
Oblast represe letos opět
připravuje dobrovolné hasiče

V
pátek 21. února
zasedali v Při-
byslavi členové
Ústřední
byslavi
Ústřední
byslavi

odborné
rady represe

(ÚORR), aby především zhod-
notili splněné úkoly v oblasti
represe v uplynulém funkč-
ním období. Vedoucí ÚORR
Robert Kučera, shrnul jednot-
livé body Strategického plánu
společně s výsledky jednání
vedení SH ČMS

výsledky
ČMS
výsledky

sministrem
vnitra ČR JanemHamáčkem.

Krajští zástupci v radě se v
rámci semináře podrobně se-
známili s novelizací předpisů
v oblasti represe. Jedná se
především o aktualizaci Cvi-
čebního řádu jednotek požár-
ní ochrany, novelizaci Kon-
spektů požární taktiky a ak-
tualizaci předpisů pro práci ve
výškách. Veškeré aktuální
materiálymají pro potřeby
sborů a jednotek, k dispozici
všechny okresní a krajské od-
borné rady represe. Tajemník

rady Jan Aulický podotknul, že
i vzhledem k tomu, že rada
represe budemít od července
2020 nové vedení, musí stále
pokračovat ve cílech, kvůli
kterým byla zřízena, tedy
efektivně pracovat a připra-
vovat dobrovolné hasiče na co
nejlepší zdolávání mimořád-
ných událostí.
Součástí jednání byla

i příprava IV. Mistrovsví ČR
byla
ČR

byla

v disciplínách TFA (Toughest
Firefighter Alive), které se le-
tos koná ve Svitavách. V krát-
ké době budoumít všechny
kraje k dispozici vzorové pro-
pozice pro postupy v disciplí-
nách TFA, tak aby se zajistila
kontinuita v postupu závod-
níků naMistrovství ČR. Jedná
se o jednu z nejtěžších hasič-
ských soutěží, která svými
podmínkami simuluje práci
hasiče při zásahu. Hasič je
ustrojen do kompletního zá-
sahového obleku včetně obu-
vi, rukavic a přilby a s nasaze-
ným dýchacím přístrojem a

musí zdolat 4 obtížné úseky.
V závěru jednání proběhly

zkoušky odborností Hasič I.
stupně. V tomto roce se ke
splnění zkoušek odbornosti
přihlásilo celkem deset členů
SH ČMS a odbornost jich spl-
nilo osm.
Irena Špačková, tisková
mluvčí SH ČMS

Špačková,
ČMS
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