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Výpis zápisu z jednání odborné rady prevence dne 26. ledna 2022 v zasedací místnosti        
sekretariátu OSH Příbram od 17:00 hodin. 

 
Přítomni:  Ing. Roman Zahradnický, Milan Spilka, Václav Procházka, František Beran, František 

Žižka, Bc. Jiří Šimonovský, David Doležal 
Omluveni:   
Nepřítomni: Martin Stibor 
Hosté:   Petr Mareš – vyšetřovatel HZS Příbram                                               
 
Program:  
 

1. Zahájení a kontrola minulého zápisu 
2. Rozbor požárovosti za rok 2021 
3. Zhodnocení práce ORPr za rok 2021 
4. Vyřízení připomínek z VVH týkajících se ORPr 
5. Školení preventistů – plán, náplň 
6. Průběh soutěže POODM 2022 
7. Diskuze, různé 
8. Závěr 

 
ad 1)  Provedl vedoucí rady Roman Zahradnický 
 
ad 2)  Rozbor požárovosti za rok 2021 provedl vyšetřovatel Petr Mareš z HZS Příbram, který se 
zúčastnil tohoto jednání na základě pozvání od Milana Spilky. 
Požárovost, nehodovost a velké požáry za rok 2020 a 2021 jsou součástí přílohy tohoto zápisu.  
Dále upozornil na velký skok v nárůstu finanční hodnoty jednotlivých škod.  
Velké požáry na okrese: 

9.4. rozestavěný hotel na Dobříši – likvidovalo 5 jednotek, škoda 5 mil. Kč 
29.5. seník v Kasejovicích – likvidovalo 10 jednotek, škoda 9 mil. Kč 

Problémy do budoucna: 
- elektromobilita a fotovoltaika – příprava normy, dnes existuje pokyn velitele HZS 

Stávající problémy: 
- hasiči se v současné době nevyjadřují k liniovým stavbám a nutnosti realizace hydrantů 
- při masivní těžbě kůrovcového dřeva je skladování štěpky, při které se nedodržují skladovací 

podmínky a dochází k následným požárům těchto skládek.  
 
HZS se dále musí zabývat problémem, pro který v současné době nemá nástroj na jeho řešení, jsou 
požáry vzniklé s provozem lokálních topidel. Okolnosti donutily lidi používat spotřebiče a komíny bez 
revizí. Pojišťovny tyto případy vůbec neřeší. Bylo upozorněno, že to bude hlavně problém do budoucna. 
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ad 3)  V roce 2021 se ORPr sešla, vzhledem k pandemické situaci pouze 3x na řádném jednání a 1x na 
mimořádném výjezdním zasedání v Raděticích, společně s rodinnými příslušníky a hosty. Na rok 2022 
jsou naplánována 4 jednání odborné rady (viz. Plán práce na rok 2022, který tvoří Přílohu č. 1 minulého 
zápisu z jednání rady ze dne 18.11.2021) a jedno školení preventistů na 5.11.2022. Na jednání dne 
18.11.2021 se Odborná rada, na návrh vedoucího odborné rady, dohodla, že v roce 2022 se budou 
všechna jednání konat od 17:00 hod, s výjimkou termínu 16.3., kdy bude probíhat vyhodnocení prací 
POODM 2022 již od 14:00 hod a 5.11.2022 na kdy je předběžně naplánováno školení preventistů. 
I přes různá omezení se nám v roce 2021 podařilo uspořádat soutěž POODM 2021, soutěž vyhodnotit 
a předat ceny dne 26.6. na Aktivu zasloužilých hasičů v Petrovicích. Účast na soutěžích v roce 2021 byla, 
díky zavedené distanční výuce na školách a zakázaných konání společenských akcí, nižší než v roce 
2020. Celkem se zúčastnilo pouze 36 soutěžních prací. Na rok 2022, s vypsaným tématem DT: „ŽIVELNÉ 
KATASTROFY – NÁROČNÝ ÚKOL PRO HASIČE“, byly podklady rozeslány celkem na 104 adres školek, škol 
a sborů.  

V průběhu roku 2021 jsme se také zabývali návrhem Bannerů a Rollbannerů jejichž návrhy byly 
předloženy a vybrány na jednání rady dne 15.3.  
Dále jsme dne 6.11.2021 uspořádali školení preventistů, které se již tradičně konalo ve společenské 
místnosti hasičárny SDH Březové Hory. Školení se zúčastnilo celkem 17 preventistů, z nichž nově 2 
získali odbornost Preventista I. tř., 2 Preventista II. tř. a 3 Preventista III. tř. Ostatní se zúčastnili školení 
v rámci cyklického proškolování. 
 
Na rok 2022 byl sestaven následující plánovaný rozpočet rady: 
 POODM   15.000,- Kč 
 Školení preventistů    5.000,- Kč 
 Požárně výchovná činnost 10.000,- Kč 
 CELKEM návrh do rozpočtu  30.000,- Kč 
 
ad 4) Vzhledem k tomu, že neproběhla VVH nejsou k ORPr žádné připomínky. 
    
ad 5) Milan Spilka nám předal informace ze sezení na ÚOPR. Konstatoval, že p. Aulický se na jednání 
rozhořčil, že nejsou stále nové směrnice na přezkoušení a sále se zkouší podle směrnic z roku 2016. 
Letos by, dle jeho informací, měly být vydány nové směrnice. Pokud nebudou nové směrnice, bude se 
i nadále zkoušet podle starých směrnic. Možnost získání odbornosti stupeň I., na školení preventistů, 
budou upozorňováni jednotlivý preventisti mailem.  
OSH Příbram ukládá oslovit starosty okrsků a starosty sborů o zavedení preventistů na okrscích a 
sborech, pokud tomu tak doposud není. 
 
ad 6) Základní kolo probíhá od 1.1. do 28.2. Předání prací na OSH do 11.3. Vyhodnocení 3 nejlepších 
prací v každé kategorii provést do 25.3. (máme domluvený termín na 16.3.) a doručení těchto prací na 
KSH ČMS do 8.4. 
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KSH ČMS provede vyhodnocení krajského kola do 22.4. a do 6.5. zašle vítězné práce z tohoto kola na 
ÚORP do republikového kola, kde proběhne do 20.5. jejich vyhodnocení. 
Okresní a krajské kolo bude vyhodnoceno a ceny předány 28.5. v Březnici na 4. části okresního kola hry 
Plamen.  
ÚORP ve spolupráci s Kanceláří sdružení zajistí předání ocenění a diplomů v republikovém kole dne 
10.6.2022 v rámci Hasičských slavností 2022 v Litoměřicích.  
 
ad 7) Informace od Milana Spilky, který chtěl na dnešní jednání rady předvést objednané Banery a 
Rollbenery, ale dodavatel onemocněl a nebyly mu do termínu jednání rady dodány. 
Rada ORPr dále doporučuje OSH Příbram, starostovi Václavu Jankovskému, provést aktualizaci 
odborných rad a doplnění zápisů z jednání jednotlivých rad. Toto doporučení nevzniká pouze 
z iniciativy rady ORPr, ale hlavně z podnětu členské základny. 
 
ad 8) V závěru poděkoval vedoucí rady všem přítomným členům za účast na jednání. 
 

TERMÍN PŘÍŠTÍHO JEDNÁNÍ: 16.3.2022 OD 14:00 HOD 

  
Jednání bylo ukončeno v 18:10 hodin.  
Zapsal: Bc. Jiří Šimonovský 

 
Výpis byl proveden ze zápisu z jednání ORPr. Neobsahuje citlivé a osobní údaje osob, případně další 
chráněné informace.  
Oprávněné osoby mohou dle zákona nahlížet do úplného zápisu z jednání na OSH Příbram a pořizovat 
si z něj výpisy a záznamy. 
 
 


