
Zápis z jednání odborné rady velitelů - represe OSH PS ze dne 

4.2.2020  
Presence: přítomni – dle prezenční listiny 
Hosté – starostka OSH PS – pí. Foldová, p. Ekstein, HZS Pl. kr. - npor. Kučera, SDH Horní Bříza 

psovodi - Skala 

                  
Program:  
1) kontrola splnění úkolů z posledního jednání ORR OSH PS – Kamil Hanus 
 

2) Aktiv okrskových velitelů a velitelů JPO II., III. proběhne dne 11. března 2020 od 17 hod. v 

Nevřeni, kde se uskuteční volba nové ORR OSH PS na základě došlých nominací z jednotlivých 

okrsků, sraz členů ORR bude již v 16.30 hod. 
- volba ORR OSH PS proběhne dle návrhů předložených na OSH PS z jednotlivých okrsků, za 

JPO II., III. bude nominován p. Čermák (SDH Tlučná) 
- pozvánku zajistí k rozeslání Kamil Hanus 
- program dle předjednaného a dále body z HZS Pl. kr. -  Provádění pravidelné odborné přípravy 

členů JPO (základní, opakovací), náhrady dobrovolných hasičů v případě újmy (presentace), 

zřizování požárních hlídek v obcích kde funguje SDH a není ustavena JSDH,, provádění 

taktických a prověřovacích cvičení okrsků, provedení okresního cvičení ve spolupráci s ochranou 

obyvatelstva a psovody SH ČMS, statistika výjezdů za rok 2019 v okrese Plzeň sever 

 
3) zkoušky odznaku Hasič III. a II., rozhodčí požární sport proběhnou dne 25.4.2020 od 9.00 hod. 

na hasičské zbrojnici Tlučná 

- zajistit pověřené osoby do komise – p. Kučera Robert a p. Ekstein Luděk – zajistí Kamil 

Hanus 

- rozeslání pozvánek zajistí Kamil Hanus 

- učební materiály ke zkouškám rozhodčí PS zajistí k rozeslání Luděk Ekstein 

- zkoušky odznaku Hasič III. a II. stupně bude řídit p. Robert Kučera 

 
4) jednání ohledně volného a vhodného termínu okresního kola v požárním sportu na Atletickém 

stadionu města Plzeň – následně domluven termín 31.05.2020 
- připravit OZ soutěže se změnami časů dojezdu – zodpovídá Kamil Hanus 

 
5) kynologové v OSH PS – zástupce z SDH Horní Bříza – p. Libor Skala, který podal informace k 

činnosti kynologů a zapojení do činnosti ORR 

 

6) informace z Ústředí SH ČMS podal p. Robert Kučera 

 

7) projednání připomínek k podmínkám Standarty okrsků OSH PS pro rok 2020 

 

8) informace z jednání na Plzeňským kraji – pí. Foldová 

 
9) diskuze 
- info o přípravě IMZ JPO II, III dne 24.4.2020 v Nýřanech 
- nový plynovod který povede i přes Plzeňský kraj, kde již probíhá komunikace s HZS Plzeňského 

kraje 
- výstupy z Taktického cvičení v Čepru Třemošná, kdy presentace je zveřejněna na stránkách 

OSH PS 
- seznam velitelů JPO a velitelů družstev a strojníků JPO kterým propadá odborná způsobilost 

(přiložen v příloze k zápisu) 



- nahlásit zájemce o kurz Technik OO, který se bude konat v Nýřanech a je pořádán od Ústřední 

hasičské školy v Bílých Poličanech 
- HVP pojištění – informace 
- velitelé okrsků zjistí počet SDH ve svém okrsku, které nemají ve své obci ustanovenu JPO a 

chtějí mít vyškoleny velitele pro požární hlídku apod. - úkol do 11.3.2020 

 
10) Závěr  
Zápis provedl: Mgr. Luboš Urbánek 


