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Odznaky odbornosti na úseku represe
„HASIČ III. – I. stupně

„VELITEL SH ČMS“

„STROJNÍK SH ČMS“

Odznak odbornosti „HASIČ III. až I. stupně
Získání odznaku odbornosti Hasič III. – I. stupně je cílem členů SH
ČMS, kteří se chtějí vzdělávat a osvojovat si znalosti a dovednosti z
oblasti hasičských činností.
Odznak Hasič III. – I. stupně nenahrazuje dřívější odznak
Vzorný požárník III. – I. stupně platný do 20.1.2003

=
Získání odznaku HASIČ III. – I. stupně upravuje Metodický pokyn SH ČMS
č.4 ze dne 19. 6. 2014.
Odznak má 3 stupně přičemž I. stupeň je nejvyšší.

Odznak odbornosti „HASIČ III. stupně“
může získat člen SDH který:
1) Je starší 18. let, a
2) Podá písemnou přihlášku na OSH, a
3) Složí předepsanou zkoušku z odborných znalostí
před komisí.

Odznak odbornosti „HASIČ II. stupně“
může získat člen SDH který:
1) Je držitelem odznaku odbornosti Hasič III. stupně
minimálně 3 roky, a
2) Složí předepsanou zkoušku z odborných znalostí před
komisí.
A NEBO člen SDH který:
1) Je absolventem střední školy PO, a
2) Je členem SH ČMS minimálně 2 roky, a
2) Požádá KSH o udělení odznaku Hasič II. stupně, a
3) K žádosti přiloží kopii vysvědčení, a
4) Složí písemnou i ústní zkoušku před komisí pouze z
oblasti (a)..

Odznak odbornosti „HASIČ I. stupně“
může získat člen SDH který:
1) Je držitelem odznaku odbornosti Hasič II. stupně
minimálně 3 roky, a
2) Složí předepsanou zkoušku z odborných znalostí před
komisí.
A NEBO člen SDH který:
1) Je absolventem VŠB TU Ostrava – Fakulty
bezpečnostního inženýrství (obor TPO), a
2) Je členem SH ČMS minimálně 3 roky, a
2) Požádá Kancelář SH ČMS o udělení odznaku Hasič I.
stupně, a
3) K žádosti přiloží kopii diplomu, a
4) Složí písemnou i ústní zkoušku před komisí pouze z
oblasti (a)..

Zkoušky k získání odznaku HASIČ III. až I.
Zkoušky organizuje:
- pro získání odznaku III. stupně organizuje a provádí
OSH.
- pro získání odznaku II. stupně organizuje a provádí KSH
- pro získání odznaku I. stupně ústředí SH ČMS
(zpravidla se konají v Přibyslavi)
- na organizaci a provádění zkoušek mohou spolupracovat
všechny výše uvedené články
Zkušební komisi jmenuje příslušná odborná rada represe.
Je složena z předsedy komise a minimálně dvou dalších
členů. Předseda komise musí mít splněn vyšší stupeň než
který zkouší. (U zkoušek Hasič I. stejný stupeň)

Zkoušky k získání odznaku HASIČ III. až I.
Při zkoušce jsou ověřovány znalosti z těchto
stanovených oblastí:
a) právní předpisy a předpisy SH ČMS , organizace PO,
b) prevence a ochrana obyvatelstva,
c) názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řádtechnický výcvik,
d) speciální zásahy, požární taktika (záchranářská
činnost), BOZP a nebezpečí u zásahu
Zkoušky jsou prováděny:
1) Písemným testem (ze všech 4 stanovených oblastí)
2) Ústní zkouškou (ze všech 4 stanovených oblastí),
Počet otázek je stanoven dle stupně odbornosti.

Zkoušky k získání odznaku HASIČ III. až I.
Hasič III. stupně
a) Test 30 otázek ze souboru 120 otázek
(30 minut na vypracování, max. 6 chyb)
b) Ústní zkouška zodpovědět 1 celek z každé oblasti
(to je celkem zodpovědět 4 celky)
Hasič II. stupně
a) Test 40 otázek ze souboru 160 otázek
(40 minut na vypracování, max. 8 chyb)
b) Ústní zkouška zodpovědět 2 celky z každé oblasti
(to je celkem zodpovědět 8 celků)
Hasič I. stupně
a) Test 50 otázek ze souboru 200 otázek
(50 minut na vypracování, max. 10 chyb)
b) Ústní zkouška zodpovědět 3 celky z každé oblasti
(to je celkem zodpovědět 12 celků)

Odznak odbornosti „VELITEL SH ČMS“
Získání odznaku odbornosti „VELITEL SH ČMS“ upravuje
Metodický pokyn SH ČMS č.3 ze dne 13. 7. 2006.
(Metodický pokyn SH ČMS k získání odbornosti SH ČMS
v oblasti požární represe, a podmínek k získání odznaků
odbornosti SH ČMS „VELITEL SH ČMS“)

Odznak odbornosti „VELITEL SH ČMS“
V rámci SH ČMS se neorganizují speciální zkoušky, ale tento odznak
odbornosti přísluší řádným členům SH ČMS kteří:
1) Získají odbornou způsobilost pro výkon funkce velitele jednotky
SDH obce a jednotky SDH podniku podle Pokynu GŘ HZS ČR ze
dne 27.1.2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů
jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků (ten kdo má platné
osvědčení). Kurz V-40 + pravidelná prolongace na školení velitelů

A NEBO
1) Jsou zařazeni na funkci velitel u HZS ČR nebo HZS podniku a má
odbornou způsobilost pro výkon funkce velitele, a
2) Jsou členem SH ČMS minimálně 5 let.

Odznaky odbornosti „Velitel SH ČMS“ vydává Kancelář SH ČMS za úplatu
na základě předloženého potvrzení o získání odborné způsobilosti
„Velitele JPO“. Žádost potvrzuje příslušné OSH nebo KSH.

Odznak odbornosti „STROJNÍK SH ČMS“
Získání odznaku odbornosti „STROJNÍK SH ČMS“
upravuje Metodický pokyn SH ČMS č.3, ze dne 19. 6.
2014.
(Metodický pokyn SH ČMS k získání odbornosti SH ČMS
v oblasti požární represe a podmínek k získání odznaků
odbornosti SH ČMS „STROJNÍK SH ČMS““)

Odznak odbornosti „STROJNÍK SH ČMS“
V rámci SH ČMS se neorganizují speciální zkoušky, ale tento odznak
odbornosti přísluší řádným členům SH ČMS kteří:
1) Získají odbornou způsobilost pro výkon funkce strojníka u
jednotek SDH obce a jednotek SDH podniku podle Pokynu GŘ
HZS ČR č. 3/2014 ze dne 27. 1. 2014 k odborné přípravě a odborné
způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků (ten
kdo má platné osvědčení). Kurzy S-40, S-16 nebo S-8
A NEBO
1) Jsou zařazeni na funkci strojník u HZS ČR nebo HZS podniku a mají
odbornou způsobilost pro výkon funkce strojníka, a
2) Jsou členem SH ČMS minimálně 5 let.

Odznaky odbornosti „Strojník SH ČMS“ vydává Kancelář SH ČMS za
úplatu na základě předloženého platného osvědčení o odborné
způsobilosti „Strojníka JPO“. Žádost potvrzuje příslušné OSH nebo KSH.

Děkuji za pozornost
Otázky?
Ing. Vladimír Makeš,
člen OR Represe OSH Ústí nad Orlicí
Kontakt:
Tel: 725 886 033, 974 521 353
e-mail: vladimir.makes@pcr.cz

