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P R O P O Z I C E 

VI. mistrovství ČR jednotek ve vyprošťování 
 

1. Pořadatelem VI. 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 hl. m. Prahy (dále jen 
„HZS Praha“), Sokolská 62, 121 24 Praha 2 a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
Římská 45, 121 07 Praha 2 (dále jen „SHČMS“) ve spolupráci s Českou asociací 
hasičských důstojníků, z. s. (dále jen „ČAHD“).  

2. Mistrovství se uskuteční 25. září 2021 v Praze, Výstaviště Holešovice, Praha 7 – Areál 
Výstaviště 67 (vjezd do areálu z ul. U Výstaviště do ul. Za Elektrárnou a před odbočením 
pod viadukt přímo rovně vjezdová závora a dále dle směrových cedulí). 

3. Dne 18. září 2021 od 14:00 hodin proběhne formou videokonference pro soutěžní týmy 
seminář k průběhu mistrovství, jehož součástí budou odborné přednášky, instruktáž 
a rozlosování startovního pořadí. Hlavním pořadatelem semináře je ČAHD.  

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

5. Organizátor: 
 

velitel soutěže mjr. Bc. Aleš Šenkýř HZS hl. m. Praha 

 
6. Sbor rozhodčích:  

hlavní rozhodčí npor. Bc. Zbyšek ZUBER Plzeňský kraj 
pomocník hl. rozhodčího   
rozhodčí taktika pprap. Bc. Michael GABRIŠKA Jihočeský kraj  
 npor. Ing. Milan TLAMKA Jihomoravský kraj 
 pprap. Jan ŠALDA Středočeský kraj 
rozhodčí technika npor. Zdeněk LAUBE, DiS. Středočeský kraj 
 pprap. Stanislav STRAKA Plzeňský kraj 
 kpt. Bc. Radek VESELÝ ŠVZ – Brno 
rozhodčí předlékařská pomoc ppor. Ing. Jan SÝKORA, DiS. Středočeský kraj 
 nprap. Bc. Radim NAGY Moravskoslezský kraj 
 pprap. Bc. Zbyněk VOŘÍŠEK Jihomoravský kraj 
umístění figurantů npor. Ing. Jiří HORNÍK Karlovarský kraj 
příprava scénářů – stavění  Miroslav HRUBEC Česká asociace 

hasičských důstojníků 
 

figuranti por. Ing. Tereza Fliegerová Středočeský kraj 

 por. Bc. Jana Ficová 
 

Středočeský kraj 

 



 
7. 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. Překážky, jež jsou považovány za pevné, budou zřetelně označeny, 

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) věcné prostředky potřebné k provedení zásahu musí být umístěny na základně (dřevěné 
palety). Na základnu pořadatel připraví záchranářská nosítka, 2 díly nastavovacích 
žebříků, 1ks RHP a sadu dřevěných trámků s klíny. Žádný z týmů nebude mít přistaven 
požární automobil. Pohonné jednotky agregátů nejsou nastartovány, ani jiná technická 
zařízení nejsou zapnutá (světelná zařízení apod.),  

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

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

j) 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, 

k) 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, 

l) 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, 

m) 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, 

n) 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), 

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

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

q) za zdravotní stav soutěžících odpovídá přihlašující organizace, 

r) parkování je možné v areálu na vyhrazeném parkovišti dle kapacity. 



8. Všeobecná ustanovení 
a) Podání přihlášek 

Přihlašovatelé soutěžních týmů (HZS krajů) předají: 

− oskenované řádně vyplněné a potvrzené přihlášky (vzor v příloze č. 2) na adresu 
jan.kulhanek@hzspraha.cz a v kopii na e-mail  ondrej.werich@grh.izscr.cz  nejpozději 
do 27. 8. 2021, originál přihlášek bude předán veliteli soutěže při registraci soutěžního 
týmu dne 25. 9. 2021, 

− případné změny členů v soutěžním týmu mohou být uplatněny při prezenci 25. září 
2021 nejpozději do 7. 30 hodin. 

b) Ubytování 

Pro rozhodčí ubytování zajištuje HZS hl. m. Prahy. Soutěžním družstvům je v případě zájmu, 
po dohodě s pořadatelem, zajištěno ubytování na studentských kolejích v Suchdole. 
Ubytování včetně snídaně si hradí tým sám. 

c) Startovní pořadí 

Každé vylosované pořadí má předem přidělen scénář. Systém přidělení scénářů bude znám 
pouze komisi rozhodčích a vedoucímu stavby scénářů.  

d) Stravování 

Pro soutěžící je zajištěno občerstvení v areálu Výstaviště, rozhodčím a realizačnímu týmu je 
stravování zajištěno formou studeného bufetu. 

e)  Předpokládaný časový průběh mistrovství a doprovodného semináře 18. září 2021  

− Část 1. veřejné vysílání prezentací a výkladu přes otevřený kanál YOUTUBE 
(případně duálně přes FB), moderování + prezentace ze záznamu ve formátu MP4 

• dotazy formou chatu  
− Část 2. – porada velitelů týmů + losování prostřednictvím  odkazu přes VCF GŘ 

 
Časové schéma semináře 18. září 2021: 
 
Část 1 
Čas téma Garant 
14:00 – 14:15 Zahájení + informace ČAHD + HZS hl.m. Praha 
14:15 – 14:45 Dopravní nehody nákladních vozidel Zuber 
14:45 – 15:15 Zásahy u vozidel s elektropohonem Thin 
15:15 – 15:45 Bezpečná jízda k zásahu – (statistika DN 

PO, výcvikové polygony, závažné 
nehody) 

Cochlar + BESIP + asociace 
polygonů 

15:45 – 16:15 Dotazy – odpovědi na CHAT  
16:15 – 17:00 Přestávka Propagační videa, sponzoři 

apod. 
 
Část 2  
Čas téma Garant 
17:00 – 17:15 Organizační záležitosti – příjezd apod. HZS hl. m. Praha 
17:15 – 17:30 Informace hlavního rozhodčího Zuber 
17:30 – 17:45 Dotazy  
 

mailto:jan.kulhanek@hzspraha.cz


Časové schéma soutěže 25. září 2021: 
 
Čas  Poznámka 
07.00 – 07:30 příjezd týmů, prezence  
07.30 – 08:00 instruktáž týmů  
08:00 nástup a zahájení soutěže ústroj: zásahový oděv, přilba 
18.00 ukončení soutěže a vyhodnocení ústroj: PS II bez čepice 
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