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     Odborná p�íprava bude probíhat dle ustanovení Sbírky interních akt� �ízení K� HZS 
Jihomoravského kraje 192/2010, p�íloha �. 3 - Základní zam��ení pravidelné odborné 
p�ípravy �len� jednotek SDH obcí  a �len� jednotek SDH podnik� na rok 2011  a P�íloha . 4 - 
Organizace odborné p�ípravy p�íslušník� jednotek HZS JmK, jednotek SDH obcí a  SDH 
podnik� na rok 2011. 
 

Název tématu všichni �lenové strojníci velitelé jednotek 
a jejich zástupci 

Komunikace v jednotce PO A A  
Možné zp�soby spojení a komunikace   A 

Úkoly jednotek PO na úseku ochrany obyvatelstva a civilní ochrany 
**** A  A 

Metodické listy Bojového �ádu jednotek PO a Cvi�ebního �ádu jednotek 
PO *** A   

Seznámení s „�ádem výkonu služby v jednotkách PO“  A A A 
Seznámení s „Metodikou z�izování dobrovolných jednotek PO“   A 

Požárn� bezpe�nostní za�ízení druhy a funkce – vzájemná sou�innost A A A 
Statistika „zásah�“ a její rozbory A A A 

Na�ízení evropského parlamentu a rady (es) �. 1907/2006 ze dne 18. 
prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 

chemických látek (REACH) 
  A 

Vyhláška �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
staveb A A A 

Na�ízení vlády, kterým se stanoví podmínky požární bezpe�nosti p�i 
provozu komín�, kou�ovod� a spot�ebi�� paliv, které nahradí vyhlášku 

�. 111/1981 Sb., o �išt�ní komín� 
A A A 

Zásady defenzivní jízdy (Program snižování dopravní nehodovosti u 
�idi�� – záchraná�� HZS �R, �.j.: PO-2437/IZS-2001)  A  

Zásady chování v prostoru kontaminovaném nebezpe�nými látkami A   
Kontroly provozuschopnosti v�cných prost�edk� požární ochrany  A  

Obecné zásady a postupy p�i zásazích provád�ných jednotkou  
SDH obce/podniku   A 

* Nastupování do vozidla p�i výjezdu jednotky PO a p�ipojování p�ív�s� A   
* Vystupování z vozidla A   

* Ošet�ování osobních ochranných prost�edk� A   
* Komunikace v jednotce PO A  A 

* Pronikání do objektu (násilný vstup) A   
* Dopravní a úto�ná hadicová vedení A   

* Pravidla komunikace a signály A   
Obsluha, používání a údržba motorových st�íka�ek a jiných agregát�  A  
Zásady bezpe�né a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplat�ujícím 

právo p�ednostní jízdy  A  

 
 
 



Legenda:  
 
*   Cíle pravidelné odborné p�ípravy tohoto tématu blíže specifikují TEZE (témata) odborné p�ípravy pro 

funkci hasi� �.j.: PO-1331/IZS-2003, uve�ejn�né ve Sbírce interních akt� �ízení generálního �editele HZS 
�R a nám�stka ministra vnitra - �ástka 17 ze dne 15. 4. 2003, kterým se stanovují normy znalostí hasi��. 
Normy znalostí jsou zve�ejn�ny na stránkách MV-generálního �editelství HZS �R na internetové adrese 
http://www.hzscr.cz. 

 
***  Metodické listy Bojového �ádu jednotek PO a Cvi�ebního �ádu jednotek PO jsou zve�ejn�ny na stránkách 

MV-generálního �editelství HZS �R na internetové adrese http://www.hzscr.cz. 
 
**** Zabezpe�uje se ve spolupráci s HZS kraje. Jednotky SDH obcí p�edur�ené k pln�ní úkol� ochrany 

obyvatelstva a civilní ochrany (viz. U�ební osnovy specializa�ního kurzu pro velitele a velitele družstev 
jednotek SDH obcí – Ochrana obyvatelstva a civilní ochrana, �.j.: MV-23710-1/PO-2008 ze dne 12. b�ezna 
2008). 

 
A     - provád�ní tématu  
 
Další informace z HZS JmK ÚO Blansko 
 

    V rámci spolupráce s jednotkami SDH obcí budou 1 x ro�n� organizovány na 
jednotlivých požárních stanicích  HZS Jihomoravského kraje ÚO Blansko velitelské dny pro 
JPO V. Velitelské dny pro JPO II a III budou organizovány dle pot�eby. Velitelské dny bude 
organizovat velitel p�íslušné požární stanice, pro jednotky SDH obcí dislokované v jeho 
hasebním obvodu. Prezen�ní listiny budou uloženy na p�íslušné požární stanici. Velitelským 
dnem není myšlena odborná p�íprava na prodloužení odborné zp�sobilosti velitel� a strojník� 
JPO obcí. 
 
      
     HZS ÚO Blansko zajistí pro JPO kategorie II., III., V. a VI. odbornou p�ípravu k získání 
odborné zp�sobilosti a odbornou p�ípravu k prodloužení platnosti osv�d�ení o odborné 
zp�sobilosti hasi�� uvedených v § 72  zákona 133/1985 Sb., o požární ochran� a to 
v následujících termínech: 
 
 
Termíny:  

Kategorie jednotky Termín školení 2011 Provede Odpovídá 
JPO II.,III. 

Velitelé 
23. - 24. 2. Blansko 

21. - 22. 2. Boskovice 
Odd�lení IZS, 
VS, V�, VD 

nprap Kleveta 

JPO II.,III. 
Strojníci 

21. 2. Blansko 
23. 2. Boskovice 

Odd�lení IZS, 
VS, VD, strojníci 

nprap Kleveta 

JPO V., IV. 
Strojníci 

14. -15. 3. Boskovice 
17. - 18. 3. Blansko  

Odd�lení IZS, 
VS, VD, strojníci 

nprap. Kleveta 

JPO V., IV. 
Velitelé 

14. - 16. 3. Blansko 
16. -18. 3. Boskovice 

Odd�lení IZS, 
VS, V�, VD 

nprap. Kleveta 

 
JSDH obcí, které mají nad�ízenou CPS Blansko, se budou ú�astnit odborné p�ípravy na 
CPS Blansko a JSDH obcí, které mají nad�ízenou PS Boskovice nebo PS Kunštát se budou 
ú�astnit odborné p�ípravy na PS Boskovice. 
 
Za�átek je vždy stanoven na 8:00 na u�ebn� dané PS.  
 
 
 
 
 



JPO II a III 
 
Cyklická odborná p�íprava u JPO II a III je pro všechny velitele a strojníky s platným 
osv�d�ením o odborné zp�sobilosti. Zahájení je vždy v 8:00 hod. Další pozvánku již zasílat 
nebudeme!!! 
 
 
 
JPO V a VI 
 
Cyklická odborná p�íprava u JPO V a VI je pro ty velitele a strojníky, kterým v roce 2010 
kon�í platnost odborné zp�sobilosti. Sou�ástí cyklické odborné p�ípravy je základní odborná 
p�íprava ur�ená pro nové velitele �i strojníky. Proto si m�žete do 28. 2. zaslat požadavky na 
prodloužení nebo získání odborné zp�sobilosti a to na e-mail richtr@hzsobk.cz (pokud jste 
tak již neu�inili v návratce, bod VII požadavky na proškolení). Následn� Vám bude ú�ast 
�len� potvrzena a zaslána pozvánka na odbornou p�ípravu.  
 
      
 
 
 
 
P�ipomínám všem velitel�m, že každá jednotka musí mít zpracován plán odborné p�ípravy 
respektive plán školení, kde musí být zaznamenána jednotlivá proškolená témata, 
zaznamenány jednotlivé praktické výcviky a další podrobnosti související s daným školením 
(školitel, datum, po�et hodin, apod.). Nedílnou sou�ástí je taktéž prezen�ní listina, kde musí 
být všichni proškolení hasi�i podepsáni !!! 
 
        Milan T. 
 
 


