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Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaku HASIČ I - III
Metodický pokyn je vydáván v souladu s písm. d) odst. 1. § 75 zákona č. 133/1985 Sb. o požární
ochraně ve znění pozdějších předpisů, podle Stanov SH ČMS přijatých III. řádným sjezdem,
konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 a na jejich základě vydaným Organizačním řádem SH ČMS
prostřednictvím Ústřední odborné rady velitelů pro získávání jednotlivých stupňů znalostí členů SH
ČMS a k nim příslušejících odznaků SH ČMS - Hasič III. II. a I. stupně.
Tento metodický pokyn upravuje podmínky získání odznaku orientovaného na znalosti a dovednosti
z činností dobrovolného hasiče.
Je určen pro členy SDH, členy dobrovolných jednotek PO, kteří jsou řádnými členy SH ČMS a splní
předepsané podmínky tímto Pokynem.
Odznak Hasič I. – III. stupně nenahrazuje dřívější odznak Vzorný požárník I. – III.
stupně.
I.

Všeobecná ustanovení
1. Získání odznaku Hasič I. – III. stupně je vyvrcholením odborné přípravy členů SDH, kteří se nejen
zaměřují na represivní činnost.
2. Odznak má tři stupně, přičemž I. stupeň je nejvyšší.
3. Zkoušky pro získání odznaku I. stupně organizuje ústředí SH ČMS a to ve školských zařízeních
SH ČMS a nebo na jiném určeném místě, zkoušky pro získání odznaku II. stupně organizuje a
provádí Krajské sdružení hasičů (dále jen KSH) a III. stupně organizuje a provádí Okresní
sdružení hasičů (dále jen OSH). Případně mohou na organizaci a provádění zkoušek spolupracovat
všechny výše uvedené organizační jednotky a zkoušky na všech stupních můžou organizovat a
provádět též Ústřední hasičské školy (ÚHŠ) a Centrum hasičského hnutí (CHH).
K tomu účelu se na všech stupních zřizují zkušební komise.

II.
Podmínky pro získání odznaku
1. Uchazeč o získání odznaku Hasič I. – III. stupně podá písemnou přihlášku u Kanceláře SH ČMS,
KSH, OSH, případně ÚHŠ, CHH, který uchazeči sdělí termín zkoušky, případně i termíny
konzultací v příslušné radě velitelů.

2. Odznak Hasič III. stupně může získat uchazeč, který je členem SDH a je starší 18. let a složí
zkoušku z odborných znalostí před komisí.
3. Odznak Hasič II. stupně může získat uchazeč po uplynutí třech let od složení zkoušky Hasič III.
stupně. Odznak získá složením zkoušky před komisí.
4. Odznak Hasič I. stupně může získat uchazeč po uplynutí třech let od složení zkoušky Hasič II.
stupně. Odbornost získá složením zkoušky před komisí.
5. Zkoušky pro získání odznaku Hasič I. – III. stupně se skládají z následujících oblastí :
a) právní předpisy a předpisy SH ČMS , organizace PO,
b) prevence a ochrana obyvatelstva,
c) názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád-technický výcvik,
d) speciální zásahy, požární technika (záchranářská činnost) ,BOZP a nebezpečí u zásahu.
6. Hlavní formou přípravy uchazečů na zkoušky je příprava ve svém SDH a samostudium. Pro
získání odznaku I. – II. stupně je možné uspořádat doplňkovou formou kurzy organizované OSH,
KSH a ÚHŠ, CHH, nebo konzultace v příslušné odborné radě velitelů.
Učební materiály pro studium jsou ke stažení na stránkách www.dh.cz,

III.
Složení a činnost zkušebních komisí
1. Zkušební komise je složena z předsedy a minimálně dvou dalších členů. Komisi jmenuje příslušná
odborná rada velitelů nebo ředitel ÚHŠ a CHH. Předseda komise u odbornosti Hasič II. a III. musí
mít splněn vyšší stupeň, než který zkouší a u odznaku Hasič I stejný stupeň.
2. Předseda zkušební komise zodpovídá za průběh zkoušek, za objektivní hodnocení zkoušených a
řeší sporné případy v průběhu zkoušek.
3. Komise vede protokol o zkoušce, který podepisují všichni členové zkušební komise. Za vedení
protokolu o zkoušce zodpovídá předseda zkušební komise.

IV.
Způsob provádění zkoušek
1. Zkoušky jsou prováděny:
- písemnou zkouškou testem sestaveným ze všech oblastí (a,b,c,d)
- ústní zkouškou vykonanou nejpozději do 10 dnů od splnění testové části
2. Písemnou zkoušku testem pro získání odznaku zodpoví uchazeč pro získání odznaku:
Hasič III. stupně 6 - 10 otázek z prvních 1 - 30 otázek z každé oblasti (celkem 30 otázek)
Hasič II. stupně 7 - 12 otázek z prvních 1 - 40 otázek z každé oblasti (celkem 40 otázek)
Hasič I. stupně 8 - 15 otázek z prvních 1 - 50 otázek z každé oblasti (celkem 50 otázek)
Čas pro provedení zkoušky testem je dán počtem otázek tj. 30, 40, a 50 minut.

3. Při ústní zkoušce zodpoví uchazeč z každé oblasti (a,b,c,d) tématický celek:
Hasič III. stupně 1 celek - celkem 4 celky
Hasič II. stupně 2 celky - celkem 8 celků
Hasič I. stupně 3 celky - celkem 12 celků
4. Předseda zkušební komise má právo rozhodovat o časovém uspořádání zkoušek. Vždy je třeba
dodržet přiměřený čas na přípravu i vlastní zkoušku. V praxi to znamená, že v době ústní zkoušky
uchazeče se připravuje další adept.

V.
Hodnocení při zkouškách
1. Zkušební testy pro písemnou zkoušku jsou přílohou Směrnice pro získání odznaku Hasič I. II. a
III. stupně.
Přitom platí, že ze všech oblastí (a,b,c,d) je pro :
Hasič III. stupně 30 otázek - maximální počet chyb 6 - prospěl
Hasič II. stupně 40 otázek - maximální počet chyb 8 - prospěl
Hasič I. stupně 50 otázek - maximální počet chyb 10 – prospěl
Při větším počtu chyb (7, 9, 11 a více) je uchazeč hodnocen neprospěl.
2. Při ústních zkouškách je každá správně zodpovězená oblast hodnocena prospěl, v opačném
případě neprospěl.
3. Pokud uchazeč v písemné části neprospěl, nebude připuštěn k ústní zkoušce, pokud při ústní
zkoušce v některé oblasti neprospěl, nesplnil podmínky pro získání odznaku .
4. Zkoušku z nesplněné oblasti (opravnou zkoušku) může uchazeč vykonat nejpozději do 90 dnů u
odbornosti III. a II. stupně a do vyhlášení dalšího nejbližšího termínu SH ČMS pro I. stupeň.
Při nedodržení termínu musí uchazeč absolvovat celou zkoušku znovu (včetně testu).
5. Opravná zkouška může být komisí povolena z maximálně dvou nesplněných oblastí. Při nesplnění
více než dvou oblastí musí být vykonána celá zkouška znovu (včetně testu).
6. Ve výjimečném případě může zkušební komise povolit vykonání opravné zkoušky na závěr
zkušebního cyklu v den konání zkoušek a to pouze ze závažných důvodů (nevolnost, psychická
labilita apod.).

VI.
Získání odznaku absolventy středních a vysokých škol PO
1. Absolvent VŠB – katedry bezpečnostního inženýrství může požádat Kancelář SH ČMS o udělení
odznaku Hasič I. stupně po absolvování studia a při dodržení minimální doby členství tří let v
SH ČMS.
– provádí písemnou i ústní zkoušku pouze z oblasti (a)
K žádosti musí předložit kopii diplomu.

2. Absolvent střední školy PO může požádat KSH o udělení odznaku Hasič II. stupně po
absolvování studia a při dodržení minimální doby členství dvou let v SH ČMS.
– provádí písemnou i ústní zkoušku pouze z oblasti (a)
K žádosti musí předložit kopii vysvědčení.

VII.
Udělování odznaků
1. Odznaky Hasič III. stupně uděluje po úspěšném složení zkoušek OSH a vede evidenci o
udělených odznacích.
2. Odznaky Hasič II. stupně uděluje po úspěšném složení zkoušek KSH a vede evidenci o
udělených odznacích.
3. Odznak Hasič I stupně uděluje po úspěšném složení zkoušek Kancelář SH ČMS a vede evidenci
o udělených odznacích..
4. Odznaky Hasič I. – III. stupně uděluje po úspěšném složení zkoušek i Ústřední hasičská škola
SH ČMS a Centrum hasičského hnutí SH ČMS a vede evidenci o udělených odznacích..

VIII.
Nošení odznaků
Nošení odznaku Hasič I. – III. stupně upravuje stejnokrojový předpis. Nosí se vždy pouze vyšší
stupeň.

IX.
Závěrečná ustanovení
MP byl schválen VV SH ČMS dne 19. 6. 2014 a tímto dnem nabývá účinnosti a současně se ruší
platnost MP č. 3 ze dne 20. 11. 2010.
Úpravy a novelizaci testových otázek uvedených v příloze 3 provádí dle potřeby ústřední odborná
rada velitelů za spolupráce s ústředními radami prevence, ochrany obyvatel a vnitroorganizační.

X.
Přílohy
1) Protokol o splnění zkoušek k získání odznaku.
2) Vzor Osvědčení o získání odznaku.
3) Testové otázky včetně správných odpovědí
V Praze dne 19. 6. 2014

Ing. Karel Richter v.r.
starosta SH ČMS

