
Okresní sdružení hasičů ČMS, Lanškrounská 2, Svitavy 

Zápis ze schůze Odborné rady velitelů č. 002 ze dne 14.4.2014 
 

 

Stálé body jednání: 

1. Kontrola plnění úkolů z posledního jednání ORV 

2. Úkoly od ústředí SH ČMS 

3. Úkoly od HZS 

4. Zhodnocení událostí v okrscích – zásahy, námětová cvičení. 

 

Jednání ORV dne 14.4. 2014. 

 

1. Průběžné zhodnocení školení v I pololetí roku 2014. 

Zástupce HZS pan Kubík informoval přítomné o způsobu a rozsahu odborné přípravy velitelů a 

strojníků jednotek. Nově bude odborná príprava probíhat dle tabulky: 

Funkce 
Odborná příprava k získání 

způsobilosti 

Odborná příprava k prodloužení 

způsobilosti 

Velitelé družstev a velitelé jednotek SDH 

obcí a jednotek SDH podniků 
40 hodin 8 hodin každý rok 

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO 

II a JPO III 
40 hodin 16 hodin po pěti letech 

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO 

V a jednotek SDH podniků, které 

nedisponují CAS 

8 hodin 8 hodin po pěti letech 

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO 

V a jednotek SDH podniků, které disponují 

CAS 

16 hodin 16 hodin po pěti letech 

Motopilaři mají každý rok odbornou přípravu s přezkoušením v rozsahu 8 hodin . 

 

2. Hodnocení a příprava I kol v PS. 

přítomní členové byly seznámeni se stavem příprav na základní - okrsková kola v PS. Doporučuje se v 

šem organizátorům soutěží v PS, pohárových soutěží a soutěží ligy zapracovat do svých přihlášek do 

soutěže prohlášení přihlašovatele o tom, že všichni členové družstva byli řádně proškoleni o zásadách 

bezpečnosti práce a používání ochranných prostředků při soutěžích v požárním sportu. 

 

3. Organizační zajištění II kola ( okresního ) v PS. 

OZ II. kola soutěže  v Kamenci je umístěno na stránkách OSH. Startovní poředí soutěžních družstev 

bylo losováno na schůzi starostů okrsků ve Svitavách dne 26.3.2014. Pokud se některý okrsek 

nezůčastní, posouvají se ostatní družstva vpřed. Starosta OSH pan Jiruše požádal přítomné o zajištění 

dostatečného počtu rozhodčích z okrsků na okresní soutěž v Kamenci. 

 

4. Příprava a zabezpečení pohárových soutěží a okresní ligy Svitavska v PÚ. 

Letošní ročník ligy sestává z 11 soutěží. První soutěž proběhne dne 3.5.2014 v širokém Dole. Soutěže 

okresní ligy v požárním útoku jsou bez použití přetlakových ventilů. Závodníci na přihláškách 

podepisují prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí.  

 

 



5. Příprava technicko-organizačního zajištění Mistrovství světa Svitavy 2014 . 

Starosta OSH informoval, že je připraven rozpis potřebných prací a nároky na pomoc z okrsků. Bylo 

dohodnuto, že na jednání ORV předloží zástupci okrsků počty lidí a kontaktní informace na 

odpovědnou osobu, kteří pomohou dle rozpisu prací s přípravami MS ve Svitavách. O konkrétním 

počtu lidí a termínu budou starostové okrsků informováni na setkání koncem dubna ve Svitavách. 


