
 

 

  

   

 

Schůze 6/2022 - ORR OSH Ústí nad Orlicí  

 

konaná dne 11. listopadu 2022 od 16:30 hodin v Lanšperku 

 
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     ________ANO__________, 

Milan Pirkl  - člen ORR    ________ANO__________, 

Josef Štefek  - člen ORR    ________ANO__________, 

Petr Vyčítal  - člen ORR    ________ANO__________, 

Pavel Zeman  - člen ORR    ________omluven_______, 

 

Přítomní hosté: 

 
 

 

 

Václav Skalický ______________________ Karel Formánek - HZS 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

Ostatní hosté: 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Okresní sdružení 
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Program: 
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Ad. 2. Vyhodnocení celoroční činnosti .................................................................................. 2 

Ad. 3. Plán činnosti na rok 2023 ............................................................................................ 3 

Ad. 4. Diskuse ........................................................................................................................ 4 

Ad. 5. Závěr ............................................................................................................................ 4 

 

Ad. 1. Zahájení a seznámení s programem 

Vedoucí ORR přivítal hosty a přítomné členy ORR na výjezdním jednání a seznámil 

je s programem. 

 

Ad. 2. Vyhodnocení celoroční činnosti 

Jednání odborné rada represe se konalo celkem 7x z toho 1x on-line. 

 

Schůze 0/2022 - 31. ledna 2021 od 19:10 - 19:40 hodin on-line s programem: 

• Zkoušky a přezkoušky rozhodčích 

• Hasič III. a II. 

• Pilkaři 

 

Schůze 1/2022 - 21. února 2022 od 17:00 hod. v Ústí nad Orlicí s programem: 

• Kontrola zaslané dokumentace ze SDH a z okrsků za rok 2021 

• Zajištění setkání ORR a velitelů okrsků 

• Zajištění materiálů pro I. kolo soutěže v PS okrsků OSH Ústí nad Orlicí 

 

Schůze 2/2022 - 21. března 2022 od 16:00 hod. v Ústí nad Orlicí a od 17:00 hod. 

setkání s veliteli okrsků s programem: 

• Příprava na okresní kolo v požárním sportu 

• Výcvik SH ČMS SDH okrsku 

o ORR odhlasovala změnu v požadavcích na výcvik, nově je požadováno 

1 společné cvičení v rámci okrsku, ale s povinností ohlásit ORR místo  

a čas min. 14 dní předem, aby se mohl zástupce ORR OSH na cvičení 

podívat, získávat podněty pro další činnost, předávat dobrou praxi, 

pomoct s nedostatky, pomoct se zpracováním příslušné dokumentace 

atd. 

o ORR bude požadovat od velitelů okrsků materiál dle prezentace, která 

je samostatnou přílohou tohoto zápisu z jednání. Do požadovaných 

podmínek se započítá pouze cvičení, která budou řádně ohlášena a bude 

u nich zpracována odpovídající dokumentace, která bude mít všechny 

náležitosti. ORR připomíná, že dokumentace ke cvičení musí být 

potvrzena příslušnou autoritou, která toto cvičení schvaluje. 

• Propozice na okresní kolo v požárním sportu 

• Setkání ORR s veliteli okrsků OSH Ústí nad Orlicí 

• Kontrola zaslané dokumentace ze SDH a z okrsků za rok 2021 

• Zajištění materiálů pro I. kolo soutěže v PS okrsků OSH Ústí nad Orlicí 

• Soutěže v požárním sportu po okrscích 

• Přihlášky na okresní kolo 

• Rozhodčí na okresní kolo v požárním sportu 

• Zkoušky a přezkoušky rozhodčích požárního sportu 
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• Zkoušky odborností Hasič III. a II. 

• Kurz pilkařů 

• Tornádo na Moravě 

• Informace z jednání v Přibyslavi 

 

Schůze 3/2022 - 23. května 2022 od 17:00 hod. v Ústí nad Orlicí s programem: 

• Výběr rozhodčích na okresní kolo v požárním sportu 

• Rozlosování družstev na okresní kolo v požárním sportu - prodlouženo 31. 05.  

• Příprava na krajské kolo v požárním sportu 

• Rozhodčí na krajské kolo v požárním sportu 

• Soutěže v požárním sportu po okrscích 

• Stížnost - Zkoušky a přezkoušky rozhodčích požárního sportu 

 

Schůze 4/2022 - 27. června 2022 od 17:00 hod. v Ústí nad Orlicí s programem: 

• Vyhodnocení okrskových kol 

• Vyhodnocení okresního kola 

• Vyhodnocení krajského kola 

 

Schůze 5/2022 - 17. října 2022 od 17:00 hod. v Ústí nad Orlicí s programem: 

• Vyhodnocení VC Ústeckoorlicka  

• Příprava na setkání starostů po obvodech  

• Výjezdní zasedání ORR 

 

Schůze 6/2022 - 11. listopadu 2022 od 16:30 hodin v Lanšperku s programem: 

• Vyhodnocení celoroční činnosti 

• Schválení plánu činností na rok 2023 

 

Ad. 3. Plán činnosti na rok 2023 

• v únoru - březnu zorganizovat zkoušky odbornosti Hasič III. a Hasič II. 

(v případě zájmu členů SDH v okrese) 

• v únoru - březnu zorganizovat školení a přezkoušení rozhodčích v PS 

 

Schůze 1/2023 - 13. února 2023 od 17:00 hodin v Ústí nad Orlicí 

• Kontrola zaslané dokumentace ze SDH a z okrsků za rok 2022 

• Příprava na setkání ORR a velitelů okrsků 

• Příprava materiálů pro I. kolo soutěže v PS (okrsková kola) OSH Ústí nad 

Orlicí 

 

Schůze 2/2023 - 20. března 2023 od 16:00 hodin v Ústí nad Orlicí 

•  Příprava na okresní kolo v požárním sportu 

• Propozice na okresní kolo v požárním sportu 

• Setkání ORR a velitelů okrsků 

• Rozhodčí na okresní kolo v požárním sportu 

▪ zástupce HZS 

 

Schůze 3/2023 - 22. května 2023 od 17:00 hodin v Ústí nad Orlicí 

• Výběr rozhodčích na okresní kolo v požárním sportu 

• Rozlosování na okresní kolo v požárním sportu - Mladkov 10. 06. 2023 

• Příprava na krajské kolo v požárním sportu - Holice v Čechách 24. 06. 2023 

• Rozhodčí na krajské kolo v požárním sportu 
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Schůze 4/2023 - 26. června 2023 od 17:00 hodin v Ústí nad Orlicí 

•  Vyhodnocení okrskových kol v požárním sportu 

• Vyhodnocení okresního kola v požárním sportu 

• Vyhodnocení krajského kola v požárním sportu 

 

Schůze 5/2023 - 04. září 2023 od 17:00 hodin v Ústí nad Orlicí 

•  Příprava na setkání VV a starostů okrsků 

• Příprava na setkání starostů po obvodech 

• Vyhodnocení VC Ústeckoorlicka 

 

Schůze 6/2023 - 10. listopadu 2023 od 17:00 hodin v (bude upřesněno) 

• Vyhodnocení celoroční činnosti 

•  Plán práce na rok 2024 

 

Ad. 4. Diskuse 

Na jarním jednání s veliteli okrsků připomenout povinnost zasílat dokumentaci  

ze cvičení. Jednotliví metodici ORR si na jednání sezvou své přidělené velitele  

a projednají s nimi jednotlivé požadavky na spolupráci (cvičení, soutěže apod). 

 

Zaslat na velitele okrsků e-mail s termínem do 31. 01. 2023 na zaslání požadavků 

• Hasič III. a II. 

• Rozhodčí PS 

• Školení používání hasicích přístrojů a praktické používání 

 

Karel Formánek - HZS 

• Dotace - investiční neinvestiční 

• Ukrajina - sklad - 28 SH ČMS SDH 

• COVID - rozvoz materiálu 

• Hřensko - Vysoké Mýto, Choceň, Letohrad 

• Personální změny HZS, výběrové řízení 

• Odborná příprava 

• Školení - velitelé, strojníci bez a s cisternami 

• Pilkaři 

• Druhy cvičení a postup ohlašování 

 

Milan Kotyza 

Pilkaři - 67 vyškolených úspěšně splnilo v lokalitě Letohrad-Kunčice 2x, Žamberk, 

Hejnice, Sobkovice, Vysoké Mýto, Česká Třebová a Hnátnice. 

Poděkoval všem, kteří se podílely na provedení kurzů 

 

ORR poděkovala OSH za podporu a spolupráci a členům za odvedenou práci. 

 

Další diskuse neformální - nevyžaduje zápis 

 

Ad. 5. Závěr 

Vedoucí ORR přítomným poděkoval za účast a schůzi ukončil. 

 

Příští schůze se uskuteční dne 13. 02. 2023 od 17:00 hod. v Ústí nad Orlicí  

 

Za ORR: Ing. Vladimír Makeš zapsal: Minář Leoš  zápis ověřil:  Milan Pirkl 


