
 

Zápis z jednání odborné rady velitelů a aktivu okrskových velitelů 

OSH PS, velitelů JPO II., III. dne 22.10.2015 od 17.00 hod. - 

Nevřeň 
 

Presence: přítomni – dle prezenční listiny 

                  

Program:  

 

1) kontrola splnění úkolů z posledního jednání ORV OSH PS 

 

2) zhodnocení postupových soutěží v pož. sportu v roce 2015 – okrsková, okresní a krajské kolo, 

MČR 

okresní kolo – 3 družstva mužů a 2 družstva mužů (O pohár starostky OSH PS – 4 družstva mužů 

a 4 družstva žen) 

 

3) postupové soutěže v pož. sportu v roce 2016 

 

- okresní kolo v pož. sportu – termín v jednání, dále jednáno s okresem Plzeň město o společné 

soutěži (zřejmě dne 4.6.2016??) – zajistí p. Hanus K. 

- krajské kolo v pož. sportu – 25.06.2016 (pořadatel okres PJ) 

- MČR v pož. sportu – 29.8.2016 

 

4)  základní a cyklické školení rozhodčích pož. sportu – kontaktovat jednotlivé okrsky a dle 

zájemců domluvit termín a místo, oslovit ke školení p. Luděk Ekstein – zajistí K. Hanus 

 

5) informace o zvolení p. Bc. Robert Kučera vedoucím Ústřední odborné rady represe SHČMS 

 

6) Odborná příprava velitelů a strojníků JPO v roce 2015 a 2016 – informace p. npor. Bc. Robert 

Kučera 

- počet řádně vyškolených (s platnou odborností) velitelů JPO a velitelů družstev JPO se na okrese 

Plzeň sever zvedla 

- v roce 2016 – základní odborná příprava velitelů a strojníků JPO pro náš okres Plzeň sever 

zůstává ve školícím středisku Třemošná 

- v roce 2016 – cyklická odborná příprava velitelů a strojníků JPO II., III. bude provedena opět po 

okresech tzn., že vše proběhne v měsíci březen 2016 na HZS Plzeňského kraje – stanice Plasy a 

Nýřany 

- v roce 2016 – cyklická odborná příprava velitelů JPO V. s CAS a bez CAS – odeslat řediteli 

územního odboru Plzeň žádost o možnost aby vše také bylo řešeno po okresech (nebo alespoň pro 

náš okres Plzeň sever) a provádějícími odbornou přípravu by byla opět HZS Plzeňského kraje – 

stanice Plasy a Nýřany – zajistí p. Hanus K. (ve spolupráci s HZS - p. npor. Bc. Kučera) 

- spolupráce ORV OSH PS s HZS Plzeňského kraje při provádění odborné přípravy strojníků JPO 

a velitelů JPO pro rok 2016 

 

7)Statistika požárů a zásahů JPO na okrese Plzeň sever nebyla podána z důvodu měnícího se 

systému u HZS ČR. 

- informace k rozsáhlému požáru na okrese Plzeň sever – Horní Hradiště x Mladotice (zpracovává 

se presentace a rozbor události)  

 



8) informace o provedených prověřovacích a taktických cvičeních JPO na okrese Plzeň sever ze 

strany HZS Plzeňského kraje zaměřené na JPO V. – npor. Bc. Kučera –vše proběhlo bez větších 

závad 

- nečastější drobné nedostatky – výjezdové časy, ustrojení členů JPO, provozuschopnost svěřené 

techniky JPO 

 

9) testové otázky pro přezkoušení z odborné přípravy strojníků, velitelů JPO ze strany HZS 

Plzeňského kraje budou do konce měsíce listopad 2015 vyvěšeny na stránkách OSH PS sekce 

ORV – zajistí Hanus K. ve spolupráci s npor. Bc. Kučera 

 

10)  uveřejnění celého poplachového plánu – plošného pokrytí JPO Plzeňského kraje na stránkách 

HZS Plzeňského kraje nebo stránkách OSH PS sekce ORV pro jednotlivé velitele JPO nelze 

provést z důvodu utajovaných dokumentů 

- každý velitel JPO si může prostřednictví velitele příslušné stanice HZS Plzeňského kraje požádat 

výpis o dojezdu své JPO v daném stupni poplachu na určené místa s dojezdovým časem 

- od 1.1.2016 bude platit nová úprava poplachového plánu – plošného pokrytí JPO Plzeňského 

kraje, včetně úprav pro okres Plzeň sever 

 

11) Vyhlášení soutěže Standarta okrsků OSH PS – výsledky doručit do 11.01.2016 elektronicky 

nebo osobně na OSH PS  

 

12) Různé + Diskuze:  

- p. Frána – informace o nutnosti certifikace tachografů po 5 letech u příslušných hasičských 

vozidel  

 

 13) Závěr  

 

Zápis provedl: Luboš Urbánek 


