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MV-generální ředitelství HZS ČR 
Č.j. MV-147415-2/PO-IZS-2016 

Oznámení  
náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro IZS a operační řízení  

Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek 
požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlašuji: 

1. Témata, která mají být v roce 2017 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy příslušníků jednotek HZS krajů, Hasičského 
útvaru ochrany Pražského hradu a zaměstnanců jednotek HZS podniků na úseku operačního řízení: 

Poř. 
číslo Název tématu Hasiči 

 - směna 

VD 
VČ 
VST 

ŘD 
VDS 

Strojníci a 
technici 
strojní 
služby 

Technici 
spojové 
služby 

Technici 
chemické 

služby 

Technici 
technické 

služby 

L, 
LZ POT OPIS 

1. Metodiky provádění kontrol provozuschopnosti prostředků technické 
služby - aktuální dokumenty vydané MV-GŘ HZS ČR       A A   

2. 

Nové typové činnosti složek IZS: 
1. Mimořádnosti v provozu železniční osobní dopravy – STČ 15/IZS 

(Nová). 
2. Typová činnost složek IZS při společném zásahu u MU s velkým 

počtem raněných – STČ 09/IZS (Novela). 
3. Typová činnost složek IZS při společném zásahu „Letecká nehoda“ 

– STČ 04/IZS (Novela). 

A***** A A       A 

3. Novela řádu CHS A***** A    A   A  
4. Řešení přípravy a postupu při odtahu nepojízdných vozidel    A       
5. Materiální zabezpečení nouzového přežití u HZS kraje  A A       A 
6. Vyžadování pohotovostních zásob u HZS ČR   A       A 
7. Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o 

zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, 
kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných 
událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a činnosti OPIS HZS ČR a 
dokumentace o vedení zásahů 

 A        A 

8. Pokyn GŘ HZS ČR č. 13/2016, kterým se stanoví zásady pro vytváření 
jednotek HZS ČR při poskytování pomoci v rámci České republiky a při 
zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací 

 A A       A 

 

*MVCRX037OAX4* 
MVCRX037OAX4 



 

2 
 

Poř. 
číslo Název tématu Hasiči 

 - směna 

VD 
VČ 
VST 

ŘD 
VDS 

Strojníci 
a technici 

strojní 
služby 

Technici 
spojové 
služby 

Technici 
chemické 

služby 

Technici 
technické 

služby 

L, 
LZ POT OPIS 

9. Vyhledávání osob a předmětů v rámci lokalit regionálního působení 
opěrných bodů (potápěči)         A  

10. 

Statistické sledování událostí, platby  
1. zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), 
2. zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS), 
3. zásah u dopravní nehody s paušální úhradou nákladů zásahu - 

pouze HZS krajů, 
4. poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu 

vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), 
včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na 
zásahy (zadané cestou ZOZ) anebo činnosti (zadané cestou ZOČ) – 
pouze HZS krajů a HZS SŽDC 

 A A        

11. 

Nové listy/novelizace listů Bojového řádku jednotek PO: 
1. Metodický list č. 6 kapitoly N Nebezpečí pádu (novela). 
2. Metodický list č. 14 kapitoly N Nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem (novela). 
3. Metodický list č. 25 kapitoly P Hašení vodou elektrických zařízení a 

vedení pod napětím do 400 V (novela). 
4. Metodický list č. 15 kapitoly L Únik amoniaku (novela). 
5. Metodický list č. 5 kapitoly T Vstup do obydlí (novela). 
6. Metodický list č. 49 kapitoly P Požáry střešních konstrukcí 

s trubicovým fotovoltaickým systémem (nový). 
7. Metodický list č. 6 kapitoly T Svahové deformace (sesuvy) (nový). 
8. Metodický list č. 7 kapitoly T Havarijní kácení dřevin (nový). 
9. Metodický list č. 8 kapitoly T Zásah s vysokotlakým hasícím a 

řezacím zařízením (nový). 
10. Metodický list č. 14 kapitoly S Zásahy v objektech vězeňské služby 

(nový). 
11. Metodický list č. 4 kapitoly N Nebezpečí ionizujícího záření 

(novela). 
12. Metodický list č. 6 kapitoly L Dekontaminace radioaktivních látek 

(novela). 

A A A        

12. 
Seznámení se změnami v požárním poplachovém plánu kraje včetně 
poplachového plánu IZS  A A       A 
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Poř. 
číslo Název tématu Hasiči 

 - směna 

VD 
VČ 

VST 

ŘD 
VDS 

Strojníci a 
technici 
strojní 
služby 

Technici 
spojové 
služby 

Technici 
chemické 

služby 

Technici 
technické 

služby 

L, 
LZ POT OPIS 

13. 
Seznámení s novými dohodami (plánovaná pomoc na vyžádání, o 
poskytnutí osobní a věcné pomoci, o spolupráci, o součinnosti) na úrovni 
místně příslušného HZS kraje 

 A A       A 

14. 

Seznámení s novými dohodami (plánovaná pomoc na vyžádání, o 
poskytnutí osobní a věcné pomoci, o spolupráci, o součinnosti) na ústřední 
úrovni s MV-GŘ HZS ČR, seznámení s aktualizovaným Ústředním 
poplachovým plánem IZS 

  A       A 

15. Vyprošťování osob z havarovaných vozidel A A         
16. Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech A A         
17. Požáry v divadlech A A A        
18. Požáry uzavřených skladů hořlavých kapalin A A A        
19. Jednání s osobou se sebevražednými úmysly A A A        
20. Zásah v silničním tunelu A A A        
21. Dopravní a útočná hadicová vedení  A A         
22. Dekontaminace zasahujících  A A    A     
23. Provádění detekce BCHL A A    A     
24. Obsluha nové techniky pořízené z IOP u zásahu, výcvik obsluhy   A  A       
25. Vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách VPPO    A A A A    

26. 
LHS 2017 – 2018 
Směrnice pro hašení lesních požárů leteckou technikou (platnost směrnice 
od 1. 1. 2017) 

 A A  A     A 

27. 
LHS 2017 – 2018 
Konspekt odborné přípravy jednotek požární ochrany č. 1-3-03 Využití 
letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů 

A A A       A 

28. Řád rádiových komunikací (Nový pokyn) A A A  A     A 

29. Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví zásady činnosti práce ve výšce a 
nad volnou hloubkou (nový) A A      A  A 

30. Pokyn GŘ HZS ČR k leteckým záchranářům (nový) A A      A  A 

31. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
– výkon státního požárního dozoru, s ohledem na změnu zákona č. 
229/2016 Sb.**** (posouzení požárního nebezpečí, dokumentace 
zdolávání požárů) 

 A         
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Poř. 
číslo Název tématu 

Hasiči 
 - 

směna 

VD 
VČ 
VST 

ŘD 
VDS 

Strojníci 
a technici 

strojní 
služby 

Technici 
spojové 
služby 

Technici 
chemické 

služby 

Technici 
technické 

služby 

L, 
LZ POT OPIS 

32. Posttraumatická intervenční péče *           
33. První psychická pomoc I *           
34. První psychická pomoc II *           
35. Psychologické aspekty řízení lidských zdrojů*  A A       A 
36. Prevence a vzdělávání v oblasti psychologie operačního řízení *          A 
37. Prevence dopravních nehod - psychologická příprava strojníků    A       

38. Komunikace s osobami se zdravotním postižením při MU (výukové 
DVD) * A A         

39. Modul I - Typ 0, studený výcvik pod vedením lektorů, příprava na výcvik 
v zařízeních simulující reálné podmínky požáru ** A A A        

40. Označování nebezpečných látek a předmětů H, P věty, bezpečnostní 
značky – ADR, RID A A A   A    A 

41. Práce s databází nebezpečných látek pro mobilní telefony a tablety  A A        
42. Řád TS A A     A A   
43. Opěrné body HZS ČR (novela)  A A       A 
44. Body záchrany v IS IZS           A 
45. Otevírání bytů (Nový konspekt) A A         

46. 
Vymezení zásahových obvodů potápěčských skupin HZS krajů (Pokyn 
GŘ HZS ČR č. 16/2013, Koncepce činností hasičů při práci pod vodní 
hladinou – č.j.PO-3089/IZS-2005) 

         A 

Poznámky a vysvětlivky:  

Dokumenty pro odbornou přípravu jsou zveřejněny na stránkách MV-GŘ HZS ČR na internetové adrese http://www.hzscr.cz/ a http://www.hasici-vzdelavani.cz/. 
*  Jde o formu odborné přípravy organizovanou psychologem kraje, je určena zejména pro členy týmů posttraumatické péče (viz osnovy odborné přípravy); v případě 

řízení lidských zdrojů jde o odbornou přípravu vedoucích zaměstnanců.  
** Pokyn GŘ HZS ČR č. 4/2013, kterým se stanoví požadavky na vedení odborné přípravy v zařízeních simulujících reálné podmínky požáru používaných u Hasičského 

záchranného sboru ČR. 
***  Pouze osoby pověřené péčí o prostředky pro práci a ve výšce nad volnou hloubkou. 
****  Účinnost od 1. 8. 2017. 
*****  Obecně. 
 Technici a strojníci zařazení ve směně, provádějí témata určená pro funkci „Hasič – směna“. 
 
 

http://www.hzscr.cz/
http://www.hasici-vzdelavani.cz/
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A - provádění tématu ŘD - řídící důstojník 
VD - velitel družstva OPIS - příslušníci zařazení na operačním  

a informačním středisku VČ - velitel čety  
VDS - velící důstojník směny VST - velitel stanice 
H - hasič SH - starší hasič 
L - lezec LZ - letecký záchranář 
POT - potápěč   

 
 
2. Témata, která mají být v roce 2017 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR 
 

Poř. 
číslo Název tématu Záchranáři  

v jednotce 
VD,VČ, 

VR 
Velení, 

KV, OPŘJ POT 
Koordinátoři 

nasazení 
odřadu 

1. Posttraumatická intervenční péče *      
2. První psychická pomoc I *      
3. První psychická pomoc II *      
4. Psychologické aspekty řízení lidských zdrojů *  A A   
5. Komunikace s osobami se zdravotním postižením při MU (výukové DVD) * A A    
6. Psychologická příprava strojníků  A     

7. LHS 2017 – 2018 
Směrnice pro hašení lesních požárů leteckou technikou (platnost směrnice od 1. 1. 2017)   A   

8. Hašení lesních požárů (BŘ – ML č. 21/P, Konspekt odborné přípravy 1 - 3 - 03 Využití letecké 
techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů)   A  A 

9. Metodiky provádění kontrol provozuschopnosti prostředků technické služby - aktuální 
dokumenty vydané MV-GŘ HZS ČR A A    

10. Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, 
dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.) 

A A    

11. Vyhledávání osob a předmětů v rámci lokalit regionálního působení opěrných bodů (potápěči)    A  
12. Záchranné a likvidační práce při živelních pohromách A A    
13. Ošetřování osobních ochranných prostředků A A    
14. Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech A A    
15. Nasazení věcných prostředků PO A A    
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Poř. 
číslo Název tématu Záchranáři  

v jednotce 
VD,VČ, 

VR 
Velení, 

KV, OPŘJ POT 
Koordinátoři 

nasazení 
odřadu 

16. Zásady pro jízdu s vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy A A A   
17. Jízda za ztížených meteorologických podmínek A A A   

18. 
Pokyn GŘ HZS ČR č. 13/2016, kterým se stanoví zásady pro vytváření jednotek HZS ČR při 
poskytování pomoci v rámci České republiky a při zapojení České republiky do mezinárodních 
záchranných operací, opěrné body HZS ČR 

A A A 
 

A 

19. Pokyn GŘ HZS ČR č. 53/2014, kterým se stanoví zásady používání pohonných hmot ze 
státních hmotných rezerv A A A   

20. Obsluha, používání a údržba prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a 
vnitřních předpisů A A    

21. Čl. 1 až 4 pokynu GŘ HZS ČR č. 43/2013 k činnosti jednotek požární ochrany při práci na vodě 
a zamrzlých hladinách A A    

22. 

Statistické sledování událostí, platby  
1. zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), 
2. zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS), 
3. zásah u dopravní nehody s paušální úhradou nákladů zásahu (zákon č. 238/2000 Sb., o HZS 

ČR, nařízení vlády č. 263/2013 Sb.), 
4. poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování 
událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ) anebo činnosti (zadané cestou ZOČ)  

 A  

 

A 

23. Novela řádu CHS A A A   

24. Postup pro zřizování, rozmisťování a evidenci bodů záchrany na území ČR – seznámení se SIAŘ 
a Metodikou A A   A 

25. Ustrojování a vybavení ochrannými prostředky A A    
26. Využití nově pořízené techniky při mimořádných událostech, výcvik obsluhy A A    
27. Obsluha přidělených radiokomunikačních prostředků A A A  A 

28. 

Nové typové činnosti složek IZS: 
1. Mimořádnosti v provozu železniční osobní dopravy – STČ 15/IZS (Nová). 
2. Typová činnost složek IZS při společném zásahu u MU s velkým počtem raněných a obětí – 

STČ 09/IZS (Novela).  
3. Typová činnost složek IZS při společném zásahu „Letecká nehoda“ – STČ 04/IZS (Novela). 

A** A A 

 

A 

29. Označování nebezpečných látek a předmětů H, P věty, bezpečnostní značky – ADR, RID A A   A 
30. Rozpoznání přítomnosti nebezpečné látky a určení nebezpečí A A    
31. Řád rádiových komunikací (Nový pokyn) A A A  A 
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Poř. 
číslo Název tématu Záchranáři  

v jednotce VD,VČ, VR Velení, KV, 
OPŘJ POT 

Koordinátoři 
nasazení 
odřadu 

32. Řád TS A A A  A 

33. 

Nové listy/novelizace listů Bojového řádku jednotek PO: 
1. Metodický list č. 6 kapitoly N Nebezpečí pádu (novela). 
2. Metodický list č. 14 kapitoly N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem (novela). 
3. Metodický list č. 25 kapitoly P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 

400 V (novela). 
4. Metodický list č. 5 kapitoly T Vstup do obydlí (novela). 
5. Metodický list č. 6 kapitoly T Svahové deformace (sesuvy) (nový). 
6. Metodický list č. 7 kapitoly T Havarijní kácení dřevin (nový). 
7. Metodický list č. 4 kapitoly N Nebezpečí ionizujícího záření (novela). 
8. Metodický list č. 6 kapitoly L Dekontaminace radioaktivních látek (novela). 

A A    

 
Poznámky a vysvětlivky:  

Dokumenty pro odbornou přípravu jsou zveřejněny na stránkách MV-GŘ HZS ČR na internetové adrese http://www.hzscr.cz/ a http://www.hasici-vzdelavani.cz/. 

*  Jde o formu odborné přípravy organizovanou psychologem ZÚ HZS ČR. Posttraumatická intervenční péče je určena především pro zájemce o členství v Týmu 
posttraumatické péče (TPP). První psychická pomoc je určena pro členy TPP a příslušníky se zájmem zdokonalit se v komunikačních dovednostech. Psychologické 
aspekty řízení lidských zdrojů jsou odbornou přípravou pro vedoucí zaměstnance. 

** Obecně. 
   

A - provádění tématu VD - velitel družstva 
VČ - velitel čety VR - velitel roty 
KV - kancelář velitele OPŘJ - oddělení přípravy a řízení jednotek 
POT - potápěč   

 

http://www.hasici-vzdelavani.cz/
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3. Témata, která mají být v roce 2017 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek 

SDH podniků 
Poř. 
číslo Název tématu H T-STS T-TaCHS Strojníci VJ, VD 

1. Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy    A  
2. Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze  A A A A 
3. Uchování důkazů pro zjišťování příčiny požáru, zásady mlčenlivosti hasičů při zásahu A    A 
4. Organizace místa zásahu - Metodický list č. 7 kapitoly Ř Bojového řádku jednotek PO     A 

5. Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v 
blízkosti troleje pod napětím apod.)     A A 

6. 
Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ 
HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní 
činnosti JPO a činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů. 

    A 

7. Objekty se složitými podmínkami pro zdolávání požáru v zásahovém obvodu jednotky     A 

8. 

Nové listy/novelizace listů Bojového řádu jednotek PO: 
1. Metodický list č. 6 kapitoly N Nebezpečí pádu (novela). 
2. Metodický list č. 14 kapitoly N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem (novela). 
3. Metodický list č. 25 kapitoly P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V (novela). 
4. Metodický list č. 15 kapitoly L Únik amoniaku (novela). 
5. Metodický list č. 5 kapitoly T Vstup do obydlí (novela). 
6. Metodický list č. 49 kapitoly P Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem (nový). 
7. Metodický list č. 6 kapitoly T Svahové deformace (sesuvy) (nový). 
8. Metodický list č. 7 kapitoly T Havarijní kácení dřevin (nový). 
9. Metodický list č. 8 kapitoly T Zásah s vysokotlakým hasícím a řezacím zařízením (nový). 
10. Metodický list č. 14 kapitoly S Zásahy v objektech vězeňské služby (nový). 
11. Metodický list č. 4 kapitoly N Nebezpečí ionizujícího záření (novela). 
12. Metodický list č. 6 kapitoly L Dekontaminace radioaktivních látek (novela). 

A    A 

9. Dálková doprava vody na místo zásahu    A A 
10. Komunikace s OPIS – podávání zpráv z místa zásahu     A 
11. Odškodnění úrazu člena jednotky při OP a zásahu      A 
12. Používání OOP při zásahu A    A 
13. Poskytování informací a zveřejňování záznamů z místa zásahu, povinnost mlčenlivosti A    A 
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Poznámky a vysvětlivky: 

A - provádění tématu VJ - velitel dobrovolné jednotky PO  
H - hasič VD - velitel družstva 
T-STS - technik strojní služby T-TaCHS - technik technické a chemické služby 
Technici a strojníci provádějí témata určená pro funkci H (hasič). 
 
  

 
 
4. Mistrovství HZS ČR, která budou uspořádána v roce 2017 

V rámci Hasičského záchranného sboru ČR budou podle Soutěžního řádu 1 a platných pravidel uspořádána v roce 2017 tato mistrovství 
HZS ČR: 

a) XLVI. mistrovství ČR v požárním sportu družstev HZS ČR, které se uskuteční v Praze, 
b) Mistrovství HZS ČR v TFA, které se uskuteční v Ústí nad Labem, 
c) Mistrovství HZS ČR ve volejbalu, místo konání bude upřesněno. 
d) Mistrovství HZS ČR v nohejbalu trojic, které se uskuteční v Šumperku. 

 

Termíny konání těchto mistrovství a ostatních sportovních soutěží v rámci HZS ČR budou upřesněny v kalendáři hlavních sportovních 
soutěží na rok 2017. 

5. Odborná příprava štábů HZS krajů a štábu MV-generálního ředitelství HZS ČR 
V rámci pravidelné odborné přípravy je třeba provést alespoň jedno zaměstnání s tématem prověření dělby práce mezi pracovními 

skupinami štábu a ověřením zařazení příslušníků a občanských zaměstnanců HZS ČR do příslušných štábů. K tomu je vhodné využít použití 
štábu při modelové situaci reakce HZS kraje nebo MV-GŘ HZS ČR na některou specifickou mimořádnou událost řešenou např. dle typové 
činnosti složek IZS na místě zásahu v rámci plánovaných cvičení složek IZS nebo v zóně havarijního plánování. 
 
V Praze dne 9. listopadu 2016 
 
 
                

                                                           
1 Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 7/2006, kterým se stanoví systém   sportovních soutěží organizovaných v rámci HZS ČR, ve znění Pokynu 

generálního ředitele HZS ČR č. 7/2006. 

brig. gen. Ing. František Zadina 
náměstek generálního ředitele HZS ČR 

podepsáno elektronicky 
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