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Zápis z jednání ORV OSH Rokycany 3-2012 
konané dne 10.9. 2012 v kanceláři  OSH  Rokycany od 16.15 hod 

 
Přítomni členové: Vladislav Strejc, Josef Krátký, Michal Liška, Petr Dongres, Josef Huml 
(Cheznovice), Marcel Zrůst, Petr Volín 
Omluveni: Vladimír Liška , Pavel Burget 
Hosté: Josef Huml (HZS Rokycany), Miroslav Frost, Miloš Svoboda, br.Tomec (SDH Zbiroh) 
 
Program: 

1) Zahájení 
2) Volba ověřovatelů zápisu 
3) Připomínky a závěry k okresní soutěži v PS, oprava časového harmonogramu průběhu, 

zlepšení postupových soutěží obecně 
4) Informace o průběhu krajské soutěže v PS 
5) Účast naší reprezentace na krajské soutěži 
6) Praktická cvičení ve sborech a okrscích 
7) Soutěže TFA 
8) Terče pro PÚ 
9) Možnosti využití dotace Pk  
10)  Odborná příprava ve sborech a jednotkách 
11)  Informace o různých soutěžích, zavedení kategorie veteránů nad 35 let a diskuse o 

požárním sportu  
12)  Vystupování hasičů na veřejnosti 
13)  Informace z ÚO HZS Rokycany 
14) Ochrana obyvatel 
15)  Příprava volby stálého vedoucího ORV 

 
Jednání: 

1) Zahájení provedl pov.vedoucí ORV br.Strejc.a přivítal přítomné a navrhl program 
jednání. Stále platí nabídka, že je možno uspořádat jednání na pozvání některého člena 
ORV spojeného s prohlídkou místní hasičské zbrojnice. Této nabídky dosud nikdo 
nevyužil a proto dnešní jední probíhá na půdě sekretariátu OSH. 

 
2) Volba ověřovatelů zápisu 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Marcel Zrůst a Petr Volín. 
 

3) Okresní kolo PS a postupové soutěže  
ORV konstatuje že okresní soutěž v PS měla dobrou úroveň a nedošlo k závažným 
pochybením či organizačním nedostatkům. Výčet nedostatků a závěry pro zlepšení do 
dalších let jsou uvedeny v Příloze 1. ORV děkuje všem pořadatelům, organizátorům, 
rozhodčím, technické četě , členům SDH Holoubkov a všem, kteří se zasloužili o 
zdárný průběh soutěže. Výslovně děkuje za dobrou spolupráci i ÚO HZS Rokycany, 
řediteli  p.Špelinovi za pomoc při zajištěni dopravy překážek a veliteli p.Humlovi za  
uvolnění účastníků z odborné přípravy a její absolvování v jiném termínu. 
Dosud zbývá převézt do Zbiroha překážky OSH, které si zapůjčil SDH Volduchy – 
zodpovídá br. Frost Ostatní překážky již SDH Holoubkov uschoval..  
 

4) Krajské kolo PS 
-Nebylo zveřejněno platné OZ, některá družstva nedostalo žádný, jiná neaktuální 
-Do dnes nebyly zveřejněny oficiální výsledky 
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-V různých bodech nebylo dodrženo OZ což ale v některých jiných případech bylo 
spíše dobře 
-Soutěžící byli nuceni vstávat v časných ranních hodinách a po příjezdu byl místo 
tréninků stadion ještě uzavřen 
-Chyběli startovní listiny ačkoli se vyžadovalo zaslání přihlášek s velkým předstihem 
-Začátek soutěže byl významně opožděn, závodníci se museli několikrát rozcvičovat 
-Před zahájením soutěže panovala bezradnost, vedoucí družstev nevěděli na koho se 
mají obrátit, chybělo jasné řízení soutěže 
-Vlastní průběh po zahájení v pořádku, dobrá práce rozhodčích-bez výhrad 

 
5) Účast naší reprezentace na krajské soutěži  

Zajistilo SDH Kornatice ze svých soutěžících a zástupců sborů z Těškova, 
Holoubkova, Mýta a  Nevida. Družstvo pod vedením V.Strejce a ve složení J.Koc, 
M.Benda, J.Krátký, P.Dongres, K.Krumlovský, J.Skala, L.Skala, M.Dongres a 
J.Veverka vybojovalo celkově 4.místo, což je nejlepší umístění našeho zástupce v této 
soutěži co kdo pamatuje.  
Ani v letošním roce neproběhla řádná příprava a do budoucna pokud budeme chtít 
důstojnou reprezentaci našeho okresu je nutno budovat takové družstvo dlouhodobě a 
nikoli tři týdny před soutěží. – vytvořit podmínky pro přípravu a poskytnout alespoň 
morální podpora-viz diskuse o PS na ORV  
Na závěr byla podána informace o výsledcích reprezentace Plzeňského kraje na MČR 
– SDH Horní Kamenice. Ačkoli ve štafetách i běhu na 100 m překážek jasně zvítězili, 
nepodařený požární útok je odsunul na nepopulární čtvrté místo. 

 
6) Praktická cvičení ve sborech a okrscích  

Dosud se nepodařilo zahájit vytváření Sborníku praktických cvičení jednotlivých 
JSDHO i více jednotek současně a proto byl stanoven konkrétní harmonogram. 
Br.Strejc připraví písemnou osnovu Přípravy z bodů, které prokonzultuje se zástupcem 
HZS br.Humlem do konce září. Poté bude tato osnova rozeslána elektronicky všem 
členům ORV. Členové ORV podle tohoto jednotného postupu vypracují Přípravy 
praktických cvičení které již uskutečnili a mají je vyzkoušené. Tyto přípravy musí být 
napsány univerzálně, bez uvedení konkrétních jednotek (nahradit A,B,C,..) a místopis 
musí být popsán rovněž obecně (les, zástavba, pole u řeky), nikoli konkrétním místem. 
Předpokládá se, že každý zpracuje všechny náměty které má k dispozici, minimálně 
jednu ročně. Tyto Přípravy zašlou členové ORV opět elektronicky br. Strejcovi, který 
je po konzultaci s br. Humlem dopracuje do konečné podoby.   
 

7) Soutěže TFA  
Tyto soutěže se stávají stále populárnější, jedna se uskutečnila už i na území Pk a je 
třeba začít pracovat na jejich zařazení do soutěží SH ČM aby nedošlo k podobné 
situaci jako při vzniku různých ligových seriálů v požárním útoku, kdy pro nečinnost 
SH ČMS se této iniciativy ujala různá občanská sdružení a dnes dochází k různým 
zbytečným třenicím.  
 

8) Terče pro PÚ  
ORV byla seznámena se stavem úpravy terčů OSH  pro PÚ a jejich přizpůsobení pro 
naši časomíru. Úkolem je pověřen br.Strejc. ORV doporučuje jako příslušenství 
dokoupit 2ks akumulátorů cca 65Ah a jejich nabíječku, aby použití terčů a časomíry 
nebylo závislé na přítomnosti síťového napětí na cvičišti. 



 3

9) Využití dotace Pk 2012  
ORV doporučuje VV ke zvážení získání dalšího materiálu pro podporu mládeže a 
talentovaných jednotlivců. Motivačním prvkem mohou být putovní poháry pro vítěze 
různých kategorií v soutěžích. Přípravě by napomohlo zakoupení několika sad pro 
100m překážek včetně přileb a ROT koncovek na rozdělovač, aby byla umožněna 
individuální příprava. Souhlasí s tím, aby byl pořízen „žebřík“ a překážka „domeček“ 
pro trénink PS v jižní části okresu a uložena v obci Kornatice.  
Doporučuje ke zvážení možnost letákové akce či propagace v tisku.dle podmínek 
dotace – prevence, propagace činnosti Sdružení, propagace hasičských soutěží. 

 
10) Odborná příprava ve sborech a jednotkách  

ORV byla seznámena s plánem na získání cca 23 nových nositelů odznaku Hasič II a 
III. Na příštím jednání přednesou členové ORV informaci o průběhu přípravy ve svém 
obvodu. Zkušební komise bude ustavena dle příslušné Směrnice a bude do ní přizván 
delegát  KORV Pk.   
 

11) Informace o různých soutěžích, zavedení kategorie veteránů nad 35 let a diskuse o 
požárním sportu byla z programu stažena z časových důvodů. Témata je nutno  
projednat na dalších jednáních, protože mezi členy ORV jsou rozdílné pohledy 
zejména na požární sport, což by mohlo působit problémy do budoucna. Je nutné najít 
společná stanoviska, to, na čem se všichni shodnou a z toho vyjít k vysvětlení 
odlišných pohledů, jejich vzájemnému pochopení a vzájemné toleranci. Opačný 
přístup by mohl do budoucna být  zdrojem významných konfliktů na půdě OSH. 
Zvážit vypracování memoranda hasičských soutěží různých typů, kam se zahrnou 
všechny pozitivní důvody, na nichž se členové ORV shodnou. Z krátké diskuse na toto 
téma vzešla jednoznačná podpora Memoriálu Františka Pracházky, kde účast klesá  
přestože se jedná o soutěž ryze praktickou, která zlepšuje připravenost jednotek pro 
zásah.. 

 
12) ORV byla informováno o dokumentu Ústřední odborné rady vnitroorganizační 

nazvaném Vystupování hasičů na veřejnosti. Doporučuje ho k prostudování všem 
funkcionářům, zejména před konáním různých výročí a oslav.  
 

13) Informace HZS  
Zástupce ÚO HZS Rokycany br.Huml informoval o dotacích Pk pro JSDHO na 
zajištění PO, výjezdy a školení. Seznámil přítomné s průběhem konaných školení a 
kurzů a rovněž o zkušenostech z námětového cvičení ve Zvíkovci na Domov 
Zvíkovecká kytička a prověřovacím cvičení JSDHO Mirošov na dopravní nehodu. 
Stále se nedaří získat aktuální seznam volacích znaků. Členové ORV tedy sestaví 
seznamy ve svých okrscích a z nich bude sestaven okresní seznam. 

 
14) Ochrana obyvatel  

Byl zrušen kurz pro školení jednotek pro Ochranu obyvatel. Je nutno dohodnout další 
způsob a směrování OO.  Řešit jak prostřednictvím KOROO tak i přímo při jednáních 
s příslušníky KŘ HZS Pk. 

 
15) Příprava volby nového vedoucího ORV.   

Proběhla první nominace, kdy členové ORV mezi sebou vybrali kandidáty na nového 
vedoucího. V první řadě se jimi stali Michal Liška, Petr Dongres a Ludvík Svoboda. 
Druhé pořadí získal Josef Krátký a třetí pořadí Marcel Zrůst a Vladimír Liška. Na 
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jednání ORV 4_2012 proběhne druhá nominace stejným způsobem a volba nového 
stálého vedoucího ORV. 

 
 
Usnesení : 

3-2012-1 
ORV schvaluje navržený program jednání.  
 
3-2012-2 
ORV schvaluje jako zapisovatele Vladislava Strejce a pověřuje ověřením zápisu Marcela 
Zrůsta a Petra Volína 
 
3-2012-3 
a) ORV schvaluje zprávu o průběhu okresního kola v PS a ukládá vedoucímu ORV 

získané zkušenosti zapracovat do OZ pro rok 2013 
b) ORV bere na vědomí informaci, že br.Frost zajistí převoz překážek z Volduch na 

zimní úložiště. 
 

3-2012-4 
ORV bere na vědomí informaci o průběhu krajské soutěže Pk v PS. 
 
3-2012-5 
ORV bere na vědomí informaci o výsledcích reprezentace našeho okresu na krajské 
soutěži a děkuje soutěžnímu družstvu a SDH Kornatice za dobrou reprezentaci OSH 
Rokycany.  

 
3-2012-6 
ORV ukládá svým členům vypracovat Přípravy praktických cvičení pro chystaný Sborník 
a do konce října je elektronicky odeslat na adresu br.Strejce.  
 
3-2012-7 
ORV ukládá svým členům prostudovat pravidla soutěží TFA, jejich různé obměny, 
seznámit s nimi na jednání sborů a okrsků co nejširší členskou základnu a prodiskutovat 
možnost pořádání takových soutěží, zájem členské základny apod. Na příští jednání ORV 
představí své návrhy. 
 
3-2012-8 
ORV bere na vědomí postup uvedení do provozu terčů OSH 
 
3-2012-9 
ORV doporučuje ke zvážení VV pořízení  putovních pohárů pro vítěze různých kategorií 
v soutěžích, zakoupení několika sad pro 100mpřekážek včetně přileb a ROT koncovek na 
rozdělovač, souhlasí s tím, aby byl pořízen „domeček“ a „žebřík“ pro trénink PS  
Doporučuje ke zvážení i letáková akce či propagace v tisku dle podmínek dotace – 
prevence, propagace zájmů Sdružení, propagace požárního sportu. 
 
3-2012-10 
a) ORV ukládá svým členům zajistit odbornou přípravu a přípravu na složení zkoušek 

Hasič II a Hasič III v okrscích a ve sborech, získat dostatečný počet uchazečů a 
napomoci při pořádaných školeních a kurzech. Na příštím jednání přednesou 
informaci o průběhu přípravy ve svém obvodu. 

b) Br. Krátký a br.Strejc zajistí aktuálnost studijních materiálů na webu OSH. 
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3-2012-11 
a) Odloženo pro nedostatek času na příští jednání 
b) ORV podporuje kvalitu a význam  Memoriálu Fr.Procházky a doporučuje SDH a 

JSDHO účast v této soutěži. 
 
3-2012-12 
ORV ukládá svým členům seznámit s dokumentm „Vystupování hasičů na veřejnosti“ 
všechny funkcionáře na jednání okrsků a přenést informaci na sbory. 
 
3-2012-13 
a)ORV bere na vědomí informace z ÚO HZS Rokycany 
b) Ukládá členům ORV do příštího jednání vytvořit seznam volacích znaků, které 
používají nebo mají přidělené JSDHO v jejich okrscích. 
 
3-2012-14 
ORV ukládá vedoucímu OROO br.Strejcovi zajistit  další informace o postupu a rozvoji 
zabezpečení OO pro JSDHO. 
 
3-2012-15 
ORV ukládá pov. vedoucímu ORV zajistit na jednání 4-2012 volbu stálého vedoucího 
ORV. 
 
 
 
Zapsal: Vladislav Strejc 
 
Ověřili: Marcel Zrůst, Petr Volín 


