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Zpráva činnosti odborné rady Ochrany obyvatelstva OSH PS 

 

 Rada ochrany obyvatelstva na území Plzně -  severu pracuje ve složení 3 

členů rady a 5 aktivistů, kteří se zapojují do plnění úkolů rady. Náplň činnosti 

naší rady je poskytování první pomoci zdravotníky na sportovních a 

společensko - kulturních akcích a preventivně výchovné činnosti. 

 Začátkem roku 2017 byly členy rady vytvořeny besedy PVČ zaměřené na 

bezpečnost a první pomoc pro mládež. Po oslovení škol proběhlo celkem 11 

besed. Dvě besedy jsme vytvořili ve spolupráci s HZS Plzeňského kraje a pro 

děti byl připraven zajímavý program na celé dopoledne. Mimo besed na 

školách členové předvedli maskování poranění, vybavení a své dovednosti na 

dvou školách v přírodě a dvou hasičských soustředění pro mládež. Besed pro 

mládež se zúčastnilo přes 600 posluchačů. 

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

proběhlo 8 prezentací, při kterých si účastníci mohli vyzkoušet práci s 

vybavením, kterým disponuje družstvo, praktický nácvik resuscitace na modelu, 

který máme v zápůjčce od Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje a jiné 

manipulace s postiženou osobou. Mimo tyto prezentace se členové okresního 

zdravotního družstva zapojili do vytvoření stanoviště zdravovědy při soutěži 

hasičských družstev v Žichlicích. 

 Během celého roku zdravotní družstvo OSH Plzeň- sever zajišťuje 

odborný dozor a první pomoc při akcích na našem území. Celkem v roce 2017 

bylo zdravotně zajištěno 15 akcí, při kterých bylo mimo odřenin ošetřeno 

celkem 24 osob, které vyžadovali neodkladnou první pomoc. 

 8. - 9. června 2017 se člen OR p. Ondřej Holeček zúčastnil semináře 

ochrany obyvatelstva na ÚHŠ v Jánských Koupelích, kde získal mnoho dobrých a 

užitečných rad, materiálů a navázal kontakty na další členy, kteří se zajímají o 

problematiku ochrany obyvatelstva. 
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 V srpnu se tři členové zdravotního družstva účastnili taktického cvičení, 

které bylo pořádané OR represe ve spolupráci s HZS Plzeňského kraje. Cvičení 

bylo zaměřeno na dálkovou dopravu vody. Na místě byli zdravotníci připraveni 

poskytnout neodkladnou první pomoc v případě poranění jakéhokoliv účastníka 

cvičení. 

  Na konci školního roku okrsek Hromnice ve spolupráci s naší odbornou 

radou pořádal odpoledne s IZS. V podzimním období proběhla propagační akce 

s názvem “Daruj krev…. Daruj život” na darování krve transfuznímu oddělení FN 

Plzeň. Jako třetí akce pořádaná naší radou bylo zahájení sbírky starého 

zdravotního materiálu. Tato akce stále probíhá a veškerý materiál po roztřídění 

bude předán terénním veterinárním organizacím a zdravotním školám k 

dalšímu využití. 

 

 

 

Letní soustředění mladých hasičů s praktickou ukázkou poskytování první pomoci 
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Praktická ukázka výcviku s „AMBU MANEM“ 

 

 

 

Za odbornou radu ochrany obyvatelstva: 

Ondřej  H o l e č e k            Miroslav  P l a š č i a k 


