Odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů
jednotek SDH obcí za rok 2011
MV-generální ředitelství HZS ČR jako každým rokem provedlo vyhodnocení odborné
přípravy členů jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen "SDH") obcí, zařazených na
funkcích strojník, velitel družstva a velitel jednotky SDH obce, které mohou vykonávat jen
s požadovanou odbornou způsobilostí. Při vyhodnocení se vycházelo ze zaslaných dat od
hasičských záchranných sborů krajů (dále jen „HZS krajů“), které v souladu s § 26 odst. 2
písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, řídí
a organizují odbornou přípravu dobrovolných jednotek PO. Je zde třeba zmínit, že uvedenou
odbornou přípravu řídí a organizují HZS krajů již čtrnáctým rokem, tzn. od roku 1999.
Získaná data za rok 2011 byla porovnána s předcházejícími čtyřmi roky.
V rámci nastaveného systému je odborná příprava k získání nebo prodloužení platnosti
osvědčení o odborné způsobilosti velitelů a strojníků dobrovolných jednotek PO je pořádána:
ve vzdělávacích zařízeních Ministerstva vnitra, HZS krajů, vzdělávacích zařízeních určených
MV-GŘ HZS ČR. K provádění odborné přípravy k získání odborné způsobilosti nebo
prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti velitelů a strojníků dobrovolných
jednotek PO na rok 2011 byla určena MV-GŘ HZS ČR ve smyslu § 34 odst. 1 písm. b)
vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vyhláška o jednotkách PO“) Ústřední hasičská škola Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska (dále jen „ÚHŠ“) Jánské Koupele a ÚHŠ Bílé Poličany.
Dle § 36 odst. 2 vyhlášky o jednotkách PO mohou být součástí odborné přípravy i
specializační kurzy konané ve vzdělávacích zařízeních ministerstva nebo HZS krajů. Z toho
důvodu byla také od HZS krajů vyžádána data o počtech členů, kteří absolvovali specializační
kurzy organizované HZS krajů v roce 2011.
V tomto roce také došlo po 9 letech ke změnám obsahové náplně a časové dotace
jednotlivých předmětů vydáním učebních osnov kurzů V-40 a V-24, které nahradily stávající
z roku 2003.
Je zde třeba i zmínit, že pracovní komise pro odbornou přípravu projednala v druhé
polovině roku 2011 a v průběhu 1. pololetí roku 2012 zavedení e-learningového kurzu V-40
pro velitele jednotek SDH obcí kategorií JPO II a JPO III. SOŠ PO a VOŠ PO ve FrýdkuMístku zpracovala e-learningový program V-40 a je schopna jej pro potřeby HZS ČR
provozovat a dělat i jiné kurzy pro potřeby HZS ČR. Samotný e-learningový proces
vzdělávání bude probíhat v jednotlivých krajích. Členům jednotek SDH obcí bude dočasně
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nabízena úleva z absolvování 8 hodin kurzu základní přípravy V-40. Budoucím záměrem je,
aby se čas získaný absolvováním e-learningové části kurzu využil pro další témata a praktický
výcvik. Znalosti absolventa e-learningu se ověří testem na počátku kurzu.

Zhodnocení
V roce 2011 absolvovalo 13 637 odbornou přípravu k získání odborné způsobilosti
(základní odborná příprava) nebo odbornou přípravu k prodloužení platnosti osvědčení
o odborné způsobilosti (cyklická odborná příprava) velitelů a strojníků jednotek SDH obcí.
Při porovnání s předchozími čtyřmi roky a dle jednotlivých funkcí došlo v roce 2011 k
patrnému snížení celkového počtu strojníků, velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí,
kteří absolvovali odbornou přípravu (viz graf č. 1).

Celkový počet strojníků, velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí, kteří
absolvovali odbornou přípravu v roce 2011 lze považovat v porovnání s předchozími čtyřmi
roky za standardní a odpovídající probíhajícím změnám v plošném pokrytí.
Co se týče celkového zastoupení
jednotlivých funkcí v odborné přípravě
(grafy č. 2, 3 a 4), změny v počtech
absolventů odborné přípravy oproti roku
2010 se promítly u všech funkcí.
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Z podrobnějšího hlediska je třeba se podívat v jakých kategoriích jednotek PO a na
jakých funkcích se změny udály. Tuto skutečnost znázorňují další grafy, které podávají obraz
o vývoji v počtu účastníků jak v základní tak cyklické odborné přípravě v jednotlivých
kategoriích jednotek SDH obcí.

Z uvedeného grafu je patrné, že v počtu absolventů všech funkcí u jednotek kategorie
JPO II došlo k nepatrnému snížení, což můžeme považovat přirozený jev.
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U jednotek PO v kategorii JPO III došlo k výraznějšímu zvýšení absolventů u funkce
strojník proti roku 2010 v cyklické odborné přípravě. U funkcí velitel jednotky a velitel
družstva v oblasti základní a cyklické odborné přípravy a funkce strojník v základní odborné
přípravě můžeme považovat počet absolventů za standardní.
U jednotek kategorie JPO V a kategorie JPO V nezařazené v plošném pokrytí došlo
zřejmě v důsledku probíhajících změn počtu těchto jednotek v rámci plošného pokrytí území
krajů jednotkami PO ke snížení počtu absolvování odborné přípravy na všech funkcích (viz
graf č. 5, kde jsou údaje uvedeny souhrnně za jednotky kategorie JPO V a jednotky kategorie
JPO V nezařazené v plošném pokrytí), které se také promítlo do celkového počtu absolventů
odborné přípravy v roce 2011.
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Do celkových počtů vyhodnocení nejsou zpracovány údaje o členech jednotek SDH
obcí, kteří vykonávají službu v jednotce jako svoje zaměstnání dle zákona č. 252/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, neboť ti absolvují odlišnou odbornou přípravu.
Dále celkové údaje nezahrnují informace o odborné přípravě členů, kteří jsou zároveň
příslušníci HZS ČR a jsou odborně způsobilí pro výkon funkce velitel družstva a vyšší nebo
jsou odborně způsobilí pro výkon funkce strojník nebo technik strojní služby pro HZS ČR viz
§ 33 odst. 4 vyhlášky o jednotkách PO.
Jak již bylo zmíněno v úvodu následující grafy ukazují počty absolventů ve
specializačních kurzech pořádaných jednotlivými HZS krajů.
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Dále byl pořádán pro členy dobrovolných jednotek PO HZS Plzeňského kraje, HZS
Libereckého kraje a HZS Zlínského kraje specializační kurz „Práce na vodě pro členy
dobrovolných jednotek PO“. HZS Ústeckého kraje pořádal „Školení k letecké hasičské
službě“. HZS kraje Vysočina pořádal kurzy „Protiplynová ochrana“ a „Pegas“. HZS
Libereckého kraje dále pořádal kurz „Likvidace nebezpečné látky“.
Celkově lze považovat účast na odborné přípravě na všech funkcích za standardní,
stabilizovanou. Rozdíl v celkovém počtu strojníků, velitelů družstev a velitelů jednotek SDH
obcí, kteří absolvovali odbornou přípravu oproti roku 2010 odpovídá nastavenému systému,
kdy se změny nastavené v minulých letech postupně již stabilizovaly. Uvedená účast velitelů
a strojníků jednotek kategorií JPO II a JPO III, které jsou spolu s jednotkami HZS krajů páteří
plošného pokrytí území ČR jednotkami PO, na odborné přípravě je potěšitelným ukazatelem,
a odráží se i v kvalifikaci a informovanosti velitelů a strojníků těchto jednotek.

Ing. Alena Veselá
MV – GŘ HZS ČR
říjen 2012
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