
    Zápis z jednání Odborné rady velitelů KSH Plzeňského kraje 
 

 Místo: zasedací místnost HZS Nýřany 
 
Přítomen: Vlastimil Malina, , Tomáš Kohel, Martin Volka, Michal Liška, 
Kamil Hanus  
    
Omluven: Jiří Volejník, Bc. Zbyšek Zuber 
Hosté: ing. František Pavlas HZS Pk                 
 
Program jednání: 
 
1- kontrola  plnění úkolů  
2- informace z jednání vyšších orgánů a OR  
3- praktická odborná příprava a  odborná příprava jednotek PO 
4- příprava  Krajského kola Ps KORHS 
5- příprava krajské soutěže TFA, družstvo na  MČR 
6- usnesení 
7- závěr 
 
 
1- p. Michal Liška nás seznámil s průběhem a účastí na Odborným 
semináři vedoucích OORR a KORR. Přítomni Michal Liška RO a Bc. Zbyšek 
Zuber Pj. 

- zkoušky odbornosti hasič II. a III. zkoušky proběhli 11.3.2017 
v Petrovicích u Domažlic 

- sešla se komise ve složení Malina, Kohel, Kučera a připravila 
instrukčně metodické zaměstnání velitelů JSDHO II. a  III. Které se 
koná 28.4.2017 od 9.00 hodin v Nýřanech. 
Pozvánky budou zaslány na zřizovatele JSDHO. 

 
 
2 - UORR zasedala17.2. 2017 v Přibyslavy. Zápis na stránkách dh.cz, ten 
den se konali i zkoušky odbornosti hasič I. Z našeho kraje se z účastnili 3 
hasiči z okresu Domažlice                                                 
 
3 - OP JSDHO Přítomní se vyjádřili, že proběhla na všech územních 
odborech HZS pro velitele a strojníky. Praktická odborná příprava probíhá 
různě. P. ing Pavlas se zúčastňuje  různých praktických cvičení které 
pořádají JSDHO a na které je zván líbí se mu a podporuje takto 
organizovaná cvičení.  
 
  4 - p. Dlesk se omluvil termín a místem konání krajské soutěže zůstává 
24.6.2017 v Klatovech na atletickém stadionu. OZ bude předneseno KVV 
11.4.2017 
 
5 - 2.9.2017 v Domažlicích se uskuteční krajské kolo v TFA  dále proběhne 
soutěž TFA v  Plzni pořádá HZS na této soutěži budou  zvlášť vyhodnoceni 
dobrovolní hasiči. P. Kohel požádá KVV o sponzorování těchto dvou 
soutěží.                     



 6- instrukčně metodické zaměstnání velitelů JSDHO II. a  III. Které se 
koná 28.4.2017 od 9.00 hodin v Nýřanech. Pozvánky rozešle p. Malina 
Pozvánky budou zaslány na zřizovatele JSDHO  
-na krajské kolo v Ps zajistit z každé OSH nejméně 6 rozhodčích  

zajistí vedoucí OORR 
 

V  Nýřanech  4.4.2017                                Zapsal: Tomáš Kohel 
 


