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Zpráva krajské odborné rady prevence za rok 2011  
 
31. března  bylo jednání Ústřední odborné rady prevence v Praze, kterého 
                  jsem se zúčastnil. 
 

Vedoucí rady ing. Majer na jednání představil novou publikaci Hasič v divadle.     
    Autor této brožury je Josef Nitra a měli být rozeslány na všechny OSH. 
 

Záchranný kruh 
Prezidentka asociace Záchranný kruh pí. Kpt. Ing. Veronika Krajsová představila 
obsah a cíle systému vzdělávání občanů v oblasti prevence řady mimořádných 
událostí.    
Rada vyjádřila názor, že SH ČMS má zájem být partnerem v této oblasti a bude 
usilovat o zařazení do seznamu partnerských organizací jako je policie a hasiči 
Ing. Krajsová dále uvedla, že je možnost, aby obce, sbory dobrovolných hasičů, školy 
ale i další složky včetně např. firem umístily na své webové stránky přímý vstup do 
jednotlivých výukových celků za předpokladu, že bude zaplacen symbolický poplatek 
(500 – 1000,- Kč v závislosti na rozsahu požadovaného přístupu k jednotlivým 
výukovým celkům podle typu mimořádné události) na účet asociace. Na webových 
stránkách www.zachrannykruh.cz. Byla podepsána dohoda mezi SHČMS a 
záchranným kruhem a SHČMS má na jejich stránkách logo SHČMS. 
 

 Létající lampiony 
Vedoucí rady ing. Majer uvedl, že na toto téma korespondoval s MV – Generálním 
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky– ing. Hoškem, který 
uvedl, že se touto otázkou zabýval a že obdržel od ČOI stanovisko, ve kterém byla 
vyjádřena skutečnost, že výrobky jsou opatřeny návodem, jak s nimi zacházet.  
 
          Rozšíření POOD 
Na SH ČMS přišel požadavek na rozšíření propozic soutěže POOD i pro mentálně 
postižené občany ve věku od 18 let výše. Rada se přiklání k názoru, že pokud by 
byla nově zřízena kategorie i pro tyto postižené, bylo by nutné vypustit z názvu, že 
jde o PO očima „dětí“, a soutěž by nabrala jiné dimenze. Z tohoto důvodu by bylo 
vhodnější vyhlásit paralelně soutěž pro mentálně postižené a hodnotit ji mimo POOD.  
Současně byl diskutován návrh na rozšíření POOD o soutěžní práce vytvořené 
s pomocí výpočetní techniky např. v podobě powerpointových prezentací, digitálních 
fotografií, filmových šotů apod. Rada rozhodla, že pro rok 2012 tato kategorie 
nebude. Důvod je horšího vybavení počítačů na OSH, protože práce mohou být 
v různých programech a když tento program nebudete mít je nemožné vyhodnotit 
tyto práce. 
 
Závěrem byla připomenuta nutnost kontaktování nových starostů obcí, kteří byli 
ustavení do funkcí po loňských komunálních volbách ale i stávající starostů v obcích 
s vysvětlením povinností obce na úseku PO. To to je úkol pro preventisty  
 
 
5. května  proběhlo v kanceláři KSH v Plzni  jednání KORP a vyhodnocení PO očima 
dětí za rok 2011. Vítězné práce jsme poslali  na SH ČMS k vyhlášení republikového 
kola. 
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14. června  bylo jednání ÚORP v Praze, kde proběhlo vyhodnocení Požární ochrany 
očima dětí za rok 2011   
 
Na přibyslavský zámek 24. června 2011 přijely děti, které svými výtvarnými a 
literárními pracemi získaly umístění v celorepublikové soutěži Požární ochrana očima 
dětí.  
 

Do PO očima dětí se z celé republiky zapojilo   celkem  : 35 514 dětí 

 
Umístění Plzeňského kraje v republikovém kole  jsme nezískali žádné umístění. 
 
25. června  v Hasičském muzeu ve Zbirohu proběhlo  vyhodnocení PO očima dětí 
Plzeňského kraje. Vyhodnocení provedl starosta KSH p.Černý a člen KORP  
p. Severa. Dále děti měly možnost shlédnout oslavu 130 výročí SDH Zbiroh.  
 
27. října  jsem se zúčastnil jednání Ústřední odborné rady prevence v Praze.  
 
      Ing. Liška  seznámil radu s výsledky průzkumu, který dělala agentura STEM a ze 
které vyplývá, že lidé obecně lépe přijímají informace z tištěných materiálů než 
z internetu. Proto tištěné materiály mají v PVČ stálé své opodstatnění a je potřebné 
je vydávat Za účelem získání partnera v oblasti spolufinancování PVČ navrhuje spojit 
se s předsedou Svazu měst a obcí (SMO) p. Jiránkem 
 

Ing. Majer  seznámil radu se zásadami návrhu změn právních předpisů na úseku 
PO, zejména záměrem novely zákona o HZS (zák. 248/2000 Sb.), která vyvolá 
změnu souvisejících zákonů, jako je např. NV č 172/2000 Sb., (podrobnosti k plnění 
povinností obcí na úseku PO). Nejdůležitějším pro současné požadované oživení 
činnosti prevence je skutečnost, že záměrem změny zákona o PO je zavedení sankcí 
i pro obce. V praxi to bude znamenat nepochybné oživení zájmu o PO a plnění 
povinností na tomto úseku ze strany obcí a s tím související využití členů SH ČMS 
působících v obci jak na úseku represe tak na úseku prevence = preventistů SDH. 
Proto je potřebné dát preventistům odpovídající informace tak, aby byli schopni v této 
oblasti být pro obce důležitým partnerem a rádcem. Současně je stále aktuální 
požadavek na činnost preventistů v obcích zejména při působení na občany v období 
„sezónních nebezpečí“ (vypalování na jaře, zakládání ohňů v přírodě v létě, topná 
sezóna na podzim a v zimě apod.). Nabízí se široká škála prezentací např. vývěsky 
SDH, vývěsky obecních úřadů, obecní rozhlas a pod. Zásady změn právních 
předpisů jsou připravené, v současné době se připravují k předání k projednání 
v zákonodárném sboru.  

 
              Dosavadní poznatky z aplikace NV 91/2 010 Sb.,  

 
Ing. Majer připomněl skutečnost, že již ¾ roku platí NV č. 91/2010 Sb., o 

podmínkách požární bezpečnosti při provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv a poukázal na zveřejněné dosavadní zkušenosti. Uvedl, že poslední číslo 
časopisu Kominický věstník  přineslo článek, kde je proveden rozbor nedostatků a 
přetištěny zprávy o kontrole, které neodpovídají požadavkům NV 91/2010 Sb. 
Současně doporučil i v letošním roce provádět přednášky na toto téma 
s poukazem na chyby a nedostatky s využitím zmíněného článku v Kominickém 
věstníku a dalším vysvětlováním zásad provádění kontrol, čištění a revizí. Opět 
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bylo konstatováno, že média přinesla do vědomí občanů v této oblasti více 
nejasností, než osvěty. 

 
 
Ing. Majer v této souvislosti představil publikaci – metodiku k NV 91/2010 Sb., 

kterou vydalo MV – GŘ HZS ve spolupráci se Společenstvem kominíků. 
Publikace byla vydána jen v omezeném nákladu a proto se předpokládá, že na 
HZS nebude možné ji získat ve větším množství pro potřeby preventistů SH ČMS. 
K tomu pan Morávek - prezident společenstva kominíků  podal informaci o jejím 
umístění na webových stránkách Společenstva kominíků www. skcr.cz. Současně 
sdělil, že se pro velký zájem chystá dotisk publikace.  

 
 

 Informace o dalších zm ěnách právních a technických p ředpis ů 
 
Vedoucí rady Ing. Majer podal informaci o novele vyhlášky č. 23/2008 Sb., o 

technických podmínkách požární ochrany staveb, která vyšla ve Sbírce zákonů 
ČR v částce 95 pod č. 268/2011 Sb. Současně stručně seznámil členy rady se 
změnami, kterými jsou bezpochybně přesně definované stavebně technické 
podmínky pro možnost parkování motorových vozidel s pohonem na plynná 
paliva (propan butan = LPG a stlačený zemní plyn = CNG) v podzemních 
hromadných garážích. Generální zákaz parkování takových vozidel v podzemních 
hromadných garážích byl tedy novelou zrušen za podmínky splnění novelou 
stanovených požadavků.  Současně se zmínil o dalších změnách, které novela 
přináší s platností od 27. Září 2011. 

 
Další změnu doznala:  
- ČSN 07 8304 – Tlakové láhve na plyny – provozní pravidla (leden 2011), 
- ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb – březen 2011 

, Změna Z1 (červenec 2011), 
- ČSN 73 0875 – Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro 

navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního 
řešení (duben 2011). 

 
 
 
15. listopadu  se sešla KORP na KSH v Plzni, kde byly p. Květoněm  podány 
informace z jednání ÚORP.  
Dále bylo doporučeno provádět vzdělávání preventistů pomocí členů HZS v zimním 
období.  
Chtěl by připomenout , aby jste nezapomněli na vyhlášení PO očima dětí pro rok 
2012 
 
dne: 22.11.2011 

 
 
Zapsal: Květon Zdeněk – vedoucí krajské odborné rady prevence   


