
Zpráva o oblasti Ochrany obyvatel za rok 2014 pro OSH Rokycany 
 
Ochrana obyvatelstva v roce 2014 došla do období stabilizace, kdy je již víceméně jasno, jak se bude ve 
Sdružení hasičů a částečně i v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí provádět. 
 
Vzdělávání bude probíhat ve třech skupinách. 
První skupinou jsou Technici OO. Vzdělání je určeno pro potřeby jednotek a velitelů JSDHO. Jeho 
obsahem je kurz TOOB 16, tedy kurz v délce 16 hodin zakončený zkouškou. Kurzy pořádá HZS krajů 
případně ÚHŠ SH ČMS po dohodě s HZS. Absolvent má právo nosit odznak Technik OO, který na žádost 
získá prostřednictvím KOROO. Odznak má trvalou platnost. Zde vidíme podobu s odznaky jako je velitel 
či strojník. 
 
Další skupiny jsou Specialista OO a Instruktor Preventivně výchovné činnosti. Přípravu a vzdělávání 
organizují a řídí KOROO a ÚOROO a využívají se pro ni ÚHŠ a po vzájemné dohodě i HZS. 
 
Příprava Specialisty OO je určena zejména pro orgány obcí. Obsahuje organizaci a řízení bezpečnosti 
v obci, přípravu obce na mimořádné události, organizaci a řízení záchranných prací a realizace opatření 
OO v obci, činnosti krizových štábů a povodňových komisí a obnovu území postiženého mimořádnou 
událostí. 
 
Příprava Instruktora PVČ je zaměřena pro organizování PVČ ve sborech, podnicích nebo obcích či 
městech. Týká se nejen OO ale i požární prevence. Proto podmínkou tohoto vzdělávání je nejméně 
odbornost Preventista III. Obsahuje zásady a organizaci preventivně výchovné činnosti, provádění 
základních preventivních opatřeních v oblasti OO a PO, sebeochranu obyvatelstva a vzájemnou pomoc. 
 
Příprava pro Specialisty a Instruktory probíhá zejména samostudiem materiálů doporučených ÚOROO a 
konzultacemi s odborníky. Zkoušky pak organizuje ÚOROO prostřednictvím ÚHŠ. Úspěšní absolventi 
získají právo po dobu 5 let nosit příslušný odznak. Zkouška a tedy i příslušná kvalifikace má platnost 5 let 
a poté je nutno složit ji znovu. 
 
Odbornost Technik OO budou potřebovat zejména členové JSDHO pro svoji činnost v rámci jednotky. 
Protože tuto odbornost získávají na základě kurzu HZS TOOB 16 je tato odbornost v rámci SH ČMS v 
podstatě pouze odznakem dokládajícím absolvování tohoto kurzu. 
 
Odbornost Specialista a Instruktor je organizována ÚHŚ a pouze tyto školy garantují jakousi normu 
znalostí držitelů těchto odborností. Není mi známo, že by na toto vzdělávání existovala jakási státní 
akreditace. To je dobré si uvědomit předem. Pokud nějaká obec či právnická osoba usoudí, že ÚHŠ je 
dostatečných garantem odbornosti absolventů, pak si své občany, členy nebo zaměstnance do kurzu 
může přihlásit a následně jejich znalostí využívat. Obrácený postup již zaručit nejde. Nositel této 
odbornosti se s ní sice může prokazovat, ovšem zda ji jeho potenciální zaměstnavatel nebo obec uzná či 
nikoli je pouze na jejich rozhodnutí.  
 
Další novinkou letošního roku je Nařízení Plzeňského kraje č.1/2014 Plán plošného pokrytí, kde v příloze 
č.4 jsou vyjmenovány jednotky z našeho okresu Rokycany předurčené pro OO s územní působností na 
celém území okresu Rokycany. To je velká a významná změna oproti dosavadnímu stavu, ovšem stále se 
jedná pouze o první krok.  
Veškeré financování a dotace pro dobrovolné jednotky jsou sice určeny pro jednotky s územní 
působností, ale také pouze pro hlavně protipožární jednotky kategorií JPO II a JPO III vyzbrojené zejména 
cisternovou technikou a dalším protipožárním vybavením. V našem pojetí jsou ale předurčené jednotky 
pro OO zejména kategorie JPO V. Přirozeně proto, že nepotřebují pro svoji činnost žádnou mimořádnou 
protipožární techniku a navíc umožňují odlehčit jednotkám JPO II a JPO III v nárocích na jejich odbornou 
přípravu a lidské zdroje. Kategorie JPO V  je zatím velký problém, v jehož důsledku se předurčené 
jednotky pro OO nemohou ucházet o finanční zdroje z krajského či státního rozpočtu. 
 
A je to velká škoda zejména pro to, že v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v letech 
2014 – 2020 bylo Evropskou unií pro ČR vyčleněno více než 5 miliard korun na opatření pro efektivnější 



řešení nových rizik v důsledku změn klimatu. Mezi ně patří meteorologické jevy počínaje vichřicí a konče 
námrazami i třeba požáry v dlouhodobých suchých obdobích, sesuvy půdy nebo další mimořádné 
události. Ministerstvo vnitra zpracovalo dokument, ve kterém vyhodnocuje celé území republiky a vybralo 
příslušné ORP těmito vlivy nejvíce postižené. Je jasné, že z oněch 5 miliard korun se k dobrovolným 
hasičům dostane pouze velmi malá část, ale i zde opět pouze do protipožárních JPO II a JPO III. Ačkoli by 
se mohlo zdát, že zde jsou předurčené jednotky pro ochranu obyvatel přímo ideálním adresátem této 
podpory, nejspíš na ně opět nedojde pokud zůstanou pouze JPO V.  
 
Pokud tedy bude zájem do  jednotek pro OO nasměrovat nějaké finanční prostředky , pak v dalším kroku 
by mělo dojít k vytvoření nové kategorie pro JOO případně k jejich přeřazení. Je ale otázka, kam si 
skutečně MV, potažmo GŘ HZS bude přát tyto finanční zdroje nasměrovat. 
 
To tedy byly stručné informace z dění v oblasti Ochrany obyvatel 


