
 

Zápis z jednání odborné rady velitelů OSH PS dne 22.09.2015 od 

16.00 hod. 
 

Presence: přítomni – dle prezenční listiny 

                 hosté – Foldová, HZS Plzeňského kraje – npor. Bc. Kučera               

Program:  

 

1) kontrola splnění úkolů z posledního jednání ORV OSH PS 

 

2) příští jednání dne 22.10.2015 od 16.00 hod. v kanceláři OSH PS 

 

3) – zhodnocení postupových soutěží v pož. sportu v roce 2015 – okrsková, okresní a krajské 

kolo, MČR 

okresní kolo – 3 družstva mužů a 2 družstva mužů (O pohár starostky OSH PS – 4 družstva mužů 

a 4 družstva žen) 

 

4) postupové soutěže v pož. sportu v roce 2016 

- MČR v pož. sportu – 29.8.2016 

 

5)  Aktiv okrskových velitelů a velitelů JPO II., III. – Nevřen – 22.10.2015 od 17.00 hod. 

- pozvánky zajistí – K. Hanus 

- program aktivu – K. Hanus 

- účast za HZS Plzeňského kraje – npor. Bc. Kučera – informace k tématům – odborná příprava 

velitelů a strojníků JPO v roce 2015 a 2016, statistika odborné přípravy velitelů a strojníků JPO na 

okrese Plzeň sever (JPO nesplňující stavy), statistika požárů a zásahů JPO na okrese Plzeň sever 

 

6) spolupráce ORV OSH PS s HZS Plzeňského kraje při provádění odborné přípravy strojníků 

JPO a velitelů JPO pro rok 2016 – informace npor. Bc. Kučera 

 

7) informace k prověřovacím a taktickým cvičením na okrese Plzeň sever ze strany HZS 

Plzeňského kraje zaměřené na JPO V. – npor. Bc. Kučera 

 

8) žádost na HZS Plzeňského kraje – odborná příprava strojníků, velitelů JPO – o zveřejnění 

testových otázek pro přezkoušení při základní a cyklické odborné přípravě na stránkách HZS 

Plzeňského kraje nebo OSH PS sekce ORV – zajistí npor. Bc. Kučera 

 

9) základní a cyklické školení rozhodčích pož. sportu – kontaktovat jednotlivé okrsky a dle 

zájemců domluvit termín a místo, oslovit ke školení p. Luděk Ekstein – zajistí K. Hanus 

 

10) žádost na HZS Plzeňského kraje o uveřejnění celého poplachového plánu – plošného pokrytí 

JPO Plzeňského kraje na stránkách HZS Plzeňského kraje nebo stránkách OSH PS sekce ORV 

pro jednotlivé velitele JPO, kteří ve většině případů neví v jakém stupni a na jaké místo je 

povolávána jejich JPO ze strany KOPIS – zajistí npor. Bc. Kučera 

- info - bude do konce roku 2015 provedena úprava poplachového plánu – plošného pokrytí JPO 

Plzeňského kraje 

 

11) Různé + Diskuze:  

 

 12) Závěr  

 

Zápis provedl: Luboš Urbánek 


