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Starostové obcí a měst
Olomouckého kraje
Velitelé jednotek sborů dobrovolných
hasičů podniků

Vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (dále jen HZS Olomouckého kraje) na základě
platných právních předpisů řídí a organizuje odbornou přípravu u členů jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí a jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků (dále jen jednotek SDH) zařazených
na funkcích velitel jednotky, velitel družstva a strojník. Početní stavy velitelů, strojníků a hasičů
v jednotkách SDH jsou uvedeny v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti
jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k zajištění ochrany zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru na území České
republiky bude možno odbornou přípravu v roce 2022 absolvovat následujícími způsoby:
1.

Kurzy pořádané HZS Olomouckého kraje
Termíny odborné přípravy organizované HZS Olomouckého kraje v roce 2022 jsou uvedeny
v příloze č. 1 tohoto dopisu a na internetových stránkách HZS Olomouckého kraje v sekci
„Informace pro jednotky SDH“. Během roku může docházet k některým změnám, proto je
vhodné před přihlášením do kurzu navštívit výše uvedené stránky.
a) Kombinovaná forma studia
Tyto kurzy budou organizovány částečně prezenční formou a částečně samostudiem
prostřednictvím počítače, tedy e-learningovou formou. Jedná se o kurzy:
 V-40 – základní odborná příprava velitelů družstev a velitelů jednotek SDH;
 S-40 – základní odborná příprava strojníků JPO II a JPO III;
 MP-64 – specializační kurz pro obsluhovatele motorových pil;
 VDN-24 – vyprošťování u dopravních nehod pro předurčené jednotky SDH;
 T OOB-16 – základní odborná příprava techniků ochrany obyvatelstva v jednotce SDH.
b) Prezenční forma studia
Tyto kurzy budou organizovány v prostorách HZS Olomouckého kraje prezenční formou.
Kurzy pro všechny jednotky SDH, disponující potřebnou technikou nebo vybavením:
 S-16 – odborná příprava k získání odborné způsobilosti strojníka jednotek SDH kategorie
JPO V nebo JPO VI, které disponují cisternovou automobilovou stříkačkou nebo
automobilovou stříkačkou (dále jen CAS nebo AS);
 NDT-16 – základní odborná příprava nositelů dýchací techniky;
 T-16 – základní odborná příprava techniků v jednotce SDH;
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Kurzy pro vybrané jednotky SDH:
 IMZ - instruktážně-metodické zaměstnání pro jednotky kategorie JPO V předurčené
k plnění úkolů ochrany obyvatelstva;
 VDN-8 – vyprošťování u dopravních nehod pro předurčené jednotky SDH;
 VVH-24 – kurz pro rozšířenou činnost ve výšce a nad volnou hloubkou pro vybrané
jednotky SDH.
Jednotky SDH, kterých se výše uvedené kurzy týkají, budou včas vyrozuměny.
Přihlašování do kurzů pořádaných kombinovanou nebo prezenční formou bude možné pouze
pomocí elektronického přihlášení na internetových stránkách HZS Olomouckého kraje v sekci
„Informace pro jednotky SDH“.
c) E-learningová forma studia
Kurzy pořádané samostudiem prostřednictvím počítače:
 V-8 – odborná příprava k prodloužení způsobilosti velitelů družstev a velitelů jednotek;
 S-16 – odborná příprava k prodloužení způsobilosti – strojníci jednotek SDH obcí
kategorie JPO II, JPO III a strojníci jednotek SDH kategorie JPO V a JPO VI, které
disponují CAS nebo AS;
 S-8 – odborná příprava k získání nebo prodloužení způsobilosti – strojníci jednotek
SDH kategorie JPO V a JPO VI, které nedisponují CAS nebo AS.
Přihlašování do e-learningových kurzů V-8, S-16 a S-8 bude možné na e-mailové adrese
vladimir.vilimek@hzsol.cz pouze do 31. 10. 2022. Studium v jednotlivých e-learningových
kurzech musí členové jednotek SDH dokončit do 30. 11. 2022. Návod na přihlášení
do e-learningového kurzu a návod ke studiu jsou zveřejněny na internetových stránkách
HZS Olomouckého kraje v sekci „Informace pro jednotky SDH“.
2.

Kurzy pořádané ve vzdělávacím zařízení spolku působícího na úseku požární ochrany
Vzdělávacím zařízením spolku působícím na úseku požární ochrany je i Ústřední hasičská škola
Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska Jánské Koupele. Termíny kurzů tohoto zařízení jsou
dostupné na internetové adrese: www.uhs.cz

Odbornou přípravu jednotek SDH v rámci jednotlivých územních odborů zajišťují:
ÚO

Jméno

E-mail

Olomouc
Prostějov
Přerov
Šumperk
Jeseník

Vladimír Vilímek
Ing. Michal Hrubý
Ing. Leoš Janáček
Bc. Kamil Heiser
Ing. Jan Pastucha

vladimir.vilimek@hzsol.cz
michal.hruby@hzsol.cz
leos.janacek@hzsol.cz
kamil.heiser@hzsol.cz
jan.pastucha@hzsol.cz

Telefon

Adresa

950 770 318 Schweitzerova 91, Olomouc
950 775 065
Wolkerova 6, Prostějov
950 781 063 K Moštěnici 375/9a, Přerov
950 785 063
Nemocniční 7, Šumperk
950 791 020
U Bělidla 1/1258, Jeseník

Děkujeme Vám za spolupráci při zajišťování akceschopnosti jednotek SDH.
S pozdravem

plk. Ing. Karel Kolářík v. r.
ředitel HZS Olomouckého kraje
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Příloha č. 1

Termíny kurzů pořádaných pro jednotky SDH formou kombinovaného studia
Název kurzu

Termín

Základní odborná příprava velitelů jednotek a
velitelů družstev (V-40)
– pro nové velitele jednotek a družstev JPO II, III, V a VI

23. 09., 14. 10. a 15. 10. 2022

Základní odborná příprava velitelů jednotek a
velitelů družstev (V-40)
– pro nové velitele jednotek a družstev JPO II, III, V a VI

13. 05., 03.06 a 04. 06. 2022

Základní odborná příprava strojníků JPO II a JPO
III (S-40)
– pro nové strojníky jednotek JPO II a III
Specializační kurz pro obsluhovatele motorových pil
(MP-64)
– pro nové obsluhovatele motorových pil
– formou e-learningu a praktického výcviku
Vyprošťování u dopravních nehod pro jednotky SDH
(VDN-24)
– základní odborná příprava pro členy jednotek SDH
předurčených v plošném pokrytí Olomouckého kraje
pro dopravní nehody

07. 10., 21. 10., 22. 10. 2022

Základní odborná příprava techniků ochrany
obyvatelstva v jednotkách SDH (T OOB-16)
– praktický výcvik + e-learning

(24 hod.)

(24 hod.)

(24 hod.)
březen 2022

20. 05. – 21. 05. a 27. 05. 2022
(24 hod.)

Organizátor kurzu
ÚO Prostějov

ÚO Přerov

KŘ Olomouc

KŘ Olomouc a SLŠ Hranice

ÚO Přerov

09. 09. 2022

ÚO Prostějov + ÚO Olomouc + ÚO Přerov

08. 10. 2022

ÚO Jeseník + ÚO Šumperk

Kontakt
michal.hruby@hzsol.cz
950 775 065
leos.janacek@hzsol.cz
950 781 063
vladimir.vilimek@hzsol.cz
950 770 318
vladimir.vilimek@hzsol.cz
950 770 318
leos.janacek@hzsol.cz
950 781 063
michal.hruby@hzsol.cz
950 775 065
kamil.heiser@hzsol.cz
950 785 063

Termíny kurzů pořádaných pro jednotky SDH formou prezenčního studia (dle jednotlivých ÚO)
Název kurzu
Vyprošťování u dopravních nehod pro jednotky
SDH (VDN-8)
– pravidelná odborná příprava pro členy jednotek SDH
předurčených v plošném pokrytí Olomouckého kraje
pro dopravní nehody (8 hod.)

Rozšířená činnost ve výšce a nad volnou hloubkou
pro vybrané jednotky SDH (VVH-24)
– jen pro vybrané jednotky SDH obcí
– vybrané jednotky budou osloveny ze strany HZS OLK
(24 hod.)
Základní odborná příprava nositelů dýchací
techniky (NDT-16)
– podmínkou přijetí do kurzu je předložení lékařského
posudku dle NV č. 352/2003 Sb., s vyznačením funkce
nositel dýchací techniky (16 hod.)
IMZ – instruktážně-metodické zaměstnání pro
jednotky kategorie JPO V předurčené k plnění
úkolů ochrany obyvatelstva
– jen pro jednotky SDH obcí předurčené v plošném
pokrytí Olomouckého kraje (předurčenost I nebo K)

ÚO Olomouc

ÚO Prostějov

10. 06. 2022
11. 06. 2022
16. 09. 2022
17. 09. 2022

11. 11. 2022
25. 11. 2022
09. 12. 2022

Organizátor kurzu (IMZ)
ÚO Přerov
ÚO Šumperk

27. 05. 2022
10. – 11. 06. 2022
16. 09. 2022,
23. – 24. 09. 2022

16. 09. 2022
30. 09. – 01. 10. 2022
21. 10. 2022
04. – 05. 11. 2022

07. 10. 2022
14. 10. 2022

10. 06. 2022,
24. – 25. 06. 2022
23. 09. 2022,
28. – 29. 10. 2022

16. 09. 2022
23. 09. 2022
24. 09. 2022

ÚO Jeseník

08. 10. 2022

30. 09. 2022,
14. – 15. 10. 2022

25. – 26. 11. 2022

20. – 21. 05. 2022

21. – 22. 10. 2022

09. – 10. 09. 2022

14. – 15. 05. 2022

14. 10. 2022

08. 10. 2022

16. 09. 2022

21. 10. 2022

24. 09. 2022

Termíny kurzů pořádaných pro jednotky SDH formou prezenčního studia (pro všechny JSDHO v kraji)
Termín

Organizátor
kurzu

Základy zdravotnických znalostí (ZZZ-16)

02. – 03. 12. 2022

ÚO Prostějov

Základní odborná příprava techniků v jednotce SDH (T-16)

04. – 05. 11. 2022

ÚO Přerov

14. – 15. 10. 2022

KŘ Olomouc

Název kurzu

Základní odborná příprava strojníků (S-16)
– odborná příprava k získání odborné způsobilosti strojníka jednotek SDH obcí kategorie
JPO V, které disponují CAS nebo AS

Kontakt
michal.hruby@hzsol.cz
950 775 065
leos.janacek@hzsol.cz
950 781 063
vladimir.vilimek@hzsol.cz
950 770 318

Termíny kurzů pořádaných pro jednotky SDH formou e-learningového studia
Organizátor kurzu
Název kurzu

Kontakt
KŘ Olomouc

Odborná příprava velitelů jednotek a velitelů družstev k prodloužení odborné způsobilosti (V-8)
– pro prodloužení odborné způsobilosti je nutné se zúčastnit alespoň třikrát během pěti let (8 hod.)
Odborná příprava strojníků jednotek kategorie JPO II, III, V a JPO VI s CAS či AS k prodloužení
způsobilosti po pěti letech od získání odborné způsobilosti (S-16)
– prodloužení odborné způsobilosti (16 hod.)
Odborná příprava strojníků jednotek kategorie JPO V a JPO VI, kteří nemají ve výbavě CAS, nebo
AS (S-8) k získání a prodloužení odborné způsobilosti
– k získání nebo prodloužení odborné způsobilosti (8 hod.)

e-learning
přihlášení
do 31. 10. 2022
e-learning
přihlášení
do 31. 10. 2022
e-learning
přihlášení
do 31. 10. 2022

vladimir.vilimek@hzsol.cz
950 770 318

Termíny ostatních výcviků a instruktážně-metodických zaměstnání v roce 2022
Název kurzu

Termín

Organizátor

Výcvik v klecovém polygonu s dýchacími přístroji

kdykoli po dohodě

ÚO Prostějov

Instrukčně metodické zaměstnání „Hašení požárů v uzavřených
prostorech“ (flashover kontejner Hamry)

kdykoli po dohodě

ÚO Prostějov

Výcvik v polygonu KRYT s dýchacími přístroji

kdykoli po dohodě

ÚO Prostějov

Obsluha radiostanic v jednotce SDH (dle řádu služeb)

kdykoli po dohodě

ÚO Prostějov

Kontakt
michal.hruby@hzsol.cz
950 775 065
michal.hruby@hzsol.cz
950 775 065
michal.hruby@hzsol.cz
950 775 065
michal.hruby@hzsol.cz
950 775 065

