
 

 

  

 

 

Schůze 3/2020 - ORR OSH Ústí nad Orlicí  

 

konaná dne 05. října 2020 od 16:00 hodin v Ústí nad Orlicí 

 

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    ________ANO__________, 

Petr Vyčítal  - člen ORR    ________ANO__________, 

Pavel Zeman  - člen ORR    ______nepřítomen________, 

 

Přítomní hosté: 

 
 

 

 

______________________    Mgr. Jan Růžička _______________________ 

 

______________________     Lenka Břízová _______________________ 

 

Ostatní hosté: 
 

______________________         Leoš Minář     _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

 

 

Okresní sdružení 
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Ad. 8. Diskuse ........................................................................................................................ 3 
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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. Technické a organizační záležitosti ORR 

Vedoucí ORR seznámil přítomné členy s technickoorganizačním zabezpečením 

činností ORR. Nikdo z přítomných členů neprojevil zájem zajišťovat administrativní činnosti 

ORR. Z tohoto důvodu v souladu se souborem předpisů SH ČMS – I / 7 – 2017 - Statutem 

odborných rad čl. 3 si přítomní členové ORR zvolili tajemníka ORR (s hlasem poradním) 

Leoše Mináře, který byl na jednání pozván z důvodu zajištění školení rozhodčích a s návrhem 

vedoucího odborné rady souhlasil. Starosta OSH s ustanovením funkce tajemníka souhlasil a 

návrh schválil. Zástupcem vedoucího ORR byl jmenován Richard Nosek.  

 

 Dle statutu čl. 3: Činnost odborných rad - OR pracují dle vlastních plánů práce 

schválených příslušným výkonným výborem. Ze svého středu volí tajemníka, který vede 

příslušnou dokumentaci OR.  

Náplň činnosti OR podle odborností - 7.1. Odborná rada represe - okresní  

 ve spolupráci s HZS se podílí na odborné přípravě velitelů, strojníků, dalších 

specialistů a členů jednotek SDH obcí  

 pomáhá SDH v zabezpečení jejich činnosti  

 prostřednictvím okrsků pomáhá v plnění úkolů SDH  

 organizuje zkoušky odbornosti Hasič II. a III. stupně  

 pomáhá organizovat a zabezpečovat soutěže v okrese a okrscích, poskytuje 

pomoc SDH v organizaci místních soutěží  

 ve spolupráci s HZS provádí přípravu a přezkoušení rozhodčích PS  

 organizuje porady velitelů okrsků SDH a JSDH  

 podílí se na provádění kontrol a prověrek SDH ve spolupráci s OÚ a JSDH  

 poskytuje poradenství jednotkám sboru dobrovolných hasičů a jejím 

zřizovatelům  

 pečuje o kvalitu veřejného vystupování SDH a poskytuje sborům potřebnou 

pomoc.  

 

Ad. 3. Plán činnosti ORR do konce roku 2020 

Přítomní členové ORR se dohodli (bude upřesněno v souladu s nařízením vlády ČR  

k opatření proti šíření COVID-19), že poslední jednání ORR 2020 se bude konat jako 
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výjezdní zasedání dne 27. listopadu 2020 od 17:00 hodin v Lanškrouně. Jako hosté budou 

pozváni starosta OSH, Lenka Břízová a zástupce HZS Ústí nad Orlicí. 

 

Ad. 4. Vyhodnocení VC Ústeckoorlicka 

Zástupce za VCÚ a člen ORR Jan Beneš informoval: 

 VC Ústeckoorlicka se po dohodě ze dne 02. června 2020 nekonala 

 Příspěvky z roku 2020 přecházejí do roku 2021 

 OK v PS se bude i v příštích letech započítávat do VCÚ. 

 

Ad. 5. Zkoušky rozhodčích PS (rok 2020 a 2021) 

Leoš Minář - RI - informoval, že v roce 2020 se dostavilo k přezkouškám 27 ze 46 

rozhodčích, kteří mají přezkoušení v roce 2020, z nichž 2 rozhodčí u zkoušky neprospěli. Na 

základě informací zveřejněných na stránkách dh.cz je vzhledem k situaci s COVID-19 možné 

přezkoušení odložit na rok 2021. V souladu s tím se přezkoušení 19 rozhodčích uskuteční 

v roce 2021 společně se školením nových rozhodčích. 

 

Ad. 6. Metodická činnost členů ORR - rozdělení okrsků 

Členové ORR se dohodli na rozdělení okrsků. Metodici okrsků osloví velitele okrsků a 

domluví se na vzájemné spolupráci. Výbory jednotlivých okrsků se mohou obracet se 

žádostmi o pomoc při organizování Praktických výcviků a soutěží v PS na své metodiky. 

Metodikem pro Požární sport bude Leoš Minář - rozhodčí instruktor. 

 

Jednotlivý metodici mají přidělené následující okrsky.  

 Richard Nosek   1, 5, 12  

 Milan Pirkl    2, 3, 4 

 Jan Beneš    6, 13, 16 

 Petr Vyčítal   7, 10, 11 

 Pavel Zeman   8, 15, 18 

 Milan Kotyza    9, 19, 23 

 Ing. Vladimír Makeš 14, 17, 27 

 Josef Štefek   20, 21, 26 

 Pavel Pech   22, 24, 25 

 

Mapka je přílohou této zprávy. 

 

Ad. 7. Náměty na činnost ORR 

Návrhy a podněty k činnosti rady budou projednány na příštím jednání ORR. 

V roce 2021 se budou jednání ORR konat v pondělí od 17 hodin dle Plánu práce ORR, 

který bude předložen ke schválení na jednání ORR v Lanškrouně dne 27. listopadu 2020. 

  

Ad. 8. Diskuse 

 

Mgr. Jan Růžička  

 informace z VV OSH 

 informace o patronech okrsků  

 informace o dotacích (2 kladiny na PS v Mladkově) 

 termín OK v PS bude 12. 06. 2021 v Mladkově 

 termín OK Plamen 28. / 29. 05. 2021 v Mladkově  

 stížnost na hlavního rozhodčího v soutěži 26. 09. 2020 na Dolní Moravě 

o návrh odpovědi vypracuje Leoš Minář 

 



   

 

4 

 

 

Členové ORR 

 webové stránky 

 mapa metodiků 

 založen orr.uo@seznam.cz pro komunikaci a zasílání dokumentace pro ORR 

 

Další diskuse byla neformální a nevyžaduje zápis 

 

Ad. 9. Závěr 

Vedoucí ORR přítomným poděkoval za účast a schůzi ukončil. 

 

Příští schůze se uskuteční dne 27. listopadu 2020 od 17 hod. v Lanškrouně  

 

 

Za ORR: Ing. Vladimír Makeš  zapsal: Leoš Minář  zápis ověřil: Richard Nosek 


