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Odborný seminář a příprava preventistů v požární ochraně 
 

 Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní odborná rada prevence 

Český Krumlov ve spolupráci s HZS Jihočeského kraje pořádá odbornou přípravu 

preventistů v požární ochraně. 

 

Odborná příprava preventistů v požární ochraně se uskuteční dne  

16.10. 2021 od 8:00 hod. v zasedací místnosti HZS Jč. kraje, ÚO Český Krumlov  

Hasičská 125, 381 01 Český Krumlov 

 

Program odborné přípravy: 

  8:00 - zahájení a obecné informace 

  8:10 - 10:00  Požární dokumentace      Por. Bc Michal Jůzko 

10:00 - 11:00  Hasicí přístroje      Bc. Stanislav Beran 

11:00 - 12:00  Komíny a normy značení     Zdeněk Kučera 

12:00 - 12:30  Přestávka  

12:30 - 13:30  Testy 

13:30 - 14:00   Vyhodnocení a ukončení 

 

Součástí odborné přípravy je i vzdělávání pro provádění preventivně výchovné činnosti v rámci obcí a 

SDH. Účastníci po ukončení obdrží doklad o absolvování této odborné přípravy, na jehož základě 

mohou svou činnost vykonávat. 

Ke studiu lze využít zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhlášku č. 

246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci), v platném znění, Soubor testových otázek ÚORP  

Preventista III a Preventista II (ke stažení na https://www.dh.cz/index.php/usek-prevence/vzdelavani 

 

S sebou: Vědomosti , psací potřeby, poznámkový blok, dále zákon č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, v platném znění a vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, 

průkaz Preventisty (pokud máte) a průkaz člena SDH. 

Na odbornou přípravu preventistů požární ochrany je nutné se závazně přihlásit nejpozději do 

30.9.2021 a to e-mailem na adresu oshceskykrumlov@gmail.com nebo telefonicky na 727 814 457 

- p. Růžena Lepšová 

 

Za OOR prevence OSH ČMS Český Krumlov s pozdravem 

 

        Růžena Lepšová 

             vedoucí okresní odborné rady prevence 

https://www.dh.cz/index.php/usek-prevence/vzdelavani


 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

 

 

Závazná přihláška k odborné přípravě preventistů v požární ochraně, která se uskuteční dne  

16.10.2021 od 8:00 hod. v zasedací místnosti HZS Jč. kraje, ÚO Český Krumlov  

Hasičská 125, 381 01 Český Krumlov 

 

 

Vysílající organizace:  

Jméno a příjmení účastníka:   

 

Datum narození:  

 

Číslo průkazu SDH (je-li):  

 

Podpis odpovědné osoby vysílající organizace: 

 

    ........................................................................................................ 

 

 

 

 

 


