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Zpráva krajské odborné rady prevence za rok 2012 
 
31. března  bylo jednání Ústřední odborné rady prevence v Praze, kterého  jsem se  
                   zúčastnil s vedoucí rady ing. Majerem. 
 

Vedoucí rady představil materiál, který byl zpracován MV GŘ HZS ČR s názvem 
„Koncepce požární prevence na léta 2012 – 2016.  
Hlavní poslání prevence:  Vytvářet účinnou a společensky prospěšnou ochranu 
před vznikem požáru a jeho šířením. 
 
            Motto: Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí 

Byla představena prezentace, která přiblížila stav na úseku provádění  kontrolní 
činnosti v rámci státního požárního dozoru (HZS ČR) u obcí v rámci celé ČR.. 
Z prezentace jasně vyplývá nedostatečné plnění povinností obcí v oblasti 
preventivně výchovné činnosti, vydávání požárního řádu obce, vedení dokumentace 
o jednotce požární ochrany a dalších stanovených povinností. Opětovně byla 
konstatována nutnost podpory a pomoci obcím v této oblasti ze strany preventistů 
SDH. 
 
9. května  jsem svolal krajskou odbornou radu prevence v Plzni na vyhodnocení 
požární ochrana očima dětí. Na SHČMS do Prahy postupovaly 3 nejlepší práce 
z každé kategorie. Výsledky PO očima dětí byly zaslány na okresní sdružení a 
nejlepší tři práce z každé kategorie byly vyhodnoceny na nádvoří zámku v 
 Chotěšově. 
 
V pátek 22. června 2012 se v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi konalo 
vyhodnocení celostátní soutěže Požární ochrana očima dětí 2012. Celkem se ji 
účastnilo 40 683 mladých umělců z celkem 1165 škol - 478 sborů dobrovolných 
hasičů a 25 dalších subjektů. 
 
Umístění plzeňského kraje na této republikové soutěži 
 
Kategorie  Literární 2 

2. Nikola Matznerová ZŠ a MŠ Všeruby,  Plzeň-sever 

 
Kategorie výtvarná ZŠ 2 

3. Jana Zemanová ZŠ a MŠ Město Touškov,  Plzeň-sever 

 

 
23. června proběhlo vyhodnocení požární ochrany očima dětí na zámku 
v Chotěšově. Probíhalo tam setkání přípravek z plzeňského kraje a při této příležitosti 
se uspořádalo také vyhodnocení PO očima dětí. Tato akce byla velmi dobře 
zorganizovaná krajskou odbornou radou mládeže. Chtěl bych poděkovat odborné 
radě mládeže za velmi příjemné prostředí při vyhlašování PO očima dětí. 
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27. října jsem se zúčastnil jednání Ústřední odborné rady prevence v Praze.  

 

Vedoucí rady podal informaci o připravované publikaci „Hasič a komín“, která by 
měla vyjít počátkem roku 2013 vydavatelem je SH ČMS. Měla by se dostat na 
všechny OSH a rady prevence v celé České republice. 
Opět se rozvinula diskuse k výkladu povinností obcí ve věci zřizování vodních zdrojů 
pro účely hašení požárů. Zákon o PO v ustanovení § 29 odst. 1, písm. k) ukládá 
obcím povinnost „zabezpečovat zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou 
použitelnost a stanovit další zdroje vody pro hašení požárů. 
Vedoucí rady požádal členy o další aktivní práci. Zaměření odborné přípravy 
preventistů v roce 2013 se doporučuje vysvětlit našim preventistům, aby pomohli 
obcím na úseku požární ochrany. NV 172/2001 Sb., ve znění NV 498/2002 Sb., 
věnovat výraznou pozornost vydání obecně závazných vyhlášek obcí, zejména 
požárního řádu obce. Dále určit, evidovat a kontrolovat provozuschopnosti vodních 
zdrojů pro účely hašení požárů a likvidaci jiných mimořádných událostí na území 
obce. 
 

 
 Ke zkouškám preventistů  pro rok 2013 

 
Na jednání rady bylo probráno znění 60 testových otázek pro stupeň preventiva III 

a 60 otázek pro stupeň preventiva II jako základní kmen otázek, z nichž si jednotlivé 
zkušební komise budou generovat 40 otázkový test ve variantě „A“ nebo „B“.  Otázky 
pro rok 2013 a jejich konečné znění je umístěno na internetu na stránkách www 
dh.cz. 

 
Změny v právních a technických předpisech, zejména změna stavebního zákona 
a změna ustanovení § 4 zákona o požární ochraně vydáním nového zákona č. 
350/2011 Sb. – chemického zákona. 
 
 
15. listopadu se sešla KORP na KSH v Plzni, kde jsem podal informace z jednání 
ÚORP.  Dále bylo doporučeno provádět vzdělávání preventistů pomocí členů HZS 
v zimním období. Byl vysvětlen návod jak používat nové testy při zkouškách a 
školeních preventistů 
 
Chtěl by připomenout , aby jste nezapomněli na vyhlášení PO očima dětí pro rok 
2013 
 

 

dne: 11.01.2013 

 
 
Zapsal: Květon Zdeněk  


