Zápis z jednání velitelů SDH hl. m. Prahy
konané dne 12. 2. 2019 – MSH, Ohradní ul. Praha 4

Přítomni: Dle prezenční listiny
Hosté: V. Janovský, L. Patočková, J. Výborný, J. Markuci, J. Sakař
Program: 1) zahájení
2) informace od HZS hl. m. Prahy
3) informace

1) Zahájení: Vedoucí rady p. J. Zloch přivítal přítomné
2) informace od HZS hl. m. Prahy
Seznámení s koncepcí Požárního poplachového plánu Hl.m. Prahy, od HZS Praha bude
elektronicky zaslán dotazník. Požadavek HZS Praha na 3-4 členy JSDH
k projednání koncepce PPP kraje. Zaslat zpět do 15.3.2019
p. Markuci – starostům MČ budou zaslány materiály k předurčenosti JSDH
k ochraně obyvatelstva. Proběhnou cvičení předurčených jednotek.
HZS Plzeňského kraje nabízí účast na cvičení s velkokapacitním čerpadlem SOMATI
PADRTĚ – Strašice 5. 5. 2019
p. Výborný – projednání evidence systému PortAll, připravuje se nový systém PortAll
KOPIS vysílá družstvo a přijetí v počtu 1+1.
Povinnost je vyjet s technikou, která byla vyslána.
Návrh provést školení ve třech termínech na HS 11, proškolení SSÚ a PortAll.
pí. Patočková – seznámení s nedostatky při vyplňování hlášení (psát množství vody,
použití DT, uživatele a jeho doba nasazení). Zálohy na HZ psát jako zásah.
p. Sakař, spojové oddělení - v r. 2018 aktualizovány karty a předány k předání digit.
radiostanic, v současné době příprava smluv k zapůjčení.
V době zápůjčky, opravy přes HZS Praha, po předání v režii JSDH.
Ruční RDST – JPO III. - 1 ks velitelská, 3 hasič, JPO V. – 3 hasič.
Školení užívání digit. RDST cca 3 hod. Je nutné proškolit členy JSDH, školení
je nutné opakovat každý rok. Po předání digit. RDST bude vysílání rozděleně
pro HZS a JSDH.
p. Janovský – předány osvědčení OZ obsluhovatele mot. pily.
Kurzy na motorové pily pouze tito školitelé – ÚHŠ Bílé Poličany, Školní a
výcvikové zařízení HZS ČR, ÚHŠ Jánské Koupele, p. R. Úlehla, p. Pfelgr.
Od dubna 2019 budou opět prováděny kontroly akceschopnosti JPO obcí
veliteli stanic HZS.
Označení přileb – Modrou hvězdu smí mít na přilbě pouze hasič se
zdravotnickým vzděláním.

3) p. Zloch - seznámení o MČR v VZOHV
Karty JPO neodevzdali tyto JPO – Benice, Dubeč. H. Měcholupy, Cholupice,
Praha 1, Řeporyje.
Zjišťovány požadavky na školení Technik JPO – D. Horák
Stáže na stanicích HZS Praha – náměstek řed. P. Hladík požaduje, aby se každá
JPO účastnila min 2 x ročně.
Tyto JPO musí ihned vrátit terminály na mýtné –
DUBEČ, LIBUŠ, NEBUŠICE, V. CHUCHLE
Cvičení 24. 3. – hotel OPATOV – 9.00 hod. rozloženo na 4 etapy dle příhlášených
JPO. Vyhlášení výjezdu a tím jízda na Zvláštní výstražné zařízení
s upozorněním na opatrnou jízdu.
Je potřeba cca 20 figurantů, 10 z nich s možností užití DT.
Cvičení bude vyhodnoceno pozorovateli HZS, zpráva o cvičení pro řed.
HZS Praha.
Je třeba dbát na ústrojovou kázeň, spojení u zásahu a znalostí zásahů.

Cvičení VODA 2019 – 21. 9. 2019 - 06. – 24 hod.
4 úseky – 80 – 120 hasičů
místa - Úřad vlády ČR, Čertovka, Výtoň, Břehová

Zapsal: J. Svoboda

