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Zpráva OORR za rok 2016 

 

  Vážené sestry, vážení bratři hasiči. 

  Dovolte mi seznámit vás s činností okresní odborné rady represe za rok 2016. 

Mnohé z vás překvapí proč ne rada velitelů. Letošního roku byl změněn název z 

odborné rady velitelů na odbornou radu represe a to na všech úrovních ve 

sdružení.  

Odborná rada je pracovnim organem, která organizuje a koordinuje koncepčni 

činnost i zabezpečuje konkrétní ukoly. Je stálým poradním a pracovním orgánem. 

 Okresní odborná rada represe se zabývá jednak činností na úseku požárního 

sportu a také na úseku vzdělávání, činností spjatou s jednotkami sboru 

dobrovolných hasičů, s jejími velitelmi, strojníky, techniky, atd. Přejímá podněty 

z krajské odborné rady represe ,potažmo z ústřední odborné rady represe.  

  V roce 2016 se rada sešla ke čtyřem zasedáním. Začátek roku jsme zahájili 

vyhlášením zkoušek Hasič III. a  II. Stupně, které proběhly 20. února v kulturním 

domě v Paměticích. Vlastním zkouškám předcházelo několikahodinové školení. 

Ke zkoušám se dostavilo 42 uchazečů, kteří zdárně složili zkoušky. Velký dík 

patří Sboru dobrovolných hasičů Pamětice za zabezpečení této akce. 

  V březnu rada schválila pokyny k provedení základních kol požárního sportu. 

Tyto základní kola probíhaly v rámci okrsků.  

  Souběžně již rada začala připravovat organizační zabezpečení I. (okresního) kola 

požárního sportu. Dále se projednávalo jakým způsoben se bude provádět výběr 

závodníků na krajské kolo TFA konané 20.srpna ve Strážnici. Rada rozhodla, že 

vybírat se bude ze soutěží TFA konaných  v Olešnici  a  v Sebranicích. 

OORR se spolupodílela na akci Hasičský den v Boskovicích konaný 16. dubna na 

tamním náměstí.   



  V sobotu 2. července na stadionu ASK Blansko proběhlo I. kolo požárního 

sportu. Členové organizačního týmu se sešli již v pátek k přípravě této soutěže. 

Navezli překážky a začala příprava tratí jejím rozměření. Sestavili překážky a 

rozestavili je. Dráha na požární útoky a časomíry instalovali až v sobotu ráno. 

Drobné nesnáze nám způsobila rekonstrukce škvárového hřiště, ale skvěle se s 

tím vypořádali organizátoři, technická četa i závodníci. Celkem se sjelo 11 

družstev mužů a 8 družstev žen. Rád bych poděkoval HZS ÚO Blansko, které 

nám poskytlo na tuto soutěž vybavení a techniku, děkuji členům organizačního 

týmu a technické četě za hladký průběh této soutěže. 

  Letos náš okres zajišťoval krajské kolo požárního sportu. Tato soutěž proběhla 

6,srpna opět na stadionu ASK Blansko. Příprava byla obdobná jako u okresního 

kola. Členové organizačního týmu se sešli v pátak 5. srpna ráno. V devět hodin 

nám HZS Blansko a HZS Brno dovezli potřebné překážky a materiál na soutěž. 

Připravili dráhy na 100m překážek, rozměřili štafety 4x100m a požární útoky. 

Přípravy komplikovaly probíhající stavební práce na stadionu. Z důvodu 

rekonstrukce kabin jsme celý štáb soutěže přesunuli na tribunu. I přes tyto 

komplikace proběhlo krajské kolo požárního sportu bez závad.  

  V letošním roce plánujeme realizovat školení a zkoušky stávajících rozhodčích, 

kteří mají již propadlou kvalifikaci, nebo jim již brzi platnost zkončí. Tyto 

zkoušky se uskuteční 10. prosince v hasičské zbrojnici v Lysicích.  

 

Závěrem zprávy bych rád poděkoval všem ,co se podíleli na zdárném průběhu  

postupových soutěží, zejména pak vedení OSH, členům technické čety, 

rozhodčím a štábu soutěže, dále pak i zúčastněným soutěžním družstvům a 

soutěžícím za výborné sportovní výkony i sportovní chování. Velké díky patří 

HZS Blansko ,JSDH Letovice, JSDH Ráječko a JSHD Ostrov u Macochy za 

technickou podporu a dopravu vody. Poděkovat bych chtěl představitelům okrsků  

Kunštát, Rájec, Blansko a Lomnice za dodání členů technických čet. 

  Poděkování patří i členům rady represe za celoroční obětavou práci v roce 2016. 

 

 

   


