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

okrskových velitelů, velitelů JPO II., III. ze dne 9.11.2017 od 17.00 

hod. - Nevřeň 

 

Presence: přítomni – dle prezenční listiny 
Hosté: HZS ČR Plzeňského kraje – mjr. Pathy, npor. Kučera 
                  

Program:  
 

1) kontrola splnění úkolů z posledního jednání ORV OSH PS a přivítání všech velitelů, hostů – 

Kamil Hanus 
 

2) odborná příprava JPO SDH v roce 2017 a pro rok 2018 –  info od mjr. Pathy a npor. Kučera  
- bude 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 
 

3) taktické cvičení okresu Plzeň sever 2017 – Studená – dne 5.8.2017 

- zhodnocení – Kamil Hanus – kladné hodnocení 

- dohled proveden ze strany HZS Pl. Kraje 

- účast celkem 23 JPO SDH 

- p. Frána – připomíná nízkou účast členů ORR OSH PS na této akci, kterou pořádala odborná 

rada represe 

- npor. Kučera – připomíná stále zhoršující stav odborné přípravy strojníků JPO a navrhuje 

pokračovat v těchto tématických cvičeních i v následujících letech 

 
4) statistika požárů a výjezdů JPO okresu Plzeň sever za rok 2017 – mjr. Pathy 
- od 1.1.2017 do 9.11.2017 celkem 289 zásahů na okrese Plzeň sever a z toho 105 požárů 
- podrobná statistika na vyžádání u HZS Pl. Kraje 
- pozor na výjezd JPO po stanoveném limitu (zatím není nijak řešeno) 
 

5) záchranářská kynologie – SDH Horní Bříza, SDH Zbůch 
- na OSH PS jsou dvě družstva psovodů, kde garantem je Pavel Sudzina, tel. 605150873, mail: 

sudzina@rescuedog.cz 

- počítačová presentace k práce kynologů a záchranářství 
- seznámení s Metodickým pokynem SH ČMS záchranářské kynologie 
- nabídka využití záchranářské kynologie při taktických cvičení 
 

6) dotace pro JPO v roce 2018 – mjr. Pathy 
- podmínkou pro udělení dotace budou splněné stavy strojníků a velitelů v JPO, kteří jsou 

odborně způsobilý 

- bližší informace k dotacím podají na HZS Pl. Kraje – Poncar, Smítka 

 
7) postupové soutěže v pož. sportu v roce 2017 

 
2.6.2018 – okresní kolo v pož. sportu OSH PS – atletický stadion města Plzeň 
- žádost o pomoc při pořádání – technická četa, rozhodčí atd. 
 

8) Standarta okrsků OSH PS za rok 2017 
- předložení vyhodnocení za rok 2017 do 9.1.2018 k vyhodnocení 
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- vyhodnocení připomínky k hodnocení standarty okrsek Dolany a Nýřansko 
- návrh na zapracování kynologie do hodnocení standarty 
- pro rok 2018 nové pravidla pro vyhodnocení standarty okrsků, kdy každá oblast – represe, 

mládeže, prevence a ochrany obyvatelstva, vnitroorganizační provede hodnocení samostatně 

(garantem je příslušná odborná rada OSH PS) 
- zřízena pracovní komise k úpravě pravidel standarty, kde jsou členy vedoucí jednotlivých 

odborných rad 
- garantem celého vyhodnocení Standarty zůstane odborná rada represe 
- p. Fanta – připomíná že tato úprava pravidel již probíhá značnou dobu a je třeba vše uspíšit  
 
9) informace z Ústřední odborné rady represe SH ČMS – npor. Kučera 
- sešit výcvikový rok členů JPO pro rok 2018 bude viset na stránkách „dh“ 
- Pyrocool 2018 bude v srpnu 2018 
- 16.-18.2.2018 – proběhne setkání vedoucí odborných rad represe v Přibyslavy 
- je zpracován metod. návod k zařazování žen do JPO 
- 6.10.2018 – proběhne MČR TFA v Domažlicích 
- budou pokračovat jednání mezi SH ČMS a novou vládou o podpoře dobrovolných hasičů a JPO 

SDH 
 
10) odznaky Hasič II. a III. - uchazeče nahlásit o do 31.1.2018 
- výzva pro uchazeče k přihlášení na zkoušky bude rozeslána na velitele JPO, velitele okrsků a 

vyvěšena na stránkách OSH PS 
 
11) Různé + Diskuze 

 
- Jaroslav Frána za odbornou radu mládeže požádal o pomoc při hledání pořadatele jarního kola 

Plamen, dále požádal o pomoc při pořádání MČR  Plamen a dorostu, který proběhne v Plzni 
  
12) Závěr  
 

Zápis provedl: Luboš Urbánek 


