
Zápis z jednání č. 03/2012 

 

Odborné rady velitelů OSH Svitavy 

 
 

Datum jednání:  1.10.2012 

Přítomno:  viz. presenční listina 

 

Program jednání: 1. Stálé body jednání podle schváleného plánu práce. 

   2. Hodnocení II., III. A IV. Kol soutěže v požárním sportu.  

3. Hodnocení pohárových soutěží v okrese Svitavy 2012. 

4. Hodnocení okresní ligy 2012. 

5. Požárovost v 1 pololetí 2012. 

6. Školení v oblasti represe ve druhém pololetí roku 2012. 

    

ad: 1. Stálé body jednání podle schváleného plánu práce. 

V krátkosti byla provedena rekapitulace bodů z minulých jednání. Novým členem rady velitelů je 

pan Daniel Žák z Bystrého, tel: 734856229, zakdaniel@seznam.cz 

 

ad: 2. Hodnocení II., III. A IV. Kol soutěže v požárním sportu.  

K hodnocení druhého kola (okresního) soutěže ve Vítějevsi proběhla živá diskuse zejména o 

organizačním a časovém rozvrhu soutěže. Je nutné pro příště zvážit, zda je v případě dvou pokusů 

požárního útoku nebude lepší organizovat plnění dvou disciplín souběžně. Pan Jiruše seznámil 

zůčastněné s výsledky a průběhem krajského a republikového kola v požárním sportu. Padl návrh v 

příštím roce doporučit okrskům termín konání okrskových soutěží, aby nedocházelo k souběhu s 

pohárovými soutěžemi. Po diskusi v okrscích bude tento návrh opět projednán. 

 

ad: 3. Hodnocení pohárových soutěží v okrese Svitavy 2012. 

V tomto bodu byla diskutována především otázka bezpečnosti soutěžících při pohárových 

soutěžích. Vedení ORV apeluje na pořadatele pohárových soutěží, aby vždy zajistili použití 

přetlakových ventilů a dalších prvků bezpečnosti - zejména používání ochranných přileb. 

Diskutována byla také možnost omezení výkonu strojů při soutěžích s dětmi. 

 

ad: 4. Hodnocení okresní ligy 2012. 

Pan Jiruše seznámil s průběhem již desátého ročníku okresní ligy. Poslední soutěž proběhla v 

Sádku. V současné době se ligy účastní více než 45 družstev mužů, 24 družstev žen a 9 družstev 

seniorů. Vyhlášení výsledků ligy proběhne 3.11. v Poříčí. Podrobné výsledky jsou na internetu. 

 

ad: 5. Požárovost v 1 pololetí 2012. 

Velitel stanice Polička Ing. Kobík seznámil přítomné s vývojem událostí v roce 2012. Konstatoval, 

že na počátku roku byl zaznamenán zvýšený počet požárů, na konci prvního pololetí pak nastal 

mírný útlum. Dílčí statistiky jsou uveřejněny na stránkách Pardubického HZS. Pan Kubík dále 

sdělil přítomným tel číslo 950570213 na kterém je možné nahlásit operačnímu středisku pálení 

klestí. Upozornil i na možnost ohlášení pomocí internetové stránky HZS. V další části varoval před 

amatérskými úpravami technických prostředků a výstroje hasičů. 

 

ad: 6. Školení v oblasti represe ve druhém pololetí roku 2012. 

Všem zúčastněným byl předán seznam, plán kurzů ÚHŠ Janské Koupele a Bílé Poličany na druhé 

pololetí roku. 

 

Ve Svitavách dne 1.10.2012 

Zapsal: Ing.Bc. Miroslav Vacek 


