
Plán    školení    na    rok    2017- dle SIAŘ KŘ HZS Pak č.42/2016 

J P O   II .    město    ŽAMBERK
 

Datum Obsah školení Školící 

  10.1. 

 

Bezpečnost práce na stanici – organizace výjezdu a jeho posloupnost (součinnost:velitel,strojník,hasič) 

Bezpečnost práce na požářišti – druhy nebezpečí a šíření požáru.  Používání OOP při zásahu 

Kontrola a údržba osobní výstroje a výzbroje, úklid CAS 24 Renault  

Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních 

předpisů,  

Kalous 

Ulrych 

celá JPO 

 

31.1. 

 

Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy 

Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze. 

Fyzická příprava – výcvik v bazénu Rychnov nad Kněžnou 

 

Kalous J. 

21.2. 

 

Řešení nouzových situací při nošení a používání dýchacího přístroje 

Uchování důkazů pro zjišťování příčiny požáru, zásady mlčenlivosti hasičů při zásahu 

Poskytování informací a zveřejňování záznamů z místa zásahu, povinnost mlčenlivosti 

Červ M. 

Dlabka O. 

Vrbata Z. 

14.3. 

 

Rádiové spojové techniky – dorozumívání se při zásahu, obsluha spojových prostředků 

Komunikace s KOPIS – podávání zpráv z místa zásahu 

Úklid CAS 24 Renault, kontrola věcných prostředků umístěných na CAS a jejich uložení 

Dlabka P. 

 

celá JPO 

4.4. 

 

Odškodnění úrazu člena jednotky při OP a zásahu.  

Organizace místa zásahu – Metod.list č. 7 kapitoly „Ř“ BŘ JPO 

Taktické a bezpečnostní zásady pro umisťování požární techniky na místě zásahu (požár, DN, pod 

el.vedením) 

Ulrych S.  

25.4. 

 

Dopravní a útočná hadicová vedení. Dálková doprava vody.  

Volba hasební látky a její správná aplikace, Odvětrávání objektů 

Matyáš V. 

 

16.5. 

 

ML č. 6 kapitoly N Nebezpečí pádu (novela). ML č. 14 kapitoly N Nebezpečí úrazu el.proudem (novela). ML 

č. 25 kapitoly P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V (novela). ML č. 15 

kapitoly L Únik amoniaku (novela). Úklid CAS 24 Renault 

Ulrych S. 

6.6. 

 

 

Výcvik s dýchací technikou + teorie + údržba 

Výcvik s AZ 30 – ustavení AZ k výškové budově (sídliště) 

Objekty se složitými podmínkami pro zdolávání požáru v zásahovém obvodu jednotky 

Kalous J. 

Holubář P.  

27.6. 

 

ML č.5 kapitoly T Vstup do obydlí (novela). ML č. 49 kapitoly P Požáry s střešních konstrukcí s trubicovým 

fotovoltaickým systémem (novela). ML č. 6 kapitoly T Svahové deformace (sesuvy) (nový). ML č. 7 kapitoly 

T Havarijní kácení dřevin (nový).  

Vrbata Z. 

18.7. Příprava na závody SDH Žamberk Klátil M. 

25.7. Praktický výcvik na vodě – stáž VZS Pastviny. První pomoc, KPR. Sundermann,Voksa 

15.8. Praktický lezecký výcvik členů JPO II.  Kalous J+J 

   5.9. Druhy dopravy vody při zdolávání požárů 

Praktický výcvik při doplňování cisteren a zřizování čerpacího stanoviště (PS 12, plovoucí čerpadlo, hydrant) 

Zámečník P.  

26.9. Zdolávání lesních požárů – použití motorové pily – výcvik 

Praktický výcvik při povětrnostních kalamitách – použití motorové pily + navijáku (lesní porosty) 

Dlabka P. 

Solnička  

5.10. Praktický výcvik s BAMBI vakem – hašení plošných požárů za použití letecké techniky Bříza HZS 

  17.10. 

 

ML č. 8 kapitoly T Zásah s vysokotlakým hasícím a řezacím zařízením (nový). ML č.14 kapitoly S Zásahy 

v objektech vězeňské služby (nový). ML č. 4 kapitoly N Nebezpečí ionizujícího záření (novela). ML č.6 

kapitoly L Dekontaminace radioaktivních látek (novela). Pokyn GŘ č. 37/2015 čl. 9 – zpracování ZOZ 

Matyáš V. 

. 

7.11. Příprava techniky na zimní období. Kontrola osobní výstroje a výzbroje na zimní období. Molnár V. 

28.11. Fyzická příprava, plavání bazén RK celá JPO 

15.12 Shrnutí a vyhodnocení činnosti členů JPO II  

Dokončení nedobraných témat – kontrola výstroje a výzbroje na zimní období, přezkoušení znalostí  

Ulrych 

 

Zpracoval:         Mgr. Jan Kalous       Odsouhlasil:     Ulrych Stanislav 

                zástupce velitele JPO II. Žamberk                                                                                                                   velitel JPO II. Žamberk 


