Zápis z jednání ORV OSH Rokycany 2-2012
konané dne 14.5. 2012 na ÚO HZS Rokycany od 16.00hod
Přítomni členové: Vladislav Strejc, Josef Krátký, Michal Liška, Petr Dongres, Josef Huml
(Cheznovice), Marcel Zrůst, Vladimír Liška , Pavel Burget, Ludvík Svoboda
Omluveni: Petr Volín
Hosté: br. Morochovič (SDH Hrádek, IV.okrsek), Josef Huml (HZS Rokycany), Jiří Paleček (SDH
Zbiroh)
Program :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení, prezence, ověřovatelé zápisu
Kontrola usnesení z minulého jednání
Návrh změn OZ okresní soutěže
Zajištění technické čety
Stav přípravy okresní soutěže
Informace HZS Rokycany
Témata praktických cvičení v jednotkách a okrscích
Ostatní soutěže a informace z činnosti okrsků – přednesou přítomní
členové rady
9) Různé
10) Závěr

Jednání :
1) Zahájení provedl Vladislav Strejc. Uvítal přítomné a navrhl ke schválení program
jednání. Jako ověřovatele zápisu navrhl Michala Lišku a Josefa Humla (Cheznovice).
2) Kontrola usnesení. Zápis z minulého jednání byl ověřen zvolenými ověřovateli a s jeho
usnesením byl seznámen výkonný výbor OSH Rokycany. Kontaktní seznam členů ORV
nebyl všem členům dosud rozeslán, protože stále nebyl kompletní. Dokončen byl až
13.května, kdy byla potvrzena poslední e-mailová adresa. Na dnešním jednání byla
oznámena nominace Tomáše Ulrycha do ORV jako zástupce IV.okrsku, včetně e-mailu.
Nominace bude přednesena na VV 16.května ke schválení (viz Usnesení 2-2012-9d) a
poté bude aktualizovaný kontaktní seznam členů ORV rozeslán jejím členům a
sekretariátu OSH.
Další jednání ORV bude probíhat dle schváleného plánu práce s tím, že termíny jsou
stanoveny orientačně a cca 14 dopředu bude jednání upřesněno dle směnnosti členů
ORV.
Dopis na KŘ HZS ohledně termínů konání ZOP velitelů a strojníků 40 hodin se
stanoviskem VV OSH a ORV byl odeslán.
Další body usnesení jsou dlouhodobé úkoly nebo předběžné záměry a návrhy a rada se
k nim bude průběžně vracet po reakci příslušných orgánů OSH, okrsků a sborů, kterým
byly předloženy.
3) ORV a VV OSH Rokycany schválili OZ pro okresní soutěž v PS pro rok 2012. Vzhledem
k později vzniklým skutečnostem a informacím ORV projednala Dodatek č. 1 k tomuto
OZ. Týká se stravování, rozhodčích, moderování a zajištění technické čety. Dodatek je
přílohou č.1 tohoto usnesení.
4) Zajištění technické čety pro okresní soutěž v PS pro rok 2012. Pro letošní rok ji zajistí
okrsek č.II. Bylo navrženo, aby pokud do budoucna bude OSH Rokycany pořádat
okresní soutěž samostatně, nebo spolupořadatel nebude schopen tech. četu zajistit,
bude určena VV OSH Rokycany po okrscích podle jejich číslování, tedy v dalším případě
ji bude zajišťovat okrsek č. III, IV,..atd.

5) Stav přípravy okresní soutěže pop jednání VV 16.5.2012
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ORV souhlasí se jmenováním rozhodčích tak jak je navrhl br.Pecháček. Dále doporučuje
věnovat pozornost i jmenování startéra, závodčího a zapisovatele, zejména pro běh na
100m s překážkami, které mají poprvé proběhnout ve dvou drahách a vyžadují proto
zvýšenou pozornost a určité zkušenosti, aby nedocházelo k chybám.
ORV upozorňuje na nutnost včasného odeslání přihlášek na okresní soutěž DO
středy 30.května 16.00hodin. Doporučuje se také vyplnit pořadí soutěžících pro běh
na 100m překážek, aby mohla být včas připravena startovní listina. Pokud dojde ke
změně ve startovní listině, je možno změny uvést v definitivní přihlášce, která se
odevzdává ve štábu soutěže do 8.00hod. na místě soutěže. NUTNOST POUŽITÍ
HŮLKOVÉHO PÍSMA a soustředit se na čitelnost, aby nedošlo ke zkomolení jmen.
Časomíra OSH je již opravena. Doplňkový zdroj pro napájení ze sítě 230VAC by měl být
doručen 22.5. Koncovka je již připravena. Zajistí br.Strejc. Zakoupeny budou i dvě
kabelové cívky, aby nedocházelo k zamotání a poškozování dlouhých kabelů k terčům.
Cílové brány pro štafety a běh na 100m s překážkami jsou již vyrobeny a uloženy ve
Zbiroze. Nutné zkontrolovat upevnění fotobuněk. Zajistí Miloš Svoboda.
Dosud nejsou dodány terče pro požární útok a proto ani nemůže být použita časomíra
OSH. Bude tedy opět zapůjčena časomíra a terče SDH Kornatice pouze pro požární
útok. Zajistí Josef Krátký
Je zajištěno dřevo na opravu domečku. Oprava v týdnu 21.-27.5. Opravu řídí br.Frost.
Při opravě bude i přichycen tartan na začátku vodorovné části kladiny. Přípojku el.
energie zajistí na požádání Petr Dongres.
Dosud se nepodařilo zajistit 2ks nového tartanu na ochranu bariéry cca 1000x1000mm.
Opravu přislíbil zajistit Jan Dongres.
Kontaktní osobu a zajištění zázemí domluví Petr Dongres (Miroslav Hošek) z SDH
Holoubkov. Oproti původním okolnostem lze očekávat větší podporu SDH Holoubkov,
kde vývojem okolností došlo k přehodnocení původních záměrů a okresní soutěž
podpoří více členů SDH Holoubkov, než bylo původně možné..
Plán rozmístění disciplín a manuál přestaveb cvičiště pro technickou četu se připravuje.
Zajistí Vladislav Strejc ve spolupráci se štábem soutěže
Posekání cvičiště zajistí SDH Holoubkov
Zajištění překážek:
Na místě (překážky HZS) – domeček, vysoká kladina, bariéra
Zbiroh (překážky OSH) – bariéra, stavitelná kladina, okno, nízká překážka,
základna, káď, cílová brána, podložky pod has. přístroj
Kornatice (překážky SDH) – terče, časomíru, akumulátor, rezervní hasicí přístroj
a podložky. Je možno převést i stavitelnou kladinu a nízkou překážku a běh na
100m překážek ženy rovněž spustit ve dvou drahách.
Převoz překážek se předpokládá v pátek 16.15-Zbiroh, 17.00-Holoubkov, 17.45Kornatice, 18.30-Holoubkov. Nakládku provede místní SDH, složení a rozestavění
tech.četa. Převoz předjednán s J.Humlem (HZS). Nutno definitivně dohodnout s
ředitelem ÚO HZS. Zajištění nakládky Zbiroh - M.Svoboda, nakládka Kornatice J.Krátký
Převoz časomíry a materiálu z OSH v pátek na cvičiště - nezajištěno
Je třeba zajistit drobný materiál: Startovací náboje (br.Frost, br.Drobička), pásmo,
svinovací metr (OSH), značící sprej (br.Drobička), krátké značící kolíky pro rozměření,
vytyčovací páska, podkládací prkénka, STOJAN PRO OZNAČENÍ DRAH -„DRAHA 1“,
„DRAHA 2“, „sudé“, „liché“ (br.Strejc) , fixační hřeby pro ukotvení překážek,
lajnovačka, vápno, nástřikové a startovní čáry a další včetně „štábního materiálu“
uvedeného na seznamu kanceláře OSH.
Zajistit hasicí přístroj - br.Štědrý
Přetlakový ventil zajistí br.Frost z KSH Pk
Přípravná základna – SDH Holoubkov (br.Dongres)
Koberec mezi základnu a káď 3x6m – br.Štědrý
Dovoz vody na cvičiště – jednu cisternu zajistí SDH Holoubkov, druhou SDH Mýto
Zajistit obsluhu ozvučení – br.Štědrý
Komentování soutěže – dohodnuto s Karlem Ferschmanem

6) Informace HZS.
Příspěvek Josefa Humla jako zástupce HZS Rokycany obsahovala informace o
výjezdech, připravovaných školeních a dalších praktických záležitostech. Přitom
proběhla i výměna zkušeností mezi členy rady a diskuse k různým tématům. Stále trvá
dohoda o spolupráci s dobrovolnými hasiči při přípravě školení a kurzů. V letošním roce
se již podařilo některé připomínky do kurzu velitelů a strojníků JPO V do programu
zapracovat a tato praxe bude pokračovat i v příštích letech. Je nutné, aby se velitelé
JSDHO, sborů a všichni členové do přípravy aktivně zapojovali. Z hodnocení kurzu
velitelů a strojníků JPO V vyplynulo, že v různých JSDHO je různá úroveň odborné
přípravy a je nutné pracovat na jejím podstatném zlepšení. K tomu je směřována i
snaha ORV o vytvoření sborníku praktických cvičení i zahájení plnění odznaků
odbornosti Hasič III v zimním období ve všech okrscích.
7) Vedoucí ORV navrhl jako jedno z možných opatření na podporu zlepšení školení a
výcviku v jednotkách, aby se členové ORV zapojili do vytváření Sborníku praktických
cvičení a vypracovali nejméně jednu vzorovou přípravu na takové cvičení. Je vhodné
použít přípravu, kterou již mají vypracovanou a vyzkoušenou z minulých let ze cvičení
které proběhly v jejich sborech nebo okrscích. Je škoda takovéto materiály nevyužít i
pro potřeby jiných sborů, které třeba velmi obtížně hledají příhodná témata praktické
přípravy. Takto získané přípravy budou po odborné stránce prokonzultovány s HZS
Rokycany a poté nabídnuty všem sborům našeho OSH.
8) Přítomní členové ORV ve svých stručných zprávách ohodnotili činnosti svých okrsků
jako dobré. Pro porovnání vzájemné činnosti ale nebyla připravena žádná společná
osnova a toto hodnocení bylo velmi obecné.
9) Různé:
· Vladislav Strejc doporučil členům ORV, aby se již začali zabývat výběrem stálého
vedoucího ORV. Upozornil, že skončení svého úkolu vidí v horizontu okolo konce
letošního roku. Do té doby budou mít všichni členové dostatek času lépe se poznat a
posoudit svoje koncepce a záměry při případném převzetí vedení ORV.
· Vladislav Strejc upozornil na rozhovor v Hasičských novinách s nám.GŘ HZS
Ing.Milošem Svobodou, který se týká činnosti JSDHO v oblasti OO.
· Pro další jednání ORV navrhl i možnost setkávat se nejen na OSH a HZS, ale postupně
navštívit i zbrojnice sborů, kde působí jednotliví členové ORV. Navrhnout zorganizovat
jednání ORV ve svém působišti tak mají všichni členové ORV od příštího jednání. Místo
může být dohadováno stejně, jako je dohadován datum konání.
· Do ORV byl nominován Petr Volín za okrsek č.X a XI a Tomáš Ulrych za okrsek č.IV.
Bude předáno k projednání VV.
· Proběhla i krátká diskuse ohledně odmítání účasti některých sborů v soutěžích
požárního sportu. Vladislav Strejc konstatoval, že nelze zásadně či bez vážných důvodů
měnit pravidla tohoto sportu při postupové soutěži. Tomu nic nebrání při pořádání
místních hasičských soutěžích pořádaných podle místních pravidel. Postupové soutěže
jsou pořádány podle jednotných pravidel, které nemáme možnost ovlivnit a můžeme je
pouze přijmout a přizpůsobit se jim, nebo je odmítnout a tuto soutěž nepořádat.
Vzhledem k dlouhodobým rozdílným názorům zařadí vedoucí ORV téma požárního
sportu na některé další jednání, kde ho bude možno důkladně prodiskutovat.
10) Na závěr poděkoval Vladislav Strejc všem přítomným za účast. Konstatoval, že
hasičské hnutí má velmi široký záběr činnosti počínaje pomoci obcím přes práci
s mládeží, organizaci kultury a další až třeba po požární sport. Není téměř možně, aby
každý sbor exceloval ve všech oblastech a je jen přirozené, že se sbory na některé
činnosti soustřeďují více a na jiné méně. To ale není důvodem k tomu, aby někdo svoji
činnost povyšoval nad ostatní a snižoval výsledky a činnost jiných.

Usnesení :
2-2012-1
a) ORV schvaluje navržený program jednání.
b) ORV schvaluje jako zapisovatele Vladislava Strejce a pověřuje ověřením zápisu Michala
Lišku a Josefa Humla.
2-2012-2
a) Trvá úkol vytvořit kontaktní seznam členů ORV a dát ho jednotlivým členům rady a
sekretariátu OSH k dispozici.
b) Ostatní úkoly jsou průběžně plněny a členové ORV se jimi zabývají.
2-2012-3
ORV schvaluje dodatek č.1 k OZ okresní soutěže v PS a doporučuje ho VV ke schválení.
Tento dodatek je přílohou č.1 tohoto zápisu.
2-2012-4
a) ORV bere na vědomí, že zajištění tech. čety pro okresní soutěž v PS přijal II.okrsek
b) ORV schvaluje návrh, aby pokud do budoucna bude OSH Rokycany pořádat okresní
soutěž samostatně, nebo spolupořadatel nebude schopen zajistit technickou četu, bude
určena VV OSH Rokycany po okrscích podle jejich číslování, tedy v dalších případech ji
bude zajišťovat okrsek č. III, IV,..atd. Doporučuje ho VV ke schválení
2-2012-5
ORV bere na vědomí stav příprav okresní soutěže v PS 2012 a ukládá vedoucímu rady
předložit ho na jednání VV a pokračovat společně v dalších přípravách.
2-2012-6
a) ORV bere na vědomí informace zástupce HZS z oblasti jednotek JSDHO
b) ORV bude pokračovat ve spolupráci při přípravách kurzů a školení
c) ORV se bude snažit co nejvíce podporovat odbornou přípravu ve sborech a jednotkách a
snažit se zvyšovat odbornou úroveň JSDHO kromě jiného zejména podporou plnění
odznaku odbornosti Hasič III a pomocí při pořádání praktických cvičení.
2-2012-7
Vedoucí ORV žádá všechny své členy, aby připravili a vypracovali nejméně jednu vzorovou
přípravu na praktické cvičení jednotek nebo jednotky JSDHO v rámci přípravy Sborníku
praktických cvičení (viz usnesení 2-2012-6c).
2-2012-8
ORV se bude pravidelně zabývat činností v okrscích přednášené jednotlivými členy rady. Je
nutné vypracovat osnovu minimálních informací, které by taková zpráva měla obsahovat a
byla více konkrétní než doposud.
2-2012-9
a) ORV bere na vědomí lhůtu k volbě stálého vedoucího ORV
b) ORV bere na vědomí upozornění na článek v HN s nám.G5 HZS o problematice OO
c) ORV bere na vědomí ochotu pořádat jednání rady v místech působení jejích jednotlivých
členů. Zajištěním prostor jednání pak bude pověřen příslušný člen rady.
d) ORV doporučuje VV ke schválení nominace zástupců okrsků do ORV, Petra Volína za
okrsek č.X a XI a Tomáš Ulrych za okrsek č.IV.
e) ORV bere na vědomí záměr vedoucího rady zařadit na pořad některého dalšího jednání
téma požárního sportu a záměru SH ČMS v této oblasti.
Schválení usnesení z jednání: Pro: 9 členů, Proti:0 , Zdržel se: 0
Zapsal: Vladislav Strejc
Ověřili: Michal Liška , Josef Huml

