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Zápis z jednání ORV OSH Rokycany 4-2012 
konané dne 30.10. 2012 v kanceláři  OSH  Rokycany od 16.15 hod 

 
Přítomni členové: Vladislav Strejc, Josef Krátký, Vladimír Liška, Josef Huml (Cheznovice), Marcel 
Zrůst, Petr Volín 
Omluveni: Michal Liška , Pavel Burget, Petr Dongres, Luděk Svoboda 
Hosté: Miroslav Frost 
 
Program: 

1) Zahájení 
2) Volba ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola usnesení z jednání ORV za rok 2012 
4) Informace o plánovaném využití dotace Pk 
5) Postup přípravy sborníku praktických cvičení 
6) Zásady pro zařazení soutěže do kalendáře hasičských soutěží 
7) Hasičské soutěže a požární sport na rokycansku 
8) Postupové výkonnostní limity na okresní soutěž v PS 
9)  Zpráva o činnosti ORV za rok 2012 
10)  Informace z ÚO HZS Rokycany 
11)  Plán práce ORV na rok 2013 
12)  Různé – volací znaky, soutěže TFA,… 
13) Volba vedoucího ORV 

 
 
Jednání: 

1) Zahájení provedl pov.vedoucí ORV br.Strejc.a přivítal přítomné a navrhl program 
jednání.  
 

2) Volba ověřovatelů zápisu  
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Vladimír Liška a Josef Huml  
 

3) ORV zkontrolovala plnění usnesení z jednání za rok 2012. Na základě této kontroly 
konstatovala, že bylo zahájeno plnění všech úkolů, které byly radě uloženy 
dlouhodobým plánem definovaným v dokumentu Předpoklady fungování ORV OSH 
Rokycany z ledna letošního roku.  Stav plnění a dosažené výsledky jsou pouze na 
začátku a první výsledky by mohly být patrné v příštím roce.   
 

4) Informaci o plánovaném využití dotace Plzeňského kraje přednesl starosta OSH 
Miroslav Frost. ORV ji bere na vědomí a souhlasí, že návrh naplňuje i její představy. 
 

5) Postup sborníku praktických cvičení pokračuje. Ke dni jednání byly připraveny tři 
zpracované návrhy ve formě praktického cvičení a dva ve formě taktického a 
námětového cvičení. Tyto dva návrhy bude nutno upravit podle jednotné osnovy. 
ORV ukládá svým členům, kteří svůj návrh dosud nezpracovali, aby tak učinili do 
dalšího jednání ORV.  
 

6) Zásady pro zařazení soutěže do kalendáře hasičských soutěží. Rada velitelů se hodlá 
podle svého statutu více zapojit do vytváření kalendáře soutěží. Dosavadní stav rada 
považuje za neuspokojivý. Žádá sekretariát OSH, aby radě předkládal všechny návrhy 
na zařazení do kalendáře soutěží k posouzení a vyjádření a všechny další informace o 
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soutěžích na území OSH. Žádá rovněž všechny pořadatele, aby včas zveřejňovali 
propozice soutěží, způsob hodnocení a další náležitosti. Dosavadní  poskytované 
informace stále nejsou vždy dostatečné. Rovněž nejsou zveřejňovány výsledky těchto 
soutěží a to dokonce ani výsledky prvního kola postupových soutěží. Byla zmíněna i 
možnost vysílání delegátů ORV na soutěže.  
 

7) Již na svém prvním jednání ORV přijala 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. Bylo zjištěno, že tato zásada v tomto 
roce nebyla ve všech případech dodržena. Na základě proběhlé diskuse a informací 
z jednání VV SH ČMS se ORV shodla na tom, že se situaci pokusí vyřešit interně a 
nikoli na shromáždění představitelů sborů před zraky funkcionářů republikových a 
krajských orgánů. Důrazně proto žádá všechny funkcionáře sborů, okrsků i okresního 
sdružení, aby se zasadili o dodržování tohoto pravidla a navrhuje VV, aby v tomto 
smyslu přijal příslušné usnesení.  
 
Dále proběhla široká a dlouhá diskuse na téma požárního sportu. Z ní vyplynulo, že 
členská základna o něj nejeví výrazný zájem. Při pátrání po příčinách se ukázalo, že 
většina  není ochotná pracovat na postupném zlepšení a dopracovat se k výkonům na 
úrovi nejlepších družstev okresu. Se svými současnými výkony nevidí možnost 
dobrého úmístění a proto nemají zájem se požárnímu sportu věnovat. Za příčiny svých 
neúspěchů pak obvykle považují zejména výkon svého stroje a domnívají se, že 
činnost lepších družstev je způsobena i štědrými dotacemi jejich obcí. Za častou 
příčinu svého neúspěchu také bývá považován nedostatek sportovně schopných 
jedinců ve sboru.  
Při diskusi se ukázalo, že alespoň z části se určitě jedná o chybné předpoklady, ale je 
pravděpodobné, že hned tak nevymizí. Příčiny neúspěchů jsou obvykle hledány na 
těch nejjednodušších místech bez příliš velkého sebekritického pohledu. Proto ORV 
bude na toto téma i nadále diskutovat a hledat řešení. Jednou z možností je vyzkoušet 
v praxi, jaký vliv na pořadí v soutěži by mělo zavedení například jednotného stroje. 
ORV se shodla v tom, že je třeba ve sborech hledat talentované a zaujaté jedince a 
dbát o jejich další rozvoj, aby bylo možno vytvářet výběrové týmy a postup na krajské 
kolo nebyl považován za trest.  
 

8) Po projednání ORV ponechává v platnosti výkonnostní limity pro postup na okresní 
soutěž v PS schválené usnesením ORV 1-2012-4 i pro rok 2013. Ačkoli těchto limitů 
v letošním roce nikdo na druhých a dalších místech na okrskových kolech nedosáhl, 
jejich splnění je v možnostech mnoha družstev a jsou motivujícím prvkem pro jejich 
další zlepšení.  
 

9) Vedoucí ORV předložil k seznámení členům ORV Zprávu o činnosti ORV za rok 
2012 připravenou pro Shromáždění představitelů v Kařeze 10.11.2012. Žádný člen 
ORV proti ní nevyslovil žádné námitky.  
 

10) Vzhledem k pracovním povinnostem se pozvaný zástupce ÚO HZS Rokycany J.Huml 
na jednání nemohl dostavit. Tento bod byl odložen.  
 

11) Vedoucí ORV předložil návrh Plánu práce na rok 2013. Členové ORV se s ním 
seznámili a dohodli se, že v případě potřeby bude aktualizován v průběhu roku.  
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12) Různé 
-postupuje vytváření seznamu volacích znaků JSDHO okresu Rokycany. Podklady 
předaly II, III, IX, X a XI okrsek.   
-vedoucí ORV informoval o vytváření celorepublikového kalendáře soutěží TFA a 
připomněl i diskusi na minulém jednání na toto téma.  
 

13) Proběhla diskuse a následně volba stálého vedoucího ORV. Nejvědší podporu získal 
návrh na zvolení Michala Lišky. Na jejím základě ORV navrhuje VV a shromáždění 
představitelů sborů schválit do této funkce a rovněž za člena VV Michala Lišku. Jeho 
zastupováním byl pověřen Josef Krátký vzhledem k šíři úkolů ORV a pracovní 
vytíženosti nového vedoucího. 

 
 
Usnesení : 

4-2012-1 
ORV schvaluje navržený program jednání.  
 
4-2012-2 
ORV schvaluje jako zapisovatele Vladislava Strejce a pověřuje ověřením zápisu 
Vladimíra Lišku a Josefa Humla 
 
4-2012-3 
V roce 2012 bylo zahájeno plnění všech úkolů, které byly radě uloženy dlouhodobým 
plánem definovaným v dokumentu Předpoklady fungování ORV OSH Rokycany z ledna 
letošního roku. Krátkodobé úkoly byly splněny a plnění dlouhodobých je pravidelně 
kontrolováno. 

 
4-2012-4 
ORV bere na vědomí informaci o záměru využití dotace Plzeňského kraje. 
 
4-2012-5 
ORV bere na vědomí informaci o postupu vytváření Sborníku praktických cvičení a 
ukládá svým členům do příštího jednání odevzdat alespoň jeden zpracovaný příklad. 
 
4-2012-6 
ORV považuje stav přípravy Kalendáře hasičských soutěžíza neuspokojivý.    

 
a) ORV žádá sekretariát OSH, aby radě předkládal všechny návrhy na zařazení do 
kalendáře soutěží k posouzení a vyjádření a všechny další informace o soutěžích na 
území OSH.   
b) Žádá rovněž všechny pořadatele, aby včas zveřejňovali propozice soutěží, způsob 
hodnocení a další náležitosti. Rovněž je žádá, aby po každé soutěži zveřejnili její 
výsledky. 

 
4-2012-7 
Bylo zjištěno, že i v letožním roce se v rámci plnění disciplín hasičských soutěží 

vyžadovalo na některých soutěžích pití piva či alkoholu.  
 

a) Důrazně proto žádá všechny funkcionáře sborů, okrsků i okresního sdružení, aby se 
zasadili o zrušení těchto nebezpečných zvyklostí.  
b) Navrhuje VV, aby v tomto smyslu přijal příslušné usnesení.  
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c) Ukládá členům ORV hovořit při vhodných příležitostech o požárním sportu, 
podporovot zájem o něj a vyvracet falešné domněnky a mýty. 

 
 
4-2012-8 
ORV ponechává pro rok 2013 v platnosti výkonnostní postupové limity pro okresní soutěž 
v PS podle usnesení ORV 1-2012-4 
 
4-2012-9 
ORV bere na vědomí Zprávu o činnosti ORV za rok 2012 
 
4-2012-10 
Odloženo 
 
4-2012-11 
ORV schvaluje návrh Plánu své práce na rok 2013 
 
4-2012-12 
a) Ukládá členům ORV pokračovat ve vytváření seznamu volacích znaků.  
b) V rámci posílení sportovních aktivit mezi širší členskou základnu trvá úkol členů ORV 

zjistit ve sborech zájem o soutěže typu TFA „Železný hasič“ případně o zavedení 
kategorie veteránů nad 40 (35) let.  
 

4-2012-13 
a) ORV navrhuje VV a shromáždění představitelů sborů schválit do funkce vedoucího 
ORV a rovněž za člena VV Michala Lišku.   
b) Zastupováním vedoucího ORV rada pověřuje Josefa Krátkého. 
 
 
 
 
Zapsal: Vladislav Strejc 
 
Ověřili: Vladimír Liška, Josef Huml 


