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Zápis z jednání Krajské odborné rady represe konaného dne 20. října 2022 

v Zasedací místnosti OSH Praha-východ 

 

 
Přítomni: 

Vedoucí KORR – p. Milan Růžička 

Benešov – p. Petr Štěpánek 

Kutná Hora – p. Pavel Mátl 

Mladá Boleslav – p. Václav Červinka 

Praha-východ – pí. Zdenka Šindelářová (zastupuje p. Milana Šafránka) 

Příbram – p. Martin Spilka 

 

Za KSH Středočeského kraje: p. Oldřich Lacina, starosta KSH 

Zapisovatelka: Petra Myslínová Cejpková 

 

Omluveni zástupci: 

Beroun, Kladno, Kolín (sekce represe i sekce sportu), Mělník, Nymburk, Praha-západ, 

Rakovník 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ: 

 

1/ Záhájení – jednání bylo zahájeno p. Milanem Růžičkou v 17:15 hod., který přivítal přítomné 

zástupce okresních odborných rad represe a starostu KSH.  

 

2/ Krajská soutěž v disciplínách TFA – proběhla v neděli 18. září 2022 ve Starém Kolíně. 

Z hlediska přípravy ze strany SDH Starý Kolín není proti průběhu soutěže žádných námitek, 

jednalo se o perfektně připravenou soutěž, z níž vzešli reprezentanti na MČR TFA (konalo se 

počátkem října ve Štramberku). KORR vyslovuje poděkování OSH Kolín a SDH Starý Kolín 

za výbornou organizaci této soutěže.  

 

Krajské kolo TFA proběhlo jako součast Středočeské ligy TFA, kterou pořádá p. Mandys. 

KORR se shoduje, že nedoporučují pokračovat ve spolupráci s panem Mandysem z důvodu 

jeho nespolehlivosti a neetického chování. Spolupráce s ním se odvíjela v úrovni mnoha slibů, 

které však nebyly realizovány.  

 

P. Červinka – doplnil, že se mu nelíbí systém soutěže TFA, která se běhá tzv. „vcelku“, 

preferuje formu „úsekově“ (z důvodu krajské nominační soutěže TFA bylo kolo Ligy ve Starém 

Kolíně realizováno jako úsekové po dohodě s pořadateli).  

 

Krajská odborná rada represe žádá své zástupce, aby na svých okresech zjistili, zda kdo 

má zájem pořádat Krajskou soutěž v disciplínách TFA (koná se jako soutěž O pohár 

starosty KSH v disciplínách TFA) v roce 2023. Je zde samozřejmě možnost uspořádat toto 

krajské kolo opět ve Starém Kolíně, avšak na okres Kolín připadne v r. 2023 také 

pořádání Krajské soutěže v požárním sportu, tudíž by bylo vhodné Kolínu v tomto směru 

tzv. odlehčit.  

 

Pí. Šindelářová – navrhuje oslovit pana Gerberga s možností uspořádat krajskou TFA v r. 2023 

v Cítově.  
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P. Růžička – je důležité, aby každý pořadatel dokázal soutěž časově zabezpečit, což u Ligy TFA 

se ukázalo jako problém. Dále informoval o obdržení pozvánky na prodloužení Rozhodčího 

instruktora TFA, nicméně posléze se dozvěděl, že tato licence má být prodloužena do roku 

2024. Ústřední odborná rada represe nebyla o tomto informována.  

 

Vsuvka: V rámci tohoto bodu proběhla také diskuze o Hotelu Přibyslav, jenž by měl být od 

roku 2023 provozován soukromou agenturou a sloužit jako ubytovna, ovšem vzhledem ke 

krachu místní firmy, jež zaměstnávala poměrně mnoho dělníků, je velký předpoklad, že 

kapacita ubytovny (hotelu) nebude naplněna. V současné době se jedná o možné spolupráci 

mezi novým nájemcem hotelu a SH ČMS, zda by část hotelu zůstala vyhrazena pro ubytování 

v rámci školení pořádaných SH ČMS. Případné ubytování v okolí Přibyslavi nabízí také Hotel 

Sázava v Ledči nad Sázavou.  

 

3/ Hodnocení MČR v disciplínách TFA – konalo se ve Štramberku, p. Růžička hodnotí jako 

velmi kvalitní soutěž s perfektní organizací. Poděkoval za účast všem reprezentantům a 

rozhodčím ze Středočeského kraje. Pan Červinka souhlasí, také hodnotí soutěž jako velmi dobře 

připravenou, chválí disciplínu závodníků, dodržování časového harmonogramu i vzájemnou 

komunikaci. V současné době se hledá pořadatel pro MČR v disciplínách TFA, které se bude 

konat za 2 roky.  

 

4/ Krajská soutěž ve vyprošťování – konala se 3. září v Rožmitále pod Třemšínem, p. Spilka 

chválí perfektní spolupráci s HZS, neboť nebýt HZS, soutěž by nebylo možno realizovat. 

Poděkování patří také SDH Rožmitál pod Třemšínem. Nevznikl žádný problém, organizace 

byla perfektní.  

 

P. Štěpánek – potvrzuje slova p. Spilky, chválí organizační zajištění soutěže, byl příjemně 

překvapen vysokým počtem družstev, která se zúčastnila, účast pana plukovníka Hladíka 

dodala celé soutěži na vážnosti a důstojnosti.  

 

P. Růžička – potvrzuje již řečené a děkuje rovněž HZS Příbram, HZS Hořovice, chválí catering 

OSH Příbram.  

 

Vítězem se stala JSDHO Rudná, která se zúčastní MČR ve vyprošťování. Na druhém místě 

skončila JSDHO Dobříš.  

 

Soutěž se bude pořádat jako nominační na MČR ve vyprošťování vždy každý druhý rok. 

 

P. Mátl z Kutné Hory se zeptal, zda proběhla prezentace soutěže v médiích. P. Růžička 

odpověděl, že ano, o chystané akci se psalo např. v Příbramském deníku.  

 

5/ O pohár starosty KSH v požárním útoku – soutěž se konala 28. září t. r.  na okrese 

Nymburk, v Pňově. Pan Červinka soutěž hodnotí velmi pozitivně, vše bylo perfektně 

připraveno, nikdo nediskutoval, veškerá organizace fungovala.  

 

Pochvalu potvrzuje paní Šindelářová a vyslovuje poděkování panu Martinu Královi z OSH 

Nymburk a všem, kdo se na realizaci soutěže v Pňově podíleli.  

 

P. Růžička – informoval, že nechtěl, aby soutěž dopadla jako v Cítově, kde se objevilo 

nesportovní chování, proto všem při nástupu vysvětlil, kterak bude v případě nesportovního 

chování postupováno. Pan Růžička dále cítovál zprávu, jež obdržel od p. K. Wiedermanna 
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z OSH Kolín, jenž se z dnešního jednání omluvil. Pan Wiedermann pochvalně hodnotí stroje 

PS 12, které byly na soutěži použity, sborů z okresu Kolín se však nelíbila změna, k níž došlo 

přímo na místě, a sice použití přetlakových ventilů, které byly označeny propadlými revizními 

štítky.  

 

Pan Růžička – kladně hodnotí také skutečnost, že základny byly umístěny na zámkových 

dlažbách, což zejména v deštivém počasí se ukázalo jako velké plus (nebyl rozmočený povrch). 

Dále děkuje za obrovské nasazení panu Jiřímu Bernardovi, který měl na starosti 

dopouštění vody po celý den a doslova fungoval bez zastavení. K vyslovené pochvale se 

připojuje celá KORR.  

 

Následuje poděkování OSH Nymburk za skvěle připravenou soutěž, po jejíž trvání vládla 

i vynikající atmosféra.  

 

Proběhla krátká diskuze o termínu konání této akce v roce 2023, neboť Státní svátek 28. září 

má tu nevýhodu, že budou lidé mít volno v rámci tzv. „prodlouženého víkendu“. Nabízí se 

možnost realizovat soutěž o víkend dříve, ovšem nesmí kolidovat s jinou krajskou akcí. 

Kancelář KSH již rozeslala na okresy tabulku s termíny a místy konání krajských akcí na příští 

rok (některé termíny ještě nejsou v tuto chvíli upřesněny).  

 

Soutěž proběhne příští rok zřejmě v Berouně (bude upřesněno).  

 

P. Růžička uvedl, že 2. prosince t. r. proběhne jednání ÚORR, navrhuje jednání KORR týden 

poté, kdy bude již třeba začít spolupracovat na přípravě krajských akcí pro příští rok.  

 

6/ Informace z ÚORR – p. Růžička navázal na informace, které podal již v začátku jednání. 

Týkají se hledání místa pro účely školicícho střediska z důvodu jiných záměrů s Hotelem 

Přibyslav, kde zatím situace není zcela ujasněna. V úvahu přichází také výcvikové školicí 

středisko v Tišnově a dále rekreační objekt Parlamentu ČR v Lipnici nad Sázavou (bývalá 

dětská léčebna).  

 

P. Růžička dále informoval o nových testech pro odbornost Hasič I. až Hasič III., tyto testy 

budou upravené a zjednodušené. Čeká se na schválení testů VV SH ČMS, posléze budou 

zveřejněny pro zájemce o tyto odbornosti.  

 

 

7/ Různé  

P. Růžička – požádal pracovnici kanceláře KSH, aby zaslala zápis z dnešního jednání panu 

Robertu Kučerovi z ÚORR.  

 

P. Růžička – důležité návrhy 

• Navrhl, aby byly připraveny vzorové propozice krajských akcí, na nichž se podílí 

KORR. Tyto vzorové propozice by byly jakousi „cestovní mapou“ po okresy, které 

budou tyto akce pořádat. Rovněž by byl rád, aby řídící funkce těchto akcí byly 

obsazovány z řad pořadatelského okresu.  

• Dále doporučil, aby okresy nominovaly ty rozhodčí, kteří jsou ochotni pískat na 

krajských akcí. Tito rozhodčí by byli přednostně osloveni. Navrhl, aby rozhodčí 

disciplíny byl zkušeným rozhodčím a zástupce rozhodčího disciplíny byl někdo nový, 

aby také mohl získávat zkušenosti v této oblasti.  
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• Navrhl, aby vedoucí odborných rad, potažmo okresní sdružení, navrhli své jedničkové 

rozhodčí do stálého týmu rozhodčích pro postupové soutěže, posléze by pro ně bylo 

připraveno školení.  

• Rovněž upozornil na skutečnost, že nedoporučuje, aby byla prodlužována odborná 

způsobilost těm rozhodčím, kteří na soutěže vůbec nechodí.  

• Výše uvedené návrhy chce vedoucí KORR předložit VV KSH.  

 

 

P. Růžička – podal informaci, že jsou již objednaná dosková plata na požární sport.  

 

P. Spilka – informoval o dopise p. Gerberga zaslaném na SH ČMS. Člen sboru na okrese Mělník 

nebyl vyhodnocen na MČR v běhu na 100 metrů.  

 

Poté se rozeběhla krátká diskuze, kdy se přítomní členové KORR shodují na tom, že je 

třeba protesty týkající se případných chyb ze strany rozhodčích mají řešit na místě, není 

správné řešit vše poté, co je soutěž uzavřená, etické není ani dodatečné lynčování 

rozhodčích.  

 

Pí. Šindelářová – vznesla prosbu, aby při nakládání překážek po krajské soutěži zůstala příčná 

břevna někde vepředu, neboť jsou posléze třeba na Krajské soutěži v běhu na 60 metrů. 

 

Příští jednání: proběhne v kanceláři OSH Praha-západ, Praha 5 – Zbraslav, K Výtopně 

1224, dne 8. prosince 2022 od 17:00 hod.  

 

8/ Závěr jednání – vedoucí rady poděkoval všem za účast a popřál šťastnou cestu domů. 

Jednání skončilo v 19:15 hod.  

 

 

 

Se zněním zápisu souhlasí: 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Zápis vyhotovila: Petra Myslínová Cejpková  
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