
 

Zpráva o činnosti ORV za rok 2012 
 
Na jednání VV OSH Rokycany dne 16.prosince 2011 jsem byl pověřen přípravou, 
organizací a vytvořením nové Odborné rady velitelů a jejím rozjezdem a dočasným 
vedením, neboť členové dosavadní ORV  se na jednání nedostavovali a rada 
nevyvíjela žádnou činnost. 
 
Práce byla zahájena vytvořením dokumentu Zásady pro úspěšné fungování ORV, který 
byl projednán se členy vedení OSH 7.ledna a doporučen k realizaci. 
Na poradě velitelů JSDHO organizovaném ÚO HZS Rokycany ve Zbiroze 18.ledna 
s ním byli seznámeni i všichni přítomní velitelé a byli požádáni, aby Sbory a okrsky 
těmto Zásadám podřídily výběr svých zástupců, aby mohl vzniknout funkční a 
životaschopný orgán. 
Termín prvního jednání rady do konce února dodržen nebyl, ale posunutí zahájení 
činnosti o měsíc nemělo na další činnost žádný dopad. První jednání rady proběhlo 
tedy až 28.března poté, co okrsky delegovaly prvních osm členů. Později byli 
doplněni ještě další dva na současný počet 10 členů. Účast na jednáních je velmi 
dobrá a pohybuje se okolo 70 procent. Zde ale musím říci, že jednoho delegovaného 
člena jsem dosud neviděl. Ale jeho jméno neprozradím. Pokud správně fungují vaše 
okrsky a se členy rady těsně spolupracujete, jak by jste měli, pak zajisté víte o koho se 
jedná a zajistíte nápravu. 
 
Na prvních jednáních se rada soustředila zejména na seznámení s náplní své práce a 
nalezení nejvhodnějšího způsobu svého fungování. Teprve na posledních jednáních 
má rada první hmatatelné výsledky své práce. Věřím tomu, že pokud zachová 
dosavadní tempo i záběr činnosti, bude velmi užitečným i důležitým orgánem pro 
práci celého našeho OSH. 
 
Je ale důležité, aby VV OSH i funkcionáři sborů a okrsků i nadále věnovali práci rady 
mimořádnou pozornost a motivovali ji tak k další činnosti. Rada se zabývá zlepšením 
výkonnosti JSDHO, spoluprací s ÚO HZS, hasičskými soutěžemi a dalšími  úkoly, které 
jsou stěžejní pro celé naše Sdružení a proto je nutné, aby zůstala vysoce funkčním a 
výkonným orgánem. 
 
Na prvním jednání 28.března se rada zabývala svou vnitřní organizací, podílela se 
na přípravě okresní soutěže, navrhla vyhlásit výkonnostní kritéria pro postup na okresní 
soutěž a zabývala se materiály ústředních orgánů k rozvoji požárního sportu. Navrhla 
pravidla pro zařazení soutěží do kalendáře hasičských soutěží OSH Rokycany, 
zabývala se tématy související se spoluprací s ÚO HZS Rokycany při přípravě a 
realizaci kurzů a školení, vyhodnotila stav přípravy a plnění podmínek pro získání 
odznaku odbornosti HASIČ jako nedostatečný a stanovila si zlepšení situace v této 
oblasti jako jednu ze svých priorit. 
 



Na druhém jednání 14.května se rada opět zabývala přípravou okresní soutěže a 
navrhla rotační způsob zajištění technické čety po okrscích, pokud ji nezajistí přímo 
pořádající SDH. Tohoto jednání se poprvé zúčastnil i zástupce ÚO HZS se kterým byly 
projednány oblasti společného zájmu, kromě jiného i odbornou přípravu prováděnou 
veliteli v jednotkách JSDHO. Bylo dohodnuto začít pracovat na Sborníku praktických 
cvičení na pomoc velitelům. Do rady byl uveden Petr Volín za okrsek X. a XI. a Tomáš 
Ulrych za okrsek IV. 
 
Na třetím jednání dne 10.září rada zhodnotila průběh okresní soutěže a schválila 
soubor opatření pro její zlepšení v dalších letech. Rovněž vyslechla zprávu o krajské 
soutěži v PS a výsledku našeho zástupce v kategorii mužů. Kategorie žen letos nebyla 
zastoupena. K datu tohoto jednání nedošlo k pokroku při přípravě Sborníku 
praktických cvičení a proto jednotliví členové ORV byli pověřeni konkrétními úkoly. 
Rada se zabývala i stále populárnějšími soutěžemi TFA a potřebě na to vhodně 
reagovat, rovněž se diskutovala možnost  zavedením kategorie veteránů nad 40let do 
hasičských soutěží. Opět se vrátila k tématu odznaku odbornosti Hasič a uložila svým 
členům konkrétní kroky. Rada se zabývala i dokumentem „Vystupování hasičů na 
veřejnosti“ a shodla se na nutnosti jeho aplikace v praxi například i jako součást 
odborné přípravy v jednotkách či v rámci Praktických cvičení.  
 
Letošní poslední čtvrté jednání se uskutečnilo 30.října. Proběhla kontrola usnesení 
všech letošních jednání a nesplněné body či stále živá témata byla zařazena do plánu 
práce pro příští rok. Rada rovněž ponechala výkonnostní limity pro postup na okresní 
soutěž, zabývala se hasičskými soutěžemi a požárním sportem a vůbec vztahem 
mnohých sborů k požárnímu sportu a netradičním soutěžím. Při přípravě Sborníku 
praktických cvičení byly vytvořeny první příklady. Další by měly ještě vzniknout a do 
března by jich mělo být k dispozici prvních deset. Dalším tématem bylo zahájení 
přípravy uchazečů o získání odznaku Hasič. Posledním bodem jednání byla volba 
nového vedoucího ORV, kterého schválil i VV OSH a dnes ho navrhne ke schválení  i 
vašemu shromáždění. 
 
Tím končí můj úkol, kterým mě pověřil VV OSH. Děkuji členům ORV za dobrou 
spolupráci a do další práce jim a zejména jejímu  novému vedoucímu přeji hodně 
úspěchů, spoustu dobrých nápadů a zejména vůli k tomu, aby je dokázali dovést až 
do praxe. 
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