
Zápis z jednání odborné rady velitelů - represe OSH PS a aktivu 

okrskových velitelů, velitelů JPO II., III. ze dne 22.02.2017 od 

16.00 hod. - Město Touškov 

 

Presence: přítomni – dle prezenční listiny 
Hosté: HZS ČR Plzeňského kraje – npor. Bc. Robert Kučera 
                  

Program:  
 

1) kontrola splnění úkolů z posledního jednání ORV OSH PS 
 

2) odborná příprava JPO SDH v roce 2017 – info npor. Bc. Kučera  
- je již stanovena a zveřejněna na stránkách HZS Plzeňského kraje 
- přihlašování elektronicky, pomocí přístupového hesla jednotlivých velitelů 
- upozornění na provedení přezkoušení (obnovení osvědčení velitele) při kurzu V-8 ve 

stanoveném pětiletém cyklu 
- JPO V. - nespokojenost s kurzy na HZS Košutka – lepší varianta na spádových stanicích HZS 

Plzeňského kraje 
 
3) statistika požárů a výjezdů JPO okresu Plzeň sever za rok 2016 – zatím není statistika vydána a 

bude k dispozici až v měsíci březen 2017 

 
4) dotace pro JPO v roce 2017 
- Plzeňský kraj – již vypsal jednotlivé granty pro JPO a podání žádosti v době od 6.3. - 31.3.2017 
- ostatní dotace budou teprve vypsány 
 
5) 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 
 

- žádost o pomoc při pořádání – technická četa, rozhodčí atd. 
 

6) Standarta okrsků OSH PS za rok 2016 
- předložení vyhodnocení za rok 2016 a předání plaket na jednotlivých valných hromadách okrsků  
- velká diskuze ke stanoveným pravidlům s přijatým závěrem do 22.3.2017 odeslat z jednotlivých 

okrsků návrhy k úpravě pravidel 
- odpověď na dotaz a námět okrsku Dolany z roku 2016 – zajistí Kamil Hanus 
- zpracování nového návrhu pravidel – zajistí celá odborná rada represe OSH PS – možnost 

hodnocení standarty po jednotlivých sekcích (oblastí) 

 
7) dodání fota všech členů odborné rady represe OSH PS do kanceláře k vydání průkazu 
 
8) informace z Ústřední odborné rady represe SH ČMS – npor. Bc. Kučera 
-  úprava Směrnic pro plnění odznaku Hasič I., II., III. a velitel, strojník 
- 2018 – vznikne nová odborná způsobilost pro JPO SDH – technik strojní služby 
 

 
9) odznaky Hasič II. a III. - problém s jejich plněním a celkový nezájmem o zkoušky 

 

 



10) Různé + Diskuze 

 
- oslovení a přizvání psovodů ze Zbůchu, Horní Bříza do odborné rady represe OSH PS 
- Hasičské slavnosti Litoměřice  9.-10.6.2017 
- zapojení okrsků do činnosti jednotlivých HZS ČR krajů 
- distancování od tzv. Komory velitelů jednotek o.s.  
- Hanus Kamil – podnět kraj. radě represe k postupovému klíči na krajské kolo v požárním sportu 

okresního kola v roce 2017 
- Jaroslav Frána za odbornou radu mládeže žádost o pomoc při pořádání následujících akcí v roce 

2017 – 6.5. Memoriál V. Fránové na HZS Košutka, 20.-21.5 okresní kolo hra Plamen, dále info k 

uspořádání MČR hra Plamen v Plzni 
  
13) Závěr  
 

Zápis provedl: Luboš Urbánek 


