
Sestry, bratři 

 

Před rokem jsem vám v Kotvrdovicích četl zprávu OORP, 

myslím, že celkem obsáhlou, protože taková je i činnost rady. 

Dnes naváži na předchozí nejen zprávu, ale i činnost. 

Rada se sešla 6x. Dvakrát na jaře, jedno setkání bylo včetně 

školení a prezentace požárovosti od pana Pivoňky. Pan Pivoňka 

přítomným prezentoval statistiku požárovosti na okrese 

Blansko a Jmk. Velký důraz kladl na aktivitu přítomných 

preventářů nebo aspoň těch, kteří o prevenci mají zájem, aby si 

získané informace nenechávali jen pro sebe, ale předávali je dál 

nejen ve svých sborech, ale především ve svých obcích. 

Ohroženou skupinou jsou hlavně senioři, ovšem i všichni 

ostatní občané se svou činností i neznalostí zapisují do 

prezentované statistiky. Ta se stále opakuje a pan Pivoňka si 

dovolil předvídat na základě svých osobních, ale především 

profesních zkušeností, že uplynulý trend bude i nadále 

pokračovat.  

Tedy, zásadní aspekt, který zdůrazňoval, je uvědomění si 

skutečnosti, že více jak 50% požárů vzniká v rodinných a 

obytných domech. A to převážně z nedbalosti, která plyne 

z neznalosti nebo podceňování rizik, která sebou nese běžná 

činnost nás občanů. 

Je to škoda nejen materiální, ale bohužel i na lidských 

životech. Statistika je dostupná na všech stránkách, co se hasičů 

týkají. 

Sestry a bratři, je jedno jak se oslovujeme, není ale jedno, jak 

se chováme. Jsme hasiči a měli bychom se také tak chovat!  

Přátelé, sestry, bratři, obracím se na vás, abychom tuto 

skutečnost ve statistice poněkud pozměnili. Slýchám názor, že 

nejlepší prevence je jízda auta se sirénou přes dědinu k ohni. Že 

dělat kontroly v domácnostech je zbytečnost, protože se dělá 

kontrola spalinových cest. Nám ovšem nehoří jen od komínů, 



těch příčin je celá řada a proto každá osvěta zabývající se 

prevencí je důležitá a žádoucí. Připomínám zájem odborné 

rady, aby každý okrsek v ní měl svoje zastoupení a každý hasič 

kolem sebe šířil myšlenku prevence. 

Předseda ORP nabídl odbornou pomoc při eventuálních 

místních relací k tématu prevence a to ať již při hromadných 

přednáškách pro občany nebo přímo při osobních kontrolách 

v RD na vesnici. 

Na GŘ HZS došlo k personálním změnám, které by měly 

změnit stávající stav, kdy prakticky každé krajské ředitelství má 

svoji metodiku, vydávají si různé materiály, které se tisknou 

v malých nákladech a proto dost draze. Představa GŘ je 

sjednotit metodiku, vytvářet jednotné materiály a tisknout je ve 

velkých nákladech. Hlavní tíha financí by byla na GŘ. 

Především je velký zájem o spolupráci s dobrovolnými hasiči, 

kteří by měli být nositeli prevence ve svém působišti. Důvod je 

jednoduchý, snížení požárovosti a úmrtí u běžných občanů. Je 

to po dopravních nehodách druhý nejvýznamnější aspekt ve 

statistice. 

Není ještě dokončené vyhodnocení, ale má se za to, že velký 

vliv na rostoucím počtu požárů v domácnostech, má akce, 

Zelená úsporám. Instalují se nové moderní a výkonné kotle na 

stávající staré spalinové cesty bez řádných revizí. Co se týká 

kontrol a revizí spalinových cest, nastala změna, kdy z vládního 

nařízení přešla tato problematika přímo do zákona, což jasně 

deklaruje význam a důležitost této činnosti. 

Stále platí, že za požární bezpečnost v obci odpovídá starosta. 

To je osoba, na kterou se budete obracet, budete-li chtít 

organizovat nějakou osvětovou činnost z oblasti prevence. 

Možností je hodně. 

Navzdory předcházejícím informacím o sjednocení činnosti na 

úseku PVČ vás zatím upozorňuji, stále platí. 



     Prevenci se věnuje „Hasík“, to je program s celostátní 

působností, jehož garantem je Citadela Bruntál, uznávaný GŘ 

HZS i MŠMT a je zaměřený na výchovu dětí ve školách. Pokud 

máte někoho, kdo má blízko k dětem, vřele doporučuji 

absolvovat školení, získat akreditaci a provádět PVČ s dětmi ve 

školách. 

     Další program pro starší generaci je „Vaše cesty k bezpečí, 

aneb chytré blondýny radí…“. Velmi dobře zpracovaný 

program naším HZS JmK. V Pardubickém kraji je PVČ na 

vysoké úrovni a jsou zde vydávány odborné příručky a 

propagační materiál, který pomáhá řešit osvětu a informace z 

oblasti prevence nejen pro školní děti, jejich rodiče, ale hlavně 

pro seniory. 

     A ještě funguje program Asociace „Záchranný kruh“, který 

pochází z Karlových Varů. Vše se dá velmi přehledně najít na 

internetu, stejně jako ostatní informace, které se týkají nejen 

hasičské prevence. 

     Něco k plánu práce naší OORPrevence na rok 2018. 

     Letos jsme se sešli celkem 6x. S velkým úspěchem proběhlo 

předání cen v soutěži POOD. Uskutečnilo se na stanici HZS 

Blansko a účast byla 98 % oceněných + další doprovod z řad 

rodičů i prarodičů. Počasí přálo a příslušníci nám připravili 

opravdu skvělou ukázku techniky, kterou si mohly děti volně 

prohlédnout a vyzkoušet. V zavedeném systému chceme 

pokračovat, jen v případě větší účasti dětí a tím i jejich 

doprovodu budeme muset hledat větší prostory.  

      Další setkání bylo pro zájemce o získání odznaku Preventář 

II. a III. stupně. Školení proběhlo 24. 3. v Doubravici a zkoušky 

4. 11. tamtéž. Odbornost III. stupně získali 2 účastníci a II. 

stupeň 6. Příští rok je seminář pro preventáře plánovaný na 

konec února nebo začátek března na HZS Boskovice. Termín 

upřesníme na stránkách OSH a přes starosty okrsků, podle 

časových možností lektora. 



Školení pro zájemce o odbornost  PIII. i PII. se uskuteční 17. 3. 

2018 v Doubravici. Začátek v 9 hodin a zkoušky budou 3. 11. 

tamtéž. Začátek v 10 hodin. 

Také předpokládám, že jste již všichni slyšeli o soutěži POOD, 

která probíhá v mateřských, základních i jiných školách, 

dětských kolektivech nejen mladých hasičů. Dnes jste ve svých 

obálkách dostali propozice soutěže a tak se přimlouvám, 

abychom této masové a dlouhá léta SH ČMS organizované 

soutěži, udělali odpovídající reklamu a propagaci v místech 

svého působení. Je to prestižní záležitost všech OSH v celé 

republice a je jen škoda, že okres Blansko není na špici v počtu 

účastníků. 

Již jsem mluvil dost, proto jen pár čísel na závěr. 

     Děkuji za pozornost a těším se na spolupráci v oblasti 

prevence. 

 

 

Zdeněk Špaček 
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