
Zápis č. 1/22 

 
z jednání odborné rady prevence dne 30. listopadu 2022 

 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

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 Šubrt 

 

3. Kontrola usnesení: 

Na přechozím jednání ORP nebyly uloženy žádné úkoly. 

 

4. Marek Sýkora hovořil o celkové činnosti rady a jejích úkolech, velká pozornost je 

věnována každoročně mimo jiné i soutěži Požární ochrana očima dětí.  Vyzval 

přítomné k propagaci soutěže na školách. V letošním roce nebyl zapojen HZS, který 

zajišťoval prvotní styk se školami, vyhodnotil výkresy a předal na OSH.  Účast žáků i 

škol byla tudíž v letošním roce nižší.  

Navrhl,  že by se pro děti mohly uspořádat například prohlídky hasičských zbrojnic - 

ukázky hasičské techniky by děti určitě zaujaly a ty by následně měly motivaci 

k výkresům s hasičskou tématikou.  

 

Marek Sýkora informoval rovněž o příručce Preventista SDH, kterou zaslala KORP. 

Tento materiál přepošle na vědomí všem sborům.  

 

Na přelomu roku byl zpracován leták Nebezpečí domácí dílny.  Tento materiál je 

velice kvalitně zpracovaný, byl přeposlán všem sborům a bylo by dobré ho publikovat 

i v místním tisku apod. Kontakty na sbory jsou zpravidla  na starosty sborů, ti by měli 

předat materiály s tématikou prevence svým preventistům,  

 

Byla vydána Koncepce podpory úseku prevence - materiál je zveřejněn na stránkách 

dobrovolných hasičů.  

Marek Sýkora požádal přítomné o předání zkušeností ze svých sborů, např. zda se ve 

sboru vede kniha o zásazích nebo podobně. 

V obcích jsou pořádány zábavy a akce s účastí mnohdy 200 - 300 osob i více, zde by 

měla fungovat nějaké požární hlídka, která by byla seznámena s umístěním hasicích 

přístrojů, s rozmístěním únikových východů apod. Hlídky by měly být každý rok 

proškoleny způsobilou osobou. Při větší akci by měl být vyhotoven písemný 

dokument s podpisy pořadatele a členů hlídky. Požární hlídky se však již ze zákona 

nevyžadují. Je věcí pořadatele, jak si zajisti požární bezpečnost.  Pokud by k něčemu 

došlo, odpovědnost by šla za zřizovatelem.  Hlídky preventistů nemají však  
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v současné době téměř žádné pravomoci, protože jsou nepovinné. Dnes ukládá zákon 

pouze periodické prohlídky komínů. 

Marek Sýkora informoval o jednání KORP, které se uskuteční zítra. Materiály 

z jednání přepošle členům ORP. Při té příležitosti požádal přítomné o aktualizaci 

kontaktů - kontaktní maily i telefony.  

 

Dále předložil statistické údaje, které poskytuje jednak HZS, jednak KSH Pk.  

Bylo jednáno o dalším školení  preventistů - bude uspořádáno v příštím roce. 

Zkoušky mají proběhnout 1x za 5 let, během těch 5 let mají být tři školící semináře.  

Je důležitý kontakt s místními lidmi, například dobrovolní hasiči roznášejí po obci 

pozvánky na své akce, bály a podobně. Například v obci Příkosice rozdávali místní 

hasiči občanům Hasičské desatero.  

 

Výkresy ze soutěže PO očima dětí - část byla použita na prezentování hasičské 

činnosti při hasičských akcích, zbývající výkresy si rozeberou přítomní členové ORP a 

rovněž je použijí jako propagaci hasičské práce na akcích svých sborů.  

 

Proběhla krátká diskuse k organizovanosti mladých hasičů v obcích - dle zkušeností 

je vždy období, kdy je v obci hasičská práce na výši a potom mnohdy následuje 

období stagnace, dokud zase nepřijde další vedoucí nebo starosta, který činnost 

sboru zaktivizuje.  

 

5. Usnesení: 

Jednání ORP dne 30. 11. 2022 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

a) Informace o soutěži PO očima dětí 

b) Informace o materiálech preventistů - příručka  Preventista, leták 

Nebezpečí domácí dílny, Koncepce podpory úseku prevence 

 

II. UKLÁDÁ 

a) V roce 2023 připravit a zajistit proškolení členů odborné rady prevence, 

případně nových preventistů ve sborech 

                                                          Zodpovídá:  Marek Sýkora + členové ORP 

 

6. Závěr jednání provedl vedoucí ORP Marek Sýkora, který poděkoval přítomným za 

účast a jednání ukončil. 

 

 

 

      Zapsal:                                Věra Sedláčková 

Ověřovatel zápisu:           Zdeněk Šubrt 

 



 

 

 

 

     

 

 


