
Vážení členové

Profesní Komory Požární Ochrany,
sice jsme chtěli první elektronické číslo ProfesníKu 
vydat dříve, ale dnes máme alespoň téma pro úvodní 
slovo - právě proběhnuvší vánoční svátky, oslavu 
Silvestra 2010 a Nového roku 2011 i výhled na celý 
nový rok 2011.

Poslední rok nebyl pro většinu z nás zrovna tím 
hospodářsky nejpovedenějším. Zažili jsme dvoje 
volby, které nakonec skončily odchodem vítězů do 
opozice. Ale nač si stěžovat. Stejně po letech 
vzpomínáme na to hezčí. Tak si třeba připomeňme, že 
naši hokejisté získali titul na MS. Takže i dnes jsme 
zemí mistrů světa v hokeji, a to není špatný pocit, což?

No, ono to sem vlastně nepatří, nemá to se sférou 
našich zájmů nic společného. Ale ve skutečnosti jen 
zdánlivě. Cožpak dobrá nálada nevede ke 
spokojenosti všech, kdo se s ní potkají? Myslím, 
vlastně jsem si jistý, že ano. Proto na závěr období,      
v němž bilancujeme, nezapomínejme na sebemenší      
úspěchy, jichž jsme dosáhli.

Aktuální stav členské základny je 155 členů.
Od minulého vydání ProfesníKu (květen 2010) bylo na 
jednání prezidia přijato 9 členů:

 • Colt international, s. r. o.                     18. června 2010
 • SJL a. s.                                                   7. září 2010
 • TIMKO - protipožární technika spol. s  r. o.     7. září 2010
 • SANACE PO s. r. o.                         16. prosince 2010
 • Ing. Ladislav Křížkovský                 16. prosince 2010
 • Ing. Zdeněk Hradecký                    16. prosince 2010
 • Jaromír Dvorský                             16. prosince 2010
 • LUING, spol.  s r. o.                         16. prosince 2010
 • STACHEMA  Kolín, spol. s  r. o.       16. prosince 2010

Úplný seznam členů PKPO najdete na .
Víte-li o někom, kdo by mohl rozšířit naši členskou 
základnu, kdo by byl přínosem pro naši práci nebo kdo

INFORMACE z členské základny:

www.komora-po.cz
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ProfesníK
by chtěl jakýmkoli způsobem spolupracovat s PKPO, 
seznamte ho s PKPO.

Ze  bychom chtěli 
připomenout úspěšné semináře zaměřené na 
prezentaci Jednotných Dokladů ke Stavbě 
uskutečněné ve dnech 10. 2., 9. 3. a 9. 12. 2010, 
kterých se zúčastnilo více než 400 osob. JDS se stávají 
známým pojmem nejen mezi subjekty zabývajícími se 
požární ochranou, projektanty a stavebními firmami, 
ale i mezi veřejností nejodbornější, kterou představují 
hasiči. Připomeňme, že pracovníci GŘ HZS MV ČR se 
podílejí na jejich tvorbě a oponenty byli i někteří hasiči  
z regionů. V současné době se připravuje programová 
verze těchto dokladů, která umožní každému držiteli 
jednoduše vystavovat a spravovat jednotlivé doklady. 
O dalším postupu prací na této pomůcce Vás budeme 
informovat.

Rovněž proběhly další přípravné semináře pro získání 
certifikace odborné kvalifikace na funkce „technik 
požárně bezpečnostních zařízení”, „vedoucí technik 
požárně bezpečnostních zařízení” a „kontrolní technik 
požárně bezpečnostních zařízení”. Jedná se o akredi-
tovaný vzdělávací program, jehož garantem je vedle 
PKPO i Česká společnost pro jakost.

PKPO je aktivní i na mezinárodním poli. Za 
předsednictví PKPO proběhlo 24. listopadu                 
v Budapešti zasedání Asociace požární ochrany zemí  
střední a východní Evropy ECEU FIRE.

ZREALIZOVANÝCH AKCÍ

Držíme Vám palce,
aby optimismus

převládl,a přejeme
úspěšný rok 2011.

Za redakční radu
Vilém Stanke

R e d a k č n í  r a d a :                                    
Helena Pekarová, František Kregl, Vladimír Raušer, Ladislav Zajíc, Vilém Stanke
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Připomeňme, že doposud byly členy země 
Visegrádské čtyřky (Česká republika, Slovensko, 
Polsko, Maďarsko) a Ukrajina. Po předchozích 
jednáních s kandidáty na nové členy ECEU FIRE, které 
vedl František Kregl (stávající prezident ECEU FIRE) a 
János Zellei (prezident maďarské asociace), byli 
pozváni možní kandidáti na zasedání v Budapešti, aby 
představili činnost svých asociací. Za kandidáty ECEU 
FIRE na období jednoho roku byly přijaty asociace ze 
Slovinska, Chorvatska a Rumunska. Pokud budou 
respektovat stanovy ECEU FIRE, budou tyto asociace 
přijaty za řádné členy.

Nechceme samozřejmě jen bilancovat, co bylo, a proto 
bychom Vás rádi upozornili na nejvýznamnější akce 
připravované v roce 2011.

Začněme hned tou, která je pro PKPO jednou               
z neprestižnějších. Již se stalo tradicí, že PKPO 
připravuje odborné konference v atraktivním prostředí. 
Po pražském letišti a Hluboké nad Vltavou s exkurzí     
v jaderné elektrárně Temelín je na 8.- 9. červen 2011 
připravována konference na zámku v Českém 
Krumlově. A stejně jako v minulých letech souvisí místo 
konání přímo s tématem, kterým je tentokrát „Požární 
ochrana hmotného kulturního dědictví”.

Nesmíme zapomenout ani na akci pro naše 
společenství vůbec nejdůležitější - valnou hromadu. Ta 
se bude konat 17. 5. 2011 v Praze. 

V Českém Krumlově dne 9. června 2011

za profesionální a především lidský přístup k řešení požární problematiky

Na konferenci bychom 
chtěli předat dnes již 
t r a d i č n í  o c e n ě n í  
významné osobnos t i          
v požární prevenci - cenu 
Mgr. Vladimíra Hápa.
Chcete-li doporučit někoho 
pro ocenění touto cenou, 
neváhejte. Podrobnosti 
najdete na www.komora-
po.cz.

•  jsou zrušeny jednotlivé kategorie
• oceněny budou všechny výrobky, služby a akce, které 
shledá porota opravdu přínosnými

Také na této valné 
h r o m a d ě  b u d o u  
v y h l á š e n i  v í t ě z o v é  
soutěže Zlatý plamen 
PKPO. Chcete-li se do 
této soutěže přihlásit, 
pošlete svou přihlášku, 
kterou společně s novými 
pravidly najdete na 
www.komora-po.cz. Při 
této příležitosti bychom 
chtěli upozornit jen na 
nejvýznamnější změny 
pravidel soutěže, která 
se koná od roku 2001:

• jeden výrobek, služba nebo akce, které vyhodnotí 
porota jako nejzajímavější, bude mít jeho přihlašovatel 
možnost prezentovat přímo na valné hromadě.

Dne 10. 2. 2011 pořádá agentura AXIS seminář            
s názvem Požární ochrana dřevostaveb. PKPO 
zajišťuje tento seminář lektorsky. Seminář se koná       
v Lisabonské ul. č. p. 4 v Praze 9. Začátek je v devět 
hodin.
O dalších akcích budete informováni v dalších číslech 
ProfesníKu a prostřednictvím sekretariátu PKPO.

Dalším cílem ProfesníKu je informovanost členské 
základny o jednáních prezidia. V žádném případě zde 
však nechceme uvádět zápis z celého jednání, ale 
seznámit Vás s nejdůležitějšími a nejzajímavějšími 
body, mezi které bezesporu patří:

• připravovaný metodický pokyn pro kontroly hydrantů, 
jehož garantem je Ing. František Chuděj
•Ing. Luděk Jaterka úspěšně představil na 
celorepublikovém IMZ HZS systém ověření platnosti 
oprávnění osob souvisejících s činnostmi spojenými    
s požárně bezpečnostními zařízeními.

Úplné zápisy z jednání prezidia jsou vždy po schválení 
umístěny na www.komora-po.cz. Bližší informace        
k  výše uvedeným zaj ímavostem obdrží te                     
u jmenovaných zpracovatelů.

A protože PKPO tvoří lidé, rozhodli jsme se, že budeme 
postupně představovat jednotlivé členy. S kým začít? 
Navrhuji prezidenta PKPO. Teď když tyto řádky píši, 
zde není nikdo, kdo by byl proti, takže:
Prezidentem PKPO je František Kregl. Do funkce byl 
jmenován v roce 2006 po tragické smrti svého 
předchůdce Mgr. V.  Hápa. Členem prezidia PKPO je 
František od roku 2005 a zastupuje společnost         
FK servis, která je členem komory od roku 2000. 
Společnost je známa hlavně aktivitami v oblastech 
odvodů kouře a tepla a roletových požárních uzávěrů. 
Z Františkova soukromí pak prozraďme jen to, že je 
čerstvým „padesátníkem”, má dva sportovně nadané 
syny ve věku 14 a 11 let. Jeden se „potatil” a hraje 
hokej, druhý vyrostl jako táta, hraje basketbal a věnuje 
se atletice. Mládežnické týmy basketbalu i hokeje     
FK servis sponzoruje. 
František miluje jižní Čechy, a pokud čas dovolí, jezdí 
tam načerpat energii. 

Dodatečně mu za
celou členskou
základnu popřejeme
vše nejlepší
k nedávnému jubileu
a (trochu sobecky)
hodně chuti a síly na
poli věnovaném práci
pro PKPO.


