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Zápis ze zasedání Krajské odborné rady prevence 

Královéhradeckého kraje, 

v sídle KSH KhK v Trutnově, dne 6. 10. 2020 
 

Přítomní:  br. Milan Dufka, vedoucí KORP 

  s. Štěpánka Muzikářová, zástupce vedoucího, OSH Náchod 

  br. Mgr. plk. Pavel Nejtek, HZS KhK 

  b. Roman Palička, OSH Jičín 

  b. Petr Řehůřek, OSH Trutnov 

Omluveni: b. Jaroslav Švanda, OSH Trutnov 

  b. Luděk Zouhar, OSH Jičín 

  b. František Kraus, OSH Náchod 

  b. Josef Beran, OSH Náchod 

  b. Karel Novotný, OSH Hradec Králové 

  s. Lenka Chocholoušová, OSH Rychnov nad Kněžnou 

  b. Stanislav Ulrych, OSH Rychnov nad Kněžnou 

Hosté:  b. Jiří Orsák, starosta KSH KhK 

  s. Anna Volšičková, pracovnice KSH KhK 

  s. Stanislava Kubíčková, pracovnice OSH Trutnov 

  b. Jaroslav Vrba, čestný člen KORP KhK 

  s. Jitka Martincová, pracovnice OSH Rychnov nad Kněžnou 

  s. Marcela Hlávková, pracovnice OSH Hradec Králové  

Přítomní členové zasedání přicházeli a odcházeli postupně, tudíž nedošlo k překročení počtu 

max. 10 osob v uzavřeném prostoru.  

 

Přítomné přivítal po akademické čtvrthodince br. vedoucí Milan Dufka. 

Zápisem pověřil s. Muzikářovou a ověřovateli br. Paličku a Řehůřka. 

 

Seznámil s programem zasedání, kdy prvním bodem bylo vyhodnocení krajského kola 

POODM 2020.  

 

1) Vyhodnocení POODM 2020, proběhlo po skupinách dle propozic soutěže. Děkujeme za 

přípravu a pomoc při vyhodnocení a zajištění odměn asistentce KSH Anně Volšičkové. 

 

2) Dále následovalo zhodnocení navrhovaného Programu práce na období 2020-2025, ke 

kterému nebyly žádné připomínky. (Viz příloha č. 1.) 

Jednomyslně odhlasováno 8-0-0.  

 

3) POODM 2021 – br. Jaroslav Vrba přisvědčil, že nové propozice jsou již na www.dh.cz a 

letošní zaměření pro DT je ,,Dopravní nehody na železničních přejezdech – náročný úkol pro 

hasiče“. O nových propozicích POODM se telefonicky domlouval s br. Jan Majerem, 

vedoucím ÚORP. Pro opatření Covid-19 se setkání ÚORP nekonalo. 

 

4) Vyhodnocení krajského kola POODM KhK, proběhne letos v mezích opatření šíření 

nákazy COVID-19. Tj. Ceny a diplomy zajistí KSH, které je předá na jednotlivá OSH, která 

je dále předají na SDH/zástupcům škol a tam budou předána soutěžícím. Pro letošní rok 

nebude slavnostní hromadné předávání v Bílých Poličanech.  

Odhlasováno jednomyslně 8-0-0. 

 

http://www.dh.cz/
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5) Naše další setkání plánované na 22. 10. 2020, po plánovaném setkání ÚORP, se RUŠÍ! 

 

6) Brožura ,,Bezpečná domácnost“, je již před zasláním do tisku, ale řeší se finální podoba 

znaku KSH Královéhradeckého kraje. K řešení bb. P. Nejtek se starostou KSH KhK br. 

Orsákem. 

* Na starost br. P. Nejtek. 

 

7) Různé: 

a) HASÍK:  

br. P. Nejtek,  v roce 2021 je v plánu kurz pro HZS KhK, z jednotlivých ÚO je zájem 

o doškolení nových zájemců. Bude možné doplnit zbývající místa zájemci z řad SDH.  

- Ve spolupráci s OSH zjistit zájem členů, počty nahlásit do 31. 10. 2020 br. Dufkovi, 

předá br. Nejtkovi.  

- Ke konci února 2021 by se mohlo vědět, kdy proběhnou 2 víkendové semináře. 

Zájemci se obešlou koordinátorem z OSH ve spolupráci s OSH. 

- Na VV OSH projednat, zda-li bude možnost spolufinancování vyslaných členů. HZS 

nemůže financovat členy SDH. Je možná spolupráce na materiálových podkladech pro 

školitele. Spoluúčast dělá cca 1500,-, důležité říci zájemcům. 

 

 b) MATERIÁL PRO PREVENCI:  

br. P. Nejtek, se dotázal co bychom chtěli, či viděli jako potřebné k prevenci? Nápady? 

(Záložky, leták, skládačka, samolepka a téma)  

 

- V tuto chvíli zpracováno: *dům, *panelový dům, *domácnost, * vichřice, *sucho, 

*nebezpečné látky. 

 

- V současné době se zaměřují v HZS KhK na akci ,,3 m k bezpečí“; příjezdové cesty 

a nástupní plochy u panelových domů a v ulicích. Byly vytvořeny letáčky, které se 

dávaly za stěrače špatně parkujícím automobilům. (Příloha č. 2) 

V roce 2019, na popud tragédie v Prešově, udělalo HZS rychlé šetření ,,průjezdnosti 

komunikací x nástupní plochy pro hasiče“, (celkem na 54 místech v Hradci Králové). 

 Závěr:  - nedostatek parkovacích míst již v dopolední době 

- kontejnery na odpad stojí často nevhodně, nebo zabírají místa vyhrazená pro 

parkování 

  - využít staré nepoužívané garáže 

  - vymezit (načárovat) parkovací místa 

- zamyslet se, zda-li by nebylo vhodné využít místa kde stojí staré sušáky na 

prádlo, kolikrát již v havarijním stavu. 

 

- s. Martincová navrhla zpracovat propan-butanové lahve v domácnostech. (Jak velkou 

škodu udělá 2kg láhev, kde může a nemůže být umístěna. Účinky na člověka, iniciace 

apod. Možnost značení umístění pro potřeby hasičů.) Zdařilé byly samolepky 

fotovoltaiky, které bylo možné nalepit na rozvaděč, atd. (Příloha č. 3) 

 

Návrhy na materiály pro prevenci zaslat do 15. října 2020 br. Dufkovi, předá br. 

Nejtkovi. 

 

 

- br. Řehůřek požádal o vytvoření ,,brožury/kuchařky“ pro preventisty. Materiály od 

paní Kalvarové z ÚORP stále v procesu vytváření. 
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- br. Vrba navrhl větší využívání hasičských novin, více publikovat témata prevence. 

Více zveřejňovat, pokud se někde uskuteční, uspořádá se akce, kde je více lidí a 

prevence. 

 

Závěrem br. Dufka poděkoval přítomným za pomoc při vyhodnocení soutěže POODM 2020 a 

popřál všem šťastnou cestu domů. 

Setkání bylo ukončeno v 13:15. 

 

Zapsala s. Muzikářová 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Příloha č. 1 

 

ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI V PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ PRÁCI KORP 

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2020 - 2025 

1. Získávat a odborně připravovat pro aktivní preventivní a výchovnou činnost 

členy SDH, poskytovat jim potřebné informace. V rámci možností jim poskytovat 

informační a propagační materiály. Využívat přirozené autority vybraných členů 

SDH, aby působili na právnické i fyzické osoby s cílem předávat jim znalosti pro 

správné jednání v případě vzniku požárů a opatření zabránění vzniku požáru. 

2. Propagace preventivně výchovné činnosti mezi členy SDH a jejich získávání pro 

tuto činnost. Zaměřit se na ženy – členky SDH. 

3. Příprava a průběh Dnů otevřených dveří v HZ v obcích a v objektech HZS kraje, 

pro děti případně i pro veřejnost. 

4. Názorná propagace preventivní činnosti na úředních deskách a v obecních 

zpravodajích, místním rozhlase příp. využívat kabelovou televizi. 

5. Uskutečnit 1x ročně besedu se seniory o požární bezpečnosti v domácnostech, 

ale také v přírodě a.p. 

6. Seznamovat se způsoby likvidace požáru malého rozsahu v domácnostech i v 

přírodě. Seznamovat je s použitím PHP a předvést praktické ukázky. 

7. Příprava a organizování besed o požární prevenci ve školních zařízeních všech 

stupňů i v Mateřských školkách s propagací soutěže Požární ochrana očima dětí ve 

všech částech Metodického pokynu starosty SH ČMS. 

8. Každoroční účast při zvyšování odbornosti stávajících referentů prevence a 

výchovné činnosti, na organizovaných seminářích a školeních. 

9. Spolupracovat s místními orgány samospráv, upozorňovat na problematiku 

požárů a jejich následků, zejména v bytových a rodinných domech, zajištění zdrojů 

vody v obcích účely hašení požárů a likvidaci jiných mimořádných událostí. 
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10. Celoroční, pravidelná spolupráce s Odbory prevence Územních odborů HZS, 

především s jejich řediteli a ostatními pracovníky působící na úseku stavební 

prevence a vyšetřování požárů. 

11. Kvalitní práce lektorské skupiny při OORP a získávání pro tuto činnost další 

Odborně způsobilé osoby a Techniky požární ochrany. 

12. Spolupracovat s OZO v různých oblastech při zajišťování požární bezpečnosti v 

zařízeních spravovaných obcemi. Využívat jejich odbornosti při zpracování požární 

dokumentace obce. 

13. Ve spolupráci s vedením okrsků připravit a uskutečňovat 1x za rok společné 

školení členů SDH z okrsku nebo připravit školení v jednotlivých SDH se 

zaměřením do oblasti předcházení požárům. 

14. Každoročně pořádat setkání OORP a jejich seznámení s novinkami v oblasti 

PO a výměnu zkušeností ze své práce. 

Ve Velichovkách, 19. 9. 2020.  Milan Dufka 

 

Příloha č. 2 

      

Zdroj: HZS KhK, br. P. Nejtek 
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Příloha č. 3 
 

 
 

 
 

Zdroj: HZS KhK, br. P. Nejtek 


