
Sbory dobrovolných hasi čů okrsku Benešov 
 
__________________________________________________________________________ 
 

V Okrouhlé dne 23.11.2010 
 
Vážení kolegové hasiči, 
 
tak jak jsme si stanovili v plánu úkolů na  výroční valné hromadě SDH okrsku Benešov, je 
třeba se pustit do získávání odbornosti Hasič II. a III. stupně. Tato odborná příprava je 
určena pro velitele a další vyspělé členy dobrovolných jednotek PO. Odznak odbornosti 
může získat kterýkoliv člen SDH, pokud splní předepsané podmínky. V našem okrsku se tato 
odbornost bude pod mým vedením organizovat a následujícím zimním období.  
 
Průběh přípravy a samotné zkoušky budou pak organizovány z následujících oblastí: 
 
a) požární taktika, organizace PO, spojení a signal izace, BOZP a nebezpe čí u 

zásahu 
b) technické prost ředky, hasební prost ředky, zásobování vodou (praktický výcvik) 
c) technický výcvik )praktický výcvik) 
d) speciální zásahy (záchraná řská činnost + exkurze u HZS JmK) 
  
Přípravu rozdělíme tedy do 4 teoretických bloků doplněných praktickým výcvikem a 
konzultaci před závěrečnou zkouškou. Před přihlášením je si třeba ale uvědomit, že se bude 
jednat hlavně o samostudium ve Vašich volných chvílích. Je třeba mít na paměti to, že za 
pár hodin z Vás nikdo hasiče neudělá, že musíte nejprve chtít sami. 
 
Podmínky pro získání odbornosti : 
 
1. Uchazeč o získání odbornosti Hasič I - III stupně se musí písemn ě přihlásit  u OSH, který 
uchazeči sdělí termín zkoušky, případně i termíny konzultací v okresní odborné radě velitelů. 
 
2. Odbornost Hasič III stupně může získat uchazeč, který je minimáln ě 5 let členem SDH , 
pravidelně se zúčastňuje odborné přípravy a složí zkoušku z odborných znalostí před komisí. 
 
3. Odbornost Hasič II stupně může získat uchazeč po uplynutí t řech let od složení 
zkoušky odbornosti Hasi č III stupn ě. Odbornost získá složením zkoušky před komisí. 
 
Materiály potřebné pro studium Vám dodám v elektronické podobě, omezeném množství 
v písemné podobě, popřípadě doporučím, kde je možno materiály získat. Písemnou 
přihlášku mi zasílejte v elektronické podobě (naskenovanou s podpisem) případně 
v písemné podobě (poštou nebo osobně) na mou adresu a to nejpozději do 1. prosince 
2010. Po doručení přihlášek zajistím přihlášení u OSH, zajistím jmenování komise a 
stanovení termínu závěrečných zkoušek (budou až v roce 2011) a dále stanovím první 
termín a místo odborné přípravy. 
 
Další případné dotazy můžete směřovat na mě nebo na mého zástupce Pavola Herdu. 
 
Těším se na Vás a přeji pěkný den.                    

        
                                                                                 
                          Ing. Milan TLAMKA 
               velitel SDH okrsku Benešov 
Adresa: 
Ing. Milan TLAMKA 
Okrouhlá 200 
680 01 boskovice 
Tel.: 736 676 376 
Email:  tlamka.milan@seznam.cz 


