ÚSTŘEDNÍ ODBORNÁ RADA REPRESE
Ústřední odborná rada represe se v uplynulém roce sešla na pěti řádných jednání. Účast
členů rady na jednáních je bezmála 100%. V rámci plnění celoročního plánu práce, rada velmi
aktivně zahájila činnosti na základním dokumentu, který v oblasti represe absentoval, a který
je v obecném zájmu žádán.
1) Strategický plán rozvoje oblasti represe – tento dokument je v současné době u
závěrečných korekcí. Zveřejněn bude neprodleně po schválení příslušného orgánu. A
po uskutečnění připomínkového řízení dokumentu. Tím bude, nebo více méně je
splněn jeden ze základních úkolů rady v tomto funkčním období.
2) Výcvikový rok 2016 – ÚORR splnila požadavek velitelů jednotek SDH obcí a vydala
ucelený dokument, který svým způsobem podává velitelům pomocnou ruku v oblasti
pravidelné odborné přípravy.
3) Příprava zkoušek specializací HASIČ I. st. – Zde bych rád zdůraznil fakt, že se
v tomto roce, konkrétně v únoru letošního roku, přihlásil rekordní počet uchazečů o
nejvyšší specializaci v oblasti represe. Celkem 24 členů SH ČMS splnilo podmínky
pro získání odznaku specializace HASIČ I. stupně. Podotýkám, že se jedná o
meziroční nárůst zájmu o více než 100% v průměru. Tímto stavem jsme potěšeni a
hodláme udržovat současný zájem jako standardní.
4) Aktiv velitelů v rámci OSH a KSH – Ani v tomto bodu nebudu skrývat značné
potěšení. Pakliže jsme v minulých letech mluvili o účasti okolo 60%, tak letos
můžeme směle hovořit o bezmála 80% účasti okresních a krajských velitelů. Na
dvoudenním aktivu měli všichni možnost vyslechnout hodnotné příspěvky zabývající
se tématy, jež potřebuje každý velitel. Témata byla složena nejen pro potřeby jednotek
PO, ale i pro potřeby velitelů sborů. Seminář osvětlil mnohá palčivá úskalí a nutno
podotknout, že rozptýlil i předsudky, které mnohdy panují okolo některých
kontroverzních témat. I v tomto projektu chceme pokračovat.
5) Komunikační kanály – Jistě víte, že jsem kritizoval přenos informací a komunikaci
v rámci oblasti represe našeho sdružení. V průběhu posledních 12 měsíců jsem
odpověděl na velké množství emailů s rozličnými dotazy, náměty, či upozorněními.
Zásadním úkolem pro naši oblast, bylo a je zlepšit přenos dat a informací od
ústředního orgánu po ten nejmenší sbor či jednotku v ČR. V tuto chvíli vám mohu
oznámit, že od včerejšího večera, plně funguje webové komunikační rozhraní
v programu KPO 6. Za necelých 5 měsíců jsme za pomoci pana Mojmíra Studníka,
uvedli do reality komunikační prostředí, ve kterém denně online pracuje více než 300
jednotek požární ochrany obcí. Pro začátek myslím, že se jedná o velmi dobrý počin
s kladným výsledkem. Komunikační kanál funguje a jsou jeho prostřednictvím
předávány veškeré informace, které jednotky SDH obcí i SDH mohou ve své činnosti
využít.
6) Dalším krokem rady bylo společně s radou ochrany obyvatelstva podání pomocné
ruky sborům dobrovolných hasičů v zařazování jejich sborů mezi ostatní složky IZS,

na základě uzavírání rámcových smluv s HZS Krajů. V mnoha případech se již
skupiny dobrovolníků z řad Sborů dobrovolných hasičů zapojily. I nadále hodláme
aktivně podporovat masové nasazování našich sborů nejen při represi, ale i při
zajišťování úkolů civilní ochrany obyvatelstva.
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