Záznam ze semináře vedoucích odborných rad velitelů OSH a KSH ČMS
konaného v Přibyslavi dne 16. – 17. 3. 2013.
Přítomni dle prezenční listiny.
Hosté: Ing. J. Mertlová a Ing. M. Slovjak z HVP, a.s., plk. Ing. Fr. Zadina z GŘ HZS ČR
Nepřítomní zástupci odborných rad velitelů OSH-KSH:
Karlovy Vary, Sokolov, Děčín, Česká Lípa, Liberec, Chrudim, Brno - Město, Blansko,
Břeclav, Vyškov, Olomouc, Prostějov, Přerov, Uh. Hradiště, Zlín, Kladno, Kutná Hora,
Mělník, M. Boleslav, Nymburk, Praha – východ, Č. Krumlov, Domažlice, Klatovy,
Plzeň - město, Plzeň - jih, Rokycany, Tachov
Program:
Sobota 16. 3. 2013
1)
2)
3)
4)
5)

Stanovy SH ČMS
Stejnokrojový předpis SH ČMS
Organizace PO
Směrnice hasičských sportovních soutěží
Pojištění členů na úraz a organizačních jednotek na odpovědnost
Neděle 17. 3. 2013

1)
2)
3)

Spolupráce s HZS ČR
Statut odborných rad
Odborná příprava členů SH ČMS /odznaky HASIČ a Strojník)

Po dohodě s přítomnými byla diskuze k předneseným bodům pouze v písemné formě a
ÚORV se k těmto příspěvkům vyjádří ihned během jednání a nebo písemně elektronickou
cestou po skončení semináře.
Seminář zahájil vedoucí Ústřední odborné rady velitelů p. Pumprla, který přivítal přítomné a
seznámil s programem.
Prvním bodem jednání bylo seznámení se stanovami SH ČMS, které přednesl ředitel
Kanceláře SH ČMS Ing. J. Aulický a který poté přítomné seznámil se Stejnokrojovým
předpisem SH ČMS.
Organizaci požární ochrany přednesl člen ÚORV Ing. J. Šeps.
Zástupci HVP a.s. Ing. J Mertlová a Ing. M. Slovjak seznámili přítomné s produkty
pojišťovny, připravené přímo pro organizační jednotky a pro členy sdružení - úrazovou
pojistkou a pojistkou odpovědnosti org. jednotek sdružení.
Člen ÚORV Ing. Letocha přednesl informaci o připravované celoroční soutěži pro mladé
hasiče – dorost, nejedná se o sportovní soutěž, ale přesněji řečeno o přípravu těchto členů pro
vstup do jednotek PO, s pracovním názvem „Desetiboj mladého velitele“.

Po dotazu, zda by z přítomných měl někdo zájem tuto soutěž uspořádat, se přihlásil zástupce
OSH Prachatice.
Ing. Aulický seznámil v další části semináře přítomné se Směrnicí hasičských sportovních
soutěží, se stěžejními články směrnice pro pořádání soutěží, pojištění soutěží, atd.
Nedělní jednání zahájil plk. Ing. Fr. Zadina, který seznámil přítomné s organizací PO, HZS,
bojovým řádem, ročenkou 2012, rozpočtem HZS, plošným pokrytím jednotkami PO I.,II.,
III., V. v procentech, s počty tabulkových míst, informace o reprezentaci sportovců, info o
TUPO, technických prostředcích, automobilech, o mistrovstvích ČR v požárním sportu a
TFA, o akcích jako je PYROS, hasičských slavnostech v Litoměřicích apod.
S problematikou odborné způsobilostí členů jednotek PO obcí a odznaky odbornosti HASIČ
a Strojník seznámil přítomné člen ÚORV Bc. R. Kučera
Základní OP hasič, základní OP velitel, strojník dle řádu výkonu služby.
Odborná příprava – i požární sport, prověřovací cvičení, užívání DT, kondiční jízdy,
výcvikový rok, který vydala ÚORV SH, metodické listy bojového řádu JPO, spolupráce
s HZS. Upozornil na nutnost nezaměňovat odbornou způsobilost člena JPO s odznaky
odbornosti členů SH ČMS. Také pohovořil o přípravě k Ochraně obyvatelstva.
Odbornosti členů SH ČMS --- HASIČ I. – III., Strojník, je vyvrcholení přípravy členů SH
ČMS. Dále proběhlo seznámení s metodickými listy vydanými k odznakům HASIČ a Strojník.
Na závěr poděkoval všem přítomným za účast vedoucí rady p. Pumprla a ředitel Kanceláře
SH ČMS Ing. Jan Aulický.
Zapsal M. Kučera

