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Kolín 20. prosince 2018
Počet listů: 2
Příloha: 2

Obce a města v působnosti HZS Středočeského kraje ÚO Kolín
ORP Kolín
Odborná příprava velitelů jednotek, velitelů družstev, velitelů požárních hlídek, strojníků a
jednotek sboru dobrovolných hasičů obce přeurčených pro zásahy na dopravních nehodách.
(Vyřizuje: mjr. Ing. Josef Kudrna, tel.: 950885106. e-mail: josef.kudrna@sck.izscr.cz)
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
na základě pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR čj. MV-1602961/PO-IZS-2013 ze dne 27. 1. 2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů
jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků MV GŘ HZS ČR bude odborná příprava v roce
2018 provedena takto:
1) odborná příprava k prodloužení způsobilosti pro velitele jednotek, velitele družstev a
velitele požární hlídky (každý rok 8 hodin),
16. března 2019 od 8:00 hod. na stanici HZS Ovčáry, průmyslová zóna Ovčáry pro
jednotky z ORP Kolín a Český Brod
23. března 2019 od 8:00 hod. na stanici HZS Říčany, Černokostelecká 447 pro jednotky
z ORP Říčany
Na odbornou přípravu vezmou s sebou velitelé jednotek (v případě jejich nepřítomnosti
velitel družstva) veškerá osvědčení o odborné způsobilosti členů jednotky vydaná HZS,
kterým končí jejich platnost v roce 2019.
2) odborná příprava k prodloužení způsobilosti pro strojníky (1 x za 5 let 16 hodin a 1 x za 5
let 8 hodin)
23. a 24. února 2019 od 8:00 hod. na stanici HZS Ovčáry, průmyslová zóna Ovčáry pro
jednotky:
Červený Hrádek, Doubravčany, Klučov, Kořenice, Krupá, Mančice, Mrzky, Nučice, Ovčáry,
Radim, Skvrňov, Stříbrná Skalice, Tismice, Tuchoraz, Veletov, Velký Osek, Vlkančice,
Výžerky, Žabonosy, Žíželice
9. a 10. března 2019 od 8:00 hod. na stanici HZS Říčany, Černokostelecká 447 pro
jednotky:
Herink, Kostelec u Křížků, Lensedly, Popovičky, Svojšovice, Velké Popovice
3) Jednotky předurčené pro zásah u dopravních nehod (16 hodin)

13. a 14. dubna 2019 od 8:00 hod. na stanici HZS Říčany, Černokostelecká 447 pro
jednotky:
Kostelec n/ČL, Mnichovice, Pečky, Senohraby
výstroj - zásahový oblek a výzbroj - mobilní požární technika každé jednotky se zástavbou
vyprošťovací soupravy.
4) odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti pro techniky chemické služby (8
hodin) určené velitelem jednotky
5. října 2019 od 8:00 hod. na stanici HZS Kolín, Polepská 634 pro jednotky z ORP Kolín a
Český Brod
12. října 2019 od 8:00 hod. na stanici HZS Říčany, Černokostelecká 447 pro jednotky
z ORP Říčany
Předpokládané ukončení je vždy v uvedený den v 17:00 hod., přestávka na oběd bude od
12:00 do 13:00 hod. (HZS nezabezpečuje stravu), ústroj je PS II (nomex, bavlna), polobotky
pro teoretickou část na učebně a zásahový oblek, obuv, rukavice a přilba pro praktický
výcvik.
5) ostatní odborná příprava k získání odborné způsobilosti (velitelé družstev a velitelé
jednotek, strojníci jednotek, technik technické a chemické služby, technik strojní služby,
nositel dýchací techniky, technik ochrany obyvatelstva, základy zdravotnických znalostí,
obsluhovatel motorové pily, práce na vodě, člen jednotky SDH obce předurčené k zásahům
při silničních dopravních nehodách) je prováděna mimo zařízení HZS Středočeského kraje Ústřední hasičská škola Bílé Poličany www.uhsbp.cz , Ústřední hasičská škola Jánské
Koupele www.uhs.cz, Školní a výcvikové zařízení HZS ČR Brno, pracoviště Zbiroh
http://cep.hzscr.cz/kurzy/verejny_prehled_kurzu/2019 na základě požadavku obce. Na těchto
stránkách najdete plány kurzů.
Pokud se členové chtějí účastnit odborné přípravy na stanicích HZS v jiném termínu, než je
pro ně určen, informujte nás předem na adrese spisovna.ko@sck.izscr.cz, aby nedošlo
k přeplnění kapacity příslušných prostor pro pořádání odborné přípravy. Z kapacitních
důvodů nebude umožněno absolvovat odbornou přípravu členům, kteří nejsou zařazeni na
uvedených funkcích.
Předejte prosím tento dokument k rukám velitele Vaší jednotky.

S pozdravem

plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman
ředitel územního odboru
rada
elektronicky podepsáno

Přílohy:
Témata pravidelné odborné přípravy v roce 2019
Řád strojní služby
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Počet listů: 2
Příloha: 2
Obce a města v působnosti HZS Středočeského kraje ÚO Kolín
ORP Český Brod
Odborná příprava velitelů jednotek, velitelů družstev, velitelů požárních hlídek, strojníků a
jednotek sboru dobrovolných hasičů obce přeurčených pro zásahy na dopravních nehodách.
(Vyřizuje: mjr. Ing. Josef Kudrna, tel.: 950885106. e-mail: josef.kudrna@sck.izscr.cz)
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
na základě pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR čj. MV-1602961/PO-IZS-2013 ze dne 27. 1. 2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů
jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků MV GŘ HZS ČR bude odborná příprava v roce
2018 provedena takto:
1) odborná příprava k prodloužení způsobilosti pro velitele jednotek, velitele družstev a
velitele požární hlídky (každý rok 8 hodin),
16. března 2019 od 8:00 hod. na stanici HZS Ovčáry, průmyslová zóna Ovčáry pro
jednotky z ORP Kolín a Český Brod
23. března 2019 od 8:00 hod. na stanici HZS Říčany, Černokostelecká 447 pro jednotky
z ORP Říčany
Na odbornou přípravu vezmou s sebou velitelé jednotek (v případě jejich nepřítomnosti
velitel družstva) veškerá osvědčení o odborné způsobilosti členů jednotky vydaná HZS,
kterým končí jejich platnost v roce 2019.
2) odborná příprava k prodloužení způsobilosti pro strojníky (1 x za 5 let 16 hodin a 1 x za 5
let 8 hodin)
23. a 24. února 2019 od 8:00 hod. na stanici HZS Ovčáry, průmyslová zóna Ovčáry pro
jednotky:
Červený Hrádek, Doubravčany, Klučov, Kořenice, Krupá, Mančice, Mrzky, Nučice, Ovčáry,
Radim, Skvrňov, Stříbrná Skalice, Tismice, Tuchoraz, Veletov, Velký Osek, Vlkančice,
Výžerky, Žabonosy, Žíželice
9. a 10. března 2019 od 8:00 hod. na stanici HZS Říčany, Černokostelecká 447 pro
jednotky:
Herink, Kostelec u Křížků, Lensedly, Popovičky, Svojšovice, Velké Popovice
3) Jednotky předurčené pro zásah u dopravních nehod (16 hodin)

-3-

13. a 14. dubna 2019 od 8:00 hod. na stanici HZS Říčany, Černokostelecká 447 pro
jednotky:
Kostelec n/ČL, Mnichovice, Pečky, Senohraby
výstroj - zásahový oblek a výzbroj - mobilní požární technika každé jednotky se zástavbou
vyprošťovací soupravy.
4) odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti pro techniky chemické služby (8
hodin) určené velitelem jednotky
5. října 2019 od 8:00 hod. na stanici HZS Kolín, Polepská 634 pro jednotky z ORP Kolín a
Český Brod
12. října 2019 od 8:00 hod. na stanici HZS Říčany, Černokostelecká 447 pro jednotky
z ORP Říčany
Předpokládané ukončení je vždy v uvedený den v 17:00 hod., přestávka na oběd bude od
12:00 do 13:00 hod. (HZS nezabezpečuje stravu), ústroj je PS II (nomex, bavlna), polobotky
pro teoretickou část na učebně a zásahový oblek, obuv, rukavice a přilba pro praktický
výcvik.
5) ostatní odborná příprava k získání odborné způsobilosti (velitelé družstev a velitelé
jednotek, strojníci jednotek, technik technické a chemické služby, technik strojní služby,
nositel dýchací techniky, technik ochrany obyvatelstva, základy zdravotnických znalostí,
obsluhovatel motorové pily, práce na vodě, člen jednotky SDH obce předurčené k zásahům
při silničních dopravních nehodách) je prováděna mimo zařízení HZS Středočeského kraje Ústřední hasičská škola Bílé Poličany www.uhsbp.cz , Ústřední hasičská škola Jánské
Koupele www.uhs.cz, Školní a výcvikové zařízení HZS ČR Brno, pracoviště Zbiroh
http://cep.hzscr.cz/kurzy/verejny_prehled_kurzu/2019 na základě požadavku obce. Na těchto
stránkách najdete plány kurzů.
Pokud se členové chtějí účastnit odborné přípravy na stanicích HZS v jiném termínu, než je
pro ně určen, informujte nás předem na adrese spisovna.ko@sck.izscr.cz, aby nedošlo
k přeplnění kapacity příslušných prostor pro pořádání odborné přípravy. Z kapacitních
důvodů nebude umožněno absolvovat odbornou přípravu členům, kteří nejsou zařazeni na
uvedených funkcích.
Předejte prosím tento dokument k rukám velitele Vaší jednotky.

S pozdravem

plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman
ředitel územního odboru
rada
elektronicky podepsáno

Přílohy:
Témata pravidelné odborné přípravy v roce 2019
Řád strojní služby
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Počet listů: 2
Příloha: 2
Obce a města v působnosti HZS Středočeského kraje ÚO Kolín
ORP Říčany
Odborná příprava velitelů jednotek, velitelů družstev, velitelů požárních hlídek, strojníků a
jednotek sboru dobrovolných hasičů obce přeurčených pro zásahy na dopravních nehodách.
(Vyřizuje: mjr. Ing. Josef Kudrna, tel.: 950885106. e-mail: josef.kudrna@sck.izscr.cz)
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
na základě pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR čj. MV-1602961/PO-IZS-2013 ze dne 27. 1. 2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů
jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků MV GŘ HZS ČR bude odborná příprava v roce
2018 provedena takto:
1) odborná příprava k prodloužení způsobilosti pro velitele jednotek, velitele družstev a
velitele požární hlídky (každý rok 8 hodin),
16. března 2019 od 8:00 hod. na stanici HZS Ovčáry, průmyslová zóna Ovčáry pro
jednotky z ORP Kolín a Český Brod
23. března 2019 od 8:00 hod. na stanici HZS Říčany, Černokostelecká 447 pro jednotky
z ORP Říčany
Na odbornou přípravu vezmou s sebou velitelé jednotek (v případě jejich nepřítomnosti
velitel družstva) veškerá osvědčení o odborné způsobilosti členů jednotky vydaná HZS,
kterým končí jejich platnost v roce 2019.
2) odborná příprava k prodloužení způsobilosti pro strojníky (1 x za 5 let 16 hodin a 1 x za 5
let 8 hodin)
23. a 24. února 2019 od 8:00 hod. na stanici HZS Ovčáry, průmyslová zóna Ovčáry pro
jednotky:
Červený Hrádek, Doubravčany, Klučov, Kořenice, Krupá, Mančice, Mrzky, Nučice, Ovčáry,
Radim, Skvrňov, Stříbrná Skalice, Tismice, Tuchoraz, Veletov, Velký Osek, Vlkančice,
Výžerky, Žabonosy, Žíželice
9. a 10. března 2019 od 8:00 hod. na stanici HZS Říčany, Černokostelecká 447 pro
jednotky:
Herink, Kostelec u Křížků, Lensedly, Popovičky, Svojšovice, Velké Popovice
3) Jednotky předurčené pro zásah u dopravních nehod (16 hodin)
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13. a 14. dubna 2019 od 8:00 hod. na stanici HZS Říčany, Černokostelecká 447 pro
jednotky:
Kostelec n/ČL, Mnichovice, Pečky, Senohraby
výstroj - zásahový oblek a výzbroj - mobilní požární technika každé jednotky se zástavbou
vyprošťovací soupravy.
4) odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti pro techniky chemické služby (8
hodin) určené velitelem jednotky
5. října 2019 od 8:00 hod. na stanici HZS Kolín, Polepská 634 pro jednotky z ORP Kolín a
Český Brod
12. října 2019 od 8:00 hod. na stanici HZS Říčany, Černokostelecká 447 pro jednotky
z ORP Říčany
Předpokládané ukončení je vždy v uvedený den v 17:00 hod., přestávka na oběd bude od
12:00 do 13:00 hod. (HZS nezabezpečuje stravu), ústroj je PS II (nomex, bavlna), polobotky
pro teoretickou část na učebně a zásahový oblek, obuv, rukavice a přilba pro praktický
výcvik.
5) ostatní odborná příprava k získání odborné způsobilosti (velitelé družstev a velitelé
jednotek, strojníci jednotek, technik technické a chemické služby, technik strojní služby,
nositel dýchací techniky, technik ochrany obyvatelstva, základy zdravotnických znalostí,
obsluhovatel motorové pily, práce na vodě, člen jednotky SDH obce předurčené k zásahům
při silničních dopravních nehodách) je prováděna mimo zařízení HZS Středočeského kraje Ústřední hasičská škola Bílé Poličany www.uhsbp.cz , Ústřední hasičská škola Jánské
Koupele www.uhs.cz, Školní a výcvikové zařízení HZS ČR Brno, pracoviště Zbiroh
http://cep.hzscr.cz/kurzy/verejny_prehled_kurzu/2019 na základě požadavku obce. Na těchto
stránkách najdete plány kurzů.
Pokud se členové chtějí účastnit odborné přípravy na stanicích HZS v jiném termínu, než je
pro ně určen, informujte nás předem na adrese spisovna.ko@sck.izscr.cz, aby nedošlo
k přeplnění kapacity příslušných prostor pro pořádání odborné přípravy. Z kapacitních
důvodů nebude umožněno absolvovat odbornou přípravu členům, kteří nejsou zařazeni na
uvedených funkcích.
Předejte prosím tento dokument k rukám velitele Vaší jednotky.

S pozdravem

plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman
ředitel územního odboru
rada
elektronicky podepsáno

Přílohy:
Témata pravidelné odborné přípravy v roce 2019
Řád strojní služby
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