
 

 

 
 

MĚSTO HOLICE 

Plán zabezpečení preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany 
 

Preventivně výchovná činnost zahrnuje širokou oblast působení na úseku požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva. Jedná se o cílevědomé a plánované jednání, které směřuje k usměrňování lidského chování, 

k vědomému předcházení požárů a získávání souvisejících dovedností při záchraně lidského života, zdraví 

a majetku. Tento celoživotní proces využívá všechny dostupné způsoby působení na obyvatelstvo,  

od médií až po jednorázové akce, od malých skupinek až po hromadné akce,  

podle různých kritérií s cílem ovlivnit chování osob ve prospěch požární bezpečnosti. Preventivně výchovná 

činnost je propojena s činností dobrovolných sdružení, nevládních organizací, obcí a dalších spolupracujících 

subjektů. 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje zajišťuje preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na 

úseku požární ochrany podle zaměření stanovené ministerstvem. Rozdělení konkrétních úkolů zajistí ředitelé 

územních odborů HZS kraje. Na činnosti se podílí příslušníci oddělení prevence i represe vzhledem k šířce 

záběru.  

Tento dokument je zpracován v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

§ 26 odst. 2 písm. o) „povinnost zabezpečovat preventivně výchovnou, propagační  

a ediční činnost na úseku požární ochrany podle stanoveného ministerstvem má Hasičský záchranný 

sbor kraje. 

§29, odst. 1, písm. n), „obec a obecní úřad v samostatné působnosti na úseku požární ochrany 

organizuje preventivně výchovnou činnost“  

§74 „HZS, správní úřady a orgány samosprávy, jakož i právnické osoby a podnikající fyzické osoby při 

plnění úkolů podle tohoto zákona spolupracují s občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými 

organizacemi a jinými orgány a organizacemi působícími na úseku požární ochrany“  

§ 75 odst. 1 písm. d) občanská sdružení na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů zejména 

tím, že se podílí na preventivně výchovné činnosti mezi občany  

a mládeží. 

Preventivně výchovná činnost je prováděna zejména: 

• prověrka připravenosti a akceschopnosti jednotek  

• pravidelná, cíleně odborná a fyzická příprava členů jednotek 

• materiálně technické zabezpečení a lékařská péče členů jednotek  

• dny otevřených dveří na požárních zbrojnicích 

• ukázky techniky a technických prostředků, výstavy 

• ukázky činností hasičů při různých výročích 

• provádění přednášek a ukázek na školách 

• provádění seminářů pro fyzické osoby, pro odbornou veřejnost 

• vydáváním propagačních materiálů 

• využívání médií – tiskové zprávy, rozhlasové relace, televizní vstupy 
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