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Za redakční radu
Vilém Stanke
Informace z členské základny
Aktuální stav členské základny je 167 členů.
Na posledních jednáních prezídia PKPO byli přijati čtyři noví
členové:
KLIMONT GLOBAL, s. r. o.
člen od 19. 12. 2012
Ing. Jan Karpaš, CSc.
člen od 31. 01. 2013
Kimbau, stavebně - inženýrská s.r.o.
člen od 31. 01. 2013
Sprinkplan s.r.o.
člen od 31.0 1. 2013
Úplný seznam členů PKPO najdete na www.komora-po.cz.
PKPO není uzavřeným společenstvím a domníváme se,
že nikdy nebude. Vstoupit může každý, jehož zájmem je
požární bezpečnost. Informujte tedy, prosíme, své okolí
o existenci našeho sdružení a těm, o nichž si myslíte, že do
PKPO patří a mohli by být v naší činnosti přínosem,
poskytněte maximum informací. Pro bližší informace
ohledně členství v PKPO je zkontaktujte s tajemníkem.

kontrolní technik, vedoucí technik a technik. Zkoušky
úspěšně složili čtyři uchazeči. Další termíny přípravných
seminářů a zkoušek plánujeme až na podzim. Bude-li však
zájem o dřívější termíny, připravíme semináře a zkoušky
samozřejmě dříve. Zájemci o certifikaci mohou obracet na
sekretariát PKPO.

Spolupráce se Studiem AXIS, s. r. o.
7. března jsme společně se Studiem AXIS uspořádali
seminář Nové požadavky na návrh EPS v požárně
bezpečnostním řešení stavby, úvod do moderní EPS podle
nových norem ČSN 73 0875:2011 a ČSN 34 2710:2011. Jako
posluchači se zúčastnili zpracovatelé požárně
bezpečnostních řešení, autorizovaní technici a inženýři
požární bezpečnosti staveb, autorizovaní inženýři pro
pozemní a dopravní stavby, preventisté HZS a pro další
zájemce.
Pokračováním spolupráce se studiem AXIS je také seminář
Nové materiály a aplikace v požární ochraně. Akce se
uskutečnila 11. dubna 2013.

Spolupráce s ČKAIT
Požární ochrana historických staveb je dalším seminářem
na téma, které jsme otevřeli již v roce 2011 v průběhu
konference v Českém Krumlově. Spolupořadateli semináře
jsou ČKAIT, HZS a PKPO. Termín semináře byl stanoven na
23. 5. 2013. PKPO tento seminář zajistí pro ČKAIT na klíč.
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Vážení členové Profesní Komory Požární Ochrany.
Teprve před nedávnem byl do úřadu uveden nový prezident
České republiky.
A je to svým způsobem prezident výjimečný. Poprvé
v historii jsme si zvolili prezidenta republiky v přímé volbě.
Slyším polovinu z Vás, kteří říkají „Jak ho někdo mohl volit?“
a slyším i tu druhou polovinu, která říká „Sláva, teď bude vše
už jenom lepší“.
Ono ale nic není jen černé nebo bílé a o to, aby to bylo lepší
(nebo pro ty první, aby to nebylo horší), se musíme přičinit
sami. A všichni společně. Proto pojďme do dalšího období
s optimismem a nasazením a popotlačme to naše snažení
zase o kousek dál.
A k panu prezidentovi? Ať jste ho
volili nebo ne, je náš. A je náš proto,
že ho chtěla většina z nás! Tak mu
společně popřejme hodně úspěchů
v jeho úřadu. Budou to úspěchy nás
všech!
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Spolupráce s Českou stavební akademií

Web PKPO

Přesnější obrysy získává i úspěšný seminář zaměřený na
stavební právo ve vztahu k požární bezpečnosti staveb
a dokladování vlastností stavebních výrobků, určený
převážně pracovníkům stavebních úřadů, projektantům
a dodavatelům staveb, jehož lektorkou byla a je paní Ivana
Nohová. O termínech a místě vás budeme informovat.

Webové stránky jsou naší vizitkou, kterou ukazujeme všem
jejich návštěvníkům. Proto opakovaně nabízíme všem
členům s rozšířeným členským příspěvkem II. typu možnost
bezplatné prezentace. Jak se můžete sami přesvědčit v levé
části hlavního menu, dosud tuto možnost využilo 5 našich
členů.

S Českou stavební akademií rovněž připravujeme seminář
s pracovním názvem "Základy požární bezpečnosti staveb
pro architekty". Byť by tomu název napovídal, nejedná se
o seminář pouze pro architekty, ale pro všechny, kteří by
měli mít základní přehled o principech požární bezpečnosti
staveb. Proto ho doporučujeme nejen architektům nebo
těm, kdo připravují koncepce nových objektů, ale i těm, pro
něž jsou tyto informace potřebné (např. společnosti
zabývající se provozem nemovitostí, dodavatelům staveb
atd.). Termín semináře dosud nebyl stanoven,
předpokládáme však konec května nebo začátek června.
Seminář budeme v případě zájmu i opakovat.

Konference PKPO 2013
Je to již téměř dva roky, kdy jsme se potkali na konferenci
v Českém Krumlově. Letos, 19. – 20. června, bude PKPO
pořádat konferenci s názvem Jak vrátit vážnost požární
ochraně aneb náš každodenní kontakt s požárně
bezpečnostními zařízeními. Již po třetí za sebou se
konference bude konat v jižních Čechách, tentokrát v hotelu
Dvořák v Táboře.

Jednotné doklady ke stavbě - zapojte se!
Již jsme Vás informovali, že členové PKPO mají nyní
jedinečnou příležitost vyzkoušet si JDS až do konce roku
2013 bezplatně. Pokud máte o využívání JDS zájem,
kontaktujte tajemníka PKPO. Dočasný přístup je nezávazný
a máte možnost si po poměrně dlouhou dobu bezplatně
odzkoušet, zda by Vám vyhovoval. Řada členů PKPO už tuto
možnost využila, buďte mezi nimi i vy!

ECEU FIRE

Seminář PKPO
Požárně odolná vzduchotechnická zařízení a zařízení pro
odvod kouře a tepla je téma semináře, který připravujeme
na podzim 2013. O konkrétním termínu konání zatím nebylo
rozhodnuto, nicméně vás včas budeme informovat. Jako
místa konání byla vybrána města Praha a Ostrava.

V únoru letošního roku se v Praze setkali prezidenti členských
organizací ECEU FIRE při jednání o další spolupráci. Hlavním
tématem byla další konkrétní činnost ECEU FIRE a aktivní
zapojení nových členů do činnosti ECEU FIRE.
Krátké informace o jednotlivých členech se dozvíte na
internetové prezentaci ECEU FIRE (www.eceufire.org), o kterou
se stará PKPO. V současné době stále probíhají aktualizace
obsahu ve spolupráci s jednotlivými národními komorami.

ECEUFIRE
EAST CENTRAL EUROPIEN FIRE CORPORATION

Můžeme připravit i seminář podle Vašich potřeb
Pokud máte zájem o seminář na téma požární ochrana
a nenašli jste jej v nabídce vzdělávacích agentur, rádi jej pro
Vás zorganizujeme. Informujte nás o svém zájmu - napište
na kancelar@komora-po.cz a sdělte nám svoje přání
a představy. Informovat nás můžete samozřejmě i jiným
způsobem - nejen přes tajemníka PKPO, ale i přes
kteréhokoli člena prezidia.

Jsme spoluorganizátory konference MOSTY 2013
Na jednání prezidia 14. listopadu 2012 představil plk. Ing. Jiří
Hošek záměr HZS hl. m. Prahy uspořádat 7. října 2013
tradiční konferenci MOSTY 2013. Tématem je požární
ochrana výškových budov a PKPO se bude podílet na její
organizaci.

Feuertrutz 2013
20. – 21. února 2013 jste měli možnost zúčastnit se veletrhu
Feuertrutz. O podrobnostech jste byli průběžně informováni
formou inzerátů v ProfesníKu a e-mailovými zprávami.

EDURA
V současnosti jednáme o možnosti účasti na polském veletrhu
EDURA, který se koná 12. – 14. června 2013.

Archivace stránek www.komora-po.cz
Webové stránky PKPO byly Národní knihovnou vyhodnoceny
jako zajímavé a proto jsme obdrželi nabídku na jejich
bezplatnou archivaci. V tomto smyslu byla mezi Národní
knihovnou a PKPO podepsaná smlouva s účinností od 17. ledna
2013.

Nový tajemník PKPO
K poslednímu lednu byla ukončena spolupráce s Ing.
Kovaříkovou. Z toho důvodu bylo vypsáno výběrové řízení na
funkci tajemníka. Z původních šesti uchazečů jich plná polovina
po bližším seznámení s náplní činnosti odstoupila. Ze třech
posledních byla jako nevýhodnější vybrána společnost ICP
Corporation s.r.o.
Bývalé tajemnici, paní Kovaříkové, přejeme hodně úspěchů
v novém působišti.
Novému tajemníkovi, ICP Corporation, přejeme hodně zdaru
v jeho činnosti pro PKPO.

Vyhláška č.230/2012 Sb.
Dne 1. 9. 2012 nabyla účinnost vyhláška 230/2012 Sb., která
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr. Rozsah a obsah dokumentace pro
zadávání veřejné zakázky na stavební práce stanovený touto
vyhláškou je závazný pro všechny veřejné zakázky na
stavební práce. Soupis prací stanoví podrobný popis všech
stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné
realizaci předmětu veřejné zakázky. Podle §4 odstavce 2
musí být položky soupisu prací popsány v podrobnostech
jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních
prací, umožňující stejné ocenění tohoto obsahu.
Podle této vyhlášky nebude již dále možné v poptávkovém
řízení požadovat zpracování nabídky na základě ne zcela
jednoznačných podkladů, které by umožnily neprůhledná
výběrová řízení. Bude velmi zajímavé sledovat, jak na tuto
vyhlášku budou reagovat zejména velké stavební firmy,
které často požadují nabídky na základě velmi obecných
a neurčitých zadání.

Změny v normách řady ČSN 73 08..
Ve všech ČSN PBS (tj. ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73
0833, ČSN 73 0835, atd.) jsou změnou upraveny požadavky
na výtahy, tj. včetně požadavků na evakuační výtahy
i požární výtahy. Změny byly stanoveny na základě ČSN 27
4014 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž
výrobků – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu
osob a nákladů – Evakuační výtahy a ČSN EN 81-72
- Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů
- Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob
a nákladů – Část 72: Požární výtahy.
Ve věstníku ÚNMZ č. 1 (zveřejněný 8. 1. 2013) byl vypsaný
úkol č. 73/0008/13 Požární bezpečnost staveb - Společná
ustanovení (Revize ČSN 73 0810:2009). Pro tento úkol
je zpracovatel PAVUS, a.s.

PKPO se řádně přihlásila do připomínkového řízení a bude
možné připomínkovat návrhy revizí ČSN 73 0810:2009.

Změna v prezidiu PKPO
K 1. 2. 2013 ukončil činnost v prezídiu PKPO Bc. Jan Tuček.
Za dosavadní činnost v prezídiu kolegovi děkujeme.

Představení členů prezidia
Dalším členem prezídia, kterého Vám v ProfesníKu
představíme, je Ing. Radoslav Kosil.
Členem prezidia PKPO je od roku 2004. V současné době
vede sekci projektování, je členem zkušební komise pro
udělování certifikátů v ČSJ. Je autorizovaným inženýrem pro
obor Požární bezpečnost staveb. Vystudoval stavební
fakultu ČVUT v Praze. Aktivně působí jako přednášející ve
vzdělávacím středisku TEP, kde připravuje posluchače na
odbornou způsobilost v oblasti PO. Je členem subkomise
SC1 při TNK 27, kde připomínkuje tvorbu norem. V praxi již
22 let pracuje jako soukromý projektant PBS.
Narodil se v roce 1965 v Českých Budějovicích, je ženatý, má
syna a dceru. Je vášnivý posluchač dobré hard rockové
muziky a symfonického metalu. Pokud má čas je také
ortodoxní motorkář na chopperu. Jeho životním krédem je
rozdávat radost a slušnost.
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