
Okresní sdružení hasičů ČMS, Lanškrounská 2, Svitavy 

Shromáždění představitelů okresu Svitavy konaného 17.11.2012 v Jedlové 

Zpráva o činnosti Odborné rady velitelů okresu Svitavy za rok 2012 

 

Odborná rada velitelů okresu Svitavy je tvořena sedmnácti členy – kde je šestnáct zástupců jednotlivých 

okrsků SDH okresu Svitavy a zástupce Hasičského záchranného sboru Svitavy. Jednání odborné rady 

velitelů se účastní také starosta našeho okresního sdružení. Na počátku letošního roku odstoupil z funkce 

vedoucího ORV a ukončil činnost v radě můj předchůdce, zástupce okrsku Jevíčko pan František Skácel, 

tento okrsek tedy v současné době nemá v ORV svého zástupce. Prosím proto zástupce z Jevíčka, aby v 

okrsku toto projednali a nominovali nového zástupce do rady. Pro letošní rok byla naplánována 4 jednání 

rady. Tato jednání probíhají v plánovaných termínech s průměrnou účastí, což je pochopitelné s ohledem 

na to, že všichni někde pracujeme. 

 

Na prvním jednání proběhlo schválení plánu práce pro rok 2012. Členové rady byli zástupcem HZS 

seznámeni s termíny a místy konání cyklické odborné přípravy V16 a S8 velitelů a strojníků jednotek 

JPOII a JPOIII. Kurz pro nové nositele dýchací techniky proběhl ve dnech 16. a 17. 3.2012 ve Svitavách. 

Dále zástupce HZS informoval o připravovaném školení pro jednotky předurčené pro zásahy při 

dopravních nehodách. Ze strany HZS nám také byla nabídnuta možnost provádět některé části odborné 

přípravy po dohodě s veliteli stanic ve spolupráci s HZS. Velitelé stanic HZS mohou také poskytnout 

vypracované podklady pro jednotlivá témata odborné přípravy. Tato forma odborné přípravy je v letošním 

roce využívána.  

 

Bylo provedeno rozlosování pořadí soutěžících družstev z jednotlivých okrsků na startu pro II. kolo 

(okresní) soutěže v PS, která se uskutečnila dne 30.6.2012 ve Vítějevsi. 

Členové rady byli na závěr starostou okresního sdružení informováni o osobách oprávněných provádět 

školení rozhodčích pro požární sport. Jsou to pan Jiruše, pan Počka a pan Hutař. Osoby oprávněné pro 

školení odbornosti „Hasič II a III“ jsou pan Počka a pan Maiwald. 

 

Rád bych řekl pár slov k dotacím. Pardubický kraj dostál svému slovu a v letošním roce mezi hasiče 

rozdělil 4.935 tisíc korun. Pro náš okres to znamená, že pět sborů si pořídilo dopravní automobil, nebo 

CASku. Mnoho dalších sborů díky dotacím doplnilo věcné vybavení, provedli opravy a podobně. 

Doufám, že se podaří časem tyto prostředky navýšit tak, aby spolu se státními dotacemi bylo možné 

rychleji obměňovat, nebo repasovat techniku a věcné prostředky. To s čím některé jednotky musí jezdit k 

zásahům někdy vypadá, jako že v muzeu mají vycházky. A to i přes to, že zejména kolegové ze 



Svitavského HZS nám pomáhají, jak jen to jde. 

  

Květnové jednání bylo vedeno především v duchu příprav na druhé postupové kolo (okresní) soutěže v 

požárním sportu. Byli jsme také seznámeni s výsledky zkoušek Hasič II. a III. stupně.  

Započaly také přípravy na velké cvičení, které se uskutečnilo v září na letišti v Lezníku ve dnech 20. - 21. 

září. Toto rozsahem mimořádné taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů 

krizového řízení Pardubického kraje si kladlo za cíl provozování materiální základny humanitární pomoci 

v působnosti Hasičského záchranného sboru České republiky, určené pro obyvatelstvo postižené 

rozsáhlou povodní. Na letištní ploše vyrostly stany, ve kterých bylo umístěno kompletní zázemí 

poskytující základní pomoc evakuovaným osobám od umývárny přes ubytování pomoc psychologa, 

červeného kříže a podobně. Tohoto cvičení se účastnil, v roli organizátora HZS Pardubického kraje, 

Základny logistiky Skuteč, Hlučín a Zbiroh, členové občanského sdružení Patriot, Český červený kříž a 

také členové JSDH obcí Dětřichov u Moravské Třebové, Hradec nad Svitavou, Litomyšl - Nedošín, 

Litomyšl - Nová Ves, Pustá Kamenice, Strakov, Široký Důl a Hrušová. Tohoto cvičení se účastnila celá 

řada hostů, starostů měst a obcí, pracovníků krizového řízení obcí a novinářů. Toto cvičení bylo 

hodnoceno jako velmi zdařilé a mám upřímnou radost z toho, že k tomu přispěli také dobrovolní hasiči z 

jednotek předurčených právě pro tento typ událostí. Jako tečku za cvičením si dovolím citovat z Usnesení 

Bezpečnostní rady Pardubického kraje ze dne 31. října 2012: Bezpečnostní rada Pardubického kraje 

vyslovuje poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a provedení cvičení HUMANITÁRNÍ POMOC 

2012“, uskutečněném ve dnech 20. a 21. září 2012 v Poličce. Podepsán: Mgr. Radko Martínek, hejtman 

Pardubického kraje a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje. 

 

Na říjnovém jednání rady se rozproudila živá diskuse zejména o organizačním a časovém rozvrhu 

druhého (okresního) kola soutěže ve Vítějevsi. Je nutné pro příště zvážit, zda je v případě dvou pokusů 

požárního útoku nebude lepší organizovat plnění dvou disciplín souběžně tak, aby soutěž byla 

zvládnutelná v rozumném čase. Zde vidím velký prostor pro komisi pro sport a očekávám její návrhy, o 

kterých se bude diskutovat na jarním jednání rady. V bodu věnovaném pohárovým soutěžím byla 

diskutována především otázka bezpečnosti soutěžících při pohárových soutěžích. Vedení OSH a ORV 

apelují 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. Zástupce HZS 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. V další části varoval před amatérskými úpravami technických prostředků a výstroje 

hasičů, kde v případě úrazu vznikají velké problémy s odškodněním. 

 



Poslední jednání v letošním roce nás teprve čeká, proběhne až v prosinci. Na tomto posledním jednání 

pravidelně hodnotíme záležitosti jako školení v oblasti represe, vývoj požárovosti v roce a spolupráci 

mezi jednotkami SDH a HZS. Zde bych rád již nyní poděkoval zástupcům HZS za velmi dobrou 

spolupráci a zejména pak za snahu organizovat odbornou přípravu a různé kurzy v čase víkendů, protože 

většina z nás nemá možnost se těchto setkání účastnit v průběhu týdne. Úplně posledním bodem bude 

příprava plánu práce ORV na rok 2013. 

 

Závěrem mi dovolte poděkovat členům rady za jejich práci, Vám přítomným za pozornost a ještě Vás 

poprosím, abyste všem členům jednotek poděkovali za jejich nasazení a na Vašich valných hromadách 

jim popřáli pevné zdraví.  

Děkuji. 

Ing.Bc. Miroslav Vacek 

vedoucí odborné rady velitelů okresu Svitavy 


