
Zpráva o činnosti v oboru Ochrana obyvatel  za rok  2012 

Jak jistě víte, ochrana obyvatel v našem OSH nemá vytvořenou odbornou radu a její úkoly plním 
pouze já. 
Ochrana obyvatel, jako jeden ze směrů činnosti jednotek požární ochrany obcí  byla zakotvena 
do odborné přípravy těchto jednotek. Bylo vydáno i devět nových listů bojového řádu 
v samostatné kapitole.  To se týká tzv. základní přípravy. Rozvoj činnosti jednotek s rozšířenými 
úkoly, které by se měli věnovat ochraně obyvatel ve větším rozsahu a měly by být předurčené pro 
další speciální činnosti, se zastavil. 

Obdobná situace platí i pro dlouho připravované techniky a referenty OO z řad členů SDH, kteří  
by měli být nápomocni svým obcím. VV SH ČMS sice schválil metodiku pro vzdělávání a 
přípravu na složení zkoušek, ale tím se vše zastavilo. Celý systém se totiž může spustit až tehdy, 
až bude dostatek lektorů, tedy odborníků, kteří toto vzdělávání budou řídit a budou odbornými 
garanty. Příprava těchto prvních lektorů měla proběhnout v září,  ale GŘ HZS kurz přeložilo až 
na rok 2013. V rámci ČR již je několik lektorů v Moravskoslezském kraji a uvažuje se proto o 
jejich využití pro vzdělávání i pro ostatní kraje v rámci republiky. 

Jak jsem se zmínil, velitelé našich JSDHO jsou proškolováni tak, aby jednotky byly schopny plnit 
základní úlohy v ochraně obyvatel. Vybrané jednotky s rozšířenými úkoly při ochraně obyvatel 
prošly školením v loňském roce. Připravovalo se i pro letošní rok, ale bylo z různých důvodů 
zrušeno. Šíření osvěty a vztahem k veřejnosti byla pověřena rada prevence 

Jednou z dalších možností jsou pak aktivity samotných sborů. První vlaštovkou byla kombinovaná 
přednáška uspořádaná v Kornaticích místním Sborem na témata Ochrana obyvatel, Požární 
prevence a Poskytnutí první pomoci. Podařilo se na ní získat převážně profesionální odborníky a 
byla velmi kvalitní. Přinesla rovněž spoustu zkušeností jak podobné akce organizovat a 
připravovat. Měla dobrou účast ze strany členů našeho sdružení , ale účast ze strany veřejnosti 
byla velmi slabá. Ukázalo se, že se nám ošklivě vrací opuštění osvětové činnosti pro veřejnost 
v minulých letech. Mnozí si uvědomují, že např. při autonehodě nejsou schopni první pomoc 
poskytnout a omezí se jedině na zavolání záchranky mobilem. Přesto ale mají zábrany udělat 
něco pro zlepšení a své vzdělání. 

Ačkoli tento způsob osvěty je nejobtížnější pro organizaci, věřím že přináší skutečné výsledky. 

 Doporučuji vám se nad touto možností zamyslet a zkusit se do ní zapojit. Začátky určitě budou 
obtížné a účast nevelká. Ale není nutné zaměřit se jen na jednu obec a lze pozvat i hasiče 
z celých okrsků a zastupitele sousedních obcí. A naše zkušenost je taková, že účastníci dobře 
připravené přednášky jsou spokojení a poví o tom i ostatním a příště to může být lepší. Nevěřím 
že by to byla činnost zbytečná a i kdybychom dokázali zlepšit povědomí  jen desítkám lidí a 
pomoci zachránit zdraví či život jen jednoho člověka, že to mělo smysl i když to nebylo 
jednoduché. 



Jak tedy vidíte, činnost v OO dosud není vyprofilována a stále hledáme nejvhodnější a fungující 
způsoby. 

Další jednání krajské odb.rady OO proběhne 21.listopadu za účasti ředitele HZS Plzeňského 
kraje Ing.Pavlase. Cílem bude dohodnout další spolupráci a zejména způsoby, jak se dále bude 
OO v našem kraji rozvíjet. 
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