Zápis z jednání ORV OSH Rokycany 1-2012
konané dne 28.3. 2012 v kanceláři Sdružení hasičů okresu Rokycany
Přítomni členové: Vladislav Strejc, Josef Huml (Cheznovice), Marcel Zrůst, Josef Krátký, Petr
Dongres
V zastoupení: Luděk Svoboda/ Miloš Svoboda, Michal Liška / Josef Vyskočil
Omluveni: Vladimír Liška, Pavel Burget
Hosté: Miroslav Frost, starosta OSH Rokycany
Program :
1) Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu
2) Kontrola a aktualizace plánu práce podle úkolů ORV dle Stanov, pověření VV OSH a
Programu činnosti 2010-2015 schváleném Shromážděním delegátů, sekce rozhodčích,
sekce soutěžících
3) Okresní soutěž 2012-organizační zabezpečení, stav příprav a organizace
4) Návrh změn postupového klíče do okresní soutěže
5) Projednání časového sledu postupových soutěží pro rok 2013
6) Informace o Koncepci rozvoje požárního sportu schválené VV SH ČMS
7) Organizace ostatních soutěží na území okresu Rokycany-koordinace, zveřejňování propozic,
propagace a popularizace
8) Školení členů JSDHO organizovaná ÚO HZS Rokycany
9) Vyjádření k dopisu ředitele HZS Pk Ing. Pavlase
10) Školení členů JSDHO organizovaných veliteli jednotek, náměty pro praktická cvičení
11) Odznaky odbornosti Hasič III a Strojník III
12) Informace z činnosti okrsků – přednesou přítomní členové rady
13) OZ krajské soutěže v PS
14) Různé
15) Závěr
Jednání :
1) Zahájení provedl Vladislav Strejc. Uvítal přítomné a navrhl ke schválení program
jednání. Tento navržený program neobsahuje všechny body, kterými by se rada měla
zabývat, ale ty nelze zařadit na program jednání najednou a proto další body budou
zařazeny na další jednání. Jako zapisovatele navrhl sebe a jako ověřovatele zápisu
Josefa Krátkého a Petra Dongrese.
2) Rada projednala přijatý plán práce a rozhodla navrhnout jeho změnu s tím, že příští
jednání proběhne v květnu tak, aby bylo možno dořešit případné problémy při
organizaci okresního kola v Požárním sportu dospělých.
Členové ORV se rovněž seznámili se způsobem práce a jak bude organizována.
Důležitým prvkem v činnosti rady bude e-mailová korespondence včetně zasílání
podkladů pro jednání, pozvánek, návrhů a dalších dokumentů. Od členů se očekává
vysoce aktivní přístup k řešení tématům v kompetenci rady a úzká spolupráce s okrsky
a sbory.
Přítomní rovněž upřesnili svoje e-mailové adresy a telefonní čísla. Dohodli se na tom, že
pro zajištění co nejvyšší účasti budou termíny naplánovaných jednání upřesněny tak,
aby respektovaly směnnost v zaměstnání členů ORV
3) Radě bylo předloženo k vyjádření OZ okresní soutěže (OS). Bylo připomenuto, že bylo
vypracováno a předloženo VV v době, kdy ORV nebyla dosud ustanovena. Členové OZ
prostudují a případné návrhy změn předloží vedoucímu ORV do 11.4., aby mohly být
předloženy VV. Rada byla seznámena se stavem příprav OS a organizačních potíží,
které plynou z přeplněného termínového kalendáře v červnu. Byla informována o tom,
že pověření rozhodčích připraví Jan Pecháček, opravou překážek se bude zabývat VV na
svém nejbližším jednání, o částečné nefunkčnosti nové časomíry. Členové ORV byli
rovněž požádáni o pomoc při hledání sboru nebo okrsku, který by byl ochoten převzít
úkoly technické čety na této soutěži.
Petr Dongres podal informaci o tom, že na rozšíření cvičiště SDH Holoubkov se neujala

nově vysetá tráva a proto soutěž proběhne v původním prostoru jako v roce 2010.
4) Pro zvýšení motivace pro účast v postupových soutěžích ORV prodiskutovala návrh
rozšířit postupový klíč pro OS o výkonnostní parametr. Souhlasí s tím, že zavedení
tohoto parametru by mohlo napomoci k větší účasti družstev a motivovat je k růstu
výkonnosti. Jako parametr stanovila čas požárního útoku v provedení na 3B a na 2B.
Projednána byla i účast družstev žen na OS.
5) V souvislosti s opakujícími se problémy s nalezením vhodných termínů pro okresní a
okrskové soutěže v různých kategoriích, které se dostávají do termínových střetů
s jinými soutěžemi v rámci okresu a kraje, bylo navrženo v rámci okresu další rozšíření
obročního systému postupu do vyššího kola postupové soutěže. Postupující tak získají
čas k přípravě téměř celý rok místo několika týdnů či spíše dnů jako v současné době a
mohou ho využít pro zlepšení výkonnosti a k doplnění družstva. Pořadatelé získají větší
prostor při určení termínů soutěží a mohou využít různých oslav a výročí a mohou se
vyvarovat termínových střetů, které omezují možný počet zúčastněných družstev a
snižují tak kvalitu i atraktivnost soutěží.
6) ORV projednala koncepci požárního sportu schválenou VV SH ČMS v září 2011 a
proběhla diskuse o důsledcích, které přináší pro činnost celého sdružení i v souvislosti
s návrhem změny stanov, členstvím ve Svazu technických sportů a změnou Směrnice
hasičských soutěží 1/17-2012.
7) ORV projednala výchozí stanovisko pro aktivity sborů při pořádání různých hasičských
soutěží na okrese Rokycany. Z diskuse vzešla obecná podpora těchto aktivit ve shodě
se základními dokumenty SH ČMS, jako jsou Stanovy a Směrnice hasičských soutěží.
Zdůrazněna byla nutnost dbát zejména na včasné zveřejnění podrobných pravidel
soutěže nebo odchylek od Směrnice hasičských soutěží aby byly zabezpečeny rovné
podmínky pro všechna zúčastněná družstva a nedocházelo ke sporům ohledně
hodnocení výsledků družstev nebo provádění disciplín soutěží podle místních pravidel či
odchylek. Jakákoli konzumace alkoholu včetně piva v rámci disciplín hasičské soutěže je
v rozporu jak se zněním tak se zásadami hasičských soutěží a je nepřípustná.
8) ORV se seznámila s došlými připomínkami a návrhy pro kurzy a školení pořádaných ÚO
HZS Rokycany. Velmi oceňuje vstřícnost ÚO ke spolupráci tomto směru a bude ji i
nadále podporovat a snažit se zapojit do této činnosti co největší počet velitelů,
strojníků a dalších účastníků.
9) ORV projednala dopis ředitele HZS Plzeňského kraje týkající se možných změn
v časovém harmonogramu Základního kurzu velitelů a strojníků s délkou 40 hodin.
Konstatuje, že uvolňování dobrovolných hasičů ze zaměstnání k výkonu jejich činnosti
je dlouhodobě stále nevyřešeným a velmi závažným problémem. Z tohoto důvodu
doporučuje kurz pořádat tak, aby nepřítomnost hasičů v zaměstnání byla zkrácena na
nejnižší možnou dobu na úkor jejich volného času. Toto doporučení je sice smutné, ale
odpovídá současnému postavení dobrovolných hasičů ve společnosti a snaží se je co
nejméně existenčně ohrozit.
10) Spolupráce SDH s JSDHO je jedním z hlavních bodů činnosti našeho sdružení. Z jednání
ÚORV a vlastních zkušeností plyne nutnost klást velký důraz na praktickou přípravu ve
sborech a okrscích, jejíž součástí jsou zejména praktická cvičení. Největší potřeba
zvýšení těchto aktivit je ve sborech a jednotkách kategorie JPO V, kde je největší
nedostatek zásahové činnosti a velitelé a členové postrádají potřebné praktické
zkušenosti. Těmito tématy se bude ORV zabývat pravidelně. Bude podporovat výměnu
zkušeností a také spolupráci s ÚO.
11)ORV projednala stav přípravy a získávání odznaků odbornosti Hasič a Strojník a
vyhodnotila ho jako nedostatečný. V letošním roce žádný sbor ani okrsek nepožádal o
vytvoření zkušební komise pro složení zkoušek pro získání odznaků odbornosti. Rozsah
znalostí pro jejich získání je v podstatě shodný s rozsahem základní odborné přípravy

každého člena JSDHO i požadavkům na znalosti velitelů jednotek JSDHO a proto není
reálný důvod tak malého počtu registrovaných držitelů tohoto odznaku. Navíc se jedná
o vhodné téma pro činnost sborů v období zimy, kdy se neprovádí žádné venkovní
aktivity.
12)Tento bod byl pro nedostatek času z jednání ORV vypuštěn jako samostatný bod.
Činnost některých sborů a okrsků byla probrána v rámci jiných projednávaných bodů.
Z nich vyplynulo, že úroveň práce okrsků je odlišná a mnohdy ovlivněna nepříznivými
místními podmínkami. ORV bude i nadále sledovat činnost v jednotlivých okrscích a
zabývat se možnými způsoby jak jejich práci zlepšit.
13)ORV byla seznámena s návrhem OZ krajské soutěže v Požárním sportu. Vzhledem
k tomu, že termín pro případné připomínkování již uplynul, více se jím nezabývala.
14)Různé
a) Vladislav Strejc krátce informoval o rozdělení kompetencí odborné rady ochrany
obyvatel mezi ORV a ORP a přislíbil, že projednání činnosti OO bude zařazeno na
pořad dalšího jednání ORV.
b) Vedoucí ORV zdůraznil a vysvětlil nutnost aktivního přístupu všech členů ORV
k projednávané problematice. Rozsah činnosti má velký a není možné vše řešit jinak
než zapojením všech členů. Okrsky a sbory očekávají od činnosti ORV užitečné
návrhy, směrování své činnosti a metodickou pomoc. Nutné zpětné vazby a
spolupráce se dočkáme pouze tak, že půjdeme ve své činnosti sborům a okrskům
příkladem.
c) Vedoucí ORV informoval přítomné o některých potížích, které provázeli sestavení
ORV a omlouvá se za komplikace a chyby, které vznikly při jejím svolání.
d) Vladislav Strejc informoval o navázání kontaktu se zástupcem Plzeňského kraje
v ÚORHS Janem Hůlou a možnostech přímé spolupráce, protože ani na úrovni
našeho okresu ani na úrovni kraje není ustavena odborná rada hasičských soutěží a
její funkce vykonávají příslušné odborné rady velitelů.
e) Vzhledem k tomu, že nemáme ustavenou radu hasičských soutěží, budou různé
dokumenty související se soutěženi konzultovány s aktivem soutěžících, složeného
ze zástupců prvních 5 družstev mužů a prvních tří družstev žen z okresní soutěže
v PS. Vedením sekce rozhodčích byl pověřen Jan Pecháček.
f) V rámci zpřístupnění požárního sportu pro všechny věkové kategorie se diskutovalo i
o možnosti v rámci soutěží vyhlašovat kategorii „veteránů“ tedy mužů a žen nad 35
let. V této kategorii se již dnes pořádají soutěže na Příbramsku a Domažlicku a
důvod neúčasti mnohých bývalých soutěžících, že už nemají výkonnost jako dříve je
odstraněn a opět se pro ně nastolují srovnatelné podmínky.
15) Závěrem poděkoval Vladislav Strejc přítomným za účast a vyslovil naději, že činnost
rady, jak se bude postupem času rozvíjet, bude přínosná pro všechny hasiče našeho
okresního sdružení a že se její členové budou čím dál aktivněji podílet na její činnosti.
Usnesení :
1-2012-1
a) ORV schvaluje navržený program jednání.
b) ORV schvaluje jako zapisovatele Vladislava Strejce a pověřuje ověřením zápisu Petra
Dongrese a Josefa Krátkého.
1-2012-2

a) ORV Schvaluje návrh na změnu Plánu práce činnosti ORV.
b) ORV ukládá svým členům sledovat webové prezentace www.dh.cz ,
www.oshrokycany.cz a dalších orgánů sdružení, seznamovat se se zveřejněnými
dokumenty týkajících se činnosti ORV a rozpracovávat je podle možností pro
území okresu Rokycany.
c) ORV ukládá vedoucímu ORV doplnit kontaktní seznam členů ORV a dát ho
jednotlivým členům rady k dispozici.

1-2012-3
a) ORV bere na vědomí OZ okresní soutěže.
b) Ukládá všem svým členům OZ podrobně prostudovat, seznámit s ním sbory a zaslat
případné připomínky do 11. dubna 2012 vedoucímu ORV.
c) Ukládá všem svým členům hledat sbory nebo okrsek, který by byl ochoten zabezpečit
technickou četu na OS.
d) Ukládá vedoucímu ORV předložit zaslané připomínky k OZ OS výkonnému výboru.
1-2012-4
ORV projednal návrh, aby do okresní soutěže v kategorii muži získala právo postupu kromě
vítěze okrskových kol i všechna družstva, která splní některý z následujících výkonnostních
limitů v disciplíně požární útok dosažených na okrskových soutěžích.
PÚ dle pravidel PS
do 35sekund
PÚ dle PS, zkrácené dopravní vedení 2B
do 27sekund
PÚ dle PS na sklopné nebo obdobné terče
do 30 sekund
PÚ dle PS, zkrácené dopravní vedení 2B, na sklopné nebo obdobné terče
do 22 sekund
V kategorii muži získá právo postupu do OS i vítěz okrskové soutěže (u sloučených okrsků 1. a
2. v pořadí) bez nutnosti splnit výkonnostní kritéria. Pokud se OS ze závažných důvodů
nemůže zúčastnit vítěz okrskového kola, přechází právo postupu na další družstva v pořadí dle
výsledkové listiny.
Všechna družstva žen, která startovala na okrskových soutěžích, se mohou přihlásit a startovat
i v kole okresním.
Členové ORV tento návrh projednají v okrscích do 11.dubna a pokud k němu nebudou žádné
připomínky, považuje se návrh za schválený a v tomto smyslu ORV doporučuje upravit i OZ OS
pro rok 2012.
1-2012-5
a) ORV doporučuje okrskům, aby zvážili výhodnost obročního systému pro postup do
okresního kola postupových soutěží, a doporučuje jeho zavedení v jejich územní
působnosti, pokud to okolnosti dovolí
b) ORV doporučuje VV OSH zavedení obročního systému i pro postup do krajského kola
postupové soutěže v požárním sportu od roku 2013. Pro určení postupujícího v prvním
roce po zavedení doporučuje vycházet z platné Směrnice hasičských soutěží a
konzultace s ORV Plzeňského kraje.
1-2012-6
a) ORV bere na vědomí výrazné zvýšení zájmu ústředí SH ČMS o hasičský sport
b) Ukládá svým členům plnit ustanovení Koncepce rozvoje požárního sportu, šířit je mezi
členy a funkcionáře okresního sdružení, propagovat je, spolupracovat s dalšími orgány
SH ČMS a podniknout všechny kroky k jejímu naplnění.
c) Doporučuje schválit změnu stanov tak, jak byla doporučena VV SH ČMS a podporuje
návrh na zavedení Hasičského sportu coby jedné z hlavních činností SH ČMS.
1-2012-7
a) ORV bude dodržovat pravidlo, že podmínkou pro zařazení do kalendáře soutěží okresu
Rokycany bude souběžné zveřejnění pravidel a místních úprav dané soutěže. Pozdější,
ale včas zveřejněná změna je přípustná.
b) ORV navrhuje jako společné místo pro zveřejnění pravidel a místních odchylek soutěží
webové stránky www.oshrokycany.cz , sekce Kalendář akcí, která je přístupná všem
zaregistrovaným uživatelům a je uzpůsobena pro uložení všech potřebných údajů a
dokumentů o soutěži. Toto nijak neomezuje jiné obvyklé způsoby zveřejnění prováděné
pořadatelem.
c) ORV přijímá pravidlo, že jakákoli konzumace alkoholu včetně piva v rámci disciplín
hasičské soutěže je v rozporu jak se zněním tak se zásadami hasičských soutěží a je
nepřípustná.
1-2012-8
a) ORV ukládá vedoucímu ORV projednat s ÚO došlé připomínky a podílet se na jejich
zapracování do programu kurzů a školení

b) ORV ukládá všem svým členům aktivně získávat připomínky a návrhy pro přípravu
školení a kurzů pořádaných ÚO HZS Rokycany, získané informace předávat a vytvářet
tak zpětnou vazbu vedoucí k dalšímu zvýšení kvality školení a kurzů
c) Ukládá vedoucímu ORV pozvat na příští jednání představitele ÚO HZS Rokycany
k projednání problematiky JSDHO a dalších společných zájmů
1-2012-9
a) ORV doporučuje konat Základní kurz velitelů a strojníků s délkou 40 hodin podle bodu
2) návrhu, tedy středa až neděle včetně.
b) ORV ukládá vedoucímu ORV předat na KŘ HZS Plzeňského kraje stanovisko ORV dle
bodu a) včetně jeho odůvodnění.
1-2012-10
a) ORV ukládá svým členům sbírat zkušenosti ze vzdělávání, školení a cvičení pořádaných
veliteli JSDHO a SDH, soustřeďovat je a z těch úspěšných vytvářet souhrny témat a
způsobů jejich provádění jako prostředku pro zvýšení pestrosti a zajímavosti a využití
již jednou získaných zkušeností.
b) Podporovat spolupráci mezi sbory a okrsky a ÚO HZS Rokycany při pořádání
praktických cvičení, školení a vzdělávání
1-2012-11
ORV vyhodnotila stav přípravy a získávání odznaků odbornosti Hasič a Strojník jako
nedostatečný a ukládá svým členům podporovat sbory a okrsky v odborné přípravě a získávání
odznaků odbornosti Hasič a Strojník a propagovat je při všech vhodných příležitostech.
1-2012-13
ORV bere na vědomí návrh OZ krajské soutěže v Požárním sportu včetně termínu 23. června a
ukládá svým členům, po jeho schválení VV KSH Pk a zveřejnění, informovat postupující
družstva na okresní soutěž o místě, kde je dostupné, pro případ jejich postupu do dalšího kola.
1-2012-14
a) ORV ukládá vedoucímu ORV zařadit na program dalšího jednání problematiku ochrany
obyvatel.
Schválení usnesení z jednání: Pro 5 členů, 2 zástupci Proti:0 Zdržel se: 0
Zapsal: Vladislav Strejc
Ověřili:
Petr Dongres
Josef Krátký

