
Podmínky stáží JSDH na požárních stanicích HZS JmK 
 

1. Všeobecná ustanovení 
 
Praktické stáže budou umožněny pouze JSDH s územní působností kategorií JPO II 
a JPO III. Praktická stáž bude vykonána na územně příslušné požární stanici        
HZS JmK. 
 

2. Podmínky vykonání stáže 
 
A) 
JSDH kategorie JPO II       
Základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany stanovuje 
odbornou přípravu JSDH kategorie JPO II formou stáží na územně příslušných 
požárních stanicích HZS JmK1 v rozsahu 16 hodin ročně. Stanovený rozsah se 
vyčerpá během 2 stáží, a to způsobem schváleným územně příslušným velitelem 
požární stanice, kde bude stáž vykonána.  
 
JSDH kategorie JPO III 
Nad rámec základního zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární 
ochrany bude umožněna odborná příprava JSDH kategorie JPO III formou stáží na 
územně příslušných požárních stanicích HZS JmK v rozsahu 12 hodin ročně. 
Stanovený rozsah bude vyčerpán najednou tj. při 1 stáži. 
 
B) 
Stáže se může zúčastnit JSDH minimálně v počtu družstva o zmenšeném početním 
stavu 1+3. Členové budou odborně, zdravotně a fyzicky způsobilí k výkonu funkce 
v dané JSDH. Při nástupu na stáž velitel jednotky (velitel družstva) předloží platná 
zdravotní potvrzení a osvědčení o odborné způsobilosti účastníků stáže. V případě 
nepředložení požadovaných dokumentů nebude stáž umožněna. 
 
Velitel JSDH zašle e-mailem příslušnému veliteli územně příslušné stanice HZS JmK 
žádost minimálně 14 dní před požadovaným termínem vykonání stáže. Ten ji 
projedná s místně příslušným ředitelem ÚO HZS JmK a oznámí veliteli JSDH, zda 
byla praxe schválena případně se domluví na dalších podrobnostech výkonu stáže 
na PS HZS JmK.  Po skončení stáže bude velitel stanice informovat oddělení IZS na 
ÚO. 
 
Výkonem stáže členů JSDH obcí nelze doplňovat minimální početní stavy na 
požárních stanicích HZS JmK. 
 
V případě, že se jednotka nemůže stáže zúčastnit, je povinen velitel JSDH oznámit 
veliteli územně příslušné stanice HZS JmK neprodleně zrušení stáže a důvod 
zrušení. Tuto skutečnost oznámí však nejpozději 1 den před vykonáním dohodnuté 
stáže.  
 
Témata odborné přípravy během stáže budou každoročně stanovena v základním 
zaměření pravidelné odborné přípravy (počínaje rokem 2012).  

                                                           
1
 Stáže JSDH kategorie JPO II můžou být, po schválení ředitelem příslušného územního odboru, 

vykonány i na jiné než územně příslušné stanici. 



 
Na rok 2011 jsou určena následující témata (nutno přihlédnout k vybavení JSDH): 

1. Nastavovací žebříky – praktický výcvik s nastavovacími žebříky 
2. Přetlaková ventilace – hlavní zásady, výcvik s přetlakovými ventilátory 
3. Osvětlení místa zásahu – praktický výcvik s elektrocentrálami                           

a osvětlovacími stožáry, popř. přenosnými svítidly 
4. Zásady používání osobních ochranných prostředků 
5. Usměrňování dopravy na pozemních komunikacích 
6. Řád spojové služby – základy spojení s KOPIS, VZ atd. 
7. Výcvik nositelů dýchací techniky – znalost a obsluha, laická kontrola, 

zásady použití VDP 
 

Velitel příslušné požární stanice informuje o vykonané stáži JSDH na své stanici       
e-mailem vedoucího oddělení IZS a řízení JPO KŘ HZS JmK. 
 
C) Vybavení členů jednotky osobními a společnými ochrannými pracovními 
prostředky 
 
Všichni členové JSDH, kteří se zúčastní stáže, budou vybaveni jednotně níže 
uvedenými osobními ochrannými prostředky v organizačním a operačním řízení. 
 
Organizační řízení – pracovní stejnokroj II (kalhoty, blůza, šedé či jednobarevné 
triko s popiskem jen domovenka), čepice k pracovnímu stejnokroji II, polobotky 
tmavé, pracovní či zásahová obuv. Členové jednotky budou ustrojeni jednotně. 
 
Operační řízení – ochranný oděv pro hasiče třívrstvý (kalhoty a kabát), přilba pro 
hasiče, zásahová obuv pro hasiče holeňová, zásahové ochranné rukavice pro hasiče 
– pár.  
K osobním ochranným prostředkům je vhodné, aby členové JSDH byli vybaveni              
i ochranným oděvem pro práci v dešti (blůza, kalhoty nebo kombinéza) a obuví pro 
práci ve vodě (gumové holinky). 
 
Vybavení JSDH při stáži společnými ochrannými pracovními prostředky se odvíjí od 
činností, které se po jednotce vyžadují. Společné ochranné pracovní prostředky 
nejsou zpravidla přiděleny jednomu členovi, ale jsou uloženy tak, aby je mohl použít 
každý člen jednotky, pokud vykonává určitou specifickou činnost. Takovými 
prostředky jsou např. pracovní polohovací pás s karabinou s minimální pevností 22 
kN v podélném směru (pracovní polohovací systém), hasičská sekyrka, izolační 
dýchací přístroj, přilba pro práci s motorovou řetězovou pilou, reflexní ochranná 
vesta, protichemický ochranný oděv, ochranný oděv proti ohni nebo sálavému teplu 
apod. 
 
Ochranné pracovní prostředky musí odpovídat požadavkům stanovenými právními 
předpisy nebo technickými normami. 
 
D) Vybavení věcnými prostředky požární ochrany 
 
JSDH bude při stáži vybavena technicky způsobilým a plně funkčním vozidlem 
s kompletní technikou dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a 
činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. 



Další vybavení nad rámec požadavků vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a 
činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., se odvíjí 
z předurčenosti jednotky SDH obce pro záchranné práce, např. v systému 
předurčenosti pro záchranné práce při silničních dopravních nehodách. 
 
E)  
HZS Jihomoravského kraje poskytuje stáž JSDH zdarma. Vzhledem k dobrovolnému 
charakteru stáže HZS Jihomoravského kraje za její vykonání neposkytuje členům 
JSDH jakékoliv finanční plnění (odměnu), ani nekompenzuje případné výdaje 
vysílajícímu subjektu. 

 
3. Vlastní výkon stáže 

 
Dislokace JSDH bude po dobu stáže v místě územně příslušné stanice HZS JmK. 
Velitel stanice případně velitel čety (družstva) informuje KOPIS HZS JmK o výkonu 
stáže JSDH a to nejpozději v den stáže před nástupem. O výjezdu JSDH, společně 
s JPO HZS JmK, rozhodne operační důstojník KOPIS HZS JmK. 
 
Zahájení příslušné stáže je v 7.00 hod., konec stanoví předem velitel PS HZS JmK, 
nejpozději však v 19.00 hod. Výkon stáže JSDH bude probíhat v souladu s denním 
řádem výkonu služby HZS ČR. 
 
Před zahájením stáže (v případě JSDH kategorie JPO II před zahájením 1. části 
stáže) provede velitel stanice nebo jím určený příslušník instruktáž členů JSDH na  
bezpečnost osob a zdraví při práci, téma zásad bezpečného pohybu po stanici a 
bezpečnosti práce při výcviku a případném výjezdu (příloha č.2). Písemný záznam o 
proškolení bude uložený u velitele stanice nebo jím určeném příslušníkovi. 
 
O stáži JSDH bude proveden zápis ve strážní knize. Do strážní knihy bude zapsána 
jakákoli událost související se stáží (pracovní úrazy, odcizení, poškození majetku 
HZS JmK atd). 
 
Stážistům velitel stanice nebo jím podřízená osoba vyhradí prostor k uložení 
osobních věcí, dle svého uvážení má pravomoc uvážit zákaz mobilních telefonů a 
rozhodnout i o tom, jestli si mohou stážisté pořizovat video nebo obrazové záznamy. 
 
Při používání dýchacích přístrojů a obdobných věcných prostředků požární ochrany, 
jejichž provozuschopnost souvisí se zevnějškem hasiče, musí být hasiči upraveni tak, 
aby úprava jejich zevnějšku byla z hlediska provozu věcných prostředků požární 
ochrany bezpečná (mj. zákaz nošení náušnic a jiných viditelných ozdob). Za 
bezpečnou úpravu se považuje délka vlasů v obličejové části maximálně po obočí, 
nepřesahující ušní boltce a na krku maximálně dosahující po úroveň límce košile. 
Tvář musí být hladce oholena; povolen je pouze krátce střižený knír, který 
v neupraveném stavu nezasahuje do těsnící linie masky nebo polomasky. V případě 
nesplnění výše uvedeného, je oprávněn velitel stanice vyloučit hasiče ze stáže. 
 
JSDH bude v organizačním i operačním řízení podřízena veliteli jednotky HZS JmK 
resp. veliteli zásahu. 
 

 



Příloha č. 1 

Žádost o stáž JSDH na požární stanici HZS JmK 
 

 

Jednotka SDH obce:      …………………………  

Evidenční číslo JPO:     ………………………… 

Územně příslušná stanice HZS JmK:   ………………………… 

Starosta obce/městyse/města:    ………………………… 

Velitel JSDH (kontaktní osoba):………………………………Tel.: …............ 

Požadovaný termín stáže:    ………………………….  

 
Členové JSDH, kteří se zúčastní stáže 

Příjmení jméno 
Datum 

narození 
dd.mm.rrrr 

Funkce* 

Datum získání / 
prodloužení odborné 

způsobilosti 
dd.mm.rrrr/dd.mm.rrrr 

Nositel 
DT 

ano/ne 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 
Označení a volací značka techniky použité při stáži: 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Velitel JSDH se svým podpisem zavazuje, že členové, kteří se zúčastní stáže, jsou 
odborně, fyzicky i zdravotně způsobilí k výkonu služby v JSDH. 
 
 

                                                          ….…..………………………………. 
                   velitel JSDH 
 
Jako oprávněný zástupce zřizovatele JSDH žádám o umožnění vykonání stáže výše 
uvedených členů JSDH u HZS JmK, v případě kladného stanoviska HZS JmK je 
k této stáži jménem zřizovatele vysílám. 
 
 
            ………………………………………..                    
                                      starosta obce/městyse/města 
                          razítko 

Datum: 
 
 
* Velitel jednotky (VJ), velitel družstva (VD), strojník (S), hasič (H) 
 



Příloha č.2 

Všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na pracovištích HZS JmK. 

 

1) Na pracovištích HZS JmK se zaměstnanci řídí obecně závaznými právními i 
resortními předpisy, kterými se stanoví zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Každý zaměstnanec je povinen dbát o své zdraví a bezpečnost při 
práci, o ochranu zdraví a bezpečnost spolupracovníků a to i těch, kterých se 
bezprostředně dotýká jeho jednáni. 

2) Při práci na pracovištích HZS JmK je zaměstnanec povinen dodržovat tyto 
všeobecné zásady: 

 

 při chůzi si počínat opatrně, používat výhradně určených cest, vchodů a 
východů, které jsou k tomu určeny; 

 nezdržovat se bezdůvodně v nebezpečném prostoru, nebo na 
pracovišti kde nebyl pracovně zařazen nebo vyslán; 

 věnovat se plně a soustředěně práci, která mu byla přímým nadřízeným 
přidělena a se kterou byl řádně seznámen; 

 používat přidělené stroje, nástroje, přístroje a nářadí pouze po řádném 
seznámení se s návodem jejich obsluhy; 

 nedotýkat se pohyblivých částí přístrojů, strojů a nářadí, neodstraňovat 
kryty od elektrických částí a rozvodů; 

 je zakázáno svévolně zasahovat do elektrických součásti a zařízení; 

 dodržovat pořádek a čistotu na pracovišti, každou závadu, která by 

mohla ohrožovat zdraví a život zaměstnance nebo jeho 

spolupracovníků okamžitě ohlásit přímému nadřízenému a podle 

možností se zúčastnit na jejích odstranění;  

 nekonzumovat na pracovišti alkoholické nápoje, omamné nebo jiné 

nebezpečné látky nebo nastupovat do práce pod jejich vlivem; 

 je zakázáno kouření ve všech prostorách budov HZS JmK, kouření je 
povoleno jen na vyhrazených místech; 

 je zakázáno hořlaviny a jiné zdraví škodlivé látky přelévat do lahví nebo 

nádob od poživatin; 

 každé zranění nebo úraz, ke kterému by došlo při výkonu práce, 

neodkladně ohlásit svému nadřízenému a v případě nutnosti se nechat 

odborně ošetřit lékařem; 

 povinně se zúčastňovat školení, instruktáží nebo výcviku prováděných 

zaměstnavatelem (přímým nadřízeným) v zájmu zvyšování bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, případně se podrobit stanoveným zkouškám 

a lékařským prohlídkám. 

 

Všeobecné zásady požární ochrany: 
 

1) Na pracovištích HZS JmK se zaměstnanci řídí obecně závaznými právními  
resortními předpisy, kterými se stanoví zásady pro účinnou ochranu života a 
zdraví zaměstnanců a majetku zaměstnavatele před požáry a jinými 



mimořádnými událostmi. Každý zaměstnanec je povinen z hlediska požární 
ochrany počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru nebo výbuchu. 

   

2) Při práci na pracovištích HZS JmK je zaměstnanec povinen dodržovat tyto 

všeobecné zásady: 
 dbát na zvýšenou opatrnost při používání plynových, elektrických a jiných 

tepelných spotřebičů; neodkládat do jejich blízkosti hořlavé a jiné nebezpečné 
látky a materiály; spotřebiče používat pouze k účelu, pro které byly na 
pracovišti umístěny; po skončení pracovní doby zkontrolovat zda jsou 
spotřebiče řádně vypnuty; je zakázáno vynášet a instalovat vlastní tepelné 
spotřebiče za účelem jejich použití na pracovišti; 

 
 dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm na stanovených 

nebo otevřených pracovištích HZS JmK; 
 
 seznámit se s ustanoveními a dodržovat pokyny stanovené požárně 

poplachovými směrnicemi, případně požárním řádem pracoviště a 
evakuačním plánem objektu; 

 
 je zakázáno na pracoviště neoprávněně vnášet hořlaviny a jiné požárně 

nebezpečné látky; 
 
 neprodleně ohlásit přímému nadřízenému zjištěnou závadu, která,  by mohla 

vést ke vzniku požáru nebo výbuchu a dle svých možností se podílet na jejím 
odstranění; 

 
 seznámit se s rozmístěním, obsluhou a použitím přenosných hasicích přístrojů 

a nástěnných hydrantů na pracovišti;      
 
 v případě vzniku požáru osobně provést nebo se podílet na jeho uhašení 

pomocí přenosných hasících přístrojů nebo po vypnutí elektrického proudu též 
nástěnným hydrantem; vyhlásit požární poplach v souladu s požární 
poplachovou směrnicí a podílet se na dalších úkonech podle pokynů přímého 
nadřízeného nebo velitele útvaru požární jednotky; 

     
 je zakázáno poškozovat, neoprávněně používat nebo zcizovat věcné a 

technické prostředky požární ochrany; 
 
 dbát o volný přístup k věcným a technickým prostředkům požární ochrany, 

dále k hlavním uzávěrům vody, plynu, hlavním vypínačům elektrické energie a 
neustále dbát o volnou průchodnost všech komunikací včetně východu; 

 
 hlavní uzávěr vody,  plyn HUP, hlavní vypínač elektrické energie – obeznámit 

s umístněním.  
 

Školeným otázkám jsem porozuměl. 
 

V ……………………. dne:  X.X.2011       
   
 
        Podpis:       


