
Zápis z jednání ORV OSH Rokycany konaného dne 4. 11. 2013 od 16 
hod. v kanceláři OSH Rokycany 

Přítomni: Michal Liška, Jiří Vávra, Ludvík Svoboda ml., Petr Volín, Josef Krátký, Petr Dongres, Josef  
                  Huml 
Omluveni: Marcel Zrůst 
Hosté: Vladimír Strejc 
Program:   

1. Zahájení 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Informace o cvičeních a školeních v okrscích za uplynulý rok 
4. Plánované akce na zimu 2013/2014 
5. Hodnocení soutěží za rok 2013 
6. Příprava na zkoušky Hasič III. 
7. Školení ve spolupráci s HZS ÚO RO  
8. Informace o termínech soutěží v roce 2014 
9. Plán práce na rok 2014 

 
Jednání:  

1. Zahájení provedl vedoucí ORV Liška Michal, přivítal přítomné a navrhl program jednání. 
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Luděk Svoboda a 

Petr Dongres .  
Zapisovatelem byl zvolen Petr Volín.  

3. Informace o cvičeních a školeních v okrscích za uplynulý rok:  
• Kornatice  

- použití proudů „D“, „C“, „WAP“ 
- vyhledávání osob  
- pořadový výcvik 
- hydranty + PS 8 

• Holoubkov – 0 
• Cheznovice – 0 
• Němčovice  

- hašení auta + vyproštění osob 
• Zbiroh 

- vyhledávání osob – okrsek (okolí Týčku) 
- záchrana osob z výšky 
- školení DN 

• Radnice  
- v jednotce školení dle ročního plánu vydaného HZS 

• Mirošov  
- s veliteli okrsku o „novotách“ 

 
 

 



4. Plánované akce na zimu 2013/2014 
- Radnice – příprava na Floriánské slavnosti, oprava hasičské zbrojnice 
- Zbiroh – zazimování techniky 
- Cheznovice – zazimování techniky, školení zdravovědy 
- Němčovice – školení zdravovědy, rozvoj Soptíků 
- Holoubkov – dodělání VW Transporter 
- Kornatice – přestavba Pick up na RZA 
- Mirošov – záchrana z vodní hladiny (led), zazimování techniky 

 
 

5. Hodnocení soutěží za rok 2013, kterých se dané sbory zúčastnily: 
- Kornatice – účast na soutěži v Kamenném Újezdu (7 družstev, 2x ženy) 
- Holoubkov – okrsková soutěž v PS 
- Němčovice – okrsková soutěž v PS, účast v okresním kole PS, Prd-Cup Bujesily 
- Cheznovice – pořádání a účast na Vojčově memoriálu 
- Zbiroh – okrsková soutěž v PS, Prd-Cup Bujesily, 2x účast na soutěži mimo kraj –  

                Příbram, Volyně 
- Radnice – účast na Vojčově memoriálu, účast na Procházkově memoriálu 
- Mirošov – Prd-Cup Bujesily a účast na soutěži v Kamenném Újezdu 

 
 

6. Příprava na zkoušky Hasič III. 

Možnost na webu DH.cz stáhnout okruhy, témata a testy potřebné k plnění odbornosti Hasič 
III. Termín zkoušek předběžně schválen na 7. března 2014 a přihlášky podat nejdéle do  
28. února 2014. 
 

7. Školení ve spolupráci s HZS ÚO RO 

Školení první pomoci ve spolupráci s ZZS. Pro jednotky vybavené prostředky pro záchranu 
z vodní hladiny, kurz práce na vodě. Pro jednotky, které vlastní lodní motor o výkonu větším 
než 5 kW nutnost školení VMP (vůdce malých plavidel) – kurz bude probíhat na ZÚ Zbiroh cca 
květen.  

8. Informace o termínech soutěží v roce 2014 –byly schváleny termíny soutěží do celostátního 
kalendáře hasičských akcí. 

Informace  o soutěži ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel ve Zbirohu, datum konání 
20. září 2014.  

9. Plán práce na rok 2014 
a) Příprava na zkoušky Hasič III. 
b) Příprava okrskových a okresních soutěží 
c) Příprava TFA soutěží 
d) Příprava družstev na krajskou soutěž 
e) Příprava družstev na okrskové cvičení  
f) Vyhodnocení soutěží, zhodnocení školeních 



g) Vyřešit Litohlavy – okrsek 

Usnesení: 

1) ORV schvaluje navržený program jednání 
10. ORV schvaluje jako zapisovatele Petra Volína a pověřuje ověřením zápisu Luděk Svoboda a 

Petr Dongres .  
2) ORV bere na vědomí informace o cvičeních a školeních v jednotkách 
3) ORV bere na vědomí plánované akce na zimu 2013/2014 
4) ORV bere na vědomí zhodnocení soutěží, na kterých se sbory účastnily 
5) ORV odsouhlasila termín a podmínky pro plnění zkoušky Hasič III.  
6) ORV bere na vědomí školení pořádané HZS, nutno doladit určité termíny se zástupci HZS RO 
7) ORV bere na vědomí termín soutěže ve vyprošťování – Zbiroh, a taká soutěže zařazené do 

celostátního kalendáře 
8) ORV odsouhlasen plán práce na rok 2014 

Zápis zapsal: Petr Volín      __________________________ 

Zápis ověřili: Ludvík Svoboda ml.    ______________________ 

                       Petr Dongres      ______________________ 


