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Zpráva činnosti odborné rady Ochrany obyvatelstva OSH PS 

 

 Vážení delegáti, Vážení hosté 

 Dovolte, abych Vám předložil zprávu rady Ochrany obyvatelstva našeho 

okresu. 

 Rada Ochrany obyvatelstva v letošním roce prošla změnou ve složení a v 

počtu členů rady. V podzimních měsících byla rada rozšířena o další dva členy 

na počet 5 osob.  

 Jako v loňském roce, tak i letos během jarních měsíců členové rady 

poskytovaly ukázky a besedy na základních školách. Školám byla nabídnuta 

možnost až 5 různých besed na témata osobní bezpečnosti a prevence. Celkem 

akci využilo 7 základních škol, 1 střední škola a také 1 mateřská škola, na 

kterých bylo vytvořeno 17 besed. 

 Praktika a přednášky byly vytvořeny i pro členy JPO, SDH aj. Komplexně 

proběhly 4 prezentace s celkovou účastí 183 osob, při kterých si účastníci mohli 

vyzkoušet práci s vybavením, kterým disponuje rada, praktický nácvik 

resuscitace na zapůjčené figuríně od Krajského sdružení hasičů Plzeňského 

kraje a jiná manipulace s postiženou osobou. Resuscitační model Ambuman je 

hojně využíván i během besed pro školy a též si jej zapůjčují SDH na svá cvičení, 

která nejsou v režii naší rady.  

 Během celého roku zdravotní družstvo naší rady zajišťuje odborný dozor 

a první pomoc při akcích na našem území. Celkem v roce 2018 bylo zdravotně 

zajištěno 15 akcí, při kterých bylo mimo odřenin ošetřeno celkem 69 osob, 

které vyžadovali neodkladnou první pomoc. Stěžejním dozorem letošního roku 

bylo MČR hry Plamen a dorostu pořádané v Plzni. Tuto akci po celou dobu 

konání zajišťovaly dva týmy zdravotníků. Během 5 denního dozoru bylo 

ošetřeno 41 osob. Osoby které vyžadovali následné vyšetření v nemocnici jsme 

transportovali sami díky dopravní zdravotní službě Kouba, která nám vyčlenila 

jeden vůz. Na závažnější stavy musel být dovoláván vůz ZZS. 
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 Před zajištění MČR hry Plamen a dorostu byly zakoupeny nové vakuové 

dlahy, které doplnily výbavu zdravotního družstva pro efektivnější poskytování 

zdravotní péče. 

 21.dubna proběhlo taktické cvičení v lesní oblasti Drahotínského rybníka. 

Cvičení se účastnilo 9 družstev. Námětem cvičení bylo pátrání po 

pohřešovaných osobách. Velké poděkování patří panu. Robertu Kučerovi, který 

velice pomohl s zpracováním plánu cvičení. 

 V letních měsících se naši zástupci účastnili kurzu CLS pořádaného ve 

vojenském areálu Letecké záchranné služby Líně, pod vedením prap. Lukeše. 

Během tohoto kurzu jsme měli možnost vidět a přiučit se novým postupům při 

poskytování neodkladné první pomoci. 

 V sobotu 13. října náš zástupce navštívil V. pracovní setkání psovodů 

záchranných psů SH ČMS, které se konalo v Žihli a přilehlém okolí. Akce 

probíhala v režii SDH Horní Břízy a SDH Žihle. Během celé návštěvy bylo vše 

vysvětleno velitelkou Záchranné skupiny SDH Horní Bříza, jednotlivé činnosti 

zasahujících, práce na místě zásahu a následné postupy. Tato akce z našeho 

hlediska byla velmi kladně hodnocena a s velkým potěšením mohu říci, že jsem 

rád, že jsem se akce mohl zúčastnit jako nezávislý pozorovatel. 

 V příštím roce bychom rádi vytvořili cvičení, které bude určené pro 

zdravotníky a psovody pro zlepšení spolupráce mezi jednotlivými složkami. V 

plánu máme pokračovat v naší činnosti se zdravotním družstvem a díky 

schválení registrace u Aplikace Záchranka můžeme na příští rok rozšířit besedy 

na školách o praktické nácviky komunikace s IZS a naší velkou snahou bude jako 

nadále zaobírat se a šířit činnosti ochrany obyvatelstva. 

  

Děkuji  

         Ondřej Holeček 

            Vedoucí OROO 


