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1. Charakteristika vzdělávacího programu 
Vzdělávací program „Dokumentace při vyšetřování požárů“ (dále jen „DOK-VYP) je 

obsahem doplňkového kurzu, který je určen všem stávajícím i novým příslušníkům HZS 

ČR, zařazeným na úseku požární prevence s funkční náplní základního nebo ostatního 

vyšetřovatele požárů1, a to bez ohledu na jejich služební zařazení v HZS ČR.  

2. Cíle vzdělávání 

Hlavním cílem vzdělávacího programu je osvojení si používání zásad korektní 

dokumentace místa požáru, tj. pořízení kvalitní a vypovídající fotodokumentace nebo 

videozáznamu požářiště tak, aby správně zpracovaný dokumentační materiál mohl sloužit 

k podpoře stanovené příčiny vzniku požáru, případně verzí příčiny vzniku požáru.  

3. Kompetence absolventa 
Absolvováním vzdělávacího programu DOK-VYP si studující prohloubí a rozšíří znalosti 

o současné digitální fotografii a videotechnice, možnostech a způsobu zpracování digitální 

fotografie pro účely vyšetřování požárů, případně obecné dokumentace mimořádných 

událostí.  

4. Časová dotace vzdělávacího programu 

 

Blok Počet hodin 
1. Zahájení - základní právní rámec 1 hodina 
2. Dokumentační technika v praxi 2 hodiny 
3. Možnosti úprav fotografie pro účely VYP  2 hodiny 
4. Spolupráce techniky Policie ČR  4 hodiny 
5. Úprava fotografií v PC 3 hodiny 
6. Dokumentace místa požáru - sklepa 4 hodiny 
7. Závěrečná práce 4 hodiny 
8. Ukončení kurzu  1 hodina 

CELKEM 21 hodin 
(3 dny) 

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

Pozn.: 1 hodina = 1 vyučovací hodina v rozsahu 45 minut  

                                                 
1 Čl. 2 odst. 3 písm. a) a b) Pokynu generálního řed itele HZS ČR č. 3/2011, kterým se stanoví postup Hasičského 
záchranného sboru ČR při zjišťování příčin vzn iku požárů. 
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5. Podmínky pro zařazení 
Podmínkou pro zařazení příslušníka do vzdělávacího programu DOK-VYP je jeho zařazení 

na funkci základního nebo ostatního vyšetřovatele požárů. V odůvodněných  případech lze  

zařadit i jiné příslušníky, určené vedoucím služebním funkcionářem. 

6. Materiální zajištění studujících 
Posluchač u sebe musí mít doklady a vybavení pro účely výuky a pobytu ve vzdělávacím 

zařízení a musí být vybaven naturálními náležitostmi. 

6.1 Doklady: 
− osobní doklady 

− služební průkaz 

− průkaz pojištěnce 

− potvrzení o splnění podmínek pro zařazení uchazeče do kurzu  

6.2 Vybavení pro účely výuky: 
− sešity 

− psací a kreslicí potřeby 

− digitální fotoaparát, nejlépe digitální zrcadlovka, případně systémový blesk, adapter 

na baterie, nabíječka nebo náhradní baterie, náhradní paměťová karta do přístroje, 

stativ. 

− paměťová média typu DVD R, DVD RW nebo paměť typu Flash 

− velmi vhodné je mít s sebou vlastní nebo služební notebook i přesto, že výuka 

úprav fotografií bude probíhat převážně na počítačové učebně s nainstalovaným 

foto programem GYMP. 

6.3 Naturální náležitosti: 
− služební stejnokroj PS I,  

Vzdělávací zařízení může vyžadovat popřípadě i další náležitosti, které budou uvedeny 

v povolání do kurzu. 
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7. Ukončení vzdělávacího programu 
Posluchač ukončuje vzdělávací program předložením závěrečné práce, která obsahuje 

dokumentační materiál získaný z prakticky prováděného ohledání fiktivního požářiště.  

Ukončení kurzu se provádí formou závěrečného slovního zhodnocení vedoucím kurzu.  

7.1 Doklad o ukončení vzdělávacího programu 
Dokladem o ukončení vzdělávacího programu je Potvrzení o absolvování doplňkového 

kurzu.  
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8. Osnovy 

Vysvětlivky:    

U    =   učebna      S = sklep             T       =    teorie                        P      =     praxe 
 
 

 

Učební osnovy kurzu Dokumentace při vyšetřování požárů  

  Počet hodin: 21 
Blok: 1 – Zahájení kurzu Počet hodin: 1 

 

Téma  
číslo  

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

1.1 1 U T Organizace kurzu, denní řád vzdělávacího zařízení, 
zopakování právního rámce výkonu a významu SPD 
ve vztahu k vyšetřování požárů . 

 

 
 

 

 

Učební osnovy kurzu Dokumentace při vyšetřování požárů  

  Počet hodin: 21 

Blok: 2 – Dokumentační technika v praxi Počet hodin: 2 
 

Téma  
číslo  

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

2.1 2 U T DOKUMENTAČNÍ TECHNIKA V PRAXI  
Současná videotechnika:  

• její parametry  
• možnosti, doby použití  
• formáty záznamu 
• možnosti zpracování záznamu 

Současná digitální fototechnika: 
• její parametry  
• možnosti, doby použití  
• formáty záznamu 
• parametry a použití systémových blesků 
• možnosti zpracování záznamu 
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Učební osnovy kurzu Dokumentace při vyšetřování požárů  

  Počet hodin: 21 
Blok: 3 – Možnosti úprav fotografie pro účely VYP Počet hodin: 2 

 

Téma  
číslo  

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

3.1 
 
 

 

2 
 

U T 
 
 

Možnosti úprav fotografie pro účely VYP, 
základní atributy fotografie a možnosti je jich úprav: 

• velikost a fyzický rozměr fotografie 
• možnosti jejího tisku 
• úprava úrovní 
• úprava jasu, kontrastu, barev  
• zvětšení fotografie a výřez z fotografie 
• zesvětlení fotografie křivkou a její konečná úprava 

(jas, kontr.) 
• doostření fotografie 
• uložení a vytištění fotografie 
• vložení fotografie do text v textovém editoru 

 

 
 
 

 

Učební osnovy kurzu Dokumentace při vyšetřování požárů  

  Počet hodin: 21 
Blok: 4 – Spolupráce s techniky Policie ČR Počet hodin: 4 

 

Téma  
číslo  

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

4.1 
 

4 U T • zajištění místa trestného činu (dále jen „MTČ“) 
• zásady ohledání MTČ 
• možnosti a zásady správné dokumentace MTČ  
• problematika odběrů vzorků v praxi 
• zásady ochrany STOP a důkazů, 
• vymezení způsobů poškození stop a důkazů 
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Učební osnovy kurzu Dokumentace při vyšetřování požárů  

  Počet hodin: 21 
Blok: 5 – Úprava fotografií v PC Počet hodin: 3 

 

Téma  
číslo  

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

5.1 3 U P Praktická část na PC a noteboocích, ukázka možnosti 
úprav fotografií:  

• fyzický rozměr fotografie, možná velikost jejího 
tisku   

• úprava úrovní 
• úprava jasu, kontrastu, barev  
• zvětšení fotografie a výřez z fotografie 
• zesvětlení fotografie křivkou a její konečná úprava 
• doostření fotografie 
• uložení a vytištění fotografie 
• vložení fotografie do textu v textovém editoru  

 

 
 

 

Učební osnovy kurzu Dokumentace při vyšetřování požárů  

  Počet hodin: 21 

Blok: 6 – Dokumentace místa požáru - 
 sklepa 

Počet hodin: 4 
 

Téma  
číslo  

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

6.1 4 S P • vymezení a zajištění požářiště 
• nález kriminalistického ohniska v rámci statického 

ohledání požářiště 
• jeho správná dokumentace s důrazem na využití 

možností foto-techniky a vlastní dokumentační práci 
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Učební osnovy kurzu Dokumentace při vyšetřování požárů  

  Počet hodin: 21 
Blok: 7 – Závěrečná práce Počet hodin: 4 

 

Téma  
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

7.1 4 U P - Úprava konkrétních fotografií s použitím PC 
a notebooků  - zpracování fotografií získaných při 
ohledání požářiště - sklepa 

 

 
 

 

Učební osnovy kurzu Dokumentace při vyšetřování požárů  

  Počet hodin: 21 
Blok: 8 – Ukončení kurzu Počet hodin: 1 

 

Téma  
číslo  

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

8.1 1 U T Ukončení kurzu Dokumentace při VYP, jeho 
vyhodnocení, odevzdání prací posluchačů  
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