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1. Charakteristika kurzu
Kurz je odborná příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti
příslušníků HZS ČR, zaměstnanců jednotek HZS podniků a členů jednotek SDH obcí nebo
podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách jako svoje zaměstnání, jsou zařazeni na
funkcích, k jejichž výkonu je služebními předpisy HZS ČR stanoveno splnění odborné
způsobilosti v rozsahu kurzu Taktické řízení.

2. Cíle vzdělávání
Absolvent kurzu získá potřebné znalosti a dovednosti stanovené normou znalostí pro funkci
velitele družstva, popř. další funkce stanovené služebními předpisy HZS ČR upravujícími
odbornou způsobilost, včetně organizace a provádění činností souvisejících s výkonem služby
jednotky PO na stanici, výukou odborných předmětů v oblasti zdolávání mimořádných
událostí a zpracováním dokumentů pro jednotky PO na úseku IZS a výkonu služby.

3. Rozsah znalostí absolventa
Absolvent kurzu je připraven zejména:
•

•

řídit činnost jednotky PO (družstva) při plnění standardních úkolů stanovených
jednotkám PO v době operačního i organizačního řízení ve funkci velitele jednotky
PO,
řídit zásah jednotek PO a koordinovat složky IZS na místě zásahu do rozsahu II.
stupně a vyšších stupňů požárního poplachu a II. stupně a vyššího stupně dle
poplachového plánu IZS.

4. Časová dotace
Organizační část kurzu / Předmět
1.
2.

Organizační část kurzu – zahájení kurzu, vstupní
přezkoušení, závěrečná zkouška, ukončení kurzu
Organizace požární ochrany
Zdolávání mimořádných událostí

Počet hodin
10
10
36
56 hodin (7
vyučovacích dní)

CELKEM

Prezenční výuka v rozsahu 15 vyučovacích hodin je nahrazena u vymezených témat
distanční výukou formou e-learningu a 1 hodina je vymezena na samostatné studium.
V pravomoci ředitele vzdělávacího zařízení je možnost úpravy obsahu učiva do 10 % rozsahu.
Výuku jednotlivých bloků v kurzu je vhodné doplnit o výměnu zkušeností účastníků kurzu.
Pozn.: 1 hodina = 1 vyučovací hodina v rozsahu 45 minut.

5. Podmínky pro zařazení do kurzu
•

Předložení dokladu o absolvování kurzu Taktické řízení Z nebo školy, jejíž absolventi
podle služebních předpisů HZS ČR splňují odbornou způsobilost stanovenou
v rozsahu tohoto kurzu.
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• Úspěšné absolvování ověření vstupních znalostí.

6. Materiální zajištění účastníků kurzu
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 kreslící potřeby.

6.3 Naturální náležitosti
• pracovní stejnokroj I.
Vzdělávací zařízení vybaví příslušníka dalšími ochrannými prostředky pro výcvik.
Vzdělávací zařízení může vyžadovat popřípadě i další náležitosti, které budou uvedeny
v povolání do kurzu.

7. Ukončení kurzu

Ukončení kurzu se provádí formou závěrečné zkoušky:
• ústní zkouška – odpověď na vybrané otázky z předem definovaných okruhů dle normy
znalostí velitel družstva,
• praktická zkouška – případová studie na řešení konkrétní mimořádné události z pozice
velitele jednotky, velitele úseku/sektoru, člena štábu velitele zásahu a velitele zásahu.

7.1 Doklad
Dokladem o ukončení kurzu je prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti.
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Učební osnovy

Vysvětlivky:
U
T
P
S
E

=
=
=
=
=

učebna
teorie
praxe
samostudium
e-learning

Učební osnovy kurzu Taktické řízení P, č.j. MV-84481-1/PO-PVP-2013ze dne 14. srpna
2013, se zrušují.
Tyto učební osnovy nabývají účinnosti dnem schválení.
Organizační část kurzu

Počet hodin: 10

Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

1

0,5

U

T

Zahájení kurzu
- organizační záležitosti (program kurzu,
ubytování, strava, bezpečnostní předpisy)

3

1

U

T

Vstupní přezkoušení
- ověření znalostí úrovně velitel družstva - test

4

8

U

T

Závěrečná zkouška
- ústní zkouška - otázky dle normy znalostí velitel
družstva
- praktická zkouška - případová studie

5

0,5

U

T

Ukončení kurzu

Téma výuky

Předmět:

1

Organizace požární ochrany

Blok

1.1 Systém organizace a řízení požární ochrany

Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

1.1

2

U

T/E

Poznámky

Počet hodin: 10
Počet hodin: 2

Téma výuky

Povinnosti právnických a fyzických osob na
úseku požární ochrany
−
−

dokumentace využitelná při zásahu (vnitřní a vnější
havarijní plán, dokumentace zdolávání požárů)
požárně bezpečnostní zařízení budov, nástupní
plochy, zásahová cesta

−

zásah na ověření signalizace EPS

−

součinnost VZ, majitele nebo provozovatele při
zdolávání mimořádných událostí

5

Poznámky

TŘ-P

MV-GŘ HZS ČR

Předmět:

1

Organizace požární ochrany

Blok

1.2 Jednotky PO a systém plošného pokrytí

Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

1.2.

0,5

U

T/E

Počet hodin: 10
Počet hodin: 0,5

Téma výuky

Poznámky

Požární poplachový plán kraje, stupně
požárního poplachu a jejich obsah, vazba
operačních a informačních středisek HZS ČR na
jednotky PO – úkoly a oprávnění

Předmět:

1

Organizace požární ochrany

Blok

1.3 Integrovaný záchranný systém

Počet hodin: 10
Počet hodin:

Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

1.3.1

1

U

T/E

Úrovně řízení v IZS – rozdělení, vzájemné
vazby, účel jednotlivých úrovní

1.3.2

0,5

U

T/E

Poplachový plán IZS, stupně poplachu IZS
a jejich obsah, vazba operačních a informačních
středisek IZS na složky IZS – úkoly a oprávnění

1.3.3

0,5

U

T/E

Náhrady v oblasti požární ochrany a IZS

Téma výuky
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Předmět:

1

Organizace požární ochrany

Blok

1.4

Výkon služby v organizačním řízení

Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

1.4.1

0,5

U

T/E

1.4.2

2

U

T

1.4.3

2

U

T

1.4.4

1

U

T/S

Počet hodin: 10
Počet hodin:

Téma výuky

5,5
Poznámky

Taktická a operační hodnota jednotky PO
– pojem jednotka v operačním řízení, skupina,
výjezd
– předurčenost jednotek PO a opěrné body HZS
ČR
Úkoly služeb v jednotce PO
– ustanovení řádů jednotlivých služeb, mající
vazbu na úkoly velitele jednotky PO
– pohotovostní zásoby SSHR u HZS ČR a jejich
použití
– prostředky pro zvýšení hasebního účinku hašení
– zachycování nebezpečných látek
– detekce a dozimetrie
Dokumentace v jednotce PO
– strážní kniha,
– služební poměr (přesčas, náhradní volno,
překážky v práci, ozdravný pobyt, dovolená)
– záznam o úrazu nebo dopravní nehodě
– zpráva o zásahu, dílčí zpráva o zásahu
– dopravní nehoda a fotodokumentace zásahu
Způsob vedení pravidelné odborné přípravy
v jednotce PO a její dokumentace
Zpracování prezentace odborného tématu (S)

Předmět:

2

Zdolávání mimořádných událostí

Počet hodin: 36

Blok

2.1

Řízení zásahu

Počet hodin: 36

Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

2.1.1

1

U

T/E

Téma výuky

Velitel zásahu
– organizace místa zásahu
– ustavení velitele zásahu při společném zásahu
složek IZS
– právo přednostního velení
– oprávnění velitele zásahu dle zákona o požární
ochraně a zákona o IZS
– zapojení složek IZS do zásahu s ohledem na
jejich kompetence
– vyžadování osobní a věcné pomoci při zásahu
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2.1.2

6

U

T

2.1.3

6

U

T/E

2.1.4

3

U

T/E

2.1.5

2

U

T

Řízení u zásahu
– rozhodovací proces u zásahu, priority činnosti na
místě zásahu, posouzení rizik a jejich působení
– velení a způsob komunikace na místě zásahu
(rozkaz, pokyn, příkaz, povel)
– prostředky řízení
– struktura velení u zásahu (pomocník, štáb
velitele zásahu)
– úkoly členů štábu velitele zásahu STAN
– spolupráce s obcí při zásahu
– velitelské stanoviště
– velitel sektoru, velitel úseku
– úkoly velitele jednotky PO na místě zásahu
– odvolání hasiče, jednotky PO z místa zásahu
– organizace spojení na místě zásahu
– práce se sdělovacími prostředky na místě zásahu
– ochrana osobních údajů, mlčenlivost
Společný zásah složek IZS
– úkoly a priority při společném zásahu složek IZS
a určení strategie zásahu
– úkoly vedoucích nebo velitelů složek IZS
– postupy a zkušenosti při společném zásahu
složek IZS
o STČ 04/IZS - letecká nehoda
o STČ 10/IZS - závažné poruchy
v plynulosti dopravy
o STČ-02/IZS - sebevražedné úmysly
a jednání
o STČ 14/IZS – útok aktivního střelce
(amok)
o STČ 16/IZS – vysoce virulentní nákazy
Bezpečnost a ochrana zdraví při zásahu
– druhy nebezpečí způsoby ochrany
– bezpečnost a ochrana zdraví osob poskytujících
osobní a věcnou pomoc
– ochranné pomůcky hasiče a jejich možná
variabilita u zásahu
– mezní situace při zásahu - ohrožení života,
zásahu a přerušení záchranných prací, překročení
technických parametrů prostředků a techniky
Strategické řízení v rámci IZS
– koordinace záchranných a likvidačních prací –
hejtman, starosta obce s rozšířenou působností
– krizové štáby
– vnější havarijní plán a úkoly HZS kraje
v ochraně obyvatelstva
– povodňový plán a záchranné práce,
– havarijní plán pro zachycování ropných látek na
vodní hladině
8
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2.1.6

1

U

T

Řídící důstojník HZS kraje. Velitelská pravomoc
– velící důstojník směny, velitel čety a jeho role
při III. a vyšším stupni poplachu - oprávnění
a úkoly

2.1.7

1

U

T

Organizace spojení se štábem velitele zásahu
a složkami IZS na místě zásahu

2.1.8

16

U

T

Praktický výcvik
- výcvik velitele zásahu se zaměřením a společný
zásah složek IZS nebo řízení štábu velitele zásahu
Aktuální a zásadní změny v předpisech
-

Bojový řád jednotek PO, Cvičební řád jednotek
PO, řády služeb, typové činnosti složek IZS na
místě zásahu

-

praktické zkušenosti a poznatky ze skutečných
zásahů - diskuze

Pozn.: Kurz bude rozdělen na skupiny, které se
budou střídat ve výuce výše uvedených témat.
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