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INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ 
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 

HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY 
A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA 

 
Ročník: 2005 V Praze dne 25. října 2005       Částka: 38 

 
 
 
 
 
 

O B S A H : 
 
 

 Část I. 38. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR 
a náměstka ministra vnitra ze dne 25.10.2005, kterým se mění 
Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR 
a náměstka ministra vnitra č. 36/2003 k provádění odborné 
přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí
a jednotek SDH podniků 

 Část II.  Oznámení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru 
České republiky a náměstka ministra vnitra 
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38 
POKYN 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky  
a náměstka ministra vnitra  

ze dne 25. října 2005, 
kterým se mění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR  
a náměstka ministra vnitra č. 36/2003 k provádění odborné přípravy a odborné 

způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků 
 
 

Čl. I 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra 
vnitra č. 36/2003, k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH 
obcí a jednotek SDH podniků, se mění takto: 
 

1. V úvodní větě se za slova „jednotek požární ochrany“ vkládají slova „ , ve znění vyhlášky 
č. 226/2005 Sb. (dále jen „vyhláška“)“. 

2. V části I odst. 2 se slova „č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany (dále jen „vyhláška“)“ zrušují.  

3. V části I odst. 3 písm. b) se za slova „jednotek požární ochrany“ vkládají slova „ , ve zně-
ní vyhlášky č. 226/2005 Sb.“.   

4. V části I odst. 3 písm. d) se slova „zákona č. 320/2002 Sb.“ nahrazují slovy „pozdějších 
předpisů“.  

5. Poznámka pod čarou č. 3 zní:  

„____________________ 
3) Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, kterým se 

vydává Bojový řád jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.“. 

6. V části I. odst. 3 písm. i) se slova: „chemicko-technické služby“ nahrazují slovy 
„chemické služby a technické služby“.  

7. Poznámka pod čarou č. 4 zní:  

„____________________ 
4) § 5 odst. 8 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany,  
   ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.“.  

8. V části II. větě třetí se slova „na kalendářní rok“ zrušují. 

9. V části IV. tabulce se v nadpisu „Strojníci SDH obcí kategorie JPO V, JPO nezařazené  
a jednotek SDH podniků“ za slovo „podniků“ vkládají slova „ , které disponují zásaho-
vými požárními automobily“. 



Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV  -  částka 38/2005                     Strana          
 
 

 

                                                                                                                                                2 
                                                                                                                                                

10. V části IV. tabulce se za poslední řádek vkládají tři nové řádky tabulky, které znějí:  

„ 

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

Základní 

Absolvují členové v kurzu „S-8 strojníků jednotek SDH 
obcí a jednotek SDH podniků“, zakončeném ověřením 
odborné způsobilosti a vydáním osvědčení s platností na 
dobu pěti let. 

8 hodin 

Cyklická  

Absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí nebo 
jednotek SDH podniků po pěti letech od vydání osvědčení 
nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti a podrobí se odborné přípravě k prodloužení 
platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu S-8. 

8 hodin 

“. 

11. V části VII. odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 8a zní:  

„2.  Odborná způsobilost členů dobrovolných jednotek PO, kteří vykonávají službu 
v dobrovolné jednotce PO jako svoje zaměstnání se řídí zvláštními předpisy 8a).  

  ____________________ 
    8a) Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 8/2005 k odborné způsobilosti zaměst- 
       nanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v jed- 
       notkách SDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru, ve znění Pokynu  
       generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 19/2005.“. 

12. V části VII. se odstavce 3 až 8 včetně poznámek pod čarou č. 9 až 12 zrušují. Dosavadní 
odstavec 9 se označuje jako odstavec 3. 

13. V části IX. se slova „2. O absolvování“ nahrazují slovy „3. O absolvování“.  

 
     Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006. 
 
Čj. PO-3084-15/IZS-2005         
 
 

Generální ředitel HZS ČR  
a náměstek ministra vnitra 

genmjr. Ing. Miroslav Štěpán  
v z. náměstek generálního ředitele HZS ČR

plk. Ing. Václav Muchna v. r.   
 
 
Obdrží: 
HZS krajů 
SOŠ PO a VOŠ PO MV ve Frýdku-Místku 
MV-generální ředitelství HZS ČR 
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Část II. 

 
O z n á m e n í 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 
 a náměstka ministra vnitra 

 
Ministerstvo vnitra-generální ředitelství HZS ČR: 

1. vydalo učební osnovy kurzu S-8 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků, 
určeného pro strojníky jednotek SDH obcí kategorie JPO V, JPO nezařazené a jednotek 
SDH podniků, které nedisponují zásahovými požárními automobily. Uvedené osnovy 
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006 a uveřejňují se v plném znění, 

2. v souladu s vyhláškou č. 226/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 247/2001 Sb., 
o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, provedlo změnu učebních osnov kurzu 
TCH-16 technik dobrovolné jednotky PO, vydaných pod č.j. PO-1018/IZS-2003. Uvedená 
změna nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006 a uveřejňuje se v plném znění. 

 

     Vydání nových učebních osnov a změnu učebních osnov si vyznačte v části II. Sbírky 
interních aktů generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra čá. 36 ze dne  
7. srpna 2003. 

 

Čj. PO-3084-15/IZS-2005 

 
 

Generální ředitel HZS ČR  
a náměstek ministra vnitra 

genmjr. Ing. Miroslav Štěpán  
v z. náměstek generálního ředitele HZS ČR

plk. Ing. Václav Muchna v. r.   
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MINISTERSTVO VNITRA 

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
___________________________________________________________________________ 

Čj. PO-3084-15/IZS-2005                Praha 25. října 2005  
                                                                                                      Počet listů: 2 

 

 

 

S c h v a l u j i :         plk. Ing. Václav Muchna v. r.  
                           …..…………………………………  

generální ředitel HZS ČR 
a náměstek  ministra vnitra 

v z. náměstek generálního ředitele HZS ČR
    
 

 
 

 

U Č E B N Í  O S N O V Y  
 

kurzu S-8 
strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 0 0 5 
 
 
 



Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV  -  částka 38/2005                     Strana          
 
 

 

                                                                                                                                                5 
                                                                                                                                                

 
Charakteristika kurzu S-8 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků 

  
Délka trvání kurzu: 8 hodin. 

Určení: pro obsluhu požárních čerpadel poháněných spalovacím motorem u jednotek SDH 
obcí kategorie JPO V, JPO nezařazené a jednotek SDH podniků, které nedisponují 
zásahovými požárními automobily. 

 
Požadavky na zařazení do kurzu:  

- absolvování základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO. 
 
 Dokladem o úspěšném ukončení kurzu je osvědčení o odborné způsobilosti 
k výkonu funkce strojníka jednotky SDH obce kategorie JPO V, JPO nezařazené nebo 
jednotky SDH podniku, která nedisponuje zásahovými požárními automobily, s platností na 
dobu pěti let.  
 

Tématický plán 

Téma Obsah Počet hodin 
                 teorie praxe celkem 
___________________________________________________________________________ 

1. Organizační záležitosti, všeobecná bezpečnost práce. 1 0 1 

2. Plnění úkolů strojní služby u jednotky PO  2 0       2 
- vedení dokumentace strojní služby u jednotek SDH obcí  

a jednotek SDH podniků, 
- péče o věcné prostředky požární ochrany a požární techniku,  
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,  
- vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, 

ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.,  
- jednotka PO, druhy, výkon služby, akceschopnost, 

-  Řád strojní služby v požární ochraně. 

3. Požární čerpadla 1 0 1 
- druhy, charakteristika a konstrukce požárních čerpadel, 
- provozní náplně a pracovní podmínky, 
- běžné závady a jejich odstranění, 
- údržba (mazání, výměny provozních kapalin a filtrů). 

4. Praktický výcvik s požárními čerpadly (sání, dálková doprava vody,  0 2 2 
nouzový provoz, zkoušky požárních čerpadel), bezpečnost práce. 

5. Zdravotní příprava 0,5 0 0,5 
- zásady poskytnutí první pomoci. 

6. Ověření odborné způsobilosti 
- teoretická i praktická zkouška z obsluhy požární techniky.  0,5 1 1,5 

Celkem hodin 5 3 8 

 
      Tyto učební osnovy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006. 
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MINISTERSTVO VNITRA 

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
___________________________________________________________________________ 

Čj. PO-3084-15/IZS-2005                                                                            Praze 25. října 2005 
                                                                                                         Počet listů: 2 

 

 

 

S c h v a l u j i :  plk. Ing. Václav Muchna v. r. 
                         …………………………………….. 

generální ředitel HZS ČR 
a náměstek  ministra vnitra 

v z. náměstek generálního ředitele HZS ČR
 
 
 
 

 

 
 

U Č E B N Í  O S N O V Y   
 

kurzu TCH-16 
technik dobrovolné jednotky PO  

 

Změna č. 1  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

2 0 0 5 
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     V souladu s vyhláškou č. 226/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 247/2001 Sb., 
o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, se učební osnovy kurzu TCH-16 technik 
dobrovolné jednotky PO, vydané pod č.j. PO-1018/IZS-2003 mění takto:  

1. V části charakteristika kurzu - určení se slova „chemicko-technické služby“ nahrazují 
slovy „chemické služby a technické služby“.  

2. V tématickém plánu bod 1 druhá alinea se za slovy „jednotek požární ochrany“ vkládají 
slova „ , ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.“.  

3. V tématickém plánu bod 1 pátá alinea zní: „-  nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky,“. 

4. V tématickém plánu bod 1 šestá alinea zní: „Řád chemické služby v požární ochraně  
a Řád technické služby v požární ochraně,“.  

5. V tématickém plánu bod 2 zní:  

„2. Organizace chemické služby a technické služby u jednotek PO         2        0        2 
- dokumentace chemické služby a technické služby u jednotek PO.“. 

 

 
     Uvedená změna nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006. 


