
                Zápis z jednání  KORP – Bílé Poličany  
                 ==================================  

konané dne 7.dubna 2015  

přítomni : Luděk Zouhar                      ORP Jičín  

                Josef Petr                              ORP Jičín    

                František Kraus                    ORP Náchod   

                Štěpánka Gereczová             ORP Náchod 

                Petr Řehůřek                         ORP Trutnov  

                Jaroslav Švanda                    ORP Trutnov  

                Josef Macháček                    ORP Hradec Králové  

                Josef Petrák                          HZS Královéhradeckého kraje 

                Jaroslav Vrba                       vedoucí KORP Královéhradeckého kraje          

omluveni: Helena Dytrtová                  ORP Rychnov nad Kněžnou 

 

Program:  

1. Stálé body jednání – informace z jednání ÚORP ze dne 2. dubna 2015  

2. Úkoly jednotlivých členů KORP  

3. Opatření ke spoluprácu ÚORP-KORP-OORP-HZS- starostů SDH a starostů obcí 

v oblasti PVČ ve SDH a v obcích  

4. Preventivně výchovná činnost se zaměřením na seniory  

5. Metodika postupu obce při velkých akcích typu technoparty apod. 

6. Příprava na vyhodnocení soutěže POOD na všech stupních  

7. Různé  

8. Závěr  

 

K bodu 1.  

Vedoucí KORP J. Vrba podal informaci z jednání ÚORP, která se konala 2.dubna  2015 

v Praze- vznikla skupina pro preventivně výchovnou činnost, zaměřenou na seniory  

- zatím je zpracovaná dokumentace a prezentace , snad bude na stránkách SHČMS   

- v mnoha domovech pro seniory je hrubě zanedbávaná požární bezpečnost  

- je možné shlédnout na stránce www.ombudsman.cz ; www.sensen.cz  

- organizačně zabezpečuje tuto akci GŘ HZS-HZS krajů  

- vedoucí ÚORP a ing. Liška vypracují dopis pro Svaz měst a obcí ( Dana Jiránka)  

- měla by vzniknout Bezpečnostní komise s tímto SMO  

- přečetl jsem část zápisu z jednání ÚORP ze dne 1.11.2012, kde jsme se tímto zabývali  

- dále jsme byli seznámeni se stavem požárnosti a počtem smrtelných úrazů při 

požárech  

- předložím OR sepsanou diskuzi z jednání ÚORP  

- J.Majer doporučil webové stránky www.hasici-vzdelavani.cz  

Tlak pro zabývání se požární bezpečností je třeba vyvíjet na starosty obcí, kteří jsou za to 

zodpovědní.  

 

K bodu 2.  

Vedoucí KORP J. Vrba navrhuje, aby v nadcházejícím období se OR řídila pravidly, 

která se dnes domluví : 

 -navrhnout zapisovatele ( buď stálého, nebo se střídat) a kontrolora zápisu  

 -domluvit se na místě o konání jednání KORP a na čase zahájení  

 -kdo má další návrhy na činnost KORP ?  

Stálý zapisovatel určen nebyl, místo konání KORP, pokud nebude určeno jinak, bude 

v UHŠ Bílé Poličany od 16,- hodin. 

http://www.ombudsman.cz/
http://www.hasici-vzdelavani.cz/
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K bodu 3.  

Přenesení závěrů z jednání ÚORP směrem ke KORP a k OORP funguje docela dobře. Jak 

se však úkoly přenášejí z OORP na SDH, tzn. na RPVČ SDH ? Zde je nezbytná 

spolupráce VV OSH , kde by měli zasedat vedoucí OORP. Tito vedoucí musí být 

respektování tímto orgánem, hlavně pak starosty OSH. Zde mají zodpovědnost členové 

VV OSH, kterými jsou většinou starostové okrsků SDH. A na tomto článku řízení ve 

většině případů spolupráce na úseku práce v oblasti PVČ končí! Veškerá činnost se 

soustředí na represi, potažmo na soutěže v PS  a na práci s dětmi a mládeží zaměřenou 

opět na soutěže v PS a CTIF. V mnoha okrscích vůbec nejsou členy RPVČ. Proto jsem na 

jednání ÚORP dne 2. dubna vyzval vedoucího ÚORP, aby důsledně trval na povinnosti 

RPVČ ve všech SDH a tuto povinnost zanést do Stanov sdružení. Potom budou  

starostové SDH, okrsků i OSH a KSH cítit zodpovědnost i za tuto oblast, která má ve 

struktuře SH ČMS své místo. 

Dále se může zahrnout školení v rámci přednášek JPO. Je dokázané malé povědomí o 

činnosti a používání PHP. Je doporučeno RPVČ spolupracovat s obecními úřady v rámci 

veřejných zasedání formou krátkých přednášek nepřesahujících 5-10 minut. 

 

K bodu 4.  

Touto problematikou jsme se částečně zabývali při projednávání závěrů z jednání ÚORP. 

Proto snad jaké vlastní závěry a úkoly jako KORP přijmeme: 

ÚORP by měla více sledovat návrhy z OORP,KORP a hlavně se jimi dopodrobna 

zabývat a přenášet je do návrhů zákonů, vyhlášek a stanov sdružení. 

 

K bodu 5.  

Pořádání velkých veřejných akcí typu technoparty viz akce na letišti v Hradci Králové, 

nebo na Bojišti v Trutnově se naší činnosti v podstatě nedotýkají. Tuto činnost zajišťují 

příslušné ÚO HZS. 

 

K bodu 6.  

Vyhodnocení soutěže POOD by v těchto dnech měla být ukončována na základních 

stupních. Tři vyhodnocené práce ve všech kategoriích se mají do 10.4. předat na OSH. 

Do 30.4.zašlou vyhodnocené práce na pracoviště KSH do Trutnova. 

KORP provede vyhodnocení soutěže za náš kraj v Trutnově dne 5. května od 9,- hodin. 

Vyhodnocení se zúčastní členové KORP, požádáme o účast Jiřího Orsáka. Vyhodnocení 

se můžou zúčastnit i zástupci vedoucích KORP. O spolupráci požádáme vedoucí KORM, 

Julii Burdychovou. Bude nutné, aby si někteří členové KORP vzali sebou notebooky na 

vyhodnocení prací DT.  

 

K bodu 7. 

J. Vrba seznámil s ukázkou  materiálu z roku 2006 o práci a zaměření preventivně 

výchovné činnosti v SDH, okrscích a okresech. Jedná se o metodickou pomůcku, kterou 

zpracoval Libor Frank. 

- J. Vrba seznámil členy se svojí diskuzí s J. Paťavovou z HZS TU na téma konání kurzů 

pro instruktory ochrany obyvatelstva.  

- J.Petrák navrhl, aby přílohou zápisu byl úplný adresář členů KORP. 

- koncepce požární prevence, která směřuje do hloubky činnosti HZS zahrnuje jen    

služební úkoly činnosti prevence HZS a není v něm již bohužel prostor pro SDH 
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-kontroly obcí nejsou pro HZS na prioritním místě, protože nemají takové množství 

kontrolních pracovníků , proto se zaměřují více na kontroly objektů a staveb  

- statistika požárů a jejich zpracování za rok 2014 je na webových stránkách HZS KHK.  

 Tato statistika je vhodná při školení a práci s občany. 

-již druhý rok se HZS zabývá kontrolou požární bezpečnosti zařízení při ubytování  

seniorů 

-na květen je navrženo velké evakuační cvičení ve velkém domově důchodců v Hradci 

Králové 

-J. Vrba řekl, že je nízká úroveň v proškolení v domovech pro seniory  

-KORP byla seznámena s novelou vyhlášky 246, s novelou vyhlášky 221/2014 s platností 

od 1.11.2014.  

Jedná se o nově vytvořené požární útvary :  

a) požární evakuační výtahy  

b) zařízení omezující výskyt požárů  

c) kategorizace objektů pro shromažďování osob s počtem vyšším než 200  

d) prodejní prostory nad 2000 m
2
   

e) zařízení, která obývají občané  se změněnou tělesnou, duševní schopností, těhotné ženy 

 

K bodu 8. 

Vedoucí KORP ukončil jednání v 18,- hodin. 

 

Zapsal : František Kraus 

Kontrola zápisu : Josef Macháček           


