
Vážené hasičky, vážení hasiči, milí hosté, 
 
 
předstupuji před Vás opět po roce, abych Vás seznámil s činností okresní odborné rady 
represe v letošním roce. 
 
V letošním roce zatím proběhlo 8 jednání rady a 2 aktivy okrskových velitelů a velitelů JPO 
II. a III. 
Jednání probíhala dle stanoveného ročního plánu. 
V říjnu jsme radu rozšířili o nového člena. Jejím Pavel Sudzina, velitel družstva psovodů 
z SDH Zbůch. 
Na našem okrese působí dvě družstva věnující se záchranářské kynologii – již zmiňované 
SDH Zbůch a SDH Horní Bříza. V Horní bříze je velitelkou družstva paní Michala Blumová, 
která bude do rady docházet a bude mít hlas poradní. 
Proto bych rád požádal členy návrhové komise, aby do dnešního usnesení nechali 
odhlasovat rozšíření OORR o 1 člena – Pavel Sudzina. Děkuji 
 
Teď přejdeme na samotnou činnost. 
 
Velkou pořádanou akcí bylo Taktické okresní cvičení – dálková doprava vody v obci Studená. 
Dlouho jsme hledali termín, který by vyhovoval všem. Věc nemožná, jak všichni víte. Termín 
jsme vyhlásili na 5. Srpna 2017 (sobota). Cvičení bylo primárně zaměřeno na JPO V., účast 
23 družstev SDH napříč celým okresem i kategoriemi JPO. O týlové zabezpečení se starala 
jednotka SDH Kaznějov. 
Byla vytvořena 2 samostatná hadicová vedení. Celková délka vedení 1960 m, převýšení více 
než 80 m. 
I přes několik poruch na strojích, několik popraskaných hadic se nám podařilo zvýšit hladinu 
vody v rybníku o několik desítek centimetrů. Doba čerpání vody byla přes 3 hodiny. 
Cvičení bylo všemi zúčastněnými hodnoceno jako velmi přínosné. Záporně bylo hodnoceno 
pomalejší rozvinutí hadicového vedení. Výborně fungovalo radiospojení mezi jednotlivými 
stanovišti. Stejným způsobem celé cvičení zhodnotil i rozhodčí soutěže velitel PS Plzeň 
Slovany npor. Ing. Dušan Nový. 
Zde bych chtěl poděkovat: 

- Robertovi Kučerovi – za zpracování dokumentace cvičení 
- HZSPk – zajištění spojení během cvičení a dozor nad cvičením 
- Obce Hlince a Studená – za poskytnutí prostoru pro cvičení 
- Hlavně všem zúčastněným. 

Akce se povedla a chceme v podobných pokračovat i v dalších letech. 
 
Další pořádanou akcí je okresní kolo v požárním sportu a soutěž O pohár starostky OSH. 
Letos se obě uskutečnily v sobotu 3. června 2017 na Atletickém stadionu města Plzně ve 
Skvrňanech. 
 
Účast, udělejte si obrázek sami. 
 



PS – muži – 2 družstva :  SDH Žebnice – 1. místo 
              SDH Obora    – 2. místo 
 
Obě družstva si zajistila postup na krajské kolo PS v Klatovech. SDH Žebnice mělo 
automatický postup jako loňský vítěz krajského kola a SDH Obora postoupili jako další 
zástupce našeho okresu. 
 
PS – ženy – 3 družstva : SDH Úněšov – 1. místo 
      SDH Obora  -   2. místo 
      SDH Chrást  -   3. místo 
  
Zvítězily ženy z SDH Úněšova a reprezentovaly na na krajském kole. 
 
Krajské kolo v PS proběhlo v sobotu 24. 6. 2017 v Klatovech. 
Muži z SDH Žebnice obhájili první místo a vybojovali postup na MČR do Prahy. Zde nás opět 
perfektně reprezentovali a opět se stali vicemistry ČR. 
Muži z SDH Obora na krajském kole obsadili 4. místo z 6 zúčastněných. Parádní výsledek. 
Ženy z SDH Úněšov to mají na krajském kole těžké. Za soupeře mají několika násobné 
mistryně ČR – družstvo SDH Chválenice. Po napínavém boji obsadily naše ženy krásné druhé 
místo. 
 
Zde hned připojím poděkování všem družstvům, která nás na vyšších kolech reprezentovala. 
Popřeji jim mnoho dalších úspěchů a v roce 2018. Žebničákům mě napadá jediné – UŽ TO 
VYJDE!!! A úněšovským děvčatům, Pepařky – Karel bude na kraji druhý!!!!!  
 
Další soutěž je O pohár starostky OSH : 
 
Muži – 4 družstva – pořadí – 1. SDH Úněšov 
    2. SDH Horní Bělá 
    3. SDH Štichovice 
    4. SDH Manětín 
 
Ženy – 3 družstva – pořadí -   1. SDH Horní Bělá 
    2. SDH Manětín 
    3. SDH Zruč 
 
Teď se budu opakovat jako každý rok – žádost o navýšení účasti  
Předejte do svých sborů a okrsků, že v sobotu 2. června 2018 se koná soutěž v požárním 
sportu a soutěž O pohár starostky OSH. Je objednaný Atletický stadion – přijeďte si 
zasoutěžit a vezměte s sebou ty členy, kteří jsou rozhodčími nebo je baví rozhodovat 
hasičské závody. Děkuji 
 
Nesmím zapomenout poděkovat všem rozhodčím, kteří na těchto soutěžích rozhodují. Není 
Vás moc, jsme rádi, že Vás stále baví a chcete rozhodovat. 
Dále pak všem, kteří pomáhají s pořádáním soutěží – bez Vás by to nešlo.  



 
Poslední akce – Čestná standarta OSH PS 
 
Vyhodnocení ročníku 2016 proběhlo v lednu 2017, výsledky všichni určitě znáte. Připomenu 
Vám alespoň medailové umístění :  3.místo – Okrsek Úněšov 
             2.místo – Okrsek Plasy 
             1.místo – Okrsek Ledce – ten již vyhrál po… v řadě. 
 
V letošním roce proběhla velká řada diskuzí, jak standartu hodnotit. Zachovat současný 
model nebo jít jinou cestou hodnocení.  
Po oslovení všech okrskových velitelů jsme v požadovaném termínu obdrželi pouze návrh 
Okrsku Nýřansko, který posloužil jako základ pro vytvoření nového hodnocení.  
Pro letošní ročník 2017 zůstávají platná pravidla. 
Pro ročník 2018 připravujeme hodnocení nové. Hodnocení bude rozděleno do několika 
oblastí – oblast represe, mládeže, prevence a ochrany obyvatelstva a vnitroorganizační. 
Každá oblast bude samostatně vyhodnocena a součtem umístění v jednotlivých oblastech 
bude určen celkový vítěz. 
 
V současné době jednotlivé rady pracují na pravidlech pro své oblasti. Poté budou pravidla 
předložena ke schválení VV a nejpozději do 20. ledna 2018 budou zveřejněna. 
 
 
 
Poděkování : 
 

- HZS Pk – výborná spolupráce 
- plk. Ing. Pavel Musil – vždy nám vyjde vstříc a vždy můžeme přijít s jakoukoli žádostí o 

pomoc 
- Krajský úřad Pk – finanční podpora akcí 
- Družstva Žebnice, Úněšova a Obory – parádní reprezentace 
- Rozhodčí a všichni, co dělají něco pro druhé, jedná se o stále stejné lidi a zde patří 

velký dík, že je to ,,zatím“ pořád baví. 
 
Jsme na konci mé zprávy. Pokud budete mít k fungování OORR nebo k mé zprávě nějaký 
dotaz, rád všechny zodpovím v diskuzi. 
 
Blíží se konec roku, s ním Vánoce a Nový rok. 
Všichni si tyto chvíle užijte se svými nejbližšími, hlavně ve zdraví, klidu a celkové pohodě. 
 
 
 
 

Kamil Hanus 
Vedoucí OORR 


