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Č. j. HSKL – 3337/2018 - PCNP 
Kladno 22. srpna 2018 

Počet listů: 1 

Příloha: 1/1 
Obcím s JPO III a JPO V 
 
Pozvánka na kurz Technik ochrany obyvatelstva v jednotce SDH obce  
(Vyřizuje: nprap. Ing. Zuzana Strouhalová, tel.: 950 835 165, e-mail: zuzana.strouhalova@sck.izscr.cz) 

 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v souladu s koncepčním záměrem GŘ 

HZS ČR připravuje již tradičně kurz „Technik ochrany obyvatelstva v jednotce SDH obce“.  
Kurz je určen pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) obcí, 

techniky ochrany obyvatelstva nebo velitele družstev (příp. velitele jednotky) pro ochranu 
obyvatelstva. Cílem kurzu je připravit absolventa pro zastávání funkce technika ochrany 
obyvatelstva nebo velitele družstva pro ochranu obyvatelstva v JSDH obce provádějících 
odbornou přípravu v jednotce na tomto úseku, popř. pracujícího jako člena krizového štábu 
obce pro řešení mimořádných událostí v obci, podílející se na tvorbě dokumentace 
vztahující se k realizaci opatření ochrany obyvatelstva a krizového řízení na úrovni obce 
např. povodňový plán, výpisy z havarijních (krizových) plánů a spolupracujícího s obcí při 
provádění preventivně výchovné činnosti. 

Základní podmínkou pro zařazení člena JSDH obce do kurzu je absolvování základní 
odborné přípravy členů ve své jednotce PO. 

Kurz se bude konat ve dnech 12. – 13. 10. 2018 ve Školicím středisku a chemické 
laboratoři Kamenice a jeho časová dotace činí 16 hod. Zahájení kurzu je plánované 
v pátek 12. 10. 2018 v 14:00 hodin, předpokládané ukončení v sobotu 13. 10. 2018 v 17:00 
hodin.  

Kurz je ukončen formou závěrečné zkoušky před zkušební komisí - praktická zkouška 
a závěrečný test. Předseda zkušební komise je jmenován ředitelem HZS kraje. Dokladem  
o ukončení kurzu je potvrzení o absolvování kurzu vydané HZS kraje. V případě 
nedostatečného zájmu nebude kurz realizován. 

 
Ubytování je poskytnuto zdarma. Stravování si každý účastník zajišťuje sám. 

Parkování je možné v rámci areálu školicího střediska.  
 
Pokud Vás nabídka kurzu oslovila, prosím o zaslání přihlášky do 23. 9. 2018 

na e-mail: zuzana.strouhalova@sck.izscr.cz v kopii na tomas.holec@sck.izscr.cz . 
 
 
 
       

                                                                                                    plk. Ing. Jan Ryšavý      
 náměstek krajského ředitele  
                                                                                  pro prevenci a civilní nouzovou připravenost 
                                                                                                            vrchní rada 
                                                                                                  
Příloha: 
Přihláška do kurzu Technik OOB v JSHD obce  
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