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Valné shromáždění

Aktuální stav členské základny je 162 členů.
Od posledního vydání ProfesníKu v dubnu 
tohoto roku byli na jednání prezidia PKPO přijati 
2 noví členi:
DENIOS s.r.o., Strakonice člen od 20.05.2015
Lukáš Rak, Hradec Králové člen od 26.08.2015
Nové členy vítáme do našeho spolku a těšíme 
se na spolupráci. Úplný seznam členů PKPO 
najdete na 

.
http://komora-po.cz/search-

members.php

Informace z členské základny

Víte, že PKPO byla zapsána do seznamu
znaleckých ústavů?
S potěšením Vám sdělujeme, že PKPO byla dne 
8. prosince 2014 zapsána do 1. oddílu seznamu 
znaleckých ústavů pro obor Požární ochrana
s rozsahem znaleckého oprávnění pro požární 
odolnost konstrukcí, zařízení požární ochrany 
(zařízení odvodu tepla a kouře), požární 
ochrana staveb, technika požární ochrany
a bezpečnost průmyslu, prevence vyšetřování 
požárů. Bude pro nás ctí, když se na nás
v případě potřeby odborné pomoci obrátíte 
nebo pokud nás doporučíte. 

(Pokračování na straně 3)

ČSN 73 0810
Již jsme Vás informovali o probíhající revizi této 
zásadní normy. Aktuální stav je takový, že se
do 26. června měly odevzdat připomínky ke
2. návrhu revize. Ty opodstatněné jsou nyní 
zapracovávány a druhá revize bude v průběhu 
září rozeslána k dalšímu kolu připomínek. 
Pokud máte nějaký podnět ke změně v ČSN 73 
0810 a dosud jste nám jej neposlali, učiňte tak 
co nejdříve. Času moc nezbývá.

Představení členů prezidia
Jak jsme již informovali, v prezidiu nepřibyla 
žádná nová tvář. A vzhledem k tomu, že všichni 
stávající členové již byli představeni, nemáme 
do této rubriky téma. Příště možná 
představíme nového tajemníka. Výběrové 
řízení je naplánováno na září.

V červenci se uskutečnilo jednání PKPO
se zástupci MV GŘ HZS ČR
Ve druhé dekádě července se uskutečnilo 
jednání zástupců PKPO a GŘ HZS, kterého se za 
GŘ zúčastnili náměstek generálního ředitele 
HZS ČR Brig. gen. Ing. Miloš Svoboda a ředitel 
odboru prevence GŘ HZS ČR plk. Ing. Rudolf 
Kaiser. PKPO zastupovali prezident Bc. František 
Kregl a první viceprezidentka Helena Pekarová. 
Účelem jednání bylo vyjasnění stanovisek obou 
stran souvisejících s novelou vyhlášky 
246/2001 Sb., o požární prevenci, která na 
přelomu letošního roku vyvolala vášnivou vlnu 
diskuzí. Bylo velmi potěšující, že ačkoliv se obě 
strany v rámci této diskuze vzájemně nešetřily, 
neslo se toto jednání v přátelském duchu. Obě 
strany si ujasnily svá stanoviska a bylo 
dohodnuto, že budou hledat cesty k vyřešení 
příčin vášnivé pře z počátku roku, protože 
hlavní priorita je bezpečí lidí i majetku. O dalším 
vývoji Vás budeme informovat.

Letošní léto se vyznačovalo vysokými teplotami a nedostatkem srážek. Dovolené máme za sebou,
a pokud se našel někdo, kdo měl o dovolené špatné počasí, tak to byl opravdu „pechfógl“. To platí
i pro ty, kteří trávili svou zaslouženou dovolenou v České republice a nevyrazili za teplejším počasím 
kamsi na jih Evropy. Dokonce jsem slyšel, že nastává období, kdy se nevyplatí jezdit v létě k moři,
ale je dobré zůstat doma (= v ČR), úspory si schovat na zimu a pak vyrazit za teplem na jižní 
polokouli. Inu každý podle své chutě či možností.
V každém případě stejně, jako se musí zklidnit naše děti, zasednout do školních lavic, soustředit
se na výuku a po vyběhnutí ze školy musí dávat pozor na provoz, musíme i my dospělí zapomenout 
na dobu dovolených a zvýšit své úsilí, abychom do konce roku splnili ty termíny, které nám doposud 
trochu unikaly.
Věřím, že si všichni klidnějšího času dovolených užili. Na to dovolené jsou – na zotavenou, abychom 
načerpali síly do další práce.
                                                                                                            za redakční radu Vilém Stanke

28. dubna se členská základna setkala v pražském hotelu Svornost na zasedání valného 
shromáždění PKPO. Kromě „povinného programu“ (zprávy o činnosti a hospodaření, zprávy revizní 
komise, plánu činnosti a návrhu rozpočtu na následující období), byla na programu změna stanov 
PKPO (vyvolaná změnou občanského zákoníku), volby do prezidia (ty probíhají každé 3 roky), 
vyhlášení výsledků soutěže Zlatý Plamen PKPO a (protože PKPO letos slaví 15. výročí existence) 
průřez patnáctiletou historií našeho spolku.
Asi nejzásadnější změnou stanov je snížení počtu členů prezidia na 9. Ve volbách obhájili své pozice 
v prezidiu všichni dosavadní členové prezidia, kteří kandidovali. Prezidium tedy bude ve volebním 
období 2015 až 2018 pracovat ve složení – prezident František Kregl, viceprezidentky Helena 
Pekarová a Ivana Nohová a další členové prezidia pánové František Chuděj, Radoslav Kosil, 
Václav Kupilík, Jan Pavlík, Rostislav Pokluda a Martin Pospíšil. Výsledek voleb nasvědčuje tomu, 
že členové PKPO jsou s činností prezidia a celé PKPO spokojení. Staronovému prezidiu přejeme 
hodně elánu do další práce. 
Jednání se zúčastnila řada významných hostů, mezi nejvýznamnější patřila vystoupení prezidenta 
Hospodářské komory ČR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. a Ing. Šárky Janouškové, vedoucí 
Střediska vzdělávání a informací ČKAIT, která jsou dokladem prohlubující se spolupráce.
Již tradičně byla v průběhu valného shromáždění udělena cena Zlatý Plamen PKPO 2014. Oceněny 
byly 3 výrobky, (více se dočtete na straně .
Pan Pekar si na valné shromáždění připravil průřez historií, aby nám vše trochu připomněl. A bylo co 
si připomenout. Vždyť PKPO pořádala či spolupořádala již 75 seminářů, což je 5 ročně. Dále 
realizovala 6 odborných konferencí s mezinárodní účastí a v době valného shromáždění vrcholily 
přípravy 7. konference, která se konala začátkem června. To však je jen část činnosti PKPO, bylo by 
toho mnohem víc, ale to by vydalo na samostatné číslo ProfesníKu. Když se někdo zeptá, „co máte 
nového?“, většinou jen těžko lovíme ve své paměti, neboť s „novinkou“ žijeme již v průběhu příprav 
a pak nám tak trochu zevšední. Je dobré si občas „sednout“ a sumarizovat si, co se událo.
Pane Pekare, děkujeme, že jste to udělal za nás.

2)

7. odborná konference s mezinárodní účastí
9. až 10. června jsme pořádali ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj a ČKAIT v Černé Hoře 
již 7. konferenci s mezinárodní účastí a tématem „Aplikace právních předpisů pro požární 
bezpečnost staveb“. Přednášeli zástupci MMR, ČOI, ČKAIT, VŠB-TUO, HZS, PAVUS, PKPO a své 
příspěvky přednesli i přednášející z Německa a Ukrajiny. 
Večer mezi prvním a druhým dnem konference se konal tradiční slavnostní večer, při jehož zahájení 
seznámil pan Vasil Silvestr Pekar účastníky konference s průřezem patnáctileté historie PKPO. A jak 
se již stalo pravidlem, byla v průběhu slavnostního večera předána cena Mgr. Vladimíra Hápa, 
tragicky zemřelého prezidenta PKPO. Osobností roku 2014 se stal pan Vladimír Raušer. 
Gratulujeme. 
Kromě řady velmi zajímavých přednášek si mohli účastníci zatančit s místní cimbálovou kapelou 
nebo poslechnout prezentaci o pivu od místního sládka, která byla doplněna ochutnávkou. Průběh 
společenského večera byl ještě zpestřen tanečním vystoupením Spolku elegantních dam
v historických kostýmech, kdy byly zatančeny ukázky charlestonu, kankánu doplněné o dobovou 
taneční kreaci v ukázkách historického spodního prádla.
Atmosféra konference byla umocněna velmi příjemným prostředím Wellness & Congress hotelu 
Sladovna, Černá Hora, který se vzorně postaral o vynikající jídlo a špičkové ubytování.
Konference byla zařazena do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT s ohodnocením 2 body.
Podle reakcí účastníků přímo na místě hned po skončení se konference vydařila, proto patří 
poděkování těm, kdo se na přípravě konference podíleli – paní Janouškové a paní Hejdukové z ČKAIT 
a přípravnému výboru z PKPO – paní Nohové, paní Pekarové, panu Kreglovi, panu Pospíšilovi, panu 
Kosilovi a panu Stankemu. Podrobnou zprávu o průběhu konference  na webu 
PKPO.

najdete v aktualitách

Úvodník

http://komora-po.cz/search-members.php
http://komora-po.cz/article.php?id=2825
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PKPO pokračuje v certifikaci odborné kvalifikace
pro TPZ, VTPZ a KTPZ
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Publikace ČKAIT
„Stavby a požáry - Stavební kniha 2015”
Informační centrum ČKAIT, s.r.o. ve spolupráci
s Profesní komorou požární ochrany vydalo 
novou zajímavou publikaci. 

(Pokračování na straně 3)

XXIV. ročník mezinárodní konference
Požární ochrana 2015
VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta 
bezpečnostního inženýrství a Sdružení 
požárního a bezpečnostního inženýrství ve 
spolupráci s Českou asociací hasičských 
důstojníků pořádá ve dnech 9. 9. 2015 - 10. 9. 
2015 tradiční  odbornou konferenci .  
Konference se bude v duchu tradice konat
v Aule VŠB - TU Ostrava, 17. listopadu 15,
708 33 Ostrava – Poruba.

Ocenění „Zlatý plamen 2014”
Gratulujeme Vítězům tradiční soutěže PKPO 
„Zlatý plamen 2014“, kterými se staly 
společnosti:
• Somati system s.r.o. za Požární uzávěr – vrata
sekční typ OGS s průchozím otvorem
• Nevšímal, a.s. za Požárně odolnou hliníkovou 
stěnu se strukturálním zasklením Dignit 
structure o celkové výšce 4,5m
• Tyco Fire & Integrated Solutions, s.r.o.
za Hasicí přístroj W9 SKN prodávaný
pod obchodním názvem WA 9 F- 500.
Více se o soutěži můžete dočíst .zde

Získejte konkurenční výhodu před svými obchodními soupeři a zajistěte si certifikát
o odborných znalostech vydaný autorizovanou osobou, kterým budete moci prokázat svým 
zákazníkům, že jste Vy nebo Vaši zaměstnanci na odborné výši.
Mezi členy PKPO je všeobecně známo, že certifikace slouží k prokázání odborné zdatnosti pro 
certifikovanou činnost. Je určena pro pracovníky, kteří jednak provádějí montáž požárně 
bezpečnostních zařízení (technik - TPZ), jednak pro organizátory a koordinátory montáže (vedoucí 
technik - VTPZ) a pro ty, kteří budou vyškoleni a přezkoušeni pro kontroly požárně bezpečnostních 
zařízení (kontrolní technik - KTPZ). Předpokladem pro certifikaci kontrolního technika je vždy 
oprávnění k činnosti získané proškolením příslušného výrobce, distributora či oprávněného 
zástupce. 
Pro všechny typy certifikovaných osob se zkouška žadatelů o certifikát skládá z části písemné
a ústní. Na základě vykonané písemné a ústní zkoušky se u TPZ a VTPZ potvrzuje zvládnutí znalosti
z oboru požární bezpečnosti staveb nebo hasicích přístrojů a hydrantových systémů. 
a) Pro TPZ  je připraveno 20 testových otázek, z nichž každá je hodnocena 1 bodem, maximální
     možný počet získaných bodů u písemné části je 20. Nutné minimum pro splnění požadavků je 14
     bodů. V ústní části žadatel odpovídá na 1 vylosovanou otázku. Vyčerpávající odpověď je hodnocena
     maximálně 20 body za otázku; minimum pro složení ústní části zkoušky je 14 bodů.
b) Pro VTPZ obsahuje písemná část 20+5 testových otázek. Správná odpověď je hodnocena 1
    bodem, maximální možný počet získaných bodů je tedy u písemné části 25. Nutné minimum pro
    splnění požadavků je 17 bodů. V ústní části žadatel odpovídá na 2 vylosované otázky.
    Vyčerpávající odpověď je na každou otázku je hodnocena 20 b ody, maximální možný počet bodů
     2x 20 = 40 bodů, minimum pro složení ústní části zkoušky je 28 bodů.
c)  Pro KTPZ sestává z 30 testových otázek hodnocených maximálně 30 body.  Na každou otázku lze
  odpovědět ve 4 variantách, z nichž však pouze 1 je správná. Nutné minimum pro splnění
     požadavků písemné části je 20 bodů. Ústní část zahrnuje 2 vylosované otázky, a to:
     • jednu z oblasti požární bezpečnosti staveb,
    • jednu ze specializace uchazeče, buď z oblasti požární bezpečnost staveb nebo z oblasti hasicích
  přístrojů a hydrantových systémů nebo z oblasti speciálních technologií a zařízení. 
   Vyčerpávající odpověď je hodnocena 15 body,  maximální možný počet bodů: 2 x 15 = 30,
     minimum pro složení ústní části zkoušky je 20 bodů.
Na základě mnoha dotazů, kdo může být certifikován pro jednotlivé typy certifikovaných osob, 
shrnujeme podmínky na požadované vzdělání a praxi:
U technika požárně bezpečnostních zařízení (TPZ) je požadováno:
     • základní vzdělání,
     • praxe 1 rok práce na požárně bezpečnostních zařízeních dle certifikovaného oboru,
  •žadatel doloží k přihlášce ke zkoušce a certifikaci kopii dokladu o absolvování školení
    v oboru, ve kterém působí.

 
U vedoucího technika požárně bezpečnostních zařízení (VTPZ) je požadováno:
     • střední odborné vzdělání s výučním listem,
     • praxe 2 roky v certifikovaném oboru,
    • stejně jako v předchozím případě žadatel doloží k přihlášce ke zkoušce a certifikaci kopii dokladu
     o absolvování školení v oboru, ve kterém působí. 
Pro certifikaci kontrolního technika požárně bezpečnostních zařízení (KTPZ) je vyžadováno:
     • úplné střední vzdělání s maturitou
     • praxe 2 roky v oboru
Dále je potřeba, aby uchazeč o KTPZ absolvoval odbornou přípravu formou kurzů:
a)  technik a vedoucí technik (TPZ a VTPZ) - přípravný kurz v rozsahu 6 hodin,
b)  odborně způsobilá osoba podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně - přípravný kurz
     v rozsahu 6 hodin,
c)  ostatní uchazeči - přípravný kurz v rozsahu 18 hodin,
Komplexní odborné znalosti v oboru PO se předpokládají na úrovni VTPZ a KTPZ. K certifikaci 
kontrolního technika se mohou kromě certifikovaných VTPZ též přihlásit pracovníci z oblasti 
požárně bezpečnostních zařízení, kteří mají alespoň úplné středoškolské vzdělání zakončené 
maturitou nebo mají střední odborné vzdělání s výučním listem a dlouholetou praxi (min. 10 let).

V případě dlouholeté praxe je nutno před zkouškou 
předložit potvrzení od zaměstnavatele o délce praxe
a zaměření vykonávané činnosti.
Teoretickou přípravu uchazečů všech typů certifikace 
zajišťuje PKPO formou odborných seminářů
a jednotliví výrobci, dovozci či distributoři požárně 
bezpečnostních zařízení školením pro technickou 
znalost systémů a pro praktické aplikace. Příprava, 
kterou PKPO provádí, je zaměřena na obecně platné 
právní předpisy a technické normy, nenahrazuje školení 
výrobců.
S ohledem na předchozí období, kdy byly revidovány 
zkušební otázky, se připravuje další podzimní termín
v listopadu 2015, který však doposud nebyl schválen 
ČSJ, a proto bude ještě upřesněn.                                                                                                    
                                     Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

http://komora-po.cz/article.php?id=2415
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DřevoPortál připravuje konferenci
Dřevostavby v praxi 9
Při zajišťování červnové konference PKPO
v Černé Hoře se podařilo navázat zajímavou 
spolupráci s DřevoPortálem, který pro PKPO 
zajišťoval fotodokumentaci a video o průběhu 
konference. Panu Stanislavu Müllerovi, Dis., 
patří velký dík za jeho obětavou práci.
V současné době probíhají jednání o poskytnutí 
záštity Profesní komorou požární ochrany na 
připravované konferenci od DřevoPortálu, 
která se bude konat ve dnech 5. až 6. listopadu 
2015 v Hotelu Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice. 
Hlavní témata připravované konference jsou: 
Zakládání dřevostaveb a Fasády. Cílem 
konference je ukázat praktické odpovědi na 
problémy v různých fázích plánování a výstavby, 
a to od legislativních záležitostí přes návrh až po 
samotnou realizaci dřevostaveb. Konference
je zařazena do projektu Celoživotního 
vzdělávání ČKAIT. Více informací naleznete .zde

Mezinárodní veletrh FOR ARCH 2015
Letošní 26. ročník mezinárodního veletrhu FOR 
ARCH proběhne ve dnech 15. - 19. 9. 2015
v Letňanech. Současně s FOR ARCH probíhají 
také veletrhy FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, 
SAUNY & SPA a FOR WASTE & WATER. Představí 
se zde více než 800 vystavovatelů. Celý veletrh 
bude doplněn řadou přednášek a konferencí.
Souběžně s těmito veletrhy se koná v PVA EXPO 
PRAHA v Letňanech i 7. ročník mezinárodního 
veletrhu nejnovějších trendů v oboru 
protipožární a zabezpečovací techniky, 
systémů a služeb Prague Fire & Security Days 
2015 (FSDays 2015)

(pokračování ze strany 2)
Zajímá Vás vývoj stavebnictví s kontextem požární ochrany? Pak je to pro Vás ideální publikace, 
kterou vydalo Informační centrum ČKAIT, s.r.o. ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany. 
Autory publikace je kolektiv autorů, mezi nimi několik členů prezidia PKPO. Publikace má formát A4 
a jedná se o brožovaný výtisk o 152 stranách. 
První, statistická část, je věnována údajům o vývoji stavebnictví v roce 2014. Druhá, odborná část, 
podává základní informace o stavbách, stavebních a navazujících konstrukcích a zařízeních
z požárního hlediska. Analyzuje požadavky požární bezpečnosti staveb z pohledu historických
i současných právních předpisů, uvádí možnosti vybavení požárně bezpečnostními zařízeními, 
hasicími přístroji, pasivními systémy požární bezpečnosti, používání stabilních hasicích zařízení 
apod.

Publikace je určena především projektantům 
a technikům z oboru pozemních staveb, ale
i technickým pracovníkům, studentům 
středních i vysokých škol požárního
a stavebního zaměření a nejširší veřejnosti.
V neposlední řadě z ní mohou čerpat
i stavebníci z laické veřejnosti, kteří ji využijí
ve své svépomocné výstavbě nebo při 
kontrole jimi najatých stavebních firem. Cena 
jedné publikace je 460,- Kč (PKPO není 
plátcem DPH) a lze ji zakoupit v sídle PKPO, 
případně Vám ji zašleme na dobírku. Více se 
dozvíte .zde

Víte, že PKPO
byla zapsána do seznamu znaleckých ústavů?

(Pokračování článku ze strany 1)
Zápisu PKPO do seznamu znaleckých ústavů 
předcházela více než dvouletá peripetie, kdy 
jsme museli splnit náročná kritéria pro zápis
a dokladovat i takové záležitosti jako je naše 
vybavení hardwarem a softwarem. Nakonec 
se podařilo úředního šimla překonat a zápis 
byl proveden. V rámci objektivity je potřeba 
uznat, že určitá přísnost je ze strany MS ČR na 
místě, protože jinak by mohl být znaleckým 
ústavem kdokol iv  a pak by nebyla 
garantována odborná kvalita znalecké 
činnosti. 
V současné době náš znalecký ústav pracuje 
na druhém znaleckém posudku vyžádaném 
Okresním soudem v Šumperku. Náš posudek 
má rozhodnout, který z dvou posudků 
předložených protistranami má pravdu. Aby 
tento úkol mohli naši znalci splnit, museli se 
podrobně seznámit se spisem, který obsahuje 
cca 900 stran. První znalecký posudek byl 
zpracován pro Statutární město Hradce 
Králové.

Závěrečné slovo redakční rady
Vážení čtenáři, 
máme za to, že na rozdíl od našich novinářů si nemůžeme stěžovat na nedostatek zajímavých témat 
a námětů a věříme, že Vás naše informace zaujaly a že jste se dozvěděli nějaké novinky. Pokud by 
Vás zajímalo něco, o čem jsme zatím nenapsali, napište nám svůj námět. Upozorněte nás na 
zajímavou akci, která se připravuje, rádi tuto informaci zprostředkujeme i ostatním. 
Přejeme Vám úspěšný začátek nového školního roku a hodně osobních i pracovních úspěchů
v poslední čtvrtině kalendářního roku.
                                                                                                      za redakční radu Helena Pekarová
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který je určen členské základně. 
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je zakázána jakákoliv další publikace nebo přetištění, tohoto zpravodaje či jeho části.

Dne 8. října 2015 se uskuteční
„Mosty k požární ochraně kulturních památek”
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS 
ve spolupráci s Národním památkovým 
ústavem, HZS hlavního města Prahy
a Národním muzeem pořádají mezinárodní 
konferenci s názvem „Mosty k požární ochraně 
kulturních památek“ za účasti sedmi států 
Evropské unie, která bude probíhat v Nové 
budově Národního muzea v Praze. 
Konference je určena pro vlastníky a správce 
památkových objektů, pracovníky památkové 
péče, zástupce HZS, projektantů a dodavatelů 
PBZ. Na konferenci je připravována řada 
aktuálních témat z tuzemska i ze zahraničí, 
např. Národní památkový ústav zde představí 
své výzkumné aktivity při monitoringu 
požárních rizik památek a novou metodiku pro 
jejich požární ochranu. Podrobnější informace 
o připravované konferenci naleznete . 
Konference se zabývá tématem, které PKPO 
otevřela v roce 2011 v Českém Krumlově, 
připomínku této konference naleznete .

zde

zde

http://www.drevoportal.cz/entry/pripravujeme-novy-rocnik-konference-drevostavby-v-praxi-9-2015
http://komora-po.cz/article.php?id=2341
http://www.mosty2015.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=BTFiZOwjipE

	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3

