ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí

Cvičení
jednotek PO

Ing. Vladimír Makeš

Předpisy upravující činnost JPO
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti
jednotek požární ochrany (§§ 36 a 39)
Pokyn GŘ HZS ČR č. 7/2009, kterým se stanoví postup pro
přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení
Pokyn GŘ HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní
zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární
ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR
Pro IZS
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému (§ 17)
Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech
zabezpečení integrovaného záchranného systému (§ 17)

Odborná příprava JSDH obce (JPO)
§ 36 VMV 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti JPO
- Základní zaměření stanoví Ministerstvo vnitra ČR
- GŘ HZS rozpracuje témata odborné přípravy JPO na kalen. rok
- Plán odborné přípravy zpracovává velitel JSDHO na kalen. rok
Odbornou přípravu členů JSDH obce velitel jednotky SDH obce
- řídí,
- organizuje,
- ověřuje.
Funkcionáři SH ČMS (velitel SDH, velitel okrsku, starosta SDH,
starosta okrsku)
NEMAJÍ povinnosti ale ani oprávnění ve vztahu k činnosti JPO
(jednotek SDH obcí).

Spolupráce SDH a okrsku s JSDH obce (JPO)
Spolupráci upravuje zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně (§68 až §75)
1) Starosta obce jmenuje a odvolává velitele JSDH obce, přitom přihlíží k
návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.
2) Orgány samosprávy, jakož i právnické osoby a podnikající fyzické
osoby při plnění úkolů podle zákona o PO spolupracují s organizacemi
působícími na úseku požární ochrany.
3) Organizace působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění
úkolů na úseku požární represe zejména tím, že
a) pomáhají vyhledávat členy JSDH obcí,
b) podílejí se na odborné přípravě členů JSDH obcí,
c) se souhlasem vlastníka se podílejí na provádění údržby, oprav požární
techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů požární
ochrany, včetně vodních zdrojů,

Spolupráce SDH a okrsku s JSDH obce (JPO)
Formy možné spolupráce při odborné přípravě členů JSDH obcí
1) Pořádání přednášek pro členy JSDH obcí,
2) Pořádání soutěží v požárním sportu,
3) Pořádání instrukčně metodických zaměstnání pro členy JSDH obcí,

Velitelé okrsků
1) Metodická pomoc velitelům JSDH obcí v okrsku
2) Metodická pomoc starostům obcí v okrsku
3) Příprava a organizace soutěží v požárním sportu
4) Ve spolupráci s veliteli JSDH obcí v okrsku
- příprava a organizace vzdělávacích akcí pro členy JSDH obcí
- příprava a organizace praktického výcviku JSDH obcí

Odborná příprava JSDH obcí (JPO)
§§ 36 – 40 VMV 247/2001 Sb.
- Prověřovací cvičení
- Taktické cvičení
- Praktický výcvik
- Instrukčně metodická zaměstnání
- Tělesná příprava
- Teoretická příprava

Platná legislativa pro odbornou přípravu JPO nezná pojmy:
Námětové cvičení
Okrskové cvičení
Pozn.: Tento předpis se nevztahuje na organizační články SH ČMS
(SDH), které mají vlastní techniku mohou tedy pořádat jak-koliv
nazvaná cvičení (nejsou JPO).

Prověřovací cvičení „PC“
PC jsou součástí odborné přípravy členů JPO.
Prověřovací cvičení je určeno
- k prověrce akceschopnosti jednotek,
- k prověření požárního řádu obce,
- k prověření dokumentace zdolávání požárů,
- k prověření havarijních plánů,
- k ověření součinnosti mezi jednotkami příp. složkami IZS.
Součástí PC může být i vyhlášení cvičného požárního
poplachu.
PC by mělo být v souladu s poplachovým plánem kraje.

PC je oprávněn nařídit
a) generální ředitel HZS nebo jeho zástupce,
b) ředitel HZS kraje nebo jeho zástupce,
c) ředitel ÚO HZS kraje nebo jeho zástupce,
d) velitel jednotky,
e) příslušníci SPD,
f) zřizovatel jednotky (starosta obce, statutární zást. podniku).
POZOR PC složek IZS je oprávněn NAŘÍDIT POUZE
a) ministr vnitra,
b) generální ředitel HZS,
c) hejtman kraje,
d) ředitel HZS kraje.

Dokumentace prověřovacího cvičení
Před cvičením:
I. Plán - formou písemné zprávy (schvaluje ten kdo je oprávněn
nařídit), závazným obsahem je zejména:
1) Cíl cvičení
2) Místo a termín (datum a čas) provedení cvičení
3) Námět cvičení včetně jeho rozsahu
4) Způsob provedení cvičení
5) Materiálně-technické zabezpečení cvičení
6) Zúčastněné jednotky, technika, další složky IZS
7) Časový harmonogram
8) Bezpečnostní opatření
Po cvičení:
II. Vyhodnocení - formou písemné zprávy zpracuje kdo schvaluje
III. Zpráva o zásahu – předepsanou formou zpracuje VZ

Taktické cvičení „TC“
- jsou součástí odborné přípravy členů JPO

- provádí se za účelem přípravy JPO na zdolávání MU
- zaměření a rozsah TC uvádí HZS kraje v ročním plánu
pravidelné odborné přípravy

- organizují velitelé JPO v souladu s ročním plánem odborné
přípravy JPO
- jde o cvičení zaměřená na taktickou úroveň řízení zásahů
JPO
- mohou to být i cvičení, která se připravují v rámci
preventivně výchovné a propagační činnosti a provádí se
formou ukázky

TC je oprávněn schválit
a) velitel jednotky,
b) ředitel ÚO HZS kraje v případě, že se do taktického cvičení
zapojují dvě a více jednotek,
c) ředitel HZS kraje, pokud cvičení svým rozsahem přesáhne
územní působnost ÚO HZS kraje.
POZOR dokumentaci TC složek IZS SCHVALUJE
POUZE
a) ministr vnitra,
b) generální ředitel HZS,
c) hejtman kraje,
d) ředitel HZS kraje.

Dokumentace taktického cvičení
Před cvičením:

I.

Záměr – výchozí dokument, který stanovuje základní rámec cvičení
(schvaluje ten kdo je oprávněn nařídit taktické cvičení)
1) Cíl cvičení
2) Místo a termín (datum a čas) provedení cvičení
3) Námět cvičení včetně jeho rozsahu
4) Zúčastněné jednotky, technika, další složky IZS
5) Jméno a příjmení osoby odpovědné za organizaci cvičení

II.

Organizační pokyn – pracovní dokument (schvaluje řídící cvičení
případně osoba pověřená přípravou cvičení)
1) Osoby odpovědné za přípravu a průběh cvičení
2) Materiálně-technické a finanční zabezpečení
3) Přípravu cvičících jednotek
4) Harmonogram přípravy cvičení
5) Organizace pracovních porad
6) Způsob vyhodnocení cvičení

Dokumentace taktického cvičení
Před cvičením:

III.

Plán – souhrnný prováděcí dokument (schvaluje ten kdo je oprávněn
nařídit taktické cvičení) závazně obsahuje
1) Cíl cvičení
2) Místo a termín (datum a čas) provedení cvičení
3) Seznam zúčastněných jednotek
4) Námět cvičení včetně jeho rozsahu
5) Etapy cvičení – způsob provedení
6) Učební úkoly cvičících
7) Časovou osu průběhu cvičení
8) Grafickou (mapovou) část cvičení (nasazení SaP)
9) Plán spojení
10) Bezpečnostní opatření

Možné další údaje: rozehry, úkoly figurantů, havarijní plány apod.

Dokumentace taktického cvičení
Po cvičení:
II. Hodnocení taktického cvičení – hodnocení předkládá řídící
cvičení tomu kdo cvičení schválil. Zpravidla obsahuje:
1) Splnění cílů cvičení
2) Připravenost cvičících jednotek
3) Připravenost velitelů a členů štábu
4) Výčet nedostatků
5) Návrhy na přijetí opatření
Pro TC, provedené formou ukázky, se dokumentace NEzpracovává.

Shrnutí dokumentace TC a PC
Taktické cvičení

Prověřovací cvičení

- záměr TC
podpis oprávněné osoby

- organizační pokyn
PŘED

podpis pověřené osoby

- plán provedení TC

- plán PC
podpis oprávněné osoby

- souhlas majitele objektu

podpis oprávněné osoby

- souhlas majitele objektu
PO

- vyhodnocení TC

- vyhodnocení PC
- zpráva o zásahu

Ostatní praktický výcvik JPO
Ostatní praktický výcvik JPO organizují jejich velitelé v
souladu s ročním plánem odborné přípravy členů JPO k
prohlubování jejich odborných znalostí.
U tohoto cvičení není stanovena forma ani obsah
dokumentace. Velitel JPO zpravidla zpracovává formou
jednoduché písemné přípravy se stanovením cíle výcviku a
výčtu prováděných činností jednotky při výcviku.
Při tomto způsobu výcviku zpravidla
a) formy a způsob provedení jsou plně v kompetenci velitele
jednotky dle místních podmínek a předurčenosti jednotky,
b) provádí se v průběhu celého roku,
c) nevyhlašuje se cvičný požární poplach.

Přehled osob oprávněných schvalovat
cvičení JSDH obcí na místní úrovni
Druh cvičení

Oprávněné osoby schvalovat cvičení

Prověřovací cvičení velitel jednotky;
(jedna jednotka)
nebo zřizovatel jednotky (starosta obce)
Prověřovací cvičení velitelé všech zúčastněných jednotek
(více jednotek)
nebo zřizovatelé všech zúčastněných jednotek (starostové)
Taktické cvičení
(jedna jednotka)
Taktické cvičení
(více jednotek)

velitel jednotky
ředitel územního odboru HZS
(před schválením vyžaduje schválení od zřizovatelů jednotek)

Praktický výcvik
(jedna jednotka)

velitel jednotky

Praktický výcvik
(více jednotek)

velitelé všech zúčastněných jednotek

Příklady možných námětů na cvičení JPO
Dálková doprava vody hadicemi
Dálková doprava vody kyvadlová
Dálková doprava vody kombinovaná
Stavění protipovodňových hrází
Evakuace obyvatel (z objektů, z území apod.)
Transport raněné osoby z těžce přístupných míst
Vyhledávání pohřešované osoby v terénu
Třídění a transport zraněných osob při MU s velkým
počtem obětí
9) Vytýčení, uzavření a střežení nebezpečného prostoru
10) Evakuace osob přes rozvodněný tok
11) Čerpání vody ze zatopených prostor
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Příklady možných námětů na cvičení JPO
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Záchrana tonoucího (z vodní nádrže, vodního toku)
Záchrana osoby ze zamrzlé vodní hladiny
Vyproštění osoby z bažiny
Vyproštění osoby ze studně (jímky apod.)
Hašení hořlavých kapalin
Požár tlakových lahví
Bytový požár ve 2. nadzemním podlaží
Požár uhlí ve sklepním prostoru
Požár lesa v těžce přístupném prostoru
Čerpací stanoviště z požárních hydrantů vodovodní sítě
Záchyt a odčerpávání NL z vodní hladiny

Děkuji za pozornost
Dotazy?
Ing. Vladimír Makeš,
člen OR Represe OSH Ústí nad Orlicí
Kontakt:
Tel: 725 886 033, 974 521 353
e-mail: vladimir.makes@pcr.cz

