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Pokyn vedoucího střediska k zajištění akceschopnosti
Jednotky ŠVZ HZS ČR středisko Brno
na základě pokynu GŘ 10/2012, kterým se zřizují JPO na ŠVZ a SOŠ

V souladu s Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
č. 10 ze dne 21.2.2012, kterým se zřizují jednotky požární ochrany na střediscích Školního
a výcvikového zařízení HZS ČR a na Střední odborné škole požární ochrany a Vyšší
odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku

I.

stanovím
čl. 1
Zřízení jednotky požární ochrany

1) Evidenční číslo jednotky požární ochrany ŠVZ HZS ČR středisko Brno (dále jen
„Jednotka“) je 622 085 a Jednotka není zařazena do systému plošného pokrytí území
ČR.
2) Jednotku tvoří příslušníci HZS ČR se služebním působištěm na ŠVZ HZS ČR
středisko Brno a technika včetně věcných prostředků PO zařazená na ŠVZ Brno.
(uvedeno v příloze č. 1 tohoto pokynu)
3) Organizační struktura jednotky:
- velitel Jednotky = vedoucí střediska
- zástupce velitele Jednotky
- velitel družstva
- hasič – technik
- hasič (i hasič-strojník)
V Jednotce je zajištěn nepřetržitý dosah řídícího příslušníka jednotky. Ve funkci
řídícího příslušníka jednotky se střídají vedoucí příslušníci (viz příloha č. 1 pokynu)
Řídící příslušník je zodpovědný za organizaci výjezdu Jednotky, spolupracuje
s příslušnými operačními středisky a ostrahou střediska Brno (950 610 111).
Řídící příslušník jednotky je kompetentní rozhodnout o možnostech jednotky pro daný
zásah v danou dobu a to vždy s ohledem na hlavní činnost ŠVZ HZS ČR.
čl. 2
Akceschopnost jednotky
1) Aktivace Jednotky
Jednotka je k zásahu povolána prostřednictvím KOPIS HZS Jmk, popřípadě OPIS
GŘ HZS ČR a to vždy až po vzájemné dohodě operačního důstojníka a řídícího
příslušníka Jednotky.
Poplach je Jednotce vyhlášen SMS zprávou na mobilní telefony příslušníků jednotky
(AMDS přijde všem velitelům Jednotky). Současně je přes technologii vytištěn příkaz
k výjezdu na tiskárně ve vrátnici ŠVZ HZS ČR – Brno (platí i pro výjezd bez poplachu)
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2) Povinnosti příslušníka Jednotky
a) při vyhlášení poplachu v rámci přítomnosti příslušníka na pracovišti se příslušníci
(s ohledem na charakter právě vykonávané činnosti) neprodleně dostaví ke kanceláři
vedoucího pracoviště výuky za účelem zorganizování výjezdu Jednotky
b) při vyhlášení poplachu v mimopracovní době příslušník schopný výjezdu Jednotky
nahlásí svou akceschopnost (dobu příjezdu na pracoviště) ostraze střediska Brno
(950 610 111).
3) Povinnosti ostrahy střediska Brno
a) v případě vyhlášení poplachu
Ostraha ŠVZ Brno přesně zaznamenává informace nahlášené jednotlivými členy
Jednotky (kdo kdy přijede) a dodržuje postup stanovený v příloze č.2 tohoto pokynu
b) v pondělí a čtvrtek vždy zajistit nabíjení radiostanic popř. termokamery (dle pokynů
vedoucího spojové služby)
4) Předurčenost a specializace Jednotky
Jednotka s technikou je povolávána zejména k událostem:
- kde je vhodné nasazení speciálního hasicího a řezacího zařízení Cobra (např.
riziko celkového vznícení, hašení skrytých ohnisek šíření požáru, prořezání
cisterny a následné přečerpání nebezpečných látek apod.)
- mimořádným především svým rozsahem, dobou trvání či následky nebo při
mnohanásobných událostech
Příslušníci Jednotky mohou být využiti pro práci ve štábech zřízených pro řešení
mimořádných událostí.
5) Evidence zásahů
O zásazích Jednotky zpracovávají příslušní velitelé zprávy (dílčí zprávy) o zásahu.
Vyhotovené (D)ZOZ pak směřují do SSU příslušného kraje a v kopii ukládají na ŠVZ HZS
ČR středisko Brno u vedoucího pracoviště výuky.
II. j m e n u j i č l e n y JPO SVZ HZS ČR (uvedeno v příloze č. 1 tohoto pokynu)
III. u k l á d á m
Vedoucímu provozního pracoviště prokazatelně seznámit s pokynem zaměstnance ostrahy
a zajistit podmínky pro plnění jejich povinností viz čl. I, bod 3)
Vedoucímu pracoviště výuky prokazatelně seznámit s pokynem příslušníky Jednotky
a zajišťovat podmínky pro akceschopnost Jednotky
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání
Č. j.: MV-123278-1/SVZ-2012
plk. Ing. Radovan Kočí
zástupce ředitele ŠVZ HZS ČR
a vedoucí střediska Brno
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Příloha č. 1
1) seznam příslušníků JŠVZ HZS ČR – Brno
ŘP

funkce

jméno

specializace, poznámka

mobil

velitel

ŘP

plk. Ing. Radovan Kočí

Cobra

zástupce VJ

ŘP

mjr. Ing. Petr Kupka

Cobra, lezec,

VD

kpt. Ing. Tomáš Blumajer

VD

nprap. Milan Prát

Cobra

VD

kpt. Ing. Petr Trojan

Cobra

hasič - technik

nprap. Lubomír Doležal

hasič - strojník

npap. Josef Filip

Cobra

kpt. Ing. Pavel Findeis
hasič - technik

nprap. Pavel Frankl

TS

hasič - strojník

nprap. Petr Heinig

HT StS

kpt. Mgr. Jaromír Hladký
nprap. Radek Chlad
hasič - strojník

nprap. Rostislav Ingr
mjr. Mgr. Michal Kříž

lezec, spojení

kpt. Bc. Zdeněk Ondráček

Cobra

kpt. Mgr. Miroslav Petrásek

spojení

por. Ivan Růžička, DiS.

první pomoc

hasič - technik

kpt. Ing. Josef Sedlák

TS

hasič - strojník

kpt. Bc. Jan Sotolář

Cobra, StS, zást. HT StS

hasič - technik

kpt. Bc. Vlastimil Svoboda

ChS

hasič - strojník

kpt. Ing. Pavel Šamánek

lezec

hasič - technik

ŘP

hasič - technik

ŘP = řídící příslušník
2) seznam PT JŠVZ HZS ČR – středisko Brno
technika

volací značka

poznámka

CAS 24/1800/200 – M1V

PUR 111

Vysokotlaké hasící a řezací zařízení CCS Cobra

CAS 32/8200/800 – S3R

PUR 107

Tatra 815 PR 2

CAS 32/8200/800 – S3R

PUR 127

Tatra 815 PR 2

AP 27 – S1

PUR 124

Plošina Bronto s žebříkem a košem

AP 27 – S2

PUR 104

Plošina Tatra 815 PJ

VYA – S3

PUR 114

Vyprošťovací automobil s odtahem AV-20

CAS 15/2200/120 – M2Z

PUR 117

Mercedes Atego

CAS 15/2200/120 – M2Z

PUR 122

Mercedes Atego
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Příloha č. 2

Postup pracovníka ostrahy po přijetí příkazu k výjezdu (oznámení události)
z tiskárny a e-mailem
Zkontrolovat TYP UDÁLOSTI. Jedná-li se o:
1) TECHNOLOGICKÝ TEST = informovat velitele Jednotky
2) POŽÁR, POVODEŇ apod. = dodržet níže uvedený postup



připravit jmenný seznam příslušníků Jednotky,



průběžně přesně zaznamenávat nahlášené informace,



otevřít bránu,



zvednout závoru,



odemknout budovy (v mimopracovní době),



nachystat a předat vysílačky, popř. termokameru (proti podpisu),



předat příkaz řidičům vyjíždějících vozidel,



dále postupovat dle pokynů řídícího příslušníka.
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