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Podmínky pro "Hodnocení okrsků"  
 

- získání odměny - podpora pro okrsky: 
 
 

Za 1. pololetí příslušného roku - dodat na OSH nejpozději do 31.7.  
 
 

a za 2. pololetí dodat vše nejpozději do 31.ledna dalšího roku: 
 
- 2x zápis z jednání (schůze) okrsku (uvést: název okrsku, datum jednání,   
     program a další projednané a důležité informace) 
 
- 2x prezenční listina ze školení okrsku (jakékoliv okrskové školení pro  
     hasiče), kde bude uveden název okrsku, téma školení, datum, školitel +  
     podpisy zúčastněných 
 
- 1x výsledková listina z okrskové soutěže v PS nebo taktické cvičení  
     (jedno musí být v jednom pololetí a druhé v druhém, ale je jedno co v     
      jakém) 
     - u výsledkové listiny ze soutěže stačí název okrsku, datum konání  
       soutěže, místo konání a pořadí jednotlivých SDH)  
 

     - u Taktického cvičení je potřeba ho uskutečnit dle zadaných témat,  
       které na každý rok určí ORV (viz. Zápis ORV v příloze)  
       a na OSH dodat dokumentaci dle předepsaných požadavků ORV (HZS) jak to  
       má být dle "Osnovy taktického cvičení" (více na stránkách OSH Náchod              
       www.oshnachod.cz). Další podmínky hodnocení cvičení - viz. níže. 
 

Pokud Taktické cvičení bude odb. radou velitelů vyhodnoceno jako NESPLNĚNÉ,  
okrsek přijde o celý finanční příspěvek za dané pololetí!!! 
 
Do hodnocení za druhé pololetí se ještě zahrnují:  
 

- včasné zaplacení členských příspěvků nejpozději do 31. ledna na OSH v  
  Náchodě  
- odevzdané Hlášení o činnosti SDH - odevzdat co nejdříve po VVH SDH,  
  nejpozději do 15.ledna (po dohodě s OSH výjimečně do 31.ledna)  
 

Za neodvedené člen. příspěvky SDH a neodevzdaná Hlášení SDH do daného termínu 
jsou tyto příspěvky pro okrsky kráceny. 
 
Další odměny navíc pro okrsek: 
 

1. Finanční odměna 200,- Kč pro okrsek za uspořádání okrskové soutěže dle   
   Cvičebního řádu. 
   
2. Finanční odměna pro okrsek za vyslání a účast družstva na okresní soutěž  
   v PS (muži, ženy).  
   Za každé zúčastněné družstvo z okrsku bude odměna 200,- Kč.  
   Finanční odměna bude přičtena okrsku k hodnocení činnosti za 1. pololetí  
   (okresní soutěž se koná v 1. pololetí). 
   Tedy 1 družstvo = 200 Kč pro okrsek, po splnění všech ostatních podmínek  
   pro hodnocení činnosti okrsku za 1. pololetí (to znamená dodání všech  
   potřebných dokumentů viz. nahoře). 
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Hodnocení "Taktického cvičení" provede ORV a bude hodnotit tyto body: 
 

Dokumentace cvičení je dána legislativními předpisy a musí obsahovat níže 
uvedené body. Jestliže některé body chybí, je dokumentace neúplná (chybná).  
 

Jednotlivé body dokumentace TC: 

1. Schválení - podpisy a razítka všech starostů obcí, jejichž jednotka se 
zúčastní okrskového cvičení (velice důležitý bod, protože okrsek je 
sdružení několika SDH – spolků, kdežto technika a materiál patří JSDH, 
kterou zřizuje obec/město. Spolek tedy pracuje s technikou a 
materiálem, jehož není vlastníkem). 

2. Téma a Účel cvičení - je daný ORVelitelů, na základě vyhodnocení chyb a 
postřehů od zásahů. Do témat jsou dávány body, ve kterých se chybuje, 
nebo se nedělají úplně dobře a je třeba je procvičit (i když ne vždy to 
jsou populární témata).  

   Pokud okrsek (žádná ze zúčastněných jednotek) nemá technické možnosti k   
   provedení některého bodu ze zadaných témat, může ho vynechat, ale musí   
   toto uvést v dokumentaci! 
3. Cíl cvičení - doplnit 
4. Místo a termín provedení cvičení - doplnit kdy a kde 
5. Námět cvičení - doplnit námět 
6. Způsob provedení - doplnit jakým způsobem jste cvičení provedli 
7. Materiální zabezpečení cvičení – doplnit použitý materiál 
8. Zúčastněné složky – vyplnit  
9. Řídící cvičení a velitel zásahu - doplnit a podepsat 
10. Tabulka činnosti jednotky - vyplnit časové body cvičení 
11. Zvlášť příloha s plánkem (důležitý bod) 
12. Zvlášť příloha s vyhodnocením cvičení (tato příloha se vypisuje až po 

cvičení a shrnuje veškeré poznatky ze cvičení. Pozitiva, negativa, 
nabyté zkušenosti, co se povedlo, co ne apod. Opět se jedná o velice 
důležitý bod). 

 
Body č.1, č.2, č.8, č.9, č.10, č.11 a č.12 musí být splněny. Pokud 
budou tyto body špatně nebo nebudou vyplněné vůbec, nebude cvičení 
uznáno jako správné, a pro hodnocení okrsku bude jako NESPLNĚNÉ. 
 

Pokud budou špatně nebo chybět tři a více bodů z ostatních bodů (tedy 
č.3, č.4, č.5, č.6, č.7), bude cvičení hodnoceno také jako NESPLNĚNÉ. 
 
Pokud Taktické cvičení bude odb. radou velitelů vyhodnoceno jako NESPLNĚNÉ,  
okrsek přijde o celý finanční příspěvek za dané pololetí!!! 
 
 
 
 
 
 

Schváleno členy Výkonného výboru OSH Náchod dne 20. 4. 2016. 
Tyto podmínky jsou platné od 20.4.2016. 

 


