
Zápis 

Z jednání rady velitelů okresu Trutnov konané dne 14.10.2015 

Přítomni: Ing. Šeps, Hepnar, Pácha, Lukášek, Materna, Černý, Špůr, Máslová 
(zást. za p. Martínka), Frynta, Vích 
Omluveni : - 

Hosté : Bc. Hornych 

Program : 1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání 
2. Vyhodnocení průběhu soutěže o Pohár starosty OSH  
3. Informace od p. Bc. Hornycha Vlastimila 
4. Různé 

 

Ad 1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání  
Vedoucí rady Ing. Jiří Šeps zahájil jednání, seznámil přítomné s programem 
jednání. Zápisem z jednání byla pověřena St. Kubíčková, ověřovatelem zápisu 
M. Pácha. Kontrola zápisu z minulého jednání - bez připomínek.  

Ad 2. Vyhodnocení průběhu soutěže o Pohár starosty OSH 
V letošním roce se zúčastnilo celkem 15 družstev mužů a 13 družstev žen. 
Z nich bylo možné hodnotit pouze 5 družstev mužů a 5 družstev žen. V letošním 
ročníku zvítězili družstva SDH Dubenec (muži) a SDH Vlčice (ženy). Na 
druhých místech SDH Choustníkovo Hradiště (muži) a SDH Mladé Buky 
(ženy), na třetích místech SDH Trutnov – H. S. M.(muži) a SDH Dubenec 
(ženy). Putovní pohár bude předán na Shromáždění představitelů. Poháry pro 
ostatní budou předány na jejich VVH. Finanční prostředky budou jednotlivým 
sborům převedeny na jejich účty. Nikomu nebude tato částka vyplacena 
v hotovosti. Bohužel se nám postupně snižuje účast v této soutěži. 

Ad 3. Informace o velitelském dni JPO V. Zhodnocení kurzu Vyprošťování 
z havarovaných vozidel ve Velkém Poříčí. Změny zařazení jednotek z JPO 
V do JPO III.  
Velitelský den se bude konat 29.10.2015 v 16h na příslušných stanicích  HZS 
dle působnosti. Budou se probírat obecné okruhy: zprávy o zásahu a jiné. Bude 
zde zařazena typová činnost č.7 – Záchrana pohřešovaných osob a pátrací akce 
v terénu. 
Kurzu Vyprošťování z havarovaných vozidel se zúčastnili tyto sbory: Pec pod 
Sněžkou a Špindlerův Mlýn. Kurz proběhl 5. - 10.10.2015. 
V tomto roce budou přařazeny 3 jednotky z JPO V do JPO III, jedná se o Kuks, 
Havlovice a Malé Svatoňovice. 



Ad 4. Různé  
Zhodnocení jarního cvičení Vyprošťování osob v nepřístupném terénu – 
z koryta řeky Úpy od SDH Mladé Buky, ohlasy velmi pozitivní. Cvičení se 
zúčastnilo SDH Mladé Buky, SDH Trutnov – H. S. M. a HZS Trutnov. 

Oslovit ve svých okrscích pořadatele soutěží, do 30.11.2015 nahlásit termíny 
konaných soutěží do kanceláře OSH. Snažit se o sladění termínů tak, aby se 
nekrylo několik soutěží v jeden den. Na příštím jednání budeme vybírat soutěže 
do poháru starosty OSH, představa je zatím taková – každý měsíc jedna soutěž. 
V červnu nelze z důvodu konání těchto soutěží:  OK Plamen – 4.6.2016, OK PS 
– 11.6.2016, KK Plamen – 18.6.2015, KK PS – 25.6.2016. Krajské kolo v PS se 
bude nejspíše konat na nově zrekonstruovaném hřišti v Hradci Králové.  

Zhodnocení Mistrovství republiky v Trutnově – vše v naprostém pořádku, 
skvělé zázemí, ohlasy pouze kladné. 26. – 28.8.2016 bude Mistrovství republiky 
v Brně. 

 

Příští jednání 9.12.2015 od 16:00 hodin 

 

Zapsala: Kubíčková Stanislava    Ověřil: Pácha Milan 


