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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okresní sdružení hasičů Plzeň - sever    
Odborná rada prevence 

 

 
 
 

Vážená paní starostko, členové výkonného výboru, kolegové hasiči.  

 

     Dovolte, abych vám předložil zprávu o činnosti odborné rady 

prevence v téměř uplynulém roce 2012. 

     Odborná rada se při své činnosti řídí dle stanoveného plánu práce. 

Hlavními úkoly rady prevence jsou:  

- uskutečnění tradiční literární a výtvarné soutěže propagující práci 

hasičů, která nese název „ Požární ochrana očima dětí“.  

- dalším důležitým úkolem je uspořádání semináře referentů 

preventivně výchovné činnosti, který je spojen s uspořádáním zkoušek 

odbornosti SH ČMS, a to odbornosti „Preventista II a III stupně“.  

 

     Rada prevence se v roce 2012 sešla celkem 3x na jednání 

v kanceláři OSH a jednou při slavnostním  vyhodnocení soutěže 

POOD na požární stanici Košutka. Na plnění úkolů se v průběhu roku 

podílejí všichni členové rady dle svých možností. Dovolte, abych 

členy rady představil. Jsou to pánové: František Hnilička, Karel Štaif, 

Václav Šmídl, Jiří Honzík, Jiří Pokorný, Ing. Marek Vejvoda a Petr 

Severa. Jako hosté z řad HZSPK v radě pracují nprap. Yvetta Žďánská 

z oddělení kontrolní činnosti a kpt. Mgr. Lenka Basáková z  oddělení 

krizového řízení. 
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     Již několik let pořádáme seminář referentů preventivně výchovné 

činnosti v termínu po shromáždění představitelů sborů dobrovolných 

hasičů okresu Plzeň-sever. Nebylo tomu ani jinak v loňském roce. 

 

     Dne 19.11.2011 proběhl seminář držitelů odbornosti preventista 

SH ČMS. Seminář se uskutečnil v zasedací místnosti zbrojnice ve 

Vochově. Celkem se sešlo 31 posluchačů z nichž získalo 8 odznak 

odbornosti preventiva III. stupně. Vochovské setkání bylo nabyto 

zajímavým programem. S přednáškou o kontrole a čištění spalinových 

cest dle NV 91/2010Sb se ujal slova Martin Kovanda z Plzně, který je 

členem kominického cechu. Dále jsme mezi námi přivítali člena 

HZSPK mjr. Bc Jaroslavu Čechovou, vedoucí oddělení kontrolní 

činnosti. Přednáška se týkala příčin a předcházení požárů v  budovách. 

Na závěr měl pro nás připravenou prezentaci o hasících přístrojích 

Honza Čermák z SDH Tlučná. Po skončení přednášek a diskusi byly 

provedeny pro zájemce zkoušky odbornosti. Předsedou zkušební 

komise byl ing. František Lüftner z SDH Kralovice. Seminář se 

protáhl do odpoledních hodin. Touto cestou bych rád poděkoval SDH 

Vochov potažmo Zdeňce Dubové za občerstvení a pomoc při 

organizaci. 

     

     Naše první porada v roce 2012 se konala v kanceláři OSH 2. února.  

K projednání bylo několik bodů - příprava plánu práce na rok 2012, 

zhodnocení výše zmíněného semináře ve Vochově a organizační 

příprava soutěže POOD 2012. Seminář byl vyhodnocen kladně s tím, 

že se nadále budeme snažit o zlepšování kvality v získávání nových 

fundovaných školitelů a lektorů, kterých je v oblasti prevence 

poskrovnu. 

     

      Příprava soutěže POOD spočívá z naší strany v organizačním 

zabezpečení. Při organizaci soutěže má nemalý podíl i paní starostka 

Alena Foldová. Začátkem roku jsou osloveny školská zařízení a 

kolektivy mládeže našeho okresu. Tím byl oficiálně zahájen 38. 

ročník soutěže. 

 

     Soutěž probíhá v několika kolech. Základní kolo probíhá ve 

školských a mimoškolských zařízeních. Práce jsou poté zaslány na  
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naše okresní sdružení SH ČMS. Na našem okrese proběhlo 

vyhodnocení všech odevzdaných prací 24. 4. 2012 a vítězné práce 

byly odeslány do kanceláře krajského sdružení SH ČMS 

k vyhodnocení v krajském kole. Je vždy obtížné vybrat ty práce, které 

budou reprezentovat naše okresní sdružení ve vyšších kolech. 

Letošního ročníku se zúčastnilo 15 školských zařízení a 5 kolektivů 

mládeže SDH. Celkem se zapojilo 177 dětí. V krajském kole se v 6 

kategoriích umístilo 8 našich zástupců, kteří získali právo postupu do 

republikového kola. 

 

     Republikové kolo soutěže POOD bylo vyhodnoceno  30. května 

2012 na ústředí SH ČMS. Do soutěže bylo v České republice 

přihlášeno celkem 40 683 dětí. Z tohoto velkého počtu se podařilo 

dvěma dětem z našeho okresu Plzeň – sever uspět a postavit se na 

stupínek vítězů. Byli to Nikola Matznerová ze ZŠ Všeruby, která se 

umístila na druhém místě v kategorii literárních prací L2 a Jana 

Zemanová ze ZŠ Město Touškov s umístěním na třetím místě ve 

výtvarné kategorii ZŠ1. Oběma děvčatům patří velké dík a blahopřání.  

    Poděkování patří také ostatním zúčastněným dětem, rodičům, 

učitelům a vedoucím kolektivů. Soutěž je na našem okrese stále 

oblíbená a můžeme si jen přát, aby tomu bylo i nadále. 

 

     

      7.června 2012 nastal pro vítězné děti vytoužený čas. Za krásného 

odpoledne se členové odborné rady spolu se starostkou OSH Alenou 

Foldovou sešly při slavnostním vyhodnocení soutěže. Vyhodnocení se 

již několik let koná v prostorách centrální požární stanici HZSPK – 

územní odbor Plzeň, stanice Košutka. Po rozdání diplomů a drobných 

dárků byla připravena prohlídka prostor a vybavení požární stanice. 

Velký úspěch v řadách dětí i rodičů sklízí každoročně prohlídka 

vozového parku. Děti mají možnost vyzkoušet zátěžové zařízení před 

vstupem do polygonu a vybavení profesionálních hasičů. Dětem se 

odpoledne moc líbilo a se skvělými zážitky a poděkováním právě 

sloužícím hasičům jsme se rozjeli ke svým domovům. 

 

     Při posledním jednání rady, které se konalo 2. října bylo 

nejdůležitějším bodem příprava a organizace semináře referentů 
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preventivně výchovné činnosti a uskutečnění zkoušek odbornosti. 

Seminář se bude konat příští týden 24. 11. 2012 v hasičské zbrojnici 

v Kralovicích. Z tohoto místa vás všechny starosty sborů nebo jejich 

zástupce žádám o sdělení svým preventistům o konání tohoto 

semináře. Se svou „exkurzí“ do legislativy, samotného požáru, 

prošetřování porušení předpisů a následné zahajování kontrol po 

požáru je připraven mjr. Ing. Marek Tíkal vedoucí oddělení zjišťování 

příčin požáru HZSPK. Po semináři proběhnou pro zájemce zkoušky. 

Přihlásit se mohou buď nový zájemci a nebo ti, kteří si chtějí svou 

odbornost zvýšit.  

 

     Dovolte abych zmínil několik vět k činnosti ústřední odborné rady 

prevence. Ústřední odborná rada na svém posledním jednání 

představila materiál s názvem „Koncepce požární prevence na léta 

2012 – 2016“. V koncepci jsou popsány cíle a metody provádění 

prevence ze strany HZS ČR.  V koncepci je počítáno s angažovaností 

subjektů působících na úseku požární ochrany zejména 

s nejpočetnějším subjektem SH ČMS a to zejména v oblasti 

preventivně výchovné činnosti. Hlavní poslání prevence je vytvářet 

účinnou a společensky prospěšnou ochranu před vznikem požáru a 

jeho šíření. V současnosti je také stále aktuální změna - novelizace 

zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Návrch změny počítá se 

zavedením sankcí obcím, které nebudou plnit úkoly na úseku požární 

ochrany vyplývající ze zákona. To by mělo ovlivnit přístup obcí 

k preventistům ve sborech dobrovolných hasičů v podobě zájmu obcí 

o využívání znalostí principů prevence a zájem o pomoc v  této oblasti.  

 

     Na závěr mi dovolte, abych vám do roku 2013 popřál jménem 

všech členů rady pevné zdraví, hodně štěstí, mnoho úspěchů v životě 

pracovním, ale i soukromém. Pokud bude muset vaše jednotka 

vyjíždět k požáru či jiné události, aby se vždy vrátila kompletní a bez 

úhony.  

 

  Petr Severa 

                                                              vedoucí odborné rady prevence  


