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Průběžná zpráva o činnosti SH ČMS - duben 2018 

 

Vážené starostky, vážení starostové, vážení hosté,  

setkáváme se na našem jarním zasedání, které je tentokrát rozděleno na dnešní 

pracovní jednání a zítřejší slavnostní shromáždění, kterým zahájíme naše oslavy 100. 

výročí vzniku ČSR. Tímto slavnostním aktem začínáme, protože chceme v období do 

28. října 2018 umožnit realizaci všech akcí, které mají naše organizační složky 

připraveny a které v průběhu následujících 6 měsíců hodláme uskutečnit. Zdůrazňuji, 

že stěžejní hodnocení průběhu akcí v roce 2017 proběhlo již na našem předcházejícím 

jednání v závěru loňského roku. Přesto si Vám dovoluji připomenout ta fakta, která 

měla na činnost našeho spolku rozhodující vliv v jeho další existenci.  

 

Dne 28. října letošního roku si tedy připomeneme uplynutí 100 let od vzniku 

samostatného československého státu. Rok 1918 ukončil 4 roky utrpení milionů lidí, 

z nichž další miliony zaplatily svým životem. Za život v míru bojovaly i tisíce 

Čechoslováků v legiích na všech frontách. Řada z nich byla členy Zemské ústřední 

hasičské jednoty Království českého. Mír si přáli všichni, i Ti naši předchůdci, kteří 

v týlu zabezpečovali samaritánskou službu. V průběhu I. světové války by se jen stěží 

našel sbor, kde by většina členů nevyměnila hasičské uniformy za vojenské kabáty. 

Prořídlé hasičské řady však nadále musely plnit své poslání. Proto předsednictvo 

ZÚHJ hned 1. srpna 1914 vydalo zvláštní vyhlášku, v níž apelovalo na sbory, aby 

doplnily své stavy zakládáním jinošských družin a ženských odborů a povolávaly ty 

starší členy, kteří už z činné služby vystoupili. Toužebná přání k míru se nakonec 

naplnila a s koncem bojů v První světové válce přišla po celých 300 letech naší poroby 

i vytoužená samostatnost.  

Okamžitě po vyhlášení Československého státu vydalo předsednictvo ZÚHJ zvláštní 

provolání k župám a hasičským sborům, aby se daly do služeb nejvyššího orgánu nově 

vzniklého státu – Národního výboru a plnily všechny úkoly, které jim budou 

stanoveny. 

 

První poválečná Valná hromada ZÚHJ se sešla po několikaleté přestávce dne 9. června 

1919 v Praze za účasti 369 delegátů ze 120 žup. Bylo usneseno, aby název Zemská 

ústřední hasičská jednota Království českého byl změněn na Česká zemská hasičská 

jednota. Nato byl zvolen starostou Adolf L. Seidl, řídící učitel z Náchoda a jeho 

prvním náměstkem Bohumír Křečan, řídící učitel z Trhového Štěpánova.  

 

Práce pro vlast, spoluobčany, ve prospěch obcí a měst a ochrana majetku všeho druhu 

je naší trvalou prioritou, na které se podílejí všechny věkové a odborné kategorie 

našich členů. Nejenom práci v jednotkách, která je přitom velmi záslužná a stěžejní, 

především pro mladší generaci členstva v našich sborech, kde fyzicky zdatní, odborně 

proškolovaní a zdravotně způsobilí členové jednotek zabezpečují výjezdovou činnost 

ve svém obvodu působnosti. Musím zdůraznit, že zejména díky nezištné, cílené, 

odborné a systematické práci řady vedoucích mladých hasičů je z čeho v době jejich 

plnoletosti vybírat a posilovat novými předpřipravenými členy místní jednotky 

zřizované obcemi. Zdůrazňuji, že neméně záslužná je námi zabezpečována požární 

prevence, především pro obce, eventuálně další zájemce z řad spoluobčanů. 
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Organizujeme preventivně – výchovnou činnost. Dále jsme nápomocni osvětě a 

odborné součinnosti na úseku ochrany obyvatelstva a v dohodě s obcí a jednotkou 

napomáháme při opravách a údržbě starší sloužící hasičské techniky. 

Nezapomenutelnou součástí života obce je její kulturní a společenské dění, kde naši 

hasiči sehrávají rozhodující úlohu. Jsme hrdí na své tradice a předchůdce, 

dokumentujeme nejen tuto činnost, ale zároveň udržujeme a pečujeme o naše 

historické skvosty, to je především o mobilní techniku včetně věcných a technických 

prostředků PO.  

 

Jsme tady všichni, abychom v duchu našeho poslání pomáhali tam, kde je to zapotřebí. 

Proto braňme a ochraňujme naši vnitřní jednotu v duchu odkazu našich předchůdců a 

v zájmu Sdružení ba dokonce obcí a měst. 

 

 

Dámy a pánové,  

členství v SH ČMS a s ním související dobrovolnictví, které jsme si zvolili jako 

součást našeho života, je bezesporu posláním úctyhodným, ale i odpovědným. Tento 

fakt je pro nás všechny závazný a je důležité si ho stále připomínat.  Dovolte mi, abych 

dnes stručně shrnul činnost našeho sdružení za uplynulý rok. 

K 31. 12. 2017 mělo naše sdružení 358 324 členů v 7677 sborech dobrovolných 

hasičů, 77 okresních sdružení a 14 krajských sdružení. 

 

Výkonný výbor, Vedení a odborné rady v souladu se schválenými plány práce se 

scházejí pravidelně, pracují na vytyčených úkolech a rozpracovávají na své podmínky 

úkoly V. Sjezdu a realizují usnesení Shromáždění starostů ze dne 28. 10. 2017, které 

proběhlo zde v CHH Přibyslav. Na tomto shromáždění jsme řešili stížnosti dvou OSH 

a tří SDH týkající se údajné neplatnosti změny Stanov. Přijali jsme Rozhodnutí, které 

bylo následně zasláno stěžovatelům. Stěžovatelé ani nikdo jiný nepodali v zákonné 

lhůtě tří měsíců žalobu. Stanovy zůstávají v platnosti, jak jsme je schválili na loňském 

jarním Shromáždění starostů.  

 

Vážené kolegyně a kolegové, 

rovněž jsme Vás oslovili dopisem, ve kterém jsme apelovali na odpovědnost volených 

orgánů od SDH až po Ústřední orgány za hmotné a peněžní prostředky, které nám byly 

svěřeny. Proto musíme dodržovat všechny příslušné zákony, předpisy a nařízení a 

přijímat opatření zamezující možnému selhání jednotlivce. Máme dostatek možností, 

abychom pravidelnou kontrolní činností takovému jednání předešli a nezodpovědným 

jednotlivcům zabránili v páchání eventuální trestné činnosti.  

 

Sestry a bratři, 

zimní období je v našem Sdružení ve znamení bilancování na všech našich úrovních a 

ve znamení další odborné přípravy ve všech oblastech naší činnosti. 

 

K bilancování se dostanu později. Nyní bych rád připomněl některé velké školící akce. 

V období od listopadu 2017 do března 2018 se konala školení vedoucích mládeže a 
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školení rozhodčích mládeže I. kvalifikačního stupně, dvoudenní seminář represe, kurz 

pro zdravotníky zotavovacích akcí, kurz pro hlavní vedoucí táborů.  

 

První dubnový víkend zde v Centru hasičského hnutí patřil školení hospodářů OSH, 

celorepublikovému setkání vedoucích okresních a krajských odborných rad mládeže a 

školení téměř stovky funkcionářů. Zazněly zde přednášky věnující se mediální 

prezentaci SH ČMS, našim novým partnerům, dotacím z MŠMT, celorepublikovým 

projektům, do kterých se naši členové zapojují a také nařízení Evropského parlamentu 

a Rady Evropské unie o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů, jež nabude účinnosti 25. května 2018, tedy takzvanému GDPR /dží dý 

pí ár/. Naše Sdružení se na toto nařízení připravuje průběžně. K této problematice se 

připravuje Směrnice k plnění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, která 

bude rozeslána všem okresním a krajským sdružením hasičů. 

 

Ve středu 4. dubna se v hasičském domě konalo společné jednání vedení SH ČMS a 

GŘ HZS ČR. Byla zde statisticky zhodnocena činnost na poli požární ochrany v roce 

2017. Z hlavních témat jednání vybírám dotace na dopravní automobily a požární 

zbrojnice, připravovanou změnu zákona o požární ochraně, problematiku přípravy 

rozhodčích požárního sportu - instruktorů nebo spolupráci na poli ochrany 

obyvatelstva. 

 

Sestry a bratři, 

nyní se podívejme na jednotlivé úseky naší činnosti.  

 

Úsek represe pracoval na Strategickém plánu rozvoje oblasti represe, byl vydán 

dokument Výcvikový rok 2017 jako dokument napomáhající velitelům v oblasti 

pravidelné odborné přípravy. Aktualizací Statutu odborné rady represe byla zakotvena 

činnost psovodů SH ČMS. Služební kynologie je nyní nedílnou součástí oblasti 

represe. Psovodi SH ČMS slavili úspěchy na XIII. Mistrovství ČR psovodů a psů IZS, 

kde naše družstvo vybojovalo 3. místo.  

V červnu se konal již 7. ročník Hasičských slavností v Litoměřicích. Akce byla 

zdařilá. Techniku vystavovalo 250 sborů dobrovolných hasičů a na výstaviště zavítalo 

na 27 tisíc návštěvníků. V závěru letošních prázdnin na výstavu v Litoměřicích 

navážeme V. ročníkem Pyrocaru 2018 ve dnech 17 – 19. 8. na letišti v Přibyslavi. 

Hlavními partnery této ojedinělé akce jsou HZS ČR, HVP, a.s., Požární bezpečnost 

s.r.o. a Caterpillar.  

Ze statistiky určitě musím zmínit práci našich členů v JSDHO: 68 688 našich členů 

pracovalo v 6 478 JSDHO, které zasahovaly u 54 631 událostí, tedy u 31,7% ze všech. 

 

Dostávám se k úseku mládeže. O sportovních akcích jsem informoval na našem 

podzimním jednání a tak mi dovolte pár slov a čísel z další činnosti tohoto úseku. 

V roce 2017 jsme měli 59 662 mladých hasičů do 18 let v 2 486 kolektivech mladých 

hasičů. O naše nejmenší se staralo 6 776 vedoucích mládeže. 

Úsek mládeže připravoval tradiční volnočasové aktivity. Vedle pravidelných schůzek 

se uskutečnilo množství jednodenní i vícedenní akce, 427 zimních a letních táborů, 

včetně dvou Letních škol instruktorů. Konal se další ročník Junior university, tentokrát 
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v Olomouckém kraji. Pokračoval také vzdělávací projekt pro základní školy Hasičské 

jiskření. Vzdělávací kurzy byly připraveny také pro vedoucí a rozhodčí mládeže na 

všech úrovních.  

Bezesporu největší událostí na mezinárodním poli byla Hasičská olympiáda v 

Rakousku, o níž obšírně informoval hasičský tisk a naše webové stránky. 

Mládež se zapojila také na poli dobrovolnictví, a to prodejem kvítků v Český den boje 

proti rakovině, dále projekty v rámci celorepublikové akce 72 hodin či zapojením se 

do akce Recyklujte s hasiči.  

 

V hasičském sportu se nám uskutečnil vedle postupových soutěží v požárním sportu, 

memoriálů, lig a nejrůznějších pohárových soutěží, také další ročník Ligy CTIF, Český 

pohár v běhu na 100 metrů s překážkami a mistrovství republiky v požárním sportu, 

v klasických disciplínách CTIF a ve vyprošťování.  

Doplním zde opět pár statistických údajů - v roce 2017 jsme v našem Sdružení 

evidovali 72 643 sportovců a 3141 rozhodčích požárního sportu.  

 

Vážení starostové, starostky, dovolím si nyní pár slov k oblasti prevence. Naše 

preventivní práce s dětmi a mládeží nejen ve sborech, ale i ve školách, přednášková a 

osvětová činnost pro ostatní skupiny obyvatelstva a pomoc obcím zahrnovala 

v loňském roce na 30 tisíc akcí. Na tomto úseku plníme také odbornou přípravu členů 

SDH - takových akcí se konalo 26 056.  

I v roce 2017 jsme zorganizovali celorepublikovou literárně-výtvarnou soutěž Požární 

ochrana očima dětí a mládeže, do níž svými výtvory přispělo 36 467 dětí. Slavnostní 

vyhodnocení republikového kola se uskutečnilo v rámci Hasičských slavností 

v Litoměřicích.  

 

Na úseku ochrany obyvatelstva spolupracujeme s Hasičským záchranným sborem ČR 

při realizaci Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020. Postupně vznikají skupiny 

dobrovolníků ochrany obyvatelstva a k provádění přípravy k získání odbornosti SH 

ČMS v oblasti ochrany obyvatelstva byl novelizován metodický pokyn. Znovu 

zdůrazňuji, že zde máme možnost využít znalosti a zkušenosti všech, kteří již aktivně 

nepůsobí v jednotkách, ale mají dobré zdraví a především chuť pomáhat své obci. 

 

Pár slov k vnitroorganizační radě. Má velké zásluhy na naplňování našeho programu, 

zejména po změně Stanov.  

Byl schválen „Doplněk Statutu čestných vyznamenání a statutu SH ČMS“ 

k předložení na jednání SH ČMS dnešního dne. 

Schválili jsme změny Jednacího a Volebního řádu SH ČMS, dále změny Metodického 

pokynu starosty SH ČMS k používání symbolů a předmětů s ochrannou známkou a 

rovněž byla schválena změna Statutu aktivu zasloužilých hasičů. 

 

V celém uplynulém období probíhaly změny pobočných spolků SH ČMS podávané na 

Městský soud v Praze. Od říjnového Shromáždění starostů OSH bylo na soud podáno: 

231 změn ve statutárním orgánu našich pobočných spolků. Bylo zapsáno 7 nových 

pobočných spolků. Momentálně probíhá likvidace dle Občanského zákoníku ve 3 

sborech. Je potřeba nadále těmto záležitostem věnovat trvalou pozornost a zejména se 
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zaměřit na zapsání kontrolního orgánu. Tento úkol neprovedla ještě všechna KSH a 

OSH. 

 

 

Výkonný výbor SH ČMS uložil ÚORVO, Kanceláři SH ČMS zahájit v souladu 

s platnými právními předpisy činnost týkající se změn některých symbolů SH ČMS.  

 

Sestry a bratři, 

další významná akce s naší výraznou účastí proběhne na Brněnském výstavišti pod 

názvem festival RE:publika 1918 – 2018. Akce proběhne pod záštitou prezidenta ČR, 

hejtmana jihomoravského kraje, asociace krajů ČR, svazu měst a obcí a dalších 

osobností a institucí. Samotný průběh je rozložen do 4 víkendů od 26. – 27. 5., kdy 

proběhne slavnostní zahájení výstav, do 16. – 17. 6., kdy bude uskutečněno finále celé 

akce.  

K našim aktivitám bude zejména patřit Hvězdicová propagační jízda a setkání 

historických praporů, dále víkend pro veřejnost a mladé hasiče s ukázkami soutěží IZS 

+ soutěž TFA, olympijský park s ukázkami disciplín v požárním sportu.  

 

Sestry a bratři, 

obdrželi jste brožury s Výroční zprávou za rok 2017 nejen pro vaši potřebu, ale i pro 

potřebu Výkonných výborů v krajích a okresech. Je zde podchycena veškerá naše 

stěžejní činnost a statistické výsledky po jednotlivých odbornostech a v porovnání 

jednotlivých OSH a krajů. Jsou zde sumarizovány akce, které prezentují Sdružení 

hasičů jako celek. Představuje to tisíce hodin věnované dobrovolné a záslužné práci 

nejen ve prospěch samotných SDH, ale především ve prospěch našich měst a obcí a 

jejich občanů.  

 

Sestry a bratři, 

děkuj i Vám všem, kteří jste rozhodující měrou ve svých okresech a krajích dobře 

reprezentovali naše sdružení. Bez vaší práce, bez podpory pro vás od svých 

nejbližších, bychom nemohli mít takovéto výsledky a být na ně oprávněně hrdí. Jsem 

přesvědčen, že i v dalším období budete dosahovat s pomocí vašich Výkonných 

výborů, odborných rad a především celé členské základny odpovídajících výsledků, 

které nám přinesou nejen dobré pocity z vykonané práce, ale i uznání zastupitelstev 

všech stupňů za tuto naši veřejně prospěšnou činnost. Jsem přesvědčen, že naše úsilí se 

dočká kýžené odpovídající podpory z parlamentu, vlády, ale i krajů a obecních 

zastupitelstev.  

Děkuji rovněž svým náměstkům, vedoucím odborných rad, ale i ostatním členům 

Výkonného výboru za podporu a činnost, která je nad rámec běžných občanských 

povinností. Rovněž děkuji všem našim pracovníkům, kteří zodpovědně přistupují 

k plnění svých úkolů vyplývajících z usnesení našich orgánů. 

Poděkujme všichni ve svých obvodech těm členům za práci a ochotu udělat pro své 

spoluobčany něco navíc nad rámec běžných občanských povinností. 

Závěrem konstatuji, že úkoly vyplývající z usnesení VI. Shromáždění starostů OSH 

jsme splnili.  

Děkuji za pozornost. 
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