
Letošní rok byl volební a došlo k různým personálním změnám na všech úrovních našeho Sdružení.  

Současně V řádný sjezd Sdružení hasičů stanovil i další záměry a úkoly na poli ochrany obyvatel. 

Tento plán byl vypracován pro pomoc realizace "Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s 

výhledem do roku 2030" přijaté vládou České republiky. Jedním z hlavních bodů je pak staronový 

úkol - společně s HZS ČR a orgány státní správy a samosprávy krajů a obcí hledat možnosti a vytvářet 

předpoklady pro zapojení sborů dobrovolných hasičů a JSDHO do plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Nyní nás čeká to nejtěžší. Tyto obecné věty převést do praxe až k našim sborům. Měla by se na tom 

podílet zejména naše Plzeňská krajská odborná rada ochrany obyvatel, jako jedna ze dvou, které v 

našem sdružení fungují již druhé volební období. Její zkušenosti mají být využity zejména k přípravě 

plánů , námětů a programů činnosti i pro ostatní krajské a okresní rady, které mají být v budoucnu 

ustavovány. 

Před několika lety územní odbor Rokycany připravil pro jednotky praktický výcvik zaměřený na 

ochranu obyvatel. Na jejich základě později vznikly předurčené jednotky pro ochranu obyvatel na 

území našeho okresu. Takovýto postup stále není na území České republiky samozřejmý. Takto 

koncipovaná ochrana obyvatel je cílem do budoucna, ale stále jsme jeden z nemnoha okresů, kde 

takové jednotky prakticky fungují. Jako první ale objevujeme i určité překážky. Do ochrany obyvatel 

byly naprosto logicky a přirozeně zařazeny JPO V s dopravním automobilem, převážně bez cisternové 

techniky. Právní předpisy ale znají JPO V pouze jako jednotku s místní působností. A tak tyto naše 

předurčené jednotky s územní působností pro celý okres Rokycany, tedy největší široko-daleko, měly  

omezený a komplikovanější přístup k finančním zdrojům z krajského úřadu, určených pouze pro JPO II 

a JPO III. V době přípravy tohoto příspěvku čekal na podpis prezidenta nový zákon o HZS, který by 

tuto problematiku snad měl řešit. Uvidíme jak se to promítne do praxe a zejména jak rychle. Pokud 

ne, bude jedno z témat pro činnost našeho ústředí jak tuto situaci zlepšit jinak. 

 Podle internetových informací v letošním roce vzniklo v Nýřanech družstvo ochrany obyvatel. 

Bohužel zatím nereagují na dotazy ohledně dalších podrobností o organizaci a fungování tohoto 

družstva. Mohu proto pouze předpokládat,  že se jedná o součást  jednotky obce. Nedostatek 

informací je v tomto případě na závadu, protože je to případ dalšího způsobu, jak může být ochrana 

obyvatel v obci realizována a zkušenosti ze zakládání i činnosti takového družstva by se mohli hodit i 

ostatním. 

V současnosti připravuje naše Ústřední odborná rada ochrany obyvatel materiál, který bude pomáhat  

Sborům s případným ustavením Skupiny dobrovolníků pro Ochranu obyvatel. Tyto skupiny je již dnes 

možno ustavit tam, kde obce a města , případně Hasičský záchranný sbor usoudí, že je to žádoucí pro 

ochranu obyvatel či pro zmírnění škod. Vlastní založení je v podstatě jednoduché, ovšem poté  je 

třeba dořešit spoustu dalších organizačních náležitostí se kterými by měl materiál pomoci. Ještě 

jednou ale zdůrazňuji, že vždy je nejprve nutné důkladně a podrobně zvážit potřeby a případné 

využití takovéto skupiny a vše projednat jak s obcí, tak i s Hasičským záchranným sborem kraje.  

Před třemi lety začal zkušební program na Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích a v 

Moravskoslezském kraji. Na jeho základě byli vyškoleni první technici, instruktoři a specialisté pro 

ochranu obyvatel a dnes jsou tyto kurzy dostupné i pro sbory a obce .  

Garantem kurzu Technik ochrany obyvatel je HZS a je učen pro JSDH obcí. Kromě našich ÚHŠ v 

Jánských Koupelích a Bílých Poličanech ho pořádají i krajské HZS. Je potěšující, že jedním ze tří krajů, 

kde letos kurz TOOB 16 skutečně proběhl, byl i ten náš Plzeňský. Absolvoval jsem ho i já, abych si na 



vlastní kůži vyzkoušel, co vám budu doporučovat. Nyní proto mohu s klidem říci, že jeho absolvování 

není ztrátou času a skutečně může pomoci jednotkám i obcím při záchranných i likvidačních pracích. 

Jak jsem již říkal, je rovněž možné absolvovat ho na našich Ústředních hasičských školách, pokud vám 

nebude vadit jejich vzdálenost . Kurzy Specialistů a Instruktorů preventivně výchovné činnosti, které 

jsou zaměřeny ne přímo na záchranné práce, ale na přípravu, organizaci, plánování a předcházení 

největších nebezpečí v rámci plánování obcí pak školí pouze naše školy. 

Co nás tedy čeká, na co bychom se měli zaměřit zejména na rokycansku v dalších letech. Kromě 

jiného i  

 

- Realizace nějaké formy společné odborné přípravy předurčených jednotek pro OO a vylepšení jejich 

materiálního a technického zázemí  

 

- Konzultace s Hasičským záchranným sborem ohledně potřeb zakládání Skupin dobrovolníků pro 

ochranu obyvatel ze členů SDH.  

 

- Zapojení se do preventivně-výchovné činnosti v oblasti OO a to jak třeba samostatné, 

například  letákové kampaně, nebo ve spolupráci s odbornou radou prevence a ÚO HZS a jeho 

preventisty a pracovníky OO.  

 

-  Propagace kurzů TOOB16 na ÚHŠ nebo v krajském školicím středisku HZS ve Třemošné. Zde by 

možná nebylo od věci, aby se pro kurz změkčily podmínky a pro účastníky nebyla vyžadována 

kvalifikace velitele JSDHO.  

 

To jsou návrhy různých činností a pokud máte nějaké svoje další doplnění  nebo rozšíření, prosím o 

jejich předložení kdykoli v průběhu roku  

 

Děkuji za pozornost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak mnozí víte, v letošním roce došlo k neobvyklému počtu vyhlášených prověřovacích cvičení pro 

JPOV. Za pětadvacet let, co velím jednotce se mi tak stalo  poprvé. A nejen mě a mé jednotce. Stalo 

se tak v souvislosti s přípravou poplachových plánů a pokrytím jednotkami PO území vojenského 

újezdu Brdy, který již velmi brzy končí.  

 

Proč o tom mluvím. Mnozí příslušníci HZS si vůbec neuvědomují, jaký dopad to mělo na mnohé 

"zapomenuté" jednotky, na které si ještě nikdo nikdy nevzpomněl. Jak moc jim takové naprosto 

bezvýznamné cvičení zvedlo morálku a posílilo jejich sebevědomí. Kolik jim dodalo odhodlání.  Nevím 

jak dlouhé trvání to bude mít, ale myslím, že za cenu těch pár litrů pohonných hmot to určitě stálo. Je 

jen škoda, že k tomu došlo  pouze v souvislosti z rušením újezdu Brdy a nestalo se tak již dříve. A 

mohu jen doufat, že dalších prověřovacích či taktických cvičení se naše JPO V dočkají dříve než po 

dalším čtvrtstoletí.  

 

Na velitelském dnu v úvodu nového roku nás možná funkcionáři HZS seznámí s nějakou analýzou 

výsledků, ale jedno je jasné. Doba dojezdu byla strašlivá. Vzdálenost 12km některé jednotky 

překonávaly výrazně déle než půl hodiny. Traktory prostě rychleji nejedou. Co na tom, že celá 

jednotka dorazila v osobních autech či jiných prostředcích dávno před tím. Ale naše PPS12 nejsou 

stavěné na dopravu za osobním vozidlem. A přitom řešení existuje. Jistá nejmenovaná firma vyrábí 

bržděné i nebržděné podvozky přívěsů s koulí ISO50 určených pro dostavbu. Již přímo určené pro 

osazení skříní PPS12 sundanou z původního traktorového podvozku. Možná by stálo za pokus zvážit 

tuto možnost a nasměrovat část dotačních prostředků tímto směrem. Myslím že rychlost nasazení by 

se opravdu výrazně zkrátila. V absolutních částkách je pak cena takového bržděného podvozku pro 

PPS12 včetně montáže nižší než cena jednoho jediného kompletního přetlakového dýchacího 

přístroje jiné nejmenované značky. 


