
ZPRÁVA O ČINNOSTI OKRESNÍ ODBORNÉ RADY REPRESE BLANSKO

2020/2021

Vážené sestry, vážení bratři hasiči.

Dovolte mi seznámit Vás s činností okresní odborné rady represe za období 

2020/2021.

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 veliteli, strojníky, techniky atd. Přejímá podněty 

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

stálým poradním a pracovním orgánem.

Po shromáždění delegátů OSH Blansko, které bylo volební, byla sestavena nová 

odborná rada represe. Bohužel sílící epidemie a následné restrikce vlády 

omezili činnost dobrovolných spolků natolik, že první jednání odborné rady 

bylo až 29. 6. 2021. Plánovali jsme činnost na druhou část roku. Postupové 

soutěže doznaly změny napříč celým sdružením. Požární sport byl zeštíhlen na 

požární útoky. Od toho se odvíjely soutěže v okrscích a i na okrese.

První, okresní kolo v požárním útoku se uskutečnilo 3. 7. 2021 v Ráječku. 

Bohužel v tuto dobu postihlo jižní Moravu ničivé tornádo a mnoho sborů odjelo

na pomoc. Soutěž z těchto pochopitelných důvodů byla zeštíhlena. Proběhla na 

dva pokusy.

V kategorii ženy: 1. místo – Letovice

                               2. místo – Šebetov

                               3. místo – Žernovník

V kategorii muži: 1. místo – Pamětice

                               2. místo – Bořitov

                               3. místo – Velké Opatovice

                               4. místo – Kochov

Velice rád bych vyslovil poděkování všem soutěžícím, rozhodčím, pracovníkům 

soutěže a v neposlední řadě Sboru dobrovolných hasičů Ráječko za hladký a 

přátelský průběh soutěže.

Plánované podzimní školení rozhodčích požárního sportu jsme přesunuli na 

druhou polovinu února 2022, pokud covidová situace dovolí. O přesném datu 

budeme informovat.



Chystáme se v roce 2022 zorganizovat postupové soutěže v požárním sportu, 

uvidíme, jestli se uskuteční standardně nebo upravené tak, jako byly letos.

V oblasti vzdělávání jsme připraveni, v případě zájmu, zastřešit zkoušky 

odbornosti Hasič III. potažmo II. Stupně.

Covid 19 bohužel způsobil sice zrušení většiny soutěží, ale nezastavil činnost 

jednotek dobrovolných hasičů obcí. Jednotky se aktivně podílely na zmírnění 

následků vzniklé situace.

Velice rád bych jim vyslovil poděkování za jejich obětavou dobrovolnou práci.

Sbory a jednotky se velkou měrou podílely na zmírnění následků tornáda na 

jižní Moravě svou obětavou pomocí.

Sestry a bratři – moc děkuji.

Rád bych touto cestou poděkoval členům Okresní odborné rady represe za 

jejich práci.

Děkuji za pozornost.

                                                        Připravil Kobylka Michal, četl Zdeněk Učeň, Dis.


