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Charakteristika kurzu spojení B 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Základní údaje: 

 

Délka trvání kurzu: 5 vyučovacích dnů, t.j. 40 hodin 

 

Profil absolventa:  

Absolvent je schopen vykonávat funkci spojaře v jednotce PO na operačním středisku 
HZS okresu  nebo ohlašovně požárů podniku. 
    

Podmínky pro zařazení do kurzu: 

- pro absolventy kurzu spojení, kteří podléhají povinnosti prodloužení platnosti 
odborné způsobilosti podle § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o PO“) a § 39 vyhlášky MV 
č. 21/1996 Sb., 

- pro osoby odborně způsobilé, které jsou povinny prodloužit platnost odborné  
způsobilosti podle § 72 zákona o PO a Sbírky pokynů VPR č. 17/1996 (např.: 
absolventi VŠB ve studijním oboru “Technika požární ochrany a bezpečnosti 
průmyslu“ nebo absolventi Střední školy požární ochrany MV). Dokladem pro 
přijetí do kurzu je předložení ověřené kopie maturitního vysvědčení nebo 
diplomu příslušné školy. 

 

 

Dokladem o ukončení kurzu je prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti 
pro výkon funkce hasič – spojař. 



 3

Téma Obsah  Počet hodin 

_____________________________________________________________________ 

1. Zahájení kurzu, organizační věci, denní řád vzděl. zařízení  1   

 

2. Opakování a prohlubování znalostí potřebných pro výkon   31 

funkce obsluhy zařízení spojové služby na operačním  

středisku nebo ohlašovně požárů podniku  

2. 1. Právní a služební předpisy týkající se spojové služby  

2. 2. Ohlašovna požárů – úkoly, dokumentace 

2. 3. Operační střediska – úkoly, dokumentace 

2. 4. Topografie – orientace v mapách a plánech, systém GPS 

2. 5. Požární technika – značení 

2. 6. Předávání zpráv z místa zásahu 

2. 7. Zásady komunikace s občany a sdělovacími prostředky 

2. 8. Organizace spojení  

2. 8. 1. Linkové spojení 

2. 8. 2. Radiové spojení 

2. 8. 3. Počítačové sítě v HZS ČR 

2. 8. 4. Jiné druhy spojení 

2. 8. 5. Štáb velitele zásahu a úloha úseku spojení 

2. 9. Aplikační programové vybavení na operačním středisku 

 

3. Ověření odborné způsobilosti  8 

3. 1. Písemný test 

3. 2. Ústní ověření znalostí 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem  40 

 

 

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


