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P R O P O Z I C E 

V. mistrovství ČR jednotek ve vyprošťování 
 

1. Pořadatelem V. mistrovství ČR jednotek SDH obcí ve vyprošťování (dále jen 
„mistrovství“) jsou MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen 
„MV-GŘ HZS ČR“), Kloknerova 26, 148 01 Praha 414, HZS Olomouckého kraje (dále 
jen „HZS OLK“), Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc a Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska, Římská 45, 121 07 Praha 2 (dále jen „SHČMS“) ve spolupráci s Olomouckým 
krajem, Českou asociací hasičských důstojníků, z. s. (dále jen „ČAHD“), Statutárním 
městem Olomouc a Sportovním klubem při HZS Olomouckého kraje, z.s.  

       Mistrovství se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje s podporou Olomouckého 
kraje. 

2. Mistrovství se uskuteční 4. až 5. října 2019 v Olomouci, Švýcarské nábřeží (Galerie 
Šantovka) 

3. Mistrovství se zúčastní jedno družstvo z každého kraje, které nominuje ředitel HZS kraje 
zpravidla na základě výsledků dosažených v regionálním kole. 

4. Organizační pracovníci: 
 

velitel soutěže plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D 
 

HZS OLK 
 

zástupci velitele soutěže Roman Mácha  SHČMS 

plk. Dr. Ing. Zdeněk 
Hanuška 

MV-GŘ HZS ČR 

organizační skupina plk. Ing. Libor Popp HZS OLK 
Vlastimila Švubová SHČMS OLK 
Ing. Jan Aulický SHČMS 
kpt. Mgr. Ondřej Werich 

 

MV-GŘ HZS ČR 
organizace odborného 
semináře 

plk. Ing. Martin Žaitlik  HZS OLK 

organizace doprovodného 
programu 

kpt. Ing. Jiří Osyka 
ppor. Ing. Pavel Thin 
Zdenek Hošák 

HZS OLK 

vedoucí hostitelské skupiny Vlastimila Švubová SHČMS 

hostitelská skupina 4 příslušníci/členové HZS OLK  
SHČMS 

organizace technické skupiny  plk. Ing. Miroslav Čoček 
mjr. Ing. Arnošt Lenoch 

HZS OLK 

technická skupina 25 příslušníků  HZS OLK 
 5 členů  SHČMS 
hlasatelé kpt. Ing. Jan Ondruch 

por. Radek Buryánek, Dis.  
HZS OLK 



mediální propagace por. Mgr. Lucie Balážová HZS OLK 
dokumentátor Zdeněk Hošák HZS OLK 

zdravotní asistence  nprap. Tomáš Otruba HZS OLK 

pozorovatel SHČMS Martina Hartmanová SHČMS SČK 
 
5. Sbor rozhodčích: 

hlavní rozhodčí npor. Bc. Zbyšek Zuber HZS PLK 
pomocník hlavního rozhodčího plk. Ing. Martin Žaitlik HZS OLK 
rozhodčí taktika pprap. Bc. Michael Gabriška HZS JČK 
 npor. Mgr. Miloš Němec HZS hl. m. P. 
 kpt. Ing. Jan Sotolář ŠVZ Brno 
rozhodčí technika ppor. Ing. Ivo Jirásek HZS JMK 
 ppor. Ing. Pavel Thin HZS OLK 
 npor. Zdeněk Laube, Dis. HZS SČK 
rozhodčí předlékařská pomoc pprap. Ing. Jan Sýkora HZS SČK 
 nprap. Bc. Radim Nagy HZS MSK 
 npor. Bc. Martin Türke HZS MSK 
umístění figurantů npor. Ing. Jiří Horník HZS KVK 
příprava scénářů – stavění 
vraků 

Miroslav Hrubec ČAHD 

figuranti por. Bc. Tereza Fligerová HZS SČK 

 por. Ing. Bc. Veronika 
Křivánková 

HZS SČK 

 
6. Technická ustanovení 
     Soutěž proběhne podle pravidel soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod, vydaných 
Pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 27/2018, s následujícím upřesněním: 

a) soutěžní tým tvoří velitel a 3 hasiči. Všichni členové soutěžního týmu musí být členy 
jednotky SDH obce, kterou reprezentují a nesmí být příslušníky HZS ČR, zaměstnanci 
HZS podniku nebo členy jednotky SDH podniku, 

b) soutěž proběhne jednokolově, 
c) havarované vozidlo s jedním figurantem se může nacházet na kolech, na boku či  

na střeše a scénář může být doplněn o další vozidlo, popřípadě jinou překážku, předměty 
nebo jejich kombinaci, 

d) odstartování a ukončení pokusu provede hlavní rozhodčí způsobem, který oznámí při 
instruktáži před zahájením soutěže, 

e) soutěžní tým musí nastoupit k přípravě 30 minut před odstartováním předcházejícího 
týmu, 

f) veškeré nářadí nezbytné pro provedení soutěžního pokusu je umístěno ve vozidle, 
pohonné jednotky agregátů nejsou nastartovány, ani jiná technická zařízení nejsou zapnutá 
(světelná zařízení apod.), vozidlo (kabina a nástavba) je zavřené, 

g) před startem je soutěžní tým ve vozidle usazen na sedačkách, pokyn startéra je takovým 
způsobem, aby byl zřetelný pro velitele jednotky,  

h) prostor pro předání zraněných - stanoviště ZZS bude určeno rozhodčím, 



i) zásah se ukončí předáním zraněného na stanoviště ZZS a ukončení velitelem zásahu 
(velitelem soutěžního pokusu) předem dohodnutým způsobem např. zvednutím ruky a 
hlasitým zvoláním "stop", 

j) po ukončení zásahu provedou rozhodčí ve vyhrazeném prostoru se soutěžním týmem 
rozbor jejich zásahu, 

k) při překročení časového limitu 20 minut, může hlavní rozhodčí odchylně od pravidla 20 
umožnit soutěžnímu týmu pokračovat v zásahu až do vyproštění figuranta, soutěžní tým je 
však hodnocen na konci pořadí podle pravidla 27, 

l) soutěžící nastoupí na zahájení mistrovství v ochranném oděvu pro hasiče, v ochranné 
obuvi pro hasiče a přilbě pro hasiče, bez rukavic a na ukončení mistrovství vždy celé 
družstvo v pracovním stejnokroji II, 

m) rozhodčí HZS ČR budou ustrojeni v pracovním stejnokroji „Rozhodčí“, nebo ochranném 
oděvu pro hasiče s vestou „rozhodčí“, v ochranné obuvi pro hasiče a přilbě pro hasiče bez 
rukavic. Vestu dodá pořadatel, 

n) každý tým bude mít vlastní nářadí a osobní ochranné pomůcky - zásahový oblek pro 
hasiče sestávající z kabátu a kalhot, zásahovou obuv a zásahové rukavice, přilbu pro 
hasiče s obličejovým štítem nebo brýlemi, chirurgické rukavice, respirátor, 

o) vlastním nářadím je myšleno hydraulické vyprošťovací zařízení (střihací nástroj, rozpínací 
nástroj apod.) v minimálním provedení kombinovaného nástroje. Dále musí být soutěžní 
tým vybaven jednoduchým prostředkem pro podporu dýchání figuranta, určeným ke 
krátkodobému podávání kyslíku při zástavě dechu nebo při poruchách dýchání (např. 
Saturn OXY), 

p) v prostoru rozboru zásahu pořadatel zajistí dostatečné množství ochranných nápojů, 
q) soutěžní týmy se soutěže zúčastní na vlastní náklady (mimo výdajů uvedených 

organizátorem) a odpovědnost. Doporučuje se zajistit si příslušné úrazové a odpovědnostní 
pojištění. 

 

7. Všeobecná ustanovení 
a) Podání přihlášek 

Přihlašovatelé soutěžních týmů (HZS krajů) předají: 

− oskenované řádně vyplněné a potvrzené přihlášky (vzor v příloze č. 2) na adresu 
petr.oslejsek@hzsol.cz a v kopii na e-mail spisovna@hzsol.cz  nejpozději do 18. 
září 2019, originál přihlášek bude předán veliteli soutěže při registraci soutěžního 
týmu dne 4. 10. 2019 

− prezentaci soutěžního družstva pomocí www.uschovna.cz na 
e-mail spisovna@hzsol.cz nejpozději do 18. září 2019 o parametrech: 
 doporučeno video ve formátu mp4, poměr stran 16:9, rozlišení 1920x1080 nebo 

1280x720, celková délka prezentace do 3 minut, 
 nebo série fotografií formát .jpg (max. 30 fotografií), poměr stran 16:9, rozlišení 

1920x1080 nebo 1280x720, doplněné textovým komentářem. 

     Případné změny členů v soutěžním týmu mohou být uplatněny nejpozději 4. října 2019 při 
prezenci družstva. 

b)   Prezence a ubytování 

     Prezence soutěžních družstev a rozhodčích proběhne v místě ubytování, které je bezplatně 
zajištěno v zařízení Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc od 13:00 do 
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15:00 hodin dne 4. října 2019. Dokladem k ověření totožnosti při ubytování a registraci je 
občanský průkaz. 

c)  Instruktáž a rozlosování startovního pořadí 

     Dne 4. října 2019 od 16:00 hodin proběhne v sále Divadla na Šantovce, (Galerie Šantovka), 
Olomouc pro soutěžní týmy a sbor rozhodčích seminář k průběhu mistrovství, jehož součástí 
budou odborné přednášky zaměřené na problematiku zásahu při dopravních nehodách. V 
závěru odborného semináře bude provedena instruktáž vedoucích týmů se sborem rozhodčích 
a rozlosování startovního pořadí.  

     Hlavním pořadatelem semináře je ČAHD. 

d)  Stravování 

     Členům soutěžních týmů, organizačním pracovníkům a sboru rozhodčích zajistí pořadatel 
stravování v místě konání mistrovství na náklady pořadatele. Stravování začíná večeří 4. října 
2019 a končí obědem 5. října 2019. 

 

e) Předpokládaný časový průběh mistrovství 

4. října 2019 – (registrace a ubytování: Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, 
Olomouc, instruktáž a odborný seminář: Divadlo na Šantovce (Galerie Šantovka), Olomouc: 

13:00 - 15:00 příjezd účastníků, prezence, organizační záležitosti,  
ubytování (SŠ polytechnická)  

16:00 – 19:00 seminář /ČAHD/ (Divadlo na Šantovce) 
19:00 – 22:00 večeře, společenské setkání (Galerie Šantovka) 
 
5. října 2019 – parkoviště Galerie Šantovka (příjezd od Švýcarského nábřeží, Olomouc): 

06:00  zahájení činnosti organizačních pracovníků 
08:00    zahájení soutěže 
08:30 - 15:30  soutěžní zásahy 
16:00     nástup soutěžních týmů, předání cen a ukončení mistrovství 

f) Aktuální informace 

     Bližší informace k mistrovství na webových stránkách www.vyprostovani2019.cz 
 

http://www.vyprostovani2019.cz/
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