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Zápis z jednání Krajské odborné rady represe konaného dne 6. května 2021 v Zasedací 

místnosti, I. patro, Ohradní 26, Praha 4 – Michle 

Přítomni za KORR:  

Vedoucí KORR a Beroun – p. Milan Růžička 

Benešov – p. Petr Štěpánek 

Kladno – p. Hugo Laitner 

Kolín – p. Jiří Bernard 

Mělník – p. Jaroslav Hon 

Nymburk – p. Josef Čapek 

Praha-východ – p. Roman Trmal 

Praha-západ – p. Josef Myslín 

Příbram – p. Martin Spilka 

Omluveni zástupci okresů: Kutná Hora, Mladá Boleslav a Rakovník 

Dále přizváni: 

Starosta KSH Středočeského kraje: p. Oldřich Lacina 

Náměstkyně starosty KSH: pí. Kamila Havlínová 

Hosté: 

Liga TFA: p. Josef Mandys a p. Tomáš Sirotek 

Zapisovatelka: Petra Myslínová Cejpková 

 

Průběh jednání: 

1/ Zahájení jednání – jednání bylo zahájeno p. Milanem Růžičkou v 16.40 hod., který přivítal 

přítomné zástupce represe z jednotlivých OSH a požádal je o krátké představení.  

2/ Výběr kandidáta na místo vedoucího KORR – p. Růžička oslovil přítomné zástupce 

okresů, zda mají návrh na vedoucího KORR. Jelikož tomu tak není, p. Růžička požádal, zda by 

se o tuto funkci mohl ucházet i pro další volební období. Proti návrhu není námitek.  

Je dáno hlasovat o tom, zda vedoucí KORR bude i pro další volební období p. Milan Růžička. 

Všichni přítomní zástupci jednotlivých OSH jsou PRO, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování. Pan Růžička byl jednomyslně zvolen za vedoucího Krajské odborné rady represe 

i pro další volební období.  

 

3/ Náplň činnosti Krajské odborné rady represe – p. Růžička byl na Shromáždění delegátů 

OSH navržen jako člen Ústřední odborné rady represe. V současné době s ohledem na 

pandemickou situaci se pomalu začíná obnovovat aktivní činnost zejména v oblasti sportu. 

Nicméně je třeba počítat s případnými dalšími nečekanými situacemi, které zabrání osobnímu 

jednání, proto p. Růžička navrhuje vybudovat na Teamsech záložní kanál jednání rady represe, 
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což je nejen aspekt pandemický, ale také úspora času, nákladů na cestovné atd. P. Růžička 

předpokládá, že by bylo vhodné uskutečnit jakoukoliv formou pět až šest jednání rady ročně.  

Hlavní náplní KORR je samozřejmě represe, dále pak sportovní činnost, TFA a vyprošťování.  

4/ Vyprošťování - na téma vyprošťování se rozvinula krátká diskuze, v níž padl návrh, aby 

zaštiťující osobou z důvodu již předchozích zkušeností byl v KORR p. Petr Štěpánek 

(Benešov). Proti tomuto rozhodnutí nemá nikdo z přítomných zástupců OSH námitek.  

 V této souvislosti pan Štěpánek podal informaci ohledně požadavků na účast na Mistrovství 

ČR ve vyprošťování. Původně byla soutěž určena pouze pro jednotky kategorie JPO II, později 

byla pravidla rozšířena také na jednotky JPO III, které však mají předurčenost pro dopravní 

nehody. Na dotaz paní Havlínové týkající se případného zpracování propozic vyprošťování, p. 

Štěpánek uvedl, že propozice jsou zpracovány.  

P. Mandys podal informaci, že dne 11. září 2021 proběhne na výstavišti v Holešovicích soutěž 

ve vyprošťování pro Prahu a Středočeský kraj.  

Úkol: Pan Růžička v této souvislosti požádal přítomné, aby pokud možno vyhledali ve své 

působnosti jednotku, která je předurčena pro dopravní nehody a má své zkušenosti v soutěžní 

oblasti ve vyprošťování. Tyto informace by byly zaslány p. Růžičkovi emailem a následně 

rozhodne Výkonný výbor KSH, jaké zástupce by vyslal Středočeský kraj do této soutěže.  

 

S výše uvedenou tématikou vyprošťování padl také diskuzní příspěvek ohledně rozhodčích. Pan 

Štěpánek v této souvislosti uvedl, že by bylo dobré, aby tito rozhodčí byli příslušníky České 

asociace hasičských důstojníků. Samotná soutěž nepotřebuje příliš velkou plochu, největším 

úskalím je zpravidla obstarání vraků vozidel, které jsou pro účely soutěže poté použity.  

5/ Liga TFA – p. Mandys a p. Sirotek představili plán uskutečnit ligu v disciplínách TFA. Tento 

plán byl již v lednu t. r. představen vedení KSH. Jednalo by se o sérii soutěží, kdy jedna soutěž 

by byla v Praze a dalších 9 soutěží po obvodu Středočeského kraje. Jednotlivá SDH byla 

oslovena výzvou z okresních sdružení, ale protože nebyla žádná reakce, p. Mandys kontaktoval 

různá SDH napříč krajem a po objasnění podmínek týkajících se zabezpečení soutěže (p. 

Mandys a p. Sirotek zajistí překážky, pomohou postavit trať, zajistí také centrální přihlašování 

atd.) se mu podařilo získat dostatečný počet zájemců o pořadatelství soutěže. Podmínkou je, 

aby jednotlivé soutěže v lize probíhaly podle republikových pravidel s tím, že liga bude 

otevřená nejen pro účastníky z Prahy a Středočeského kraje, ale z celé republiky.  

V tuto chvíli se jedná o tato místa, kde jsou plánovány jednotlivé soutěže ligy:  

Veselka (Mnichovo Hradiště) – okres Mladá Boleslav, soutěž zde by měla proběhnout v červnu 

Praha – soutěž bude probíhat za hlavním pavilónem v Holešovicích 

Starý Kolín – okres Kolín, soutěž proběhne na oválu 

Broumy – okres Beroun, soutěž proběhne na návsi, popř. na fotbalovém hřišti, pokud nebude 

kolidovat termín s fotbalovým zápasem 

Říčany – okres Praha-východ, na prostranství u Interiéru 

Březnice – okres Příbram, na prostranství kolem Kulturního domu 

Rakovník – okres Rakovník, soutěž proběhne na náměstí či atletickém stadiónu 

Sedlčany – okres Příbram, soutěž bude odložena na příští rok 
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Vlašim – okres Benešov, proběhne na atletickém stadiónu 

Veltrusy – okres Mělník, v současné době se zde vyskytují interní problémy, organizátoři ligy 

zvažují přesun soutěže na jiné místo 

P. Růžička v následné diskuzi uvedl, že je v zájmu krajského sdružení, aby KSH mohlo vyslat 

reprezentanty na Mistrovství ČR v TFA. Dle odpovědi p. Mandyse není problém dohodnout 

tuto skutečnost s pořadateli, aby alespoň dva závody proběhly jako úsekové. V následné diskuzi 

uvedl také p. Mandys, že organizátoři ligy zvažují úlevu pro ženy nad 35 let, neboť v současné 

době je kategorie žen bez rozdílu od 18 let, kdy ženy musí přenášet figurínu o váze 80 kg. 

Záměrem organizátorů je udělat úlevu pro ženy nad 35 let, aby váha figuríny nepředstavovala 

takovou zátěž pro soutěžící.  

P. Růžička na základě vzájemné diskuze konstatuje, že pokud se liga TFA tzv. rozeběhla, není 

třeba již dělat krajské kolo v těchto disciplínách.  

Úkol: Pan Růžička požádal přítomné zástupce okresů, aby se dle svých časových možností 

dostavili dne 26. června 2021 do Mnichova Hradiště, kde by proběhla porada ohledně 

rozhodčích. V ideálním případě je vítána účast držitelů licence rozhodčí v disciplínách TFA, 

aby mohli být blíže seznámeni s projektem a jeho požadavky.  

 

V souvislosti s výše uvedeným úkolem p. Růžička požádal p. Mandyse a p. Sirotka o zaslání 

propozic, aby je mohl dále poskytnout rozhodčím.  

P. Lacina uvedl, že na jednání Výkonného výboru KSH bude třeba odsouhlasit ceny a finanční 

prostředky pro plánovaný záměr ligy TFA.  

Poté p. Mandys a p. Sirotek opouštějí jednání.  

6/ Systematizace oborů činnosti v dalším volebním období – p. Růžička nastínil již původní 

plán KORR, který spočíval v systematickém rozdělení rady na represi, požární sport, rozhodčí 

a vyprošťování. V oblasti vyprošťování byl již dnes stanoven jako pověřená osoba p. Petr 

Štěpánek.  

Oblast represe také úzce souvisí s ochranou obyvatelstva. Zde p. Lacina uvedl, že krajské 

sdružení neplánuje zřídit samostatnou odbornou radu ochrany obyvatelstva, tudíž by ochrana 

obyvatel mohla být součástí gesce KORR s tím, že by se jednání účastnil zástupce v Ústřední 

odborné rady ochrany obyvatelstva za Středočeský kraj, a tím je Bc. Václav Jankovský. P. 

Růžička se dotázal přítomných, zda souhlasí s tím, aby tato myšlenka byla takto předložena 

Výkonnému výboru KSH. Proti tomuto záměru není žádných námitek.  

7/ Krajské kolo v požárním sportu – zde je předáno slovo paní Kamile Havlínové, která 

seznámila s přítomné s návrhem uspořádání krajského kola v požárním sportu v Kolíně. 

V současné chvíli je nezbytné, aby tento návrh projednal Výkonný výbor OSH Kolín, který 

bude jednat dne 10. května 2021. S konkrétním výsledkem tohoto jednání seznámí paní 

Havlínová členy Výkonného výboru KSH o den později, kdy je naplánováno jednání VV KSH.  

V případě, že dojde ke schválení výše uvedeného návrhu, krajské kolo v PS v Kolíně proběhne 

dne 19. června t. r. Podmínkou OSH Kolín je, že soutěž musí proběhnout ještě před 

prázdninami, než nastane doba dovolených.  

Jelikož v tuto chvíli nikdo neví, jak se bude vyvíjet další fáze rozvolnění po protipandemických 

opatřeních, představila pí. Havlínová plán uskutečnit soutěž na dvou místech, a sice pouze 

v disciplínách, které budou zahrnuty do Mistrovství ČR – těmito disciplínami je požární útok a 
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běh na 100 metrů. V současné době je navrženo, aby v Českém Brodě na stadióně proběhly 

stovky, požární útok proběhne buď v Kostelci nad Labem či ve Kšelích. Je třeba počítat 

s variantou, že bude výrazně omezený počet osob na sportovišti (např. max. 100 osob), proto 

bylo vygenerováno toto řešení.  

Paní Havlínová dále uvedla informaci z online jednání Krajské odborné rady mládeže, která 

vznesla prosbu, zda by bylo možné zařadit ke krajskému kolu v PS také soutěž dorostu, což 

osobně nevidí jako problém, pouze pro účely dvojboje by byla zkrácena dráha na 85 metrů, 

neboť stadión neumožňuje tzv. stovky. Zde je nezbytné uvést, že jednotlivec dorostu nebude 

moci startovat současně v disciplíně 100 m překážek v kategorii mužů a žen, jestliže mu to 

umožňuje jeho věk, neboť disciplíny poběží ve stejný čas. Jednotlivci dorostu však bude 

povoleno startovat v disciplíně požárního útoku, neboť tato disciplína se nebude překrývat se 

soutěží jednotlivců dorostu.  

Na základě této informace se jednání KORR shoduje na skutečnosti, že je třeba upozornit 

jednotlivé okresy, že jednotlivec nesmí běžet za obě kategorie (tedy muži i dorost) 

Paní Havlínová dále nabídla přípravu konceptu propozic krajského kola v požárním sportu, 

které budou zaslány k posouzení a připomínkování panu Růžičkovi, vedoucímu KORR.  

Výkonnému výboru KSH bude na jednání 11. května 2021 předložen k odsouhlasení termín 19. 

června 2021 jako termín uspořádání krajského kola v požárním sportu. 

Úkol: Je třeba, aby jednotlivá OSH stanovila postupový klíč. V kategorii mužů a žen – 

požární útoky – je třeba vyslat po jednom družstvu, dále pak u stovek je třeba vygenerovat 

tři jednotlivce v kategorii mužů a tři jednotlivce v kategorii žen.  

 

Při stanovení klíče mohou jednotlivá OSH vycházet z výsledků okresních kol v roce 2019, 

pokud nebude v možnostech okresních sdružení uspořádat v letošním roce nové postupové 

kolo.  

 

V následné diskuzi se zástupci jednotlivých OSH vyjádřili spíše pro možnost nominace 

družstev z předloňského roku, neboť nepředpokládají uspořádání letošního okresního kola – 

nicméně rozhodne aktuální situace.  

Přesný termín je stanoven v Benešově, kdy 5. června ve Vlašimi proběhne okresní kolo soutěže 

dospělých a o den později na stejném místě okresní kolo Plamene. V Kolíně se 29. května 

uskuteční okresní Plamen pouze pro postupující kategorii starších žáků (soutěž proběhne 

formou rotace na třech stadiónech). Soutěže dospělých a dorostu proběhnou ve dnech 5. a 6. 

června (5. června se bude jednat o stovky a dvojboj souběžně s dorostem, o den později pak o 

požární útoky).  

Resumé: Dne 19. června 2021 proběhne krajské kolo v PS dle návrhu OSH Kolín. Postupový 

klíč bude v gesci jednotlivých OSH. Vedoucí KORR poděkoval paní Havlínové za perfektní 

přípravu celého plánu.  

 

8/ Návrh plánu práce – příprava plánu práce bude odložena na příští jednání.  

9/ Různé 

- P. Růžička požádal přítomné zástupce okresních sdružení, aby byly zaslány kontakty na 

jejich členy, kteří se budou účastnit krajských akcí rady represe, včetně jednání 

prostřednictvím Teams.  
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- Příští jednání KORR by proběhlo online, prostřednictvím Teams. 

- P. Růžička dále uvedl, že bude na jednání KORR působit nejen jako vedoucí rady, ale 

také jako zástupce Berouna (zatím pověřen starostou OSH, ještě musí schválit VV OSH 

Beroun).  Původně nominovaný zástupce Berouna do KORR docházet nebude.  

- Na dotaz p. Laitnera ohledně financování testování pro účely krajských akcí odpověděl 

p. Lacina, že tyto testy budou uhrazeny z prostředků KSH.  

10/ Závěr jednání – p. Růžička ukončil jednání v 18.23 hod., kdy poděkoval všem za účast a 

popřál šťastnou cestu domů.  

 

 

 

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

 

Zápis vyhotovila: Petra Myslínová Cejpková  


