
 Zpráva o činnosti KORP za období 2010 – 2015. 

 
KORP vycházela při své činnosti z přijatého Zaměření činnosti v preventivně výchovné 
práci přijatém na konferenci KORP dne 2. dubna 2010. Směrem k naplňování tohoto 
dokumentu byly sestavovány plány práce KORP i OORP na každý rok. Plány byly 
doplněny o závěry z jednání ÚORP, pokud to bylo přínosem pro činnost Referentů 
prevence a výchovné činnosti SDH. Nyní konkrétně k některým bodům dokumentu o 
Zaměření činnosti v preventivně výchovné práci na roky 2010 – 2015. V oblasti 
metodické pomoci při zajišťování preventivně výchovné práce v obcích se mnohdy 
setkáváme s nepochopením starostů ObÚ, přestože jejich povinnost o zajištění 
preventivně výchovné práce v požární ochraně je dána zákonem o Požární ochraně 
č133/1985Sb, § 75 odst1. písm. d). Konkrétně: Dokumentace k zajištění PVČ v obci 
obsahuje: 
 - rozpracování PVČ pro místní podmínky (PVČ=preventivně výchovná práce) 
-  plán PVČ na období kalendářního roku 
-  vyhodnocení PVČ za uplynulý rok 
 

Dalším bodem Zaměření je příprava a průběh Dnů otevřených dveří HZ v obcích a na 
HZS kraje pro děti i pro veřejnost. Tady je možno konstatovat, že ve většině obcí, 
kde ve SDH působí referent prevence a výchovné činnosti se tato činnost pravidelně 
uskutečňuje.  
Také se daří splňovat třetí bod o názorné propagaci preventivní činnosti ve vývěsních 
skříňkách, nebo články v obecních zpravodajích. V některých obcích dokonce 
využívají preventisté kabelovou televizi.  
Spokojeni můžeme být při organizování besed o požární prevenci ve školních 
zařízeních všech stupňů, ale i v Mateřských školkách navazující na soutěž POOD. Zde 
je třeba zmínit dobré umístění dětí z našeho kraje i v celostátním hodnocení této 
soutěže. Zde také musím zmínit, že naše KORP tři roky připravovala novou 
kategorii do této soutěže a to vytváření daných témat digitálními technologiemi. Tyto 
kategorie se staly v roce 2014 nedílnou součástí metodického pokynu starosty 
SHČMS. Na tento rok, opět na časté připomínky vznášené na jednáních ÚORP, 
vznikly dvě nové kategorie pro absolventy ZUŠ. (základních uměleckých škol) 

 Hlavní náplní činnosti ORP je získávání nových referentů prevence a výchovné 
činnosti ve SDH. Zde jsme si vytkli za cíl získat nové členy SDH, hlavně pak ženy pro 
práci v této oblasti. Lze konstatovat, že se to poměrně daří, i když ne v každém SDH 
mají pro tuto činnost dostatek pochopení. Zde opravdu záleží na přístupu jak starostů 
SDH, tak starostů obcí, jak k této záležitosti přistupují.  
Ale několik čísel, přestože se jim snažím, když to jde, vyhnout. Takže tady jsou:  
Na konci roku 2009 jsme měli v kraji celkem 275 držitelů odborností 
Preventista I. – III stupně. V průběhu dalších tří let došlo k poklesu na 202 
držitelů odborností. To bylo zapříčiněno odchodem řady starších prevevntistů z této 
funkce po uplynutí pětiletého období, kdy bylo zapotřebí obnovit si odbornost. 
K tomuto problému se vyjádřím dále.  
Potěšující však jsou ukazatele ke konci února 2015, které uvádějí že v kraji máme 
302 držitelů odborností  z toho : 148 odbornost Preventista III. stupně, 138 
Preventista II. stupně a 16 Preventista I. stupně. Z tohoto údaje je zřejmé, že jsme 
se dali správnou cestou a nezbývá nežli v nastoupeném trendu pokračovat. K tomu 
by měla přispět snaha o zrušení povinnosti obnovovovat si odbornost vždy po pěti 



létech. Je to nepochopitelné, že pouze RPVČ tuto povinnost mají. Nemají to ani 
velitelé, ani strojníci JSDH. Proto se snažíme už řadu let tento nesmysl odstranit a dát 
každému RPVČ za povinnost se po dobu pěti let pravidelně účastnit 
odborných seminářů organizovaných ORP okresu nebo kraje. Navrhujeme tam dát 
úlevu maximálně dvou neúčastí, které by nenásledovaly dva roky za sebou. 
Pokud by absence byla vyšší, nastala by povinnost složit zkoušku cestou obnovení si 
předešlého získaného stupně odbornosti.  
Všechny OORP velice úzce spolupracovaly s řediteli odboru prevence ÚO HZS,kteří 
jsou členy těchto rad. Všichni se podílejí na lektorské činnosti, společně s řadou OZO, 
nebo Techniky PO. Bez této kvalitní spolupráce by se nedařilo PVČ dobře organizovat. 
Co se však zatím nedaří, přestože je to posledním bodem Zaměření činnosti je ve 
spolupráci s vedením okrsků připravit a jednou za rok uskutečnit společné 
školení členů SDH z okrsku. Na tento bod doporučuji se zaměřit v nadcházejícím 
období a ve spolupráci se starosty jednotlivých SDH tato školení zajistit. V podstatě 
by bylo i možné takové školení uskutečnit v rámci každého SDH. Tady se musím 
krátce pozastavit nad tím, že jsou některé SDH, které vůbec nemají ustanoveného 
RPVČ. 
Je bohužel skutečností, že ve stanovách tato povinnost není! To je další úkol pro 
stávající i budoucí členy OORP, KORP a starosty OSH i KSH prosadit tuto povinnost 
do stanov SHČMS.  
V příštím období je také třeba v rámci obcí uskutečňovat besedy o požární 
bezpečnosti mezi seniory, ale i mezi aktivní skupinou spoluobčanů v obcích. 
 
Na závěr jsem si nechal záležitost, která se nám asi jako jako málokterému kraji 
v republice, v minulém pětiletém období dařilo uskutečňovat a to bylo pravidelné 
Setkání OORP královéhradeckého kraje ve Velkém Poříčí.  
První Setkání se uskutečnilo ve dnech 1. – 2. dubna 2011 a poslední 27.2.- 28.2. 
2015. Sešli jsme se za uplynulé období 5x.  Všechny akce byly připraveny za aktivní 
pomoci ing. Josefa Petráka, který nejenže zajistil bezplatný pronájem školícího 
zařízení HZS královéhradeckého kraje ve Velkém Poříčí, ale zajistil i kvalitní lektory 
z různých oblastí požární bezpečnosti a sám přispěl celou řadou odborných 
přednášek ke kvalitnímu průběhu těchto Setkání. 
Zde je třeba poděkovat také pracovníkům ÚO HZS Náchod jmenovitě Mirce Schefzů a 
Františkovi Stejskalovi, tak jako i dalším zaměstnancům, vyšetřovatelům a technikům 
tohoto ÚO, ale také vedení OORP v Náchodě. Nechci zde jmenovat všechny 
programy, které byly pro účastníky Setkání připraveny, ale zmínit musím účast 
prezidenta Společenstva kominíků ČR Emila Morávka v době, kdy vstupovalo 
v platnost Nařízení vlády ž 91/2010 o kontrole a čištění spalinových cest. 
Emil Morávek mezi nás přijel 2x a byl spokojen on i my. 
  Na závěr chci poděkovat za finanční podporu starostovi KSH Jiřímu Orsákovi 
pro naše pravidelná Setkání ve Velkém Poříčí. Z rozpočtu KSH jsme za uplynulé 
období čerpali cca 30000Kč. Hlavně ale děkuji všem, kteří v uplynulém období 
věnovali svůj čas preventivně výchovné práci v oblasti požární bezpečnosti a tím 
přispěli k naplnění hesla: 

Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí ! 
 
 

Pro aktiv OORP královéhradeckého kraje konaný 31.března 2015 v Bílých Poličanech 
připravil Jaroslav Vrba – vedoucí KORP. 


