
Okresní odborná rada represe Nymburk 2015 – 2020 
 

Zápis ze dne 13. 3. 2019 v kanceláři Okresního sdružení hasičů Nymburk od 

18hod. 

 

 

Presence:   SDH Hrubí Jeseník    Václav Erben 
                       SDH Hořátev         Josef Skočdopol 
                       SDH Sloveč                 Oto Knobloch 
                       SDH Zbožíčko             Jiří Hodač 
                       SDH Písková L.           Josef Čapek, vedoucí ORR 
                       SDH Velké Zboží       Tomáš Lokajíček 
 
 
Omluveni:   SDH Kanín            Vratislav Kostka 
                      SDH Bříství           Michal Skořepa 
 
 
 
 

Program ORR: 
 

 

 Informace z VV OSH a zpráva ze Semináře OORR a KORR 2019. Viz. podrobné zprávy. 

 

 Odborná cyklická příprava JSDHO. Seznámení s novou formou odborné přípravy JPO II, III a V. 

Host na VV OSH mjr. Bc. Zdeněk Vlasák, vedoucí pracoviště IZS a služeb, který nás podrobněji 

seznámil s plánovaným průběhem školení.  Odborná příprava proběhne o víkendu 23.3 – 24.3. 

Je naplánováno pět stanovišť s různým zaměřením.  

Stanoviště č. 1 bude na stanici HZS Nymburk se zaměřením na lezeckou přípravu (výbava, uzly, 

způsoby slanění apod.), dále práce a obsluha řetězové motorové pily a související předpisy, 

seznámení s programem na vyplňování ZoZ portál. 

Stanoviště č. 2, druhá zastávka je plánována na hasičské zbrojnici v Lysé nad Labem, ta bude 

zaměřena na vše okolo dopravních nehod (postupy vyprošťování, výbava a nástroje, 

zdravověda, apod.). 

Stanoviště č. 3, zastávka na hasičské zbrojnici ve Vestci se zaměřením na techniku, údržbu 

techniky, zkoušku čerpadel apod. 



Stanoviště č. 4, s ukázkou nově zrekonstruované hasičské zbrojnici ve Chroustově, stanoviště 

bude zaměřeno na požáry („D“ program, hasičské hřeby, vše o hašení, postupy, výbava apod.) 

Stanoviště č. 5, u řeky Labe na hasičské zbrojnici ve Velkém Zboží ve spolupráci s HZS 

Poděbrady, zaměření bude na záchranu osob z tekoucích vod (obleky, házecí pytlíky, plovoucí 

lana, povodně apod.). 

Oficiální rozpis a informace o průběhu školení budou rozeslány e-mailovou cestou. Počítá se 

s okruhem cca přes 100 ujetých kilometrů. Vše bude podloženo hromadnou ZOČ.  

Technika CAS a DA, nebudou potřeba žádné speciální prostředky. Ústroj výjezdová, holeňová 

obuv, spíše teplé oblečení dle počasí. 

Strava bude zajištěna na jednom ze stanovišť ve spolupráci s JSDH Odřepsy a sponzorským 

darem od pana J. Bidmona. Další možnost stravy bude individuálně na stanovištích, kdo si co 

připraví (klobásy, párky, káva, čaj) za drobný příspěvek. 

 

 

 Školení rozhodčích, proběhlo na stanici HZS v Nymburce 9.3 od 8hodin pod vedením 

zkušeného rozhodčího p. Poláška. 

 

 Polabská liga, požární sport – pravidla, zajištění soutěží, elektronické přihlášení, účast členů 

ORR nutná. 

 

 Časomíra – nově zakoupená časomíra OSH, proběhne seznámení s použitím a sestavením. 

 

 Požární ochrana očima dětí pořádaná ORP ve spolupráci OSH a HZS Nymburk – výtvarné 

práce dětí budou vystaveny a připraveny k ohodnocení v zasedací místnosti na útvaru HZS dne 

11.4 od odpoledních hodin. 

 

 Závěr, diskuze, ukončení ORR vedoucím rady. 

 

 

 

 

 


