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Zpráva odborné rady za rok 2021 
 

Na jaře roku 2020 se stala pandemie onemocnění COVID-19  způsobovaného 
virem SARS-CoV-2 součástí našich životů. Doufali jsme, že se nám povede pandemii zastavit a 
rok 2021 se vrátí do kolejí relativně normálního života. Bohužel i letošní rok je poznamenán 
pandemií a mimořádnými opatřeními, se snahou rychle šíření pandemie zastavit. Byla přijata 
další mimořádná opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace. 
Bohužel, z tohoto důvodu byly jednotlivé akce rušeny, přesouvány na pozdější termíny nebo 
realizovány za výrazně omezených podmínek (zásadní omezení počtu účastníků, významné 
změny původně plánovaného programu do podoby splňující aktuálně platné opatření atd.). 
 

Rada pracovala v roce 2021 ve složení Milan Dvořák, Václav Faitenhanzl, Luboš 
Hajšman, Jaroslav Kolář, Ladislav Krs,  Stanislav Novotný, Petr Steiner, Zbyšek Zuber.  

 
Rada represe vydala pro jednotky SDH obcí sešit nazvaný „Výcvikový rok 2021“, který 

slouží pro organizování a vedení dokumentace školení zásahových jednotek. Dále jsme 
připravili organizační zabezpečení soutěží pro pořádání základních a prvních kol v požárním 
sportu a klasické soutěži. Naplánovali jsme školení rozhodčích pro požární sport a klasickou 
soutěž a na podzim jsme připravili školení jednotek a Sborů.   

 
Nyní k plnění jednotlivých bodů plánu činnosti na rok 2021. 
 

Jednání odborné rady 
Odborná rada se schází podle plánu činnosti, a pokud je potřeba, i mimo schválené 

termíny. V letošním roce měla rada pouze tři jednání. 
První jednání odborné rady proběhlo distančně 5. ledna. Rada projednala OZ základních kol a 
I. kol v hasičských soutěžích, s OZ školení rozhodčích PS a Ks, sešit VR 2021, společnou 
odbornou přípravou jednotek SDH obcí a okrsků. Dále připravila náplň porady okrskových 
velitelů. 
Druhé jednání proběhlo 26. srpna na HZ v Nepomuku. Rada na tomto jednání projednala 
organizační zabezpečení soutěže „O pohár starosty OSH Plzeň - jih v klasické soutěži“. Dále 
rada projednala přípravu společného školení pro jednotky a Sbory.  
Třetí jednání OR se konalo 9. listopadu na HZ ve Střížovicích. Rada provedla vyhodnocení 
soutěže O pohár starosty OSH Plzeň - jih a společné odborné přípravy jednotek SDH obcí a 
Sborů. Dále vyhodnotila práci OR za rok 2021. Připravila kalendář soutěží pro rok 2022 a plán 
činnosti a zaměření rady na rok 2022. 
Zápisy z jednání odborné rady represe najdete na webových stránkách OSH. 
 
Školení rozhodčích 

Školení rozhodčích klasické soutěže bylo naplánováno na 27. března a školení 
rozhodčích požárního sportu na 3. dubna 2021 (pro získání obnovy a kvalifikace). Vzhledem 
k epidemiologické situaci školení byla zrušena.   

 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pandemie_covidu-19
https://cs.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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Společná odborná příprava 
 Odborná příprava byla rozdělena do dvou míst a to 2. října se uskutečnilo školení 
v Jarově a 23. října proběhlo v Dobřanech. Tématem školení byly povodně a stavba 
protipovodňových hrází. Odborná příprava se provedla teoreticky a prakticky. 
Odborné přípravy se v Jarově celkem zúčastnilo: xx jednotek SDH obcí, z toho xx velitelů, xx 
strojníků xx hasičů. 
Odborné přípravy se v Dobřanech celkem zúčastnilo: xx jednotek SDH obcí, z toho xx velitelů, 
xx strojníků xx hasičů. Celkově bylo proškoleno 130 hasičů z xx jednotek. 
 
Soutěže 

OSH společně se Sborem dobrovolných hasičů Dobřany připravilo 4. září soutěž „O 
pohár starosty OSH PJ v klasické soutěži“. Tato soutěž byla uspořádána místo I. kola klasické 
soutěže. Do soutěže se přihlásilo celkem 10 družstev mužů a 4 družstev žen.  
Výsledky: kat. Muži: Dnešice, Přešín, Nepomuk, Střížovice A, Chotěšov a Střížovice B. 
                  kat. Ženy: Ždírec, Nepomuk, Dnešice. 
 
Další činností OR je zajišťování okresních a krajských soutěží mládeže, soutěží dospělých a 
dorostu a neposlední řadě i soutěže ve vyprošťování s okresní časomírou. Jmenovitě jsme 
v roce 2021 zajišťovali 29. 5. Ok hry Plamen PJ, 5. 6. Kk hry Plamen PJ, 19. 6. Kk dorostu TA, 
26. 6. Kk v Ps KT, 28. 8. Kk ve VDN JSDHO RO, 4. 9. Ok v Ks. 
 
Akce, které byly zrušeny vzhledem k epidemiologickým opatření COVID - 19 

1. Jednání OR bylo zrušeno 18. března, 14. května 2021. 
2. Společné jednání s veliteli okrsků 6. února 2021. 
3. Školení rozhodčích požárního sportu, klasické soutěže. 
4. I. kolo v požárním sportu 15. května 2021. 
5. I. kolo v klasické soutěži. (Nahrazeno soutěží „Pohár starosty OSH PJ v klasické 

soutěži“). 
 
 Chtěl bych z tohoto místa poděkovat všem členům odborné rady za jejich práci 
v uplynulém volebním období. Ještě jednou děkuji a vážím si toho, že ve svém volnu na úkor 
rodin pracujete pro naše Sdružení. 
 
   
 
Zpracoval: 9. listopadu 2021      Zbyšek Zuber 


