji se vyskytují průmyslové zóny, 

horské (Krkonoše) a skalnaté oblasti (Adršpašsko-Teplické skály), větší řeky 

a záplavová území, ve kterých se mohou vyskytovat povodně. Proto je reprezentativním 

za celou republiku. 

Z cisternových automobilových stříkaček (dále jen „CAS“) se vyskytují 

především CAS 24 a CAS 32 a to na podvozku T148, T815 a Š706. Technický 

automobil (dále jen „TA“) mají hlavně jednotky kategorie JPO II předurčené 

na dopravní nehody. Ty jsou také vybaveny hydraulickými vyprošťovacími prostředky. 

Dále jsou jednotky vybaveny větším počtem motorových pil, přívěsnými a přenosnými 

motorovými stříkačkami, plouvoucími a kalovými čerpadly. Čerpadla jsou většinou 

vyuţívána především pro dálkovou dopravu vody a při povodních. Motorové pily 

potom při ţivelných pohromách na odstraňování překáţek apod. Některé jednotky 

vlastní nafukovací nebo pevné lodě pouţitelné pro záchranu na vodě a ledu a také 

odsavače kouře i přetlakovou ventilaci. 

S veškerou poţární technikou a technickými prostředky by měli členové 

jednotek cvičit, získávat tak návyky a dovednosti, které vyuţijí u zásahu. Předejde se 

tak zbytečným nepříjemnostem, jako můţe být nesprávné pouţití technického 

prostředku, následně komplikacím při zásahu, znehodnocení techniky, nebo dokonce 

ke zranění hasičů, případně jiných osob. 
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Tabulka 5  Vybavení jednotek SDH obcí v Královéhradeckém kraji 

Vybavení jednotek SDH obcí v Královéhradeckém kraji 

Druh 
Počet  

celkem JPO II JPO III JPO V 

automobilová stříkačka 8 3 4 1 

automobilový ţebřík do 30 m 2 0 2 0 

cisternová automobilová stříkačka 16
1)

 26 6 13 7 

cisternová automobilová stříkačka 24
2)

 113 20 53 40 

cisternová automobilová stříkačka 32
3)

 58 15 33 10 

cisternová automobilová stříkačka 8
4)

 2 1 1 0 

dopravní automobil
5)

 272 31 99 142 

kombinovaný hasicí automobil 1 0 1 0 

nakladač 8 0 0 8 

nákladní automobil 30 3 6 21 

osobní automobil 30 4 10 16 

technický automobil 4 3 0 1 

traktor 3 0 0 3 

velitelský automobil 9 4 3 2 

hydraulické nůţky 4 4 0 0 

hydraulický kombinovaný nástroj 1 1 0 0 

hydraulický rozpěrný válec 2 2 0 0 

hydraulický rozpínák 7 7 0 0 

motorová pohonná jednotka 9 9 0 0 

motorová pila kotoučová 19 11 8 0 

motorová pila řetězová 141 41 70 30 

přívěsný odsavač kouře 4 4 0 0 

odsavač kouře 5 2 3 0 

přetlakový ventilátor 14 8 6 0 

přenosná motorová stříkačka 212 26 87 99 

přívěsná motorová stříkačka 246 24 63 159 

plovoucí motorové čerpadlo 71 18 44 9 

hasicí zařízení vysokotlaké 4 2 1 1 

kalové čerpadlo 63 14 34 15 

poţární loď nafukovací 8 4 4 0 

poţární loď pevná 9 4 5 0 

přívěsný ţebřík 4 1 3 0 

poţární přívěs účelový
6)

 11 6 3 2 

přívěsná elektrocentrála 4 3 0 1 

přívěsná osvětlovací stanice 3 3 0 0 

přívěs nákladní 4 1 2 1 

přenosná elektrocentrála 66 22 34 10 

přenosný vysavač 5 1 4 0 

vysavač na hmyz 4 0 3 1 
Pozn.: 

1) na podvozku: IFA, MAN, PragaV3S, Š706, 

    Terno, Mercedes Benz 
4) na podvozku: Avia, Mercedes 

2) na podvozku: Š706, L101, Renault, T815, Praga 
5) na podvozku: Avia, VW Transporter, Š1203, 

    PEUGEOT Boxer, FORD Tranzit apod. 

3) na podvozku: T138, T148, T815 
6) pro elektrocentrálu, PMS, hadice, prostředky k 

    dekontaminaci, polní kuchyň apod. 
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1.3 Zřizování jednotky SDH obce 

Povinností kaţdé obce je zřídit jednotku SDH obce. Tu zřizuje jako organizační 

sloţku obce nebo součást obecního úřadu a plně zajišťuje její finanční i materiální 

zabezpečení. Dokumentem o zřízení jednotky je zřizovací listina, která obsahuje: 

- identifikační údaje, 

- vymezení majetku a působnosti, 

- finanční zabezpečení, 

- seznam členů jednotky, 

- organizaci, činnost jednotky a další. 

Zřízení jednotky SDH obce je sloţitý proces, který by se dal shrnout 

do následujících kroků: 

a) Projednání moţnosti zřízení jednotky. 

b) Provedení náboru členů jednotky. 

c) Zřízení jednotky na zasedání zastupitelstva obce a zveřejnění usnesení 

zastupitelstva o zřízení jednotky. 

d) Zajištění vstupních zdravotních prohlídek nových členů jednotky. 

e) Uzavření smluvních vztahů se členy jednotky. 

f) Jmenování velitele jednotky. 

g) Zajištění vybavení jednotky poţární technikou a věcnými prostředky, 

včetně prostředků k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a civilní ochrany. 

h) Vybavení členů jednotky osobními a kolektivními ochrannými pracovními 

prostředky. 

i) Zajištění odborné způsobilosti členů jednotky. 

Členové jednotky mohou vykonávat sluţbu: 

a) jako své zaměstnání v pracovním poměru k obci, 

b) na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce 

(mimo pracovní poměr), 

c) dobrovolně, např. na základě dohody o členství v jednotce. 

Pro zkvalitnění činnosti jednotky SDH obce a zvýšení její akceschopnosti se do 

jednotky zařazují po dohodě s hasičským záchranným sborem (dále jen „HZS“) kraje 

členové, kteří vykonávají sluţbu jako své zaměstnání [8]. 
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1.4 Vnitřní organizace jednotek SDH obcí 

Jednotka je tvořena poţární technikou, věcnými prostředky poţární ochrany 

a stanoveným počtem členů. Příloha č. 2 této práce udává minimální početní stav členů 

jednotek, minimální rozsah osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen 

„OOPP“) hasiče a minimální vybavení jednotky poţární technikou a věcnými 

prostředky poţární ochrany. 

Starosta obce, která zřizuje jednotku SDH, jmenuje a odvolává velitele jednotky 

po tom, co se územně příslušný HZS kraje vyjádří k jeho odborné způsobilosti. Velitel 

jednotky zodpovídá za její chod, přičemţ materiálně a finančně zabezpečuje 

akceschopnost jednotky obec. 

Do jednotky je moţné zařadit pouze osoby starší 18-ti let. Ty musí splnit 

zdravotní způsobilost, která se prokazuje vstupní zdravotní prohlídkou. 

Povinnosti členů jednotek SDH obcí: 

- plnění úkolů jednotek poţární ochrany, 

- plnění rozkazů a pokynů při zásahu, 

- dodrţování předpisů o poţární ochraně, 

- prohlubování odborných znalostí v oblasti poţární ochrany, 

- udrţování fyzické zdatnosti, 

- podrobování se preventivním zdravotním prohlídkám. 

Velitel jednotky stanoví kaţdý rok poţadavky na fyzickou zdatnost, kterou 

ověřuje. Přitom přihlíţí k předurčenosti jednotky a činnostem, které jednotka vykonává. 

Velitel také určuje hasiče, kteří plní úkoly speciálních sluţeb: 

- technická sluţba, 

- chemická sluţba, 

- strojní sluţba, 

- spojová a informační sluţba [8]. 
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1.5 Akceschopnost jednotek SDH obcí 

Akceschopností jednotky se rozumí její připravenost k provádění zásahu. 

Připravenost spočívá v organizační, technické i odborné připravenosti sil a prostředků. 

Počet hasičů schopných uskutečnit výjezd k zásahu je v souladu s minimálním počtem 

členů v jednotce. Výjezd musí učinit ve stanoveném limitu. Tabulka 2 stanovuje časové 

limity pro výjezd jednotek. 

Jednotka musí mít připravenu poţární techniku a věcné prostředky poţární 

ochrany, se kterými je schopná provézt zásah. 

Všichni hasiči, kteří vykonávají v jednotce některou z funkcí určenou velitelem 

jednotky, musí mít osvědčení o odborné způsobilosti a v jednotce se musí provádět 

pravidelná odborná příprava. 

Osoby, které vykonávají sluţbu v jednotce SDH obce jako své zaměstnání, 

pracují ve směnovém provozu tak, aby byla zajištěna akceschopnost jednotky po dobu 

24 hodin denně. Doba směny můţe být kratší neţ 24 hodin. Početní stav hasičů ve 

směně se můţe měnit v průběhu dne s ohledem na poţární nebezpečí. 

Povinností jednotky SDH obce, ve které vykonávají sluţbu osoby jako své 

zaměstnání, je vést dokumentaci o akceschopnosti jednotky. Tou je stráţní kniha. Musí 

obsahovat minimálně tyto údaje: 

– datum výkonu sluţby, 

– organizační zařazení hasičů a jejich zařazení na zásahovou poţární 

techniku, 

– záznamy o hasičích příslušné směny, kteří nemohou vykonávat sluţbu 

v příslušný den, 

– záznamy o odborné přípravě hasičů, 

– záznamy o průběhu sluţby, 

– nedostatky a závady v průběhu sluţby, včetně opatření, která byla přijata, 

– záznamy o zásahové činnosti, 

– podpisy odstupujícího a nastupujícího velitele směny. 
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Dále jednotky zpracovávají dokumentaci o odborné přípravě, která osahuje: 

– plán pravidelné odborné přípravy, 

– protokol o kaţdoročním ověření pravidelné odborné přípravy, 

– záznamy o pravidelné odborné přípravě, 

– záznamy o prohlubování odborných znalostí (specializační kurzy, 

přednášky, semináře, instrukčně metodická zaměstnání a jiné formy 

výcviku). 

Jednotka dále zpracovává dílčí zprávu o zásahu, vede staniční protokol 

radiových sluţeb, zaznamenává pravidelné kontroly poţární techniky a věcných 

prostředků poţární ochrany a zpracovává taktické postupy zásahové činnosti 

a dokumenty usnadňující orientaci jednotce v územním obvodu, jako jsou kartotéky 

ulic, mapové podklady, dokumentace zdolávání poţárů aj. [8]. 
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2 Současný systém odborné přípravy jednotek SDH obcí v České 

republice 

Odborná příprava jednotek požární ochrany 

Kaţdý hasič působící v jednotce poţární ochrany musí mít odbornou 

způsobilost, kterou se rozumí poţadavky na znalosti: 

– předpisů o poţární ochraně, integrovaném záchranném systému a krizovém 

řízení, 

– pouţívání poţární techniky a věcných prostředků poţární ochrany, 

– poţárně technických charakteristik a technicko-bezpečnostních parametrů látek, 

– bezpečnosti práce a zásad první pomoci. 

Odbornou způsobilost získává člen jednotky základní odbornou přípravou. 

Pravidelnou odbornou přípravou se prodluţuje platnost odborné způsobilosti. 

Funkci velitele a strojníka jednotky můţe vykonávat absolvent střední a vyšší 

školy poţární ochrany nebo absolvent vysoké školy, kde součástí studia je ověřovací 

program pro odbornou způsobilost na úseku poţární ochrany schválený MV – GŘ HZS 

ČR. Od ukončení studia nesmí uběhnout delší doba neţ 5 let. Po tuto dobu jsou 

absolventi odborně způsobilí k výkonu těchto funkcí. 

Odborná příprava se provádí v odborných kurzech (viz Příloha č. 3 této práce) 

podle osnov stanovených MV – GŘ HZS ČR. Tyto kurzy jsou organizovány 

v zařízeních ministerstva vnitra, u hasičských záchranných sborů krajů nebo ve 

vzdělávacích zařízeních, která jsou MV – GŘ HZS ČR určená. 

Ověřování odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí provádí územně 

příslušný HZS kraje, a to u velitelů, strojníků a techniků. Po úspěšně absolvované 

zkoušce vydává členům osvědčení o odborné způsobilosti, v případě cyklické odborné 

přípravy prodluţuje jeho platnost. U členů jednotek SDH obcí, kteří vykonávají sluţbu 

v jednotce jako své zaměstnání, ověřuje odbornou způsobilost MV – GŘ HZS ČR 

[8],[9]. 
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2.1 Základní odborná příprava 

Základní odbornou přípravou musí projít kaţdý hasič, který je přijat do jednotky, 

a to do jednoho roku od ustanovení do funkce. Organizuje ji velitel jednotky v rozsahu 

min. 40 hodin. 

Znalosti a dovednosti kaţdého člena jednotky SDH obcí by měly splňovat 

základní poţadavky, které stanovuje pokyn [12]. Tím jsou stanoveny normy znalostí 

hasičů. Následující schéma na obrázku 8 znázorňuje uzavřený kruh vazeb na studijní 

materiály, osnovy kurzů a plány odborné přípravy, jeţ vychází právě z norem znalostí. 

Ty potom zase musí kaţdý hasič u zkoušky odborné způsobilosti předvést. 

 

Obrázek 8  Schéma odborné přípravy 

2.2 Pravidelná odborná příprava 

Součástí pravidelné odborné přípravy je: 

– prohlubování odborných znalostí, 

– tělesná příprava, 

– prověřovací a taktické cvičení. 

Za odbornou přípravu členů zodpovídá velitel jednotky, který ji řídí, organizuje 

a ověřuje. Na kaţdý kalendářní rok zpracovává plán odborné přípravy. V tomto plánu 

zohlední předurčenost jednotky k záchranným pracím. MV – GŘ HZS ČR na kaţdý 

kalendářní rok stanoví témata odborné přípravy, která mají být v daném roce proškolena 

(viz Příloha č. 4 této práce). Velitel toto musí zapracovat do plánu odborné přípravy. 

Jednou za 2 roky se hasiči přezkušují ze znalostí bezpečnosti práce, pokud není 

stanoveno jinak. Nositelé dýchací techniky (dále jen „NDT“) jednou za 3 měsíce 

procvičí pouţití dýchacího přístroje. Hasiči určení k pouţívání protichemických 
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ochranných oděvů a oděvů proti sálavému teplu a ohni (reflexních oděvů) procvičí 

jejich pouţití nejméně jednou za půl roku. Jednou za měsíc se cvičí pouţití přístrojů pro 

detekci plynů a nebezpečných látek. Řidiči poţární techniky absolvují kondiční jízdu 

v délce min. 10 km bez pouţití výstraţného zařízení, pokud během 4 týdnů neřídili 

poţární automobil ani jiné motorové vozidlo stejné hmotnostní kategorie. 

Pravidelná odborná příprava se ověřuje jednou ročně. U kaţdého hasiče dojde 

k přezkoušení znalostí i praktických dovedností a vyhotoví se protokol o jeho výsledku, 

který je součástí povinné dokumentace jednotky. 

Tělesná příprava se dělí na všeobecnou a speciální. Všeobecná tělesná příprava 

spočívá v udrţení fyzické zdatnosti a rozvoji pohybových vlastností. Speciální tělesná 

příprava napodobuje charakter činností při zásahu. Za speciální tělesnou přípravu 

se povaţuje poţární sport a cvičení zaměřená na činnosti hasičské, záchranářské, 

potápěčské, lezecké a práce na vodě. 

Velitel jednotky organizuje taktická cvičení pro ověření připravenosti jednotky. 

Můţe vyhlásit také prověřovací cvičení, o kterém dopředu informuje starostu obce 

a územně příslušné operační a informační středisko HZS kraje. Ředitel územního 

odboru HZS kraje schvaluje dokumentaci k taktickému cvičení, pokud se do cvičení 

zapojuje více jednotek. Zasahuje-li rozsah cvičení mimo územní působnost územního 

odboru HZS kraje, pak dokumentaci schvaluje ředitel HZS kraje. 

2.3 Spolupráce s občanským sdružením 

Zákonem o PO [1] je doporučena spolupráce s občanskými sdruţeními 

působícími na úseku poţární ochrany, která pomáhají zejména tím, ţe: 

- vyhledávají členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, 

- se podílí na odborné přípravě členů jednotek, 

- provádí údrţbu a opravy poţární techniky, věcných prostředků poţární ochrany 

a objektů poţární ochrany včetně vodních zdrojů, 

- provádí preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeţí, 

- se podílí na ediční a publikační činnosti a dokumentaci historie poţární ochrany. 
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska má svůj vnitřní předpis, kterým jsou 

Stanovy SH ČMS [13]. SH ČMS je občanským sdruţením, které působí na úseku PO. 

SH ČMS je právnická osoba se statutárním orgánem - výkonným výborem. Ten 

zastupuje starosta SH ČMS nebo jeho náměstci. 

Sdruţení si dává za cíl spoluvytvářet podmínky, které účinně ochrání před 

poţáry nebo ţivelnými pohromami ţivoty, zdraví osob a jejich majetek.  

Při své činnosti sdruţení vyuţívá širokou členskou základnu s vnitřní organizací, 

spolupracuje s obcemi, orgány státní správy na úseku PO, s veřejností, právnickými 

i fyzickými osobami. K plnění cílů sdruţení také vytváří vlastní materiální, technické 

a finanční zabezpečení, které tvoří zejména členské příspěvky a výdělečná činnost.  

SH ČMS provádí odbornou přípravu členů, velitelů, strojníků, školení 

zaměstnanců, zpracovává dokumentaci PO. V neposlední řadě je důleţitá 

preventivně-výchovná činnost především mezi mládeţí, ale téţ ostatními občany. 

Členství v SH ČMS je dobrovolné. Členem se můţe stát člověk uţ od věku 

šesti let. Do dovršení věku osmnácti let je mladým hasičem. Ten musí stejně jako kaţdý 

jiný člen plnit své povinnosti vyplývající ze stanov SH ČMS [13]. 

Tak jako MV – GŘ HZS ČR zpracovává kaţdoročně statistické údaje, tak i SH 

ČMS vede svou statistiku a vydává výroční zprávu, která obsahuje popis organizační 

struktury SHM ČMS [14], zprávy o činnosti na úseku mládeţe, represe, prevence, 

ochrany obyvatelstva, historie a muzejnictví, vnitroorganizačním i pedagogickém. Svou 

činnost za předešlý rok shrnují také Ústřední hasičské školy (dále jen „ÚHŠ“) v Bílých 

Poličanech [15] a Jánských Koupelích [16] a Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi. 

SH ČMS statisticky sleduje mimo jiné počty svých členů, počty SDH, jednotek SDH 

obcí a jejich členů (viz Obrázek 9 a Obrázek 10) a také mnoţství zásahů jednotek SDH 

obcí a uskutečněných taktických a prověřovacích cvičení (viz Obrázek 11). 
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Obrázek 9  Graf počtu jednotek SDH fungujících při SDH [14] 

 

Obrázek 10  Graf počtu členů jednotek SDH fungujících při SDH [14] 
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Obrázek 11  Graf počtu taktických a prověřovacích cvičení v roce 2009 [14] 

Ústřední hasičské školy SH ČMS 

SH ČMS má dvě zařízení pro vzdělávání svých členů, kterými jsou ÚHŠ. 

V těchto zařízeních se školí vedoucí mládeţe, rozhodčí soutěţí, své znalosti prohlubují 

také ostatní funkcionáři. ÚHŠ jsou také určené MV – GŘ HZS ČR k provádění odborné 

přípravy členů jednotek SDH obcí podle osnov kurzů stanovených pokynem [10]. 

Ústřední hasičská škola Bílé Poličany 

ÚHŠ Bílé Poličany úzce spolupracuje s HZS Královéhradeckého kraje 

a některými jeho příslušníky, kteří jsou externími lektory. Teoretická výuka probíhá na 

dvou učebnách o kapacitách 20 a 40 míst. Pro případ většího počtu uchazečů má škola 

k dispozici „kinosál“. Některá školení probíhají dokonce mimo areál ÚHŠ, a to 

v Jablonci nad Nisou. Jedná se o základní a cyklické kurzy velitelů a strojníků jednotek 

SDH obcí z okresů kraje Libereckého. Škola je vybavena poţární technikou staršího 

data výroby (viz foto v Příloze č. 5 této práce) [15]. 

V předešlém roce zde byly realizovány tyto kurzy: 

– kurz velitelů druţstev a velitelů jednotek, 

– kurz strojníků, 

– kurz nositelů dýchací techniky, 

– kurz pro obsluhu motorových pil, 

– kurz technika dobrovolné jednotky, 
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– kurz velitelů jednotek předurčených pro ochranu obyvatel, 

– základní kurz pro členy jednotek SDH obcí. 

O uskutečněných kurzech a počtu jejich účastníků udává přehled následující 

tabulka 6. 

Tabulka 6  Počet účastníků v kurzech organizovaných v ÚHŠ Bílé Poličany 

Odborná příprava 
rozsah 

hodin 

počet 

účastníků 

Velitelé druţstev a velitelé jednotek SDH obcí kategorie JPO II 

a JPO III – základní 
40 80 

Velitelé druţstev a velitelé jednotek SDH obcí kategorie JPO II 

a JPO III – cyklická 
16 123 

Velitelé druţstev a velitelé jednotek SDH obcí kategorie JPO V, 

JPO nezařazené – základní, cyklická 
24 136 

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III – základní 40 126 

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III – cyklická 8 80 

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V, JPO nezařazené 

– základní, cyklická 
16 139 

Nositelé dýchací techniky 16 122 

Obsluha motorových pil 66 38 

Obsluha motorových pil – prodlouţení platnosti 8 45 

Technik dobrovolné jednotky 16 13 

Základní příprava člena jednotky SDH obce 40 45 

V roce 2010 bylo v ÚHŠ Bílé Poličany proškoleno 984 posluchačů celkem. 

Kurzu velitelů jednotek předurčených pro ochranu obyvatel se zúčastnilo 35 členů 

jednotek SDH obcí. Z celkového počtu proškolených bylo 916 členů jednotek SDH 

obcí. Zařízení proškolilo o 384 účastníků více, neţ poţadovalo MV – GŘ HZS ČR. 

Ústřední hasičská škola Jánské Koupele 

Hlavním cílem ÚHŠ Jánské Koupele je provádět odbornou přípravu členů 

jednotek SDH obcí v kurzech pro velitele, strojníky, obsluhu motorových pil, techniky 

dobrovolných jednotek, nositele dýchací techniky a kurzu základy zdravotnických 

znalostí. Tyto kurzy jsou hrazeny ze státní dotace a příspěvkem zřizovatele jednotek, 

obce. Co se týká vybavení poţární technikou je podobné jako v ÚHŠ Bílé Poličany.  
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ÚHŠ realizuje i mnoho dalších kurzů pro zájemce, kteří si sami hradí náklady 

spojené s kurzem. Mezi tyto kurzy patří: 

– Poţární prevence a obec, 

– Vůdce malého plavidla, 

– Základní odborná příprava pro členy jednotek SDH obcí, 

– kurzy z oblasti počítačové gramotnosti. 

Celkem za rok 2010 organizovanými kurzy prošlo 1072 účastníků, z toho 39 

členů jednotek SDH podniků. Kurzu velitelů jednotek předurčených pro ochranu 

obyvatel se zúčastnilo 61 členů a kurzu základů zdravotnické přípravy 63 členů 

jednotek SDH obcí. Počty účastníků jednotlivých kurzů, viz Tabulka 7. 

Tabulka 7  Počet účastníků v kurzech organizovaných v ÚHŠ Jánské Koupele 

Odborná příprava 
rozsah 

hodin 

počet 

účastníků 

Velitelé druţstev a velitelé jednotek SDH obcí kategorie JPO II 

a JPO III – základní 
40 91 

Velitelé druţstev a velitelé jednotek SDH obcí kategorie JPO II 

a JPO III – cyklická 
16 182 

Velitelé druţstev a velitelé jednotek SDH obcí kategorie JPO V, 

JPO nezařazené – základní, cyklická 
24 129 

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III 

– základní 
40 168 

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V, JPO nezařazené 

– základní, cyklická 
16 169 

Nositelé dýchací techniky 16 81 

Obsluha motorových pil 66 51 

Technik dobrovolné jednotky 16 16 

Základní příprava člena jednotky SDH obce 40 36 

Škola je svým zázemím a prostředím, ve kterém se nachází, vyuţívána také 

k organizaci letních táborů pro mladé hasiče, letní školu instruktorů mladých hasičů 

a mnoho dalších akcí pro členy SH ČMS. 

Ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, 

Fakultou bezpečnostního inţenýrství (dále jen „FBI“) zde proběhl jiţ 6. ročník 
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Univerzity 3. věku. Jedná se o studium připravené pro funkcionáře SH ČMS. 

Několikátým rokem ve škole probíhá základní odborná příprava pro studenty FBI. 

ÚHŠ nabízí rekreační a ozdravné pobyty pro základní a střední školy. Tím 

se otvírá široké veřejnosti [16]. 

2.4 Odborná učiliště požární ochrany Ministerstva vnitra 

Školní a výcvikové zařízení HZS ČR 

Odborná příprava členů jednotek SDH obcí se provádí podle § 34 vyhlášky [2] 

také ve vzdělávacím zařízení ministerstva vnitra, kterým je školní a výcvikové zařízení 

HZS ČR - odborné učiliště poţární ochrany Brno (dále jen „OUPO“). Je organizační 

sloţkou MV – GŘ HZS ČR. V republice jsou od letošního roku uţ pouze tři pracoviště 

OUPO [21], a to: 

– OUPO Brno, 

– OUPO Borovany, 

– OUPO Frýdek – Místek. 

Základní úkoly OUPO: 

– organizace kurzů pro získání a prodlouţení odborné způsobilosti pro příslušníky 

HZS ČR, zaměstnance podniků a velitele, strojníky a techniky speciálních 

sluţeb ostatních jednotek poţární ochrany, 

– organizace specializačních kurzů pro příslušníky HZS ČR, jednotky poţární 

ochrany a sloţky integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), 

– organizace dalších forem vzdělávání (např. přednášky, odborné semináře, 

instrukčně metodická zaměstnání, instruktáţe a školení) v oblasti poţární 

ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení a zabezpečení odborných 

konferencí pro HZS ČR a IZS,  

– podíl na zabezpečení fyzické přípravy a odborné způsobilosti v rámci HZS ČR 

a jednotek poţární ochrany, 

– podíl na tvorbě předpisů, učebních osnov, vytváření učebních a metodických 

pomůcek a ediční činnosti, 

– spolupráce s resortními a jinými vzdělávacími zařízeními, zejména s těmi, která 

poskytují odborné vzdělání v oboru poţární ochrany [21]. 
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 Výuka probíhá v rozsahu a podle osnov schválených MV – GŘ HZS ČR. 

Odborná způsobilost se provádí podle § 72, zákona o PO [1] v souladu s poţadavky 

stanovenými § 32 aţ § 35 vyhlášky [2]. 

Učiliště požární ochrany ve Velkém Poříčí 

Jedná se o vzdělávací zařízení HZS Královéhradeckého kraje, nikoliv o učiliště 

jako takové. Prioritní činností je v tomto učilišti vzdělávání příslušníků HZS ČR 

v oblasti práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Zařízení plní úkoly v oblasti 

vzdělávání příslušníků a občanských zaměstnanců HZS ČR, členů jednotek SDH obcí 

a zaměstnanců HZS podniků. Na základě pověření MV – GŘ HZS ČR provádí 

vzdělávací zařízení od roku 2002 odbornou přípravu hasičů – instruktorů 

a hasičů – lezců v oblasti práce ve výšce a nad volnou hloubkou. Pro tyto účely 

disponuje vzdělávací zařízení cíleně vytvořeným lezeckým trenaţérem (viz Příloha č. 6 

této práce), technickým automobilem pro lezeckou skupinu a speciálním vybavením pro 

výuku. 

Pro potřeby HZS Královéhradeckého kraje se zde provádí kurzy: 

– pro obsluhu motorových řetězových pil, 

– pro vůdce malého plavidla, 

– školení v oblasti přetlakové ventilace, 

– výcvik na klidné a tekoucí vodě, 

– instrukčně metodická zaměstnání velitelů čet a velitelů druţstev. 

Pro jednotky SDH obcí v Královéhradeckém kraji, ve spolupráci s HZS 

Královéhradeckého kraje, Územním odborem Náchod, provádí vzdělávací zařízení 

základní kurzy hasiče jednotek SDH obcí, cyklickou přípravu velitelů jednotek SDH 

obcí, školení preventistů obcí apod. Pro praktický výcvik má vybudovaný polygon (viz 

Příloha č. 6 této práce). 
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2.5 Střední odborná škola a Vyšší odborná škola požární ochrany 

Střední odborná škola poţární ochrany a Vyšší odborná škola poţární ochrany 

ve Frýdku – Místku (dále jen „SOŠ a VOŠ PO“) je organizační sloţkou MV – GŘ HSZ 

ČR. V tomto zařízení se mohou vzdělávat absolventi základní školy denní formou 

studia a absolventi středních škol s výučním listem v dálkové formě středoškolského 

studia zakončeného maturitní zkouškou. Vzdělávání zakončené absolutoriem a získáním 

titulu DiS. je nejvyšší moţnou formou studia na této škole. 

SOŠ a VOŠ PO je pověřena vydáváním osvědčení o odborné způsobilosti 

fyzických osob a techniků poţární ochrany podle § 11 zákona o PO [1]. 

Příslušníci HZS ČR se účastní řady kurzů, které jsou součástí celoţivotního 

vzdělávání a odborné přípravy, kterých se mohou účastnit také členové jednotek SDH 

obcí, kteří vykonávají sluţbu v jednotce jako své zaměstnání [20]. 
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3 Poznatky o odborné přípravě ze zahraničí 

3.1 Požární ochrana na Slovensku 

Nejvyšším předpisem v oblasti poţární ochrany na Slovensku je zákon 

č. 314/2001 Z.z. [6] (dále jen „zákon o ochraně před poţáry“), ze kterého vychází 

povinnost obce zřídit obecní hasičský sbor (dále jen „OHS“). Obec musí zajistit 

materiální a technické vybavení, výstavbu a údrţbu hasičské zbrojnice, odbornou 

přípravu členů a udrţovat akceschopnost OHS. 

V páté části zákona o ochraně před poţáry [6] se hovoří o druzích hasičských 

jednotek a jejich fungování. Součástí je také odborná příprava členů jednotek, kterou 

podrobně řeší prováděcí předpis zákona o ochraně před poţáry, a to Vyhláška 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z.z. [7]. 

Odbornou přípravu tvoří: 

– teoretická příprava, 

– praktický výcvik, 

– fyzická příprava. 

Odborná příprava se dělí na: 

– základní, 

– zdokonalovací, 

– specializovanou, 

– cyklickou. 

Funkce v hasičské jednotce mohou vykonávat jen členové, kteří získají 

potřebnou odbornou způsobilost. 

Základní a specializovaná příprava členů se provádí v rozsahu 40 hodin 

prostřednictvím právnických nebo fyzických podnikajících osob, které mají oprávnění 

toto provádět od ministerstva vnitra. V Příloze č. 7 této práce je uveden příklad 

oprávnění, které ministerstvo vnitra udělilo Technické univerzitě ve Zvolenu. Obsah 

základní odborné přípravy, viz Tabulka 8. 

Ověření vědomostí zaměstnanců OHS provádí ministerstvo vnitra a u členů 

OHS obec jakoţto zřizovatel jednotky. Kaţdý člen i zaměstnanec skládá teoretickou 

i praktickou zkoušku před komisí, jejíţ sloţení určí zřizovatel OHS. 
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Zdokonalovací příprava (viz Tabulka 9) se provádí za účelem prohloubení 

vědomostí a dovedností členů a zaměstnanců OHS. Součástí zdokonalovací přípravy 

OHS jsou také taktická cvičení. 

Speciální příprava je určená ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců a členů OHS. 

Jde o odbornou přípravu velitelů OHS a ověření jejich odborné způsobilosti, kterou 

provádí Okresní ředitelství Hasičského a záchranného sboru Slovenské republiky (dále 

jen „HaZS“) v rozsahu 24 hodin. Obsah speciální přípravy velitelů OHS je uveden 

v Příloze č. 8 této práce. 

Součástí speciální přípravy je odborná příprava k získání odbornosti pro výkon 

speciálních činností zaměřených na zdolávání poţáru, provádění záchranných prací při 

poţáru, ţivelných pohromách, nehodách a jiných mimořádných událostech, na obsluhu 

hasičské techniky a ostatních činností, které souvisí s výkonem sluţby. Tuto přípravu 

provádí ministerstvo vnitra, právnická nebo podnikající fyzická osoba s oprávněním 

ministerstva vnitra. Odbornost k výkonu speciální činnosti se ověřuje zkouškou před 

komisí. 

Cyklickou přípravu členů a zaměstnanců OHS organizuje Okresní ředitelství 

HaZS v rozsahu 24 hodin jednou za 5 let k prodlouţení platnosti odborného osvědčení 

k výkonu funkce velitel OHS. Krajské ředitelství HaZS stanovuje obsah cyklické 

odborné přípravy. 

Podobně jako u nás, tak i na Slovensku, je rozšířená spolupráce s občanskými 

sdruţeními na úseku poţární ochrany, zejména Dobrovolnou poţární ochranou (dále jen 

„DPO“), která se podílí mimo jiné také na zabezpečení odborné přípravy členů 

jednotek, velitelů a strojníků. Pro tento účel DPO zřídilo vzdělávací zařízení, jimţ je 

Odborná škola DPO Slovenské Republiky v Martině. 

Tabulka 8  Obsah základní odborné přípravy členů OHS 

a) právní předpisy na úseku poţární 

ochrany 

b) metodika zdolávání poţáru a vykonávání 

záchranných prací 

c) organizace výkonu sluţby 

v hasičských jednotkách 

d) základy poskytování předlékařské první 

pomoci 

e) technický výcvik s hasičskou 

technikou a věcnými prostředky  

f) bezpečnost a ochrana zdraví při práci na 

pracovišti a při zásahové činnosti 

g) základní procesy hoření, hasebních 

látek a zásady jejich pouţití 
h) fyzická příprava 
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Tabulka 9  Zdokonalovací příprava členů a zaměstnanců OHS 

 organizuje ověření komise 

zaměstnanců 
50 hodin 

/ měsíc 

velitel 

jednotky* 

zkouška z teoretických 

vědomostí, praktických 

dovedností, fyzické přípravy 

určená 

velitelem 

jednotky 
členů 

6 hodin / 

měsíc 

starosta 

obce* 

teoretických vědomostí, 

praktických dovedností** 
- 

Pozn.:  

* určí obsah zdokonalovací přípravy  

** způsob ověření určí starosta obce 

3.2 Požární ochrana v Polsku 

Zákon o poţární ochraně a Státním hasičském sboru (dále jen „SHS“) z roku 

1991 přisoudil SHS hlavní úlohu v oblasti poţární ochrany a celostátní organizaci 

záchranného a protipoţárního systému [23]. 

Do systému patří také sbory dobrovolných hasičů, protoţe se účastní při 

záchranných pracích. Podle zákona o poţární ochraně jsou sbory dobrovolných hasičů 

jednotkami poţární ochrany, speciální úkoly a organizaci stanovuje zákon. Mezi 

základní úkoly patří: 

– činnosti spojené s předcházením poţárům a spolupráce se SHS, orgány 

samosprávy a dalšími subjekty v této oblasti,  

– podílení se na provádění záchranných pracích při poţáru, ohroţení ţivotního 

prostředí, ţivelných pohromách a dalších událostech, 

– informování obyvatelstva o moţných hrozbách poţárů i ekologických 

hrozbách a způsobech ochrany před nimi, 

– opatření pro ochranu ţivotního prostředí. 

Zásahy jednotek SDH tvoří 30 % všech zásahů jednotek PO v republice. 

Jednotky SDH se podílí na likvidaci 40 % všech poţárů a 25 % všech místních hrozeb. 

Jednotky SDH hrají důleţitou roli také v oblasti ochrany obyvatelstva. Z prováděných 

analýz SHS vyplývá nutnost existence alespoň jednoho SDH v kaţdé obci. Analýzy 

operačního zabezpečení ukazují také potřebu existence dvou nebo více SDH, jestliţe 

se v oblasti vyskytují dálnice, rychlostní silnice, průmyslové sklady, průmysl 

zpracovávající nebezpečné látky, záplavové oblasti, rekreační vody a také další oblasti 

se zvýšeným rizikem ohroţení. 

Provádění kvalitativní i kvantitativní analýzy odborné přípravy a zásahové 

činnosti jasně ukazují, ţe úkoly SHS i SDH vyţadují odpovídající úroveň odborné 
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přípravy členů jednotek SDH, kteří se přímo podílí na záchranných pracích. O odborné 

přípravě je třeba vést příslušnou dokumentaci, jako zápis o ukončení školení, zápis 

o absolvování kurzu, sloţení zkoušky, coţ provede příslušný velitel městského SHS, 

velitel krajského SHS nebo velitel školy SHS. Dokumentací odborné přípravy se rozumí 

také přihláška k odborné přípravě, školení ve škole nebo školicím středisku SHS, které 

jsou vybaveny řadou polygonů (viz Příloha č. 9 této práce). Systém odborné přípravy je 

postaven na třech úrovních (viz Příloha č. 9 této práce): 

– základní odborná příprava, 

– speciální odborná příprava, 

– příprava velitelů [23]. 

Základní odborná příprava 

Cílem základní odborné přípravy členů jednotek SDH je příprava na výkon 

jejich úkolů, záchranných a dalších činností. Tato příprava se realizuje dle daných 

osnov (viz Příloha č. 9 této práce) v průběhu jednoho roku nebo jako dva moduly 

nejpozději do dvou let [23]. 

Speciální příprava 

Cílem je příprava hasičů k provádění činností, které zahrnují technické zásahy 

vyţadující dovednosti, jeţ jdou nad rámec základní odborné přípravy. Získání 

odborných dovedností podle Přílohy č. 9 této práce umoţňuje provádět záchranné práce 

s pouţitím speciálního vybavení. Provádění činností v rámci speciálních záchranných 

sluţeb: 

- oblast nebezpečných chemických látek a ţivotního prostředí, 

- práce ve výškách a nad volnou hloubkou, 

- provoz a údrţba výškové techniky, automobilových ţebříků a plošin  

- provoz a údrţba poţární techniky, 

- vyhledávací skupiny, 

- řízení dopravy, 

- první pomoc [23]. 

Školení velitelů 

Systém školení poskytuje základní a speciální výcvik pro přípravu velitelů 

jednotek. Školení velitelů druţstev, velitelů jednotek a velitelů „okrsků“ se provádí 

podle stanovených osnov (viz Příloha č. 9 této práce) [23]. 
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Subjekty oprávněné provádět odbornou přípravu 

1. Organizátorem základní odborné přípravy hasičů, techniků, řidičů, strojníků, 

protipovodňové sluţby, práce na vodě je velitel městského SHS. 

2. Školení je moţné realizovat jako základní odbornou přípravu i v rámci SDH. 

3. Školení hasičů organizované na základě speciální odborné přípravy, velitelů 

druţstev, velitelů jednotek SDH, velitelů „okrsků“, se provádí ve škole SHS, 

jedinou výjimkou je kurz první pomoci, který můţe organizovat SDH [23]. 

3.3 Požární ochrana v Německu 

Poţární ochrana je v Německu řešena odlišně v kaţdé spolkové republice. Pro 

příklad je uvedeno řešení ve Spolkové republice Sasko. 

Obce v Sasku mají podobně jako u nás povinnost ze zákona zřídit a provozovat 

jednotku poţární ochrany.  

Dobrovolní hasiči v Sasku 

Mezi dobrovolné hasiče můţe být přijata osoba, která se přihlásí a splní 

poţadavky: 

- dosaţení věku 16 let, 

- zdravotního stavu, 

- způsobilost k výkonu sluţby. 

Dobrovolní hasiči v Sasku se nemusí obávat, ţe by kvůli své činnosti v JPO 

přišli o zaměstnání. To je totiţ nepřípustné. Zaměstnavatel kaţdého člena dobrovolné 

JPO uvolňuje ze zaměstnání po dobu trvání zásahu nebo i odborné přípravy, cvičení, 

vzdělávání. O uvolnění hasiče pro účast na kurzech ţádá obec zřizující JPO písemně. 

Jedná-li se o zásah nebo cvičení, řeší se toto dodatečně. Po dobu uvolnění během 

pracovní doby má hasič nárok na proplacení mzdy. 

Velitel dobrovolné JPO musí mít praktické zkušenosti se sluţbou v JPO 

a úspěšně absolvovat státní školu poţární ochrany (Landesfeuerwehrschule). Velitel 

zodpovídá obci za akceschopnost a výkon sluţby členů JPO. 

Mezi členy dobrovolné jednotky PO můţe být zařazen člen, který bude 

vykonávat sluţbu v JPO jako své zaměstnání. Pro takového člena platí všechny 

poţadavky pro zařazení i vzdělávání jako pro profesionální hasiče. 
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Ke vzdělávání členů JPO je saským Ministerstvem vnitra zřízena Státní škola 

poţární ochrany. Hasiči jsou v této škole vzdělávaní na náklady státu [17]. 

Saská škola požární ochrany 

Saská škola poţární ochrany [22] je jeden ze zvláště vysokých úřadů. Je 

bezprostředně podřízena saskému Ministerstvu vnitra. Je školícím zařízením pro 

vzdělávání v oblasti poţární ochrany a civilní ochrany ve státě Sasko. 

Škola poţární ochrany spolkové země Sasko má tyto úkoly: 

– vzdělávání a školení příslušníků HZS a organizace civilní ochrany, 

– podpora dalšího vzdělávání a školení příslušníků HZS, 

– odborné poradenství pro ministerstvo vnitra, vládní prezídium, úřady, 

města, obce a hasiče, 

– spolupráce na tvorbě norem, 

– stanoviska k návrhům norem a návrhům bezpečnostních předpisů, 

– účast v pracovních skupinách a technických výborech na úrovni spolkové 

země i celé republiky. 

Ve výuce, školeních a kurzech příslušníků hasičských sborů, soukromých 

organizací a zaměstnanců firem, které jsou pověřeny plněním úkolů na úseku poţární 

ochrany, záchranné sluţby nebo civilní ochrany, je zohledňován saský zákon o poţární 

ochraně, záchranné sluţbě a civilní ochraně [17]. 

Školou projde ročně více neţ 3 500 účastníků kurzů v rámci vzdělávacích 

a doškolovacích programů. Z 51 zaměstnanců saské školy poţární ochrany má téměř 

polovina vysokoškolské vzdělání, coţ zajišťuje její kompetence [22]. 
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Vzdělávání saských hasičů v oblasti teorie i praxe 

Úkolem oddělení pro vzdělávání je předávání znalostí a dovedností hasičům 

v určitých stupních technické specializace. Vzdělávají se zde také velitelé dobrovolných 

hasičů, podnikoví hasiči i personál velínů a štábů civilní ochrany státu Sasko. 

Oddělení tvoří osnovy pro vzdělávání nově přijímaných členů do sluţebního 

poměru pro střední a vyšší místa k saským profesionálním hasičům. 

Široké spektrum vzdělávání zahrnuje všechny obory, které jsou vhodné pro 

hasiče, od činností v dýchacích přístrojích aţ po práci s pěnotvorným příslušenstvím. 

V roce 1990 byly pro rok 1991 připraveny první studijní obory pro dobrovolné 

hasiče. V nabídce bylo celkem 15 různých druhů studia pro hasiče. Dnes škola nabízí 

profesionálním i dobrovolným hasičům celkem 80 různých druhů kurzů, jak 

vzdělávacích, tak následných doplňujících. 

Pro vzdělání je nyní k dispozici cca 30 ks poţární techniky. Systematicky je 

opatřována technika a vybavení, které jsou nutné pro další profilování účastníků kurzu. 

Přednostně se nakupuje zařízení pro technickou pomoc, ochranu dýchacích cest, 

ochranu před zářením a vzdělávání v oblasti nebezpečných látek. 

Učebny jsou vybaveny nejmodernějšími vyučovacími a učebními prostředky. 

Audio – visuální technika a počítačová technika je k dispozici v kaţdé učebně. 

Přístroje, vybavení a poţární technika pro výuku a následné zvyšování odbornosti 

odpovídají nejmodernějším nárokům a technickému vývoji. 

V plánu je vystavit objekt pro poţární zkoušky, cvičný úsek pro civilní ochranu, 

cvičné ţelezniční zařízení, prostory pro nácvik technické pomoci a výcvik v oblasti 

nebezpečných látek [22]. 
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3.4 Shrnutí poznatků ze zahraničí 

Poţární ochrana na Slovensku je řešena velice podobně jako u nás. Vzdělávání 

příslušníků a členů jednotek SDH obcí provádí právnické nebo podnikající fyzické 

osoby, které mají pověření Ministerstva vnitra SR provádět odbornou přípravu členů 

JPO. Jedna jediná střední odborná škola poţární ochrany je v Ţilině a vychovává 

budoucí hasiče. Vysoké školy se studijními obory v oblasti poţární ochrany mají sice 

pověření Ministerstva vnitra SR provádět odbornou přípravu členů JPO (viz Příloha č. 8 

této práce), ale absolventi školy nemají nárok na ţádné osvědčení o odborné 

způsobilosti, jako je tomu u nás. Své vzdělávací zařízení zřizuje také DPO SR, kterým 

je Odborná škola DPO v Martině. Ta má také pověření Ministerstva vnitra SR provádět 

odbornou přípravu členů v různých kurzech. Systém odborné přípravy je však 

nejednotný především v oblastech školení, jehoţ obsah a ověření určují velitelé 

jednotek nebo starostové obcí. Kurz pro získání odborné způsobilosti pro výkon funkce 

velitele OHS v rozsahu 24 hodin je hodinově kratší neţ u nás. Cyklická příprava se 

provádí jednou za pět let ve stejném rozsahu jako základní, coţ je opět méně, neţ je 

nastaveno u nás. 

Odborná příprava členů JPO v Polsku je řešena velice podrobně, co se týče 

osnov školení, obsahové náplně i jejich ověřování. Jednotlivá témata jsou hodinově 

rozpracována (viz Příloha č. 9 této práce). Školení velitelů je členěno do tří úrovní. 

Jedná se o velitele druţstev, jednotek SDH a velitelů „okrsků“. Kaţdý velitel má totiţ 

jiné pravomoci a povinnosti. Obsahová náplň jednotlivých školení je opět podrobně 

řešena. Pro účely vzdělávání jsou zřízeny školy, ve kterých jsou členové SDH školeni 

na náklady státu. Školy jsou vybaveny řadou zařízení a polygonů slouţících pro širokou 

škálu různých výcviků. 

Vzdělávání hasičů v Německu je řešeno v kaţdé spolkové republice samostatně, 

avšak velice podobně. Téměř kaţdá spolková republika zřizuje prostřednictvím 

ministerstva vnitra školu poţární ochrany, ve které se provádí odborná příprava členů 

JPO. Školy jsou dobře technicky vybavené, a tím umoţňují účastníkům různých kurzů 

získat dostatečnou odbornou přípravu. Dobrovolní hasiči v Německu mají lepší 

podmínky, co se týče náhrad mezd v případě zásahové činnosti, nebo účasti na školení 

či výcviku. Nemusí se obávat, ţe by z důvodu absence v zaměstnání přišli o své 

pracovní místo. Naopak, zaměstnavatel má dokonce daňové úlevy na členy JPO. 
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U nás odborná příprava vychází z pokynů vydávaných MV – GŘ HZS ČR. 

Ministerstvo vnitra pověřuje vzdělávací zařízení prováděním odborné přípravy členů 

jednotek SDH obcí. Stanovuje pravidla, dle kterých se má odborná příprava provádět. 

Kaţdý rok zveřejňuje témata, která mají být proškolena a zařazena do plánů odborné 

přípravy. V celé ČR je celkem pět zařízení, ve kterých se mohou členové jednotek SDH 

obcí školit. Jedná se o dvě ÚHŠ v Bílých Poličanech (Královéhradecký kraj) a Jánských 

Koupelích (Moravskoslezský kraj), vzdělávací zařízení SH ČMS. Zbylé tři jsou OUPO 

v Brně, Borovanech a Frýdku – Místku. Členů jednotek, kteří mají být ročně proškoleni 

a odborně připravováni, je více, neţ zvládají pokrývat kapacity uvedených zařízení. 

Dobrovolní hasiči mají omezený přístup do kurzů v OUPO, ať uţ po stránce finanční 

nebo vytíţenosti OUPO kurzy pro příslušníky. 

Pro kvalitu hasičů je třeba provádět školení v pravidelných intervalech, aby 

docházelo k vytváření návyků a prohlubování dovedností především. Pro praktický 

výcvik nejsou uvedená zařízení nikterak dobře vybavena. Ţádné zařízení nemá 

akreditaci. Proto by i v našem státě, tak jako tomu je v zahraničí, měly vzniknout státem 

garantované školy a školící pracoviště. Došlo by tak ke zvýšení četnosti školení, 

praktického výcviku na zbudovaných trenaţérech a polygonech, vhodných pro přípravu 

členů jednotek SDH obcí. Soustředit finanční prostředky bude jistě efektivnější. Přesně 

stanovená pravidla a celý systém odborné přípravy, praktické přípravy v reálných 

podmínkách pomůţe vychovávat kvalitní a schopné hasiče. 
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4 Vyhodnocení dotazníkového průzkumu 

Pro zjištění stavu úrovně odborné přípravy v jednotkách a jejich poţadavků 

na odbornou přípravu byl vytvořen dotazník. Dotazník (viz Příloha č. 10 této práce) byl 

sestavován postupně a konzultován s řadou odborníků, především z řad členů jednotek 

SDH obcí, a to většinou velitelů. Aby bylo dosaţeno co největší věrohodnost odpovědí, 

byl dotazník anonymní. 

Otázky byly voleny tak, aby na ně bylo moţné jednoznačně odpovídat a získaly 

se tak informace o: 

– podpoře SH ČMS, obce a HZS ČR, 

– vyuţívání školení v zařízeních SH ČMS a HZS, 

– moţnostech stáţí na stanicích HZS ČR. 

– přístupu k materiálům ke školení, 

– základní i pravidelné odborné přípravě jednotek, 

– hodnocení kurzů velitelů, strojníků, techniků a nositelů dýchací techniky, 

– moţnostech účasti v různých druzích kurzů, 

– prováděných taktických cvičeních, 

– prováděných kondičních jízdách, 

– vyuţívání polygonů k výcviku, 

– funkci v jednotce, 

– počtech příslušníků HZS ČR v řadách jednotek SDH obcí. 

Dotazník byl zprostředkován členům jednotek SDH obcí elektronicky na 

webové stránce www.prodh.cz. Informace o dotazníkové akci byla rozeslána na 5000 

tisíc e-mailových adres z databáze SH ČMS. 

Navrátilo se 917 dotazníků. Po vyřazení neúplných dotazníků bylo k dalšímu 

zpracování pouţito 792 odpovědí. 

http://www.prodh.cz/
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4.1 Statistické hodnocení výstupu z dotazníku 

Vhodný počet pozorování zajišťuje, ţe získané odhady výsledků jsou 

s dostatečnou přesností a spolehlivostí. Za velikost chyby odhadování pomocí intervalu 

spolehlivosti, který je značen , se povaţuje polovina tohoto intervalu. Jedná 

se o vzdálenost vypočteného průměru od meze intervalu spolehlivosti. 

Pro výpočet intervalu spolehlivosti předpokládáme normální rozdělení 

sledovaného znaku. Velikost chyby se vypočte podle vztahu dle [27]: 

2
1
z

n
 (1) 

Kde 
2

1
z  je příslušný kvantil normovaného normálního rozdělení na hladině 

významnosti,  je hladina významnosti,  je směrodatná odchylka základního souboru, 

n je počet pozorování. Všechny veličiny jsou bezrozměrné. 

V dotazníkovém šetření jsem pracovala se 792 dotazníky, z toho 120 odpovědí 

bylo od členů jednotek SDH obce kategorie JPO II a shodně 336 JPO III a JPO V. 

U většiny otázek byly k dispozici tři varianty odpovědí. 

Očíslujeme-li si odpovědi u kaţdé z otázek čísly 1, 2, 3, pak za předpokladu 

normálního rozdělení je očekávaná střední hodnota rovna dvěma. K výpočtu velikosti 

chyby potřebujeme vypočítat podle vztahu (2) velikost očekávané směrodatné 

odchylky. Ze známých vlastností normálního rozdělení víme, ţe v intervalu 

,x x  leţí 68 % realizací náhodné veličiny, z čehoţ vyplývá výpočet 

směrodatné odchylky [27]. 

566,016,02368,02216,021
2222

i

ii xpxx , (2) 

Kde  je směrodatná odchylka základního souboru, ix  je náhodná veličina, x  je 

střední hodnota, ixp je pravděpodobnost výskytu náhodné veličiny. Všechny veličiny 

jsou bezrozměrné. 

Pro standardní hodnotu hladiny významnosti  = 5 %, vychází tedy velikost 

chyby podle vztahu (3) pro kategorii jednotek JPO II a podle (4) pro kategorie JPO III 

a JPO V. 
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10,0
120

566,096,1975,0

n

z
, (3) 

06,0
336

566,096,1975,0

n

z
, (4) 

Shrnou-li se tyto výsledky, lze konstatovat, ţe při formulování závěrů 

u kategorie jednotek JPO II se pracuje s chybou 10%, u kategorie JPO III 

a JPO V s chybou 6%. Pravděpodobnost, ţe dojde k chybě větší, neţ jsou tyto hodnoty, 

je v obou případech 5 % (zvolená hladina významnosti  = 5 %) [27]. 

4.2 Výsledky z dotazníku 

Pro přehlednost prezentovaných výsledků byly vytvořeny grafy, které jsou 

následně představeny. V tabulce 10 je uvedeno číslování krajů, které je pouţito u grafů. 

Tabulka 10  Legenda ke grafům 

Legenda ke grafům 

1 Hlavní město Praha 8 Olomoucký kraj 

2 Jihočeský kraj 9 Pardubický kraj 

3 Jihomoravský kraj 10 Plzeňský kraj 

4 Karlovarský kraj 11 Středočeský kraj 

5 Královéhradecký kraj 12 Ústecký kraj 

6 Liberecký kraj 13 Vysočina 

7 Moravskoslezský kraj 14 Zlínský kraj 

Odpovědi na otázku vztahující se k podpoře a spokojenosti členů jednotek SDH 

obcí se SH ČMS jsou vyobrazeny na obrázku 12, kde je moţné pozorovat různorodost 

odpovědí v jednotlivých krajích. Nespokojenost převaţuje v Hl. městě Praha, 

Karlovarském, Ústeckém a Zlínském kraji. Nejspokojenější jsou kraje Olomoucký, 

Moravskoslezský, Plzeňský a Vysočina. Další otázka směřovala k vyuţívání zařízení 

SH ČMS, jako jsou ÚHŠ, ke školení. V těchto zařízeních je moţná účast na různých 

kurzech. Obrázek 13 tvoří přehled odpovědí v jednotlivých krajích. Nejvíce zařízení 

vyuţívají v kraji Moravskoslezském, Olomouckém, Královéhradeckém, Libereckém, 

Hl. město Praha. To pramení především z blízkosti zařízení. UHŠ Jánské Koupele je 

totiţ v kraji Moravskoslezském a UHŠ Bílé Poličany v kraji Královéhradeckém. Menší 

procento vyuţívání je potom v krajích vzdálenějších od těchto škol. Mezi ty patří 
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Jihočeský, Karlovarský, Plzeňský a Ústecký kraj. Spokojenost s instruktory v zařízeních 

je graficky znázorněna na obrázku 14. Aţ na výjimky jsou ti, kteří se školení 

v zařízeních účastní, spokojeni. 

 

Obrázek 12  Spokojenost s podporou SH ČMS v oblasti školení 

 

Obrázek 13  Využívání zařízení SH ČMS ke školení 
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Obrázek 14  Spokojenost s instruktory kurzů a školení v zařízeních SH ČMS 

Jednotlivé kategorie jednotek jsou spokojeny následovně: JPO II – 28 % 

nespokojených, JPO III – 22 % nespokojených a JPO V – 77 % nespokojených členů 

(viz Obrázek P11. 1 v Příloze č. 11 této práce). Nejvíce zařízení vyuţívají jednotky 

kategorie JPO II a to v 57 %, dále JPO III v 55 % a JPO V ve 40 % (viz Obrázek P11. 2 

v Příloze č. 11 této práce). Spokojenost s instruktory je pak také vysoká. Pouhých 6 % 

členů jednotek kategorie JPO II, 2 % JPO III i JPO V jsou nespokojeny (viz Obrázek 

P11. 3 v Příloze č. 11 této práce). 32 % respondentů uvedlo, ţe vyuţívá ke školení členy 

SDH, kteří však nejsou členy jednotek SDH obcí. Ti totiţ mohou být zainteresování do 

různých tematických celků, které jsou součástí školení. 

Spokojenost s HZS ČR v oblasti školení je uvedena na obrázku 15 a obrázku 16. 

Největší spokojenost projevil kraj Karlovarský, následně kraj Vysočina, Jihočeský 

a Olomoucký. Nejvíce nespokojení jsou v Hl. městě Praha. Spokojenost s instruktory je 

pak vázaná na celkovou spokojenost s HZS ČR. 

 

Obrázek 15  Spokojenost s podporou HZS ČR v oblasti školení 
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Obrázek 16  Spokojenost s instruktory kurzů a školení organizovaných HZS 

Protoţe existuje moţnost pro členy jednotek SDH obcí vyzkoušet si denní 

činnost na směně spolu s příslušníky HZS ČR, dvě otázky směřovaly právě na moţnost 

stáţí. Na Obrázku 17 lze pozorovat jednoznačnou převahu odpovědí Ano v Hl. městě 

Praha a Královéhradeckém kraji. Ve všech krajích však určité procento jednotek tuto 

moţnost má, a jak je vidět na Obrázku 18, tuto i ve většině případů vyuţívá. Vyskytují 

se však i záporné odpovědi, které často mají jednohlasný důvod. Nedostatek času. 

V Královéhradeckém kraji jsou o moţnosti stáţí informovány obce zřizující 

jednotku kategorie JPO II a vybrané jednotky kategorie JPO III dopisem od ředitele 

HZS kraje. Kaţdý územní odbor řeší toto samostatně. 

 

Obrázek 17  Možnost stáží na stanicích HZS ČR 
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Obrázek 18  Využívání možnosti stáží 

Na otázku směřující ke členům jednotek kategorie JPO II, zda vyuţívají 

doporučených 40 % z celkového počtu hodin stanovených pro pravidelnou odbornou 

přípravu ke školení ve spolupráci s HZS ČR, odpovědělo kladně 84 %.  

Ze všech oslovených 27 % uvedlo, ţe příslušník HZS ČR, který je školí, je 

členem jednotky SDH obce. 64 % jednotek vyuţívá ke školení různá občanská sdruţení, 

odborníky apod. 

Základní i pravidelnou odbornou přípravu členů má na bedrech velitel jednotky. 

Dotazník mimo jiné zjišťoval, jak poctivě se tato příprava provádí. Na obrázku 19 a 

obrázku 21 je vidět hodnocení přípravy. Převaţují odpovědi, ţe je dostatečná. Avšak 

v celkem velkém počtu se objevuje názor, ţe je nedostatečná. Bylo by proto vhodné se 

tím dále podrobněji zabývat a navrhnout vhodné změny a úpravy. Je moţné sledovat 

klesající tendenci ve směru od jednotek kategorie JPO II ke kategorii JPO V. Členové 

kategorie JPO V mají ve větším podílu názor, ţe je příprava dokonce nadměrná. 

Obrázek 20 a obrázek 22 potom znázorňují, jak se členové poctivě školí. Opět je moţné 

sledovat klesající tendenci od JPO II k JPO V. Celkem velké procento přiznává, ţe se 

dostatečně neškolí. 

Hodnocení základní a odborné přípravy podle odpovědí z jednotlivých krajů je 

uvedeno na obrázcích P11. 4, 5, 6 a 7 v Příloze č. 11 této práce. Nejpoctivější jsou v Hl. 

městě Praha a Karlovarském kraji. Více neţ polovina odpovědí z kraje Olomouckého 

a Zlínského je záporná, tedy přiznávají, ţe se dostatečně neškolí. Kolem 20 % členů 

hodnotí přípravu jako nedostatečnou, 10 % pak jako nadměrnou. 
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Obrázek 19  Základní odborná příprava členů jednotek SDH obcí 

 

Obrázek 20  Základní odborná příprava členů jednotek SDH obcí 

 

Obrázek 21  Pravidelná odborná příprava členů jednotek SDH obcí 
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Obrázek 22  Pravidelná odborná příprava členů jednotek SDH obcí 

Otázkou je, proč se jednotky dostatečně neškolí. Následující graf na obrázku 23 

dává odpověď. Většinou je příčinou nedostatek času. 12 % procent oslovených 

přiznává, ţe se školit neumí. Nemají potřebné schopnosti, přístup k odborníkům apod. 

 

Obrázek 23  Příčiny nedodržování požadované min. doby na školení 

Většina se však shoduje, a to v 90 %, ţe školit se je potřeba. 10 % členů říká, ţe 

členové jednotky nejsou dostatečně proškoleni a 67 %, ţe jsou proškoleni jen průměrně. 

8 % členů se setkává s nechutí ostatních členů jednotek se školit (viz Příloha č. 11 této 

práce, Obrázek P11. 8). 

Další oblastí zjišťování informací byla podpora obce a vliv finančních 

prostředků na organizaci školení. Jednoznačně by měla být odpověď: „ANO, máme 

podporu obce.“, ale není tomu tak ve všech případech. Vliv financí je ve vztahu 

ke zmíněné podpoře. Podporuje-li obec jednotku, pak také finančně. Většina členů říká, 

ţe je finance omezují. Záleţí, v jaké míře finančně jednotky obce podporují. Obce mají 

povinnost jednotku nejen vybavit potřebným materiálem, technikou, osobními 
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a ochrannými prostředky, ale také zajistit jejich akceschopnost, která obnáší i odbornou 

připravenost členů. Chtělo by podrobněji rozebrat a řešit tuto situaci nedostatku 

finančních prostředků. Názorné vykreslení vyjádření respondentů k této problematice je 

v Příloze č. 11 této práce (viz Obrázek P11. 9, 10 a 11). 

Co se týče materiálního vybavení jednotek pro školení, objevuje se velká 

nejednotnost v názorech. Absence jednotného zveřejňování uţitečných informací 

a materiálů je jednoznačná. Bylo by proto vhodné vytvořit webový portál, na kterém 

budou mít jednotky přístup k informacím a materiálům. Vţdyť 75 % dotazovaných 

odpovědělo, ţe hledá materiály na internetu. Avšak 27 % vůbec neví, ţe na stránkách 

HZS ČR jsou nějaké materiály k dispozici. Odpovědi jsou shrnuté v Příloze č. 11 této 

práce (viz Obrázek P11. 12 – 14). 

Rozšířené je pouţívání audiovizuálních zařízení při školení a kurzech, a to 

v 58 % oslovených. Zájem o video nahrávky projevilo 98 % dotazovaných. Proto by 

bylo vhodné se dále tímto zabývat a navrhnout moţné řešení. 

Následující grafy na obrázku 24 a 25 znázorňují hodnocení základní a cyklické 

přípravy velitelů a strojníků jednotek podle kategorií. V tabulce 11 je provedeno 

vysvětlení zkratek pouţitých na obrázcích. Je vidět, ţe většina členů hodnotí kurzy jako 

dostatečné. V oblasti praxe více členů hodnotí kurzy jako nedostatečné. Skutečně jsou 

počty hodin stanovené pro praxi velice nízké, a proto by chtělo zváţit jejich navýšení a 

následně navrţení jejich obsahu. 

Hodnocení kurzů pro techniky jednotek a nositele dýchací techniky je velmi 

podobné jako kurzů velitelů a strojníků. Nedostatečné se jeví hlavně v oblasti praxe. 
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Tabulka 11  Legenda ke grafům na obrázcích 24 - 26 

Legenda ke grafům na obrázcích 24 - 26 

V40 - T 
Kurz velitelů druţstev a velitelů jednotek SDH obcí kategorie JPO II 

a JPO III k získání odborné způsobilosti - teorie 

V40 - P 
Kurz velitelů druţstev a velitelů jednotek SDH obcí kategorie JPO II 

a JPO III k získání odborné způsobilosti - praxe 

V16 - T 
Kurz velitelů druţstev a velitelů jednotek SDH obcí kategorie JPO II 

a JPO III k prodlouţení odborné způsobilosti - teorie 

V16 - P 
Kurz velitelů druţstev a velitelů jednotek SDH obcí kategorie JPO II 

a JPO III k prodlouţení odborné způsobilosti - praxe 

S40 - T 
Kurz strojníků jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III k získání 

odborné způsobilosti - teorie 

S40 - P 
Kurz strojníků jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III k získání 

odborné způsobilosti - praxe 

S8 - T 
Kurz strojníků jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III k 

prodlouţení odborné způsobilosti - teorie 

S8 - P 
Kurz strojníků jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III k 

prodlouţení odborné způsobilosti - praxe 

V24 - T 
Kurz velitelů druţstev a velitelů jednotek SDH obcí kategorie JPO V 

k získání i prodlouţení odborné způsobilosti - teorie 

V24 - P 
Kurz velitelů druţstev a velitelů jednotek SDH obcí kategorie JPO V 

k získání i prodlouţení odborné způsobilosti - praxe 

S16 - T 
Kurz strojníků jednotek SDH obcí kategorie JPO V k získání 

i prodlouţení odborné způsobilosti - teorie 

S16 - P 
Kurz strojníků jednotek SDH obcí kategorie JPO V k získání 

i prodlouţení odborné způsobilosti - praxe 

TCH16 - T Kurz techniků dobrovolné jednotky poţární ochrany - teorie 

TCH16 - P Kurz techniků dobrovolné jednotky poţární ochrany - teorie 

NDT16 - T Kurz nositelů dýchací techniky - teorie 

NDT16 - P Kurz nositelů dýchací techniky - praxe 
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Obrázek 24  Odborná příprava velitelů a strojníků jednotek SDH obcí 

 

Obrázek 25  Odborná příprava velitelů a strojníku jednotek SDH obcí 

 

Obrázek 26  Odborná příprava techniků a NDT jednotek SDH obcí 

Další část dotazníku se zaměřila na výcvik v polygonech. Graf na obrázku 27 

vyobrazuje účast výcviku v různých druzích polygonů podle kategorií jednotek. 
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Jednoznačně převaţuje nejznámější druh polygonu – klecový, následuje polygon 

vytvořený v místnostech, jako jsou sklady, sklepy, nevyuţívané prostory, pomocí 

dřevěných palet, starého nábytku, pneumatik apod. Flashover kontejner navštívilo 

nejvíce jednotek kategorie JPO II a především jednotky z kraje Olomouckého 

a přilehlých krajů (viz Obrázek P11. 15 v Příloze č. 11 této práce), neboť polygon je 

situován právě v Olomouckém kraji. Nejméně polygony navštěvují jednotky kategorie 

JPO V. Někteří členové uvedly, jaké prostory vyuţívají k výcviku: 

– sklepní prostory, 

– podzemní vojenské prostory, 

– budovy určené k demolici, 

– polygony báňské záchranné sluţby, 

– nevyuţívané kryty. 

 

Obrázek 27  Výcvik a školení v polygonu 

Strojníci mají povinnost provádět kondiční jízdy s poţární technikou. Ty by měli 

přizpůsobovat terénu oblasti, ve které mají působnost. Jedna část otázek proto 

směřovala na tuto činnost. Cílem bylo zjistit poctivost provádění kondičních jízd 

a vyuţívání polygonů. Z obrázku 28 je patrné, ţe velká většina členů se shoduje 

a kondiční jízdy povaţuje za potřebné, ne všichni strojníci však kondiční jízdy provádí. 

Polygonů pro bezpečnou a terénní jízdu vyuţili spíše jednotky kategorie JPO II. 

Polygony jsou v Mostě (Ústecký kraj), Praze a Vysokém Mýtě (Pardubický kraj). 

Blízkost k těmto polygonům ovlivňuje jejich návštěvnost. Potom samozřejmě také 

finanční prostředky. 
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Obrázek 28  Kondiční jízdy 

Obrázek 11 v kapitole 2.3 zobrazuje počet uskutečněných taktických cvičení 

v jednotlivých krajích. Následující obrázek 29 tvoří přehled zaměření taktických cvičení 

jednotek podle jednotlivých kategorií. Hlavní zásahovou činností jednotek, coţ vyplývá 

ze statistiky (viz Obrázek 3 – 5), je boj s poţáry. Proto i taktická cvičení se nejvíce 

zaměřují právě na tento typ událostí. Následuje součinnosti jednotek a dálková doprava 

vody, která převaţuje hlavně u jednotek kategorie JPO V, které jsou často k této 

činnosti u větších událostí vyuţívány. Ty se ve větší míře zaměřují také na činnosti 

spojené s povodní. Jednotky kategorie JPO II potom provádí cvičení zaměřená na 

dopravní nehody, jelikoţ k těmto událostem bývají předurčené. Mezi další činnosti, 

které se objevují v zaměření taktických cvičení, patří: 

– záchranné práce na vodě a ledu, 

– záchranné práce obecně a poskytování první pomoci, 

– vyhledávání osob, 

– ostatní ţivelné pohromy (mimo povodně), 

– práce ve výškách a nad volnou hloubkou, 

– týlové zajištění, ochrana obyvatelstva, 

– komunikace u zásahu, 

– odchyt hmyzu, 

– pád letadla. 
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Obrázek 29  Taktická cvičení 

Ke školení členů přispívají zařízení SH ČMS a jiná zařízení organizováním 

různých kurzů. Oslovení byli dotazováni, o jaké kurzy mají zájem. Obrázek 30 

přehledně zobrazuje jejich zájem o jednotlivé kurzy podle kategorií JPO. Největší zájem 

je u všech kategorií o kurz Základů zdravotnických znalostí, dále Práce při povodních a 

Záchrana osob z vody a ledu. Jednotky kategorie JPO II mají největší zájem o kurz 

Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Jak bylo jiţ uvedeno výše, také 

taktická cvičení tyto jednotky zaměřují na dopravní nehody, neboť jsou k této činnosti 

předurčené. Vysoký zájem je také o kurz Psychologie záchranáře při zdolávání 

mimořádných událostí. Členové projevili zájem i o kurzy s další problematikou, jako 

např.: 

– práce ve výškách a nad volnou hloubkou, 

– obsluha motorových pil, 

– potápění, 

– řidičská oprávnění, 

– vedení dokumentace jednotek SDH obcí. 
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Obrázek 30  Kurzy, o které mají členové jednotek SDH obcí zájem 

Na závěr celého dotazníku byly poloţeny otázky, které zjišťovaly funkční 

zařazení členů v jednotkách SDH obcí a příslušnost k HZS ČR. Jak je vidět 

na obrázku 31, nejvíce dotazovaných je ve funkcích velitel jednotky, následuje strojník 

a hasič. Proto se dá předpokládat, ţe většina odpovědí je postavená na dostatečné 

znalosti problematiky a zkušenostech dotazovaných. 

Počet příslušníků HZS ČR v řadách členů jednotek SDH obcí klesá ve směru 

kategorie jednotek JPO II → JPO V, jak je vidět na obrázku 32. Většina z nich pak 

dokonce působí na pozicích, kde pracují na směny (12 nebo 24 hodin). Jedná se tedy 

o „výjezdové“ hasiče nebo operační důstojníky, případně techniky. Působením těchto 

členů v jednotkách dochází k jejich posílení. Vazba mezi funkcí v jednotce SDH obce 

a příslušností k HZS ČR je znázorněna na obrázku P11. 16 v Příloze č. 11 této práce. 

Nejvíce příslušníků je ve funkci velitel jednotky. 

Poslední otázka se týkala tzv. „garanta“ – příslušníka HZS ČR, na kterého 

se jednotky mohou obracet s různými dotazy a prosbou o pomoc. 84 % dotázaných má 

zájem o tuto moţnost a rádi by ji vyuţívali. 
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Obrázek 31  Funkce v jednotce SDH obce 

 

Obrázek 32  Množství příslušníků v řadách členů jednotek SDH obcí 
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5 Navrhované změny v odborné přípravě jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí 

Základní odborná příprava 

Velitelé jednotek SDH obcí mají na bedrech mnoho úkolů a povinností. Vše 

kolem jednotky dělají ve svém volném čase a nejsou za to placeni. Nedá se spoléhat 

na to, ţe kaţdý velitel bude vše, co má dělat, dělat přesně podle předpisů 

a s dostatečnou zodpovědností. Pro předávání svých zkušeností, vědomostí a dovedností 

členům jednotky je zapotřebí minimální lektorské dovednosti. Toto však ve vzdělávání 

velitelů chybí. Ti proto nejsou schopni provádět kvalitně odbornou přípravu, i kdyţ by 

třeba chtěli. Z obrázku 30 vyplývá zájem o lektorský kurz. Proto by měl být 

organizován. 

Navrhuji, aby v rámci kurzu pro velitele jednotek byly zařazeny bloky 

s lektorskou tématikou. Zvlášť potom aby byl realizován „Kurz lektorských 

dovedností“, který by obsahoval bloky zaměřené na: 

– řečové dovednosti, 

– plánování školení a výcviku, 

– přípravu materiálů, 

– způsob realizace školení a výcviku. 

Důleţitou roli v odborné přípravě sehrává SH ČMS a jeho ÚHŠ. Ty ročně 

organizují kurzy pro nové členy jednotek. Kurzy hradí za členy zřizovatel jednotky, 

tedy obec. Nováčkům tento kurz dá jistě mnoho uţitečných poznatků, získají vědomosti 

i dovednosti, které později při své činnosti v jednotce vyuţijí. Na obrázku 20 je vidět, ţe 

řada jednotek základní odbornou přípravu vůbec neprovádí. 

Proto navrhuji, aby základní odborná příprava členů jednotek byla prováděna 

plošně v organizovaných kurzech v ÚHŠ, případně dalších zařízeních. Bude tak 

zajištěna kvalita lektorů i vědomostí a dovedností hasiče při výstupu z kurzu. Do 

začátků by se do těchto kurzů povinně hlásili noví členové jednotek kategorie JPO II 

a JPO III. ÚHŠ totiţ kapacitně nejsou schopné pokrýt velké mnoţství zájemců. Dvě 

školy v ČR jsou nedostatečné pro vyškolení takového počtu jednotek a jejich členů, 

které, jak statistika říká, jsou vysoké. Kurz by obsahovou náplní odpovídal základním 

normám znalostí, které stanovuje pokyn [12] a probíhal v souladu s pokynem [10], který 

udává náplň základní odborné přípravy. 
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SH ČMS vychovává mladé hasiče. Řada z nich pokračuje činností v jednotkách 

SDH obcí. Systém vzdělávání mládeţe je na vysoké úrovni. V rámci plnění odznaků 

odbornosti mládeţ nabývá velké mnoţství znalostí i dovedností, a tím je připravována 

pro výkon funkce v jednotce SDH obce. Z mladých hasičů rostou také instruktoři 

a vedoucí mládeţe, kteří v průběhu svého vzdělávacího procesu získávají základní 

dovednosti v pedagogické činnosti. 

Pravidelná odborná příprava 

Ani ta, jak vyplývá z dotazníkového průzkumu (viz Obrázek 22), není 

dostatečně veliteli jednotek organizována. Důvodem je nedostatek času a lektorských 

dovedností. K tomu by mohl pomoci jiţ výše zmíněný „Kurz lektorských dovedností“. 

Pro ulehčení veliteli, který by měl přípravu organizovat, je vhodné vyuţívat ke 

vzdělávání hasičů v rámci pravidelné odborné přípravy řadu odborníků, ale také, a to 

především, členů SDH, kteří nejsou členy jednotek SDH obce, ale mají úzký vztah 

k některé činnosti, jako např. zdravověda a první pomoc, práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou apod. V řadách členů SDH by měla vzniknout funkce „vzdělavatele“, který by 

se také mohl na odborné přípravě členů jednotek podílet. 

Dalším důvodem, proč se jednotky neškolí, je nedostatek materiálů a jejich 

kvalita. Průzkum zjistil zájem o portál, na kterém by byly informace a vhodné materiály 

pro jednotky SDH obcí jednotně zveřejňovány a zpřístupňovány. Někteří členové by se 

dokonce rádi podíleli na vytváření výukových materiálů. Velká většina dotazovaných 

projevila zájem o videomateriály. Proto by se měly tyto materiály pro jednotky vytvořit. 

Jistě by výrazně přispěly k zefektivnění odborné přípravy. 

Dále je vhodné vyuţít členění SH ČMS, myšleno tzv. okrsků. Kaţdý okrsek má 

svého velitele, který připravuje ročně cvičení pro jednotky zaměřené především 

na součinnost. Některé kraje a okresy jiţ tohoto vyuţívají a organizují odbornou 

přípravu pro více jednotek společně. 

Pro zásahovou činnost je potřebné připravovat členy na reálný zásah, na coţ 

teorie nestačí. Stěţejní je absence polygonů a podobných zařízení, do kterých by 

jednotky měly přístup, a mohly se tak zlepšovat v různých činnostech a získávat nové 

návyky a dovednosti. Je tedy zapotřebí vytvářet takové polygony, jak v ÚHŠ, tak 

v jiných zařízeních, třeba nově vznikajících. Jde především o trenaţéry pro práci 

ve výškách a nad volnou hloubkou, polygony pro vyhledávání osob v nepřehledném 

a zakouřeném terénu, záchranu osob, simulaci různých poţárů a jejich hašení, 
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dopravních nehod na silnici i ţeleznici, úniků nebezpečných látek z různých zařízení, 

pro přípravu na povodně, s tím spojený výcvik na klidné i divoké vodě. 

Vzhledem k tomu, ţe ne všechny jednotky ročně častěji zasahují, coţ vyplývá ze 

statistiky, má výrazný podíl na jejich přípravě a výcviku moţnost stáţí na stanicích HZS 

ČR. To by mělo být do budoucna více podporováno a rozvíjeno. Kaţdý kraj řeší toto 

samostatně. Chtělo by sjednotit pravidla a jasně je předpisy nastavit. 

Protoţe o spolupráci s HZS ČR v oblasti školení a odborné přípravy, jak je vidět 

na obrázku 16, se ne všichni shodují, ţe je na dostatečné úrovni, navrhuji, aby kaţdá 

jednotka měla svého „garanta“ z řad příslušníků HZS ČR, na kterého se budou moci 

obrátit s prosbou o radu, či pomoc. V nejlepším případě by to měl být zároveň člen 

jednotky SDH obce, nebo mít alespoň zájem o fungování jednotek SDH obce. Velké 

procento oslovených (84 %) projevilo o tuto moţnost zájem. 

Členové jednotek dále projevují zájem o různé kurzy, kterých by se chtěli 

účastnit. Některé z těchto kurzů jiţ ÚHŠ organizují. Navrhuji rozšíření nabídky kurzů 

v ÚHŠ. Mezi kurzy, o které mají členové jednotek zájem, patří: 

– Kurz základů zdravotnických znalostí, 

– Práce při povodních, 

– Záchrana osob z vody a ledu, 

– Psychologie záchranáře při zdolávání mimořádných událostí, 

– Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, 

– Obsluha motorových pil, 

– Vyprošťování osob z havarovaných vozidel, 

– a další. 

Odborná způsobilost pro výkon funkce v jednotce 

Strojníci 

Co se týká odborné přípravy velitelů i strojníků, zdá se téměř zbytečné členění 

kurzů podle kategorií JPO. U strojníků se jedná především o rozdíly v technice, kterou 

je jednotka vybavena. Proto by bylo vhodné zaměřit přípravu strojníků individuálně 

podle techniky, kterou jejich jednotky disponují. Podobně jako vznikl kurz pro strojníky 

jednotek kategorie JPO V a JPO nezařazené, které nedisponují zásahovými poţárními 

automobily, mohly by vzniknout kurzy pro strojníky jednotek, které mají CAS a potom 

ty, které mají jinou mobilní techniku, jako jsou TA, automobilové plošiny a ţebříky. 
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S tou technikou by se na kurzu učili hlavně prakticky a bezpečně zacházet. Všichni 

strojníci, ať jsou v kterékoliv kategorii, musí stejně dokázat s technikou dojet na místo 

události a tam ji obsluhovat. 

Velitelé 

Velitelé jednotek a velitelé druţstev jsou vzdělávaní stejně, přestoţe 

v předpisech je dán rozdíl v jejich pravomocích i zodpovědnosti. Proto navrhuji rozdělit 

přípravu velitelů jednotek a velitelů druţstev, jako je tomu v Polsku. Členění kurzů 

podle kategorií, tak jak je stanovené, kdyţ se podíváme na Obrázek 3 – 6, je také 

špatně. Jednotky kategorie JPO III a JPO V zasahují na stejné typy událostí v podobném 

poměru. Kdeţto Obrázek 6 jasně říká, ţe jednotky kategorie JPO II zasahují 

několikanásobně vícekrát. Proto by se odborná příprava jednotek kategorie JPO II měla 

více podobat přípravě příslušníků HZS ČR. 

Nositelé dýchací techniky 

Co se týká odborné přípravy nositelů dýchací techniky, nedostatečná je 

především tím, ţe existuje málo polygonů, tedy moţnosti praktického výcviku. NDT 

mají kaţdé 3 měsíce vydýchat lahev vzduchu. Je rozdíl, jestli si sednou na hasičské 

zbrojnici na lavici a vydýchají tu jednu lahev, kdyţ uţ vůbec tu lahev vydýchají, nebo 

jestli se zúčastní, třeba alespoň dvakrát do roka, výcviku v polygonu. Proto je třeba 

vybudovat další polygony, do kterých budou mít jednotky SDH obcí přístup. 

 

Vzdělávacích zařízení, ve kterých se mohou členové jednotek SDH obcí školit, 

je v ČR celkem pět. Jsou to dvě zařízení SH ČMS, ÚHŠ v Bílých Poličanech 

(Královéhradecký kraj) a ÚHŠ v Jánských Koupelích (Moravskoslezský kraj). Tři 

vzdělávací zařízení jsou MV – GŘ HZS ČR, OUPO v Brně, Borovanech 

a Frýdku – Místku. Do OUPO mají dobrovolní hasiči omezený přístup. Důvodem je 

vytíţenost kurzy pro příslušníky HZS ČR, a také finanční prostředky obcí. Kapacitně 

tedy vzdělávací zařízení nestačí, aby pokryla velké mnoţství členů jednotek SDH obcí. 

V pravidelnosti je úspěch, a proto i školení a výcvik hasičů je třeba provádět 

v pravidelných intervalech. Dochází tak k vytváření návyků a především k prohlubování 

dovedností. ÚHŠ jsou nedostatečně vybaveny pro praktický výcvik. Ţádná ze škol nemá 

akreditaci. 
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Podobně jako je tomu v zahraničí, měly by i u nás vzniknout státem garantované 

školy a školící pracoviště, které by kvalitně vzdělávaly hasiče. Tím by došlo k navýšení 

četnosti školení i praktického výcviku na různých trenaţérech a polygonech vhodných 

pro přípravu členů jednotek SDH obcí. Takovéto soustředění finančních prostředků 

bude jistě efektivní. Pěvně a přesně stanovená pravidla celého systému odborné 

přípravy pomohou vychovávat, vzdělávat a připravovat kvalitní a schopné hasiče pro 

reálný zásah. 
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Závěr 

Cílem práce bylo definování zásad odborné přípravy jednotek SDH obcí. 

V úvodu práce jsou proto obecně popsány druhy a kategorie JPO, následuje statistické 

hodnocení zásahové činnosti, vybavení jednotek SDH obcí a jejich početní stavy. Pro 

tyto účely jsem musela nastudovat předpisy týkající se JPO a speciálně jednotek SDH 

obcí. Údaje pro zpracování statistického hodnocení jednotek jsem čerpala ze 

statistických ročenek HZS ČR a většinu z nich mi poskytli příslušníci HZS ČR a 

pracovníci SH ČMS. 

Charakteristice jednotek SDH obcí je věnována samostatná kapitola zaměřená na 

zřizování, organizaci a akceschopnost jednotky, z čehoţ vyplývá jejich potřeba 

vybavení a odborné přípravy členů. Ta je následně popsána v další části práce, která 

tvoří přehled stávajícího stavu odborné přípravy v ČR. Zahrnuje také popis 

vzdělávacích zařízení, jako jsou ÚHŠ a OUPO. Těch je u nás bohuţel málo, jsou 

členům jednotek SDH obcí omezeně přístupná a nedostatečně vybavená polygony 

a trenaţéry, které by jednotky SDH obcí mohly vyuţívat pro svůj výcvik, zlepšování 

svých dovedností a vytváření návyků. Informace jsem získala z interních předpisů 

MV – GŘ HZS ČR a také osobními konzultacemi s veliteli jednotek SDH obcí okresu 

Trutnov, Královéhradecký kraj, členy Krajské odborné rady velitelů a také příslušníky 

HZS Královéhradeckého kraje.  

Jedna z kapitol popisuje systém odborné přípravy v zahraničí, a to v Polsku, 

Německu a na Slovensku. Pro získání informací a poznatků jsem oslovila dobrovolné 

hasiče ze zahraničí a čerpala jsem také z internetových stránek. 

Pomocí dotazníkového průzkumu určeného členům jednotek SDH obcí jsem 

zjišťovala jejich poţadavky na odbornou přípravu. Dotazník i jeho výsledky jsou v práci 

popsány a prezentovány formou grafů. Výsledky poukazují na jisté nedostatky, které je 

třeba odstranit, a další náměty, kterými je třeba se dále podrobněji zabývat.  

Ze získaných poţadavků členů jednotek SDH obcí, poznatků ze zahraničí 

a statistického hodnocení početních stavů, technického vybavení a zásahové činnosti 

jsou navrţeny změny, které by měly přispět ke zlepšení především praktické odborné 

přípravy členů jednotek SDH obcí. 
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Seznam zkratek 

CAS cisternová automobilová stříkačka 

ČR Česká republika 

DN dopravní nehody 

DPO dobrovolná poţární ochrana 

FBI Fakulta bezpečnostního inţenýrství 

HaZS Hasičský a záchranný sbor 

HZS Hasičský záchranný sbor 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor ČR 

IZS integrovaný záchranný systém 

JPO jednotky poţární ochrany 

MV – GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru ČR 

NDT nositelé dýchací techniky 

OHS obecní hasičský sbor 

OOPP osobní ochranné pracovní prostředky 

OUPO odborné učiliště poţární ochrany 

PO poţární ochrana 

RH+PP+O radiační havárie, plané poplachy a ostatní 

SDH sbor dobrovolných hasičů 

SH ČMS Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

SHS Státní hasičský sbor 

SOŠ a VOŠ PO Střední škola poţární ochrany a Vyšší odborná škola poţární 

ochrany 

SR Slovenská republika 

TA technický automobil 

TH technické havárie 

ÚHŠ ústřední hasičská škola 

ÚNCHL úniky nebezpečných chemických látek 

ŢP ţivelné pohromy 
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Rešerše 

a) Legislativní předpisy týkající se jednotek požární ochrany 

Zákon č. 133/1985 Sb. 

Zákon o PO [1] ukládá povinnosti ministerstvům, státním orgánům, právnickým a 

podnikajícím fyzickým osobám, fyzickým osobám, stanovuje působnost státní 

správy a samosprávy na úseku poţární ochrany. Z tohoto zákona o PO vyplývá 

povinnost obce zřídit jednotku SDH obce a další povinnosti s tímto spojené. Jedna 

z částí zákona o PO definuje druhy JPO, jejich základní úkoly a povinnosti jejich 

členů. V zákoně se hovoří také o spolupráci na úseku poţární ochrany 

s občanskými sdruţeními působícími na úseku poţární ochrany. Informace jsem 

zpracovala do kapitoly 3.1. 

Vyhláška č. 247/2001 Sb. 

Prováděcí vyhláška [2] k výše uvedenému zákonu o PO vysvětluje pojem plošné 

pokrytí území kraje a popisuje, jak a kdo ho stanoví. Dále je v tomto předpise 

uveden způsob zřizování jednotek poţární ochrany (kapitola 3.3), jejich vnitřní 

organizace, vybavení poţární technikou a věcnými prostředky poţární ochrany, 

organizace řízení v jednotkách (kapitola 3.4), podmínky akceschopnosti jednotek 

(kapitola 3.5) a způsob provádění odborné přípravy členů jednotek. 

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. 

Hlavní náplní tohoto prováděcího předpisu [3] zákona o poţární ochraně je obsah 

dokumentací poţární ochrany kraje a obce, jako je např. poţární poplachový plán 

kraje, dále jsou tu uvedeny podmínky akceschopnosti jednotek sborů 

dobrovolných hasičů vybraných obcí (kapitola 3.5), systém pracovní pohotovosti 

a odměňování jejich členů, podmínky a rozsah péče zasahujícím osobám a způsob 

poskytování náhrady ušlého výdělku členů jednotek SDH obcí. 
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Zákon č. 239/2000 Sb. 

Tento předpis [4] vymezuje některé základní pojmy, stanovuje základní sloţky 

Integrovaného záchranného systému, mezi které patří také jednotky SDH obcí 

zařazené do plošného pokrytí JPO, definuje jejich úkoly při provádění 

záchranných a likvidačních prací a ochraně obyvatelstva, které jsou dále 

podrobněji popsány v prováděcím předpise tohoto zákona. Kapitola 3.1 obsahuje 

seznam úkolů JPO. 

Vyhláška č. 328/2001 Sb. 

Tato vyhláška [5] mimo jiné definuje zásady koordinace sloţek integrovaného 

záchranného systému při společném zásahu.  

b) Vnitřní předpisy Hasičského záchranného sboru ČR 

Organizace jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí: 

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Tento materiál [9] byl nápomocný sepsání kapitol 3.3, 3.4 a 3.5. Podrobně řeší 

problematiku zřizování jednotek SDH obcí. Najdeme zde informace o nutnosti 

projednávání moţnosti zřízení a samotném zřízení jednotky, náboru členů, 

potřebě jejich zdravotních prohlídek, moţnostech uzavírání pracovně právních 

vztahů členů jednotek s obcí, jmenování velitele, způsobu vybavování jednotky 

poţární technikou a věcnými prostředky poţární ochrany, vybavení členů 

osobními a společnými ochrannými pracovními prostředky, v neposlední řadě 

také o odborné přípravě členů a výkonu jejich sluţby v jednotce.  

Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků 

Řád výkonu sluţby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků [8], jak 

uţ ze samotného názvu vyplývá, podrobně řeší poţadavky na výkon sluţby členů 

jednotlivých druhů jednotek. V úvodu se zabývá organizací jednotek, jejich 

akceschopností, povinnou dokumentací, vybavením poţární technikou a věcnými 

prostředky poţární ochrany i odbornou přípravou členů, coţ je obsahem kapitol 
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3.4 a 3.5. Hlavní náplní je popis výkonu sluţby na úseku speciálních sluţeb, jako 

jsou technická, chemická, strojní, spojová a informační sluţba.  

Odborná příprava jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí: 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka 

ministra vnitra k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů 

jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků 

MV – GŘ HZS ČR vydává interní předpisy, které upřesňují a vymezují 

poţadavky vycházející z předpisů o poţární ochraně. V tomto pokynu je 

stanovena náplň základní odborné přípravy členů jednotek, dále obecné 

poţadavky na pravidelnou odbornou přípravu jednotek a podrobně je stanoven 

hodinový rozsah a učební osnovy kurzů pro velitele druţstev, velitele jednotek, 

strojníky, techniky dobrovolných jednotek poţární ochrany a nositele dýchací 

techniky a osnova základní odborné přípravy velitelů druţstev a velitelů jednotek 

pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou [10]. 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, kterým se stanoví 

základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a 

příslušníků HZS ČR 

Zásady provádění pravidelné odborné přípravy JPO, ze kterých následně vychází 

témata, která mají být proškolena v jednotkách v daném kalendářním roce, 

stanovuje tento pokyn. Na základě těchto témat velitelé jednotek sestavují roční 

plán odborné přípravy [11]. 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, kterým se 

stanovují normy znalostí hasičů 

Minimální poţadavky na odborné znalosti a dovednosti hasičů s ohledem na 

funkci, kterou v jednotce zastávají, stanovuje výše uvedený pokyn. Tyto 

poţadavky jsou nezbytné pro výkon práce hasičů a plnění úkolů JPO. 
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Všechny tři výše uvedené pokyny jsou aplikovány do 4. kapitoly, která řeší 

stávající systém odborné přípravy jednotek SDH obcí [12]. 

c) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Stanovy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Vnitřní předpis SH ČMS definuje cíle a základní podmínky činnosti sdruţení, 

zásady organizace, práva a povinnosti členů a další důleţitá opatření pro 

zabezpečení správného fungování tohoto sdruţení. Kapitola 4.3 se věnuje 

stručnému popisu SH ČMS [13]. 

d) Odborná příprava v zahraničí 

Zákon o ochrane pred požiarmi 

Nejvyšší zákon o PO [6] na Slovensku stanovuje obcím povinnost zřídit jednotku 

a tu zajistit po stránce materiální, technického vybavení, akceschopnosti a 

odborné přípravy členů obecních hasičských sborů. 

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hasičských jednotkách 

Podrobněji rozpracovává poţadavky na odbornou přípravu členů obecních 

hasičských sborů. Oba slovenské předpisy jsem vyuţila ke zpracování kapitoly 

5.1 [7]. 

Komenda Glówna Panstwowej Strazy Pozarnej System szkolenia czlonków 

ochotniczych strazy pozarnych bioracych bezposredni udzial w dzialaniach 

ratowniczych  

Uvedený materiál [23] mi poskytl informace o odborné přípravě členů jednotek 

SDH v Polsku. Ty jsem aplikovala v kapitole 5.2. 
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Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehren bei 

Unglücksfällen und Notständen im Freistaat Sachsen 

Tento materiál [18] mi pomohl udělat si představu o fungování dobrovolných 

hasičských jednotek v Německu. 

Landesfeuerwehrschule Sachsen 

Saská škola poţární ochrany [22] má své internetové stránky, ze kterých jsem o ní 

čerpala informace a ty jsem poté spolu s poznatky o fungování jednotek PO 

v Německu vyuţila pro sepsání kapitoly 5.3. 

e) Vzdělávací zařízení 

Školní a výcvikové zařízení HZS BRNO 

Vlastní internetové stránky má i školní a výcvikové zařízení HZS v Brně [21], na 

kterých jsem čerpala podklady pro zpracování kapitoly 4.4. 

Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve 

Frýdku-Místku 

Jediná střední odborná škola poţární ochrany a vyšší odborná škola poţární 

ochrany v ČR je ve Frýdku – Místku [20]. V kapitole 4.4 je uvedena její stručná 

charakteristika. 

f) Diplomové práce řešící problematiku odborné přípravy a vzdělávání 

JSDHO 

Zhodnocení odborné přípravy dobrovolných hasičů v podmínkách Sdružení hasičů 

Čech Moravy a Slezska 

Tato práce [26] se v úvodu zabývá popisem jednotlivých druhů a kategorií JPO, 

jejich rozmístěním na území ČR a statisticky hodnotí jejich činnost. Další část 

práce čtenáře seznamuje s poţadavky na základní a pravidelnou odbornou 

přípravu členů jednotek dobrovolných hasičů vycházejícími z legislativních 

předpisů a interních předpisů Generálního ředitelství HZS ČR. Jsou tu popsána 
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také zařízení, ve kterých mají hasiči moţnost se účastnit různých kurzů a získat 

tak odbornou způsobilost k výkonu určité funkce v JPO. V následující části je 

představena odborná příprava dobrovolných hasičů na Slovensku a v Polsku. 

Závěrem jsou shrnuty veškeré poznatky. 

Hodnocení odborné přípravy dobrovolných hasičů obce na územním odboru Děčín 

Bakalářská práce [25] v úvodu popisuje JPO. Podrobněji popisuje poţadavky na 

jednotky SDH obcí a konkrétně se zaměřuje na JPO v územním odboru Děčín. Je 

zde provedeno také statistické vyhodnocení účasti jednotek SDH obcí při řešení 

mimořádných událostí v ČR a dále v Ústeckém kraji a následně územním odboru 

Děčín. Odborné příprava tak, jak vychází z legislativních předpisů, včetně její 

povinné dokumentace je věnována samostatná kapitola. Pomocí dotazníkového 

průzkumu je zde hodnocena realizace odborné přípravy a také úroveň znalostí 

členů jednotek SDH obcí a to pomocí testů. Je zde popsáno a vyhodnoceno 

praktické cvičení, které prověřilo hasiče v jejich znalostech a dovednostech. 

Závěrem je provedeno shrnutí získaných informací. 

 

Nový systém vzdělávání členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Tato diplomová práce [24] představuje návrh vzdělávacího portálu pro JPO, který 

by členům umoţnil e-learningovou metodou jejich sebevzdělávání. Autor 

v úvodní části popisuje druhy a kategorie JPO, v další části potom základní i 

pravidelnou odbornou přípravu členů jednotek a poţadavky na odbornou 

způsobilost, která je poţadována pro výkon ve funkcích velitel, strojník, technik a 

nositel dýchací techniky v jednotce. Pro názornost je zde uvedena statistika počtu 

proškolených osob. 
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Základní početní stav členů a minimální vybavení jednotek SDH obcí  

Tabulka P2. 1Základní početní stav členů jednotek SDH obcí [9] 

 

Tabulka P2. 2  Minimální rozsah osobních ochranných pracovních prostředků hasiče [9] 
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Tabulka P2. 3  Minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky PO [9] 
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Kurzy k získání odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí 

Tabulka P3. 1  Přehled kurzů k získání odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí [9] 
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Tabulka P3. 2  Rozsah kurzů pro získání a prodloužení odborné způsobilosti členů jednotek SDH 

obcí 

 



Odborná příprava jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Bc. Jitka Paťavová 

Příloha č. 4 – Témata, která mají být proškolena v roce 2011 

Stránka 1 z 1 

Témata, která mají být proškolena v roce 2011 

Tabulka P4. 1  Témata, která mají být v roce 2011 proškolena v rámci pravidelné odborné 

přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků 

 

 

 



Odborná příprava jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Bc. Jitka Paťavová 

Příloha č. 5 – Vybavení ÚHŠ Bílé Poličany technikou PO 

Stránka 1 z 1 

Vybavení ÚHŠ Bílé Poličany technikou požární ochrany 

  

 

Obrázek P5. 1  CAS 25 Š706 RTHP 

 

Obrázek P5. 2  AS 16 IFA W50 

  

  

 

Obrázek P5. 3  CAS 32 T148 

 

Obrázek P5. 4  CAS K25 Liaz 101 
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Trenážér a polygon v UPO Velké Poříčí 

 

Obrázek P6. 1  Lezecký trenažér v UPO Velké 

Poříčí 

 

Obrázek P6. 2  Lezecký trenažér v UPO Velké 

Poříčí 

  

 

Obrázek P6. 3  Polygon v UPO Velké Poříčí 

 

Obrázek P6. 4  Polygon v UPO Velké Poříčí 
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Obrázek P6. 5  Polygon v UPO Velké Poříčí 

 

Obrázek P6. 6  Polygon v UPO Velké Poříčí 

  

  

 

Obrázek P6. 7  Polygon v UPO Velké Poříčí 

 

Obrázek P6. 8  Polygon v UPO Velké Poříčí 
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Oprávnění Ministerstva vnitra Slovenské republiky provádět odbornou 

přípravu členů jednotek požární ochrany  
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Obsah speciální přípravy velitelů závodních hasičských sborů a velitelů 

obecních hasičských sborů na Slovensku 

Obsah speciální přípravy velitelů na Slovensku je dán vyhláškou [7]. 
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Odborná příprava v Polsku 

Tabulka P9. 1  Schéma provádění odborné přípravy 

 

Tabulka P9. 2  Témata pro základní odbornou přípravu členů jednotek SDH v Polsku 
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Tabulka P9. 3  Témata pro speciální odbornou přípravu členů SDH 

 

Tabulka P9. 4  Témata pro odbornou přípravu řidičů, strojníků SDH 

 



Odborná příprava jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Bc. Jitka Paťavová 

Příloha č. 9 – Odborná příprava v Polsku 

Stránka 3 z 8 

Tabulka P9. 5  Témata pro odbornou přípravu protipovodňové služby a pro práce na vodě členů 

SDH 

 

Tabulka P9. 6  Témata pro odbornou přípravu velitelů družstev 
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Tabulka P9. 7  Témata pro odbornou přípravu velitelů jednotek (náčelníků) SDH 

 

Tabulka P9. 8  Témata pro odbornou přípravu velitelů „okrsků“ (komendantů) 

 



Odborná příprava jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Bc. Jitka Paťavová 

Příloha č. 9 – Odborná příprava v Polsku 

Stránka 5 z 8 

Polygony a stanoviště pro výcvik v Ústřední škola požární ochrany Státního 

hasičského sboru Polské republiky 

Otevřená technologická zařízení 

Stanoviště slouţí k výcviku na otevřených technologických zařízeních a to především 

utěsnění armatur, porušeného potrubí a hašení vzniklého poţáru. Únik nebezpečných 

látek simuluje sprinklerový vodní systém. 

 

Obrázek P9. 1  Polygon - Otevřená 

technologická zařízení [17] 

 

Obrázek P9. 2  Polygon - Otevřená 

technologická zařízení [17] 

Polygon pro hašení požárů obytných budov 

Stanoviště bylo vybudováno ze stávajícího objektu, který se jen stavebně upravil. Jako 

hořlavý materiál je pouţíváno běţné vybavení domácností, aby byl poţár co 

nejreálnější. Rozměry budovy: 6,5 m x 17,0 m x 2,8 m. 

Polygon pro hašení sklepních prostor 

Toto stanoviště je rovněţ vybudováno tak, aby bylo co nejvíce identické se skutečnými 

sklepními prostory včetně skladovaných materiálů. 

 

Obrázek P9. 3  Polygon pro hašení požárů 

obytných budov [17] 

 

Obrázek P9. 4  Polygon pro hašení sklepních 

prostor [17] 



Odborná příprava jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Bc. Jitka Paťavová 

Příloha č. 9 – Odborná příprava v Polsku 

Stránka 6 z 8 

Polygon pro simulaci požárů technologických zařízení 

Toto stanoviště má co nejlépe napodobit technologické zařízení uvnitř objektu. 

Rozměry: 6,5 m x 17,0m x 2,8 m. 

 

Obrázek P9. 5  Polygon pro simulaci požárů technologických zařízení [17] 

Polygon pro hašení unikajícího plynu LPG 

Zařízení je připojeno na typickou tlakovou nádobu o jmenovitém objemu 1,7 m
3
. Plyn 

je rozveden podzemním potrubím k jednotlivým stanovištím. 

 

Obrázek P9. 6  Polygon pro hašení unikajícího 

plynu LPG [17] 

 

Obrázek P9. 7  Polygon pro hašení unikajícího 

plynu LPG [17] 

 

Obrázek P9. 8  Polygon pro hašení unikajícího 

plynu LPG [17] 

 

Obrázek P9. 9  Polygon pro hašení unikajícího 

plynu LPG [17] 

 



Odborná příprava jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Bc. Jitka Paťavová 

Příloha č. 9 – Odborná příprava v Polsku 

Stránka 7 z 8 

Spalná komora - FLASHOVER kontejner 

Spalovací komora je vyrobena z ocelových prvků o rozměrech 2,5 m x 12,0 m x 2,5 m. 

Navrţena je tak, aby se dalo pozorovat jevy typické pro poţáry v obytných budovách. 

 

Obrázek P9. 10  Flashover kontejner [17] 

 

Obrázek P9. 11  Flashover kontejner [17] 

Stanoviště hašení pomocí prášků 

Cílem je zjistit moţnosti hašení prášky. Pro tento účel je zřízen model nástavby 

poţárního vozidla se zásobníkem prášku.  

Stanoviště pro hašení transformátorů 

Vytvořeno je ve stávajícím skladu, kde jsou umístěny 3 středně výkonné transformátory 

včetně armatur a konektorů. Prostor je vhodně vybaven pro hašení transformátorového 

oleje. 

 

Obrázek P9. 12  Stanoviště pro hašení prášky 

[17] 

 

Obrázek P9. 13  Stanoviště pro hašení 

transformátorů [17] 
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Stanoviště pro výcvik záchranných i hasebních prací při nehodách v tunelech a 

podzemních garážích 

Je vytvořeno ve stávající budově skladu o rozměrech 5,4 m x 20,0 m x 4,25 m. Simuluje 

se střet dvou osobních automobilů s celou řadou typických záchranných prací, včetně 

uzavřeného prostoru, zakouření, sníţené viditelnosti, vysoké teploty.  

Stanoviště pro záchranné a hasební práce při nehodách na dálnicích 

Tvoří jej model dálničního nájezdu a simulace dopravní nehody autobusu s nákladním 

vozidlem. Hasiči zde cvičí záchranné práce s vyprošťovacím nářadím. 

 

Obrázek P9. 14  Stanoviště pro výcvik při 

nehodách v tunelech a podzemních garážích [17] 

 

Obrázek P9. 15  Stanoviště pro výcvik při 

nehodách na dálnicích [17] 

Stanoviště hašení čerpacích stanic (LPG, nafta, bezolovnatý benzín) 

Vzhled a vlastnosti jsou typické pro čerpací stanice. Tvoří ho střecha, stojany, ventily, 

podzemní (nadzemní) palivové nádrţe, hromosvody a uzemnění i poţární ochrana. 

 

Obrázek P9. 16  Stanoviště hašení čerpacích 

stanic [17] 

 

Obrázek P9. 17  Stanoviště hašení čerpacích 

stanic [17] 
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Dotazník 
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Výsledky dotazníku 

 

Obrázek P11. 1  Spokojenost s podporovou SH ČMS v oblasti školení 

 

Obrázek P11. 2  Využívání zařízení SH ČMS ke školení 

 

Obrázek P11. 3  Spokojenost s instruktory kurzů a školení organizovaných v zařízeních SH ČMS 
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Obrázek P11. 4  Základní odborná příprava členů jednotek SDH obcí 

 

Obrázek P11. 5  Základní odborná příprava členů jednotek SDH obcí 

 

Obrázek P11. 6  Pravidelná odborná příprava členů jednotek SDH obcí 
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Obrázek P11. 7  Pravidelná odborná příprava členů jednotek SDH obcí 

 

Obrázek P11. 8  Odborná příprava jednotek SDH obcí 

 

Obrázek P11. 9  Vliv finančních prostředků na školení 
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Obrázek P11. 10  Vliv finančních prostředků na školení 

 

Obrázek P11. 11  Podpora obce v oblasti školení 

 

Obrázek P11. 12  Spokojenost s materiály ke školení 
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Obrázek P11. 13  Srozumitelnost materiálů ke školení 

 

Obrázek P11. 14  Zajištění materiálů na školení 

 

Obrázek P11. 15  Výcvik a školení v polygonu 
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Obrázek P11. 16  Funkce v jednotce SDH obce 

 


