
 ÚSTŘEDNÍ ODBRONÁ RADA PREVENCE 

 Činnost ÚORP (dále jen „rada“) se v r. 2016 řídila plánem činnosti, ve kterém byla 

zakotvena tři jednání, z nichž se všechna uskutečnila. Na každém jednání rady byly na 

programu stálé body jednání, které zahrnovaly aktuální otázky prevence, vyhodnocení plnění 

úkolů daných předchozími jednáními, aktuální problematika a informace o nových resp. 

novelizovaných právních a technických předpisech na úseku prevence a aktuální otázky 

činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Velmi diskutované bylo složení 

rady po V. sjezdu SH ČMS v r. 2015 a návrhy na její personální obsazení z jednotlivých 

krajů. Podařilo se obsadit radu zástupcem ze všech krajů. 

Na jarním jednání rady byla opětovně diskutována organizace tradiční dlouhodobé 

soutěže „Požární ochrana očima dětí“ (dále jen POOD). Dříve zavedená nová kategorie 

„DT“ (soutěžní práce zpracované s pomocí digitálních technologií) se plně osvědčila. 

Problém však spočívá v nedůsledném dodržování parametrů zasílaných soutěžních prací 

(parametry jsou uvedeny v propozicích soutěže na každý rok). Práce, které nevyhoví 

kritériím, musí být, bohužel, ze soutěže vyřazeny, k čemuž se s ohledem na zachování 

objektivity při jarním vyhodnocení muselo v nejednom případě přistoupit. 

Na jarním jednání byl rovněž diskutován způsob prodlužování odbornosti „preventista 

III a II“, který byl v minulosti postaven na obnově po pěti letech vykonáním nové zkoušky.     

Rada vyhověla návrhům z krajských, potažmo okresních rad, kdy se již po několik roků 

ozývaly návrhy, které požadovaly změnit pevně dané pětileté období platnosti odbornosti. 

Bylo přijato řešení, které za účelem prodloužení platnosti odbornosti zavázalo preventisty 

k účasti na pravidelných ročních seminářích a to minimálně 3x za období pěti let. Neúčast 

preventisty na více než dvou seminářích v průběhu pětiletého období znamená stagnaci jeho 

znalostí a schopností správné interpretace zásad prevence a tím i ztrátě odbornosti. Odbornost 

je však možné opětovně získat novým ověřením znalostí a složením zkoušky před zkušební 

komisí dle stávajících zásad, které jsou prakticky beze změny. V tomto smyslu byl předložen 

návrh změny Výkonnému výboru SH ČMS, který zamýšlenou změnu schválil. Na to byl 

v odpovídajícím smyslu změněn i Metodický pokyn starosty SH ČMS, který vešel v platnost 

dnem vydání. Byl vypracován vzor průkazu preventisty, který je přílohou Metodického 

pokynu a je k využití pro okresní sdružení i sbory dobrovolných hasičů. 

Další jarní zasedání proběhlo již k samotnému vyhodnocení prací v soutěži POOD, 

zaslaných z krajů. Plně se osvědčilo zasílání do republikového kola pouze po jedné vítězné 

práci v kraji z každé kategorie. Při počtu krajů (14), počtu kategorií (16) je nyní rozhodování 

rady o umístění soutěžních prací mnohem objektivnější. Při tom bylo krajům ponecháno na 

uvážení, kolik prací budou hodnotit, resp. kolik prací si k vyhodnocení v krajském kole 

vyžádají z úrovně okresních sdružení. V tomto smyslu byly propozice soutěže POOD pro rok 

2016 rozeslány na kraje a okresy. Rovněž bylo konstatováno, že předchozí rozdělení 

kategorie výtvarných prací na práce dětí z dětských kolektivů popř. škol a školských zařízení 

a na práce dětí ze základních uměleckých škol bylo přínosem ke spravedlivějšímu hodnocení.  

V diskusi o organizaci a náplně soutěže POOD bylo také konstatováno, že název soutěže 

„PO očima dětí“ již plně nepostihuje všechny věkové skupiny účastníků. V řadě případů 



soutěž obesílají nejen „děti“ tak, jak je obecný význam tohoto výrazu chápán, ale i „mladé 

dámy a mladí pánové“ – mládež - žáci gymnázií a středních škol. Byl vznesen návrh na 

změnu resp. doplnění názvu soutěže na „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ (zkratka 

POODM). Změna názvu byla odsouhlasena a bylo zadáno vypracování loga soutěže. Pro 

příští ročníky bude tedy soutěž vyhlašována pod novým názvem doplněným nově 

vyvzorovaným logem POODM. Nové logo bude součástí diplomů a jiných předmětů 

předávaných oceněným účastníkům soutěže. 

Rada se dále zabývala problematikou činnosti preventistů v oblasti preventivně 

výchovné činnosti prováděné v podobě práce s dětmi a mládeží nejen ve sborech 

dobrovolných hasičů, ale i ve školách a školských zařízeních, přednáškové a osvětové 

činnosti pro ostatní skupiny obyvatelstva a neustále nabízenou pomoc pro obce v plnění jejich 

povinností na úseku požární ochrany. Opětovně bylo konstatováno, že ze strany obcí se 

nabídka pomoci setkává jen s malým zájmem, jakoby pro obce bylo veškeré naplnění 

povinností v požární ochraně jen zřízení a financování svých jednotek. Při tom se ostatní 

povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně, ze zřetele obcí vytrácejí.  

Z důvodu nemoci se vedoucí ani jiný člen rady nezúčastnil jednání odborné konference 

Červený kohout ve Frymburku u Lipenské přehrady. Konference tradičně přináší odborné 

příspěvky z nejrůznějších oblastí požární ochrany. Pro účely aplikace v oblasti prevence 

na úrovni SH ČMS jsou příspěvky využívány zejména v oblasti rozborů prevence i represe.  

Rada vždy doporučuje přenést jejich obsah na jednání krajských, potažmo okresních 

odborných rad s dopadem do SDH obcí. Jde např. o rozbory výsledků kontrol státního 

požárního dozoru (provádí HZS ČR) zaměřených na plnění povinností obcí na úseku požární 

ochrany (např. zřizování zdrojů vody, jejich evidence, kontroly provozuschopnosti, údržba 

apod.). Přesto byly rozbory, které vypracovává MV – Generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR pozorně sledovány a diskutovány na jednání rady.  

Na jednáních byla konstatována potřeba vyhledávání a přípravy členů SH ČMS, kteří by 

se zabývali prevencí a mohli postupně převzít „štafetu“ prevence v budoucnosti. 

 

V Předslavi dne 27. února 2017 

         Ing. Jan Majer 

              vedoucí ÚORP SH ČMS 

 


