
 

Zápis z jednání odborné rady velitelů - represe OSH PS dne 

30.11.2016 od 17.00 hod.  
 

Presence: přítomni – dle prezenční listiny 
                  

Program:  
 

1) kontrola splnění úkolů z posledního jednání ORV OSH PS 
 

2) postupové soutěže v pož. sportu v roce 2016 – zhodnocení – p. Kamil Hauns 
 
3) postupové soutěže v pož. sportu v roce 2017 

 
3.6.2017 – okresní kolo v pož. sportu OSH PS – atletický stadion města Plzeň 
25.6.2017 – kraj. kolo v pož. sportu 
 
4) aktiv okrskových velitelů a velitelů JPO II., III. - do konce roku 2016 již neproběhne a bude 

realizován v měsíci únor 2017 
 
5) Standarta okrsků OSH PS za rok 2016 – rozeslání pravidel hodnocení a tabulky zajistí – Kamil 

Hanus 
- výsledky jednotlivé okrsky dodají na OSH PS nebo vedoucímu rady represe OSH PS do dne 

11.01.2017 do 15 hod. ,  kdy proběhne vyhodnocení 
 
6) příští jednání ORR OSH PS proběhne dne 11.01.2017 od 15.30 hod. 
 
7) školení základní a cyklické rozhodčích v pož. sportu – Ekstein – zhodnocení 

 
8) Odborná příprava velitelů a strojníků JPO v roce  2017 – zatím nejsou termíny známy a budou 

pevně stanoveny začátkem roku 2017 
- dotaz na HZS Plzeňského kraje k možnosti rozesílání jednotlivých upozornění termínů odborné 

přípravy na OÚ nebo Mě. Ú. - zjistí Kamil Hanus  
 
9)  spolupráce ORR OSH PS s HZS Plzeňského kraje při provádění odborné přípravy strojníků 

JPO a velitelů JPO pro rok 2016, kdy jednotlivé pověřené osoby pro určené oblasti od ORR OSH 

PS předaly různé návrhy garantům ze HZS Pl. kr. a snažili se o další bližší jednání, ale bez větší 

odezvy 
- v roce 2017 budou pokusy o jednání s garanty HZS Pl. kr. ze strany určených osob ORR OSH 

PS pokračovat 

 
10) Výcvikový rok členů JPO pro 2017 – Jan Čermák - se pokusí vyjednat s vedoucím Ústřední 

odborné rady represe SH ČMS - p. Kučerou jeho sestavení a vyvěšení na stránky OSH PS aby byl 

k dispozici pro všechny JPO OSH PS 
 
11) návrh pro výk. výbor OSH PS 
– nákup trika pro rozhodčí pož. sportu a také rozhodčí mládeže, dětí – zajistí Kamil Hanus 
- nákup 3 ks stánku rozkládací pro nepříznivé počasí na soutěžích OSH PS – zajistí Kamil Hanus 
 
12) Plán práce ORR OSH PS – na rok 2017 – zajistí Kamil Hanus 
 



13) Různé + Diskuze 
- Česánek – nabídka předváděcí akce v roce 2017 na nový typ Avie 
- Hanus Kamil – podnět kraj. radě represe k postupovému klíči na krajské kolo v požárním sportu  

okresního kola v roce 2017 
  
13) Závěr  
 

Zápis provedl: Luboš Urbánek 


