
 

 

  

 

 

Schůze 2/2022 - ORR OSH Ústí nad Orlicí  

 

konaná dne 21. března 2022 od 16:00 hod. v Ústí nad Orlicí 

a od 17:00 hod. setkání s veliteli okrsků 

 

Přítomní členové Odborné rady represe: 

 

Ing. Vladimír Makeš  - vedoucí ORR    ________omluven_______, 

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: 

 
 

 

Jiří Bartoníček Václav Skalický Lenka Břízová 

 

______________________ Karel Formánek - HZS  _______________________ 

 

 

Ostatní hosté: 
 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

 

Okresní sdružení 
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Program: 

 

Ad. 1. Zahájení a seznámení s programem ............................................................................. 2 

Ad. 2. Příprava na okresní kolo v požárním sportu ................................................................ 2 

Ad. 3. Výcvik SH ČMS SDH okrsku ..................................................................................... 2 

Ad. 4. Propozice na okresní kolo v požárním sportu ............................................................. 2 

Ad. 5. Setkání ORR s veliteli okrsků OSH Ústí nad Orlicí ............................................... 3 

Ad. 6. Kontrola zaslané dokumentace ze SDH a z okrsků za rok 2021 ................................. 3 

Ad. 7. Společná cvičení SH ČMS SDH okrsku ...................................................................... 3 

Ad. 8. Zajištění materiálů pro I. kolo soutěže v PS okrsků OSH Ústí nad Orlicí .................. 3 

Ad. 9. Soutěže v požárním sportu po okrscích: ...................................................................... 3 

Ad. 10. Přihlášky na okresní kolo ......................................................................................... 4 

Ad. 11. Rozhodčí na okresní kolo v požárním sportu .......................................................... 4 

Ad. 12. Zkoušky a přezkoušky rozhodčích požárního sportu ............................................... 4 

Ad. 13. Zkoušky odborností Hasič III. a II. .......................................................................... 5 

Ad. 14. Kurz pilkařů ............................................................................................................. 5 

Ad. 15. Tornádo na Moravě .................................................................................................. 5 

Ad. 16. Informace z jednání v Přibyslavi ............................................................................. 5 

Ad. 17. Diskuse ..................................................................................................................... 6 

Ad. 18. Závěr ........................................................................................................................ 6 

 

Ad. 1. Zahájení a seznámení s programem 

Zástupce vedoucího ORR omluvil vedoucího ORR, který se nemohl jednání zúčastnit 

z pracovních důvodů, přivítal hosty a přítomné členy ORR na schůzi a seznámil je 

s programem. A dále předal slovo tajemníkovi ORR, který byl pověřen řízením jednání. 

 

Ad. 2. Příprava na okresní kolo v požárním sportu 

Časomíra - projedná Václav Skalický s Rudolfem Rajnetem. 

 

Ad. 3. Výcvik SH ČMS SDH okrsku 

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.  

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. 

V případě, že se nebude moc zúčastnit přímo metodik, požádá o zastoupení jiného 

metodika ORR. 

 

Ad. 4. Propozice na okresní kolo v požárním sportu 

Propozice na I. kolo soutěže v PS OSH Ústí nad Orlicí 2022 jsou samostatnou přílohou.    
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Ad. 5. Setkání ORR s veliteli okrsků OSH Ústí nad Orlicí 

Zástupce vedoucího ORR omluvil vedoucího ORR, který se nemohl jednání zúčastnit 

z pracovních důvodů, přivítal hosty a přítomné členy ORR na schůzi a seznámil  

je s programem. A dále předal slovo tajemníkovi ORR, který byl pověřen řízením setkání 

členů ORR s veliteli okrsků OSH Ústí nad Orlicí. 

 

Ad. 6. Kontrola zaslané dokumentace ze SDH a z okrsků za rok 2021 

Po provedené kontrole zaslaných dokumentů bylo zjištěno, že okrsky č. 12, 15, 16, 17, 

18, 20, 21, 24, 25 a 27 neodevzdali žádné hlášení z praktického výcviku či jiné podobné akce. 

 

Ad. 7. Společná cvičení SH ČMS SDH okrsku 

Viz prezentace Ing. Vladimíra Makeše - umístěna na stránkách OSH Ústí nad Orlicí  

a přílohou zápisu z jednání, který bude odeslán na jednotlivé velitele okrsků a informace dle 

bodu Ad. 3. tohoto zápisu z jednání ORR 

 

Ad. 8. Zajištění materiálů pro I. kolo soutěže v PS okrsků OSH Ústí nad Orlicí 

Velitelé okrsků obdrží obálky s diplomy, materiál potřebný k soutěži v PS je ke 

stažení na stránkách OSH Ústí nad Orlicí. Po ukončení soutěže odevzdají zástupci okrsku 

originál Přihlášky do soutěže na OSH a dále pokud možno v elektronické podobě zašlou na 

orr.uo@seznam.cz Propozice soutěže, Zařazení rozhodčích a výsledky ze soutěže.  

 

Ad. 9. Soutěže v požárním sportu po okrscích: 

ORR žádá okrsky o nahlášení termínů konání okrskových soutěží v požárním sportu 

na OSH v termínu do 30. 04. 2022 na e-mail orr.uo@seznam.cz. 

 

Okrsek Místo konání datum čas 

1.    

2. Horní Heřmanice 07. 05. 15:00 

3. Petrovice 21. 05. 14:00 

4. Bystřec   

5.    

6. Dolní Sloupnice 21. 05. 13:00 

7. Jehnědí 28. 05. 13:00 

8. Brandýs nad Orlicí 14. 05. 13:00 

9.    

10. Hnátnice   

11. Hylváty 14. 05.  

12. Přívrat 21. 05.  

13.    

14.    

15.    

16. Plchovice 28. 05. 15:00 

17. Slatina u Vysokého Mýta 21. 05.  

18. Dvořisko 21. 05.  

19.    

20. Klášterec nad Orlicí   

21.    

22. Mistrovice 14. 05.  

mailto:orr.uo@seznam.cz
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23. Žampach 21. 05. 13:00 

24.    

25.    

26. Líšnice 21. 05.  

27. Leština 14. 05.  

 

Propozice a výsledky soutěže (Zprávu o soutěži) je nutné odevzdat na OSH nejpozději 

do 14 dnů po ukončení soutěže. 

 

Ad. 10. Přihlášky na okresní kolo 

Zájemci o účast v okresním kole v požárním sportu se mohou přihlásit za podmínek 

dle platných propozic v termínu do 23. 05. 2022 do 16:00, od 17:00 proběhne rozlosování. 

 

Ad. 11. Rozhodčí na okresní kolo v požárním sportu 

Na jednotlivé velitele okrsků a na webu OSH bude zveřejněna výzva a zaslán e-mail 

na rozhodčí. 

 

Ad. 12. Zkoušky a přezkoušky rozhodčích požárního sportu 

Dne 25. 03. 2022 od 16:00 - 20:30 hod. a 26. 03. 2022 od 8:00 - 14:30 hod. se na 

zasedací místnosti SH ČMS SDH Choceň uskuteční školení nových rozhodčích v požárním 

sportu. 

Dne 26. 03. 2022 od 8:00 - 14:30 hod. se na zasedací místnosti SH ČMS SDH Choceň 

uskuteční školení a přezkoušky rozhodčích v požárním sportu. 

Školení proběhne podle Sbírky interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR  

částka 10/2018 ze dne 16. února 2018, Přílohy k Pokynu GŘ HZS ČR č. 10/2018 Pravidla 

požárního sportu a Technická příloha pravidel požárního sportu. 

Rozhodčí si k přezkoušení přivezou průkaz rozhodčího, psací potřeby a Pravidla 

požárního sportu a Technická příloha pravidel požárního sportu. 

 

Evidováni jsou - uchazeči: 

 

Chmelík Martin Zálší 

 

Klepl Ladislav Vraclav 

Němečková Zuzana Zálší 

 

Bannová Anna Dobříkov u Chocně 

Olivová Blanka Zálší 

 

Hebrová Jitka Dobříkov u Chocně 

Podhájecký Pavel Seč 

 

Svobodová Lucie Dobříkov u Chocně 

Stárek Libor Řetůvka 

 

Šťasný David Dobříkov u Chocně 

Kadidlo Daniel Horní Sloupnice 

 

Kotyza Milan Letohrad-Červená 

Aulich Tomáš Kameničná 

 

Švecová Kateřina Žampach 

Kotyza Vladimír Kameničná 

 

Šimková Justýna Písečná 

Novotný Petr Brandýs nad Orlicí 

 

Šimek Ladislav Písečná 

Fišer Patrik Brandýs nad Orlicí 

 

Budíš Michal Těchonín 

Svoboda Martin Brandýs nad Orlicí  Kalousková Šárka Žampach 

Pávek Jiří Říčky-Orlické Podhůří  Jireš Antonín Klášterec nad Orlicí 

Kaplan Jaroslav Říčky-Orlické Podhůří  Kalousková Eliška  Kunvald 

Škopová Věra Dolní Sloupnice    

 

Stávající: 

 

Bartoníček Martin Mistrovice 22 2020/04 Lýr Ladislav Bohousová 19 2022/03 

Bartoníček Radim Mistrovice 22 2020/04 Majvald Jiří Le-Kunčice   23 2020/11 

Bohunek Martin Vlčkov 6 2020/04 Makeš Vladimír Nové Hrady 27 2022/04 
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Broulík Bohuslav Č. Třebová 6 2020/04 Mánek Jiří Králíky 24 2020/04 

Brzák Daniel Králíky 24 2020/04 Mánková Radka Králíky 24 2020/04 

Brzák Jan Červená Voda  24 2020/04 Martin Diblík Sopotnice 9 2022/03 

Burián Roman Cokytle 2 2022/03 Mikula Václav Dolní Čermná 3 2022/03 

Doskočil Bohumil Le-Kunčice   23 2020/11 Mlynář Jan Lichkov 21 2020/04 

Faltus František Lichkov 21 2020/04 Oliva Josef Svatý Jiří     7 2020/04 

Faltusová Kristýna Mladkov 21 2020/04 Pirklová Alexandra Dolní Čermná  3 2020/04 

Franz Tomáš              Černovír    11 2020/11 Růžička Jan                   Dolní Čermná   3 2020/04 

Halbrštát Martin Černovír 11 2020/11 Skalický Václav Lanšperk     10 2020/11 

Havlová Blanka Horní Čermná 3 2020/04 Stískala Roman Králíky 24 2020/04 

Hynek Jakub Sopotnice   9 2022/03 Syrový Jiří Brandýs n/O. 8 2022/03 

Javůrek Tomáš Česká Rybná 19 2022/03 Filipčík Radek Hrušová 14 2022/06 

 

Poslední výzva do středy 23. 03. 2022 

 

Ad. 13. Zkoušky odborností Hasič III. a II. 

ORR zorganizovala zkoušky odborností Hasič III. a II. s tímto výsledkem: 

 

Dne 26. 02. 2022 v Králíkách Hasič III. účast 5/2 nesplnili a Hasič II. 8/6,  

dle SH ČMS SDH Králíky H III. 3/2, H II. 8/2, Hnátnice H III. 1/0, Dolní Morava H III.1/1 

 

Dne 05. 03. 2022 v Ústí nad Orlicí III. účast 5/3 nesplnili a Hasič II. 2/1, 

dle SH ČMS SDH Ústí nad Orlicí H III. 2/1, H II. 2/1, Říčky-Orlické Podhůří H III. 3/2 

 

Dne 19. 03. 2022 v Doubravicích III. účast 16/7 nesplnilo 

dle SH ČMS SDH Doubravice 1/1, Džbánov 7/3, Lanšperk 1/0, Leština 4/1, Nové Hrady 3/2 

 

Ad. 14. Kurz pilkařů 

Proběhla 2 kola školení, celkem 23 uchazečů odškoleno a zkouška splněna. Pro rok 

2022 už pouze dvě obsazená školení. Další termíny až na rok 2023. Nově 2 instruktoři pro SH 

ČMS OSH Ústí nad Orlicí. 

Jelikož dochází k dezinformaci ke školení motorových pil je potřeba nastavit nový 

postup. Veškeré informace ke školení najdete v následujících odkazech 

http://info@kurzy-pily.cz; http://kurzy-pily.cz; http://pily-jpo.cz  

Další informace, přihlášky a volné termíny domlouvat přímo s Jiří Felgr, 778 547 585 

 

Ad. 15. Tornádo na Moravě 

Informace od přímého účastníka Jana Beneše, pozvání na přednášku. 

 

Ad. 16. Informace z jednání v Přibyslavi 

 

Pavel Černohous - Přibyslav 

 Strategický plán 

 Společenské zvýhodnění členů JSDHO 

 Bezplatné očkování proti žloutence - hrazená 3 dávková vakcína 

 DH.cz - výcvikový rok 

 ÚHŠ - kurzy prezenčně i externě pro 10 a více členů 

 Nové předpisy a novelizace předpisů, značení aut, vybavení jednotek, statistika 

pomocí, výkon služby 

 Zaměření oborné přípravy - výbušniny, plyn 

 Soutěže a M ČR 

http://info@kurzy-pily.cz/
http://kurzy-pily.cz/
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 web hasiči vzdělávání - vyprošťování osob při nehodách 

 Dotace prostřednictvím MAS 

 IRPO 6 mil. na PO - cíleno na venkov (JPO V) 

 Nové přívěsné vozíky pro hašení včetně vybavení (850 000,- Kč) 

 Prezentace tornádo na Moravě 

 Prezentace Olomouckého kraje 

  

Ad. 17. Diskuse 

Karel Formánek – HZS 

 Odborná příprava pro rok 2022 

 Z důvodu COVID-19 e-learning 

o Velitelé 

o Strojníci JPO II., III., IV. 

o Cisterny JPO V. 

o Strojníci JPO V., stávající a noví 

 Nově: 

o Velitelé e-learning + prezenční 3x 8 hod. 

o Strojníci cisterny 

o Dýchací technika 

 Činnost 

o Dodržování opatření COVID-19 

o Pomoc Ukrajině 

 Ubytování 

 Humanitární pomoc - sklad Česká Třebová 

o Školení pilkaři, placení, akreditace 

 

Další diskuse byla neformální a nevyžaduje zápis. 

 

Ad. 18. Závěr 

Zástupce vedoucího ORR přítomným poděkoval za účast a schůzi ukončil. 

 

Příští schůze se uskuteční 23. května 2022 od 17:00 v Ústí nad Orlicí 

 

 

Za ORR: Richard Nosek  zapsal: Leoš Minář  zápis ověřil: Jan Beneš 



Propozice soutěže 

 Základní kolo soutěže - okresní kolo - v požárním sportu  

OSH Ústí nad Orlicí 

1) Všeobecná ustanovení: 

 

Název a sídlo pořadatele: 
SH ČMS, Okresní sdružení hasičů Ústí nad Orlicí 

VV OSH & ORR   

Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 

e-mail: oshuo@seznam.cz  web: www.oshusti.cz 

tel. / fax: +420 792 306 052 

 

Místo konání: 
Hasičský sportovní areál SDH Mladkov 

 

Prezence soutěžících a zahájení soutěže: 

 
Soutěžící MUŽI I. a ŽENY I. v kategorii dobrovolných hasičů 

11. 06. 2022 od 7:15 do 7:45 hod. prezentace a trénink Štafeta 4 x 100 m s překážkami 

Zahájení soutěže v 8:00 hod. disciplínou Štafeta 4 x 100 m s překážkami 

 

Nástup družstev po ukončení soutěže Štafeta 4 x 100 m s překážkami. 

 

Soutěžící MUŽI II. (soutěžící 35 let a starší - prezence od 10:00 nejpozději do 10:30 hod.) a 

ŽENY II. (soutěžící 30 let a starší - prezence od 11:30 nejpozději do 12:00) v kategorii 

dobrovolných hasičů 11. 06. 2022 (čas bude upřesněn po uzavření přihlášek), soutěžící mohou 

soutěžit i za MUŽI I. a ŽENY I. 

 

Při prezenci odevzdají / předloží vedoucí družstev: 

 Odevzdají - originál přihlášky (změny oproti přihlášce zaslané na OSH jsou možné). 

 Předloží - Členské průkazy SH ČMS s fotografií všech členů zapsaných na platné 

přihlášce do soutěže. Bez členského průkazu nebude závodníkovi start povolen. 

 Předloží - Občanské průkazy všech zapsaných závodníků na přihlášce ke 

kontrole příslušnosti k OSH. 

 

Velitel soutěže: 
Václav Skalický 

 

Tajemník soutěže: 
Lenka Břízová 

 

Hlavní rozhodčí: 
Leoš Minář 

 

Rozhodčí disciplín: 
Sraz rozhodčích 7:30 hodin v prostoru umístění výsledkové listiny. 

Rozhodčí disciplíny Štafeta 4 x 100 m s překážkami - Josef Štefek 

Rozhodčí disciplíny Běh na 100 m s překážkami - MUŽI -  Richard Nosek 

Rozhodčí disciplíny Běh na 100 m s překážkami - ŽENY -  Vladimír Makeš 

Rozhodčí disciplíny požární útok  - MUŽI  -  Jiří Bartoníček 

Rozhodčí disciplíny požární útok  - ŽENY  -  Jan Beneš 



 

 

Ostatní členové sboru rozhodčích: 
Rozhodčí     - samostatná příloha 

Kontrola nářadí    - zatím nejmenován 

Časomíra, sčítací komise   - zatím nejmenován. 

Technická četa    - 10x SDH Mladkov 

Rozhlas     - zatím nejmenován  

 

Adresu a lhůtu pro zaslání přihlášky 
Do soutěže se může přihlásit každé družstvo registrované u SH ČMS OSH Ústí nad Orlicí. 

Řádně vyplněné přihlášky s datem narození se přijímají nejpozději do 23. května 2022 

elektronicky nebo písemně na OSH Ústí nad Orlicí. Řádně vyplněný originál přihlášky se 

předkládá při prezenci v den soutěže. 

 

Místo, datum a hodinu losování: 
Losování provede ORR při jednání dne 23. května 2022 od 17 hodin na OSH Ústí nad Orlicí. 

Muži I. 

 

Muži II. 

 

Ženy I. 

 

Ženy II. 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
 

Ubytování, stravování a doprava: 
Ubytování, stravování a dopravné účastníků si zajistí a hradí každý sbor sám. 

 

Kontaktní osoby: 
SH ČMS, Okresní sdružení hasičů Ústí nad Orlicí 

VV OSH & ORR 

Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 

e-mail: oshuo@seznam.cz  web: www.oshusti.cz 

tel. / fax: +420 792 306 052 

 

Ostatní informace 
Zdravotní službu zajistí pořadatel. 

2) Technická ustanovení: 

 

Uznání a potvrzení národního rekordu: 
Soutěž nesplňuje podmínky potvrzení národního rekordu. 

 

Kategorie a disciplíny soutěže: 
Soutěžící MUŽI I. a ŽENY I. v kategorii dobrovolných hasičů.  

Štafeta 4 x 100 m s překážkami, Běh na 100 m s překážkami, Požární útok (ženy 2 x B). 

 

Štafeta 4 x 100 m s překážkami - 2 štafety, každá 1 pokus, obě štafety nastoupí na výzvu 

závodčího na 1. dráze, nejprve 1. štafeta MUŽI I. na 2. dráze 1. štafeta ŽENY I. a dále budou 

následovat 2. štafety. Na 1. úseku MUŽI I. překonávají domeček ŽENY I. překážku s oknem. 

Na 4. úseku obě kategorie přenáší RHP.  

 

Běh na 100 m s překážkami max. 6 soutěžících z jednoho družstva, každý má dva pokusy, 

počítají se 4 nejlepší časy z každého družstva.  

mailto:oshuo@seznam.cz


 

MUŽI I. a ŽENY I. družstvo nastoupí do soutěže nejméně se 2 sadami hadic ROT nebo DIN. 

 

Soutěžící MUŽI II. (soutěžící 35 let a starší) a ŽENY II. (soutěžící 30 let a starší) v kategorii 

dobrovolných hasičů. Soutěžící mohou soutěžit i za MUŽI I. a ŽENY I. 

 

Požární útok pro všechny kategorie: max. 7 soutěžících 2 pokusy, start s motorovou 

stříkačkou vlastní v chodu (ženy 2 hadice „B“). 

Všechna družstva nastoupí k pořadové přípravě před disciplínou požární útok ve tvaru dle 

Cvičebního řádu GŘ HZS ČR. 

 

Ve všech disciplínách se připouští jeden chybný start. 

 

Ústroj soutěžících:   
Oděv, obuv a osobní výstroj dle Pravidla 21, s výjimkou barevnosti přileb. 

 

Nářadí na PÚ:   
Stroj vlastní (přetlakový ventil zajistí pořadatel), ostatní nářadí vlastní dle Technické přílohy 

pravidel požárního sportu vydané jako Příloha k Pokynu GŘ HZS ČR č. 10/2018. 

 

Pravidla soutěže: 
Pravidla výslovně neupravená těmito propozicemi jsou podle článků 1 - 6, 8 - 11 a 14 - 18 

Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy - Schválených VV SH ČMS dne 16. 06. 

2011 s účinností od 01. 01. 2012, I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) a dodatku č. 1 

schváleného VV SH ČMS 13. 06. 2013 a dle Sbírky interních aktů řízení generálního ředitele HZS 

ČR - částka 10/2018 ze dne 16. února 2018, Přílohy k Pokynu GŘ HZS ČR č. 10/2018 - Pravidla 

požárního sportu a Technická příloha pravidel požárního sportu. 

 

Podmínky účasti:   
Soutěže se může zúčastnit každé řádně přihlášené družstvo mužů a žen registrované u SH 

ČMS OSH Ústí nad Orlicí. 

 

Do krajského kola postoupí družstva z kategorie MUŽI I. a ŽENY I. dle klíče stanoveného 

SH ČMS KSH Pardubice. 

 

Způsob kontroly:   
Namátkový způsob kontroly soutěžících a nářadí před a v průběhu soutěže,  

nejpozději do 10 minut od ukončení disciplíny. 

 

Pořadí jednotlivých disciplín a předpokládaný časový rozvrh soutěže: 
Pořadí jednotlivých disciplín bude následující: Štafeta 4 x 100 m s překážkami (8:00). 

Běh na 100 m s překážkami (Ženy) a Požární útoky (Muži I. a II.) - souběžně po ukončení 

soutěže v PÚ Muži I. a II. budou kategorie v disciplínách vyměněny. 

Časový harmonogram bude vypracován na základě počtu přijatých přihlášek. 

 

Dráha a měření časů: 
Štafeta 4 x 100 m s překážkami a Běh na 100 m s překážkami na škvárovém oválu. 

Povrch překážky může být chráněn spolehlivě připevněným pryžovým materiálem typu 

remapur nebo analogickým materiálem zlepšujícím adhezi. 

Požární útoky na travnatém povrchu, okolo základen zpevněný povrch. 

Měření času elektronickou časomírou. 

 

Podmínky pro podání protestu a odvolání: 
Protest může podat vedoucí družstva dle Přílohy k Pokynu GŘ HZS ČR č. 10/2018 - 

Pravidla požárního sportu. Za odvolání je stanovena kauce: 



Kauce 500,- Kč za podání odvolání hlavnímu rozhodčímu. 

 

Odvolací komise:   
Velitel soutěže, hlavní rozhodčí, rozhodčí příslušné disciplíny. 

 

Dodatečná ustanovení: 
Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je 

nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání. 

 

Projednáno a schváleno ORR OSH Ústí nad Orlicí dne 21. 03. 2022 

 

 

Za ORR: Ing. Vladimír Makeš    



ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí

Ing. Vladimír Makeš

Cvičení 

jednotek PO



Předpisy upravující činnost JPO

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany (§§ 36 a 39)

Pokyn GŘ HZS ČR č. 7/2009, kterým se stanoví postup pro přípravu a 

provedení prověřovacích a taktických cvičení

Pokyn GŘ HZS ČR č. 4/2021, kterým se stanoví základní zaměření 

pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany na rok 2022

Řád výkonu služby v JPO (č.j. MV-179143-8/PO-IZS-2021), ze dne 

22.12.2021, platný od 1.1.2022

Pro IZS

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (§ 17)

Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému (§ 17)



§ 36 VMV 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti JPO

- Základní zaměření stanoví Ministerstvo vnitra ČR

- GŘ HZS rozpracuje témata odborné přípravy JPO na kalen. rok

- Plán odborné přípravy zpracovává velitel JSDHO na kalen. rok

Odbornou přípravu členů JSDH obce velitel jednotky SDH obce

- řídí,

- organizuje,

- ověřuje.

Funkcionáři SH ČMS (velitel SDH, velitel okrsku, starosta SDH, 

starosta okrsku) 

NEMAJÍ povinnosti ale ani oprávnění ve vztahu k činnosti JPO 

(jednotek SDH obcí).

Odborná příprava JSDH obce (JPO) 



Spolupráci upravuje zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně (§68 až §75) 

1) Starosta obce jmenuje a odvolává velitele JSDH obce, přitom přihlíží k 

návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.

2) Orgány samosprávy, jakož i právnické osoby a podnikající fyzické 

osoby při plnění úkolů podle zákona o PO spolupracují  s organizacemi 

působícími na úseku požární ochrany.

3) Organizace působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění 

úkolů na úseku požární represe zejména tím, že 

a) pomáhají vyhledávat členy JSDH obcí, 

b) podílejí se na odborné přípravě členů JSDH obcí, 

c) se souhlasem vlastníka se podílejí na provádění údržby, oprav požární 

techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů požární 

ochrany, včetně vodních zdrojů,

Spolupráce SDH a okrsku s JSDH obce (JPO)



Formy možné spolupráce při odborné přípravě členů JSDH obcí

1) Pořádání přednášek pro členy JSDH obcí,

2) Pořádání soutěží v požárním sportu,

3) Pořádání instrukčně metodických zaměstnání pro členy JSDH obcí,

Velitelé okrsků

1) Metodická pomoc velitelům JSDH obcí v okrsku

2) Metodická pomoc starostům obcí v okrsku

3) Příprava a organizace soutěží v požárním sportu

4) Ve spolupráci s veliteli JSDH obcí v okrsku

- příprava a organizace vzdělávacích akcí pro členy JSDH obcí

- příprava a organizace výcviku a cvičení JSDH obcí

Spolupráce SDH a okrsku s JSDH obce (JPO)



§§ 36 – 40 VMV 247/2001 Sb.

- Prověřovací cvičení

- Taktické cvičení

- Praktický výcvik (lze realizovat i formou společných cvičení v okrsku)

- Instrukčně metodická zaměstnání

- Tělesná příprava

- Teoretická příprava

Platná legislativa pro odbornou přípravu JPO nezná pojmy:

Námětové cvičení

Okrskové cvičení

Pozn.: 

proto je nebudeme jako odborná hasičská komunita používat ani my

Odborná příprava JSDH obcí (JPO)



PC jsou součástí odborné přípravy členů JPO.

Prověřovací cvičení je určeno 

- k prověrce akceschopnosti jednotek,

- k prověření požárního řádu obce,

- k prověření dokumentace zdolávání požárů,

- k prověření havarijních plánů,

- k ověření součinnosti mezi jednotkami příp. složkami IZS.

Součástí PC může být i vyhlášení cvičného požárního 

poplachu. 

PC by mělo být v souladu s poplachovým 
plánem kraje!

Prověřovací cvičení „PC“



a) generální ředitel HZS nebo jeho zástupce, 

b) ředitel HZS kraje nebo jeho zástupce, 

c) ředitel ÚO HZS kraje nebo jeho zástupce, 

d) velitel jednotky,

e) příslušníci SPD,

f)  zřizovatel jednotky (starosta obce, statutární zást. podniku).

POZOR PC složek IZS je oprávněn NAŘÍDIT POUZE

a) ministr vnitra,

b) generální ředitel HZS, 

c) hejtman kraje,

d) ředitel HZS kraje.

PC je oprávněn nařídit



Dokumentace prověřovacího cvičení

Před cvičením:

I. Plán - formou písemné zprávy (schvaluje ten kdo je oprávněn 

nařídit), závazným obsahem je zejména:

1) Cíl cvičení

2) Místo a termín (datum a čas) provedení cvičení

3) Námět cvičení včetně jeho rozsahu

4) Způsob provedení cvičení

5) Materiálně-technické zabezpečení cvičení

6) Zúčastněné jednotky, technika, další složky IZS

7) Časový harmonogram

8) Bezpečnostní opatření

Po cvičení:

II. Vyhodnocení - formou písemné zprávy zpracuje kdo schvaluje

III. Zpráva o zásahu – předepsanou formou zpracuje VZ



- jsou součástí odborné přípravy členů JPO

- provádí se za účelem přípravy JPO na zdolávání MU

- zaměření a rozsah TC uvádí HZS kraje v ročním plánu 

pravidelné odborné přípravy

- organizují velitelé JPO v souladu s ročním plánem odborné 

přípravy JPO

- jde o cvičení zaměřená na taktickou úroveň řízení zásahů 

JPO

- mohou to být i cvičení, která se připravují v rámci 

preventivně výchovné a propagační činnosti a provádí se 

formou ukázky

Taktické cvičení „TC“



a) velitel jednotky,

b) ředitel ÚO HZS kraje v případě, že se do taktického cvičení 

zapojují dvě a více jednotek,

c) ředitel HZS kraje, pokud cvičení svým rozsahem přesáhne 

územní působnost ÚO HZS kraje.

POZOR dokumentaci TC složek IZS SCHVALUJE 
POUZE

a) ministr vnitra,

b) generální ředitel HZS, 

c) hejtman kraje,

d) ředitel HZS kraje.

TC je oprávněn schválit



Dokumentace taktického cvičení
Před cvičením:

I. Záměr – výchozí dokument, který stanovuje základní rámec cvičení 

(schvaluje ten kdo je oprávněn nařídit taktické cvičení)

1) Cíl cvičení

2) Místo a termín (datum a čas) provedení cvičení

3) Námět cvičení včetně jeho rozsahu

4) Zúčastněné jednotky, technika, další složky IZS

5) Jméno a příjmení osoby odpovědné za organizaci cvičení

II. Organizační pokyn – pracovní dokument (schvaluje řídící cvičení 

případně osoba pověřená přípravou cvičení)

1) Osoby odpovědné za přípravu a průběh cvičení

2) Materiálně-technické a finanční zabezpečení

3) Přípravu cvičících jednotek

4) Harmonogram přípravy cvičení

5) Organizace pracovních porad

6) Způsob vyhodnocení cvičení



Dokumentace taktického cvičení
Před cvičením:

III. Plán – souhrnný prováděcí dokument (schvaluje ten kdo je oprávněn 

nařídit taktické cvičení) závazně obsahuje

1) Cíl cvičení

2) Místo a termín (datum a čas) provedení cvičení

3) Seznam zúčastněných jednotek

4) Námět cvičení včetně jeho rozsahu

5) Etapy cvičení – způsob provedení

6) Učební úkoly cvičících

7) Časovou osu průběhu cvičení

8) Grafickou (mapovou) část cvičení (nasazení SaP)

9) Plán spojení

10) Bezpečnostní opatření

Možné další údaje: rozehry, úkoly figurantů, havarijní plány apod.



Dokumentace taktického cvičení
Po cvičení:

II. Hodnocení  taktického cvičení – hodnocení předkládá řídící 

cvičení tomu kdo cvičení schválil. Zpravidla obsahuje:

1) Splnění cílů cvičení

2) Připravenost cvičících jednotek

3) Připravenost velitelů a členů štábu

4) Výčet nedostatků

5) Návrhy na přijetí opatření

Pro TC, provedené formou ukázky, se dokumentace NEzpracovává.



Taktické cvičení Prověřovací cvičení

PŘED

- záměr TC
podpis oprávněné osoby

- organizační pokyn
podpis pověřené osoby

- plán provedení TC
podpis oprávněné osoby

- souhlas majitele objektu

- plán PC
podpis oprávněné osoby

- souhlas majitele objektu

PO - vyhodnocení TC
- vyhodnocení PC

- zpráva o zásahu

Shrnutí dokumentace TC a PC



Ostatní praktický výcvik JPO organizují jejich velitelé v 

souladu s ročním plánem odborné přípravy členů JPO k 

prohlubování jejich odborných znalostí.

U tohoto cvičení není stanovena forma ani obsah 

dokumentace. Velitel JPO zpravidla zpracovává formou 

jednoduché písemné přípravy se stanovením cíle výcviku a 

výčtu prováděných činností jednotky při výcviku.

Při tomto způsobu výcviku

a) formy a způsob provedení jsou plně v kompetenci velitele 

jednotky dle místních podmínek a předurčenosti jednotky,

b) provádí se v průběhu celého roku,

c) se cvičný požární poplach NEVYHLAŠUJE.

Ostatní praktický výcvik JPO



Přehled osob oprávněných schvalovat 
cvičení JSDH obcí na místní úrovni

Druh cvičení Oprávněné osoby schvalovat cvičení

Prověřovací cvičení 

(jedna jednotka)

velitel jednotky;

nebo zřizovatel jednotky (starosta obce)

Prověřovací cvičení 

(více jednotek)

velitelé všech zúčastněných jednotek

nebo zřizovatelé všech zúčastněných jednotek (starostové)

Taktické cvičení 

(jedna jednotka)
velitel jednotky

Taktické cvičení 

(více jednotek)
ředitel územního odboru HZS 
(před schválením vyžaduje schválení od zřizovatelů jednotek)

Praktický výcvik

(jedna jednotka)
velitel jednotky

Praktický výcvik 

(více jednotek)
velitelé všech zúčastněných jednotek



Témata zaměření odborné přípravy JPO 
stanovené pro rok 2022 (PGŘHZS č.4/2021)

vhodná jako námět na cvičení

Bojový řád jednotek PO II - metodický list - 32P - Požáry s přítomností tlakových 

láhví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny

Bojový řád jednotek PO II - metodický list - 33P

Požáry s přítomností tlakových lahví s acetylénem

Bojový řád jednotek PO II - metodický list - 45P

Plynárenská zařízení. Plynovody a regulační stanice

Bojový řád jednotek PO II - metodický list - 4D

Odstraňování následků dopravních nehod na pozemních komunikacích

Bojový řád jednotek PO II - metodický list - 12L

Zásah při výskytu výbušných látek a výbušných předmětů před jejich iniciací

Konspekt 2-07  Lesní požáry

Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u 

požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)

Seznámení s aktualizovanými krizovými a havarijními plány

Seznámení s úkoly jednotky na úseku ochrany obyvatelstva dle Řádu výkonu služby 

v jednodkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků. 

Zásady postupu při zásahu u objektů střežených EPS připojenou na PCO KOPIS, 

Pokyn GŘ HZS ČR č. 40/2018 změněno 34/2019



Příklady možných námětů na cvičení JPO

1) Dálková doprava vody hadicemi

2) Dálková doprava vody kyvadlová

3) Dálková doprava vody kombinovaná

4) Stavění protipovodňových hrází

5) Evakuace obyvatel (z objektů, z území apod.)

6) Transport raněné osoby z těžce přístupných míst

7) Vyhledávání pohřešované osoby v terénu

8) Třídění a transport zraněných osob při MU s velkým 

počtem obětí

9) Vytýčení, uzavření a střežení nebezpečného prostoru

10) Evakuace osob přes rozvodněný tok

11) Čerpání vody ze zatopených prostor



Příklady možných námětů na cvičení JPO

12) Záchrana tonoucího (z vodní nádrže, vodního toku)

13) Záchrana osoby ze zamrzlé vodní hladiny

14) Vyproštění osoby z bažiny

15) Vyproštění osoby ze studně (jímky apod.)

16) Zásahy na všechny druhy požárů

17) Čerpací stanoviště z různých zdrojů požární vody

18) Záchyt a odčerpávání NL z vodní hladiny

19) Odstraňování námrazy a sněhu

20) Zásah na havárii s NL

21) Zásah při větrné smršti (tornádu)

22) Zásahy s nebezpečím výbuchu (plyn, muniční sklady)



Děkuji za pozornost

Dotazy?

Ing. Vladimír Makeš, 

vedoucí OR Represe OSH Ústí nad Orlicí

Kontakt: 

Tel: 725 886 033, 974 521 353

e-mail: vladimir.makes@pcr.cz


