
Zá p i s   č. 1/2019 

 

 

 

z jednání odborné rady prevence dne 29. května 2019 

 

 

Přítomni:   Marek Sýkora, Zdeněk Šubrt, Zdeněk Šlehofer, Tomáš Benetka, Jaroslav Šperl, Ing. 

Miloslav Hop 

Za sekretariát Věra Sedláčková 

 

 

1. Jednání zahájil předseda ORP Marek Sýkora, který seznámil s programem. 

 

2. Volba zapisovatele                - byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatele zápisu    - byl navržen a schválen Zdeněk Šlehofer 

 

3. Marek Sýkora informoval o výsledcích soutěže PO očima dětí – výsledky okresního 

kola soutěže i výsledky krajského kola, ve kterém se rovněž umístily výtvarné práce 

z okresu Rokycany. Hovořil o tom, že bylo navrženo rozšířit soutěž o více témat, které 

by děti zpracovávaly.  Do soutěže jsou začleněny i digitální technologie, na KORP byla 

ukázka videa,  natočeného dětmi – požární zásah 

 

4. Informace z krajské odborné rady prevence: 

Pracuje se na nové verzi testů na školení preventistů. Bylo jednáno i o vývoji soutěže 

PO očima dětí, např. u těch nejmenších by se mohlo soutěžit formou omalovánek.  

Dále bylo diskutováno o dokumentaci k požárům, zpracování statistik, informovanost 

občanů, protipožární prevence a nejčastější příčiny požárů a nutnost zveřejňování 

těchto příčin.  

Byly řešeny autonomní hlásiče požárů – v případě zájmu občanů by se mohla 

vypracovat hromadná objednávka, kterou by mohl částečně dotovat např. příslušný 

obecní úřad.  

 

5. Informace ze školení preventistů dne  27. 4. 2019 na OSH Rokycany – školení 

absolvovalo 10 preventistů z SDH, školitelé mjr. Ing. Alena Číhová z HZS Rokycany a 

p. Květoň  z krajské odborné rady prevence.  Proškoleným preventistům byla 

vystavena osvědčení o absolvování školení a dále průkazy preventistů.  

 

6. Diskuse, různé: 

Probíhala diskuse o tom, že je velice důležité zveřejňovat v obcích letáky a informace 

s protipožární tématikou a zejména je průběžně aktualizovat. Materiály prevence 

jsou i na webových stránkách OSH Rokycany. 

 

 



Str. 2 

 

V obcích by bylo vhodné alespoň 1x za rok uspořádat přednášku na téma protipožární 

ochrana. Na následující jednání ORP by mohl být pozván i školitel  z HZS s tím, že 

předá přítomným náměty a informace  na připravovaná školení v obcích. Školení 

potom může být spojeno např. se zdravovědou a s tématy z oblasti ochrany 

obyvatelstva.  

 

7. Usnesení 

Jednání ORP dne 29. května 2019 

 

I. SCHVALUJE 

a) zapisovatele Věru Sedláčkovou 

b) ověřovatele zápisu Zdeňka Šlehofera 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

- informaci o soutěži PO očima dětí 

- informaci o školení preventistů 

- informace z krajské odborné rady mládeže 

 

III. UKLÁDÁ 

- na jednání ORP v říjnu 2019 pozvat mjr. Ing. Číhovou z HZS Rokycany – 

předání námětů a informací, které by členové ORP použili při přednáškách 

v obcích – téma protipožární ochrana 

 

8. Závěr jednání proved. Marek Sýkora, který poděkoval přítomným za účast a jednání 

ukončil.  

 

 

 

 

 

 

Zapsal:                               Věra Sedláčková 

Ověřovatel zápisu:          Zdeněk Šlehofer 

 

 

 
 


