
    Zápis z jednání Českého národního výboru CTIF 

 

3. prosince 2021 
 

 

Účast na jednání: 

genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA - generální ředitel HZS ČR – předseda ČNV CTIF 

Ing. Bc. Monika Němečková - starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – místopředseda ČNV CTIF 

Ing. Vasil Silvestr Pekar, PhD. - prezident České hasičské jednoty 

Ing. Lenka Černá – prezidentka Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství 

Ing. Stanislav Červený - ředitel THT Polička, s. r. o. 

Mgr. Adam Dobiáš – ředitel odboru kontroly likvidace pojistných událostí HVP, v zastoupení generálního 

ředitele Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. Ing. Josefa Kubeše 

Metoděj Popov, DiS. – prezident Asociace velitelů HZS podniků 

Ing. Karel Kolářík – prezident České asociace hasičských důstojníků, z.s. 

Ing. David Pouč - předseda České hasičské sportovní federace, sportovního svazu hasičů, z.s. 

Ing. Zdeněk Nytra – viceprezident CTIF 

plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D. – náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení 

pplk. Ing. Martina Rosenbaumová – kancelář generálního ředitele HZS ČR, tajemník ČNV CTIF 

 

Omluveni:  

Zdeněk Milan - prezident Moravské hasičské jednoty 

doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA – děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava 

 

 

 

1. Úvod    

Zasedání Českého národního výboru CTIF se konalo v účelovém zařízení MV-generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru ČR, na vile Lysina. Předseda výboru genmjr. Ing. Vlček přivítal 

účastníky jednání a předložil jim návrh programu ke schválení, program jednání byl  schválen. 

 

 

2. Členská základna – změny v zastoupení 

Genmjr. Vlček zrekapituloval změny, ke kterým došlo v letošním roce v zastoupení některých 

členských organizací Českého národního výboru CTIF. 

Dne 10.7.2021 se stala novou starostkou SH ČMS Ing. Bc. Monika Němečková. V souladu 

s Organizačním a jednacím řádem se tedy stala novou místopředsedkyní ČNV CTIF. 

Dne 19.7.2021 byl genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA jmenován ministrem vnitra do funkce 

generálního ředitele HZS ČR, tím se stal i předsedou ČNV CTIF. 

Třetí organizační změna nastala ve vedení České asociace hasičských důstojníků, z.s. Dne 1.10.2021 

se novým prezidentem ČAHD stal Ing. Karel Kolářík (ředitel HZS Olomouckého kraje), 

viceprezidentem Ing. Martin Nekula, MBA. 

 

 

3. Informace ze Shromáždění delegátů CTIF (Delegates´ Assembly) 2021 

Jednání CTIF Delegates´ Assembly se uskutečnilo dne 15. října 2021 ve Francii (Marseille). Jednání 

se zúčastnili předseda výboru (za ČNV CTIF) a Ing. Nytra z titulu funkce viceprezidenta CTIF. 
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Ing. Nytra podal stručnou informaci o průběhu jednání, které se letos konalo hybridně (většina 

účastníků fyzicky, část přes on-line připojení): 

- Skončil viceprezident Huber, zvolena viceprezidentkou byla Švédka p. Näsman, dojde ke 

změně v gescích jednotlivých viceprezidentů. Kanada byla přijata za řádného člena CTIF. 

Nyní má CTIF tedy 39 řádných členů. 

- Jednání DA bylo zaměřeno na přípravu mezinárodních hasičských soutěží CTIF ve Slovinsku 

– Celje 2022. 

- Na jednání DA navázal další den program na výstavišti za účasti francouzského prezidenta 

Macrona (bezpečnostní opatření). 

 

Genmjr. Vlček informaci doplnil: 

- Jednotliví viceprezidenti přednesli zprávy o své činnosti 

- Jednání DA bylo letos zasazeno do rámce Národního kongresu francouzských hasičů 

(působivá expozice výrobců požární techniky rozsahem připodobněna k menšímu Hanoveru) 

 

Detailní zpráva z cesty do Francie je přílohou tohoto zápisu. 

 

4. Příprava mezinárodních hasičských soutěží CTIF – Celje (Slovinsko) 2022 

Mezinárodní hasičské soutěže CTIF se budou konat ve Slovinsku v Celje ve dnech 17.-24.7.2022. 

Budou se skládat ze 17. ročníku mezinárodní soutěže požárních družstev a 23. ročníku mezinárodní 

soutěže mladých hasičů. 

Do 31.12.2021 musí být realizována předregistrace počtu družstev. 

V období od 1.2. do 31.5.2022 je nutné zaregistrovat rozhodčí, vedoucí delegace a nahlásit jmenné 

složení soutěžních družstev. 

Účastnický poplatek ve výši 209 EURO za osobu je nutné uhradit do 30.4.2022. 

Na školách bude vybírána kauce 150 EURO na družstvo. 

 

Ing. Nytra informoval o jednání s pořadateli v Celje, kterého se zúčastnil společně s Ing. Lefnerem 

(CTIF komise mezinár. soutěží), o pomoci se zajištěním překážek, zařízení a materiálu pro požární 

sport. Bylo dohodnuto zapůjčení časomíry, překážek pro 100 m a štafetu, částečně pro požární útok, 

věž si pořadatelé zajistí sami. Pořadatel zajistí dopravu a financování případných oprav před i po 

soutěži a kompletně uhradí dopravu a pobyt potřebného personálu. 

 

Předběžný počet družstev: 

Tradiční disciplíny CTIF: předpoklad 8 družstev mužů, 5 družstev žen 

Požární sport: předpoklad 1-2 družstva mužů v kategorii dobrovolní hasiči, HZS ČR 1-2 družstva 

mužů, 2-3 družstva žen z toho jedno bude družstvo dorostenek 

Mládež: předpoklad 2+1 družstvo 

 

 

5. Výsledky kvalifikace – muži, ženy, mládež – CTIF Celje 2022 

Ing. Němečková vyslovila poděkování HZS Královéhradeckého kraje za poskytnutí stadionu pro 

uspořádání kvalifikační soutěže pro družstva dětí a mládeže a rovněž poděkování za podíl na 

kvalifikačních soutěžích družstev dospělých prostřednictvím spoluorganizace MČR CTIF ve Dvoře 

Králové. Připustila „přestřelené“ limity v situaci, kdy pandemie COVID-19 omezila možnosti 

tréninků. 
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Přílohou zápisu je návrh kvalifikace na CTIF Celje 2022 ve všech disciplínách.  

 

V tradičních disciplínách splnilo kvalifikační podmínky 7 družstev mužů (z toho 1 za HZS ČR – HZS 

Královéhradeckého kraje). 

SH ČMS navrhuje, aby družstvo OSH Opava, které nesplnilo kvalifikační podmínky a jehož věkový 

průměr je 67 let, dostalo tzv. zelenou kartu pro start v Celje (vlastní financování soutěže). 

Podmínky kvalifikace splnila 4 družstva žen. Přesto SH ČMS navrhuje udělit zelenou kartu i SDH 

Kolešovice (ženy), které má zajištěno vlastní financování účasti v soutěži. 

 

Přílohu zápisu tvoří i celkové výsledky kvalifikace mladých hasičů. Na Celje budou 

nominována   družstva. 

 

SH ČMS nabízí HZS ČR jedno místo rozhodčího. HZS ČR nabídku zváží. 

 

ČNV CTIF schvaluje nominaci družstev CTIF: mládež, muži, ženy, dle předložených výsledků 

a předchozích usnesení ČNV CTIF. 

 

 

6. Komise a pracovní skupiny CTIF               

 

a) zprávy o činnosti za roky 2019 a 2020 

 

Ing. Rosenbaumová přednesla stručnou informaci o činnosti jednotlivých komisí a pracovních skupin 

CTIF na základě získaných podkladů od českých zástupců v těchto orgánech. Konstatována byla 

rozdílná aktivnost komisí a skupin. Rok 2020 znamenal přesun jednání jednotlivých komisí a skupin 

do virtuální reality, místo osobních setkání byly realizovány převážně videokonference. 

 

Ing. Nytra byl pověřen úkolem prověřit existenci, resp. činnost komisí Evropa, Požární prevence, 

Zdravotnické komise a pracovní skupiny Výcvik a vzdělávání. V případě těchto komisí a pracovní 

skupiny byla českými zástupci konstatována nečinnost, resp. velmi malá či nevýznamná aktivita.  

 

Přílohou zápisu jsou všechny získané zprávy o činnosti komisí a skupin CTIF. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

b) změny v zastoupení 

 

Genmjr. Vlček dal s ohledem na personální a organizační změny na MV-GŘ HZS ČR podnět 

k aktualizaci českého zastoupení v níže uvedených komisích a skupinách CTIF: 

 

Komise Historie: Stávající zástupce (Pátek, Janeba) doplní na návrh SH ČMS doc. Václav Liška. 

 

Komise Mladých hasičů: Ing. Němečkovou nahradí Mgr. Josef Lédl. 

 

Skupina Vyšetřování požárů: Dosavadního plk. Kislingera (konec služebního poměru u HZS ČR) 

nahradí plk. Ing. Michal Valouch, ředitel odboru prevence MV-GŘ HZS ČR. 

 

Komise Vyprošťování a nové technologie: Dosavadního zástupce plk. Žaitlika (konec služebního 

poměru u HZS ČR) nahradí ppor. Ing. Pavel Thin z HZS Olomouckého kraje. 

 

Pracovní skupina Tunely: Dosavadního plk. Plisku doplní pravděpodobně plk. Ing. Michal 

Valouch, ředitel odboru prevence MV-GŘ HZS ČR, zabývající se problematikou tunelů na železnici. 



 4 

 

Komise Evropa: Dosavadního zástupce plk. Musílka nahradí nový ředitel odboru civilní nouzové 

připravenosti a strategií MV-GŘ HZS ČR plk. Ing. Tomáš Matušek. 

 

Zdravotnická komise: Nutno nominovat druhého zástupce. Předcházet tomu bude zjištění bližších 

informací o činnosti komise Ing. Nytrou. 

 

Členové výboru hlasováním vyjádřili souhlas s navrženými změnami v zastoupení komisí 

a pracovních skupin CTIF. 

 

 

7. Organizace jednání komise CTIF HAZMAT v Praze 

Plk. Ing. Ošlejšek přednesl návrh na zorganizování jednání komise HAZMAT (nebezpečné 

materiály) v květnu 2022 v Praze.  

Organizační podmínky: cca 20 osob, 5 dní trvání, cestovní výdaje si účastníci hradí sami, strava 

(obědy a večeře) jde za organizátory. Nová možnost pro jednací prostory – stanice v Holešovicích. 

Akce by mohla být realizována jako přijetí v rámci plánu zahraničních cest. 

 

Členové výboru vyjádřili souhlas s pořadatelstvím tohoto jednání v ČR. 

 

8. Záštita – konference Požární ochrana 2022 

Ing. Černá přednesla žádost o převzetí záštity výborem nad 31. ročníkem konference Požární ochrana 

2022, který by se měl konat ve dnech 7.-8.9.2022 v Ostravě. 

 

Členové výboru souhlasili s převzetím záštity nad touto konferencí. 

 

 

9. Různé 

 

a) Prezident AVHZSP Popov předal vybraným členům výboru pamětní medaile vydané 

u příležitosti 20 let od založení Asociace velitelů HZS podniků jako výraz ocenění dlouhodobé 

vzájemné spolupráce. 

 

b) Ing. Červený vznesl dotaz k veletrhu PYROS. 

Konstatoval klesající úroveň veletrhu a špatnou komunikaci s BVV ohledně možnosti nalézt jiný 

termín, který by nebyl kolizní s dalšími podobnými veletrhy, výstavami a akcemi. 

 

ČNV CTIF pověřil předsedu výboru k jednání s vedením BVV k novému směrování expozice 

PYROS. 

 

c) Ing. Němečková požádala o navržení termínů dalšího jednání k přípravě Celje. 

Dohoda s genmjr. Vlčkem – pro domluvu konkrétních otázek k Celje (např. řešení dopravy) není 

nutné svolávat celý výbor. Pověřil jednáním s SHČMS plk. Ošlejška. 

 

Předpokládané termíny dalšího setkání členů ČNV CTIF: duben a červen 2022. 
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Přílohy:  

- Zpráva z Delegates´Assembly ve Francii. 

- Návrh kvalifikace na mezinárodní hasičské soutěže CTIF Cejle 2022 vč. výsledků kvalifikace 

mladých hasičů 

- Zprávy z komisí a pracovních skupin CTIF o jejich činnosti.  

- Aktualizovaný adresář členů výboru. 

- Aktualizovaný přehled českého zastoupení v komisích a pracovních skupinách CTIF. 

 

 

 

 

V Praze dne 17. prosince 2021 

 

 

 

                                                                                    Schválil:   

                                                                                    

                                                                                     genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA  

                                                                                                         předseda ČNV CTIF 
 

 

 

 

Zapsala: pplk. Ing. Martina Rosenbaumová  
                       tajemník ČNV CTIF                         
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