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ProfesníK
Vážení členové Profesní Komory Požární Ochrany,

léto a podzim je nenávratně pryč a máme tady zimu. Střídání 
ročních období je jedna z mála věcí, na které se můžeme 
spolehnout, že se změní.
Co už se tak moc nemění je přístup mnoha odborníků
i „odborníků“ k požární bezpečnosti staveb. Každou chvíli 
slyším kde, kdo, co udělal špatně či neudělal vůbec, kdo si
v kterém projektu vybírá z norem jen články, které mu 
vyhovují, kdo kde špičkově provedl nějakou konstrukci, ale 
měla tam být aplikace úplně jiná (samozřejmě náročnější
a nákladnější), … prostě takový trvalý podzim samý déšť, vítr 
a mráz ...
Ale vítr mraky rozfouká, po podzimu sice přijde dokonce 
zima, ale pak se k nám opět přiblíží sluníčko, roztaje sníh 
(pokud nějaký bude) vykouknou petrklíče a začneme se těšit 
na léto. A když se podívám 15 let zpátky, musím přiznat, že
i v aplikacích požárně bezpečnostních zařízení je mnohdy
a mnohde posun k lepšímu vidět. Na rozdíl od ročních 
období to nebylo samo sebou, ale společným tlakem všech, 
kdo berou požární bezpečnost vážně.
Nenechme se tedy odradit ani nepřízní počasí ani 
„sympatiemi“ okolí a strkejme tu káru značky „POŽÁR“ stále 
dál, obrazně až k trvalému létu.
                                              za redakční radu Vilém Stanke

Informace z členské základny
Aktuální stav členské základny je 172 členů.
Na jednání prezídia PKPO v červnu a září byli přijati dva
noví členové:

Požární služby CZ s.r.o., Mnichovice           člen od 11. 6. 2014
RF Technologie, Oosterzele Belgium            člen od 9. 9. 2014

Úplný seznam členů PKPO najdete na www.komora-po.cz.

Vyhláška MV č. 221/2014 Sb. (novela Vyhlášky

č. 246/2001 Sb.) o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

( n a b y l a  ú č i n n o s t i  d n e m  0 1 . 1 1 . 2 0 1 4 )

Někteří z Vás možná zaznamenali, že došlo k dlouho 
očekávané novele vyhlášky č. 246/2001 Sb. Všichni jsme si 
dělali naděje, že tato novela vyřeší změny, které se odehrály 
v našem oboru od doby jejího vydání. Všichni také dobře

víme, že s ohledem na dobu platnosti této vyhlášky (více než 
13 let) byla její novela nutná a důležitá. Jaké překvapení pro 
nás bylo, když se nám prostřednictvím Hospodářské komory 
ČR dostala do rukou její navrhovaná novela, která zdaleka 
neřešila potřebné změny. 
O tom co všechno se v této záležitosti odehrálo a jaká je vůle 
skutečně řešit problematiku požární ochrany Vám 
přineseme informace ve speciálním čísle profesníku, který 
se bude zabývat celou anabází okolo novely tohoto 
předpisu.

Semináře

22. 10. 2014 spolupořádala PKPO spolu se Studiem AXIS 
seminář Ochrana, závady a životnost konstrukčních 
materiálů z požárního hlediska. Program semináře včetně 
přednášejících a další informace k semináři byl zveřejněn na 
webových stránkách PKPO i na webových stránkách 
organizačního garanta Studia AXIS.

Termín zkoušek certifikace odbornosti Technik požárních 
prostředků a zařízení, Vedoucí technik požárních prostředků 
a zařízení a Kontrolní technik požárních prostředků
a zařízení je plánován na začátek roku 2015 (více na 

 v nabídce „Certifikace“). Termín 
zkoušek ani přípravných seminářů zatím nebyl pevně 
stanoven. Zájemci se prosím hlaste u tajemníka PKPO.

www.komora-po.cz

Zlatý plamen 2013
Na valném shromáždění se již tradičně vyhlašovaly výsledky 
soutěže Zlatý plamen PKPO. Cena byla udělena 
společnostem František Kregl - FK servis za provedení 
zařízení pro odvod kouře a tepla na akci Louis Vuitton 
Foundation v Paříži a Promat s.r.o. za výrobek celoskleněné 
dveře PROMAGLAS® F1. Obě společnosti získali toto 
ocenění již po několikáté.



Cena Mgr. Vladimíra Hápa

Tradiční je i cena Mgr. Vladimíra Hápa, jejíž první držitel byl 

vyhlášen za rok 2006. Za rok 2013 získal ocenění pan Martin 

Binovec ze společnosti SIPRAL a.s. za přístup k technické 

správnosti při aplikaci protipožárních konstrukcí.

Personální změny v prezidiu a sekretariátu PKPO

Kdo byl na valném shromáždění (26. května 2014) již ví, že za 

odstoupivšího Vladimíra Raušera byl dovolen do prezidia 

Ing. Jan Pavlík (představení Ing. Pavlíka na konci tohoto 

vydání ProfesníKu).

Valné shromáždění byl současně jeden z posledních úkolů, 

které na pozici tajemníka splnil Mgr. Jakub Raušer.  Pozici 

tajemníka PKPO nově zastává pan Patrik Čertok. Vzhledem k 

e-mailové komunikaci jste tuto změnu zcela jistě 

zaznamenali.

A protože Vladimír Raušer byl současně i viceprezidentem 

PKPO, bylo třeba z členů prezídia obsadit i tuto pozici. 

Volbou prezídia byla do funkce 2. viceprezidentky zvolena 

paní Ivana Nohová.

Vladimírovi a Jakubovi děkujeme; Ivaně, Honzovi a Patrikovi 

přejeme hodně štěstí a energie. 

Představení členů prezidia
Ing. Jan Pavlík je služebně nejmladším členem prezidia

– od valného shromáždění v květnu tohoto roku. 

Je absolventem SPŠ strojní elektrotechnické a Vysoké školy 

požární ochrany. Téměř celý svůj profesní život (1976 – 

2010) pracoval u hasičů, takže zažil několik názvů 

zaměstnavatele. Před odchodem do civilu pracoval na pozici 

ředitele odboru prevence krajského ředitelství Hasičského 

záchranného sboru Jihočeského kraje. Nyní pracuje jako 

OSVČ v oblasti poradenství a znalectví v požární ochraně

a současně předává své zkušenosti studentům Střední školy 

polytechnické v Českých Budějovicích.
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Honza je již 40 
let ženatý, má 
dceru, syna a tři 
vnoučata.
N e j v ě t š í m  
koníčkem, jak 
s á m  ř í k á ,  j e  
požární ochrana
a kromě ní ještě 
zahrada, včely, 
l e s ,  s k l e n í k
a  c h a l u p a
– prostě příroda.
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