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Poskytnutí informace o akceschopnosti jednotky SDH Hudlice 
(Vyřizuje: mjr. Ing. Milan Provazník, tel. č.: 950841160, e-mail:milan.provaznik@sck.izscr.cz) 
 

 
K Vašemu dotazu ze dne 20. 5. 2019 uvádíme: 
 
jednotka požární ochrany Hudlice (dále jen JPO) je zařazena v kategorii V – JPO SDH obce.  
Akceschopností JPO podle vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany (dále jen vyhláška) se rozumí zejména způsobilost členů, techniky a technických 
prostředků zasahovat u mimořádných událostí. Pro JPO kategorie V je minimální počet členů: 1x 
VJ, 2x VD, 2x strojník, 4x hasič. U funkcí velitel jednotky – VJ, velitel družstva VD a strojník 
je nutné absolvovat nástupní odbornou přípravu a poté pravidelnou cyklickou přípravu. 
K dnešnímu dni nemá JPO Hudlice na výše uvedených funkcích nikoho s platným osvědčením 
pro výkon těchto funkcí. Zejména z tohoto důvodu je pro HZS Středočeského kraje tato JPO 
dlouhodobě neakceschopná.  
 
Dalšími neméně důležitými podmínkami akceschopnosti dle vyhlášky jsou zdravotní způsobilost 
členů JPO, prokazatelné provádění pravidelné odborné přípravy u JPO, dovybavení JPO 
ochrannými a pracovními pomůckami, způsobilost techniky a technických prostředků, funkční plán 
svolávání členů jednotky,  vyhovující pojištění, kryjící možná rizika činnosti jednotky a jejich členů 
atp. Tyto podmínky akceschopnosti jsou již předmětem kontroly JPO ze strany HZS. Na poslední 
cyklické přípravě na stanici Beroun bylo s panem Jakubem Papírníkem projednáno, že se JPO, 
respektive obec Hudlice bude snažit zajistit nástupní odbornou přípravu během roku 2019. Toto mi 
potvrdil i starosta obce pan Hubený. Kontrolu u JPO Hudlice tedy plánujeme až po doložení 
osvědčení u funkcí velitel a strojník v minimálním početním stavu JPO. Do té doby považujeme 
JPO Hudlice jako neakceschopnou. 
 
S pozdravem  

 

 
 plk. Mgr. Milan Novák 

 ředitel územního odboru Beroun 
 rada 
 elektronicky podepsáno 
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