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Zápis z jednání Krajské odborné rady represe konaného dne 23. června 2020 

v kanceláři OSH Praha-východ 

 

Přítomni: 

Vedoucí KORR – p. Milan Růžička; zastupuje také Beroun 

Benešov – p. Petr Štěpánek 

Mělník – p. Pavel Gerberg 

Mladá Boleslav – p. Václav Červinka 

Praha-východ – p. Milan Šafránek 

Příbram – p. Martin Spilka 

Omluveni zástupci okresů: Kladno, Kolín, Kutná Hora, Nymburk, Praha-západ, Rakovník  

Dále přítomni: 

Starosta KSH Středočeského kraje – p. Oldřich Lacina 

Vedoucí kanceláře KSH – pí. Zdenka Šindelářová 

Starosta OSH Praha-západ – p. Josef Myslín 

Zapisovatelka – Petra Myslínová Cejpková  

 

Průběh jednání: 

1/ Zahájení – jednání bylo zahájeno v 16.25 hod. p. Milanem Růžičkou, který přivítal přítomné. 

2/ Krajská soutěž v požárním sportu – v letošním roce proběhne krajská soutěž jako soutěž pohárová 

„O pohár starosty KSH“. Uskuteční se v neděli 27. září 2020 v Plchově, okres Kladno, kde se nachází 

sportovní areál s odpovídajícím zázemím.  

Soutěž proběhne dle pravidel požárního sportu, soutěžit se bude pouze v požárních útocích. Každý okres 

vyšle jedno družstvo mužů a žen dle vlastního klíče – v některých okresech se letos koná pohárová 

soutěž, v takovém případě bude vyslán vítěz této pohárové soutěže na krajské kolo. Pokud okresy letos 

pohárové soutěže nedělají, mohou vyslat vítěze loňského okresního kola. Nebude-li se moci zúčastnit 

přímo vítěz, může být vysláno družstvo na 2. či jiném místě, avšak podmínkou je, že v takovém případě 

je nutná účast na okresním postupovém kole v roce 2019.  

Za každý okres se zúčastní jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen. HZS vyšle jedno družstvo – výběr 

svých závodníků.  

Soutěž proběhne na 2 pokusy, pouze v požárních útocích, na strojích Rosenbauer Fox. Počítán bude 

lepší čas. Tyto stroje budou společné pro závodníky KSH i HZS.  

Přítomný starosta KSH p. Lacina byl požádán p. Růžičkou o zajištění těchto strojů z Bilých Poličan. 

Hlavní rozhodčí – dle všeobecné shody byl jako hl. rozhodčí ustanoven p. Milan Růžička 

Rozhodčí – průměrně vychází, aby každý okres dodal 3 rozhodčí. Počítá se s tím, že některé okresy 

případně dodají rozhodčích více, jiné méně. Přihlašování rozhodčích – u p. Milana Růžičky.  
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Časový harmonogram:  

- Příjezd rozhodčích: do 9.00 hod. 

- Prezence soutěžících: od 9.00 hod. do 9.45 hod.  

- Nástup: od 10.00 hod. 

- Začátek soutěže: od 10.30 hod.  

Při prezenci je nutno se prokázat členským průkazem a občanským průkazem. Podmínka zní, aby se 

soutěžní družstvo skládalo ze členů, kteří jsou členy sborů v daném OSH, jež je družstvem 

reprezentováno.  

Před vlastním začátkem soutěže (po nástupu) proběhne cca desetiminutové seznámení se strojem pouze 

pro strojníky ze soutěžních družstev.  

P. Lacina byl požádán o pozvání významných hostů z řad SH ČMS a veřejné správy. Je určitě vhodné 

pozvat všechny okresní starosty.  

Dále byl požádán o zajištění 2 ks putovních pohárů (pro muže a ženy), které by v dalších letech byly 

předávány na krajském kole v požárním sportu za nejrychlejší požární útok.  

Výkonný výbor KSH odsouhlasil na tuto akci částku v rozpočtu ve výši 80 tisíc Kč. 

Diskutováno byla také vhodnost pásek na ruce, aby bylo zřejmé, že na obou pokusech soutěží jedni a ti 

samí lidé z daného družstva.  

Dále bylo diskutováno ocenění. P. Růžička navrhuje pro každého účastníka diplom a plaketu. Dále p. 

Růžička navrhuje nějakou formu poděkování pro rozhodčí za činnost v uplynulém volebním období.  

Jako komentátor je navržena pracovnice kanceláře KSH – Petra Myslínová Cejpková. 

P. Myslín navrhl, že v případě problémů s ozvučením může OSH Praha-západ zapůjčit vlastní zvukovou 

aparaturu.  

P. Gerberg navrhl, že okres Mělník může zajistit časomíru a terče.  

Rozměřování stadiónu provede technická četa. Zdravotník bude zajištěn pořadatelem.  

Jako součást ústroje rozhodčích je nutná kotníková černá obuv.  

P. Růžička připomíná, že je nutná účast členů KORR na této soutěži.  

P. Růžička prověří osobně plánované místo konání a bude ostatní členy KORR informovat elektronicky.  

 

3/ Krajské kolo v disciplínách TFA  

a/ Kemp v Bílých Poličanech  

P. Růžička seznámil přítomné s potvrzením termínu od 14. do 16. srpna, kdy v Ústřední hasičské škole 

v Bílých Poličanech proběhne kemp závodníků TFA a první polovina nominační soutěže v disciplínách 

TFA. Termín je domluven s p. ředitelem Čížkem a rezervován. Ubytování je rovněž zajištěno.  

Po krátké diskuzi byl definitivně stanoven časový harmonogram:  

- V pátek proběhne příjezd členů KORR, přibližně do 19.00 hod., a proběhne jednání.  

- V sobotu do 11.00 se uskuteční příjezd rozhodčích a závodníků. Následně bude probíhat trénink 

cca do 17.30 hod. Bude třeba se domluvit s p. Čížkem, zda bude možno v případě deštivého 

počasí trénovat v garáži.  

- V neděli se uskuteční nominační soutěž v disciplínách TFA.  

K výše uvedenému je třeba se domluvit s p. Josefem Brabcem, zda se zhostí role trenéra – přislíbil 

zajistit p. Lacina.  
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Naléhavá prosba: Pan Růžička prosí, aby jednotliví okresní starostové vyslali do Bílých Poličan na 

jednání KORR buď stávající vedoucí svých OORR či alespoň zástupce.  

b/ Soutěž TFA v Královéhradeckém kraji 

P. Růžička seznámil přítomné s propozicemi TFA Královéhradeckého kraje, kde je také obsažena 

úprava pro ženy. V tomto směru by měl být připraven také výcvik v Bílých Poličanech, aby byly 

disciplíny trénovány dle požadavků, které jsou nutné i pro MČR ve Svitavách. Přibližně do 7. července 

t. r. budou panem Růžičkou rozeslány propozice kempu TFA, předtím budou předloženy k nahlédnutí 

členům rady.  

P. Růžička požádal, aby v Královéhradeckém kraji – lokalita Žernov byli přítomni alespoň čtyři členové 

KORR Středočeského kraje. Prosí tedy přítomné, zda by si mohli zajistit účast dle svých možností.  

Přihlašování – p. Růžička se přiklání k tomu, že by bylo lépe, aby závodníci za Středočeský kraj byli 

přihlášeni přímo KSH Střed. kraje, neboť tím bude lepší přehled o počtu závodníků za náš kra. 

Respektována bude přihláška, kterou mají v Královéhradeckém kraji. Bude také akceptováno, že se 

může zúčastnit závodník ve věku od 15 do 18 let, avšak je nutný souhlas zákonného zástupce.  

Dále je třeba se domluvit, jak budou závodníci hodnoceni. P. Růžička se přiklání k názoru, že by bylo 

vhodné, aby na Žernově středočeští závodnici startovali za sebou, ideálně až za závodníky 

z Královéhradeckého kraje. S kapacitou by neměl být problém, neboť celková kapacita závodníků činí 

52 osob.  

Příjezd závodníků na Žernov – v sobotu 29. srpna 2020.  

Ústroj rozhodčích – PS 2 + červené triko.  

4/ Různé  

P. Růžička požádal p. Štěpánka o předání vzkazu p. Tomáši Vovsíkovi, zda bude moci přijet do Bílých 

Poličan.  

P. Růžička zhodnotil TFA jako soutěž s velkou budoucností, neboť se soutěží v zásahových oblecích a 

jde v podstatě o přípravu a výcvik členů zásahových jednotek.  

P. Štěpánek oznámil, že si na všechny tři dny kempu v Bilých Poličanech již domluvil uvolnění ze svého 

zaměstnání.  

P. Šafránek se představil jako nový vedoucí Okresní odborné rady represe na okrese Praha-východ. 

5/ Závěr jednání – jednání bylo ukončeno p. Růžičkou v 17.40 hod.  

 

 

 

Milan Růžička, vedoucí KORR: ……………………………………………. 

 

 

Zápis vyhotovila: Petra Myslínová Cejpková  


