
Okresní sdružení hasičů ČMS, Lanškrounská 2, Svitavy 

Zápis ze schůze Odborné rady velitelů č. 003 ze dne 7.9.2015 

 

 
Datum jednání:  7.9.2015 

Přítomno:  viz. prezenční listina, omluveni p. Baránek a p. Toman 

 

Program jednání:   

1. Zhodnocení II, III a IV kol v požárním sportu. 

2. Zhodnocení pohárových soutěží v okrese 

3. Zhodnocení závodů okresní ligy 2015. 

4. Požárovost za první pololetí roku 2015. 

5. Rozbor práce jednotek ze strany HZS, návrhy a připomínky. Hodnocení námětových a  

    prověřovacích cvičení v roce 2015 
 

    

Stálé body jednání podle schváleného plánu práce. 

V krátkosti byla provedena rekapitulace bodů z minulých jednání. 

 
1. Zhodnocení II, III a IV kol v požárním sportu. 

 

Předseda ORV ve svém vystoupení velmi dobře hodnotil průběh a organizační zabezpečení 

společné okresní soutěže mládeže – Plamen a II kola soutěže v požárním sportu. Označil za 

správné rozhodnutí používat jednotný stroj FOX III.  Následně na to navrhuje ve spolupráci s KRV 

koordinovat termíny okresních kol v kraji tak, aby bylo všem okresům umožněno na své soutěži 

používat krajské stroje FOX III. V závěru informoval o záměru Krajského sdružení hasičů 

v Pardubicích pořídit další stroj FOX III. 

 

Dále byla diskutována společná soutěž v požárním sportu pardubického a hradeckého kraje 

v Lanškrouně. Všichni členové rady velitelů, kteří se této soutěže účastnili, negativně hodnotili 

výkon hlavního rozhodčího soutěže a některých dalších funkcionářů soutěže, a to jak 

v rozhodování, tak v organizaci soutěže. 

 

2. Zhodnocení pohárových soutěží v okrese 

 

Členové rady podali informaci o pořádaných pohárových soutěžích a jejich průběhu. Na základě 

zkušeností v okrese doporučil Ing. Kubík zajistit si na soutěže jak pohárové tak postupové 

přítomnost kvalifikovaného zdravotníka s odpovídajícím vybavením. 

 
3. Zhodnocení závodů okresní ligy 2015. 

 

Starosta OSH informoval přítomné o dosavadním průběhu ligy s tím, že letošní ročník 

okresní ligy zatím není uzavřen a průběžné výsledky jednotlivých soutěží jsou dostupné 

na webu OSH. 

 
4. Požárovost za první pololetí roku 2015. 

 

Ing. Kubík podal informaci o vývoji v okresu. Zdůraznil, že zejména suché letní počasí 



způsobilo velký nárůst počtu požárů zejména v lesních porostech a v zemědělství. V rámci 

okresu nebyly zaznamenány žádné připomínky k postupu hasičů při zásahové činnosti. 

Ocenil spolupráci s jednotkami JSDH v okrese. 

 
5. Rozbor práce jednotek ze strany HZS, návrhy a připomínky. Hodnocení námětových a  

    prověřovacích cvičení v roce 2015 

 

Přítomní členové rady podali informaci o průběhu a organizaci námětových a 

prověřovacích cvičeních ve svých okrscích. Diskutována byla zejména otázka námětů pro 

jednotky JPO V, kde je nutné se zaměřit i na jiná témata a stále neopakovat dálkovou 

dopravu vody. 

 

 
Ve Svitavách dne 7.9.2015 

Zapsal: Ing.Bc. Miroslav Vacek 

 

 

 

 

 


