
Zápis z jednání odborné rady velitelů OSH PS od 16.00 hod., 

Aktivu okrskových velitelů a velitelů JPO II., III. 

 ze dne 29.10.2013 od 17.00 hod. 
 

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

  

host – Foldová A. 

 

ostatní dle prezenční listiny 

                  

 

Program:  

 

1) kontrola splnění úkolů z posledního jednání ORV 

 

2) odborná příprava velitelů a strojníků JPO II., III. a V. za rok 2013 v Kaznějově – 

zhodnocení průběhu provedl p. Robert Kučera 

 

3) odborná příprava velitelů a strojníků JPO II., III. a V. pro rok 2014 – informace p. Robert 

Kučera kdy termíny přípravy nejsou ještě v souč. době stanoveny, její průběh bude 

v budoucnu zcela jen dle zákona a prováděcí vyhlášky 

- v budoucnu se uvažuje o přezkoušení znalostí v elektronické podobě 

- připomínka p. Fila a p. Frána J. – je škoda že se nebude pokračovat v nastavené praktické 

směru odborné přípravy velitelů a strojníků JPO II., III., V. 

 

4) Požární sport v roce 2013  

- okresní kolo – velmi malá účast družstev - 4 družstev mužů a 3 družstev žen a 1 družstvo 

žen v soutěži O Pohár starostky OSH PS 

                       - postup do krajského kola si vybojovalo za muže SDH Vrtbo Hubenov a za 

ženy SDH Horní Bělá 

- krajské kolo – velmi špatná organizační úroveň a zajištění celé soutěže 

                      - muži – 1 místo SDH Vrtbo Hubenov (postup na MČR) 

                      - ženy – 2 místo SDH Horní Bělá 

5) Požární sport v roce 2014 

- MČR v požárním sportu pro rok 2014 se bude konat v Českých Budějovicích dne 27. – 

29.06.2014 společně pro dobrovolné a profesionální hasiče (družstva SH ČMS společně 

s HZS ČR), kdy vzhledem k uvedenému termínu je třeba stanovit i termíny nižších 

postupových kol v požárním sportu (krajské, okresní, okrskové kola) v roce 2014 

- krajské kolo v pož. sportu by mělo pořádat OSH Tachov 

- dále je zde problém s termíny soutěží ZČHL 

- Podnět k sepsání návrhu pro Ústřední ORV ze strany p. Sak J. a to k automatickému postupu 

družstev obhájců titulu z MČR v pož. sportu v následujícím roce přímo na MČR v pož. sportu 

a tak možnost účasti dalšího družstva na MČR = zajistí Hanus Kamil a Sak Josef 

 

6) Přednáška a prezentace ze strany HZS Plzeňského kraje – kpt. Řepík  

- statistika výjezdů JPO SDH Plzeň sever v roce 2013 

- významné požáry na území okresu Plzeň sever 

- příčiny požárů a jejich zjišťování 

- stopy na místě požáru a stanovení verzí příčin požáru 



7) Standarta okrsků OSH PS za rok 2013 

- výsledky za jednotlivé okrsky musí být dodány do 31.12.2013 v kanceláři OSH PS na 

později došlé nebude brán zřetel 

- tabulky k vyhodnocení standarty bude připravena a rozeslána do poloviny listopadu 2013 ze 

strany ORV OSH PS = zodpovídá Kamil Hanus 

- vyhodnocení standarty okrsků OSH PS za rok 2013 proběhne při jednání ORV OSH PS a to 

dne 08.01.2014 

- shromáždit materiály k ověření a zapsání výsledků okrsků i z ostatních odborných rad OSH 

PS zajistí = Hanus Kamil 

 

8) Plán činnosti ORV OSH PS na rok 2014 

 

9) Seznámení všech si informací o odstoupení p. Robert Kučera ze všech funkcí na úrovni 

Ústředí SH ČMS, Krajského sdružení hasičů, Okresního sdružení hasičů, kdy za ORV OSH 

PS navržen a schválen do Krajské ORV jako zástupce p. Kamil Hanus  

- p. Fila za všechny přítomné velitele poděkoval p. Kučerovi za vykonanou práci pro OSH PS 

a doufá že bude stále nápomocen dle svých možností 

 

10) Různé + Diskuze: 

 

30.11.2013 – Stýskaly – Sněm Preventistů OSH PS 

13.12.2013 – příští jednání ORV OSH PS od 19.00 hod. 

 

- p. Frána J. – poděkování SDH Kožlany za přípravu a zajištění podzimního kola hry 

Plamen 

- p. Hanus K. – poděkování všem rozhodčím a technické četě a všem kdo se podíleli na 

zajištění jednotlivých soutěží OSH PS 

 

12)  Závěr 

                                                                               

 

                                                                                        Zápis provedl: Luboš Urbánek 

 


