PLÁN ŠKOLENÍ 2020
Školitelé:
Jaroslav Hon, Radim Zurynek, Jaroslav Houdek, Petr Tomeš, Petr Hamšík, Milan Fatka, Karel Cerha ml.,
Pavel Brodňanský a Vladimír Kučera.
Termíny PRAVIDELNÉ ODBORNÉ PŘÍPRAVY – viz témata níže:
31.1.; 21.2.; 13.3.; 3.4.; 24.4.; 15.5.; 5.6.; 26.6.; 17.7.; 7.8.; 28.8.; 18.9.; 9.10.; 30.10.; 20.11.; 11.12. náhradní termín.
Potvrzení termínu, téma odborné přípravy a jméno školitele bude vždy dopředu posláno v SMS.
Termíny OSTATNÍ ODBORNÉ PŘÍPRAVY – praktický výcvik, pily, člun, DT:
Stanovení termínu, téma odborné přípravy a jméno školitele bude vždy dopředu posláno vždy v SMS.
Účast na školeních:
Účast je povinná, lze se dopředu omluvit – nutno zaslat info školiteli. Neomluvená účast bude počítána
jako absence.
Témata, která budou v roce 2020 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy:
Č.

Název tématu školení

školitel

1

Bojový řád jednotek PO II, Metodické listy 10N- Nebezpečí na pozemních
komunikacích, 11N- Nebezpečí přehřátí, 12N- Nebezpečí psychického vyčerpání,
13N- Nebezpečí udušení.

Houdek

2

Bojový řád jednotek PO II, Metodický list 5D - Dopravní nehoda vozidla na CNG a LPG

Cerha

3

Bojový řád jednotek PO II, Metodický list 6D - Vozidla s hybridním pohonem

Cerha

4

Bojový řád jednotek PO II – Metodický list - Ř7 Organizace místa zásahu

Houdek

5

Bojový řád jednotek PO II – Metodický list – 1D – Nebezpečí na pozemních
komunikacích - obecně

Cerha

6

Bojový řád jednotek PO II – Metodický list - P21- Lesní požáry

Houdek

7

Konspekt odborné přípravy – Plynárenská zařízení – taktika zásahu při mimořádných
událostech spojených s rizikem úniku zemního plynu

Fatka

8

Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy

Zurynek

9

Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů

Zurynek

10

Obsluha používaných radiokomunikačních prostředků

Kučera

11

Rádiová komunikace s OPIS a ostatními JPO

Kučera

12
13

Pokyn GŘ HZS ČR č. 52/2016, kterým se stanoví postup pro hlášení závažných
mimořádných situací a podávání pravidelných denních informací o požárech a
činnosti jednotek PO (č. 52/2016)
Taktické a bezpečnostní zásady pro umisťování požární techniky na místě
zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)

Tomeš
Zurynek

14
15
16

17

18
19

Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup
při hlášení DN
Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k
zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR; DVD Stopy
požáru
Zásady postupu při zásahu u objektů střežených EPS připojenou na PCO KOPIS,
pokyn č.40/2018 SIAŘ GŘ
Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o
činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla
statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a
činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů.
Program PORT. ALL – základní přehled, pravidla pro práci v daném kraji, vyplňování
osob, prostředků, techniky a (D)ZOZ
Seznámení s náplní funkce technik obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB16

Houdek
Hon
Hamšík

Tomeš

Hon
Brodňanský

OSTATNÍ ODBORNÁ PŘÍPRAVA
20

Sebejištění, základní prvky sebezáchrany, použití základních uzlů, použití základních
prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, Výstup na nastavovací žebřík a
vytvoření útočného proudu „C“.

VD

21

Výcvik IDP

VD

22

„3D“ hašení

VD

23

Školení s agregáty /čerpadly

VD

24

Školení obsluhy motorových pil

VD

25

Vůdce malého plavidla

VD

26

Předání zkušeností ze školení JPO III či obdobných pravidelných kurzů v roce 2020

Dokumenty pro odbornou přípravu jsou zveřejněny na stránkách MV-GŘ HZS ČR na internetové adrese
www.hzscr.cz a www.hasici-vzdelavani.cz
Bojový řád vč. novelizací
https://www.hzscr.cz/clanek/bojovy-rad-jednotek-pozarni-ochrany-v-dokumentech-491249.aspx
+ další pokyny GŘ HZS ČR jsou volně ke stažení

