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1 .   Charakteristika kurzu  
Kurz NDT-16 nositelů dýchací techniky je určen pro členy dobrovolných jednotek PO a pro 
příslušníky HZS ČR, kteří při výkonu funkce používají dýchací přístroj mimo činnost 
v jednotce PO a neabsolvovali Nástupní odborný výcvik. 

2.  Cíle vzdělávání 
Cílem kurzu je připravit absolventa pro používání izolačního dýchacího přístroje po teoretické 
stránce (právní předpisy na úseku PO upravující a vztahující se především k činnosti v dané 
problematice, konstrukce izolačního dýchacího přístroje včetně ochranných masek), tak i po 
praktické stránce (výcvik s izolačním dýchacím přístrojem).  

3.  Rozsah znalostí absolventa 
Absolvent získá potřebné znalosti pro používání izolačního dýchacího přístroje ve smyslu 
§ 8 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění 
pozdějších předpisů. Nositelé dýchací techniky nesmí provádět seřizování dýchací techniky a 
plnění lahví na kompresorech. 

4. Časová dotace  

Předmět Počet hodin 
  1 - Vztah právních předpisů na úseku PO k dané problematice 4 
  2 - Izolační dýchací přístroj včetně ochranných masek 2 
  3 - Praktický výcvik s izolačním dýchacím přístrojem  7 
  4 - Ověření odborných znalostí, ukončení kurzu 3 

CELKEM 16 hodin 
  
5. Podmínky pro zařazení do kurzu:   

- je členem dobrovolné jednotky PO a absolvoval základní odbornou přípravu členů 
dobrovolných jednotek PO nebo 

- je příslušníkem HZS ČR 
- splňuje zdravotní způsobilost k použití dýchací techniky.  

6.  Materiální zajištění účastníků kurzu  
 Účastník kurzu musí mít u sebe doklady a vybavení pro účely odborné přípravy a musí 
být vybaven naturálními náležitostmi.  

6.1 Doklady 
- osobní doklady, 
- průkaz pojištěnce, 
- potvrzení o zdravotní způsobilosti účastníka kurzu 

6.2 Vybavení pro účely výuky 
- sešity, 
- psací a kreslící potřeby. 

6.3 Naturální náležitosti 
- pracovní stejnokroj II, zásahový oděv, obuv, rukavice, přilba, obličejová 

maska, izolační dýchací přístroj s přihlédnutím na vybavenost a možnosti své 
jednotky PO. 
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7. Ukončení kurzu 
 Kurz je ukončen závěrečným ověřením znalostí před tříčlennou komisí /praktické 
ověření znalostí, ústní ověření znalostí nebo písemné ověření (test)/. Předseda komise je 
jmenován ředitelem HZS kraje nebo ředitelem vzdělávacího zařízení MV-GŘ HZS ČR.  

7.1 Doklad o ukončení kurzu 
 Dokladem o ukončení kurzu je vydání potvrzení o absolvování kurzu.  

 

8.  Učební osnovy  
 
Vysvětlivky: 
T     =  teorie P     =  praxe U     =  učebna Po    =  polygon 

 

Jsou-li v učebních osnovách uváděny odkazy na konkrétní právní předpisy, případně 
normy, rozumí se tím vždy předpisy v platném znění. 

Tyto učební osnovy nabývají účinnosti dnem schválení a k témuž dni se zrušují učební 
osnovy kurzu „NDT-16 Nositelů dýchací techniky“ č.j. MV-2370-7/PO-IZS-2014 ze dne 
29. prosince 2014.  
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Předmět: 1 – Vztah právních předpisů na úseku požární ochrany 

k dané problematice Počet hodin: 4 

    
Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky Téma výuky 

1.1 
 

1.2 
 
 
 

4 U T Povinnosti nositelů dýchací techniky vyplývající z právních 
předpisů 
Zásady používání dýchací techniky při zásahu, 
- složení ovzduší, fyziologie dýchání, účinky škodlivin na 

organismus (CO, CO2), 
- bezpečnost práce a ochrana zdraví. 

 
    
Předmět: 2 – Izolační dýchací přístroj včetně ochranných masek Počet hodin: 2 
    

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky Téma výuky 

2 2 U T  Popis, příprava k použití, kontrola před použitím  
 

 
Předmět:  3 – Praktický výcvik s izolačním dýchacím přístrojem Počet hodin: 7 

 
Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky Téma výuky 

3 7 U/Po T/P Sestavení přístroje, kontrola před použitím, nasazení přístroje, 
Výcvik v nezadýmeném a otevřeném prostoru bez zátěže, 
Výcvik v nezadýmeném uzavřeném prostoru se zátěží (záchrana 
osob), 
Výcvik v prostředí bez viditelnosti, zaměřený na orientaci v dané  
prostoru. 

 
   
Předmět:  4 – Ověření odborných znalostí Počet hodin: 3 
    

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky Téma výuky 

4.1 2 U P Praktické ověření – z obsluhy izolačního dýchacího přístroje 
4.2 1 U T Ústní ověření nebo písemné ověření (test) 
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