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Zápis ze zasedání odborné rady 
 
Doba zasedání:  10. června 2021 od 16.00 hodin 
 
Místo zasedání:  Zasedací místnost KSH Pk 
 
Svolavatel:  Zbyšek Zuber, vedoucí odborné rady 
 
Způsob svolání: Pozvánkou 
 
 

Průběh zasedání: 
 
   Zahájení a ověření usnášeníschopnosti 

o Jednání zahájil starosta KSH Pk 
o Z listiny přítomných vyplývá, že na zasedání odborné rady jsou přítomni 4 z celkového 

počtu 7 členů rady. Jednání je proto usnášeníschopné. Prezenční listinu tvoří přílohu 
tohoto zápisu. Tři členové se z jednání omluvilo. 

   Schválení programu 
o OR schválila následující program jednání: 

1. Zahájení 
2. Volba zapisovatele  
3. Příprava OZ Krajského kola v požárním sportu 
4. Příprava OZ Krajského kola ve vyprošťování u dopravních nehod 
5. Příprava plánu činnosti na rok 2021 

6. Informace z vyšších článků sdružení 

7. Různé 

8. Usnesení 

9. Závěr 

 
 pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

 
   Přijatá usnesení 

a) OR zvolila tyto činovníky: 
1) zapisovatele: Zbyšek Zuber  

 pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 
2) ověřovatele: neustanoven 

 
   Projednané body jednání 
 
Ad1) Jednání zahájil starosta KSH Pk. Uvedl Zbyška Zubera do funkce vedoucího odborné rady 
represe.  
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Poté se slova ujal Zbyšek Zuber a nastínil práci a fungování odborné rady. Přítomní se dohodli 
na místě konání jednání OR, a to kancelář KSH Pk od 16. 00 hodin. Na jednání budou posílány 
pozvánky e-mailem cca 1 měsíc před jednáním rady. Členové vedoucímu rady potvrdí svoji 
účast nebo neúčast na jednání.  
 
Ad2) Zapisovatelem dnešního jednání je Zbyšek Zuber. 
 
Ad3) Krajské kolo v Ps se bude konat 26. června 2021 na atletickém stadionu v Klatovech. 
Soutěže se zúčastní družstva mužů a žen, vítězové okresních postupových soutěží nebo 
nanominovaná družstva za jednotlivá OSH Plzeňského kraje v kategoriích mužů a žen. Dále se 
soutěže zúčastní vítězové Krajského kola v požárním sportu v roce 2019. 
Přihlašovatelé soutěžních družstev zašlou řádně vyplněné přihlášky z portálu 
SH ČMS (https://prihlasky.dh.cz) nejpozději do 22. června 2021. V přihlášce se uvede zaslání 
přihlášky také na e-mailovou adresu hasici@kshpk.cz a zbysek.hasic@gmail.cz. 
Vedoucí družstev musí předložit formuláře (Čestné prohlášení), kde potvrzuje negativnost 
všech členů družstva včetně jeho samého ohledně nákazy na COVID - 19. Pokud vyplněný 
formulář nepřiveze, nebude připuštěn k soutěži. Celá soutěž bude probíhat bez diváků a hostů. 
Musí se dodržovat veškerá epidemiologická a hygienická opatření a samozřejmě pokyny 
pořadatelů soutěže, aby celá soutěž mohla proběhnout dle aktuálních hygienických nařízení. 

 
Postupující družstva a jednotlivci na MČR: 

 
MČR v požárním útoku se koná 8. srpna 2021, Hradec Králové 
Postupový klíč – první 3 nejlepší družstva z Krajského kola v Ps v kategorii muži a ženy. 

 
MČR v běhu na 100M s překážkami se koná 21. srpna 2021, Ostrava 
Postupový klíč – první 4 nejlepší jednotlivci z Krajského kola v Ps v kategorii muži a ženy. 

 
MČR ve výstupu na cvičnou věž se koná 22. srpna 2021, Široký důl 
Otevřené MČR uspořádané na základě přihlášek v kategoriích mužů a žen. 

 
OR nalosovala pořadí nástupu družstev na plnění disciplín: 

Muži  1. DO     Ženy 1. DO 
   2. PJ      2. KT 
   3. KT      3. PJ 
   4. RO      4. RO 
   5. PS      5. PS 
   6. Obhájci z roku 2019   6. Obhájci z roku 2019 
   7. TA      7. TA 

8. PM      8. PM 
 

Ad4) Krajské kolo ve vyprošťování u dopravních nehod se bude konat 28. srpna 2021 v areálu 
ŠVZ HZS ČR Zbiroh. Soutěže se zúčastní jednotky PO předurčené pro řešení dopravních nehod. 
(Blovice, Holýšov, Kralovice, Mirošov, Sušice, Zbiroh, Železná Ruda a Zvíkovec. Hosté Ostrov 
nad Ohří, Votice a Dobříš).  

https://prihlasky.dh.cz/
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Přihlašovatelé soutěžních družstev předají (zašlou) řádně vyplněné a potvrzené přihlášky e-
mailem na adresy hasici@zbiroh.cz a zbysek.zuber@hzspk.cz nejpozději do 20. srpna 2021.  
 
Ad5) Příprava plánu činnosti OR. Jednotliví členové zašlou e-mailem podněty vedoucímu rady. 
 
Ad6) Jednání ÚORR zatím neproběhlo, je naplánované po sjezdu.  

 
Ad7) Došlo ke změně pravidla pro provádění nácviku stanoveného ML CŘ 6 VÝŠ-Z, odst. I. 6) 
a to s okamžitou platností:   
Při provádění základní a pravidelné odborné přípravy hasičů k sebezáchraně slaněním se 
výcvik provádí z výšky max. 4,5 m (výška parapetu v prvním patře cvičné požární věže), 
opatřené bezpečnou dopadovou plochou (např. dopadová matrace, písek). Pokud není 
vhodná dopadová plocha k dispozici, nácvik je možné provést s využitím nezávislého jištění 
dalším lanem s použitím dalšího postroje. 
Je potřeba s tímto nařízením seznámit jednotky PO na všech okresech v Plzeňském kraji. 
Dopis je přílohou zápisu. 
Členové OR zašlou jmenovitý seznam rozhodčích na Krajské kolo v Ps. 
 
Ad8) Úkoly:  
 

Porada 10. 6. 2021 Termín plnění úkolu Odpovídá/odpovídají 

Úkol č. 1/21 22. 6. 2021 Vedoucí družstev 

Přihlásit soutěžní družstva do soutěže 

 

Porada 10. 6. 2021 Termín plnění úkolu Odpovídá/odpovídají 

Úkol č. 2/21 30. 6. 2021 Zbyšek Zuber 

Předložit VV KSH OZ soutěže ve VDN 

 

Porada 10. 6. 2021 Termín plnění úkolu Odpovídá/odpovídají 

Úkol č. 3/21 21. 6. 2021 Všichni členové OR 

Zaslat návrhy k činnosti OR do konce roku 2021 

 

Porada 10. 6. 2021 Termín plnění úkolu Odpovídá/odpovídají 

Úkol č. 4/21 30. 6. 2021 Zbyšek Zuber 

Předložit VV KSH plán činnosti 

 

Porada 10. 6. 2021 Termín plnění úkolu Odpovídá/odpovídají 

Úkol č. 5/21 20. 6. 2021 Všichni členové OR 

Zaslat jmenovitý seznam rozhodčích na Krajské kolo v Ps na mail zbysek.hasic@gmail.com 

 
 
Datum: 10. června 2021                                                   - - - - - - - - - - - - - - - -    

                         Zbyšek Zuber       
                                                                                                zapisovatel v. r.              
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