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VNITŘNÍ ORGANIZACE 

JEDNOTKY SDH OBCE / PODNIKU

Jednotka SDH obce nebo podniku

Jednotku SDH obce/podniku tvoří členové jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce/podniku, a osoby vykonávající službu
v jednotce jako svoje zaměstnání.

Zřízení jednotky SDH obce nebo podniku 

(§ 68 zákona č.133/1985 Sb., o PO)

Obecní jednotka

Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.

Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru

kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje

a odvolává starosta obce.

Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku PO.
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VNITŘNÍ ORGANIZACE 

JEDNOTKY SDH OBCE / PODNIKU

Podniková jednotka

• Právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby mohou zřídit

jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku.

• Velitele této jednotky po vyjádření hasičského záchranného sboru

kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele jmenují

a odvolávají právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.

• Počet členů a vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů

podniku stanoví na základě výsledků posouzení požárního

nebezpečí nebo dokumentace zdolávání požárů hasičský

záchranný sbor kraje.
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VNITŘNÍ ORGANIZACE 

JEDNOTKY SDH OBCE / PODNIKU

Struktura jednotky SDH obce nebo podniku

Členové (dále jen "hasiči") jsou v jednotce rozděleni do družstev.

• Družstvo tvoří velitel družstva a dalších pět hasičů.

(min. 1 velitel a 1 strojník + 4 hasiči)

• Družstvo o zmenšeném početním stavu, tvoří velitel družstva 

a další tři hasiči.

(min. 1 velitel, 1 strojník + 2 hasiči)
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VNITŘNÍ ORGANIZACE 

JEDNOTKY SDH OBCE / PODNIKU

Organizovaný výjezd

Počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané kategorii jednotky, 

tzv. organizovaný výjezd, je tvořen

družstvem o zmenšeném početním stavu ve složení:

1 velitel, 1 strojník + 2 hasiči.
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VNITŘNÍ ORGANIZACE 

JEDNOTKY SDH OBCE / PODNIKU

Úkoly jednotlivých členů jednotky SDH obce/podniku

Velitel jednotky - organizační řízení

Koncepčně a metodicky řídí jednotku v organizačním řízení,

zodpovídá zejména za vedení evidence týkající se činnosti

a zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH, řídí odbornou

přípravu členů jednotky. Předkládá zřizovateli návrhy na zlepšení

činnosti jednotky SDH. Zodpovídá za akceschopnost jednotky.

Operační řízení

V operačním řízení velí jednotce při zásazích, provádí průzkum

mimořádné události, určuje priority zásahu, rozhoduje o záchraně,

evakuaci osob, určuje způsob její provedení a pořadí

zachraňovaných a evakuovaných, rozhoduje o nasazení sil

a prostředků na zdolání mimořádné události.

Provádí záchranné práce a hasební zásah. 
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VNITŘNÍ ORGANIZACE 

JEDNOTKY SDH OBCE / PODNIKU

Úkoly jednotlivých členů jednotky JSDH obce/podniku

• Velitel družstva, zástupce VJ

V době nepřítomnosti velitele jednotky jej zastupuje.

V operačním řízení provádí průzkum mimořádné události,
rozhoduje o prioritách zásahu, rozhoduje o nasazení sil
a prostředků, určuje způsob záchrany a evakuace a jejich
provedení. Provádí záchranné práce a hasební zásah.

Velitel družstva

V organizační řízení se podílí na zabezpečování akceschopnosti 

jednotky.

V operačním řízení provádí průzkum mimořádné události, 
rozhoduje o prioritách zásahu, rozhoduje o nasazení sil 
a prostředků, určuje způsob záchrany a evakuace a jejich 
provedení. 

Provádí záchranné práce a hasební zásah.
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VNITŘNÍ ORGANIZACE 

JEDNOTKY SDH OBCE / PODNIKU

Úkoly jednotlivých členů jednotky jednotky SDH obce/podniku

• Hasič

V organizačním řízení provádí údržbu svěřených osobních
ochranných pomůcek a drobnou údržbu techniky na příkaz velitele.
Zúčastňuje se odborné přípravy v jednotce.

V operačním řízení provádí záchranné práce a hasební zásah dle 

příkazů velitele. 
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VNITŘNÍ ORGANIZACE 

JEDNOTKY SDH OBCE / PODNIKU

Funkčního složení jednotky SDH obce:

 velitel                                                   …………………………..……..

 velitel družstva/ zástupce VJ               ………………………..……….

 velitel družstva                                     …………………………….…..

 strojník                                                 ………………………………...

 hasič                                                    ...……………..…………….….
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VNITŘNÍ ORGANIZACE 

JEDNOTKY SDH OBCE / PODNIKU

Úkoly služeb

• Strojní služba (STR služba) udržuje provozuschopnost

 požární techniky a věcných prostředků požární ochrany
vybavených pohonnou částí včetně jejich základního
příslušenství

 hydraulických vyprošťovacích zařízení

 a zajišťuje údržbu opravárenských, diagnostických a dalších
obdobných zařízení.

• Spojová a informační služba udržuje v provozu

 linkové a rádiové přenosové prostředky

 zařízení systému varování a vyrozumění včetně jejich
koncových zařízení

 a udržuje v provozu informační systémy včetně koncových
zařízení sítí a prostředků výpočetní techniky.
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ÚKOLY ČLENA DOBROVOLNÉ JEDNOTKY VE 

VZTAHU K PROSTŘEDKŮM SPECIÁLNÍCH SLUŽEB

Akceschopnost požární techniky a věcných prostředků PO je 
v jednotkách PO zabezpečována prostřednictvím speciálních 
služeb.

Věcné zařazení věcných  prostředků PO a mobilní požární techniky

do působnosti jednotlivých služeb určují řády jednotlivých služeb.

• chemické služby

• technické služby

• strojní služby

• spojové služby

• informační služby
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ÚKOLY ČLENA DOBROVOLNÉ JEDNOTKY VE 

VZTAHU K PROSTŘEDKŮM SPECIÁLNÍCH SLUŽEB

Chemická služba (CH služba)

CH služba udržuje provozuschopnost věcných prostředků požární 

ochrany, zejména:

• dýchací techniky,

• prostředků pro práci s nebezpečnými látkami,

• pro dekontaminaci,

• pro detekci plynů a nebezpečných látek 

• a dále poskytuje odbornou podporu při zásahu jednotek v prostředí 

nebezpečných látek na místě zásahu a pro ochranu obyvatel.
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Ilustrační příklady 

věcných prostředků CH služby

Přetlakový dýchací přístroj

Dekeční přístroj plynů Protichemický ochranný oblek
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ÚKOLY ČLENA DOBROVOLNÉ JEDNOTKY VE 

VZTAHU K PROSTŘEDKŮM SPECIÁLNÍCH SLUŽEB

Technická služba (T služba)

T služba udržuje provozuschopnost věcných prostředků požární 

ochrany, zejména:

• hasiv a prostředků pro práci pod hladinou,

• požárních hadic, požárních armatur, 

• záchranných pneumatických a vyprošťovacích zařízení bez 

motorového pohonu, 

• prostředků pro práci ve výšce, nad volnou hloubkou nebo 

pro činnost na vodní hladině,

• a dále poskytuje odbornou podporu veliteli zásahu při zásahu 

jednotek vyžadujících nasazení věcných prostředků T služby.
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Ilustrační příklady 

věcných prostředků T služby

Hasicí přístroj - práškový

Požární hadice B

Kombinovaná proudnice

Nastavovací žebřík
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Ilustrační příklady 

věcných prostředků T služby

Svítilna v nevýbušném provedení

Hadicové klíče

VRVN-1

Dvoudílný trhací hák
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Ilustrační příklady 

věcných prostředků T služby

Krční límec

Košová nosítka

Pracovní polohovací pás

Statické lano
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Ilustrační příklady 

věcných prostředků T služby

Zvedací vaky

Nafukovací člun

Těsnicí vaky

Vesta pro práci ve vodě
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Ilustrační příklady 

věcných prostředků T služby

Přilba pro 
hasiče

Zásahová obuv
Třívrstvý zásahový oděv 
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ÚKOLY ČLENA DOBROVOLNÉ JEDNOTKY VE 

VZTAHU K PROSTŘEDKŮM SPECIÁLNÍCH SLUŽEB

Strojní služba (STR služba)

STR služba udržuje provozuschopnost věcných prostředků požární 

ochrany, zejména:

• požární techniky,

• věcných prostředků pro práci vybavených pohonnou částí, 

včetně jejich základního příslušenství,

• hydraulických vyprošťovacích zařízení

• a zajišťuje údržbu opravárenských, diagnostických a dalších 

obdobných zařízení.
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Ilustrační příklady 

věcných prostředků STR služby

Cisternová automobilová stříkačka

Velitelský automobil

Automobilový žebřík

Dopravní automobil
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Ilustrační příklady 

věcných prostředků STR služby

Přenosná stříkačka

Motorová pila

Přetlakový ventilátor

Hydraulické vyproš´tovací zařízení
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ÚKOLY ČLENA DOBROVOLNÉ JEDNOTKY VE 

VZTAHU K PROSTŘEDKŮM SPECIÁLNÍCH SLUŽEB

Spojová a informační služba

udržuje v provozu:

• linkové a rádiové přenosové prostředky,

• zařízení systému varování a vyrozumění včetně jejich 

koncových zařízení,

• udržuje v provozu informační systémy včetně koncových 

zařízení sítí a prostředků výpočetní techniky.



23

Ilustrační příklady 

věcných prostředků T služby

Vozidlová radiostanice 
analogová

Vozidlová radiostanice 
digitální

Ruční radiostanice
digitální

Ruční radiostanice
analogová
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ÚKOLY ČLENA DOBROVOLNÉ JEDNOTKY VE 

VZTAHU K PROSTŘEDKŮM SPECIÁLNÍCH SLUŽEB

Informační služba udržuje v provozu:

• informační systémy včetně koncových zařízení sítí,

• prostředky výpočetní techniky,

• provádí dohled přenosových sítí.

V podmínkách jednotek SDH obcí a podniků není běžně 

zřizována. 

Koncová zařízení informačních systémů a prostředky výpočetní 

techniky jsou v rámci těchto jednotek PO používány v převážné 

většině na úrovni „běžných“ uživatelů.
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ÚKOLY ČLENA DOBROVOLNÉ JEDNOTKY VE 

VZTAHU K PROSTŘEDKŮM SPECIÁLNÍCH SLUŽEB

Obecné úkoly k zabezpečení úkolů jednotlivých  služeb

Kontroly provozuschopnosti požární techniky a věcných 

prostředků PO  

(§ 8 vyhl. č. 247/2001, o organizaci a činnosti jednotek PO)

Požární techniku a věcné prostředky PO mohou jednotky použít, 

jen pokud je provedena kontrola provozuschopnosti:

• před jejich zařazením k jednotce,

• před použitím, 

• po použití, 

• v pravidelných intervalech, 

• nebo podle podmínek, které stanovil výrobce, 

• a pokud je to nutné pro zajištění provozuschopnosti, také při 

střídání směn.
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ÚKOLY ČLENA DOBROVOLNÉ JEDNOTKY VE 

VZTAHU K PROSTŘEDKŮM SPECIÁLNÍCH SLUŽEB

Kvalifikační požadavky nositelů dýchací techniky

Člen jednotky PO může používat dýchací techniku po 

absolvování:

• základní odborné přípravy,

• specializačního kurzu nositelů dýchací techniky,

• pravidelného výcviku.

V rámci prohlubování odborných znalostí se hasiči určení 

k používání dýchacích přístrojů procvičí nejméně 1x za 3 měsíce 

v použití těchto přístrojů.
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ÚKOLY ČLENA DOBROVOLNÉ JEDNOTKY VE 

VZTAHU K PROSTŘEDKŮM SPECIÁLNÍCH SLUŽEB

Zdravotní podmínky

• zdravotní způsobilost ověřená nejméně 1x ročně v rámci 

preventivní lékařské prohlídky,

Úprava zevnějšku !!!

(§8 vyhl.č.247/2001, o organizaci a činnosti jednotek PO)

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.
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ÚKOLY ČLENA DOBROVOLNÉ JEDNOTKY VE 

VZTAHU K PROSTŘEDKŮM SPECIÁLNÍCH SLUŽEB

BEZPEČNÁ ÚPRAVA ZEVNĚJŠKU

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 těsnicí linie masky nebo 

polomasky. 
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ÚKOLY ČLENA DOBROVOLNÉ JEDNOTKY VE 

VZTAHU K PROSTŘEDKŮM SPECIÁLNÍCH SLUŽEB

Úkoly a povinnosti hasičů na úseku strojní služby

Základní podmínky pro používání prostředků STR služby

• stanovené kvalifikační požadavky

• zdravotní podmínky

- zdravotní způsobilost ověřená nejméně 1x ročně v rámci   

preventivní lékařské prohlídky.
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ÚKOLY ČLENA DOBROVOLNÉ JEDNOTKY VE 

VZTAHU K PROSTŘEDKŮM SPECIÁLNÍCH SLUŽEB

Kvalifikační požadavky pro používání prostředků STR služby

člen jednotky PO může používat prostředky STR po absolvování:

• základní odborné přípravy pro funkci hasič,

• základní odborné přípravy pro funkci strojník.

vstupní podmínka: 

1.  věk – 21 let, 

2.  držitel příslušné skupiny řidičského oprávnění v případě 

jednotky PO vybavené mobilní požární technikou.

(pozn.: u vybraných prostředků STR služby je pro jejich 

používání dostačující absolvování pouze specializačního kurzu 

– např. obsluha motorových řetězových pil apod.)
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ÚKOLY ČLENA DOBROVOLNÉ JEDNOTKY VE 

VZTAHU K PROSTŘEDKŮM SPECIÁLNÍCH SLUŽEB

Kvalifikační požadavky pro používání prostředků STR služby

• absolvování pravidelného výcviku – kondiční jízda

v rámci prohlubování odborných znalostí a dovedností hasiči

určení k řízení vozidel s právem přednostní jízdy, kteří v

průběhu 4 týdnů neřídili požární automobil určený pro výjezd

k zásahu anebo jiné motorové vozidlo stejné hmotnostní

kategorie,

absolvují bezodkladně kondiční jízdu v délce nejméně 10 km

bez použití výstražného zařízení.


