
 

 

MIN ISTER STVO VN ITR A 
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 
   
Č.j. MV–91768-4/PO-IZS-2010 

 
V Praze dne 20. prosince 2010 

Počet listů: 1 
Příloha: 1/6 

HZS krajů  
HZS hl. m. Prahy 

 
 
Plán kurzů ÚHŠ SH ČMS Bílé Poličany a Jánské Koupele na I. pololetí roku 2011 a sdělení 
účastnického poplatku pro účastníky odborné přípravy v roce 2011 
Vyřizuje: kpt. Ing. Alena Veselá, tel. 950819806 
   

V příloze Vám zasíláme pro Vaši potřebu plány odborných kurzů Ústředních 
hasičských škol občanského sdružení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen „SH 
ČMS“) Bílé Poličany a Jánské Koupele na I. pololetí roku 2011. 

Vzdělávací zařízení občanského sdružení SH ČMS jsou určena dopisem MV-
generálního ředitelství HZS ČR pod č.j. MV-91768-1/PO-IZS-2011 ze dne 14. října 2010 
podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 
jednotek PO, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., k provádění odborné přípravy k získání 
odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti velitelů 
a strojníků dobrovolných jednotek požární ochrany v roce 2011 (dále jen „odborná příprava“). 

   Dále Vám sdělujeme, že uvedená vzdělávací zařízení občanského sdružení SH ČMS 
Bílé Poličany a Jánské Koupele, které byly určeny výše uvedeným dopisem MV-GŘ HZS ČR 
k provádění odborné přípravy na rok 2011, budou jako pořadatel kurzů vyžadovat po 
účastnících odborné přípravy poplatek (po obcích nebo přímo od účastníků v kurzu) 
v následující výši:  

  

Délka trvání kurzu  Účastnický poplatek 
v Kč bez DPH 

Účastnický poplatek 
v Kč s DPH 20 % 

40 hodin 3 600 4 320 
24 hodin 2 100 2 520 
16 hodin 1 300 1 560 
8 hodin  550 660 

 
 
 
  Náměstek generálního ředitele HZS ČR   
 plk. Ing. František Zadina  

podepsáno elektronicky 

*MVCRX00HC2JT* 
MVCRX00HC2JT 
prvotní identifikátor 



 

  

Příloha k č.j. MV-91768-4/PO-IZS-2010 

Plán  kurzů  ÚHŠ  Bílé Poličany  I. pololetí  2011 

 LEDEN 
07.01. - 09.01.    Univerzita třetího věku                                                                       Druhý běh 
14.01.                  Řidiči                                                              7 hodin                         Profesní školení                 
14.01. - 16.01.    Univerzita třetího věku                                                                       Třetí běh  
21.01. - 22.01.    Velitelé, strojníci                                                                                  Jablonec n.N.*     
28.01. - 29.01.    Velitelé, strojníci                                                                                  Jablonec n.N. *  

ÚNOR 
04.02. - 05.02. Velitelé – cyklika                  16 hodin                          Územní odbor Trutnov 
08.02. - 12.02.     Velitelé                                                         40 hodin  
08.02. - 12.02.     Strojníci                                                       40 hodin 
17.02 -  18.02.      NDT                                                             16 hodin 
18.02. - 20.02.     Univerzita třetího věku                                                           Třetí běh 
25.02.- 27.02.      Velitelé, strojníci                                                                                  Jablonec n.N. * 

BŘEZEN 
04.03. - 05.03.      Velitelé    cyklika                                        16 hodin                         Královéhradecký kraj 
04.03.                   Strojníci  cyklika                                          8 hodin                         Královéhradecký kraj 
07.03. - 12.03. Obsluha motorových pil                 66 hodin            Vlastní pila 
11.03. - 13.03.     Univerzita třetího věku                                                                      Druhý běh 
18.03.                   Řidiči                                                             7 hodin  
18.03. - 20.03.     Univerzita třetího věku                                                                      Třetí běh 
25.03. - 26.03. Univerzita třetího věku                                                                      Zakončení obou skupin 
30.03. - 01.04.     Velitelé                                                         24 hodin 
31.03. - 01.04      Strojníci                                                       16 hodin  

DUBEN 
08.04.             .    Strojníci  cyklika                                          8 hodin                         Královéhradecký kraj             
08.04. - 09.04.     Velitelé    cyklika                                        16 hodin                         Královéhradecký kraj 
12.04. - 16.04. Velitelé                  40 hodin 
12.04. - 16.04. Strojníci                 40 hodin   
21.04. - 22.04. Nositelé DT                16 hodin                           
21.04. - 22.04. Technik dobrovolné jednotky PO             16 hodin     
27.04. - 29.04. Velitelé                 24 hodin 
28.04. - 29.04      Strojníci                             16 hodin                                 

KVĚTEN 
03.05. - 07.05.    Velitelé                                    40 hodin 
03.05. - 07.05.    Strojníci                                 40 hodin 
18.05. - 20.05.    Velitelé                                                         24 hodin 
19.05. - 20.05.    Strojníci                                                       16 hodin 
23.05. - 28.05.    Základní kurz hasič + NDT                       56 hodin 

 Datum konání kurzu     Typ  kurzu                                                      Hodin              Poznámka 



 

  

ČERVEN 
07.06. - 11.06. Velitelé                   40 hodin 
07.06. - 11.06. Strojníci     40 hodin 
15.06. - 17.06. Velitelé                  24 hodin 
16.06. - 17.06.     Strojníci                                             16 hodin 
 
* Kurz je organizován mimo Bílé Poličany 
 

UPOZORNĚNÍ: 

Odborná příprava je prováděna v souladu s Pokynem generálního ředitele HZS ČR 
a náměstka ministra vnitra č. 36/2003, ve znění pokynu č. 38/2005 a učebních osnov 
příslušných kurzů vydaných MV-generálním ředitelstvím HZS ČR pod  
č.j. PO-1018/IZS-2003, č.j. PO-3084-15/IZS-2005 . 

Posluchači kurzů nebo jejich vysilatelé dohodnou předem termíny s ÚHŠ a zašlou 
vyplněné přihlášky (nebo odhlášení), nejpozději jeden týden před konáním kurzu, aby nebyla 
blokována místa pro další zájemce.  

Na přihláškách je nutné uvést číslo telefonu vysílajícího obce (podniku), aby bylo 
možné navzájem se kontaktovat v případě, že kurz bude pro nedostatečnou naplněnost zrušen. 
Po dohodě s ÚHŠ je možno sjednat i jiný kurz a termín mimo program, s minimální účasti 10 
osob. 

Možnost nástupu do kurzu v předvečer je velice omezena. Proto je bezpodmínečně 
nutné tuto možnost předem závazně dojednat telefonicky s ÚHŠ. Bez této dohody nebude 
předčasné ubytování zajištěno!!! 

Další informace o cenách kurzů a pobytu v ÚHŠ Bílé Poličany jsou uvedeny na rubové 
straně přihlášky do kurzu. 

 
Adresa :  ÚSTŘEDNÍ HASIČSKÁ ŠKOLA 
                544 52  BÍLÉ  POLIČANY 
 
tel./fax.:  499694212            mobil : 724053535        e - mail   uhs.bp@tiscali.cz 
 

mailto:uhs.bp@tiscali.cz�


 

  

Sdružení hasičů ČMS, Ústřední hasičská škola, Jánské Koupele, 749 01  VÍTKOV 
(fax) 556 309 017, e- mail: hasici.skola@tiscali.cz, www.uhs.cz 

 
 

Plán odborných kurzů v ÚHŠ SH ČMS Jánské Koupele 
na I. pololetí roku 2011 

 
 

Měsíc: LEDEN 

Datum konání  Typ kurzu Hodin Poznámka 

14.1. – 16.1. universita 3. věku  pro již přihlášené, začátek 
v 17:00 hod. 

21.1. – 23.1. velitel 24  
22.1. – 23.1. strojník 16  

24.1. – 28.1. základy práce s PC  cena 4900,- Kč s DPH, další 
informace pod tabulkou 

29.1. – 30.1. NDT 16 podmínkou - vlastní dýchací 
přístroj 

29.1. – 30.1. 
základy zdravotnických 

znalostí pro členy 
dobrovolných jednotek PO  

16  

Měsíc: ÚNOR 
Datum konání  Typ kurzu Hodin Poznámka 

5.2. – 6.2. preventista PO dle §11 
zákona o PO   viz informace pod tabulkou, 

začátek v 17:00 hod. 

5.2. – 6.2. technik dobrovolné jednotky 
PO 16  

7.2. – 11.2. velitel 40  
7.2. – 11.2. strojník 40  

11.2. – 13.2. universita 3. věku  pro již přihlášené, začátek 
v 17:00 hod. 

11.2. – 13.2. noví vedoucí mládeže 
 – 1. část  začátek v 17:00 hod., cena za obě 

části 1200,- Kč 

14.2.-15.2. Kurz - Powerpoint  cena 1900,- Kč s DPH, další 
informace pod tabulkou 

18.2. – 20.2. velitel 24  
19.2. – 20.2. strojník 16  

26.2. – 27.2. 
základy zdravotnických 

znalostí pro členy 
dobrovolných jednotek PO  

16  

26.2. – 27.2. NDT 16 podmínkou - vlastní dýchací 
přístroj 

 



 

  

 
Měsíc: BŘEZEN 

Datum konání  Typ kurzu Hodin Poznámka 
4.3. – 6.3. funkcionáři KS SH ČMS  pro  Moravskoslezský kraj 

4.3. – 6.3. noví vedoucí mládeže 
– 2. část  začátek v 17:00 hod., cena za obě 

části 1200,- Kč 
7.3. – 11.3. velitel 40  
8.3. – 12.3. strojník 40  
18.3. – 20.3. školení JSDHO  24 pro JSDHO Radvanice a Havířov 

21.3. – 27.3. obsluha motorových pil 66 vybavení viz text pod tabulkou, 
cena 5900,- Kč včetně DPH 

26.3. – 27.3. vedoucí mládeže 16 pro OSH Olomouc 
 
Měsíc: DUBEN 

Datum konání  Typ kurzu Hodin Poznámka 
1.4. – 3.4. velitel 24  
2.4. – 3.4. strojník 16  

4.4. – 10.4. obsluha motorových pil  vybavení viz text pod tabulkou, 
cena 5900,- Kč včetně DPH 

4.4. – 8.4. 
základní odborná příprava 

členů dobrovolných 
jednotek PO  

 Bližší informace viz dole, cena 
3900,- Kč včetně DPH 

9.4. – 10.4. NDT 16 podmínkou - vlastní dýchací 
přístroj 

11.4. - 15.4. velitel 40  
11.4. – 15.4. strojník 40  

16.4. – 17.4. pravidelná odborná 
příprava velitelů  vyhrazeno pro okr. Opava 

 
Měsíc: KVĚTEN 

Datum konání  Typ kurzu Hodin Poznámka 
2.5. – 6.5. velitel 40  
2.5. – 6.5. strojník 40  

13.5. – 15..5. velitel 24  
14.5. – 15.5. strojník 16  

21.5. – 22.5. 
základy zdravotnických 

znalostí pro členy 
dobrovolných jednotek PO  

16  

21.5. – 22.5. technik dobrovolné 
jednotky PO 16  

 



 

  

Měsíc: ČERVEN 

Datum konání  Typ kurzu Hodin Poznámka 

11.6. – 12.6. 

základy zdravotnických 
znalostí pro členy 

dobrovolných jednotek 
PO 

16  

11.6. – 12.6. NDT 16 podmínkou - vlastní dýchací 
přístroj 

 
Odbornou přípravu provádí ÚHŠ Jánské Koupele v souladu s pokynem generálního 

ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 36/2003, ve znění pokynu č. 38/2005 
a učebních osnov příslušných kurzů vydaných MV–generálním ředitelstvím HZS ČR pod č.j. 
PO-1018/IZS-2003, č.j. PO-3084-15/IZS-2005.  

Začátky kurzů jsou stanoveny na 10:00 hod., pokud v poznámce není uvedeno jinak. 
Prezentace do 9.30 hod. 

Další kurzy lze do programu zařadit na základě konkrétního zájmu i v jiných termínech 
včetně COP. Nabízíme také zabezpečení odborné přípravy při dostatečném množství zájemců 
(i základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO) mimo školu na místě 
dohodnutém se zájemcem.  

Dovolujeme si doporučit pro velitele a strojníky JPOV, aby v zájmu vyšší úrovně 
odborné přípravy zvolili účast na dlouhodobějším kurzu, než je jim předepsán. Zvýšené 
finanční náklady však ponese vysílající obecní (městský) úřad.  

Na základě předchozí dohody lze k dopravě větší skupiny posluchačů do Jánských 
Koupelí využít autobus školy za režijní cenu. Pokud u kurzu není uvedena cena, pak se jedná 
o takový kurz, kde je cena určena MV-generálním ředitelstvím HZS ČR a v ceně kurzu jsou 
zahrnuty náklady na výuku, ubytování a stravování. ÚHŠ Jánské Koupele je plátcem DPH. 
Aktuální ceny kurzů jsou uvedeny na www.uhs.cz. 

Účastníci kurzu velitelů dostanou zdarma CD, na kterém najdou potřebné učební 
materiály. Některé další učební materiály si mohou účastníci kurzů zakoupit.  

ÚHŠ si vyhrazuje možnost zrušit kurz na základě malého zájmu. V tomto případě 
přihlášené zájemce bez prodlení budeme informovat. Zaslané přihlášky však jinak 
nepotvrzujeme.  

Podrobnější informace jsou součástí přihlášky do kurzu. Používejte prosím zásadně 
přihlášku stáhnutou z www.uhs.cz, kde jsou průběžně aktualizovány informace. Na této 
adrese také najdete podrobnější informace o škole včetně fotografií. Přihlášky prosíme 
zaslat nejpozději 14 dnů před začátkem kurzu společně s řádnou objednávkou 
vystavenou vysílající obcí, městem či podnikem. 

Informace rádi poskytneme i telefonicky na čísle 556 309 017, kontaktní osoby 
Ing. Karger a Ing. Vícha. 

 
Bližší informace o některých kurzech 

Kurz „Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO – od 1. 1. 
2005 platí „norma znalostí“ pro členy JSDH obcí a podniků (viz pokyn GŘ HZS ČR ze dne 
15. 4. 2003). Jsou v ní obsaženy minimální znalosti a dovednosti, které člen jednotky musí 
mít. S těmito znalostmi se počítá i v novém systému odborné přípravy a jsou základním 

http://www.uhs.cz/�


 

  

předpokladem pro účast v další odborné přípravě, např. velitelů JSDHO. Absolvováním kurzu 
se tedy zabezpečí požadavky na odbornou přípravu člena dobrovolné jednotky PO (splní 
„normu znalostí“), je přípravkou pro případná další odborná školení. Tato odborná příprava 
bohužel není spojena s nárokem na státní příspěvek. Podmínkou účasti je plná výbava 
hasiče pro zásah. 

Kurz „Obsluha motorových pil“ - podmínkou účasti je vlastní pila, potřebné pohonné 
hmoty a mazací látky, pracovní oblek (vícevrstvé kalhoty proti průřezu), pracovní obuv, 
rukavice, přilba, sekera, 2 klíny, dřevorubecká lopatka (obracečka). Pokud vlastníte pásmo, 
doporučujeme se také jím vybavit. Pro absolvování kurzu je nezbytný aktuální dobrý 
zdravotní stav. 

Kurz „NDT – nositelé dýchací techniky“ – nutná výbava: dýchací přístroj, pro 
každého jedna láhev plná, přilba, obuv, zásahový oblek. Podmínkou účasti zdravotní 
způsobilost.  

Kurz „Technik dobrovolné jednotky PO“ je určen MV-GŘ HZS ČR pro hasiče 
dobrovolných jednotek PO pověřených velitelem jednotky k plnění některých úkolů na úseku 
chemicko-technické služby. 

Kurz „Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO“ nově 
zařazený kurz do systému odborné přípravy členů jednotek PO. Osnovy kurzu vycházejí ze 
základní normy zdravotnických znalostí, schválené ČČK. Se souhlasem ČČK byla základní 
norma zdravotnických znalostí částečně upravena pro potřeby dobrovolných jednotek PO. 
Důraz je kladen na praktickou přípravu, škola je dobře vybavena potřebnými pomůckami.  

Kurz „Preventista PO“ - tento kurz je naplánován na základě § 11 (odst.6), zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Reaguje na základní změny 
v legislativě týkající se prevence a ochrany obyvatelstva v obcích. Náplní kurzu je aktuální 
legislativa, zpracování dokumentace PO obcí, úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva 
a preventivně výchovná činnost v obcích. Účastník získá osvědčení o odborné způsobilosti 
požární preventista právnické nebo podnikající fyzické osoby. Konání kurzu je podporováno 
HZS a je přislíbená účast lektorů z ředitelství HZS Olomouckého a Moravskoslezského kraje. 
Cena kurzu je 1800,- Kč včetně DPH, (v ceně kurzu je ubytování, strava a náklady na výuku). 
Doba konání: pátek až neděle, začátek v pátek v 17:00 hod.  

Kurz „Powerpoint“, zařazen především pro funkcionáře SH ČMS, kteří působí jako 
lektoři, anebo prezentují činnost dobrovolných hasičů. Obsahem kurzu je zejména: základní 
ovládání programu, tvorba jednoduché prezentace (vkládání textu, snímku, nastavení písma, 
barevný vzhled). Úprava vytvořené prezentace. Prohlížení a orientace v jiných prezentacích. 
Pro každého posluchače bude připraven počítač. Začátek kurzu v 10:0 hod. Cena kurzu 
1900,- Kč, včetně DPH. 

Kurz „Základy práce s PC“ – určen pro zájemce bez počítačové gramotnosti, anebo 
jen se základními znalostmi. Obsahuje zapnutí PC (Notebooku. Vypnutí. Přihlášení. 
Odhlášení. Ovládání. Pracovní plocha. Práce s okny (typy). Správa procesů. Ovládací panely. 
Struktury uložení dat (soubory, složky, označení). Okno „Tento počítač“, stromová struktura. 
Práce se soubory (kopírování, mazání, přesun), vyhledávání. Práce s košem, vytváření 
zástupců. Práce s obrázky, scanování, úprava. Multimedia. Instalace a odinstalování 
programů. Připojování zařízení, instalace ovladačů. Otevírání, vytváření a ukládání souborů. 
Formátování textu. Otevírání, vytváření a ukládání souborů. Pokročilejší funkce (generování 
obsahu, symboly, hromadná korespondence). Práce s tiskem. Pro každého posluchače bude 
připraven počítač. Začátek kurzu v 10:00 hod. Cena kurzu 4900,- Kč, včetně DPH. 
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