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Zápis z jednání Krajské odborné rady represe konaného dne 8. prosince 2022 

v Kanceláři OSH Praha-západ 

 

Přítomni: 

Vedoucí KORR – p. Milan Růžička 

Benešov – p. Petr Štěpánek 

Beroun – p. Michal Mráček 

Kladno – p. Hugo Laitner 

Kolín – p. Josef Zvoník 

Kutná Hora – p. Pavel Mázl 

Mladá Boleslav – p. Václav Červinka a p. Josef Rys 

Praha-západ – p. Jiří Fürst 

Příbram – p. Martin Spilka 

Rakovník – p. Ladislav Dvořák 

Starosta OSH PZ – p. Josef Myslín  

 

Omluveni zástupci: Mělník, Nymburk, Praha-východ 

Zapisovatelka: Petra Myslínová Cejpková 

 

Průběh jednání: 

1/ Zahájení – jednání bylo zahájeno p. Milanem Růžičkou v 17.25 hod. přivítáním přítomných. 

 

2/ O pohár starosty KSH – v tomto bodě připomenul vedoucí rady okolnosti vzniku této 

soutěže. Bylo to v „covidovém“ roce 2020, kdy se nekonaly postupové soutěže a tato pohárová 

soutěž byla zvolena jako alternativa namísto zrušených postupových soutěží. Nicméně 

z důvodu zhoršené pandemické situace na podzim r. 2020 se nakonec ani tato soutěž nekonala 

a poprvé proběhla v r. 2021 na Mělnicku, v letošním roce se konala na okrese Nymburk.  

 

Proběhla krátká diskuze o termínu konání soutěže, zda ponechat den Státního svátku 28. září či 

nikoliv. Přítomní členové rady se spíše přiklání k ponechání tohoto termínu, neboť zářijové 

víkendy jsou zpravidla plné z důvodu konání dalších akcí.  

 

Soutěž bude i nadále probíhat na jednotné soutěžní stroje, rovněž zůstane zachován počet 

soutěžících družstev (2 družstva mužů a 2 družstva žen za každý okres), mohlo by být jinak 

pouze v případě, že by pořádající okres disponoval menšími prostorovými kapacitami.  

 

Vedoucí rady doporučil vytvořit vzorové propozice, v jejichž koncepci by se vycházelo ze 

zkušeností s touto soutěží z let 2021 a 2022. Tyto propozice by byly trvalé a vycházel by z nich 

každý další pořadatel soutěže.  

 

Vedoucí rady zmínil, že je důležité, aby soutěžící a zejména jejich vedoucí znali pravidla 

požárního sportu. V této souvislosti připomněl nesportovní chování soutěžících z SDH Lomec, 

které chtělo v loňském roce anulovat soutěž z důvou vlastní neznalosti pravidel požárního 

sportu.  

 

Vedoucí rady by byl rád, aby byla dána příležitost rozhodčím, kteří mají kvalifikaci rozhodčí 

instruktor. Primárně by posty rozhodčích byly obsazeny z řad rozhodčích pořádajícího OSH, 

v případě nedostatku by byly osloveny sousední okresy.  
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V roce 2023 proběhne soutěž O pohár starosty KSH v Berouně, kde tento záměr již 

projednávala Okresní odborná rada represe. Vzorové propozice budou rozeslány panem 

Růžičkou po Novém roce.  

 

3/ Krajská soutěž v disciplínách TFA – v současné době se zvažuje, kde soutěž proběhne 

v roce 2023. Členové KORR se shodují na faktu, že již nechtějí spolupracovat se Středočeskou 

ligou TFA (p. Mandys) po předchozích negativních zkušenostech.  

 

Kutná Hora má zájem o pořádání soutěže, avšak v roce 2024, kdy v jednání je jako místo konání 

např. město Čáslav (náměstí). Zástupce Kutné Hory přislíbil, že může zkusit projednat, zda by 

se KH neujala pořadatelství již o rok dříve, tedy v r. 2023, avšak v tuto chvíli tuto skutečnost 

nemůže přislíbit.  

 

Pan Růžička posléze doplnil, že pokud by pro rok 2023 nebyl vygenerován žádný pořadatel ve 

Středočeském kraji, přichází v úvahu opět realizovat závod TFA v rámci soutěže 

Královéhradeckého kraje (lokalita Žernov).  

 

4/ Tým rozhodčích pro krajskou soutěž v PS – p. Růžička podal informaci, že v tuto chvíli 

není zjevné, kde soutěž v roce 2023 proběhne. Z organizačních důvodů (vysoká obsazenost 

stadionu) neproběhne soutěž v Kolíně, jednou z možností je okres Benešov – stadion ve 

Vlašimi. Předpokládá se, že soutěž proběhne opět ve spolupráci s HZS. Termín soutěže by měl 

být ve dnech 17. a 18. června 2023.  

 

Pan Růžička v této souvislosti uvedl, že přichází informace z okresů, kde si rozhodčí dělají 

kvalifikaci rozhodčí instruktor, avšak nemají možnost se realizovat. Z tohoto důvodu vznikla 

myšlenka, aby byl vytvořen stálý tým rozhodčích, kde nemusí být pouze rozhodčí instruktoři. 

Žádá přítomné členy rady, aby projednali na svých okresech, kdo by měl zájem se stát 

součástí týmu. O zpětnou vazbu prosí na příštím jednání KORR. Zhruba měsíc před vlastní 

soutěží by pak proběhlo školení členů týmu.  

 

Pan Růžička dále uvedl, že již není možné definovat tým o 40 rozhodčích, kteří budou celý den 

na stadionu, což zejména v horkém letním počasí (či naopak při druhém extrémním výkyvu – 

déšť, vítr atd.) je velice náročné. Je třeba, aby se rozhodčí měli možnost prostřídat. Jako 

optimální vidí počet 65 rozhodčích.  

 

V souvislosti s tématem krajské soutěže v PS proběhla diskuze o překážce „domeček“ 

v souvisti – stížnost závodnice z Rakovnicka. Pan Fürst doplnil, že se jedná o ponaučení, že 

když někdo bude kupovat překážky, je nutnost, aby došlo k řádnému přeměření. Domeček 

bohužel neměl předepsané rozměry.  

 

Krajské sdružení Středočeského kraje nechalo vyrobit doskoková plata pro ženy. Budou 

uskladněny v Rakovníku.  

 

5/ Příprava plánu práce – p. Růžička doporučuje ponechat přípravu plánu práce na začátek 

příštího roku, až bude více zjevné, kde proběhne soutěž v TFA. Žádá všechny přítomné, aby se 

zúčastnili semináře odborných rad represe, který proběhne v Přibyslavi ve dnech 17. až 19. 

března 2023. Seminář se bude konat na zámku v Přibyslavi, ubytování zajistí hotel Přibyslav.  

 

Pan Růžička podal informace o nových testových otázkách pro odbornosti Hasič I. až Hasič III. 

Testové otázky byly přepracovány, jsou srozumitelné. Odbornost Hasič II. by mělo zajišťovat 
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krajské sdružení, proto pan Růžička žádá přítomné, aby v případě záměru realizovat odbornost 

Hasič II. kontaktovali KSH a KORR, aby se zúčastnil zástupce KORR. Ovědčení o odbornosti 

Hasič II. posléze vydá krajská kancelář.  

 

Vedoucí rady zašle nové směrnice k odbornosti Hasič I. až III. členům KORR. 

 

6/ Informace z Ústřední odborné rady represe – pan Růžička informoval o akci Pyrocar, jež 

je plánována na 18. a 19. srpna 2023, tradičně proběhne na letišti v Přibyslavi. Stěžejní plán 

budou představovat hasičské záchranné útvary, program má být rozdělen do tří celků. 

Dobrovolní hasiči by měli mít prostřední blok, všechny ukázky budou vycházet ze zásahů při 

požáru Českého Švýcarska (Hřensko).  

 

Dne 2. září 2023 proběhne MČR ve vyprošťování v Liberci. Za Středočeský kraj bude soutěžit 

jednotka z Rudné (okres Praha-západ, vítěž Krajské soutěže ve vyprošťování roku 2022). 

Krajskou soutěž ve vyprošťování hodnotí pan Růžička velmi kladně, děkuje za skvělou 

organizaci OSH Příbram. Obrovská pomoc byla ze strany HZS.  

 

7/ Různé – v tomto bodě mají jednotliví zástupci okresních odborných rad represe možnost 

zhodnotit činnost v oblasti represe na svých okresních sdruženích. 

 

Rakovník – zde byla OORR rozšířena o dva nové členy. V letošním roce proběhl nový ročník 

netradiční soutěže, jejíž námět vycházel z profesionálního zásahu. Pan Ladislav Dvořák podal 

informaci o koncepci této soutěže. Starosta OSH Rakovník chce více aktivovat činnost okrsků 

v oblasti represe, soutěž by se konala pokaždé na jiném okrsku. Letošním pořadatelem bylo 

SDH Kolešovice, p. Dvořák chválí výbornou spolupráci s tímto SDH. 

 

Příbram – probíhá standardní činnost, na 6. března 2023 je plánováno školení rozhodčích 

(probíhá každý rok).  

 

Beroun – na posledním jednání OORR byly zvažovány dvě lokality, kde by mohla proběhnout 

soutěž O pohár starosty KSH. Probíhá také jednání o místě, kde se bude konat okresní soutěž. 

Školení rozhodčích probíhá dle potřeby.  

 

Kutná Hora – rada represe byla posílena o nového člena. Zástupce KH podal informaci o školení 

veliteů a strojníků. Na okrese jsou některá SDH členy České hasičské jednoty, důvod, proč 

některá SDH odešla od sdružení, není znám.  

 

Praha-západ – zástupce podal informaci o online jednáních OORR. Tato jednání jsou pružná, 

flexibilní, osvědčila se a mohou se jich zúčastňovat i pracovně vytížení členové. Na PZ udělal 

nyní zkoušku rozhodčího instruktora Josef Myslín, starosta OSH. Pan Fürst vidí jako velký 

problém kvalifikaci u nových rozhodčích, kteří udělají zkoušku a pět let nejsou tzv. vidět – 

nemají praxi, nechodí na soutěže. Na územním odboru pomohli jednotkám, odučili 50 velitelů 

a 50 strojníků, toto je v plánu i na příští rok. Jedná se o víkendové školení a frekventanti se učí 

z e-learningu. Problémy na PZ nejsou, komunikace a spolupráce v rámci rady represe funguje.  

 

Benešov – v minulosti probíhalo jednání OORR jednou měsíčně, nyní se jedná cca o 3 jednání 

za pololetí, komunikace probíhá částečně elektronickou cestou operativně (email, telefon). 

V dubnu proběhlo velitelský den, ve spolupráci s Jánskými Koupelemi proběhl kurz velitelů a 

strojníků. V září byla OORR nápomocna při pořádání MČR v běhu na 60 metrů (proběhlo na 

stadionu v Benešově). Pan Štěpánek vyzdvihuje spolupráci s HZS Benešov, kteří v letošním 
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roce poskytli 7 rozhodčích a celková spolupráce s územním odborem je na vynikající úrovni, 

za což velice děkuje jménem OSH Benešov. V současné době probíhá jednání ohledně 

kvalifikace zdravotníka, jako rada represe se snaží zajišťovat servis pro jednotky dobrovolných 

hasičů, rozhodčí má na starosti paní Eva Vovsíková. Na okrese Benešov jsou nyní dvě nové 

nositelky kvalifikace rozhodčí instruktor.  

 

Kladno – v oblasti rozhodčích probíhá spolupráce s radou mládeže (jsou stejní rozhodčí pro 

dospělé i pro mládež). Před 14 dny proběhlo jednodenní školení, kde byly diskutovány změny 

ve hře Plamen plus diskuze ohledně požárního sportu – např. technické podmínky. Spousta lidí 

bohužel nepochopila, že nejsou pouze pravidla, ale také technické podmínky. Ze strany 

dobrovolných jednotek není o spolupráci s okresní odbornou radou represe zájem. Je vedena 

evidence rozhodčích, kteří se účastní závodů, z této evidence jsou dělány statistiky, pokud 

někdo nejezdí na soutěže a nezíská dostatečnou praxi, není mu umožněna obnova. Ke zkouškám 

jsou pouštěni rozhodčí až ve chvíli, kdy získají praxi jako pomocní rozhodčí atd.  

 

Mladá Boleslav – okres zajišťuje okresní soutěž, jednotkám se věnuje HZS Mladá Boleslav, na 

příští rok je pláován velitelský den, jednotky se jej však zúčastňují relativně málo. Rozhodčí 

jsou školeni každý rok.  

 

Kolín – největší změna – v letošním roce proběhlo rozdělení na Okresní odbornou radu represe 

a na Okresní odbornou radu sportu. Školení rozhodčích probíhá většinou ob rok. Co se týká 

činnosti, původně nebyla příliš dobrá spolupráce s HZS, ale díky novému vedení je nyní tato 

spolupráce na velmi dobré úrovni. Je v plánu pomoci jednotkám zařazeným ve stupni JPO V – 

okresní sdružení proto zajišťuje školení na práci s motorovou pilou, proběhl základní kurz 

hasiče, jehož se zúčastnilo cca 40 osob z okresu. Školení bylo vedeno veliteli z JPO III. 

 

P. Růžička – podal doplňující informaci k rozhodčích TFA, neboť jako problém se ukázalo být 

zajištění tzv. „odloučené třídy“, proto v této věci jednala ústřední starostka Ing. Němečková 

s ředitelem HZS, zda by p. Drozdík mohl zajistit v Náchodě odloučenou třídu pro rozhodčí 

TFA. Na stránkách dh.cz bude umístěna přihláška.  

 

8/ Závěr – p. Růžička poděkoval všem přítomným za velice příkladné jednání a za vysokou 

účast. Všem přítomným a jejich rodinám přeje příjemné prožití vánočních svátků. Jednání 

skončilo v 18.45 hod.  

 

Příští jednání: Předběžně byl stanoven termín 21. února 2023 v zasedací místnosti OSH Praha-

východ, Praha 4 – Michle  

 

 

Se zněním zápisu souhlasí: 

 

 

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

 

 

Vyhotovení zápisu: Petra Myslínová Cejpková 
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