
OOR Prevence, OSH Pardubice Teplého 1524, Pardubice 

Seminář pro preventisty SDH a OOB 

Pracovní jednání rad 

17. 02. 2018 

 

Seminář pro preventisty SDH, členy OOB SDH a PVČ 

 

 
Příprava semináře: 

Na posledním jednání rady (10/2017) prevence a ochrany obyvatelstva byl stanoven termín semináře na měsíc 

únor. Jelikož rada prevence a ochrany obyvatelstva jedná společně, bylo rozhodnuto, že semináře pro prevenci 

a pro ochranu obyvatelstva se budou pořádat společně pro obě sekce. Seminář se bude jmenovat „Seminář pro 

preventisty SDH a členy OOB“. 

Příprava semináře proběhla již na začátku měsíce ledna, kdy byli osloveni lektoři. Za oblast prevence byl 

osloven plk. Mgr. Pavel Nejtek z HZS Královehradeckého kraje, za oblast ochrany obyvatelstva  

kpt. Ing. Eva Kuthanová z HZS Pardubického kraje a za oblast preventivně výchovná činnost (PVČ)  

Aleš Janda z OSH Pardubice. Témata semináře byla daná již z plánu práce. 

Zaměření pro prevenci: novinky a změny v oblasti požární ochrany, statistika požáru, práva a povinnosti FO, 

PFO a obcí, spolupráce s JSDH a obcemi. 

Zaměření pro ochrana obyvatelstva: rozdíl mezi technikem OOB JSDH a členem OOB SDH, spolupráce členů 

OOB SDH s JSDH a obcí, mimořádná událost, varování, evakuace. 

Zaměření na oblast preventivné výchovná činnost: rozdělení PVČ, zaměření na seniory v PVČ, využívání 

materiálů a pomůcek při provádění PVČ při OSH Pardubice, příprava nových materiálu. 

V rámci spolupráce s HZS Pak. byla zapůjčena učebna PS Pardubice, vedoucí rady zajistil pozvánky a 

pracovnice OSH H. Košťálová zajistila jejich rozeslání na SDH, členové rady připravili materiály PVČ na 

školení. Zápis ze semináře bude vyhotoven do 14 dní od ukončení semináře a vyvěšen na stránky OSH 

Pardubice. 

 

Průběh semináře: 

Dne 17.02. 2018 od 08:00 hod. se uskutečnil seminář pro preventisty a členy SDH. Členové rady se sešli po 

07:15 hod. na OSH Pardubice zajistili vstup a doprovod na učebnu, presenci účastníků, techniku a zázemí pro 

lektory, materiály PVČ a nezbytnou administrativu. Vedoucí rady zahájil seminář krátce po osmé hodině, 

přivítal účastníky semináře, pana starostu B. Cermana, náměstky pana J. Bolehovského, M. Vosáhla a  

plk. Mgr. Pavla Nejtka prvního školitele. Poté předal slovo panu starostovi, který přivítal účastníky semináře. 

Poté začal již samotný seminář prvním blokem přednášky a to prevencí. Krátce před desátou hodino byla 

vyhlášená malá přestávka. Po přestávce vedoucí rady přivítal kpt. Ing. Evu Kuthanovou, která zahájila druhý 

blok přednášky se zaměřením na ochranu obyvatelstva. Krátce po půl dvanácté proběhla druhá přestávka, kde 

účastníci dostali materiály PVČ. Třetí blok přednášky začal krátce pře dvanáctou hodinou. Účastníci semináře 

byli seznámení s předanými materiály PVČ. Názorně byla předvedena ukázková prezentace semináře pro 

seniory, kde byla vysvětlena celá příručka pro seniory s praktickými ukázkami. Všichni byli seznámeni 

s možnostmi, jak získat materiály PVČ a zapůjčení všech výukových pomůcek. Byla připomenuta vyhlášená 

dětská soutěž POODM 2018. Seminář byl ukončen krátce po 13 hodině. 

 

Zhodnocení semináře: 

Příprava a zajištění semináře je hodnoceno kladně. Odbornost lektorů je na vysoké úrovni. Pozvánky byli 

rozeslány v dostatečné době. Jen je potřeba je posílat samostatně bez jiných sdělení OSH (to bylo napraveno 

druhým rozeslání).  Před seminářem nebyla svoláno pracovní jednání rad. Materiály PVČ se připravovali až 

v den semináře (rozdány byly včas před blokem PVČ). Účast členů SDH byla vysoká 55 členů SDH. Počet 

členů rady 6. Seminář se dá hodnotit jako úspěšný.  

            

 

V Pardubicích 24. 02. 2018    

 

Zapsal: Janda Aleš v. r. 
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