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Metodický pokyn starosty SH ČMS
Ročník : 2004

V Praze dne: 16.7. 2004

Číslo: 2

Metodický pokyn SH ČMS k provádění přípravy odbornosti SH ČMS
v oblasti požární represe,
a podmínek k získání odznaků odbornosti SH ČMS
„STROJNÍK SH ČMS“
I.
Metodický pokyn je vydáván v souladu s písm. d) odst. 1. § 75 zákona č. 133/1985 Sb. o
požární ochraně ve znění platných předpisů, podle Stanov SH ČMS přijatých II. Řádným sjezdem,
konaným ve dnech 1.a 2. července 2000 a ve znění změn přijatých mimořádným shromážděním
starostů OSH dne 1.12. 2001 zaregistrovaných u MV dne 4.3. 2002 a na jejich základě vydaným
Organizačním řádem SH ČMS prostřednictvím Ústřední odborné rady velitelů pro zásady provádění
přípravy odbornosti, podmínky pro získávání odbornosti „Strojník SH ČMS“ a k ní příslušejícího
odznaku odbornosti „Strojník SH ČMS“
II.
Organizace a řízení přípravy odbornosti.
Přípravu odbornosti a semináře organizují a řídí Okresní (Krajské) odborné rady velitelů
a OSH ČMS v případné spolupráci s KSH nebo i samotná KSH a Ústřední hasičské školy SH ČMS,
po vzájemné dohodě i za spolupráce s Hasičskými záchrannými sbory krajů, místními Územními
odbory.
III.
Způsob provádění přípravy odbornosti.
Obsah přípravy odbornosti „Strojník SH ČMS“ je dán platným metodickým pokynem a
příprava ke zkouškám se provádí pomocí doporučené literatury samostudiem. V přiměřeném
rozsahu konzultací se školiteli v Ústředních hasičských školách.
IV.
Způsob ověřování znalostí a hodnocení úspěšnosti
Ověřování znalostí se pro odbornost Strojník SH ČMS provádí testem a ústní zkouškou
podle následujících zásad
- test pro odbornost obsahuje 40 otázek,
- praktická forma zkoušky z údržby požární techniky, která obsahuje 3 otázky
Pro úspěšné absolvování přípravy odbornosti se vyžaduje správné odpovědi 90 % testových
otázek, tj 36 správných odpovědí pro odbornost „Strojník SH ČMS“
Při nedosažení stanoveného % správných odpovědí, tj. při nesplnění testových otázek o
maximálně další dvě chybně zodpovězené (tj. 34 správných odpovědí) si může zkušební komise
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vyžádat ještě ústní odpovědi na maximálně tři otázky z daného stupně, a to jak na chybně
zodpovězené, tak i na vylosované. Jejich správné zodpovězení je bráno jako oprava a zkoušený je
hodnocen jako úspěšný.
Zkoušku odbornosti Strojník je možno absolvovat až po uplynutí min. 5. let členství v SH ČMS a
min věku uchazeče 15 let.
Další opravná zkouška po zkoušce neúspěšné se vykoná v termínu dohodnutém se zkušební komisí.
V.
Zkušební komise
Zkoušky na získání odbornosti Strojník SH ČMS organizuje a řídí ústředí SH ČMS,
s přenesením působnosti na okresní /krajské/ SH ČMS a Ústřední hasičské školy SH ČMS. Tyto,
zřídí komisi, která umožní členům SDH získání tohoto odznaku.
Zkoušky se doporučují jak písemnou formou, tak i praktické z požární techniky,
kterou strojník používá, nebo se s ní setkává, jak při zásazích, nebo výcviku.
Složení zkušební komise a její činnost :
1)

2)
3)
4)

Zkušební komise je složena z předsedy a minimálně dvou dalších členů.
Komisi navrhuje příslušná odborná rada velitelů / okresní nebo krajská /.
Předseda komise musí mít splněn minimálně odznak odbornosti „Strojník SH ČMS“ a
nebo Hasič I. stupně.
Předseda komise zodpovídá za průběh, za objektivní hodnocení zkoušených a řeší
sporné případy společně se zbývajícími členy komise
Komise vede protokol o zkoušce, který podepisují všichni členové zkušební komise.
Za vedení protokolu o zkoušce zodpovídá předseda zkušební komise.
Doporučuje se, konat tyto zkoušky ve spolupráci s příslušným HZS okresu
/ kraje /, pro přístupnost požární techniky, která je pro vykonání, zvláště praktické části
zkoušek nutná.
VI.
Zkoušky

Pro stále se zvyšující náklady na administrativu jsou zkoušky odbornosti „Strojník SH
ČMS“ zpoplatněny cenou 40,- Kč za osobu. Poplatek se hradí před vykonáním zkoušky
příslušnému OSH /KSH/ respektive ÚHŠ, které zkoušky provádí a v případě neúspěšnosti žadatele
je nevratný.
Zkušební testy pro písemnou zkoušku jsou uvedeny v příloze. Je na příslušné odborné radě
velitelů, jak sloučí otázky do testů, o obsahu 40 otázek. Maximální počet chyb pří písemné
zkoušce je 6 chyb. Pokud je chyb více, je uchazeč hodnocen – neprospěl. Při nesplnění
testových otázek o maximálně další dvě chybně zodpovězené (tj. 34 správných odpovědí) si může
zkušební komise vyžádat ještě ústní odpovědi na maximálně tři otázky z daného stupně, a to jak na
chybně zodpovězené, tak i na vylosované. Jejich správné zodpovězení je bráno jako oprava a
zkoušený je hodnocen jako úspěšný.
Při praktické zkoušce, která musí být nedílnou součástí těchto zkoušek, si uchazeč
vylosuje tři otázky z údržby požární techniky. Pokud nelze zajistit požární techniku potřebnou
k praktické části zkoušek, lze vyhovět uchazeči tím, že popíše tuto činnost, která je mu uložena
v otázkách pro údržbu. Pro složení praktické zkoušky, stačí zodpovědět 2 otázky správně.
Pokud uchazeč nesloží písemnou část zkoušky, nelze ho připustit ke zkoušce praktické.
Opravnou zkoušku uchazeč vykoná při dalším termínu, který vyhlásí příslušná ORV okresu
/ kraje /. Pokud uchazeč nesloží praktickou část zkoušek, opravné zkoušky vykoná pouze
z praktické části.
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Pokud se ale uchazeč nedostaví k opravné zkoušce v náhradním termínu, musí uchazeč
absolvovat celou zkoušku znova, tzn. písemnou i praktickou část.
Ve výjimečných případech lze připustit opravné zkoušky z praktické části na závěr
zkušebního cyklu v den konání zkoušek.
VII.
Dokumentace o zkoušce a stupni získané odbornosti
Zkušební komise vede potřebnou dokumentaci o průběhu a výsledku zkoušek.
Dokumentací o průběhu zkoušky je záznam ,obsahující
- název organizátora přípravy odbornosti a ověřováním znalostí,
- jméno a datum narození zkoušeného, jeho podpis,
- SDH, kde je zkoušený příslušný, č. členského průkazu,
- datum zkoušky,
- tabulku odpovědí testových otázek,
- záznam o výsledků testu a o výsledku zodpovězení případných dodatečných otázek,
- konstatování úspěšnosti (neúspěšnosti ) zkoušky podle bodu IV.
- jména a podpisy předsedy a členů zkušební komise
Vyplněnou dokumentaci o výsledku obou částí zkoušek předá komise příslušnému OSH
nebo KSH, které zkoušeného vyslalo.
Tato dokumentace slouží jako podklad pro vydání osvědčení a odznaku o získání dosažené
odbornosti „Strojník SH ČMS“ .
OSH, KSH nebo ÚHŠ na základě dokladu o kladném výsledku zkoušky vystaví osvědčení
odbornosti Strojník SH ČMS a vydá odznak odbornosti.
Osvědčení obsahuje zejména:
- název a místo organizační jednotky SH ČMS, vydávající osvědčení,
- jméno a datum narození, případně bydliště osoby, která zkoušku úspěšně složila,
- SDH, kde je zkoušený příslušný, č. členského průkazu,
- vyznačení absolvované odbornosti,
- datum vystavení osvědčení,
- razítko příslušné organizační jednotky SH ČMS,
- podpisy starosty příslušné organizační jednotky.
Toto osvědčení se vydávává pouze řádným členům SH ČMS,
Dokumentace se eviduje a uchovává v souladu se spisovým a archivačním řádem SH ČMS.
VIII.
Odznaky odbornosti Strojník SH ČMS
Odznak odbornosti Strojník SH ČMS přísluší pouze řádným členům SH ČMS, a to na
základě:
1) zkoušek odbornosti Strojník SH ČMS, které přísluší odznak odbornosti Strojník SH ČMS
2) odznaku odbornosti Hasič I. stupně jehož držitel může požádat ústředí SH ČMS / rozhoduje
ÚORV / , o udělení odznaku odbornosti strojník SH ČMS bez vykonání zkoušky, pokud
činnost strojníka vykonává, nebo vykonával v SDH po dobu 5 / pěti / let, při minimální
době 10/ deseti / let členství ve SH ČMS. Žádost potvrzuje příslušné SDH a OSH
3) u příslušníků HZS, zařazených ve funkci strojník, pokud je členem SH ČMS minimálně 5
/pět / let a má odbornou způsobilost „ strojník B“, může požádat o udělení odznaku
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odbornosti „Strojník SH ČMS“ bez vykonání zkoušky, OSH ČMS / KSH ČMS /, rozhoduje
příslušná ORV. Žádost potvrzuje příslušné OSH nebo KSH
4) u zaměstnanců HZS podniků, zařazených ve funkci strojník, pokud je členem SH ČMS
minimálně 5 /pět / let a má odbornou způsobilost „ strojník B“, může požádat o udělení
odznaku odbornosti „Strojník SH ČMS“ bez vykonání zkoušky, OSH ČMS / KSH ČMS /,
rozhoduje příslušná ORV. Žádost potvrzuje příslušné OSH nebo KSH.
Odznaky odbornosti „Strojník SH ČMS“ vydávají OSH, KSH nebo ÚHŠ, která je na základě
žádosti, obdrží od Kanceláře SH ČMS za úplatu.
Odznak odbornosti „Strojník SH ČMS „ uděluje po úspěšném složení předepsaných zkoušek
příslušná odborná rada velitelů OSH, KSH nebo ÚHŠ a vede evidenci o udělených odznaků,
kterou průběžně zasílá na Kancelář SH ČMS.
Umístění odznaku odbornosti Strojník SH ČMS na vycházkovém stejnokroji stanoví
Stejnokrojový předpis SH ČMS.
IX.
Ústřední hasičské školy SH ČMS
Tato zařízení provádí přípravu odbornosti Strojník SH ČMS a ověření znalostí podle výše
uvedených zásad, kopie předepsané dokumentace o získané odbornosti předávají patřičným OSH
nebo KSH podle příslušnosti členů.
X.
Závěrečná ustanovení
1) ÚORV SH ČMS si vyhrazuje právo rozšířit metodiku přípravy odbornosti Strojník SH ČMS a
podmínky k získání této odbornosti. Podle potřebných požadavků na vědomosti a odbornost SH
ČMS osob, věnujících se této činnosti ve sdružení nebo ve spolupráci s obcemi pro občany.
O přijatých změnách budou všechna OSH, KSH i ÚHŠ SH ČMS informována.
2) V případě změn v organizační struktuře budou tuto přípravu odbornosti zajišťovat složky,
nahrazující ty, které ji nyní organizují a řídí.
XI.
Přílohy
1) Vzor dokumentace (záznam) o průběhu zkoušky.
2) Vzor Osvědčení o získání odbornosti v oblasti požární represe (strojník) .
3) Testové otázky Strojník SH ČMS
V Praze dne 15.7. 2004

Ing. Karel Richter v.r.
Starosta SH ČMS
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Doporučená literatura:
Stanovy a soubor předpisů sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska přijaté II řádným sjezdem ve
dnech 1 a 2 července 2000 a ve znění změn přijatých mimořádným SS OSH dne 1.12. 2002.
Soubor předpisů PO (vydáno v nakladatelství HASIČI, s.r.o. v srpnu 2001)
Zákon 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Zákon 254/2001 Sb.
Zákon 240/2000 Sb.
Vyhláška MV č 246/2001
Vyhláška MV č 247/2001
Sbírka pokynů vrchního požárního rady - řád strojní služby z 2.1.1996
- řád chemickotechnické služby z 2.1.1996
Konspekty odborné přípravy jednotek PO z roku 1999 a 2001
Cvičební řád jednotek PO z roku 1998
Bojový řád jednotek z 29.10.2001 N1-21, S 1-6, O 1-12, P 1-24.
Požární taktika z roku 1999 vydané MV. ČR., G
Příručka strojníka (vydá nakladatelství HASIČI, s.r.o. v druhé polovině roku 2004)
Dálková doprava vody 1995
Tento materiál připravili:
Jan Aulický
Milan Kučera
Josef Gargula
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