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1.  Charakteristika kurzu 
Kurz je určen pro členy jednotek SDH obcí, kteří v rámci výkonu služby vykonávají 

činnosti na úseku strojní služby, a jsou určeni velitelem jednotky SDH obce k plnění 
specifických úkolů v oblasti strojní služby. Jde o specializační kurz. 

2.  Cíle vzdělávání 
Hlavním cílem je poskytnout teoretické i praktické informace z oblasti strojní služby, 

aby byl absolvent kurzu schopen samostatně organizovat a evidovat činnosti na úseku strojní 
služby jednotce SDH obce.   

3.  Kompetence absolventa 
Zná: 
- ustanovení Řádu výkonu služby v jednotkách PO ve vazbě na strojní službu, 
- zásady bezpečné jízdy a nejčastější příčiny vzniku dopravních nehod. 

Je seznámen: 
- s postupem tvorby technických podmínek a jejím právním prostředím, 
- s vymezením kompetencí v rámci údržby a servisu vybrané požární techniky. 

Umí: 
- poskytnout odborné informace o nasazení vybrané požární techniky u zásahu, 
- organizovat kondiční jízdy, 
- zpracovat plán údržby vybrané požární techniky, 
- vést a aktualizovat dokumentaci ve vztahu ke strojní službě, 
- vést pravidelnou odbornou přípravu strojníků, 
- vést elektronickou evidenci technických prostředků strojní služby s vazbou na databázi 

HZS kraje (Port.All), 
- provádět kontroly vybrané požární techniky. 

4.  Časová dotace – osnovy kurzu 

Předmět Počet hodin 
Organizace kurzu – zahájení, závěrečná zkouška, ukončení. 2 
Organizace pravidelné odborné přípravy strojníků v jednotce SDH obce, 
školení řidičů, preventivní zdravotní prohlídky řidičů. Prevence vzniku 
dopravních nehod. 

1 

Ustanovení Řádu výkonu služby v jednotkách PO ve vazbě na strojní 
službu. 1 

Vyhláška o technických podmínkách požární techniky - druhy požární 
techniky, barevné provedení požární techniky; požadavky na výstražné 
zařízení, technické kontroly požární techniky. 

1 

Vedení elektronické evidence technických prostředků strojní služby s 
vazbou na databázi HZS kraje. 1 

Kontroly a údržba požární techniky, odstraňování vybraných závad. 2 
Celkem 8 hodin 

V pravomoci organizátora kurzu je možnost úpravy obsahu učiva do 10 % rozsahu. 
Pozn.: 1 hodina = 1 vyučovací hodina v rozsahu 45 minut. 
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5.  Podmínka pro zařazení 
Do kurzu smí být zařazen uchazeč s platnou odbornou způsobilostí získanou v kurzu 

„S-40 Strojníků jednotek SDH obcí“ nebo kurzu „S-16 Strojníků jednotek SDH obcí a SDH 
podniků“ a s nejméně dvouletou praxí výkonu funkce strojníka. 

6.  Materiální zajištění studujících 
Studující musí mít u sebe doklady a vybavení pro účely výuky a musí být vybaven 

naturálními náležitostmi v rozsahu stanoveném těmito osnovami. 

6.1 Doklady 
- osobní doklady. 
6.2 Vybavení pro účely výuky 
- sešity, 
- psací a kreslicí potřeby. 

6.3 Naturální náležitosti 
- pracovní stejnokroj II. 

7.  Ukončení kurzu 
 Ukončení kurzu je provedeno písemným testem. Písemný test má nejméně 20 otázek, 
správně zodpovězeno musí být nejméně 80% otázek. 

7.1 Doklad o ukončení kurzu 
Dokladem o ukončení kurzu je potvrzení o absolvování kurzu. 

 

Tyto učební osnovy nabývají účinnosti dnem schválení.  
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