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Nepravidelný elektronický zpravodaj Profesní komory požární ochrany

Úvodník
Vážený čtenáři, dostává se k Vám další číslo elektronického časopisu ProfesníK z oboru požární
ochrany a prevence, který vydává Profesní komora požární ochrany, z.s.. Přinášíme další odborné
texty a novinky z oboru dění v našem sdružení.
Za redakční radu Miroslav Mach, CIM, DMS

Profesní komora požární ochrany - rádce nejen pro profesionály
(autor – Mgr. Jana Kemrová)
Cílem Profesní komory požární ochrany (PKPO) je přispívat k trvalému růstu kvality požární ochrany
a požární bezpečnosti. Současně prostřednictvím činnosti odborných komisí přispívá také
ke zvyšování odbornosti fyzických i právnických osob, které v oblasti požární ochrany a požární
bezpečnosti podnikají, a také k lepší informovanosti laické veřejnosti. Zvláštní důraz klade rovněž
na účinnou protipožární prevenci.
Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR byla PKPO jmenována znaleckou kanceláří 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 a vyšetřování požárů. Znalecká kancelář PKPO vypracovává
znalecké posudky, odborná stanoviska, expertní zprávy a specializované analýzy nejen pro
odborníky, ale i pro státní sektor (soudy, orgány státní správy a územních samospráv) a pro laickou
veřejnost. Dále poskytuje také odborné konzultace a poradenství.
PKPO je aktivní ve vzdělávací a publikační činnosti a spolupracuje při tvorbě a posuzování
legislativních a technických předpisů týkajících se požární ochrany a požární bezpečnosti. Pořádá
také konference o požární bezpečnosti s mezinárodní účastí a odborné semináře.
„Kromě jiného se podílíme se na tvorbě a připomínkování právních předpisů a technických norem
v oblasti požární ochrany. Máme své zástupce v Technické normalizační komisi a jejích subkomisích,“
uvedl prezident PKPO Bc. František Kregl.
PKPO zajišťuje zájemcům z řad svých členů i odborné veřejnosti možnost certifikace odborné
kvalifikace v oboru požární ochrany, a to v souladu s vyhláškou 246/2001 Sb. o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
ve znění pozdějších předpisů. Certifikace je určena pracovníkům v oblasti instalace, provozu,
kontroly, údržby a oprav věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

Valné shromáždění PKPO a hospodaření PKPO
(autor – Miroslav Mach)
11.5.2022 se za účasti významných hostů uskutečnilo v Praze
Valné shromáždění Profesní komory požární ochrany.
Pozvání přijali např. náměstek generálního ředitele HZS ČR
pro prevenci a civilní nouzovou připravenost, brigádní
generál, Ing. Daniel Miklós, MPA, zástupci TZB-INFO, ČVUT,
prezident České hasičské jednoty a další. V rámci úvodní části
byly předány prestižní ceny Zlatý plamen za rok 2021.
V kategorii Výrobek roku byly vyhlášeny dvě ceny, a to
„Revizní dvířka pod obklad se systémem klik“ firmy ZAVRZ
s.r.o. a „Hasicí přístroj&záchranný bod The SHIELD“ firmy
Amplla a.s.. Jako nejlepší akce roku 2021 byla vyhodnocena
akce firmy Promat s.r.o. „Vodorovné pochozí prosklení R30"
při Rekonstrukci památníku odboje ve Vojenském
historickém ústavu na Vítkově.
Současně byla předána prestižní cena Mgr. Vladimíra Hápa za dlouholetou odbornou činnost
v požární ochraně.
V hlavní jednací části shromáždění členů kladně hodnotilo spolupráci se státní správou,
Hospodářskou komorou ČR, ČKAIT a dalšími spolupracujícími organizacemi. Dále Požární Komora
schválila plán na další roky, ve kterém je primárně zakotvena podpora podnikatelů v oblasti požární
bezpečnosti a prevence.
Požární komora se bude dále profilovat jako aktivní článek systému požární bezpečnosti v ČR
i v Evropě. Mezi hlavní úkoly na další období patří zejména práce Autorizovaného společenstva
HK ČR, spolupráce s Technickou normalizační komisí TNK27 a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
v oblasti stavebního zákona. V letech 2022–2023 se Profesní komora požární ochrany také zaměří
na tvorbu a certifikaci Technického pravidla v PO jako metodickou pomoc podnikatelům v požární
bezpečnosti staveb a bude velmi aktivní v oblasti elektromobility, kde je z pohledu požární ochrany
velkým problémem skladování a manipulace s bateriemi. Na toto téma vznikne v roce 2022
Metodický pokyn PKPO. Na úrovni evropské asociace bude plnit vedoucí roli asociace East-Central
European Fire Protection.

Profesní komora požární ochrany
nabízí metodickou pomoc
stavebním úřadům
např. při aplikaci požárněbezpečnostních řešení
v j a ké m ko l i v o b j e kt u ,
ve kterém se instalují požárně
bezpečnostní zařízení.
Jednotné doklady ke stavbě
(JDS) tuto problematiku
komplexně řeší a jsou nejen významným
pomocníkem, ale i návodem, jak se v této
problematice orientovat.
Více: ZDE

Pravidla praxe v požární
bezpečnosti staveb
PKPO zahájila práce na Pravidlech praxe
v požární bezpečnosti staveb (TPPO 01-01),
která mají významně pomoci podnikatelům
a uživatelům staveb a provozů se souladem
jejich praxe s předpisy v PO.

Znalecká kancelář PKPO v oboru PO
Znalecká kancelář PKPO v oboru požární
ochrana zpracovává nezávislé posudky
související s právními úkony občanů,
podnikatelů, státní správy, stavebních úřadů,
Policie ČR a soudů a dalších organizací.
V případě, že není v souvislosti s právním
úkonem potřeba znalecký posudek, je možné
zpracovat expertizní posouzení.
Zpracovatelé znaleckých a expertizních
posudků jsou špičkoví odborníci v oblasti
požární bezpečnosti z řad projektantů,
vysokoškolských učitelů i osob řídících realizace
zakázek.

Nabídka publikací
„Hasicí přístroje jejich historie a současnost“
autorem publikace je Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph.D.

Tato publikace přináší odborný pohled na hasicí
přístroje od jejich historie až po současné
technické rozdělení, povinnosti při vybavování
objektů, instalaci, kontrole, údržbě, apod.
Více o publikaci ZDE
„Stabilní hasicí zařízení vodní a pěnová“,
autorem publikace je Ing. Pavel Rybář.
Publikace je koncipovaná jako komplexní zdroj
informací a normativních odkazů k jednotlivým
druhům SHZ s uvedením konkrétních příkladů
ochrany majetku. Vychází z dosaženého
technického stavu v oboru stabilních hasicích
zařízení a reflektuje očekávatelné vývojové
trendy i zahraniční zkušenosti.
Více o publikaci ZDE
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Ceny hasicích přístrojů stoupají, ukrajinská krize se dotýká i požárně
bezpečnostních zařízení
(autor – Mgr. Jana Kemrová)
Strmě stoupající křivka inflace, zdražování pohonných hmot na nová rekordní čísla, ceny energií,
oceli, slovo krize se skloňuje ve všech ohledech a odvětvích. Válka na Ukrajině již trvá více než tři
měsíce a ekonomické důsledky pociťuje nejen Česká republika, ale také všechny evropské země.
Nejistá je také budoucnost. Ruská invaze na sousední Ukrajinu mnohokrát zesílila problémy
v dodávkách materiálů, součástek, ale i pracovníků, které začaly už během covidové pandemie.
Na trhu chybí dodávky z Ukrajiny a Ruska. Jedním z odvětví, které také znatelně pociťuje dopad
krize, je odvětví požární ochrany a související výroba požárně bezpečnostních zařízení
a ochranných prvků.
Firmy, které se výrobou těchto zařízení zabývají, sdružuje v České republice nezávislý odborní
a poradní orgán Profesní komora požární ochrany. Její prezident Bc. František Kregl pocítil důsledky
déletrvající krize i ve firmě FK servis z Libušína na Kladensku, která se zabývá vývojem a výrobou
požárních rolet, kouřových zábran a návrhy požárního odvětrání budov a jejímž je ředitelem. „Látky,
které dovážíme ze zahraničí, jsou dražší, cena oceli vzrostla až o 100 %. Z plechů vyrábíme například
kastlíky pro požární rolety. Růst cen způsobila už pandemie a krize na Ukrajině teď růst cen jen
posunula dále,“ sdílí své zkušenosti Bc. František Kregl.
Firma Hastex & Haspr s.r.o z obce Srch na Pardubicku vyrábí hasicí přístroje již téměř třicet let.
V současné době řeší rapidně stoupající ceny suroviny potřebné k výrobě. „Z Ukrajiny jsme dováželi
látku potaš, což je uhličitan draselný. Jedná se o nemrznoucí směs, která se přidává k vodě do
hasicích přístrojů. Surovinu odebíráme stále, ale už za úplně jinou cenu. Našli jsme náhradní
dodavatele v Itálii, ale tam je potaš ještě dražší,“ uvádí jednatel firmy Patrik Filip. „Vzhledem k tomu,
že surovina je o 100 % dražší, bude se tento fakt promítat i do ceny hasicích přístrojů, kterou
budeme nuceni navýšit asi o 15 %. Týká se to jen určitých typů hasicích přístrojů,“ dodává Patrik
Filip. Protože se jedná o produkt, který je nezbytný, snížený odbyt firma zatím nepociťuje.
Spíše nepřímé dopady ukrajinské krize eviduje také firma Somati system s.r.o., která se již více než
dvacet v Troubsku u Brna specializuje na vývoj a výrobu požárních uzávěrů pro průmyslové aplikace.
Rostoucí ceny a problémy ve výpadku dodávek součástí výrobků evidují již delší dobu, coby
důsledek pandemické krize. Situace na Ukrajině ale nastartování dřívějšího tempa výroby
nepřispěla. „Z východu neodebíráme žádné polotovary, spíše se nás dotklo zdražení vstupních
surovin. Například u pozinkovaných plechů cena vzrostla o 300 %. Snažíme se brát od českých
distributorů, ale samozřejmě dovážíme i ze zahraničí. Také časové prodlevy při dodání komponentů
výrobu značně komplikují,“ říká obchodní ředitel firmy Ing. Pavel Šebesta. Podle jeho slov
se dodávky protáhly z několika týdnů na měsíce, a ne vše je k dispozici. „Jedná se o náhradní díly do
pohonů, čipy, části řídících jednotek. Jsme schopni vyrobit uzávěr, ale nejsme schopni k němu včas
vyrobit ovládání, takže ho nakonec nemůžeme distribuovat,“ dodává. Ukrajinskou krizi firma zřejmě
pocítí až po delší době. V tomto typu výroby se dopady projeví většinou až za rok, za dva.

Závěrečné slovo redakční rady
Vážení čtenáři, pokud by Vás zajímala témata, kterým jsme se doposud v ProfesníKu nevěnovali,
neváhejte nás oslovit. Upozorněte nás na zajímavou akci či událost, která se připravuje. Rádi o ní
budeme následně informovat prostřednictvím tohoto nepravidelného zpravodaje i ostatní.
za redakční radu Miroslav Mach

„Stabilní hasicí zařízení plynová, prášková,
aerosolová a inertizační, provozuschopnost
a účinnost SHZ“, autorem publikace je Ing.
Pavel Rybář.
Publikace vychází z dosaženého technického
stavu v oboru stabilních hasicích zařízení
a reflektuje očekávatelné vývojové trendy.
Je určená zejména pro odbornou veřejnost
zabývající se požární ochranou jako jsou
studenti vysokých škol, pracovníci státního
požárního dozoru, zpracovatelé požárně
bezpečnostního řešení, odborně způsobilé
osoby, projektanti stabilních hasicích
zařízení, osoby odpovědné za jejich provoz
a v neposlední řadě riskmanažeři
a underwriteři pojišťoven.
Více o publikaci ZDE

Nabídka
reklamních a propagačních služeb
V rámci poskytovaných služeb nabízíme
možnost reklamy, propagace a prezentace.
Nabídka reklamního prostoru se týká
především ProfesníKu, který je elektronicky
distribuován nejen v rámci členské základny
PKPO, a dále vyhrazeného prostoru na
webových stránkách PKPO.
Informace na vyžádání emailem na adrese:
kancelar@komora-po.cz.

ProfesníK – elektronický časopis vydávaný Profesní komorou požární ochrany, z.s. Kolčavka 69/5, 190 00 Praha 9 – Libeň, www.komora –po.cz,
který je určen členské základně.
Redakční rada: Bc. František Kregl, Mgr. Jana Kemrová, Ing. Vilém Stanke, Miroslav Mach, CIM, DMS
© Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu statutárních zástupců Profesní komory požární ochrany, z.s.
je zakázána jakákoliv další publikace nebo přetištění tohoto zpravodaje či jeho části.
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Zamyšlení pro projektanty, investory a správní řád
(autor - Ivana Nohová, 2. viceprezidentka PKPO)

Ve sdělovacích prostředcích, ale i v běžném životě narůstá počet případů, kdy dochází na úřadech k nejasnostem,
nedorozuměním a z toho vyplývající nespokojenosti na všech stranách. Proto jsem si po dlouhé době znovu přečetla Zákon
č. 500/2004 Sb., správní řád. Bohužel je obecně známo a často tolerováno, že se zákonem stanovené lhůty nedodržují (nebo
nedají dodržet) a je pro to hned několik důvodů. Jedním z nich je digitalizace, která je bezesporu důležitou a nezbytnou cestou
k urychlení a přehlednosti při stavebních řízeních nejen pro stavebníka, ale i projektanta, stavební úřady i dotčené orgány.
A bohužel podruhé, v současnosti tomu tak ale ještě není. Při nadměrné administrativě a povinnosti zadávat stavby hned do
dvou systémů znamená, že to, co dříve zpracoval úředník v řádu hodin, dnes trvá až dva a půl dne. Nervozita a napětí na straně
žadatele i státní správy má potom mnoho nežádoucích a zbytečných důsledků.
Správní řád ve svém ustanovení hned v úvodu říká, že: „Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly
vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim
vycházet vstříc“. Jsem přesvědčená, že je to jen uzákonění základní lidské slušnosti, která nám má být vštěpována od dětství.
Správní řád dále říká, že „se má správní orgán pokusit o smírné odstranění rozporů, má vyřizovat věci bez zbytečných průtahů
a také, že mají dotčené osoby při uplatňování svých procesních práv rovné postavení“. V rámci dodržení objektivity si myslím,
že mnohá nedorozumění vznikají i na straně projektantů nebo investorů, ale v poslední době je poměrně časté vracení
projektových dokumentací s požadavkem změny technicky nepodstatného výrazu v textu za jiný, podle úřadu správný.
V jiném případě jsem zaregistrovala požadavek na změny, které stavbu podstatně prodražovaly, i když norma nic takového
nepožadovala. Mrzí mě to i z toho důvodu, že za správnost projektu odpovídá vždy projektant, zhotovitel a dozor stavby, i když
z nich samozřejmě nikdo nesejme povinnost obstarat si souhlasná stanoviska. Investoři i dodavatelé často ustoupí, protože
nemohou čekat měsíce na vypořádání námitek nebo roky na rozhodnutí soudů. Osobně jsem přesvědčená, že pro jasnost,
přehlednost a odstranění pochybností je při řešení úředního podání vhodné vždy požadovat písemné vyhotovení
s odůvodněním.
Nejsem sama, kdo se takovým fenoménem zabývá, a tak mě zaujaly osobnosti, které to dokážou pojmenovat lépe.
Jednou z nich je bývalá premiérka Slovenska a socioložka Iveta Radičová, která v pořadu Václava Moravce řekla k tématu
komunikace, že (cituji) „Zpochybňujeme vědce, právníky, odborníky, protože sami všechno víme nejlépe. Při neschopnosti
dělby práce a nalezení „konkrétního viníka“ (chápu to jako “nalezení řešení“) tak postupně dochází ke ztrátě demokracie
a opětnému nástupu totality. Ano, vzdělaný člověk nemusí být inteligentní a arogance má za následek servilitu.“ Považovala
bych tato tvrzení za přehnaná, kdybych se o kritizovaných jevech nepřesvědčila i u nás.
Z psychologického hlediska se mi líbí názor psychologa PhDr. Mgr. Vladimíra Svobody, který říká, že náš mozek se
vyvinul tak, aby citlivě vnímal trápení okolí a snažil se je řešit, neboť utrpení druhých nám nedělá dobře. Jenže firemní
personalisté podle něj rádi vybírají na vedoucí a lépe placená místa manažery s temnou triádou. Zajímavé je, že se často
při průzkumu ve firmě najdou i jedinci, kterým to vyhovuje. Agrese se potom nemusí projevit jen fyzicky, ale například
i negativní manipulací.
Závěrem chci zdůraznit svůj velký obdiv k úředníkům s průměrným platem, kteří si dokázali zachovat přirozenou
objektivitu. Bohudíky je jich stále dost, jen se o nich málo mluví.

