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Charakteristika kurzu Technická služba B
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurz je určen  k opakování a prohlubování znalostí  a k prodloužení odborné způsobilosti 
stanovené  zvláštním  předpisem  1) příslušníkům  HZS  ČR,  zaměstnancům  jednotek  HZS 
podniků a členům, kteří vykonávají službu v jednotkách SDH obcí nebo podniků jako svoje 
zaměstnání v hlavním pracovním poměru.
     
Absolvent kurzu si prohloubí znalosti a dovednosti pro používání věcných prostředků tech-
nické služby běžně používaných v jednotkách PO, provádění odborné přípravy v oblasti tech-
nické služby a zpracování materiálů v jednotkách PO. Je schopen:

- provádět běžnou údržbu a udržovat v provozuschopném stavu základní věcné prostředky 
technické služby (hasicí, hadicové, přenosné žebříky pro hasiče) a účelové věcné prostřed-
ky (osvětlovací, varovné, vyprošťovací a destrukční, ostatní),

- obsluhovat a udržovat v provozuschopném stavu speciální zásahové prostředky technické 
služby
-  pneumatická vyprošťovací zařízení,
-  těsnící pneumatické prostředky,
-  záchranné a evakuační prostředky,
-  prostředky pro práci na vodě (plavidla bez motorového pohonu, ochranné a záchranné 
    prostředky),
-  prostředky pro práce při povodních,

-   používat, skladovat a běžně udržovat speciální prostředky technické služby pro práci ve 
      výškách a nad volnými hloubkami (lezecká technika) a prostředky pro práci ve vodě  
      (potápěčská výstroj a výzbroj),
-    používat, skladovat a běžně udržovat zásahové osobní  ochranné prostředky,
- poskytovat odborné informace o nasazení věcných prostředků technické služby v jednot-

kách PO,
- provádět  komplexní  školení  a  výcvik  uživatelů  věcných  prostředků  technické  služby 

v jednotkách PO,
- je seznámen s právními předpisy, normami, nařízeními a pokyny související s danou te-

matikou.

Podmínkou pro zařazení do kurzu je absolvování kurzu T-TS (A nebo B) nebo školy, jejíž 
absolventi podle zvláštního předpisu 1) splňují odbornou způsobilost.

Ověření odborné způsobilosti se provádí formou závěrečné zkoušky (testu) před zkušební 
komisí, jmenovanou ředitelem vzdělávacího zařízení.
 
Dokladem o ukončení kurzu je prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti na 
dalších pět let.

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

1) Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 6/2005 k odborné způsobilosti příslušníků 
Hasičského záchranného sboru České republiky, ve znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka 
ministra vnitra č. 18/2005.      

       Pokyn generálního  ředitele  HZS ČR a  náměstka  ministra  vnitra  č.  8/2005  k odborné  způsobilosti  
       zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu 
       v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním 
       poměru, ve znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 19/2005.      
  



UČEBNÍ PLÁN

Blok Počet hodin 
(teorie/praxe)

Zahájení kurzu 1

Právní, technické a služební předpisy technické služby 6

Věcné prostředky technické služby. Nové trendy ve vývoji 17/4

Provádění kontrol a revizí věcných prostředků technické služby. 
Vedení dokumentace

5

Zpracování podkladů pro dokumentaci věcných prostředků požární 
ochrany

4

Ověření odborné způsobilosti – závěrečné zkoušky 2

Ukončení kurzu 1

Celkem 40

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

     Tyto učební osnovy nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2006.



MV-GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR

Učební osnovy kurzu                                 Technická služba B (T-TS B)
Počet hodin: 40

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, 
podmínky prodloužení odborné způsobilosti 

Vysvětlivky: 

U     =  učebna                       T     =  teorie                     P     =  praxe

 
MV-generální ředitelství HZS ČR

Učební osnovy kurzu                                 Technická služba B (T-TS B)
Počet hodin: 40

Blok: 2 – Právní, technické a služební předpisy technické služby Počet hodin: 6

Téma 
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

Téma výuky Poznámky

2.1 2 U T Nové právní a technické předpisy ve vazbě na 
technickou službu

2.2 3 U T Nové technické normy ve vazbě na technickou službu
2.3 1 U T Řád technické služby



MV-generální ředitelství HZS ČR

Učební osnovy kurzu                                 Technická služba B (T-TS B)
Počet hodin: 40

Blok: 3 – Věcné prostředky technické služby.
       Nové trendy ve vývoji

Počet hodin: 17/4

Téma 
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

Téma výuky Poznámky

3.1 3 U T Přehled věcných prostředků technické služby a trendy 
v jejich vývoji. Nové věcné prostředky technické služby

3.2 2 U T Základní věcné prostředky – hasicí, hadicové základní 
a pomocné

3.3 1 U T Přenosné žebříky pro hasiče (záchranné a zásahové), 
pro požární sport

Speciální 
učebna nebo 

dílna
3.4 1 U T Účelové věcné prostředky – osvětlovací, varovné, 

vyprošťovací a destrukční, ostatní
3.5 2/1 U T/P Speciální věcné prostředky – záchranné

Prostředky pro práci ve výškách a nad volnými 
hloubkami

Speciální 
učebna, 

výcvikový 
prostor

3.6 1/1 U T/P Speciální věcné prostředky – záchranné a evakuační 
Prostředky první pomoci

Výcvikový 
prostor

3.7 2/1 U T/P Speciální věcné prostředky – zásahové
Pneumatické zvedací vaky. Pneumatické vaky 
průchozí a neprůchozí. Kanálové rychloucpávky

Speciální 
učebna, 

výcvikový 
prostor

3.8 2/1 U T/P Prostředky pro práci na vodě (plavidla)
Ochranné a záchranné prostředky

Výcvikový 
prostor

3.9 1 U T Prostředky pro práci ve vodě
Výstroj a výzbroj potápěče

3.10 1 U T Prostředky pro práce při povodních Výcvikový 
prostor

3.11 1 U T Zásahové osobní ochranné prostředky



MV-generální ředitelství HZS ČR

Učební osnovy kurzu                                 Technická služba B (T-TS B)
Počet hodin: 40

Blok: 4 – Provádění kontrol a revizí věcných prostředků technické 

      služby. Vedení dokumentace

Počet hodin: 5

Téma 
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

Téma výuky Poznámky

4.1 1 U T Rozsah uživatelské kontroly věcných prostředků 
technické služby před použitím

4.2 3 U T Rozsah a termíny kontrol a zkoušek vybraných 
věcných prostředků technické služby

4.3 1 U T Přehled a obsah dokumentace o revizích a provozních 
kontrolách věcných prostředků technické služby

MV-generální ředitelství HZS ČR

Učební osnovy kurzu                                 Technická služba B (T-TS B)
Počet hodin: 40

Blok: 5 – Zpracování podkladů pro dokumentaci věcných 
      prostředků požární ochrany 

Počet hodin: 4

Téma 
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

Téma výuky Poznámky

5.1 1 U T Pořízení nových věcných prostředků požární ochrany
5.2 1 U T Zpracování technické specifikace

5.3 1 U T Evidence  a  označování  věcných  prostředků  požární 
ochrany

5.4 1 U T Podklady pro sběr dat



MV-generální ředitelství HZS ČR

Učební osnovy kurzu                                 Technická služba B (T-TS B)
Počet hodin: 40

Blok: 6 – Ověření odborné způsobilosti - závěrečné zkoušky Počet hodin: 2

Téma 
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

Téma výuky Poznámky

6.1 2 U T Test

 

MV-generální ředitelství HZS ČR

Učební osnovy kurzu                                 Technická služba B (T-TS A)
Počet hodin: 40

Blok: 7 – Ukončení  kurzu Počet hodin: 1

Téma 
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

Téma výuky Poznámky

7.1 1 U Ukončení kurzu


