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Zápis z jednání Krajské odborné rady represe konaného dne 14. září 2021 v kanceláři 

OSH Praha-východ 

 

Přítomni za KORR: 

Vedoucí KORM – p. Milan Růžička 

Benešov – p. Petr Štěpánek 

Kladno – p. Hugo Laitner 

Kolín – p. Jiří Bernard 

Kutná Hora – p. Stanislav Novotný 

Mělník – p. Pavel Gerberg 

Mladá Boleslav – p. Václav Červinka 

Nymburk – p. Oto Knobloch 

Praha-východ – pí. Zdenka Šindelářová 

Praha-západ – pí. Denisa Neuberová 

Příbram – p. Martin Spilka 

 

Nepřítomni zástupci: Beroun, Rakovník 

 

Dále přítomni: 

 

Starosta KSH – p. Oldřich Lacina 

Zapisovatelka – Petra Myslínová Cejpková 

 

Průběh jednání: 

 

1/ Zahájení – jednání bylo zahájeno p. Milanem Růžičkou v 16.30 hod., který přivítal 

přítomné. 

 

2/ Soutěž O pohár starosty KSH 2021 – slovo předáno p. Gerbergovi, který podal informaci 

o přípravách této akce, jež proběhne na okrese Mělník v lokalitě Cítov. Na jednotlivá OSH byly 

rozeslány propozice. Přihlášky je třeba odeslat na emailovou adresu kanceláře KSH do 20. září 

2021.  

 

Na jednání bylo zrekapitulováno obsazení hlavních pozic na soutěži, rozhodčí jsou zajištěni 

z okresů Mělník a Mladá Boleslav. Zde p. Růžička uvedl, že takto bylo rozhodnuto z toho 

důvodu, aby rozhodčí nemuseli dojíždět z celého kraje, proto nebyly na jednotlivé okresy 

zasílány výzvy na nominaci rozhodčích.  

 

Jednotné soutěžní stroje budou přivezeny z Bílých Poličan, časomíry poskytnou okresy Mělník 

a Kolín. U přípravy budou zajištěny prkenné základny a koberec 4 x 8 metrů, vše ostatní platí 

dle propozic. Soutěžní dráhy budou umístěny vedle sebe. 

 

P. Gerberg navrhl možnost zajištění ubytování v kempu u Mělníka, potřeboval by tedy vědět, 

kdo přijede v pondělí (den před akcí) a zůstane do úterý (státní svátek 28. září 2021, den konání 

soutěže). Rovněž se dotázal, zda by někdo měl zájem o přidělení úkolu. Ohledně ubytování 

potřebuje znát zpětnou vazbu do konce týdne.  

 

Zajištěno je také ozvučení soutěže včetně moderátorů, rovněž je zajištěna organizační a 

technická skupina, taktéž toalety. Diplomy a ceny pro soutěžící zajišťuje krajská kancelář. 
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Barevné náramky zajistí krajská kancelář. Je zajištěn oběd pro technickou četu a štáb, ostatní si 

budou moct zakoupit občerstvení na místě konání.  

 

Před soutěží proběhne krátké zaškolení na obsluhu soutěžních strojů. Bude se jednat pouze o 

zácvik strojníků.  

 

Zástupci jednotlivých okresů podali informaci o účasti družstev: 

Benešov, Kolín, Nymburk, Mělník, Kladno, Kutná Hora – měly by obsadit všechna místa, tedy 

dvě družstva mužů a dvě družstva žen 

Mladá Boleslav – zřejmě dvě družstva mužů a jedno družstvo žen 

Praha-západ – po jednom družstvu v každé kategorii 

Příbram – rozhodne se na základě nominační soutěže, která proběhne tuto sobotu 

 

Informace pro jednání Výkonného výboru KSH: Vedoucí Krajské odborné rady represe 

prosí, aby starostové přivedli náhradníky na neobsazená místa. V úterý 21. září 2021 (v den 

konání jednání VV KSH) již budou nominační soutěže ukončeny. Rozlosování proběhne 22. 

září 2021.  

 

3/ Krajská soutěž v TFA 2021, nominační soutěž na MČR v TFA 2022 – p. Gerberg podal 

informace o průběhu některých závodů Středočeské ligy TFA (hlavním organizátorem je p. 

Mandys). Vyjádřil nesouhlas s koncepcí jednotlivých závodů, které sice obsahují veškeré 

překážky a disciplíny, ovšem vlastní závod probíhá tzv. vcelku nikoliv úsekově.  

 

Přetrvává záměr, aby jedna ze soutěží výše uvedené ligy byla pojata v tradiční koncepci dle 

pravidel TFA a mohla by tedy být využita jako soutěž nominační pro MČR. Proběhlo jednání 

p. Gerberga se zástupci Starého Kolína, kde se bude konat jedno z kol Ligy TFA. V letošním 

roce proběhne zbytek soutěží již podle koncepce pana Mandyse, avšak pro příští rok je 

předjednán záměr, aby právě soutěž ve Starém Kolíně proběhla dle klasických pravidel TFA. 

Pro tento záměr je podpora přímo ve Starém Kolíně, Krajská odborná rada represe by zajistila 

rozhodčí a další organizační záležitosti, aby soutěž byla zajímavá i pro diváky. V jednání je 

pouze náhrada posledního úseku soutěže (obsahujícího běžně věž), zde by se volila vhodná 

náhrada, resp. taková překážka, jejíž náročnost a zvládnutí by bylo srovnatelné. P. Gerberg si 

zajede prohlédnout sportovní areál ve Starém Kolíně, dále bude vyčkáno na celkové výsledky 

Středočeské ligy, na jejichž základech již bude patrno, jak si vedou středočeští závodníci 

v disciplínách TFA.  

 

Resumé:   

                 Krajská odborná rada represe nedoporučuje podílet se v příštím roce na všech 

soutěžích Středočeské ligy TFA, ale pouze na jedné konkrétní soutěži, která proběhne dle 

pravidel TFA (přizpůsobení soutěže úsekové koncepci). Takto pojatá soutěž by byla podpořena 

krajským sdružením.  

                  V roce 2021 se krajská soutěž v disciplínách TFA konat nebude z časových důvodů.  

Krajská odborná rada represe navrhuje Výkonnému výboru KSH, aby putovní pohár obdrželi 

ti soutěžící ze Středočeského kraje, kteří dosáhli na Mistrovství České republiky ve Svitavách 

dosáhli nejlepších výsledků. Z mužů se jedná o Tomáše Sirotka, u žen bodovala Adéla Šaňková.  

                 Krajská odborná rada represe doporučuje Výkonnému výboru KSH vyjádřit 

poděkování za reprezentaci závodníkům a rozhodčím, kteří se zúčastnili MČR v disciplínách 

TFA ve Svitavách.  
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Pan Spilka vznesl dotaz ohledně licencí na rozhodčí TFA (tyto licence se blíží propadnutí). Zde 

p. Růžička doporučil počkat na okamžik, až budou ustanoveny Ústředním výkonným výborem 

odborné rady a bude znám další postup.  

 

4/ Vyprošťování – v sobotu 25. září 2021 proběhne v Praze – Holešovicích Mistrovství České 

republiky ve vyprošťování. Středočeský kraj bude reprezentován JSDH Rudná.  

 

Pan Štěpánek podal informaci o průběhu soutěže ve vyprošťování, která se konala 28. srpna t. 

r. ve Zbirohu. Soutěž byla pojata jako nominační a konala se v areálu základního útvaru. 

Výborných výsledků dosáhla ze Středočeského kraje družstva z Mníšku pod Brdy, Dobříše a 

Rudné.  

 

V následné diskuzi byla nastíněna myšlenka uspořádat Krajskou soutěž ve vyprošťování v roce 

2022, jež by byla pojata jako soutěž postupová pro Mistrovství ČR ve vyprošťování v r. 2023 

(toto MČR se koná jednou za dva roky). Zde Krajská odborná rada represe požádala p. Oldřicha 

Lacinu, starostu KSH, o jednání v otázce tohoto záměru s HZS. Pan Lacina vyjádřil souhlas 

s předloženým návrhem a požádá o jednání p. Hladíka z HZS. 

 

5/ Příprava plánu práce na rok 2022 – p. Růžička uvedl, že bude třeba do plánu práce Krajské 

odborné rady represe na rok 2022 zahrnout přípravu krajského kola v požárním sportu, dále pak 

přípravu nominační soutěže v disciplínách TFA, navržena je také realizace kempu pro rozhodčí 

a závodníky v disciplínách TFA, dále realizaci krajské soutěže ve vyprošťování, soutěže 

v požárním útoku O pohár starosty KSH a v neposlední řadě jednání s představiteli Ligy TFA 

o zahrnutí závodu dle standardních pravidel TFA.  

 

K poslednímu z bodů se členové KORR shodují, že spolupráce s Ligou TFA bude možná pouze 

v takovém případě, že budou organizátoři souhlasit s výše uvedenou podmínkou (tedy závod 

úsekový, dle běžných pravidel TFA).  

 

6/ Příští jednání KORR – uskuteční se přibližně v polovině měsíce listopadu 2021. Je 

navrženo uskutečnit setkání přímo před prodejnou Výzbrojny v Praze-Braníku z důvodu 

zapsání měr a objednání bund pro rozhodčí TFA.  

 

7/ Různé 

- Setkání hasičů pod Řípem – informaci podal p. Gerberg; akce proběhne 2. října 2021 

(sobota), oproti akci v roce 2019 proběhne v komornějším pojetí, proběhne křest dvou 

knih p. Josefa Nitry. Počítá se s účastí zástupců okresních a krajských sdružení, 

hejtmanů, představitelů SH ČMS a nahlášena je také účast premiéra České republiky. 

Příjezd sborů je plánován na 10.00 až 10.30, cca v 11.00 by měl proběhnout slavnostní 

nástup, dále půjde průvod s prapory na horu Říp, u rotundy proběhne žehnání knihám 

p. Nitry, proběhne také ukázka netradiční dálkové dopravy vody, ukázka techniky atd. 

Konec je předpokládán kolem 18.00 hod.  

- Litoměřice 2022 – akce by měla proběhnout i vzhledem k případným opatřením 

souvisejícími s vývojem pandemie, realizace se předpokládá v červnu 2022, kdy by 

bylo vhodné, aby přesný termín nekolidoval s krajskými soutěžemi, jelikož Středočeský 

kraj má blízko ke kraji Ústeckému a předpokládá se výrazná účast také hasičů ze 

Středočeského kraje.  

- Seminář pro vedoucí okresních odborných rad represe – proběhne ve dnech 19. až 

20. února 2022 (Přibyslav). Je plánováno pokračovat v získávání odbornosti Hasič. 
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- Program na výměnu vozidel – p. Růžička podal informaci, že je počítáno s dotační 

podporou i nadále, p. Gerberg doplnil, že by podpora měla být rozsáhlejší oproti 

předchozím letům, kdy bylo podpořeno cca 50 cisteren, předpoklad je podpora 120 

vozidel pro JSDHO. 

- Radiostanice – p. Lacina podal informaci o rozdělení 300 ks radiostanic (vyřazených 

z HZS) do sborů ve Středočeském kraji. Předání radiostanic probíhalo prostřednictvím 

okresních starostů na základě darovacích smluv, které připravila kancelář KSH. 

- Program na obnovu požárních stříkaček – zástupce Nymburka vznesl dotaz na 

případnou realizaci tohoto programu, avšak p. Gerberg s p. Růžičkou se shodují, že 

prioritou jsou v tuto chvíli požární cisterny.  

- Pomoc tornádem zasažené Moravě – byla podána informace o přímé pomoci 

v zasažené oblasti, kdy se zúčastnili hasiči z Petrovic (okres Příbram), materiální pomoc 

a odvoz zajistili také hasiči z okresu Kladno. 

 

8/ Konec jednání – jednání bylo ukončeno v 18.10 hod. Pan Růžička všem poděkoval za účast 

a popřál šťastnou cestu domů.  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotovila: Petra Myslínová Cejpková 


