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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Okresní sdružení hasičů Plzeň - sever    

Odborná rada prevence 
 

 
 
   Vážená paní starostko, členové výkonného výboru, dámy a pánové kolegové 
hasiči. Dovolte mi, abych Vás seznámil se složením a činností odborné rady 
prevence okresu Plzeň – sever v téměř uplynulém roce 2013. 
 
   Odborná rada se při své činnosti řídí dle stanoveného plánu práce. Hlavními 
úkoly rady prevence jsou:  
1) uskutečnění tradiční literární a výtvarné soutěže propagující práci hasičů, 
která nese název „ Požární ochrana očima dětí“. 
2) 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 2013 sešla celkem 3x na jednání v kanceláři OSH a 
jednou při slavnostním  vyhodnocení soutěže POOD na požární stanici Košutka. 
Úkoly v radě prevence plnily členové, které Vám tímto představuji. 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, která nás pravidelně 
informuje o statistice požárnosti na našem okrese a kpt. Mgr. Lenka Basáková 
z oddělení krizového řízení, která přináší informace o novinkách v preventivně 
výchovné činnosti v školských zařízeních. 
Stalo se již tradicí, že pořádání semináře referentů preventivně výchovné 
činnosti připadá na termín po shromáždění představitelů sborů dobrovolných 
hasičů okresu Plzeň-sever. Nebylo tomu ani jinak v loňském roce. 
 
     Dne 24.11.2012 proběhl seminář držitelů odbornosti preventista SH ČMS. 
Seminář se uskutečnil v zasedací místnosti zbrojnice v Kralovicích. Celkem se 
sešlo 15 posluchačů. Nově získali odznak odbornosti preventista III. stupně 4 
uchazeči. Do Kralovic jsme připravili zajímavý program o zjišťování příčin 
vzniku požárů a statistiku .  
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Svou prezentaci si pro nás připravil mjr. Ing. Marek Tíkal, který byl v loňském 
roce vedoucím odd. zjišťování příčin požáru HZS PK. Po skončení přednášky a 
diskusi byly provedeny pro zájemce zkoušky odbornosti. Předsedou zkušební 
komise byl ing. František Lüftner z SDH Kralovice. Touto cestou bych rád 
poděkoval členům SDH Kralovice za občerstvení a pomoc při organizaci. 
     
     První porada v roce 2013 se konala v kanceláři OSH 14. března.  
K projednání bylo několik bodů - upřesnění plánu práce na rok 2013, 
zhodnocení výše zmíněného semináře v Kralovicích a organizační příprava 
soutěže POOD 2013. 
     
      Příprava soutěže POOD spočívá z naší strany v organizačním zabezpečení. 
Začátkem roku jsou osloveny školská zařízení a kolektivy mládeže našeho 
okresu. Tím byl oficiálně zahájen 39. ročník soutěže. Při organizaci soutěže má 
nemalý podíl i paní starostka Alena Foldová, které tímto za její pomoc děkuji. 
 
     Soutěž probíhá v několika kolech. Základní kolo probíhá ve školských a 
mimoškolských zařízeních. Práce jsou poté zaslány na naše okresní sdružení SH 
ČMS. Na našem okrese proběhlo vyhodnocení všech odevzdaných prací 25. 4. 
2013 a vítězné práce byly odeslány do kanceláře krajského sdružení SH ČMS 
k vyhodnocení v krajském kole.  Letošního ročníku se zúčastnilo 9 základních 
škol, 4 mateřské školy a 8 kolektivů mládeže SDH. Celkem se zapojilo 212 dětí. 
V krajském kole se v 5 kategoriích umístilo 8 našich zástupců, kteří získali 
právo postupu do republikového kola 
 
     Republikové kolo soutěže POOD bylo vyhodnoceno 29. května 2013 na 
ústředí SH ČMS. Celkově se v ČR přihlásilo do soutěže 48 104 dětí. Bohužel se 
v letošním roce našim 8 zástupcům nepodařilo probojovat na stupínky vítězů.       
 
      6. června 2013 se členové odborné rady spolu se starostkou OSH Alenou 
Foldovou sešli při slavnostním vyhodnocení soutěže. Vyhodnocení se již 
tradičně koná v prostorách centrální požární stanici HZSPK – územní odbor 
Plzeň, stanice Košutka. Pro děti a rodiče bylo připraveno malé pohoštění a 
výstavka vítězných prací. Po vyhodnocení a předání hodnotných cen byla 
připravena prohlídka prostor a vybavení požární stanice. Děti a rodiče jsou 
seznámeni s vozovým parkem a vybavením stanice. Děti mají možnost 
vyzkoušet některé vybavení jako např. 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. 
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      Na posledním jednání rady, které se konalo 1. října bylo nejdůležitějším 
bodem příprava a organizace semináře referentů preventivně výchovné činnosti 
a uskutečnění zkoušek odbornosti. Letošní rok je v pořádání semináře 
výjimečný. V roce 2008 ÚVV SH ČMS svým usnesením schválil 5ti letou lhůtu 
k obnovení znalostí v odbornosti preventista II. a III. stupně. Rokem 2013 končí 
platnost odbornosti získané před rokem 2008 a všichni preventisté s tímto 
osvědčením by se měli v letošním roce zúčastnit přezkoušení. Na den 
30.11.2013 je připraven seminář, který se koná v Hasičské zbrojnici ve 
Stýskalech. Program semináře je připravován ve spolupráci s HZS PK a bude 
zaměřen svým programem hlavně na opakování znalostí souvisejících se 
zkouškou. SDH, kteří mají svého preventistu a musí se zúčastnit přezkoušení 
byli vyrozuměni pozvánkou v e-mailové podobě. Seminář je otevřen i pro nové 
uchazeče k získání odbornosti preventista III. nebo. II. stupně.   
      
Na sklonku roku nás čeká ještě jedno setkání rady prevence. Na poslední radě se 
budeme zabývat přípravou plánu na rok 2014 a zhodnotíme zmíněný seminář 
preventistů. 
 
     Na závěr mi dovolte, abych vám do roku 2014 popřál jménem všech členů 
rady pevné zdraví, hodně štěstí, mnoho úspěchů v životě pracovním, ale i 
soukromém a pokud bude muset vaše jednotka vyjíždět k požáru či jiné události, 
aby se vždy vrátila kompletní a bez úhony.  
 
 
 
  
  


