
Vážené hasičky, vážení hasiči, 

 

Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností okresní odborné rady represe (OORR) 

v letošním covidovém roce 2021. 

 

Naše rada má následující složení : 

Jan Čermák – SDH Tlučná, Miloš Fencl – SDH Úněšov, Kamil Hanus – SDH 

Manětín, Pavel Hyneš – SDH Obora, Vlastimil Pechát – SDH Nevřeň, Martin 

Petráška – SDH Nýřany, Libor Skala – SDH Horní Bříza, Jan Suchý – SDH Ledce, 

Michal Soukup – SDH Žebnice, Michal Šot – SDH Kožlany, David Trsek – SDH 

Město Touškov 

Rada se v letošním roce sešla pouze k jednomu jednání. Zde jsme řešili soutěže 

v požárním sportu. 

Z časových důvodů nebylo možné uspořádat naši okresní soutěž, tak jsme na 

krajské kolo nominovali předešlé vítěze za muže SDH Žebnice a ženy SDH 

Úněšov. Družstvo mužů z SDH Žebnice nedokázalo, z důvodu velké časové tísně, 

se dát dohromady. Možnost reprezentace byla nabídnuta ostatním SDH. Nikdo 

nereagoval. 

Krajská soutěž v požárním sportu proběhla 26.6.2021 v Klatovech za účasti 4 

družstev mužů a 5 družstev žen. Náš okres zde reprezentovali ženy z SDH 

Úněšov, které v součtu disciplín obsadily krásné 2.místo ( běh 100m – 2., 

štafeta 4x100 m – 2. a PÚ – 1.). Tímto umístěním si vybojovaly účast na MČR. 

V letošním roce bylo MČR rozděleno do dvou závodů.  

MČR v PÚ se uskutečnilo 8.8.2021 v Hradci Králové. Zde se zúčastnilo družstvo 

žen SDH Úněšov a časem 27,84 s obsadily krásné 8.místo z 30 účastníků. 

Dále proběhlo MČR ve 100 m s překážkami. Sem si automaticky zajistili postup 

závodníci, kteří se umístili do 60. místa v Českém poháru. Z našeho okresu se 

kvalifikovalo hned několik závodníků a závodnic.  

 

 

 



Kategorie ženy 

Lucie Ledvinová – SDH Úněšov – 7. 

Šárka Hájková – SDH Úněšov – 14. 

Šárka Kleinová – SDH Obora – 17. 

Sára Kaprová – SDH Úněšov – 48. 

Kategorie muži 

Dominik Soukup – SDH Žebnice – 11. 

Lukáš Plevka – SDH Manětín – 48. 

Všem děkuji za perfektní reprezentaci našeho OSH a přeji hodně úspěchů do 

dalších let. 

 

V současné době je těžké plánovat jakoukoliv činnost. V letošním roce chceme 

uskutečnit ještě jednání naší rady, kde se zaměříme na přípravu činnosti na 

příští rok. 

Veškeré informace velitelů jsou předávány emailem. Pokud má někdo nějaký 

dotaz na naši radu může se obrátit přímo na mě nebo další členy. Případně 

napsat dotaz na naši emailovou adresu. Veškeré kontakty naleznete na 

stránkách oshps.cz 

 

Závěrem mi dovolte, Vám všem popřát hodně zdraví, pohody a klidu.   

 

 

Za OORR : Kamil Hanus – vedoucí  

 


