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Caterpillar: Confidential Green 

Zápis z jednání Krajské odborné rady represe konaného dne 5. dubna 2022 

v zasedací místnosti OSH Praha-východ 

 
Přítomni: 

Vedoucí KORR – p.  Milan Růžička 

Benešov – p. Petr Štěpánek 

Beroun – p. Michal Mráček 

Kolín – p. Jiří Bernard 

Kutná Hora – p. Ludvík Heizer 

Mělník – p. Pavel Gerberg 

Mladá Boleslav – p. Václav Červinka 

Nymburk – p. Jan Novák 

Praha-východ – pí. Markéta Burdová 

Praha-západ – p. Jan Posluh 

Příbram – p. Martin Spilka 

 

Omluveni zástupci: Kladno, Rakovník 

 

Dále přítomni:  

Starosta KSH – p. Oldřich Lacina 

Vedoucí kanceláře KSH – pí. Zdenka Šindelářová 

 

Zapisovatelka: Petra Myslínová Cejpková 

 

Průběh jednání: 

 

1/ Zahájení – jednání bylo zahájeno v 16.40 hod. vedoucím KORR, p. Milanem Růžičkou, 

který přivítal přítomné.  

 

2/ Krajská soutěž v TFA – p. Růžička seznámil přítomné s přípravou soutěže v TFA, která 

proběhne dne 18. září 2022 ve Starém Kolíně. Bude se jednat o jedno z kol Pražské a 

Středočeské ligy TFA, avšak proběhne dle pravidel TFA po dohodě s pořadateli. Toto řešení 

přinese i větší počet účastníků, nežli tomu tak bylo v době, kdy krajské kolo v TFA bylo 

pořádáno samostatně. Ve spolupráci s pořadateli Pražské a Středočeské ligy je rovněž zajištěna 

i vysoká kvalita soutěže.  

 

Pan Růžička v této souvislosti podal informaci o komunikaci s paní Havlínovou, starostkou 

OSH Kolín, která na březnovém jednání VV KSH Středočeského kraje v březnu t. r. uvedla, že 

nebyla informována o probíhajících jednáních a přípravě krajské soutěže v TFA na okrese 

Kolín a dále doplnila, že OSH Kolín nebude hradit poháry pro vítěze.  

 

Pan Gerberg k této informaci uvedl, že na prosincovém zasedání KORR, jemuž byla přítomna 

právě paní Havlínová, bylo jasně řečeno, že vznikne pracovní skupina pro realizaci krajského 

kola TFA. Tato skupina bude mít na starosti veškerá organizační jednání včetně přípravy 

propozic, které budou předloženy VV KSH a kdy o finálním výsledku bude informován VV 

KSH a také OSH Kolín. Pan Gerberg doplnil, že právě na prosincovém jednání KORR bylo 

jasně stanoveno, kdo bude mít jaký úkol a za jakých podmínek, není tedy pravdou, že by paní 

Havlínová nebyla o záměru informována.  

 



2 
 

Caterpillar: Confidential Green 

Pan Růžička dále ke krajské soutěži v TFA doplnil informaci, že bude zřejmě problém 

s ubytováním pro první kolo, tzv. přípravný kemp, neboť v Bílých Poličanech je nyní 

poskytován azyl uprchlíkům z Ukrajiny. Pan Růžička zmínil návrh od SDH Praha-Satalice, 

které nabídlo realizovat školení rozhodčích TFA v jejich prostoru, kde jsou nainstalovány 

překážky. Jednalo by se tedy o individuální školení pro zájemce, jež by probíhalo buď z pátku 

na sobotu či ze soboty na neděli.  

 

Po krátké diskuzi je navržen termín od 12. do 14. srpna 2022 – pátek až neděle - (návrh p. 

Spilky) s tím, že bude blíže dohodnuto, zda půjde o realizaci akce buď z pátku na sobotu či ze 

soboty. Jako instruktor je navržen p. Josef Brabec a p. Karel Tůma. S navrženým termínem 

členové rady souhlasí.  

 

Účast na tomto semináři nebude povinně vyžadována, avšak je doporučeno, aby se potenciální 

reprezentanti kraje zúčastnili ligy TFA. Mezi jmény závodníků, kteří mají zájem reprezentovat 

Středočeský kraj, padlo také jméno vítěze několika krajských kol v TFA, p. Tomáše Sirotka 

(SDH Doubek).  

 

Dále byly předloženy propozice krajské soutěže v TFA, jež bude pojata jako soutěž O pohár 

starosty KSH. Den před vlastní akcí, tedy 17. září 2022, proběhne ve Starém Kolíně jednání 

rady represe. Pan Růžička požádal přítomné, aby si termín 17. (jednání rady) a 18. září (soutěž) 

rezervovali. Velitelem soutěže bude p. Pavel Gerberg, hlavním rozhodčím p. Milan Růžička.  

 

Pan Růžička dále požádal, aby o lize TFA podali zástupci okresních rad represe informaci na 

svých okresních shromážděních.  

 

Kancelář KSH byla požádána o zajištění nového putovního poháru.  

 

3/ Příprava soutěže O pohár starosty KSH v požárním útoku – proběhne v Pňově na okrese 

Nymburk 28. září 2022. Zástupce OSH Nymburk podal informaci o přípravách zajištění soutěže 

– k dispozici budou tři časomíry, soutěžní stroje poskytne OSH Nymburk (stroje budou odborně 

zkontrolovány v servise).  

 

Soutěžit se bude na jednotné stroje PS 12. V každé kategorii mohou soutěžit 2 družstva (muži, 

ženy) z každého okresu, pokud některý okres vyšle jen jedno (či žádné) družstvo v některé 

kategorii, nebudou uvolněná místa doplňována soutěžními družstvy z jiných okresů. Postupový 

klíč si stanoví každý okres samostatně.  

 

Po vzájemné dohodě je ujednáno, že rozhodčí zajistí OSH Nymburk, popř. osloví přilehlé 

sousední okresy, aby rozhodčí nebyli nucen cestovat přes celý kraj z jiných okresů. Krajské 

odborná rada represe zajistí rozhodčí s kvalifikačním stupněm č. 1.  

 

Pan Růžička požádal zástupce OSH Nymburk, zda by bylo možné zajistit v okolí ubytování pro 

cca 12 osob včetně stravy, a sice pro rozhodčí a členy rady represe. Zástupce Nymburka přislíbil 

zjistit tuto informaci, je zvažována možnost využít ubytování v Poděbradech.  

 

Rozpočet na soutěž je stanoven na 30 tisíc Kč. Nebude nutno platit pronájem stadionu, nebude 

také hrazena doprava vody, bude však třeba uhradit PHM pro soutěžní stroje.  

 

Pan Růžička požádal o přípravu propozic do 13. dubna 2022, aby mohl na Shromáždění 

představitelů OSH dne 19. dubna 2022 nechat tyto propozice schválit.  
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Poháry a diplomy zajistí kancelář KSH. Krajské sdružení zajistí rovněž sčítací komisi.  

Loňské putovní poháry jsou nyní u SDH Tehovec a u SDH Zahořany.  

 

4/ Krajská soutěž ve vyprošťování – proběhne jako soutěž O pohár starosty KSH a nominační 

závod na Mistrovství ČR 2023. Soutěž se bude konat 3. září 2022 v Rožmitále pod Třemšínem, 

technické zajištění je v gesci HZS Příbram a SDH Rožmitál pod Třemšínem. Nyní se čeká na 

stanovení postupového klíče. Pravděpodobně za každý okres bude jedno reprezentující 

družstvo. Jako velitel soutěže je všeobecně odsouhlasen p. Pavel Maňas z HZS Příbram.  

Rozpočet soutěže je VV KSH schválen na 50 tisíc Kč. 

 

Pan Růžička požádal, aby členové rady, kteří se soutěže zúčastní, tak učinili ve vycházkové 

uniformě. Zasedání rady represe před touto soutěží neproběhne.  

 

5/ Poděkování – p. Růžička vyslovil poděkování všem členům rady, kteří se zúčastnili 

semináře vedoucích odborných rad represe v Přibyslavi. Požádal, zda by se našel zájemce ve 

Středočeském kraji, který by si příště udělal odbornost Hasič I.  

 

6/ Krajská soutěž v požárním sportu – pan Spilka podal informaci o přípravách této soutěže, 

která proběhne na stadionu v Kladně ve dnech 18. a 19. června 2022 ve spolupráci s HZS. 

Propozice budou schvalovány na jednání společně s HZS dne 13. dubna 2022. Z následné 

diskuze vyplynuly tyto organizační body: 

- do 30. dubna 2022 je třeba nahlásit panu Martinu Spilkovi jména 5 rozhodčích za každý 

okres 

- v případě, že okres může dodat méně než 5 rozhodčích, je třeba tuto skutečnost nahlásit 

panu Spilkovi, aby mohl být stav rozhodčích zajištěn z okresů, kde je rozhodčích 

dostatek, z tohoto důvodu byli požádáni zástupci okresních rad represe, aby si evidovali 

i další zájemce z řad rozhodčích nad rámec pěti nominovaných 

- rozhodčí disciplín byli osloveni z řad rozhodčích instruktorů 

- v pátek 17. června 2022 proběhne instruktáž rozhodčích (v 17.30 hod.) 

- nástup proběhne ve vycházkové uniformě, pokud to počasí dovolí, budou u rozhodčích 

vyžadována v průběhu soutěže červená trička, v případě nepříznivého počasí si ponechá 

rozhodčí vycházkovou uniformu 

- pan Růžička požádal, aby jednotliví vedoucí okresních odborných rad represe předali 

nominovaným rozhodčím propozice soutěže 

- je rovněž třeba, aby se soutěžící družstva řádně seznámila s pravidly požárního sportu 

- požární útok ženy bude měřit časomíra OSH Benešov, požární útok ženy bude časomíra 

OSH Mělník a požární útok HZS bude měřen vlastní časomírou; záložní časomíra bude 

poskytnuta z OSH Kolín  

- oproti propozicím nebude doskokovou platformu zařizovat OSH Nymburk, ale tento 

úkol si rozdělí OSH Kladno a OSH Rakovník  

- pásky na ruce – zařídila pí. Šindelářová 

- návleky – nejsou k dispozici; pan Růžička upozornil, že je nutné nějak označit rozhodčí, 

pokud budou mít vycházkovou uniformu 

- soutěžní stroje – p. Lacina podal informaci, že Výkonný výbor KSH schválil přidělení 

soutěžních strojů pro KSH Středočeského kraje k trvalému užívání s tím, že lokalizace 

uložení by byla směřována na okres Nymburk, dle již proběhnuvší dohody 
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7/ Různé – v tomto bodě je dán prostor zástupcům jednotlivých okresů. 

Benešov – na 23. dubna 2022 je připravován velitelský den; okresní kolo v požárním sportu 

proběhne 28. května 2022, jsou plánovány zkoušky Hasič III. a Hasič II. Zde p. Růžička 

upozornil, že odbornost Hasič II. je v kompetenci KSH, které vystavuje osvědčení.  

 

Mladá Boleslav – první víkend v červnu proběhne okresní soutěž, v plánu práce je také 

velitelský den, je zvažována odbornost Hasič III. Rozjíždí se „Boleslavský pohár“ – soutěže a 

termíny jsou již vypsány.  

 

Nymburk – okresní kolo v PS proběhne 28. května 2022; jsou přepracována pravidla na 

Polabskou ligu, která probíhá v rámci OSH, na okrese není zájem o TFA. Nově bylo řešeno 

vyprošťování; v rámci odborné přípravy probíhá cyklika. 

 

Kolín – okresní soutěž proběhne 29. května 2022, proběhly cykliky velitelů a strojníků, na 

okrese bylo započato s pomocí velitelům v základní odborné přípravě JPO, kdy se sešlo 25 

osob. Proběhnou tři školení jarní a tři školení podzimní, vždy jedno setkání bude pojato jako 

praktické. 

 

Praha-východ – zástupkyně PV vyřídila pozdrav od vedoucího rady represe, p. Šafránka, jelikož 

byla delegována krátce před vlastním jednáním, nepřipojuje nic dalšího do tohoto bodu. 

 

Kutná Hora – představil se nový vedoucí OORR z Kutné Hory, rada obnovuje svou činnost, 

v současné době čítá 5 členů. Rada spolupracuje s HZS na kurzech ovládání motorové pily, 

okresní soutěž proběhne v Močovicích, kde se bude konat okresní kolo mládeže i dospělých. 

Na podzim proběhne v Šebestěnicích okresní soutěž TFA. Je připravován Kutnohorský hasič, 

který bude obsahovat i praktické zkoušky, v současné době probíhá jednání s kastelánem 

zámku Žleby, je záměr zrealizovat akci v areálu zámeckého parku. Je rovněž plánována cyklika. 

 

Beroun – okresní soutěž se bude konat 4. června 2022, před dvěma týdny proběhlo školení 

rozhodčích. 

 

Příbram – dne 4. března 2022 proběhne okresní kolo v Březnici. Koncem února se konalo 

školení rozhodčích – vzešlo 6 nových rozhodčích. Cyklika probíhá ve spolupráci s HZS. 9. 

dubna 2022 proběhne halová soutěž „Příbramská věž“. OSH Příbram zabezpečuje technickou 

četu a další organizační úkony.  

 

Praha-západ – na 29. května 2022 je naplánováno školení Hasič III., je nyní 8 zájemců. 

Doškolení rozhodčích proběhlo korespondenční formou, neboť se jednalo o již zkušené 

rozhodčí. O účast na krajské soutěži projevili zájem 4 rozhodčí.  

 

Mělník – ve dnech 23. a 24. dubna 2022 proběhne cyklika strojníků a velitelů, je připravován 

plán akcí a soutěží na letošní rok s tím, že okresní kolo proběhne v květnu. Je nový záměr, aby 

v rámci okresního kola proběhla i soutěž O pohár starosty OSH. Akce proběhne pravděpodobně 

v Cítově. Obě soutěže by probíhaly v jeden den. Na druhé pololetí je v plánu školení Hasič III. 

a Hasič II.  

 

P. Růžička – nabídl možnost tzv. „odloučené třídy“ za krajské sdružení v případě, že na 

okresech nebudou školitelé Hasiče II. a Hasiče III. 
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P. Posluh – podal informaci o nasazení za HZS v Kongresovém centru Praha, kde bylo zřízeno 

KACP (Krajské asistenční centrum pomoci) pro uprchlíky z Ukrajiny. Byl vysvětlen základní 

princip fungování KACPu. 

 

8/ Závěr jednání – p. Růžička ukončil jednání v 18.15 hod., poděkoval všem za účast a 

požádal, aby členové rady se zúčastnili jako rozhodčí krajské soutěže v požárním sportu.  

 

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

 

 

…………………….. 

 

 

 

 

Vyhotovení zápisu: Petra Myslínová Cejpková  

 

 

 

 

 

 

 


