
Zápis 

Z jednání rady represe okresu Trutnov konané dne 27.5.2020 

Přítomni:  Ing. Šeps, Hepnar, Pácha, Špůr, Černý, Frynta, Vokrouhlík,  

  Materna, Vích, Matějka 

Omluveni: Birtus 

Program: 1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání 

2. Postupové soutěže 

3. Informace z HZS 

4. Různé 

 

Ad 1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání  

Vedoucí rady Ing. Jiří Šeps zahájil jednání, seznámil přítomné s programem 

jednání. Zápisem z jednání byla pověřena St. Kubíčková, ověřovatelem zápisu 

Radek Špůr. Kontrola zápisu z minulého jednání – konání soutěží.  

Ad 2. Postupové soutěže 

Je možné již naplánovat okrskové soutěže, dále je potřeba upozornit SDH, která 

pořádají pohárové soutěže, aby nahlásili do kanceláře OSH, zda se soutěž bude 

konat. 

Kancelář SH ČMS zrušilo postupové soutěže bez jakékoli náhrady (OK, KK, 

MČR PS), MČR CTIF 26.9.2020 ve Dvoře Králové nad Labem, MČR TFA 

10.10.2020 ve Svitavách se konat budou. OK PS se konat bude, ale pouze 

v disciplíně požární útok – Přeborník okresu v požárním útoku na stroji FOX 4.  

Přihlášení bude probíhat elektronicky, nejpozději do 6.9.2020. 

Soutěž se bude konat dne 13.9.2020 v Dubenci. Do KK postupují 2 z každé 

kategorie. TČ – okrsek č. 8 – se přesunuje do příštího roku. 

KK PS – Přeborník v požárním útoku se koná 18.10.2020 v okrese Jičín. 

KK TFA se bude konat dne 30.8.2020 na Žernově – postupová soutěž (úsek č. 2 

bude postaven 22.7. – 27.8. v Bílých Poličanech pro tréninky). 

Ad 3. Informace z HZS 

Pavel Matějka – cykliky jsou naplánovány na druhé pololetí – Vrchlabsko – 

2.10.2020 – Dvorsko – 9.10.2020, Trutnov ještě nebyl stanoven. Na HZS stále 

platí omezení, taktická cvičení jsou stále zrušena – přesouvají se na druhé 

pololetí. 

11.9.2020 se budou konat v Trutnově na náměstí oslavy výročí 65 let založení 

HZS Trutnov. 

Zpracovává se plošné pokrytí okresu Trutnov. 



Ad 4. Různé 

V případě změn ve složení rady, např. změna velitele okrsku – je zapotřebí, aby 

tuto změnu nejdříve projednala a schválila valná hromada okrsku. 

 

Příští jednání 21.10.2020 od 16:00 hodin. 

 

 

Zapsala: Kubíčková Stanislava                           

Ověřil: Radek Špůr 


