Metodický list pro JSDH
Ředitel HZS JmK plk. Ing. Jiří Pelikán vydal aktualizovaný Pokyn, kterým se stanoví podmínky
provádění automatických technologických akcí u HZS JmK.
V rámci tohoto pokynu došlo ke změně, která se dotkne vyrozumění členů JSDH obcí a
informování starostů obcí Jihomoravského kraje při výjezdu jednotek SDH obcí.

1) Starostové obcí
Některým starostům obcí byly doposud odesílány SMS při zásahu jimi nezřizovaných jednotek
v katastru jejich obcí. Zasílání těchto SMS se ruší a již nebude možné tyto informace odesílat.
Dále některým starostům obcí byla odesílána SMS při výjezdu JSDH, které zřizují. Tuto
informaci bude HZS JmK i nadále nabízet všem zřizovatelům JSDH, ale je třeba si o to zažádat.
Informativní SMS je možné zasílat max. na 2 kontakty (např. starosta, místostarosta).
Na žádost starosty obce je nově možné upravit systém aktivace prvků jednotného systému
varování a vyrozumění (sirény, dále jen JSVV) takto:
úplné vypnutí systému JSVV pro účely svolání členů JSDH,
vypnutí systému JSVV pro účely svolání členů JSDH v nočních hodinách od 22 do 6 hodin.
Při vypnutí systému JSVV je vyhlašování poplachu a svolávání členů JSDH realizováno pouze
prostřednictvím SMS a prozvoněním. Oba způsoby jsou závislé na mobilním operátorovi, tudíž
HZS JmK jejich provedení nemůže garantovat.
Pokud starosta požaduje úpravu systému svolání členů JSDH pomocí JSVV, zašle žádost na
pracoviště IZS územního odboru. Zároveň tím přebírá zodpovědnost za vyhlášení poplachu
jednotce a obec musí upravit požární řád obce, kde tuto změnu vyhlašování požárního
poplachu zapracuje.

2) Velitelé JSDH
U HZS JmK bude zaveden nový způsob vyrozumění členů JSDH prozvoněním, které doplní
zaslání výjezdové SMS a nahradí stávající hlasové volání (systém IVR, dříve AMDS). Hlasové
volání doposud dostávalo jen 3 až 5 členů JSDH dle kategorie JPO. HZS JmK umožní
prozvoněním vyrozumívat všechny členy JSDH.
Prozvonění má nastavenou různě dlouhou dobu zvonění pro den (kratší čas) a noc (delší čas),
po tomto čase bude hovor automaticky ukončen.
Přínosem je, že příjemce při prozvonění hovor nezvedá, protože se žádné informace
nepřenáší, což výrazně zrychlí informování členů o výjezdu. Další výhodou je, že na prozvonění
je možné nastavit odlišný (výrazný) zvuk ve svém mobilním telefonu, jelikož prozvánění
odchází z k tomuto účelu vyhrazeného telefonního čísla 950 640 888. Tím se zabrání
přeslechnutí přijetí výjezdové SMS, která bude následovat a bude obsahovat potřebné
informace jako doposud.
Na rozdíl od hlasového volání není prozvánění pro HZS JmK zpoplatněno, pokud hovor volaný
nevyzvedne.
Prozvonění odchází z telefonního čísla 950 640 888.
K zabezpečení zavedení systému prozvonění je potřeba na straně JSDH a obce zajistit tyto
úkoly:
1) Starosta i velitel JSDH podepíše do 31. 1. 2021 tento metodický list a tím potvrdí, že byl
seznámen s novým způsobem vyrozumění a zašle zpět příslušníkovi pracoviště IZS
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3)
4)
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územního odboru. Poté začne HZS JmK postupně upravovat systém vyrozumění o
výjezdu JSDH.
Velitel JSDH obce zajistí seznámení všech členů jednotky s novým systémem
vyrozumění o výjezdu JSDH.
Administrátor Port.all JSDH po 31. 1. 2021 přidá členům, kteří mají být vyrozumíváni
prozvoněním k mobilnímu číslu atribut hlas.
Všichni členové JSDH si do mobilu uloží číslo 950 640 888 a název tohoto čísla by měl
obsahovat slovo „nezvedat“ (např. „Výjezd JSDH NEZVEDAT“ nebo „NEZVEDATPROZVONENI“), popř. si nastaví k tomuto číslu zvláštní zvonění.
Pokud má starosta zájem o zasílání informativních SMS sobě nebo jiným max. dvěma
osobám, zašle do 31. 1. 2021 e-mailem požadavek na e-mailovou adresu
automaticke.akce@firebrno.cz.

Ostrý provoz bude postupně zahájen v období 01. 02. - 31. 03. 2021.
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