
 

Zápis z jednání odborné rady velitelů - represe OSH PS dne 

11.01.2017 od 15.30 hod.  
 

Presence: přítomni – dle prezenční listiny 
                  

Program:  
 

1) kontrola splnění úkolů z posledního jednání ORV OSH PS 
- plán práce pro odbornou radu represe na 2017 předán a vyvěšen na stránky OSH PS 
- Výcvikový rok 2017 vyvěšen na stránky OSH PS 
 

2) Vyhodnocení standarty okrsků OSH PS za rok 2016 na základě došlých výsledků a záznamů z 

jednotlivých odborných rad OSH PS 
 
Standarta okrsků OSH PS za rok 2016 
 
1. místo okrsek Ledce                                 - body 52800 
2. místo okrsek Plasy                                  -  body 33900 
3. místo okrsek Únešov                               - body 30800 
4. místo okrsek Dolany                               - body 29400 
5. místo okrsek Dobříč                                - body 22600 
6. místo okrsek Vochov – Město Touškov  - body 18700 
7. místo okrsek Manětín – Bezvěrov           - body 18600 
8. místo okrsek Všeruby                              - body 15500 
9. místo okrsek Kožlany – Chříč                 - body 15300 
10. místo okrsek Dolní Bělá                        - body 8100 
11. místo okrsek Kralovice                          - body 4700 
12. - 14 místo okrsek Hromnice, Žihle, Nýřansko – nedodali výsledky 

 
- předání plaket na val. hromadách jednotlivých okrsků zajistí – Kamil Hanus, Jan Suchý 
- plakety, diplomy, poděkování zajistí – pí. Foldová 
 
3) postupové soutěže v pož. sportu v roce 2017 
 
3.6.2017 – okresní kolo v pož. sportu OSH PS – atletický stadion města Plzeň - zamluven 
25.6.2017 – kraj. kolo v pož. sportu??? 

 
4) aktiv okrskových velitelů a velitelů JPO II., III. - dne 22.2.2017 od 17.00 hod. v hasičské 

zbrojnici SDH Město Touškov, odborná rada represe OSH PS již od 16.00 hod. 
 

- pozvánky zajistí Kamil Hanus 
- místo jednání zajistí David Trsek 
- účast zástupce HZS Plzeňského kraje zajistí Jan Suchý 
- program – statistika výjezdů JPO za rok 2016, odborná příprava JPO v roce 2017, dotace v roce 

2017, standarta okrsků OSH PS za rok 2016 a příprava pro rok 2017, taktická a prověřovací 

cvičení JPO a okrsků, poplachový plán – plošné pokrytí JPO pro Plzeňský kraj (změny pro rok 

2017), postupové soutěže v požárním sportu, organizační záležitosti 
 

 

 



5) aktiv vedoucí odborných rad represe OSH v Přibyslavi dne 18.-19.2.2017 
- předložení pozvánky a omluva Kamila Hanuse z účasti na aktivu 
- návrhy na vyslání zástupce 
 
6) fotky členů ORR OSH PS pro vystavení nových průkazů dodat v elektronické podobě do 

28.2.2017 na mail OSH PS – zajistí a odpovědnost všech členů ORR OSH PS 
 
7)  spolupráce ORR OSH PS s HZS Plzeňského kraje při provádění odborné přípravy strojníků 

JPO a velitelů JPO pro rok 2017 s garanty pro určené oblasti ze strany ORR OSH PS a HZS Pl. 

kr. 
 

8) příští jednání ORR OSH PS proběhne dne 22.02.2017 od 16.00 hod. v hasičské zbrojnici SDH 

Město Touškov 

 
9) Různé + Diskuze 
10) Závěr  
 

Zápis provedl: Luboš Urbánek 


