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Zápis ze setkání Krajské odborné rady prevence Královéhradeckého kraje, 

konané dne 6. května 2021 v Trutnově, sídle KSH 
 

Přítomni: Milan Dufka - vedoucí KORP, okres Trutnov 

Štěpánka Muzikářová - zástupce vedoucího, okres Náchod 

  Mgr. plk. Pavel Nejtek – HZS KhK a okres Hradec Králové 

  Zouhar Luděk, Palička Roman - okres Jičín 

  Chocholoušová Lenka, Martincová Jitka - okres Rychnov n. Kněžnou 

  Vrba Jaroslav, člen ÚORP SHČMS - okres Trutnov 

  Hlávková Marcela - OSH HK 

  Anna Volšičková - KSH KhK 

 

Omluveni: Kraus Ivan, starosta KSH KhK 

Ulrych Stanislav - okres Rychnov n. Kněžnou 

  Novotný Karel - okres Hradec Králové 

  Řehůřek Petr, Švanda Jaroslav - okres Trutnov 

  Kraus František, Beran Josef - okres Náchod 

 

Zápis: Muzikářová Š., ověření zápisu: Vrba J. a Palička R. 

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

 

Přítomné přivítal a setkání zahájil br. Dufka v 10 hodin. 

Během celého setkání byla dodržována platná  hygienická opatření, v místnosti nebylo více 

jak 10 osob. 

Na začátku požádal o vzdání úcty minutou ticha pro br. starostu KSH Jiřího Orsáka, který 

odešel 9. 2. 2021 a s. Marii Kneifelovou, bývalou dlouholetou členku rady (Hradec Králové), 

která odešla 7. 4. 2021. 

 

Hlavním bodem setkání bylo vyhodnocení POODM 2021. 

Práce se rozdělily dle kategorií a rada konala. Po vyhodnocení následovala porada KORP, 

která začala v 11:30. 

- Bratr Dufka připomněl, jak si náš kraj vedl v loňském ročníku. Okres Náchod obsadil 2x 1. 

místo, okres Jičín 1x 1. místo a 1x 2. místo a okres Hradec Králové 1x 2. místo. 

- Krajské vyhlášení a předání odměn se letos nebude konat. Ceny se pošlou na okresy, které si 

zajistí předání. Stejná situace jako v roce 2020. 

 

ÚORP nestihla zasednout a neproběhla tak volba nového vedení. Tedy br. Vrba Jaroslav 

zůstává i nadále členem ÚORP. Při nejbližším termínu ÚORP pojede společně s br. Dufkou 

do Prahy a představí jej. 

 

Skripta Preventista II. a III. 

- dne 18. 2. 2021 proběhla schůzka br. Dufky, Vrby a Nejtka, kteří projednali náplň skript, 

kterou jim předložil br. Nejtek. 

- preventista III. (povinnosti FO = PREVENTISTA SDH) 

 - stanovy SH ČMS 

- co je PVČ (př. nehod na železničních přejezdech za posledních 25 let ubylo 2,5x) 

- argumenty s čím můžeme pomoci obci, starostovi 

- právní předpisy 

- povinnosti FO 

- povinnosti obcí 

- hasičina – co je hoření, hašení a hasební látky, PHP, komíny, spalinové cesty 
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- hořlavé látky – třídy 

 

- preventista II. (povinnosti firem) 

 - začleňování 

 - dělení povinností 

 - způsob určení podmínek požární bezpečnosti 

 - vyloučení věci z užívání, zastavení činnosti a provozu 

 - dokumentace požární ochrany 

 - školení a odborná příprava 

 - nařízení krajů 

 

Tisk cca 1 500 ks pro Královéhradecká kraj – to už je relevantní množství pro tiskárnu. 

Možnosti financování – žádost ke Královéhradeckému kraji 

   - spolupráce s Pardubickým krajem 

   - či spolupráce s Ústředím (možnost tisku v tiskárně Min. vnitra) 

S krajským starostou br. Krausem byla probírána dohoda o možnostech shánění tisku v rámci 

kraje. 

Skripta by byla dělena na část obecnou a ,,krajskou“ kam by si každý kraj (v případu 

spolupráce HK a Pce) dodal svou zadní část o kraji. 

Je třeba dbát zvýšené pozornosti při tisku loga a případných sponzorů. 

Členové rady dostanou elektronickou verzi pro věcné připomínkování, grafika se bude řešit 

následně.  

Zpětná vazba do 31. 5. 2021 br. Nejtkovi a v kopii br. Dufkovi. 

 

 

Hasík v Královéhradeckém kraji 

- kurz má dotaci, uskuteční se 

- v Citadele Bruntál schváleno, čekáme na termín a místo konání (Bíle Poličany?, Velké 

Poříčí?) – proběhlo jednání se starostou br. Krausem a br. Nejtkem za HZS 

- 15 míst pro dobrovolné hasiče 

- finance:  - 70% částky pokryje grant pro Citadelu Bruntál, 30% (tj. 1286,-) připadne na 

účastníka z kraje (30% částky by za členy SDH Královéhradeckého kraje 

zaplatilo KSH KhK)   

  - HZS by přispělo na PVČ 20 000,- = nejedná se o doplatek kurzovného 

na osobu, ale dotaci na pořízení materiálů, které mají lektoři při výuce.  

Peníze se rozpočítají mezi nové i stávající lektory. Děkujeme! 

Br. Nejtek ukázal přítomným, s čím lektoři pracují a co se bude nakupovat. Zároveň pošle 

tabulku, ve které bude známo, kolik peněz se může na nákup vyčerpat. 

 

Skládačky – doplnění řady 

- Komíny (momentálně už u grafika) 

- Elektroinstalace a elektro výrobky (v přípravě, zdroje i z Výzkumného ústavu z Lázní 

Bohdaneč) 

 

Projekt Seminárních prací na SPŠCH Pardubice 

- témata HZS, škola, SH ČMS 

- výstupem budou prezentace ve formátu ppt., které budou zpřístupněny veřejnosti a 

preventistům SDH 

- náměty poslat br. Nejtkovi do 31. 8. 2021, v kopii br. Dufkovi 
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Literatura a materiály pro práci preventistů SDH – stávající a připravované 

- magazín Hasiči, videa v relaci V1, youtube 

- skripta Preventista II. a III. 

- Projekt Seminárních prací na SPŠCH Pardubice 

- video reportáž – Jak funguje práce s brožurou Bezpečná domácnost, u MH ve 2 krocích. 

Děti + prarodiče a následné vyhodnocení. SDH nebo ZŠ. Natáčení proběhne po prázdninách. 

Do 30. 6. 2021 dát vědět br. Nejtkovi a v kopii br. Dufkovi, kdo by byl ochotný s MH 

účinkovat. 

 

Různé 

br. Dufka:  

- dne 23. 4. 2021 proběhly krajské volby ve Velichovkách, kde byl zvolen starostou 

 br. Ivan Kraus, starosta OSH Náchod. Místostarostkou s. Eva Steinerová (JC) a členem 

KSH Milan Kligl (NA). 

- dne 19. a 20. 2. 2021 proběhlo rozloučení se starostou KSH Jurou Orsákem (+ 9. 2. 2021),  

a v Malých Svatoňovicích byla při pietním aktu v sobotu 20. 2. 2021 položena za KORP 

smuteční kytice. Rozloučení bylo na vysoké úrovni.  

- dne 12. 4. 2021 proběhl pohřeb bývalé dlouholeté členky KORP s. Marie Kneifelové (+ 7. 4. 

2021) v Kuklenách v HK. Synovi Vratislavovi byla zaslána kondolence. 

- Setkání odborných rad prevence KhK ve Velkém Poříčí (NA) proběhne, jen co se bude 

vědět termín a hygienická situace to dovolí. 

 

s. Chocholoušová: 

- budou elektronické testy pro Preventisty SDH v online podobě? 

- reagoval br. Vrba tím, že testy jsou v elektronické podobě už od roku 2016, ale ty, které se 

k nich nově sestaví, musí se vytisknout, není to online verze. Tedy otázky jsou elektronické, 

ale ne test. 

- možnost na platformách Moodle, Teams, Google 

- bude se pracovat na elektronické formě. 

 

Diplomy POODM 2021 

- pointa grafického zpracování diplomu zřejmá, ale bohužel provedení se nehodí pro soutěž 

určenou dětem. Jednotlivé okresy použijí své staré zásoby, nebo vlastní obrázek, ke kterému 

mají právo užití a vyhotoví si své. 

- navíc několik připomínek – lze vepsat jméno soutěžícího, nejde vepsat název okresu, není 

možnost vepsat vedoucího rady prevence, nejde vepsat datum. 

 

zapsala:  s. Muzikářová, 13. 5. 2021 

 

ověření:  br. Vrba:     Jaroslav Vrba, v.r. 14.5.2021   

    br. Palička, 17.5.2021   

 

 

 

 

    

   

 

 

 


