
Zápis 

z jednání konaného dne 11.12.2015 v Bílých Poličanech 

 

Přítomni : Ing. Šeps – TU, Hanuš – RK, Košťál – HK, Rygl – JC 

Omluven : Paclík – NA 

 

Program :  1. Jmenování komisí na odznak Hasič II 

  2. Krajské kolo v požárním sportu dospělých 

  3. Návrh postupového klíče na krajské kolo 

  4. Žádost o udělení odznaku Hasič II 

  5. TFA 

  6. Různé 

 
ad. 1. Na návrh okresních odborných rad represe byly na jednotlivých okresech jmenováni členové 

zkušebních komisí na složení zkoušek na odznak Hasič II 

okres Trutnov 

Ing. Šeps J., Bárta M., Šeps M., Pácha M., Zákravský V. 

okres Jičín 

Štajnerová R., Škaloud J., Zouhar L., Rail K., Vernerová H. 

okres Náchod 

Paclík M., Kraus I., Prouza L., Záliš J., Šimek F., Řeháková M. 

okres Rychnov nad Kněžnou 

Netík J., Škoda M., Matuška L., Ptáček O., Klouček J., Klouček Jan., Kopsa O., Michálek R. 

okres Hradec Králové 

komise bude jmenována dodatečně 

V případě provádění zkoušek na jednotlivých okresech bude jmenována z navržených členů 

tříčlenná komise ve složení předseda – Hasič I a dva členové Hasič I nebo Hasič II 

 

ad. 2. Krajské kolo v požárním sportu se bude konat bez účasti družstev z Pardubického kraje 

(nenastala shoda v termínu pořádání soutěže KH – červen, PU – červenec-srpen). Soutěž se bude 

konat dne 25.6.2016 na stadiónu HZS v Hradci Králové. OSH Hradec Králové připraví na příští 

jednání návrhy na obsazení jednotlivých funkcí a to : velitel soutěže, hlavní rozhodčí a jeho 

pomocník, vedoucí technické čety a technická četa. 

 

ad. 3. Počet postupujících vychází z počtu soutěžních družstev v roce 2015 (družstva absolvovala 

běh na 100m s překážkami, štafetu 4x100m, požární útok) 

počet zúčastněných  družstev v kategorii (muži,ženy) 1 – 5   postupuje 1 družstvo 

počet zúčastněných  družstev v kategorii (muži,ženy) 6 a více postupují  2 družstva 

 

Při jednání VV došlo k úpravě a to : Počet postupujících vychází z počtu soutěžních družstev 

v roce 2016 (družstva absolvovala běh na 100m s překážkami, štafetu 4x100m, požární útok) 

 

ad. 4. Radě byla předložena žádost Ing. Pinkavy – HK o udělení odznaku Hasič II. Žádost nemohla 

být řádně projednána, neboť ze žádosti není jasné jakou střední školu (zda se zaměřením na PO) 

jmenovaný absolvoval. Po doplnění bude žádost opětovně projednána. 

 

ad. 5. V roce 2016 se bude konat dne 1.10.2016 ve Štramberku Mistrovství ČR dobrovolných 

hasičů v disciplínách TFA. Bude nutné pro nominaci závodníků uspořádat kvalifikační závod. 

Pro zajištění závodu je nutné nechat vyrobit některé překážky a to : 

bariéra výška 3m, seskoková matrace, tunel, hammer box, schránka na hadice 



zhotovené překážky budou umístěny ve škole PO  v Bílých Poličanech aby bylo možno na nich 

trénovat. Závodníci by se spojili se školou a uvedli termín tréninku aby mohly být překážky 

zpřístupněny. Vedoucí jednotlivých okresů byli požádáni o vytipování vhodných lokalit na 

uspořádání závodu a zjištění předpokládaného počtu závodníků z jednotlivých okresů. Možno tuto 

soutěž uspořádat společně s Pardubickým krajem. V Královéhradeckém kaji máme proškoleno 4 

rozhodčí na tyto závody, v republice je proškoleno asi 50 rozhodčích z řad SDH. 

Návrh na zhotovení a zakoupení překážek byl předložen k projednání VV 

 

ad. 6. Ústřední odborná rada represe připravuje na dny 27 a 28. února 2016 seminář pro okresní 

vedoucí rad represe. Seminář se bude konat v Přibyslavi, ubytování a strava bude zajištěna v místě 

konání. Doporučená doprava v sobotu 27.2. vozidlo z OSH N8chod, které cestou vyzvedne v HK 

ostatní vedoucí. 

 

Příští jednání se bude konat v rámci semináře v Přibyslavi dne 27.2.2016 

 

 

 

Zapsal : Ing. Šeps J. 


