
Zápis 
z  jednání ORV OSH Rokycany konaného dne 18. března 

2013  od 16 hod. v kanceláři  OSH  Rokycany 
 
Přítomni : Josef Krátký, Kapras (za Vladimír Liška), Josef Huml (Cheznovice), Mleziva (za 
Marcel Zrůst), Petr Volín, Michal Liška, Luděk Svoboda, Urlich Tomáš, Petr Dongres 
Omluveni: Vladimír Liška , Marcel Zrůst , Pavel Burget,  
Hosté: Miroslav Frost, Vladislav Strejc 
 
Program: 1. Zahájení 
       2. Volba ověřovatelů zápisu 
       3. Kontrola usnesení z ORV konané 30.10.2012 
       4. Zkoušky odbornosti Hasič III. 
       5. Projednání kalendáře soutěží 2013 
       6. Informace o krajské soutěži 
       7. Soutěže TFA 
       8. Návrh koordinátora přes soutěže 
       9. Cvičení pro JSDHO 
     10. Volací znaky a radiové spojení jednotek SDH 
     11. Organizační zabezpečení okresní soutěže v požárním sportu 
 
Jednání: 

1) Zahájení provedl vedoucí ORV br.Liška M. a přivítal přítomné a navrhl program 
jednání.  

2) Volba ověřovatelů zápisu.  
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Vladislav Strejc a Josef Krátký 

3) ORV zkontrolovala plnění usnesení z jednání 30.10. 2012 ,zápis 4-2012. Bod 5-trvá, 
6-na dnešním programu, 7-trvá, 12-na dnešním programu 

4) ORV naplánovala datum zkoušek pro odbornost Hasič III. Které proběhnou 26.4.2013 
v kanceláři OSH Rokycany. Do zkušební komise byli navrženi za OSH Miroslav Frost 
Miloš Svoboda, Vladislav Strejc a Josef Krátký. Přihlášky by měly být  odevzdány do 
19.4. a v případě více jak 15 účastníku by se musel vypsat další termín. 

5) ORV byl předložen ke schválení kalendář soutěží na rok 2013, který bude začleněn do 
celorepublikového kalendáře.  
ORV žádá všechny pořadatele, aby předkládaly termíny a charakteristiku svých 
soutěží, které chtějí zařadit do celorepublikového kalendáře, do konce října 
předcházejícího soutěži. Jinak nebude možné včas kalendář projednat a odeslat. 

6) Připomínky k návrh OZ  krajské soutěže. Bratr Strejc a Liška M. vznesli několik 
dotazů. První byl ke startování z bloků, další se týkal startování podle IAAF co se týče 
povelů a techniky provedení. Poslední návrh bylo přehodit pořadí útoků žen a 
mužů.Na připomínky odpověděl ved. KORV br.Kučera. Odpověď bude zpracována 
jako návod ke startování pro soutěžní družstva.  

7) Soutěže TFA. Trvá úkol informovat o této soutěži členy všech SDH. TFA je velmi 
vhodná pro členy SDH, kde buď nemají dostatek členů nebo potřebné vybavení pro 
hasičský sport, nebo je hasičský sport nijak neláká. Soutěže TFA jsou rovněž 
schváleny jako fyzická příprava členů JSDHO. Bratr Liška dal na vědomí, že v 
 Tachově se bude konat 27.4. soutěž TFA, kde by jsme se mohli inspirovat. Bratr 
Strejc oznámil, že v SDH Kornatice připravují jednu z překážek pro TFA a to „Hamer 
box“ pro práci s palicí, která bude po dokončení k dispozici k zapůjčení pro případné 
pořadatele těchto soutěží v našem okrese. 



8) Bratr Michal Liška navrhl radě koordinátora a rádce co se týče požárního sportu a to 
Josefa Krátkého , jelikož se bratr Michal Liška domnívá, že jeho zkušenosti 
v požárním sportu nejsou ještě na takové úrovni, že by spíše jeho počínání mohlo mít 
opačný efekt rozvoje požárního sportu. 

9) Přetrvávají potíže při provádění taktických a prověřovacích cvičení. Ukazuje se, že 
prověřovací cvičení provedené okrskem číslo III. je problematické pro rozsah 
zúčastněných jednotek, protože bylo uspořádáno mimo hasební obvody zúčastněných 
jednotek JPO_V. Tak to bylo vysvětleno členy ORV, příslušníky HZS, a pro ostatní to 
bylo i zajisté důležitou informací pro konání dalších cvičení. Pokud už se tedy velitelé 
rozhodnou taktická či prověřovací cvičení připravit, je vhodnější je provádět 
samostatně jednotlivými jednotkami. Je to jednodušší pro organizaci i schvalování. 
Praktický výcvik lze realizovat i jinými způsoby, než jsou vyhrazená taktická a 
prověřovací cvičení, která nejsou povinná. Tyto zkušenosti budou zapracovány do 
připravovaného Sborníku praktických cvičení odborné přípravy.  

10) Úkol vytvoření seznamu volacích znaků JSDHO okresu Rokycany stále trvá. Bude 
ukončen při dalším jednání ORV. Vytváření seznamu probíhá na návrh některých 
jednotek a má usnadnit orientaci při sledování rádiového provozu. Pokud některé 
JSDHO nemají zájem o zařazení, nedostanou k dispozici vypracovaný seznam viz. 4-
2012-12.   
Při projednávání vznikla diskuse, zda je vhodnější s KOPIS komunikovat radiostanicí 
nebo telefonem na čísle 150.  Bylo argumentováno tím, že odhlašováním vozidel a 
jednotek při odjezdu na soutěže a podobně blokujeme spojení a můžeme škodit jiné 
jednotce u zásahu nebo spojaři na KOPISu. Na druhou stranu při rozumné četnosti lze 
takové spojení považovat i za zkoušku radiostanice, která se stejně musí provádět. 

11) ORV byl předložen návrh OZ okresní soutěže OSH Rokycany v Němčovicích. Bratr 
Liška Michal podotknul, že vycházel z podkladů a poznatků z okresní soutěže 2012 
v Holoubkově. Oproti OZ roku 2012 se počítá se dvěma pokusy na požární útok. 
Rozhodčí navrhne a zajistí Jan Pecháček. Seznam rozhodčích a funkcionářů bude 
schválen formou dodatku č.1 k OZ, aby bylo více času na jeho přípravu. Překážky 
OSH , které jsou uskladněny ve Zbirohu, naloží a převeze SDH Zbiroh.. K OZ okresní 
soutěže bude navíc přiložena také  „informace k technickým podmínkám nářadí při 
postupových hasičských soutěžích SH ČSM pro rok 2013“ které vydalo SH ČMS. 

 
Usnesení:   
 

1-2013-1 
ORV schvaluje navržený program jednání.  
1-2013-2  
ORV schvaluje jako zapisovatele Michala Lišku a pověřuje ověřením zápisu Vladislava 
Strejce a Josefa Krátký 

1-2013-3 
Průběžně plněno – viz jednání 
1-2013-4 
a) ORV schvaluje termín konání zkoušek Hasič III dne 26.4.2013 i navržené složení 
zkušební komise 
b) ORV ukládá svým členům aby informaci o termínu  a konání zkoušky odbornosti 
HasičIII. rozšířila ve svých okrscích a získali pro ně další zájemce. 
1-2013-5 
a) ORV schvaluje kalendář soutěží navržených k zařazení do republikového kalendáře 
2013. 



b) ORV stanovuje termín pro předkládání žádostí o zařazení soutěží do republikového 
kalendáře do 1.11. roku předcházejícího konání soutěže. U později došlých žádostí již 
nebude zaručeno, že se je podaří zařadit. 
1-2013-6 
a) ORV bere na vědomí návrh OZ krajské soutěže bez dalších připomínek 
b) ORV ukládá V.Strejcovi zpracovat vysvětlení pojmu „startování dle pravidel IAAF“ do 
samostatného dokumentu a zveřejnit ho na webu OSH. 
1-2013-7 
a) Trvá úkol členů ORV informovat o soutěžích TFA a jejích výhodách členy všech SDH 
b) ORV bere na vědomí informaci o soutěži TFA v Tachově 
c) ORV bere na vědomí informaci o výrobě „Hamer boxu“ v SDH Kornatice 
1-2013-8 
ORV schvaluje návrh bratra Lišky jmenovat koordinátora soutěží Josefa Krátkého  
1-2013-9 
ORV bere na vědomí informaci, že  je velice obtížné zařadit taktické či prověřovací 
cvičení pořádané v rámci okrsků, které jsou odlišné od hasebních obvodů. Pro taktická a 
prověřovací cvičení jsou stanoveny striktní podmínky pro jejich pořádání (SIAŘ 7/2009), 
které je nutno dodržovat. Jednou s možností prověřovací cvičení, pří níž je jednotce vyhlášen 
poplach s místem a typem události. Jednotka vyjede na místo události a buď je zastavená na trase 
k místu události ( a dále již k místu události nepokračují ) nebo až na místě události a je 
zkontrolováno přepravení a vybavení jednotky. Je to jednoduchá a nenákladné.  Praktickou 
přípravu lze realizovat i jinými, organizačně méně náročnými způsoby, než jsou taktická a 
prověřovací cvičení. 
1-2013-10 
a) Trvá úkol vytvoření seznamu volacích znaků . Bude uzavřen na příštím jednání ORV 
bez ohledu na jeho kompletnost. Jeho kopii obdrží pouze JSDHO, které jsou v něm 
zahrnuty. 
b) Konzultovat s KOPIS způsob odhlašování jednotek, zda je vhodnější radiostanice nebo 
telefonní číslo 150. Zodpovídá br. M.Liška. 
1-2013-11 
a) ORV schvaluje OZ okresní soutěže v požárním sportu 
b) ORV schvaluje pořadatele a místo konání okresní soutěže – SDH Němčovíce, hasičské 
cvičiště v Němčovicích 
c) ORV bere na vědomí, že termín okresní soutěže dosud nebyl s pořadatelem dohodnut, 
ale doporučuje datum 8. června 
d) ORV pověřuje br.Jana Pecháčka zajištěním a přípravou rozhodčích pro okresní soutěž 
e) ORV schvaluje, aby přílohou č.1 k OZ byl seznam funkcionářů soutěže a rozhodčích 
f) ORV schvaluje, aby přílohou č.2 k OZ byla „ Informace k technickým podmínkám 
nářadí při postupových hasičských soutěžích SH ČSM pro rok 2013“ které vydalo SH 
ČMS 
g) ORV pověřuje br. Ludvíka Svobodu zajištěním nakládky a převozu překážek OSH na 
místo okresní soutěže podle plánu materiálního zajištění. 

 
Zápis zapsal: Michal Liška 
 
 

Zápis ověřili:  Vladislav Strejc      ____________________  
                   
                            Josef Krátký           ____________________ 


