
 

Zápis z jednání odborné rady represe (velitelů) OSH PS, aktivu 

okrskových velitelů a velitelů JPO II., III. ze dne 2.3.2016 od 16.00 

hod. v Tlučné 

 
Přítomni a omluveni: dle prezenční listiny 

Hosté: pí. Foldová, p. Ekstein, p. npor. Bc. Kučera – HZS Plzeňského kraje 

                  

Program:  

 

1)kontrola splnění úkolů z posledního jednání ORV OSH PS 

 

2)Statistika událostí v roce 2015 na okrese Plzeň sever – informace npor. Bc. Kučera + viz. 

přiložené dokumenty v příloze 

 

3) Plošné pokrytí JPO pro jednotlivé obce a poplachový plán pro Plzeňský kraj 

- informace npor. Bc. Kučera 

- změna od 1.1.2016 v poplachovém plánu  Plzeňského kraje i pro okres Plzeň sever, kdy celý 

poplachový plán nelze zveřejnit z důvodu utajovaných skutečností a každý velitel JPO se může 

informovat u velitele své pověřené stanice HZS k zařazení a případnému nasazení jednotky dle 

poplachového plánu 

- změna kategorie u JPO SDH Kyšice z kategorie V. na III. z důvodu stavby nového železničního 

koridoru  

 

4)  Odborná příprava velitelů a strojníků JPO v roce  2016  

 

– stanovené termíny od HZS Plzeňského kraje a vše vyvěšeno již na stránkách HZS Plzeňského 

kraje a také stránkách OSH PS v sekci odborné rady represe (velitelů) 

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

zůstává ve školícím středisku Třemošná, dále možnosti – Zbiroh 

- od letošního roku 2016 nebudou již ze strany HZS Plzeňského kraje zasílány oficiální pozvánky 

na odbornou přípravu velitelů a strojníků JPO na jednotlivé obecní nebo městské úřady, kdy 

přihlašování a hlídání osob k odborné přípravě je povinností velitele JPO 

 

5) změna zákona o HZS ČR č. 320/2015 Sb., kde jsou řešeny i JPO SDH – doporučeno k 

seznámení pro každého velitele JPO  

 

6) pro JPO SDH obcí pro uchazeče o funkci strojníka JPO možno získat řidičské oprávnění při 

splnění zákonných podmínek bezplatně ve školách HZS, kdy se bude jednat o 12 denní kurz 

- do 15.03.2016 odeslat za celý okrsek počty možných uchazečů o tento kurz k získání potřebného 

řidičského oprávnění a to po provedeném průzkumu v jednotlivých JPO (vše odeslat mailem 

k rukám npor. Kučera nebo npor. Livinka) 

 

7) Výcvikový rok JPO pro rok 2016 – informace a zaměření odborné přípravy ze strany npor. 

Kučera  

 

8) spolupráce ORV OSH PS s HZS Plzeňského kraje při provádění odborné přípravy strojníků 

JPO II., III., V. – v současné době nedostatečná odborná příprava strojníků JPO SDH, který se 

odrazuje i v malých znalostech strojníků 



- zřízení odborné přípravy strojníků JPO SDH okresu Plzeň sever i mimo pravidelné termíny od 

HZS Plzeňského kraje, kdy bude prováděna prakticky a to pod záštitou stanic HZS Nýřany, Plzeň 

Košutka, Plasy 

- okres Plzeň – sever rozdělen do 3 oblastí, kdy je zřízena pracovní skupina 6 členná a to 3 

členové HZS (v kompetenci npor. Kučera) a 3 členové JPO SDH  

– Jih – Jan Čermák – SDH Tlučná, 

-Střed – Jan Suchý – SDH Ledce 

- Sever – František Lüftner – SDH Kralovice 

 

9) postupové soutěže v pož. sportu v roce 2016 

- družstva z okrsků pro okresní kolo v pož. sportu mohou být delegována okrskem 

 

- okresní kolo v pož. sportu – 5.6.2016 + soutěž O pohár starostky OSH PS 

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

- MČR v pož. sportu – 29.8.2016 

 

Soutěže odborná rada mládeže OSH PS – info p. Frána 

7.5.2016 – Memoriál V. Fránové – Plzeň na HZS stanice Košutka 

21.-22.5.2016 – okresní kolo hry Plamen – zřejmě Trnová 

11.-12.6.2016 – krajské kolo hry Plamen – okres Rokycany 

18.06.2016 – krajské kolo dorostu  

 

 

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

zájemců domluvit  místo po dohodě se školitelem p. Luděk Ekstein – zajistí K. Hanus 

- termín pro dodání uchazečů stanoven do dne 19.3.2016 

 

11) možnost čerpání z prostředků dotace Plzeňského kraje určené pro OSH PS – informace pí. 

Foldová 

 

12) Taktická a prověřovací cvičení JPO – vše řešit po okrscích a zachovávat i nadále systém 

okrsků na okrese Plzeň sever, což bude v nacházejících letech i podporováno ze strany HZS 

Plzeňského kraje na základě zkušeností z minulého roku 

- provádět nejméně 1 x ročně okrskové taktické nebo prověřovací cvičení JPO – odpovědnost 

okrskového velitele 

 

13) Informace ze zasedání vedoucích odborných rad represe jednotlivých OSH – p. Ekstein, npor. 

Kučera  

- k dispozici elektronický program pro testové otázky ke zkouškám odznaku Hasič II., III. – zajistí 

K. Hanus 

- velký problém s přepravou dětí na jednotlivé soutěže prostřednictvím DA ve výbavě JPO 

- upozornění na ochranu sluchu členů JPO (vzhledem ke zkušenostem z rozsáhlého požáru 

s výbuchy v Litvínově) – doporučení pro všechny velitele JPO zajistit chrániče sluchu 

 

14) Čestná standarta okrsků OSH Plzeň sever 

- vyhodnocení za rok 2015 vyvěšeno na stránkách OSH PS a také provedeno předání ocenění 

vítězných okrskům na jednotlivých jejich val. Hromadách 

- úprava podmínek a pravidel pro hodnocení Čestné standarty okrsků OSH Plzeň sever – 

přepracuje dle návrhů K. Hanus a dá k připomínkám v co nejkratší době velitelům okrsků, kteří se 

vyjádří do poloviny dubna 2016 

 

 



15) dotace – schválené žádosti na pořízení DA – Příšov, Nečtiny, Zahrádka, Blatnice, Kožlany 

                  - schválená žádost na hasičskou zbrojnici - Kyšice 

 

16) otázky pro test z odborné přípravy velitelů a strojníků JPO při přezkoušení – stále v řešení a 

zajišťuje K. Hanus 

 

12) Různé + Diskuze:  

 

13) Závěr  

 

Zápis provedl: Luboš Urbánek 


