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Zápis z jednání Krajské odborné rady represe konaného dne 21. února 2023 

v Zasedací místnosti, 1. patro, Ohradní 1166/26, Praha 4 

 

Přítomni: 

Vedoucí KORR – p. Milan Růžička 

Benešov – p. Petr Štěpánek 

Kolín – sport – p. Karel Wiedermann 

Kutná Hora – p. Václav Fiala a p. Pavel Mátl 

Mladá Boleslav – p. Václav Červinka 

Praha-východ – pí. Zdenka Šindelářová 

Praha-západ – pí. Denisa Neuberová 

Příbram – p. Martin Spilka 

Rakovník – p. Ladislav Dvořák 

 

Omluveni zástupci okresů: Beroun, Kladno, Kolín – represe, Nymburk 

 

Dále přítomni: 

Starosta KSH – p. Oldřich Lacina 

Zapisovatelka – Petra Myslínová Cejpková 

 

Průběh jednání:  

 

1/ Zahájení – jednání bylo zahájeno p. Růžičkou v 16.36 hod. přitíváním přítomných.  

 

2/ Rozhodčí v požárním sportu (krajský tým) - z některých okresních sdružení již byl 

zaslán seznam rozhodčích, kteří projevili zájem se stát členy krajského týmu rozhodčích a 

absolvovat společné proškolení za účelem rozhodovat na různých krajských soutěžích v PS. 

Celkový zájem je, aby rozhodčí rozodovali podle stejných pravidel, jednotně, aby 

nevznikaly sporné situace posuzované z různých úhlů atd. Krajský tým by fungoval již při 

letošních krajských soutěžích v PS. 

 

Prosba vedoucího KORR: Okresy, které ještě nedodaly seznam svých rozhodčích – 

zájemců, nechť tak učiní nejpozději do 13. března 2023, a to na email vedoucího KORR. 

 

3/ Krajská soutěž v požárním sportu – starosta KSH, p. Oldřich Lacina, vznesl v tomto 

bodě podnět, zda je nezbytné zajistit ubytování pro rozhodčí již v předvečer krajské soutěže, 

tedy z pátku na sobotu. Tuto volbu chápe u hlavního rozhodčího a rozhodčích disciplín, 

avšak nepovažuje za efektivní, aby z pátku na sobotu nocoval celý tým rozhodčích. 

 

Na tento podnět se rozvinula diskuze, v níž převažovaly názory přítomných členů KORR, 

že je vhodné, aby se všichni rozhodčích setkali již v pátek, kdy je čas a klid na upřesnění 

pozic při soutěži, taktéž je zřejmé, kdo se nedostaví vůbec a je možno tuto situaci více 

operativně řešit nežli v sobotu ráno před nástupem, kdy probíhá prezence a atmosféra je o 

poznání hektičtější.  

 

Posléze proběhla diskuze o příspěvku na stravování závodníkům. V loňské roce dostávali 

závodníci příspěvek 100 Kč/osoba/den. Zde se naopak přítomní členové KORR spíše 

přiklání k tomu, aby příspěvek nebyl poskytován, někteří argumentují i z pozice závodníků, 
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že nezřídka stravenku ani nevyužili, pokud je čekaly další běžecké výkony. Z této diskuze 

vypynulo následující: 

 

Resumé: KORR doporučuje Vedení KSH Středočeského kraje, aby bylo zajištěno 

ubytování pro rozhodčí již z pátku na sobotu (tedy předvečer prvního soutěžního dne), 

avšak nedoporučuje po zkušenostech z minulých let, aby byl poskytován příspěvek na 

stravné závodníkům. 

 

V tomto bodě bylo dále projednáno a dohodnuto následující: 

• P. Růžička podal informaci o prvním jednání s HZS ohledně krajské soutěže v PS, 

kdy hlavním rozhodčím bude p.  Martin Spilka, jeho zástupcem pak p. Jiří Fürst, 

velitel soutěže bude velitel stanice HZS Vlašim, zástupce velitele p. Milan Růžička.  

• Proběhla debata o současném výskytu krajských překážek (břevna), nacházet by se 

měly zřejmě na okrese Nymburk, avšak bude třeba osobně na Nymburk zajet a 

prohlédnout tamější skladovací prostory. Pan Růžička dojedná návštěvu p. 

Knoblochem z NB, jenž není dnešního jednání přítomen. P. Wiedermann z okresu 

Kolín nabídl možnost tohoto prověření, bude mu tedy vedoucím KORR předáno 

telefonní číslo na p. Knoblocha.  

• P. Růžička je pověřen starostou KSH Středočeského kraje, aby zajistil přepravuu 

doskokových plat k domečku do Nymburka. 

• Je třeba, aby veškerá postupující družstva od okrskových kol byla zaregistrována 

v registru Národní sportovní agentury z důvodu pojištění pro případné úrazy atd. 

Není možné, aby se krajského kola účastnili závodníci, kteří nejsou v registru NSA. 

P. Spilka doporučil, aby na přihlášce bylo stvrzeno podpisem závodníka, že je 

v registru NSA. 

• Soutěž proběhne na strojích Rosenbauer.  

• Postupující do krajského kola jsou vítězové či nominanti z jednotlivých okresů. 

• Proběhla diskuze ohledně ústrojové kázně. V případě pěkného počasí budou mít 

rozhodčí červené tričko, v případě chladného počasí bude spíše než vycházková 

uniforma vhodnější softshellová bunda, jež lépe chrání proti chladu a v případě 

extrémního chladu je možno pod ní např. obléci i svetr, což u klasického 

vycházkového saka není vhodné.  

• Pan Spilka vytvoří na základě dodaných jmen z okresních sdružení harmonogram, 

aby každé okresní sdružení mělo na soutěži buď rozhodčího disciplíny nebo jeho 

zástupce.  

• Na Shromáždění představitelů OSH dne 18. dubna 2023 budou představeny 

propozice soutěže.  

• Nebudou použity návleky (k tomuto tématu proběhla krátká diskuze). 

• Paní Šindelářová navrhla vytvořit visačky na krk – rozhodčí disciplíny, zástupce 

rozhodčího disciplíny, rozhodčí. Tento návrh byl příjat.  

• Na přihlášce je třeba udělat změnu – přihlašovatel = OSH, proto zde bude razítko 

OSH a podpis pověřené osoby.  

 

4/ Soutěž o pohár starosty v požárním útoku – pořadatelem letošní soutěže je okres 

Kolín. Vedoucí KORR požádal zástupce Kolína, aby na jednání do Přibyslavi (jednání rady 

proběhne v rámci celostátního semináře pro členy KORR a OORR v polovině března t. r.) 

přivezl nástřel propozic.  
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Dále v tomto bodě dojednáno: 

• Na soutěž budou použity krajské stroje, aby byly jednotné podmínky.  

• Vzorové propozice upravovala paní Šindelářová, kancelář KSH připraví novou 

přihlášku.  

• Na tuto soutěž nebudou řešeny sportovní přestupy, neboť nejde o soutěž postupovou.  

• P. Spilka navrhuje, aby alespoň 6 soutěžících v rámci jednoho družstva patřilo do 

daného OSH, 2 závodníci mohou být externí. 

• V Kolíně bude projednáváno místo konání akce. 

 

5/ Soutěž o pohár starosty v disciplínách TFA – v tomto bodě proběhla diskuze o 

možném pořadateli krajské soutěže TFA pro tento rok. Po negativních zkušenostech 

s představiteli Středočeské ligy TFA již není ze strany KSH Středočeského kraje pokračovat 

ve spolupráci s p. Mandysem.  

 

Pořadatelství pro tento rok se ukazuje být jako problém, zástupci Kutné Hory nabízí 

možnost pro rok 2024, probíhají jednání v Kutné Hoře a v Čáslavi, kde by bylo možno 

soutěž uspořádat.  

 

Letošní TFA tedy zřejmě proběhne opět ve spolupráci s Královéhradeckým krajem (jako 

v době před covidem), kdy by středočeští závodníci se připojili k soutěži pořádané KSH 

Královéhradeckého kraje. Soutěž by proběhla opět v lokalitě Žernov.  

 

V případě pořadatelství této soutěže jakýmkoliv okresem ve Stř. kraji by byly zapůjčeny 

překážky z ÚHS v Bílých Poličanech.  

 

5/ Informace z ÚORR – vedoucí KORR požádal přítomné, aby se v maximální možné 

míře zúčastnili semináře pro členy odborných rad represe, a to ve dnech 18. a 19. března 

2023 v Přibyslavi – a to s tím, že proběhne současně i jednání členů KORR, setkání je 

dohodnuto na pátek v 18.30 hod.  

 

Za účast na semináři hradí okresní sdružení za svého zástupce částku 400 Kč (ubytování a 

strava).  

 

6/ Různé  

• Pí. Šindelářová – podala informaci o situaci na okrese Praha-východ, kde skončila 

ve funkci starostky OSH. Volba nového starosty proběhne 9. března 2023 na 

Shromáždění představitelů SDH. Kandidátem na starostu je p. Milan Šafránek, 

vedoucí OORR na okrese Praha-východ, jenž z této funkce odstoupil a dne 28. února 

2023 proběhne na stanici HZS v Říčanech ustavující zasedání OORR s volbou 

nového vedoucího.  

• P. Václav Fiala – představil se jako nový vedoucí OORR okresu Kutná Hora. 

Poprosil o zasílání zápisů a dalších informací na email hasicizleby@seznam.cz.  

• P. Pavel Mátl – požádal p. Wiedermanna z okresu Kolín, zda by bylo možno se 

připojit ke školení rozhodčích, náklady by samozřejmě za KH byly uhrazeny. Pan 

Wiedermann přislíbil projednat ve Výkonném výboru OSH Kolín. 

• Mistrovství ČR ve vyprošťování proběhne 2. září 2023 v Liberci (informaci podal 

p. Růžička). 

mailto:hasicizleby@seznam.cz
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• U odbornosti Hasič III již nebude uznatelná odborná způsobilost (dříve se uznávala 

např. kvalifikace těch uchazečů, kteří měli vystudovanou požární ochranu).  

• P. Lacina – na dotaz p. Spilky, jak bude postupováno dle Stanov o délce aktuálního 

volebního období (z důvodu pandemie proběhly krajské volby až v r. 2021, 

celostátní sjezd se konal ve stejném roce), uvedl, že tato problematika je v řešení 

Ústřední odborné rady vnitroorganizační, avšak zřejmě bude nutno dodržet Stanovy 

a v nich uvedenou pětiletou lhůtu, tudíž volby na úrovních sborů a okresů proběhnou 

v roce 2025, rovněž tak některých krajů, které stihly volby v r. 2020. Ostatní kraje 

(včetně Středočeského) a ústředí musí uskutečnit volby v roce 2026. Nicméně věc 

je stále v řešení. 

 

7/ Závěr – p. Růžička ukončil jednání v 18.10 hod., poděkoval všem za účast a popřál 

šťastnou cestu domů.  

 

 

 

Se zněním zápisu souhlasí: 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Vyhotovení zápisu: Petra Myslínová Cejpková  
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