
 

 

  

 

 

Schůze 1/2021 - ORR OSH Ústí nad Orlicí  

 

konaná dne 05. května 2021 od 18:10 - 18:50 hodin on-line. 

 

Přítomní členové Odborné rady represe: 

 

Ing. Vladimír Makeš  - vedoucí ORR    ________ANO__________, 

Richard Nosek - zástupce vedoucího ORR   ________ANO__________, 

Leoš Minář  - tajemník ORR   ________ANO__________, 

Jan Beneš  - člen ORR    ________ANO__________, 

Milan Kotyza  - člen ORR    ________ANO__________, 

Pavel Pech  - člen ORR     ______nepřítomen________, 

Milan Pirkl  - člen ORR    ________ANO__________, 

Josef Štefek  - člen ORR    ______nepřítomen________, 

Petr Vyčítal  - člen ORR    ________ANO__________, 

Pavel Zeman  - člen ORR    ______nepřítomen________, 

 

Přítomní hosté: 

 
 

 

 

______________________    Mgr. Jan Růžička _______________________ 

 

______________________     Václav Skalický _______________________ 

 

Ostatní hosté: 
 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

 

 

Okresní sdružení 
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Program: 
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Ad. 1. Zahájení a seznámení s programem 

Vedoucí ORR přivítal hosty a přítomné členy ORR na schůzi a seznámil je 

s programem. 

 

Ad. 2. Okrsková kola 

Okrsková kola mohou okrsky pořádat libovolně až do 31.10.2021 - nejsou nutností pro 

postup na OK v PS 

 

Ad. 3. Okresní kolo 

Okresní kolo v PS se bude konat formou jen PÚ pokud: 

 to opatření umožní, 

 bude zájem o účast z SDH (dostatek družstev), 

 zjistit (udělat průzkum) kolik družstev by na takové OK v PS přijelo (text na 

okrsky a SDH viz níže), 

 ORR se sejde po 25. 05. 2021 a dle počtu přihlášených družstev a dle aktuální 

epidemiologické situace bude rozhodnuto, zda OK v PS budeme pořádat a když 

ano, tak jak to organizačně zajistit. 

 

Text na okrsky a SDH 

 

„Dnes je již jisté, že okresní kolo v požárním sportu plánované na 12. 06. 2021  

v Mladkově se nebude moci realizovat ve standardním formátu. Ze strany VV OSH a ORR  

je snaha, pokud to platná epidemiologická opatření v té době alespoň trochu umožní, okresní 

kolo v požárním sportu uskutečnit formou pouze požárních útoků družstev, která by přijížděla 

pouze na cca 30 minut k provedení svých útoků a zase z místa soutěže odjela. Požární útoky 

by byly prováděny dle platných pravidel požárního sportu s vlastním vybavením včetně 

požární stříkačky. 

Podmínkou účasti na okresním kole v Mladkově 12. 06. 2021 by nebyla účast na 

okrskovém kole. Okrsková kola můžou okrsky bez návaznosti na postup organizovat kdykoliv 

do konce října 2021. 

Abychom mohli dopředu organizačně tuto akci připravit, potřebujeme znát počet 

družstev, která by se zúčastnila. Z tohoto důvodu se obracíme na všechny starosty okrsků, 

velitele okrsků, starosty SDH a velitelé SDH, aby zjistili mezi svými členy zájem o účast  

na okresním kole v požárním sportu provedeného tímto způsobem a nejpozději  

do 25. května 2021 nahlásili jmenovitě družstva, která mají zájem o účast na e-mail OSH Ústí 

nad Orlicí:  oshuo@seznam.cz 

Samozřejmě není jisté, zda i s tímto omezením bude možné okresní kolo dne  

12. 06. 2021 uspořádat, ale pokud by to možné bylo a byl by zájem i z vaší strany,  

tak se pokusíme okresní kolo v Mladkově uspořádat. 

Předem děkujeme za spolupráci.“. 
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Ad. 4. Cvičení okrsků 

Společná cvičení okrsků za rok 2021 bude ke splnění podmínek stačit pouze jedno ve 

druhém pololetí. 

 

Ad. 5. Diskuse 

Diskuse byla neformální a nevyžaduje zápis 

 

Ad. 6. Závěr 

Vedoucí ORR přítomným poděkoval za účast a schůzi ukončil. 

 

Příští schůze se uskuteční podle možností dle aktuální situace  

 

 

Za ORR: Ing. Vladimír Makeš   


