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Zpráva OORR při OSH Prachatice složená z velitelů JPO II a JPO III 

 

Vážené hasičky, vážení hasiči, milí hosté, 

okresní odborná rada represe se v prvním roce sešla dvakrát a sekce rozhodčích se sešla 

čtyřikrát. Zabývali jsme se požárním sportem, školením velitelů a strojníků, školení rozhodčích, 

výcvikem jednotek a případnými problémy. 

Úvodem začneme požárním sportem. Díky pandemické situaci se jarní kola okrskových soutěží 

konala na poslední chvíli po rozvolnění pravidel pro amatérské sporty. Na provedení okrskových 

kol bylo málo času, ale sbory to zvládly. Následovalo okresní kolo požárního sportu, kde byla 

účast velmi malá. V kategorii Muži I byla čtyři družstva, v kategorii Ženy I pak pouze dvě 

družstva. V kategorii Muži II soutěžilo devět družstev a v kategorii Ženy II soutěžila tři družstva. 

Těžko říci, zda byla na vině pandemická situace, nebo zda sbory nemají o tento druh soutěže 

takový zájem. Za Muže I zvítězilo družstvo ze Žernovic, na druhém místě se umístilo družstvo ze 

Šipouna a třetí místo získalo družstvo Vitějovice. Za Ženy I zvítězilo družstvo žen z Nebahov, 

druhé místo obsadilo družstvo žen z Chrobol. V kategorii Muži II zvítězilo družstvo mužů ze 

Žernovic, druhé se umístilo družstvo z Osek a na třetím místě skončilo družstvo ze Žitné. Za Ženy 

II  zvítězilo družstvo žen z Vitějovic, na druhém místě se umístilo družstvo ze Žitné a na třetím 

místě družstvo ze Starých Prachaticích. Jak soutěž “jedniček”, tak i “dvojek” se uskutečnila v 

jeden den a na jednom místě v areálu SDH Nebahovy.  

Do Prachatické hasičské ligy se letos zapojilo 14 družstev mužů a 12 družstev žen, dále 11 

družstev starších žáků a 11 družstev mladších žáků. Všem, kteří se zabývají požárním sportem 

patří mé velké poděkování. Stejně tak patří poděkování soutěžícím, bez kterých to nejde, 

pořadatelům, kteří připravují stále kvalitní podmínky, a v neposlední řadě patří velký dík i 

rozhodčím za jejich férovost. Závěrem bych rád poděkoval Petře Miklasové a Libušce 

Tremmelové, a také Helence Šandové za přípravu a kontrolu dodržování pravidel a za sčítání a 

zveřejňování výsledků, a v neposlední řadě panu Markovi co má na starosti časomíru.  

Školení nových velitelů a strojníků a dále cyklické školení velitelů a strojníků probíhá již několik 

let stejným systémem. Teoretickou částí a praktickou částí na začátku roku. Teoretická část se 

vyučuje pomocí e-learningu. Praktická část pak probíhá na základně HZS Prachatice. Díky 

pandemické situaci se praktická část za rok 2021 měla konat na podzim, ale situace nebyla 

příznivá a tak se praktická část nekonala. Rada velitelů se na podzim zabývala otázkou jestli by 



se školení velitelů a strojníků v praktické části neměla konat jako dřív a to na dva dny, aby se 

mohlo účastnit co nejvíce hasičů. Oba dva dny by byli stejné a tak si mohou velitelé a strojníci 

vybrat, kterého dne se účastní. Dále na podzim proběhlo školení nositelů dýchací techniky ve 

Strunkovicích nad Blanicí a to s por. Miroslavem Nagyem, DiS. Dále se jednotka JSDHO Netolice 

účastnila výcviku nositelů dýchací techniky v mobilním výcvikovém zařízení Fire Dragon 9000 na 

požární stanici Pozorka u Nejdku. Na následující rok 2022 se jednotka JSDHO Netolice jako 

jediná z Prachatického okresu přihlásila do projektu výcviku nositelů dýchací techniky v 

mobilním výcvikovém zařízení Fire Dragon 9000, který organizuje Krajský úřad Jihočeského kraje 

- oddělení krizového řízení ve spolupraci s ředitelstvím HZS Jihočeského kraje. OORR navázala 

spolupráci s panem Ing. Jiřím Svobodou a již probíhá každoroční školení na motorové pily v 

katastrálních obvodech jednotek PO na okrese Prachatice.  

Naše sekce rozhodčích se sešla již čtyřikrát. Dvakrát se sešla na jaře kvůli sestavení směrnic 

postupových kol 2021 pro okrsky a pak na sestavení OZ Okresního kola. Dále se sekce sešla na 

podzim, a to po ukončení PHL soutěže z důvodu upravení směrnice a podmínek pro pořádání 

PHL soutěže . Naposledy se sekce sešla na začátku roku 2022 k projednání směrnic a pořádání 

PHL soutěže a určení datumu školení rozhodčích, které se bude konat 18.3. 2022  

Na závěr bych rád poděkoval členům odborné rady represe a sekci rozhodčích za výbornou 

spolupráci. Dále děkuji příslušníkům HZS ÚO Prachaticích za spolupráci, jmenovitě řediteli 

plk. Ing. Milanu Rabovi, mjr. Robertu Vlčkovi, por. Miroslavu Nagyovi za kvalitní školení a mjr. 

Ing. Vojtěchu Královi. A dále chci poděkovat Janu Fiedlerovi, který mi stále nápomocen, když si 

nevím rady.  

 

Děkuji za pozornost. 

Jiří Soukup vedoucí OORR Prachatice 

 

 

 

 


