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1. Charakteristika kurzu
Kurz je určen k získání odborné způsobilosti příslušníků HZS ČR stanovené zvláštním
předpisem 1) pro výkon odborné činnosti na úseku operačního řízení ve funkci operační
důstojník a vedoucí směny operačního a informačního střediska HZS ČR (dále jen „OPIS“).

2. Cíle vzdělávání
Hlavním cílem kurzu je připravit účastníky teoreticky a prakticky v rozsahu nezbytném pro
výkon služby na úseku operačního řízení do úrovně funkce operačního důstojníka
a vedoucího směny OPIS.

3.

Rozsah znalostí absolventa

Absolvent kurzu získá potřebné znalosti a dovednosti pro operační a organizační řízení
činnosti OPIS, koordinačních činností na operační úrovni IZS a zpracovávání koncepčních
materiálů na úseku operačního řízení. Absolvent kurzu:











je schopen vykonávat činnost operačního důstojníka a vedoucího směny na OPIS,
rozhoduje o vyslání sil a prostředků v případě odlišnosti od poplachového plánu,
zabezpečuje informační podporu veliteli zásahu,
zabezpečuje informování funkcionářů HZS ČR, státní správy a samosprávy o mimořádné
události,
zpracovává a aktualizuje dokumentaci OPIS a TCTV,
zabezpečuje plnění úkolů spojených s výkonem služby na OPIS,
zabezpečuje soustřeďování informací o akceschopnosti a činnosti jednotek PO a sil
a prostředků složek IZS na příslušném území,
je schopen vyhodnotit situaci ovlivňující potřebu sil a prostředků a organizovat potřebná
opatření na úrovni operačního řízení IZS,
umí předávat informace mezi taktickou a strategickou úrovní řízení IZS a krizového
řízení,
umí organizovat činnost na OPIS při rozsáhlých mimořádných událostech.

4. Časová dotace:
Organizační část kurzu / Předmět
Zahájení a sjednocení vstupních znalostí – vstupní test
1. Veřejná správa a vnitřní bezpečnost
2. Zdolávání mimořádných událostí
3. Krizové řízení a civilní nouzová připravenost
Závěrečné zkoušky, ukončení kurzu
Celkem

Počet hodin
2
6
62
2
8
80 hodin

V pravomoci ředitele vzdělávacího zařízení je možnost úpravy obsahu učiva do 10 % rozsahu.
Pozn.: 1 hodina = 1 vyučovací hodina v rozsahu 45 minut.
1

Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 3/2013 k odborné způsobilosti příslušníků Hasičského záchranného
sboru České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
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5. Podmínky pro zařazení
Podmínkou pro zařazení do kurzu je absolvování kurzu OŘ. Úspěšné absolvování vstupního
testu z oblasti znalostí nezbytných pro výkon funkce operačního technika.

6. Materiální zajištění účastníků
Účastník kurzu musí mít u sebe 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 do kurzu.

6.2 Vybavení pro účely výuky
− sešity,
− psací a kreslicí potřeby.

6.3 Naturální náležitosti
− pracovní stejnokroj I.
Vzdělávací zařízení může vyžadovat popřípadě i další náležitosti, které budou uvedeny
v povolání do kurzu.

7. Ukončení kurzu
Ukončení kurzu se provádí formou:
•
•

ústní závěrečné zkoušky – odpověď na vybrané otázky z předem definovaných okruhů,
praktické zkoušky - řešení konkrétní situace na OPIS z pozice operačního důstojníka.

Závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí jmenovanou ředitelem vzdělávacího
zařízení 2.

7.1 Doklad
Dokladem o ukončení kurzu je osvědčení o odborné způsobilosti.

2

Čl. 13 odst. 2 Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 7/2013, kterým se upravuje organizace odborné
přípravy ve vzdělávacích zařízeních Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR, Střední odborné
škole požární ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku a v Záchranném útvaru HZS
ČR.
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8. Učební osnovy
Vysvětlivky
U = učebna
T = teorie
P = praxe
Jsou-li v učebních osnovách uváděny odkazy na konkrétní právní předpisy, případně normy,
rozumí se tím vždy předpisy v platném znění.
Učební osnovy nabývají účinnosti 1. ledna 2020.

MV-generální ředitelství HZS ČR
Operační řízení II - Z

Učební osnovy kurzu

Zahájení a sjednocení vstupních znalostí –
vstupní test
Téma
číslo

Počet hodin:

80

Počet hodin:

2

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

Téma výuky

1

U

T

Organizace kurzu, denní řád vzdělávacího zařízení,
podmínky získání odborné způsobilosti

1

U

T

Sjednocení vstupních znalostí – vstupní test
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Učební osnovy kurzu
Předmět:

Počet hodin:
Počet hodin:

1 – Veřejná správa a vnitřní bezpečnost

Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

1.1

1

U

T

Kraje
• úkoly krajů na úseku IZS a krizového řízení včetně
činnosti krizového štábu,
• činnosti a úkoly krizového štábu kraje, struktura
a formy práce,
• činnosti a úkoly krizového štábu kraje, role HZS
kraje.

1.2

2

U

T

Obce s rozšířenou působností
• úkoly obcí na úseku přípravy a řešení mimořádných
událostí a krizových situací včetně činnosti
krizového štábu,
• činnosti a úkoly krizového štábu obce s rozšířenou
působností, struktura a formy práce,
• činnosti a úkoly krizového štábu obce s rozšířenou
působností, role HZS kraje.

1.3

1

U

T

Obce
• úkoly obcí na úseku přípravy a řešení mimořádných
událostí a ochrany obyvatelstva.

1.4

2

U

T

Ochrana vod
• úkoly OPIS v organizaci protipovodňové ochrany,
vůči veterinární správě, životnímu prostředí,
havarijní úniky na vodách.

Téma výuky
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Učební osnovy kurzu
Předmět:

Počet hodin:
Počet hodin:

2 – Zdolávání mimořádných událostí

Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

2.1

2

U

T

2.2

2

U

T

2.3

3

U

T/P

2.4

1

U

T

Téma výuky

Integrovaný záchranný systém
• vyžadování spolupráce v rámci IZS, složky IZS,
poplachové plány IZS,
• postavení a organizace operačních středisek.
Úkoly a oprávnění OPIS na úrovni taktického,
operačního a strategického řízení
• štáb velitele zásahu ve vazbě na OPIS (mobilní
operační středisko),
• spolupráce OPIS HZS ČR (mezi HZS krajů, OPIS
GŘ),
• štáb HZS kraje,
• řídící důstojník HZS ČR (územní odbor, ředitelství
HZS kraje, GŘ).
Specifické činnosti HZS ČR při zdolávání
mimořádných událostí
• Záchranný útvar HZS ČR - jak vyžadovat, čeho je
schopen, operačně taktické možnosti,
• operačně taktické možnosti vyplývající
z předurčenosti jednotek PO, opěrné body
a speciální prostředky,
• USAR, další moduly HZS ČR,
• chemické laboratoře HZS ČR,
• ústřední koordinace záchranných a likvidačních
prací,
• přeshraniční spolupráce, spolupráce na úrovni států,
• organizace a vyžadování letecké hasičské služby,
• psychologická služba HZS ČR,
• možnosti vyžadování prostředků (SSHR, centrální
síly),
• služební kynologie.
Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby
• struktura a úkoly zdravotnické záchranné služby
(ZZS) podle zákona o zdravotnické záchranné
službě a prováděcích předpisů,
• organizace operačního řízení ZZS,
• spolupráce v rámci IZS z hlediska ZZS.
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Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

2.5

1

U

T

Policie ČR
• struktura a úkoly Policie ČR podle zákona o Policii
ČR,
• organizace operačního řízení Policie ČR,
• spolupráce v rámci IZS z hlediska Policie ČR,
• využití letecké techniky Policie ČR při zásahu
(vrtulníky, drony, apod.).

2.6

2

U

T

Ostatní složky IZS
• osobní a věcná pomoc, dohody, smlouvy
o spolupráci, součinnostní dohody.

2.7

3

U

T

Opatření v oblasti ochrany obyvatelstva a činnost
OPIS a složek IZS v těchto oblastech
• vyrozumění a varování (sirény, SMS),
• ukrytí,
• evakuace,
• nouzové přežití,
• psychosociální pomoc, specifika ZZS a Policie ČR.

2.8

11

U

T/P

Dokumentace IZS na OPIS
• poplachový plán IZS (krajová specifika),
• typové plány a typové činnosti, podrobný rozbor
jednotlivých typových činností,
• havarijní plán kraje,
• vnější havarijní plány,
• zprávy o zásahu, statistické sledování.

2.9

2

U

T/P

Poskytování informací o mimořádných událostech
• komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky,
• informování služebních funkcionářů a určených
představitelů veřejné správy o mimořádných
událostech,
• hlášení o závažných mimořádných událostech na
OPIS generálního ředitelství HZS ČR.

2.10

3

U

T/P

Možnosti informační podpory OPIS
• vybavení OPIS IZS pro zajištění informační
podpory velitele zásahu,
• obsah a formy dokumentace zdolávání požáru,
• obraz společné operační situace,
• základy modelování účinků mimořádných událostí princip získávání informací (např. ČHMÚ).

2.11

14

U

T/P

Procesní schémata činnosti OPIS
• příjem tísňového volání,
• případové studie.

Téma výuky
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Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

2.12

13

U

P

Praktický výcvik
• řešení modelových situací (předpokládaná praxe na
trenažeru),
• komunikace s jednotkami PO a složkami IZS.

2.13

2

U

T

Technicko-taktické možnosti věcných prostředků
a požární techniky jednotek PO.

2.14

3

U

T

Taktické schopnosti jednotek PO (družstev, čet, …),
pojem jednotka, výjezd, parametry požáru, zpráva
o zásahu…

Téma výuky

Poznámky
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Učební osnovy kurzu
Předmět:

3 – Krizové řízení a civilní nouzová připravenost

Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

3.1

2

U

T/P

Počet hodin:
Počet hodin:

Téma výuky

80
2
Poznámky

Krizový plán kraje
• struktura, obsahová náplň krizového plánu kraje.
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Učební osnovy kurzu
Předmět:
Téma
číslo

Počet hodin:
Počet hodin:

Závěrečné zkoušky, ukončení kurzu
Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

8

U

T/P

Téma výuky

80
8
Poznámky

Zkouška odborné způsobilosti
• ústní zkouška,
• praktická zkouška.
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