
Zápis z jednání odborné rady velitelů OSH PS 

 ze dne 16.5.2012 od 16 hod.  
 

Presence: přítomni – Hanus K., Urbánek L., Suchý J., Šogor P.,  Trsek D., Kučera R. 

        

omluveni – Sak J. , Fila J. 

 

 

Program:  
 

1) kontrola splnění úkolů z posledního jednání ORV  

 

2) celkové zhodnocení odborné přípravy JPO za I. polovinu roku 2012 provedl p. Kučera R. 

 

- dle požadavků je možno uskutečnit další kurz nositelů dýchací techniky v letních 

měsících – uchazeče nahlásit telefonicky nebo písemně p. Kučerovi R.  

 

3) vydání odznaků odbornosti Hasič II., III. , Velitel, Strojník – ze zkoušek ze dne 8.4.2012 

bude na základě žádosti jednotlivých uchazečů na OSH PS a dle seznamu splněných odznaků, 

zajistí p. Hanus K. 

 

4) okresní kolo v pož. sportu proběhne dne 10.6.2012 v Plzni, v areálu 33. ZŠ  

- OZ k soutěži vyvěšeno na stránkách OSH PS 

- přihlášky na okresní kolo v PS nejpozději dodat na OSH PS do dne 6.6.2012 do 15.00 hod., 

kdy proběhne rozlosování a další jednání ORV OSH PS 

- žádost ORV na velitele okrsků o pomoc při pořádání a organizaci okresního kola 

- pozvánky pro rozhodčí pož. sportu – zajistí p. Hanus K. 

- stadion (areál) 33. ZŠ je zamluven – info p. Hanus K. 

- překážky zůstávají na místě z krajského kola dorostu – info p. Hanus K. 

- občerstvení zajistí SDH Dolní Hradiště 

- časomíra – p. Sak 

- rozpočet soutěže ke schválení výkonného výboru zajistí p. Hanus K. 

- sčítací komise – p. Frána J. 

- přivezení vody na pož. útoky zajistí okrsek Nýřansko – p. Kučera R. 

- komentátor a aparatura – oslovit p. Slacha P. – zajistí p. Hanus K.  

- rozhodčí budou rozděleni až na místě dle účasti 

 

5) krajské kolo v pož. sportu proběhne dne 23.6.2012 v Plzni, v areálu 33 ZŠ 

- připravuje OSH Plzeň – sever 

- velitel soutěže Kamil Hanus 

- zajištění technické čety z OSH Plzeň – sever (nejméně 10 osob) 

- rozhodčí z OSH Plzeň – sever (6 osob) – zajistí p. Kučera R. 

- občerstvení zajistí SDH Dolní Hradiště 

- přivezení vody na pož. útoky ze strany SDH okresu OSH Plzeň – sever 

- časomíra a sčítací komise z OSH Plzeň - jih 

 

6) Taktické cvičení JPO okresu Plzeň – sever informace podal p. Kučera R. 

- proběhne jednání s radou CO OSH PS k podrobnému vypracování návrhu taktického 

cvičení  

- doba určena na červenec nebo srpen 2012 



- štáb taktického cvičení bude zřízen na pož. stanici HZS v Plasích 

 

7) Diskuze  a Závěr 

 

- školení a přezkoušení rozhodčích pož. sportu proběhne po domluvě s p. Eksteinem L. 

 

  

                                                                              Zápis provedl: Luboš Urbánek 

 


