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Zpráva krajské odborné rady prevence za rok 2015 

2. dubna  se konalo jednání ÚORP v kancelářích SH ČMS v Praze, kterého jsem se zúčastnil 
s panem Ing. Majerem vedoucí ÚORP z OSH Klatovy. Zde probíhala diskuse na téma 
seniorů a rozebírána byla také špatná péče o postarší osoby v soukromých zařízeních. 
Vznikla pracovní skupina PVČ senioři. Vedoucí rady informoval o vzniku a prvním jednání 
pracovní skupiny, která vznikla na základě iniciativy HZS Pardubického kraje (PaK) a České 
asociace hasičských důstojníků (ČAHD). Ke spolupráci ve skupině byli za SH ČMS přizváni 
vedoucí ÚOROOB Mgr. Martínek a vedoucí ÚORP ing. Majer. Již v této době by bylo 
potřebné vyhledávat preventisty, členy SH ČMS k činnosti, která vyplyne ze závěrů činnosti 
pracovní skupiny PVČ senioři a připravit je na proškolení na instruktora.  

Dále vedoucí rady představil materiál, který byl zpracován MV GŘ HZS ČR s názvem 
„Koncepce požární prevence na léta 2012 – 2016“ na tomto základě byl konstatován  
dramatický nárůst obětí při požárech v bytovém fondu – z loňských 60 obětí nárůst o 34 
obětí, tj. na současných 94 úmrtí při požárech bytů a rodinných domů. 

18. dubna v klubovně HZS Domažlice proběhlo školení preventistů a zkoušky preventistů III. 
a II. stupně, kde přednášel pan Kincler z HZS. Komise z OSH, ve které jsem figuroval jako 
předseda, posléze provedla zkoušky preventistů. 

6. května  jsem svolal krajskou odbornou radu prevence v Plzni kde proběhly volby 
vedoucího krajské odborné rady. Vedoucím KORP se stal Květon Zdeněk z OSH Domažlice.     

Pak všichni zúčastnění vyhodnocovali Požární ochranu očima dětí. Na SH ČMS do Prahy 
postupovaly 3 nejlepší práce z každé kategorie 

6. června jsem se zúčastnil s Janem Majerem, Petrem Ouřadou, paní Foldovou  
a panem Malinou setkání s ministrem vnitra panem Chovancem na ministerstvu vnitra 
v Praze. Ráno probíhalo jednání a prezentace členů SHČMS. Po obědě následovali 
prezentace HZS a pak přišel pan Chovanec, který nás seznámil se situací dotací jak pro 
HZS, tak pro sbory. Požadavky dobrovolných hasičů přednesl náměstek SHČMS pan 
Salivar. Dále nás ministr informoval o situaci ve Vrbětících a poděkoval dobrovolným hasičů 
za jejich práci. Dále podle plánu následovala návštěva technického muzea a starostové KSH 
odjeli na jednání do Kramářovi vily, kde navštívili premiéra pana Sobotku a povečeřeli s ním 

13. června proběhlo krajské kolo hry Plamen v Trnové Plzeň sever, kde jsme za horkého 
počasí předávali ceny vítězným účastníkům krajské soutěže Požární ochrana očima dětí. 
Proto bych chtěl poděkovat starostce OSH Plzeň sever paní Aleně Foldové, že krajské radě 
prevence umožnila vyhodnocení  PO očima dětí. Předání s také zúčastnil pan Hanus starší a  
Petr Severa člen KORP. 

22. října  proběhlo jednání ÚORP v kancelářích SH ČMS v Praze, kterého jsem se účastnil.  

Po volbách byl VV SH ČMS určen garant pro úsek prevence Jan Slámečka. 

Vedoucím ÚORP bylo dále krajským ale i okresním odborným radám prevence doporučeno, 
aby se spojily s HZS (úseky a pracovišti prevence na krajských ředitelstvích a na jejich 
územních odborech) a snažily se navázat odbornou spolupráci. Účelem je získávat vždy 
aktuální informace a potřeby na úseku prevence v daném regionu a podle toho působení 
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prevence zaměřit. Obecně je potřeba se zaměřovat na seniory. Za tím účelem vstoupit 
v kontakt s obecními úřady a udělat osvětu pro dané seniory.  

Změna propozic k organizování soutěže POOD pro rok 2016 a další byla již dříve 
prodiskutována a schválena Výkonným výborem SH ČMS (v září 2015). Platné propozice 
byly rozeslány všem okresním sdružením a zveřejněny na webových stránkách SH ČMS. 
Záleží na krajských radách, zda si také nechají zaslat od okresů jen vítězné práce, je to na 
jejich rozhodnutí. 

Proběhla diskuse k danému metodickému pokynu pro získání odbornosti preventista III a II. 
Bylo rozhodnuto, že pro udržení odbornosti se v průběhu 5-ti let bude muset každý 
preventista zúčastnit minimálně tří odborných seminářů - školení. Pak mu bude odbornost 
prodlužována bez zkoušek a testů. Pokud tak neučiní, musí si prodloužení odbornosti zajistit 
složením nové zkoušky. OSH budou muset pečlivě vést danou dokumentaci o účasti na 
odborných školeních resp. seminářích. Oslovit lektory z řad HZS a odborníků na jednotlivé 
oblasti (elektro, plyn, stavební prevence, komíny a další). Uchazeči o složení zkoušky se 
mohou připravovat samostudiem.  

Základní myšlenka odbornosti preventista III je možná rada spoluobčanům. Odbornost 
preventista II je možná rada pro právnické osoby bez zvýšeného požárního nebezpečí. Po 
získání dané odbornosti to jsou referenti prevence SH ČMS, nikoliv preventisté PO 
(možná záměna s preventisty PO u právnických a podnikajících fyzických osob, zřizovaných 
podle zákona o požární ochraně). Referenti prevence mohou jen poradit, provádění kontroly 
je problematické a musí být beze zbytku legislativně ošetřeno. 

26. listopadu byla svolána Krajská odborná rada prevence program byl stejný jako na       
OOPR v Domažlicích. 

Pak jsem informoval: 

a. o zákon ě 350/2011 a novém zna čení CLP od 1.6. 2015 se zm ění R věty nov ě H věty a 
S věty nov ě P věty. 

b. Nařízení Plzeňského kraje  č.4/2011, kterým se stanoví  podmínky k zabezpečení 
požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

c. Nařízení Plzeňského kraje č.3/2011, kterým se stanoví  podmínky k zabezpečení zdrojů 
požární vody 

d. Nařízení Plzeňského kraje č.5/2011, kterým se stanoví  podmínky k zabezpečení požární 
ochrany v budovách zvláštního významu 

e. Nařízení Plzeňského kraje č.6/2011, kterým se stanoví  podmínky k zabezpečení požární 
ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší  počet osob – zdůraznil zde povinnosti 
požární hlídky, školení OZO v PO a vedení dokumentace   

f. o vzdálenostech stohů podle vyhlášky 246/2001 přílohy č.1 
g. Vysvětlení metodického pokynu starosty SH ČMS Požární ochrana očima dětí pro rok 

2016 a další pokyny, které napsal p. Jaroslav Vrba člen ÚORP  
h. Vysv ětlení metodického pokynu starosty SH ČMS k provád ění odbornosti 

preventista, kte ří se musí zú častnit školení v p ětiletém cyklu t ří školení jinak jim 
odbornost  zanikne. Ukázka dokumentace pro školení preventist ů a představen 
nový pr ůkaz preventisty. 

 

14. listopadu  proběhlo školení preventistů II a III stupně okresu Plzeň jih v hasičárně 
v Nepomuku, kde jsem prováděl školení a zkoušky. 
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Právní p ředpisy:   

Je zrušeno NV č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti o provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv nahradilo je nové NV č. 34/2016 o čištění, 
kontrole a revizi spalinové cesty. 

Ve čtvrtek budu informovat vedoucí OORP, že je možnost objednat si na SHČMS v 
Praze a paní Hladíkové průkazky pro školení preventivy. Zde se bude zapisovat 
jejich školení, aby věděli kolik již mají školení během 5 let. 

 

Děkuji za pozornost.  

dne: 02.05.2016 

Zapsal: Květon Zdeněk  

 

 


