MINISTERSTVO VNITRA
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
________________________________________________________________
Č.j. PO-2360/II-1-96

V Praze dne 4. prosince 1996

S c h v a l u j e:

Vrchní požární rada ČR v. r.

UČEBNÍ OSNOVY
kurz spojení A

1996

Charakteristika kurzu spojení A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Základní údaje:
Délka kurzu: 2 týdny, t.j. 80 hodin,
Profil absolventa: Obsluha zařízení spojové služby na operačním středisku nebo ohlašovně
požárů podniku.
Podmínky pro zařazení do kurzu:
-

pro příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR a zaměstnance hasičských záchranných
sborů podniků, kteří byli zařazeni do funkcí obsluh na ohlašovnách požárů po
31. 12. 1991, dosud tuto funkci vykonávají a neabsolvovali žádný kurz, nebo jsou na tu
funkci přeřazeni z jiné funkce u Hasičského záchranného sboru ČR nebo hasičských
záchranných sborů podniků.
Dokladem o ukončení kurzu je osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce.
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Téma Obsah
Počet hodin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zahájení kurzu, organizační věci, denní řád OU
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2. Činnost operačního střediska
2.1. Sbírka pokynů náčelníka hlavní správy Sboru PO MV č. 6/94
k operačním střediskům,

6

2.2. Organizace a výkon služby na operačním středisku
- směrnice pro činnost OPS okresu,
- činnosti ohlašovny požáru,
- výkon služby,
- evidence hlášených případů,
- dokumentace vedená pro chod ohlašovny požárů,
- statistika událostí,
- provozní deník, základnové radiostanice,
- staniční protokol radiových služeb.
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2.3. Organizace spojení
- organizace linkového spojení VTS, UTS, systém přednostního
spojení – Telecom,
- organizace radiového spojení v HZS ČR,
- organizace radiového spojení v místě zásahu,
- organizace spojení v IZS,
- organizace spojení za BPS,
- praktický spojový provoz.
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2.4. Organizace vyrozumění a svolání
- plán svolání příslušníků HZS okresu,
- plán svolání OHK,
- plán vyrozumění orgánů a organizací,
- plán vyrozumění pro BPS.
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2.5. Hasební obvod HZS okresu
- rozmístění požárně nebezpečných objektů,
- vodoteče a stojaté vody,
- silniční komunikace,
- železniční komunikace,
- letecká doprava - mapa,
- rozmístění objektů vybavených EPS napojených na OPS.
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2.6. Zdroje sil a prostředků
- jednotky HZS okresu,
- jednotky HZS podniků,
- jednotky SDH, obcí,
- vojenský záchranný pluk CO,
- organizací v IZS - Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR,
obecní. policie,...,
- plynárny, vodárny, elektrárny, zásobování teplem, hygiena.
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3. Dokumentace na operačním středisku
- požární poplachový plán okresu,
- dokumentace o jednotkách PO v příslušném územním obvodu,
- dokumentace zdolávání požárů,
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- kartotéka obcí a ulic příslušného územního obvodu, vytypovaných
nebezpečných objektů,
- dohody o součinnosti,
- plán vyrozumění a svolání příslušníků HZS okresu,
- plány letecké ochrany lesů,
- plány soustředění SaP při haváriích produktovodů,
- povodňové plány okresu,
- nákazové plány okresu,
- plány evakuace,varování, ukrytí, individuální ochrany a nouzového
přežití obyvatelstva,
- havarijní plány organizací,
- havarijní plán okresu,
- krizový plán hospodářské mobilizace okresu.
6. Informační systémy
- program Výjezd,
- program Havárie,
- databáze nebezpečných látek
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7. Zkoušky

6

8. Rezerva vedoucího kurzu
4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem

80

V pravomoci ředitele vzdělávacího zařízení je možnost úprav obsahu učiva do 10%
jeho rozsahu.
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