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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

OORP Blansko 

 

Zápis z jednání OORP Blansko 
7. března 2022, klubovna SDH Doubravice od 17:00 hod 

 

Přítomní: 

Roman Bárta, Laura Novotná, Marcela Havířová, Zdeněk Kakáč. 

Omluven: 

Ladislav Kantor, Miroslav Kolář, Stanislav Hladík, Antonín Pivoňka.  

Nepřítomní: 

Pavel Herzyk, František Hamerský, Zdeněk Špaček, Zdeněk Ochrana, Radek Ošlejšek. 

Program: 

1. Zahájení 
2. Příprava okresního kola soutěže POOD 2022 
3. Testové otázky pro zkoušky odbornosti „Preventista III a II stupně“ 
4. Diskuse, různé 
5. Závěr 

K jednotlivým bodům: 

ad. 1 

Zasedání Okresní odborné rady prevence zahájil Roman Bárta. Přivítal přítomné členy, informoval 
o doručených omluvách. Větší nepřítomnost zapříčinila nemoc a termín jarních prázdnin školáků. 
Přítomným ženám popřál k MDŽ a předal kytičky. Pověřil Zdeňka Kakáče provedením zápisu. 

ad. 2 

Podle propozic musí být soutěžní práce pro okresní kolo POOD předány do kanceláře OSH Blansko 
nejpozději 11. března 2022. Okresní odborná rada se rozhodla prodloužit termín předání prací do 
pondělí 14. března 2022. Vyhodnocení soutěžních prací musí být provedeno do 25. března 2022. 
Vyhodnocení soutěžních prací, přihlášených do okresního kola POOD provedou členové Okresní 
odborné rady prevence v pondělí 21. března 2022 od 17:00 hodin. Diplomy pro vítěze zajistí 
kancelář OSH Blansko. Vyhlášení výsledků okresního kola bude uspořádáno v květnu 2022 podle 
aktuální pandemické situace a počtu odměněných účastníků soutěže. Optimální variantou je 
vyhlášení v prostorech stanice HZS v Blansku. Po vyhlášení může následovat beseda s prohlídkou 
techniky HZS. 
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ad. 3 

Ing Miroslav Kolář se spojil s vedením SH ČMS v Praze a od náměstka starostky pro oblast 
prevence ing. Jana Aulického získal návrh nových testových otázek pro provedení zkoušek 
odbornosti „Preventista III a II stupně“. Tento návrh otázek poslal ing Kolář e-mailem všem členům 
Odborné rady. Členové Rady před zasedání prostudovali otázky a zvažovali doplnění o praktické 
příklady požárního nebezpečí. Roman Bárta konzultoval tuto problematiku s Antonínem Pivoňkou. 
Členové Okresní odborné rady prevence se rozhodli, že pro podzimní zkoušky se testové otázky 
ponechají v obsahu i rozsahu tak, jak je předkládá Ústřední rada prevence SH ČMS. V této 
souvislosti je třeba zjistit možnosti pořízení nebo vypracování studijního materiálu pro přípravu 
uchazečů o složení zkoušek odbornosti. Členové Odborné rady navrhují prodej odznaků pro 
úspěšné absolventy přímo na místě zkoušek. 

ad. 4 

Členům Okresní odborné rady prevence byl doručen e-mail od Stanislava Hladíka, ve kterém 
sděluje svoje odhodlání k rezignaci na činnost v Radě. Jako zdůvodnění uvádí názorové neshody se 
členem výboru SDH Obůrka. Členové Odborné Rady považují Stanislava Hladíka za vzdělaného 
odborníka v oblasti požární prevence a jeho dosavadní práce v Radě si velice váží. Neshody v rámci 
SDH by neměli být důvodem pro rezignaci v Okresní odborné radě prevence. Předseda Rady 
Roman Bárta zkontaktuje nebo navštíví Stanislava Hladíka a povede s ním rozhovor s prosbou 
k setrvání v Okresní odborné radě prevence. 

Další diskuse byla věnována průběžnému plnění plánu práce Okresní odborné rady prevence. 
Seminář požární prevence, plánovaný na jaro, se přesune na podzim (říjen). Školení a zkoušky 
odbornosti „Preventista III a II stupně“ proběhnou v listopadu 2022. Pro březnové shromáždění 
zástupců SDH připraví předseda OORP Roman Bárta aktualizovanou zprávu o činnosti Rady a 
informaci o průběhu a výsledcích okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. 

ad. 5 

Zasedání ukončil Roman Bárta v 17:55 hod. 

 
Zápis vypracoval: 
  

Zdeněk Kakáč 
 


