V souladu s § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 32 až 40
vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a pro zabezpečení
jednotného provádění odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí stanovuji:

Plán odborné přípravy na rok 2014 pro členy
JPO 5 obce Budětice (+ družstvo Vlkonice)
Datum a místo konání:
8.11.2014 od 8:30hod., Hasičská zbrojnice Budětice
Předepsaná témata zaměření OP na rok 2014:


Obecné zásady a postupy při zásazích prováděných jednotkou SDH obce/podniku



Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů



Ošetřování osobních ochranných prostředků



Komunikace v jednotce PO, možné způsoby spojení a komunikace, obsluha
radiokomunikačních prostředků, náhradní způsoby komunikace a signály



ML Bojového řádu jednotek PO 5T – Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor
při zásahu



Dopravní a útočná hadicová vedení do poschodí



ML Bojového řádu jednotek PO Ob 1–9



Taktické a bezpečnostní zásady pro umisťování požární techniky na místě zásahu



Taktická cvičení v památkových objektech (evakuace, přístup pro požární techniku,
zdroje vody pro hašení)



Sebe jištění, pracovní polohování, sebezáchrana slaněním – nouzové postupy, slanění,
jištění další osoby, jištění a sebe jištění v záchranném koši



Poskytnutí první pomoci zraněnému hasiči na místě zásahu – úraz el. proudem,
tepenné krvácení

Harmonogram OP:
8:30hod




sraz členů jednotky v Hasičské zbrojnici Budětice, zahájení OP
teoretická část (prezentace), zásady a postupy JPO při zásazích, radiokomunikace,
poplachový plán, předurčenost JPO, hasební obvod JPO, použití dýchací techniky



výběr z výše uvedených témat – prakticky (radiokomunikace, signály, dopravní a útočná
hadicová vedení do poschodí+po žebříku, sebejištění, slanění, uzle, lana (práce ve výšce a
nad volnou hloubkou)

10:30hod



použití požární techniky, nastupování, umístění PT, přívěsy, umístění prostředků ve
vozidlech, údržba výstroje a výzbroje



přestávka na oběd



poskytnutí základní první pomoci, presentace, praktický nácvik KPR (resuscitace),
krvácení, zlomeniny, stabilizace postiženého, transport, použití prostředků první
pomoci,apod




ukázka stavby protipovodňových hrází
práce na vodě obecně

12:30hod

13:00hod

15:00hod

16:30hod






zadání témat formou samostudia dle Bojového řádu
předání materiálu ke samostudiu
naplánování termínu provedení písemného testu k přezkoušení
zakončení školení, diskuse, projekce zajímavých video snímků z oboru hasičiny

Provedení OP:
obecnou část školení - povede VJ Huda Petr,
téma protipovodňových opatření – povedou proškolení VD Huda Pavel a Janečka Petr,
téma požární technika - povede VD Melka Roman a garážmistr Fiala Václav
téma práce na vodě a práce ve výšce a nad volnou hloubkou – povede VD Melka Roman, VJ Huda Petr
téma údržba výstroje a výzbroje – povede technik Josefík Václav ml.
Celková délka školení – 8 hodin
Samostudium - Metodické listy bojového řádu – PO 5T, PO Pb 1-9

Dle nařízení uvedeného na začátku plánu OP – je povinen odbornou přípravu ( školení) členů jednotek SDH
obcí absolvovat každý člen zařazený v na funkci v JPO obce. V případě nemožné účasti na školení je povinností
člena dohodnout se na termínu dodatečného doškolení. Členové JPO absolvují závěrečný test/přezkoušení
vedené VJ o kterém se vede záznam v dokumentaci JPO obce. Nesplní-li člen JPO uvedené podmínky odborné
přípravy dle nařízení (viz uvedeno výše) nemůže být zařazen v JPO obce.
Plán odborné přípravy pro členy JPO obce zpracoval na základě nařízení pokynu GŘ HZS ČR č.31/2010: velitel
jednotky - Huda Petr, dne 28.10.2014

