
Milé hasičky, milí hasiči, delegátky a delegáti VI. sjezdu, 

 

v letošním, pro řadu z nás nelehkém roce, uplynulo již 30  let od vzniku 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, nástupnické organizace Svazu požární 

ochrany. Doufejme, že naše 30. výročí oslavíme  bez omezujících opatření v kruhu 

přátel hasičů a hasiček tak, jak jsme byli zvyklí. 

Předchozí volební období přineslo tři zásadní momenty. V srpnu 2018 nás 

velmi nečekaně opustil dlouholetý starosta SH ČMS Ing. Karel Richter. Na jeho 

místo po dodatečných volbách nastoupil Jan Slámečka. Na podzim téhož roku 

jsme měli příležitost být společně svědky 100. výročí vzniku Československé 

republiky, které bylo historickým momentem v našich dějinách a kterého se 

dobrovolní hasiči v rámci oficiálních oslav v Brně a v Praze rovněž účastnili. 

V Brně byly tyto oslavy spojeny s prvním celostátním setkání praporů SH ČMS. Na 

setkání se na počest oslav vzniku Československé republiky shromáždilo 371 

praporů. Poslední stěžejní událostí byl obtížný rok 2020 a část roku 2021, který 

zasáhl nejen do naší „hasičské činnosti“, ale velmi zásadně i do osobních životů 

nás všech. Chtěli bychom poděkovat všem členům Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska, kteří se ve svých sborech či jednotkách jakýmkoliv způsobem zapojili ať 

přímo, či nepřímo do pomoci v boji s pandemií covid-19. Opět jsme potvrdili 

nejen svou připravenost, ale zejména vůli a odhodlání k ochraně životů, zdraví 

a majetku našich spoluobčanů. Stali jsme se nedílnou součástí života více než       

6 258 měst a obcí, potažmo života celé naší společnosti. Kladli jsme důraz na 

úzkou spolupráci se státní správou a místní samosprávou, s profesionálními 

i podnikovými hasiči a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. 

V době konání V. sjezdu v roce 2015 měla naše členská základna 348 481 

členů. Díky vzrůstajícímu zájmu o vstup do sdružení máme k letošnímu 1. lednu 

2021 již 363 298 členů. Nárůst v pětiletém období je o 14 817 členů, tedy o 4,3 %. 
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V rámci našeho spolku je registrováno 7 651 sborů (SDH), čímž jsme po celé 

období byly nepočetnějším zájmovým spolkem v České republice, zároveň naši 

členové  působí v 6 389  jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO). 

Patříme k organizacím, které ve svých řadách mají největší počet dětí 

a mládeže, a to jak v mimoškolní činnosti výchovného a vzdělávacího charakteru, 

tak v činnosti sportovní. Je velice potěšující, že mezi nastupující generací je stále 

stoupající zájem o dobrovolnictví, o členství v našem spolku. V roce 2015 mělo 

SH ČMS 50 248 mladých hasičů do 18 let a letos, po více než pěti letech, je toto 

číslo o 12 000 vyšší, celkem 63 227 dětí. Tato a další fakta naprosto vyvracejí 

pochybnosti o tom, že by se naše členská základna ztenčovala, natož, že by 

generačně odumírala. Opak je pravdou a můžeme být hrdí na to, v jakém 

rozsahu se na výchově dětí a mládeže podílíme. 

Nejen v této souvislosti je nutné poděkovat Ministerstvu vnitra 

a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, bez jejichž podpory by naše 

činnost byla poloviční. V oblasti sportu v posledních dvou letech do dotační 

politiky výrazně zasáhla Národní sportovní agentura, jejíž aktivity a finanční 

podpora zcela zásadně pomohla řadě sportovních oddílů SDH. Sportovní oddíl 

SDH, je novou organizační složkou SH ČMS registrovanou v rámci Sborů 

dobrovolných hasičů, která získala své místo na slunci právě v uplynulých pěti 

letech. 

Státní a jiné dotace, které dostáváme na plnění úkolů vyplývajících 

zejména ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a také na zabezpečení 

specifické činnosti naší mládeže nám umožňují zajistit odbornou přípravu našich 

členů v zásahových jednotkách a rovněž rozvíjet fyzickou a psychickou kondici 

nejen těchto členů, ale všech dobrovolných hasičů ve všech kategoriích. 

V neposlední řadě součinnost s oběma ministerstvy a nyní i s agenturou 

napomáhá nejen upevňovat pohybové schopnosti našich členů, ale i na vynikající 
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úrovni reprezentovat naši republiku na mistrovstvích světa v požárním sportu 

a mezinárodních soutěžích členských zemí CTIF. 

Jsme si vědomi faktu, že hlavní tíhu práce dobrovolných hasičů odvádí naše 

základní články – sbory, kterým patří nezastupitelná úloha nejen v jejich obcích, 

ale v rozvoji celé naší společnosti. Je nutné, abychom jim jakožto hlavní spolek 

byli neustále nápomocni, musíme iniciovat ve vztahu k legislativě vše, co jim 

ulehčí práci. Totéž platí ve vztahu k obcím, respektive k našim členům 

v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí. Komplexní spolupráce nejen 

s orgány místní samosprávy, ale i krajskými úřady a celostátními institucemi na 

téma vybavení dobrovolných jednotek moderní technikou a technickými 

prostředky je pro nás povinností. I nadále je nezbytné aktivně pracovat na 

podpoře ze strany Senátu a Poslanecké sněmovny ČR. 

Během celých pěti let průběžně probíhala jednání s ministry vnitra, ať už to 

byl Milan Chovanec, Lubomír Metnar nebo Jan Hamáček, podobně s ministry 

školství, mládeže a tělovýchovy. Nejde nám však jenom o nadstandardní vztahy 

s představiteli státní a veřejné správy. Chceme mít nadstandardní vztahy s těmi, 

kteří jsou nám nejblíže, v první řadě s Hasičským záchranným sborem České 

republiky a místní i krajskou samosprávou. Velmi si vážíme dosavadní spolupráce 

s generálním ředitelem HZS genpor. Ing. Drahoslavem Rybou a doufáme, že se 

nám v budoucnu podaří navázat stejně dobré vazby i s novým vedením HZS. 

ÚOROO spolupracovala s HZS ČR při realizaci koncepce ochrany 

obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030, a to zejména v oblasti 

preventivně výchovné činnosti. Zaměřila se na vytvoření předpokladů k aktivnímu 

zapojování instruktorů preventivně výchovné činnosti. Byl proveden průzkum 

letáků zpracovaných v elektronické podobě generálním ředitelstvím HZS ČR 

a některými HZS krajů, které jsou k dispozici na jejich webových stránkách. Na 

webové stránky sdružení byla umístěna ikona „Rady obyvatelstvu“, kam se začaly 
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vkládat první náměty na letáky (kompilace z letáků HZS ČR), které budou 

postupně doplňovány texty sloužícími jako zdroje pro články v místním tisku nebo 

pro vývěsky sborů či obcí a prezentace využitelné pro besedy či přednášky. 

V oblasti preventivně výchovné činnosti se využívá metodický manuál dostupný 

na webu sdružení a přes 200 připravených instruktorů preventivně výchovné 

činnosti. 

Ke vzdělávání v období po V. sjezdu byly využívány zkušenosti z realizace 

projektu „Zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání v oblasti ochrany 

obyvatelstva při mimořádných událostech v Moravskoslezském kraji“ 

a podporovány specializované kurzy v této oblasti v rámci sdružení. 

Specializované kurzy byly realizovány podle novelizovaného „Metodického 

pokynu k provádění přípravy k získání odbornosti SH ČMS v oblasti ochrany 

obyvatelstva“ ze dne 29. ledna 2015. V něm byl rozšířen počet odborností ze 

dvou na tři, a to technik ochrany obyvatelstva, specialista ochrany obyvatelstva 

a instruktor preventivně výchovné činnosti. Ve většině krajů proběhla příprava 

techniků ochrany obyvatelstva v gesci HZS krajů a její absolventi získali odbornost 

technik ochrany obyvatelstva. Jedná se o téměř 700 absolventů. Kurzy 

instruktorů PVČ proběhly v rámci Univerzity dobrovolného hasiče v obou ÚHŠ 

a v CHH a po další novele metodického pokynu (schválený dne 21. dubna 2017) 

probíhaly i u KSH (např. KSH Jihočeského kraje) ve spolupráci s ÚOROO. Kromě 

projektu Moravskoslezského kraje realizovaného v letech 2017–18, kde bylo 

proškoleno 200 specialistů ochrany obyvatelstva, se kurzy této odbornosti 

realizovaly jen minimálně. Výjimkou byl kurz zabezpečovaný HZS hlavního města 

Prahy a Magistrátu, který se uskutečnil v prosinci 2018 pro 15 osob. Obsahově se 

odlišoval od obdobných kurzů pro tuto odbornost vzhledem ke specifice řešení 

mimořádných událostí v Praze v souladu se zákonem o hlavním městě. 
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Významným aktem v oblasti vzdělávání byl odborný seminář 

k problematice ochrany obyvatelstva konaný ve dnech 8.–9. června 2017 

v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele. Byl organizován ÚOROO ve spolupráci 

s VŠB-TU Ostrava a HZS ČR s cílem analyzovat současné problémy v oblasti 

ochrany obyvatelstva a prodiskutovat možnosti jejich řešení s využitím SH ČMS. 

Obsahem semináře byla vystoupení odborníků a závěrečná diskuse. Semináře se 

zúčastnilo 24 osob. 

Společně s HZS ČR byly analyzovány možnosti a vytvářeny předpoklady pro 

zapojení sborů dobrovolných hasičů do plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Výsledkem bylo zpracování návrhu a dne 16. června 2016 schválení dokumentu 

„Metodický pokyn SH ČMS pro starosty (starostky) SDH k vytváření skupin 

dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva (SDOO) a k zapojení SDH do preventivně 

výchovné činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva“. Začaly vznikat první skupiny 

dobrovolníků pod různými názvy v Praze, Plzeňském kraji, Pardubickém kraji, 

Královehradeckém a Jihočeském kraji. V Jihomoravské kraji bylo zahájeno řešení 

zapojení KSH (resp. některých SDH) do „Panelu neziskových organizací“ při 

krizovém štábu kraje, který vytváří krajský úřad. 

Na podporu činnosti nižších článků sdružení bylo vydáno „Doporučené 

zaměření činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva v podmínkách KSH, OSH a SDH“. 

Týkalo se zejména výměny zkušeností, součinnosti a koordinace činnosti v kraji ve 

vztahu k HZS krajů a krajským úřadům, zapojování členů sdružení do plnění úkolů 

ochrany obyvatelstva, zabezpečování preventivně výchovné činnosti a odborného 

vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva. 

Poprvé v rámci akce PYROCAR (17.–18. srpna 2018) byla provedena 

ukázka činnosti z oblasti ochrany obyvatelstva. Šlo o ukázku dekontaminace osob 

s využitím improvizovaných prostředků na CAS (žebříky, hadice, plachty, 

proudnice). Zabezpečil ji SDH Ostrava-Radvanice. Ukázka byla provedena na 
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závěr sobotního programu po ukázce „pěnová show“. Velký úspěch měla 

zejména u dětí, které dekontaminace využily ke smytí pěny. 

V oblasti preventivně výchovné činnosti byla využívána část „Metodického 

pokynu SH ČMS pro starosty (starostky) SDH k vytváření skupin dobrovolníků pro 

ochranu obyvatelstva (SDOO) a k zapojení SDH do preventivně výchovné činnosti 

v oblasti ochrany obyvatelstva“ č. 5/2016 ze dne 16. června 2016. Činnost se 

zaměřila na vytvoření předpokladů k aktivnímu zapojování instruktorů 

preventivně výchovné činnosti (IPVČ) do práce ve sborech a v obcích. Jednalo se 

o organizování kurzů pro IPVČ v ÚHŠ a navíc se kurzy uskutečnily i v rámci 

Univerzity dobrovolného hasiče v obou ÚHŠ a CHH. V ÚHŠ Jánské Koupele rovněž 

proběhl kurz IPVČ v rámci UDH s tím, že byli využiti lektoři působící v rámci 

projektu Moravskoslezského kraje „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků 

HZS na mimořádné událostí“, resp. jeho součásti „Zabezpečení přípravy 

odborníků obcí a složek IZS v oblasti ochrany obyvatelstva“. Projekt byl realizován 

v září 2017 až říjnu 2018. Kurzy odbornosti ochrany obyvatelstva, zejména 

specialista ochrany obyvatelstva a IPVČ, byly zabezpečovány v ÚHŠ a v rámci 

KSH, resp. MSH Praha. Pokračovala příprava techniků ochrany obyvatelstva 

v gesci HZS krajů a její absolventi získali odbornost technik ochrany obyvatelstva 

SH ČMS. Tato příprava se začala realizovat ve větším měřítku od roku 2017 a do 

roku 2019 je proškoleno cca 700 techniků. Výjimkou je Moravskoslezský kraj, kde 

byla tato příprava zahájena již v roce 2012. 

Využívání Metodických pokynů SH ČMS pro oblast ochrany obyvatelstva 

bylo omezeno z důvodu krizových opatření, včetně realizace kurzů v této oblasti. 

v roce 2020 se uskutečnilo jedno jednání ÚOROO, a to 25. února 2020 

v Hasičském domě. Jeho hlavní náplní bylo vyhodnocení Programu činnosti 

SH ČMS pro období 2015–2020 pro oblast ochrany obyvatelstva a návrh 
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Programu činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pro období let 2020–

2025 pro VI. sjezd SH ČMS. 

V souvislosti s pandemií se značná část sborů a jejich členů dobrovolně 

zapojila do jejího řešení, tj. do realizace úkolů spojených s ochranou obyvatelstva 

před nákazou. Obsah činností byl ovlivněn požadavky odpovědných orgánů 

a zahrnoval např.: 

• zajišťování a obsluhu odběrového místa pro testování, 

• dezinfekci obecních objektů a veřejných prostor, popř. nákupních košíků 

u supermarketů, 

• dezinfekci prostorů pečovatelských domů, domovů pro seniory, 

• šití roušek, zejména členkami SDH, 

• rozvoz prostředků (zejména roušek, respirátorů, čistících a dezinfekčních 

prostředků) pro seniory a pomoc městu, 

• rozvoz potravin z potravinové banky dle potřeb obcí, 

• rozvoz obědu a léků pro seniory v obcích, 

• zajišťování nákupu pro seniory, popř. pro osoby v karanténě, 

• příprava informačních letáků k chování při pandemii. 

Na těchto činnostech se podílely sbory prakticky ze všech KSH a z MSH Praha. 

Mezi zajímavé činnosti patřily: 

• Příprava vhodného týlového materiálu SDH z OSH Domažlice pro využití na 

dekontaminačních, odběrových či kontrolních stanovištích, který byl 

nabídnut HZS, ZZS, PČR, nemocnici i ostatním SDH. Tato pomoc byla 

částečně využívána po dobu několika měsíců. 

• Stavba a obsluha stanu (SDH Nový Bor a Svojkov) u domova pro seniory 

v Novém Boru, kde byly nakaženy tři čtvrtiny obyvatel včetně personálu. 

Stan sloužil pro potřebu triáže v rámci nemocnic. 
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Před vypuknutím krize nebo v období rozvolnění epidemiologických opatření 

probíhaly některé činnosti v souladu se stanoveným programem v oblasti 

ochrany obyvatelstva. Např.: 

• odborná příprava preventistů pro SDH okresu České Budějovice, jejíž 

nedílnou součástí je i část věnována ochraně obyvatelstva (únor 2020), 

• taktické cvičení jednotek požární ochrany zaměřené na ověření schopností 

předurčených příslušníků k plnění úkolů ochrany obyvatelstva koordinovat 

předurčené jednotky při provozu evakuačního střediska a humanitární 

pomoci a spolupracovat s dalšími subjekty, zejména pak se Zdravotnickou 

záchrannou službou Středočeského kraje (září 2020, Zbečno na 

Rakovnicku). 

Aby došlo aspoň k částečnému zmapování situace, navrhla Ústřední odborná 

rada ochrany obyvatelstva společně s Ústřední odbornou radou represe celostátní 

průzkum o pomoci pobočných spolků, zejména SDH, při řešení pandemické krize. 

Výsledkem je prokázání zapojení 1 139 SDH do pomoci obcím a veřejnosti při 

první vlně pandemie, s počtem téměř 12 000 dobrovolných hasičů včetně 770 

mladých hasičů. Odpracováno bylo necelých 160 tisíc hodin. Potěšující je zejména 

zapojení mladých členů, neboť mezigenerační spolupráce je v našem spolku 

nasnadě a má velkou podporu. 

Ústřední odborná rada represe pravidelně vydávala pro potřeby velitelů 

jednotek SDH obcí metodický dokument Výcvikový rok. Dokument vždy vycházel 

z plánu zaměření odborné přípravy na daný rok, který vydává GŘ HZS ČR. Rada 

tak plnila požadavek velitelů jednotek SDH obcí. K tomuto metodickému pokynu 

byla poslední tři roky zpracovávána i elektronická prezentace. V průběhu roku 

2020 rada aktualizovala elektronické prezentace, které mají za úkol velitelům 

jednotek požární ochrany doplnit informace o odškodnění dobrovolných hasičů 

v případě újmy. Všechny tyto materiály jsou volně dostupné na webu www.dh.cz. 
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V oblasti zkoušek odbornosti HASIČ zaznamenáváme uspokojivý zájem 

o zvyšování odborností členů SH ČMS. Zkoušky v Přibyslavi jsou každoročně 

organizovány v únoru. V rámci plnění specializace dlouhodobě rada represe 

deklaruje možnost organizace zkoušek i v jednotlivých krajích. Rada je schopna 

složit zkušební komise pro jednotlivá krajská sdružení. To je vstřícný krok vůči 

členům, které cesta do Přibyslavi odrazuje. V tomto ohledu zatím 

nezaznamenáváme velký zájem. Problematice zvyšování odborných znalostí se 

budeme velmi důkladně věnovat i v následujícím funkčním období. 

Rok 2020 byl u psovodů, stejně jako v ostatních oblastech našich životů, 

omezen v důsledku boje proti nákaze covid-19. To znamenalo částečné omezení 

jak výcvikové činnosti, tak pořádání společných akcí. Byli jsme nuceni přesunout 

obě společná pracovní setkání i oslavu dvaceti let od založení psovodů 

u hasičských sborů na rok 2021. V době letních rozvolnění se podařilo 

zorganizovat veškerá naplánovaná přezkoušení pro získání odbornosti psovodů 

a závod záchranných psů, který byl, stejně jako v minulých letech, pořádán jako 

taktické cvičení složek IZS. Stejně tak organizovala některá družstva různé soutěže 

a simulace praktických nasazení. Vedení psovodů zastupovalo SH ČMS v orgánech 

ORR SH ČMS a MV-GŘ HZS a účastnilo se jejich jednání i přezkušovací činnosti. 

Všem členům družstev psovodů patří dík za jejich celoroční činnost, práci 

v družstvech a reprezentování SH ČMS na všech úrovních naší činnosti. Psovodů, 

kteří mají splněné požadavky pro praktické nasazení, pak patří velké díky za jejich 

celoroční připravenost, nezištnou pomoc a profesionalitu. 

Někteří členové Ústřední odborné rady represe se velmi úzce spolupodílejí 

na lektorské a organizační činnosti v rámci spolupráce s Ústřední hasičskou školou 

v Bílých Poličanech. Kurzy pro nováčky v jednotkách SDH obcí byly svým 

způsobem prioritou naší rady. Byl to jeden z kroků pomoci velitelům jednotek SDH 
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obcí s přípravou nových nástupů do jednotek. Kurzy jsou kvalifikovány jako 

opodstatněné a přínosné. 

V celoročním plánu činnosti rady jsme řešili i problematiku novelizace 

publikace pro školení a výcvik strojníků. Publikace je poplatná době jejího vzniku. 

V tuto chvíli jsou mnohé články manuálu archaické, neboť i oblast strojní služby 

jednotek PO se dynamicky a velmi rychle vyvíjí. V roce 2020 byly zahájeny práce 

na aktualizaci publikace. Totéž platí i o specializaci HASIČ I.–III. Rada je 

přesvědčena o nutnosti novelizace celého odborně-technického stavu věci. Pokud 

jde o tuto specializaci, je současná situace mnohem náročnější. Současná krize 

sebou zcela jistě přinese v mnoha směrech velké změny. Na tyto změny bude 

muset reagovat i směrnice na získání specializace. Proto by jakékoli ukvapené 

kroky znamenaly nutné novelizace. Rada ovšem bude na změnách systému 

pracovat. 

V uplynulých letech jsme na všech stupních sdružení seznamovali velitele, 

členy jednotek a členy sborů se Strategickým plánem oblasti represe SH ČMS. 

Jedná se o dokument vyplývající z vládního dokumentu o řešení některých oblastí 

jednotek sborů dobrovolných hasičů a občanských sdružení působících na úseku 

požární ochrany. 

V roce 2019 jsme informovali, že z celého balíku úkolů schází splnit dva 

body. Jeden bod je zvláště palčivý a zásadní a týká se problematiky uvolňování 

dobrovolných hasičů pro plnění hasičské služby. Slíbili jsme, že zde budou i nadále 

probíhat velmi zásadní jednání na úrovni ministerstev financí a práce a sociálních 

věcí. Za poslední rok 2019/2020 se jednání ohledně zmíněných výhod členů 

jednotek zcela zastavila. Vývoj vládní personální politiky, jakožto i vývoj situace 

napříč politickým spektrem je natolik dynamický, že jednoduše není s kým a jak 

naše potřeby diskutovat. V roce 2020 navíc do nepříznivé situace zasáhla krize 

okolo pandemie covid-19. Zjednodušeně řečeno, nyní se nacházíme opět na 
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začátku, na startovní čáře. Tato jednání považuji za prioritní a velice zásadní bod 

naší činnosti. 

V roce 2020 bylo dobrovolné hasičstvo masivně nasazeno v boji s pandemií 

covid-19. Byli jsme svědky nejen zapojení jednotek SDH obcí, ale i sborů 

dobrovolných hasičů obcí. Jednalo se především o pomoc osobám, obcím, 

společnostem, zkrátka každému a ve všech směrech lidského konání. Krize 

posledních měsíců zcela legitimně poukazuje na nutnost zapojení SH ČMS 

prostřednictvím jeho nižších článků, zejména sborů dobrovolných hasičů v obcích, 

do bezpečnostního systému krizového řízení. Zmírnění nebo ukončení následků 

koronavirové krize bude doprovázeno rozsáhlými legislativními změnami. 

Změnami nejen v zákonných předpisech, ale i v krizovém managementu. Naším 

velkým, ovšem nedílným úkolem bude poukázat na fakt, že bezmála v každé obci 

máme alespoň hrstku členů, kteří jsou ochotni přispět ke zmírnění následků 

krizové situace. Fakt, že v některých obcích se sbory (nikoli jednotky PO) 

nezmobilizovaly a nebyly svým starostům nápomocny v řešení globální krize, 

neznamená, že tomu tak je na celém území ČR. Ve sledovacím systému vidíme 

tisíce sborů, které tak činí. A členstvo ve sborech tu je. Členové šili roušky, 

pomáhali seniorům, mnohé hermeticky uzavřené obce by se bez nich neobešli. 

Rada represe pracovala i jako konzultační a poradní orgán. Obracelo se na 

ni mnoho funkcionářů sborů, velitelů jednotek, okresních a krajských starostů. 

Tazatelům vždy poskytla adekvátní pomoc. Sdružení je tu pro podávání pomocné 

ruky. Ne proto, že SH ČMS chce ve své činnosti řídit jednotky SDH obcí, což stále 

ještě mnozí nepochopili a rozšiřují o tom dezinformace. Naše místo a poslání je 

jiné. Jsme tu proto, abychom jednotkám PO a obcím poskytovali servis. 

Plnění našeho základního poslání je spjato nejen s odbornou přípravou 

našich členů v jednotkách, ale i s prevencí a předcházením mimořádným 

událostem. Svou velkou roli zde sehrávají odborné rady a naše vzdělávací zařízení 
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– Ústřední hasičská škola a táborová základna v Jánských Koupelích, Ústřední 

hasičská škola v Bílých Poličanech a Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi. Jednou 

z nejdůležitějších rolí našich vzdělávacích zařízení bylo zabezpečení a realizace 

stovek odborných kurzů, především ve spolupráci s HZS ČR. Navzdory 

komplikovanému dění v letech 2020 a 2021 se provoz vzdělávacích zařízení ani 

Centra hasičského hnutí nepřerušil. Jak ústřední hasičské školy, tak centrum 

v Přibyslavi jsou v tuto chvíli existenčně závislé především na státních dotacích. 

Odborná příprava ve školách probíhá ve spolupráci s HZS ČR a za její 

výrazné podpory, bez které je činnost škol jen těžce představitelná. Každoročně 

v obou školách absolvuje kurzy odborné přípravy cca 2 000–3 000 členů 

dobrovolných jednotek PO, což je jistě významný příspěvek k jejich 

akceschopnosti. Se ctí zvládají školy i období covidové pandemie. Díky ní 

a souvisejícím opatřením musela být řada zejména komerčních akcí zrušena, což 

mělo za následek výrazný pokles tržeb. Základní úkol proškolit požadovaný počet 

členů jednotek však byl splněn, a to i přes limitovaný počet osob v kurzu, za 

přísného dodržování stanovených pravidel. Podařilo se to prostřednictvím 

nabídky většího počtu kurzů a také částečně tím, že část odborné přípravy byla 

zabezpečována e-learningovou formou. 

Činnost škol má však širší záběr. V podstatě mají víceúčelovou funkci. 

Zabezpečují také vzdělávání v oblasti požární prevence a ochrany obyvatelstva, 

vzdělávání členů a funkcionářů SH ČMS, školení vedoucích mládeže, školení 

rozhodčích, volnočasové aktivity, zimní i letní tábory mladých hasičů, jsou 

i centrem vzniku a realizace vzdělávacích projektů, místem jednání orgánů 

SH ČMS, konání oslav a výročí, slouží i k rekreaci a vzdělávání hasičských seniorů 

atd. Postupně se zlepšuje vybavenost škol technikou i výukovými a didaktickými 

pomůckami. Zlepšuje se také kvalita jejich služeb v oblasti ubytování 

a stravování. Chybí však investiční finance pro realizaci záměrů, které jsou již 
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i projekčně připraveny (včetně stavebních povolení) a jsou investičního 

charakteru. Jejich realizace by výrazně přispěla ke zvýšení kvality výuky 

i poskytovaných služeb. Z výše uvedeného vyplývá, že vzdělávací zařízení mají pro 

SH ČMS zásadní důležitost, a proto je třeba jim věnovat trvalou pozornost 

s cílem, aby po všech stránkách splňovala podmínky pro zabezpečení kvalitní 

výuky a dalších služeb. 

Co se týká vzdělávání členů a funkcionářů SH ČMS, lze konstatovat, že se 

plošně nedaří příliš rozvíjet. Většina pobočných spolků nevěnuje vzdělávání svých 

členů potřebnou pozornost, neorganizují školení, ani na vzdělávání neplánují 

finance. Zřizování funkce vzdělavatele SDH se až na výjimky nedaří, stejně jako 

zřizování rad pro vzdělávání a vnitro-organizační činnost při OSH a KSH. Dílčím 

pozitivem je fakt, že SH ČMS každoročně zabezpečuje školení pro funkcionáře 

OSH a KSH a prostřednictvím svých škol pak některé vzdělávací projekty. 

Úspěšnou tříletou vzdělávací akcí je Univerzita dobrovolného hasiče. 

Aktuálně již probíhá její třetí běh. Je určena funkcionářům SH ČMS, které by měla 

odborně posílit ve znalostech požární ochrany a k tomu by měli získat 

i funkcionářské dovednosti. Studium je zabezpečováno v CHH Přibyslav 

a ústředními hasičskými školami Bílé Poličany a Jánské Koupele. Lektorsky je 

zabezpečeno ústředními odbornými radami SH ČMS a lektory z VŠB – TU Ostrava 

a Ostravské univerzity. Slavnostní ukončení univerzity se koná na akademické 

půdě v aule VŠB – TU Ostrava. V běhu v letech 2015–2017 absolvovalo univerzitu 

74 absolventů, v běhu 2018–2020 95 absolventů. Velmi úspěšný je projekt Junior 

univerzita, určený mladým hasičům, který podporuje technické vzdělávání 

mládeže. Jeho realizátorem je ÚHŠ Jánské Koupele ve spolupráci s TU – VŠB 

Ostrava a SPŠ Hranice a SŠTaS Karviná. Bohužel s minimálním zájmem se setkává 

nabídka kurzů ústředních hasičských škol pro starosty a funkcionáře SDH. Přitom 

tyto kurzy jsou absolventy hodnoceny jako velmi přínosné. Určitě dobrým 
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počinem je zřízení vzdělávacích internetových stránek, které jsou součástí 

internetových stránek SH ČMS. Soustřeďují se zde vzdělávací materiály ze všech 

oblastí činnosti dobrovolných hasičů. Žádoucí však by byl jejich větší počet. Ve 

stavu zrodu je také vznik informačního serveru, na kterém budou základní 

povinnosti, úkoly a aktivity našeho spolku podány pokud možno jednoduchým 

a srozumitelným způsobem a s návodem (manuálem) na řešení, včetně všech 

souvisejících tiskopisů a dokumentů. Návrh na vytvoření informačního serveru byl 

předložen VV SH ČMS, který tento záměr schválil. Popisovaný záměr však nelze 

realizovat amatérsky, nezbytné je profesionální zabezpečení. 

Jistou možností financování vzdělávání je získávání dotací prostřednictvím 

různých projektů. SH ČMS bohužel nemá pracovníky, kteří by se získávání dotací 

cíleně věnovali. Záleží tak většinou na každém pobočném spolku, jak se v tomto 

smyslu snaží. Řada pobočných spolků umí získat finance pomocí různých projektů 

z dotací nadací, měst či krajů. Méně úspěšná je snaha finance získávat z fondů 

EU, a to i proto, že při sledování výzev je zjišťováno, že dobrovolní hasiči (jejich 

vzdělávací zařízení) u většiny výzev nesplňují předpoklady pro zařazení do cílové 

skupiny možných žadatelů. Přesto některé žádosti uspěly, např. ty podané 

KSH MSK a ÚHŠ Jánské Koupele, a jejich schválené projekty jsou 

spolufinancované EU. Prvním byl projekt s názvem „Rozvoj kooperace a výměna 

zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru“, a to v rámci 

operačního programu Interreg V-A Slovenská republika − Česká republika. 

Spolupracujícími subjekty v tomto projektu jsou ÚHŠ Jánské Koupele a Škola 

požární ochrany v Martině. Druhý projekt nazvaný „Zachraňujeme spolu“ byl 

realizován KSH MSK a jeho slovenským partnerem. Oba příjemci dotace v celkové 

výši přesahující 10  miliónů Kč své úkoly v rámci projektů velmi úspěšně splnily, 

v souladu s plánovanými aktivitami, harmonogramem a rozpočtem projektu. 

Negativem byla nutnost přefinancovat projekty z vlastních zdrojů a nadměrná 
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administrativa spojená s projektem a taktéž zdlouhavé schvalování 

monitorovacích zpráv a žádostí o platbu. 

Obecně a plošně se tedy nedá v souvislosti se vzděláváním členů 

a funkcionářů SH ČMS vyjádřit spokojenost. Této oblasti je třeba věnovat větší 

pozornost. Je potřeba posílit motivaci ke vzdělávání a finanční a personální 

zabezpečení vzdělávání. Je také třeba vnímat složitost vzdělávání v našem spolku 

danou i velkými rozdíly ve věku, vzdělání, zkušenostech apod. cílové skupiny. 

Nezbytné je zabezpečení kvalitních lektorů a pozornost zaměřená na jejich rozvoj. 

Je třeba zavádět moderní výukové metody odpovídající vzdělávání dospělých. I ve 

světle zkušeností z covidové pandemie by měla být snaha uplatňovat nové formy 

vzdělávání on-line, jako jsou videokonference, webináře apod. Určitě lze 

v  kvalitně připraveného školení efektivně absolvovat i z domova, popř. hasičské 

zbrojnice. Možností je i e-learning. Tyto moderní formy studia však opět vyžadují 

profesionální zabezpečení. 

Rada prevence pravidelně vyhlašovala soutěž „Požární ochrana očima dětí 

a mládeže“. Přestože se rada v roce 2020 fyzicky nesešla ani jednou, byl vyhlášen 

46. ročník této celostátní výtvarné a literární soutěže PO očima dětí, kterého se 

v roce 2020 zúčastnilo 783 škol, 568 SDH a 22 dalších zájmových subjektů. Počet 

zúčastněných dětí přesáhl 21 tisíc. Republikové kolo této soutěže bylo bohužel 

ukončeno až v lednu letošního roku, a to díky iniciativě několika zaměstnanců 

kanceláře SH ČMS. Ani nepříznivý rok nezměnil nic na tom, že práce, které byly 

letos zaslány, byly opět velmi zajímavé a kreativní. Za celé volební období došlo 

celkem přes 200 000 prací literárních, výtvarných a také těch zpracovaných 

pomocí digitálních technologií. Celkem se zúčastnilo 5 785 škol všech tří stupňů 

a téměř 4 000 hasičských sborů. 

V roce 2016 za pomoci Ústřední rady vnitro-organizační vznikl katalog 

stejnokrojového předpisu SH ČMS, do kterého byla doplněna možnost používat 



 16 

funkční trička modrého provedení pro členy SH ČMS, červeného provedení pro 

rozhodčí sportovních soutěží a dámských šatů pro členky SH ČMS. Katalog je 

k dispozici na www.dh.cz. Rada se mezi sjezdy zabývala především úpravou 

stanov SH ČMS, které v návaznosti na nový občanský zákoník z roku 2014 prošly 

v roce 2017 zásadní změnou. Dle OZ z roku 2014 vyvstala povinnost do 

spolkového rejstříku zapisovat statutární orgán spolku, pobočného spolku. 

Vzhledem k velké fluktuaci osob ve výborech SDH byl ve stanovách změněn 

statutární orgán z kolektivního na individuální, tj. pouze na starostu SDH, a ve 

stejném duchu byl upraven i kontrolní orgán sboru. V návaznosti na změnu stanov 

reagovala ústřední rada i změnou v organizačním řádu SH ČMS, kde došlo 

k zapracování změn. Rada se dále průběžně zabývala programem centrální 

evidence členské základny SH ČMS. Program prošel značnou restrukturalizací. 

V roce 2018 rada zapracovala drobné úpravy ve Statutu čestných titulů 

a vyznamenání a ve Statutu Aktivu zasloužilých hasičů. V roce 2019 zveřejnila 

rada příručku pro funkcionáře SH ČMS, kde každý funkcionář sboru (hospodář, 

revizor, konání valné hromady apod.) najde vzory dokumentů a formulářů pro 

svou práci. Příručka je volně ke stažení na webu a je k dispozici všem členům 

SH ČMS. Naposledy rada jednala v roce 2020, a to o přípravě nového 

harmonogramu přípravy a konání VI. sjezdu SH ČMS a o zajištění valných hromad 

sborů a okrsků v roce 2020/2021. V závěru roku začali členové rady pracovat na 

realizaci webových stránek www.infodh.cz, které budou určeny na pomoc členům 

SDH, zejména v administrativní oblasti. 

V období mezi sjezdy bylo uděleno 431 titulů zasloužilý hasič, z toho 18 

titulů získaly ženy. 

Přehled udělených titulů: 

2015 – listopad – uděleno 45 titulů 

http://www.infodh.cz/
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2016 – uděleno 94 titulů 

2017 – uděleno 93 titulů 

2018 – uděleno 95 titulů 

2019 – uděleno 101 titulů 

2020 – uděleny 3 tituly (prostřednictvím OSH) 

2021 – uděleno 6 titulů (prostřednictvím OSH) 

V období do poloviny letošního roku bylo schváleno dalších 194 titulů 

zasloužilý hasič, které však schváleným členům nebyly dosud předány. Čeká se na 

příznivější epidemiologickou situaci. 

Řada členů SH ČMS získala ocenění za záchranu života. 

V oblasti legislativní stále zůstává v jednání otázka změny zákona o státních 

symbolech, týkající se používání státního znaku i pro členy spolků působících na 

úseku požární ochrany. V současné době byl zákon, včetně pozměňovacích 

návrhů, projednán na schůzi Poslanecké sněmovny PČR dne 27. ledna 2021 

v prvním čtení a následně postoupen k rozpravě výboru pro vědu, vzdělání, 

kulturu, mládež a tělovýchovu, s termínem pro podání připomínek do 8. března. 

Aby byly pozměňovací návrhy k zákonu účinné, je nutné, aby se zákon dostal na 

program jednání poslanecké sněmovny do dalšího čtení. 

Rozhodně můžeme být pyšní na to, jak se po celých pět let aktivně rozvíjel 

úsek mládeže. S ohledem na odborné rady, nejaktivnější činnost během 

pandemického roku 2020 jednoznačně prokázala Ústřední odborná rada 

mládeže, a to nejenom tím, že byla schopná formou videokonferencí realizovat 

řádná jednání v průběhu celé pandemie, ale byla také jedinou radou v rámci 

SH ČMS, která vyvíjela aktivní činnost i směrem ke kolektivům mladých hasičů, 

popřípadě sportovním oddílům SDH, ve kterých jsou registrovaní i mladí 

sportovci. Projekty Společník a Společnice byly určeny nejen mladým hasičům 
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z kolektivů a malým sportovcům z oddílů, ale motivovaly i vedoucí a instruktory 

k různým námětům, pomocí kterých mohli vykonávat dál činnost s kolektivem 

mladých hasičů i sportovním oddílem. 

V uplynulém volebním období, přesněji v roce 2017, oslavila 45. výročí od 

svého založení hra Plamen. Setkání pamětníků se i tentokrát uskutečnilo 

v prostorách táborové základny Jánské Koupele. Hra, která vznikla v roce 1972, 

v podstatě odstartovala organizovanou činnost s dětmi a mládeží v rámci 

dobrovolné hasičské organizace. Přestože ve svém vývojovém období prošla 

mnoha proměnami a další zásadní ji teprve čekají, zachovala si svůj osobitý ráz 

a podstatu: vychovávat a motivovat mladou generaci k dobrovolné práci, 

zdravému životnímu stylu a záchranářské činnosti v oblasti požární ochrany. 

V roce 2017 byla vydána aktualizovaná Směrnice hry Plamen. Současná 

podoba hry má dvě základní části: výchovně-vzdělávací a sportovní. Tu první 

naplňují svou činností kolektivy mladých hasičů a tu druhou sportovní oddíly SDH. 

V rámci výchovně-vzdělávací části se nám k 31. prosinci 2020 podařilo 

vyškolit 7 958 vedoucích mládeže s kvalifikací, ročně zorganizovat kolem 300 

táborů a na 50 000 pravidelných schůzek či jiných veřejných akcí. Vzdělávací 

oblast mladých hasičů přinesla novinku v podobě Junior univerzity, kterou 

organizačně zajistila táborová základna Jánské Koupele, a postupně tímto 

technickým vzdělávacím kurzem prošli mladí hasiči z krajů Moravskoslezského, 

Olomouckého, Kraje Vysočina, Pardubického a Zlínského kraje. 

Vzdělávací oblast pro vedoucí obohatily kurzy pro zdravotníky 

zotavovacích akcí, obnovena byla akreditace na kurzy hlavních vedoucích táborů. 

Pro zájemce z řad mladých členů SH ČMS pokračovaly obě letní školy 

instruktorů. 

Nezapomínalo se ani na věkovou kategorii dorostu. Prozatím se nepodařilo 

najít jednoznačnou shodu na konečné podobě nové Směrnice celoroční činnosti 
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dorostu. Své místo pod sluncem ovšem našly rescue campy jakožto vzdělávací 

aktivita se záchranářskou tematikou, která má za cíl přípravu mladé generace na 

budoucí působení v JSDHO. V roce 2021 proběhne tento výukový kurz již v sedmi 

krajích, přičemž cílem ÚORM je každoroční realizace ve všech krajích ČR. Zaměřili 

jsme se zejména na spolupráci se školami, tj. propojení neformálního 

a formálního vzdělávání. 

Sportovní část si udržela svou tradičně vysokou úroveň i zájem mladé 

generace. Díky zavedení rejstříku sportovních organizací, sportovců a trenérů 

můžeme konstatovat, že k 31. prosinci 2020 máme 43 023 registrovaných 

sportovců do 18 let, 2 286 rozhodčích s kvalifikací II. stupně a 195 I. stupně. 

Mistrovství České republiky ve sportovních disciplínách hry Plamen 

a požárním sportu dorostu proběhla následovně: 2015 – Praha, 2016 – České 

Budějovice, 2017 – Zlín, 2018 – Plzeň, 2019 – Vlašim (pouze Plamen). 

V roce 2019 došlo k rozdělení mistrovství družstev mladých hasičů 

a dorostu. 

Dorostenci a dorostenky se v roce 2019 sešli ve Svitavách a od roku 2016 

se tito mladí sportovci utkali i v mistrovském klání ve výstupu na cvičnou věž: 

2016 – Brno, 2017 – Praha, 2018 – Liberec, 2019 – Ústí nad Labem, 2020 – 

Ostrava. 

V roce 2020 to bylo jediné sportovní mistrovství v mládežnických 

kategoriích, které pandemie covid-19 dovolila uspořádat. 

Na mezinárodním poli se české hasičské mládeži rovněž dařilo. V letech 

2015–2018 jsme v Ostravě uspořádali Visegradský pohár za účasti družstev 

Polska, Slovenska, Lotyšska, Chorvatska a Běloruska. 

Vrcholná mezinárodní klání – Mistrovství světa dorostu v požárním sportu 

proběhla následovně: 2015 – Grodno, 2016 – Ostrava, 2018 – Varna, 2019 – 
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Saratov. Za největší úspěch lze považovat titul mistrů světa v kategorii dorostenci 

z běloruského Grodna i stříbrnou příčku dorostenek ze Saratova. 

V oblasti CTIF se o největší úspěch postarala děvčata z SDH Písková Lhota, 

která dokázala v roce 2015 v Opoli i v roce 2017 ve Vilachu zvítězit na 

Mezinárodní soutěži družstev mladých hasičů v klasických disciplínách CTIF. Svůj 

úspěch podtrhla děvčata 2. místem v roce 2019 ve švýcarském Martigny. 

Kromě sportovní oblasti se nám v rámci mezinárodní spolupráce podařilo 

aktivně zapojit do jednání Mezinárodní komise vedoucích mládeže států CTIF, 

a to díky stálé člence Mgr. Martině Crhákové. Martina rovněž doprovodila mladé 

hasiče z ČR na Sympozium hasičské mládeže v roce 2016 do Trenta a v roce 2018 

do Budapešti. 

Pro období 2015–2020 zpracovala ÚORM Strategický plán činnosti úseku 

mládeže i Koncepci činnosti s kolektivy mladých hasičů. Oba strategické 

dokumenty byly podkladem pro udělení titulu organizace uznaná pro práci 

s dětmi a mládeží od MŠMT a s ohledem na pandemii byla jejich platnost 

prodloužena do roku 2021. 

Pokračovalo členství SH ČMS v České radě dětí a mládeže, v roce 2021 byl 

po delší pauze zvolen do představenstva ČRDM člen SH ČMS Ondřej Vojta. 

V oblasti požárního sportu se Česká republika dlouhodobě drží na vysoké 

úrovni, za posledních pět let se nám podařilo několik zásadních úspěchů, které 

kvalitu českých sportovců jenom potvrzují. Na mistrovství světa v tureckém 

Izmiru v roce 2017 získala reprezentace žen 1. místo v celkovém pořadí 

v kategorii družstev. O rok později se v Banské Bystrici poprvé v historii podařil 

stejný úspěch reprezentačnímu týmu mužů. Na olympiádě ve Villachu v roce 2017 

se na prvním místě umístilo družstvo žen a i družstvo mužů A. Česká republika 

rovněž drží světový rekord v běhu na 100 m s překážkami jak v kategorii žen 

(Šárka Jiroušová), tak v kategorii mužů (Daniel Klvaňa). 
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Změn dostála pravidla požárního sportu v ČR, která se přiblížila těm 

světovým, ve štafetě na 4x100 m je na prvním úseku v kategorii žen domeček. Od 

června 2016 školíme trenéry požárního sportu a v roce 2018 vznikla Směrnice 

sportovních oddílů. ÚORHS upravila přestupy pro požární sport, aby nebylo nutné 

dělat tolik přestupů. Žádost o přestup se už nezpracovává, je-li závodník již 

minimálně tři roky nepřetržitě veden v evidenci členů příslušného SDH. Od roku 

2018, kdy vznikl rejstřík sportovních organizací, jsou SH ČMS a jeho pobočné 

spolky (KSH, OSH a SDH) registrováni v tomto rejstříku. Původně tento rejstřík 

vytvořilo MŠMT a nyní ho provozuje Národní sportovní agentura. SH ČMS je 

rovněž členem Sdružení sportovních svazů, se kterým úzce spolupracuje na řadě 

významných projektů, společně vydávají Zpravodaj hasičského sportu, který se 

věnuje převážně našemu specifickému sportovnímu odvětví. 

Zároveň je pro požární útoky nově používána požární stříkačka FOX IV, 

která byla zkoušena a vylepšována v ČR. 

V březnu letošního roku byla uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci 

s Centrem služeb pro silniční dopravu – BESIP a po zapracování připomínek z naší 

strany i smlouva o vzájemné spolupráci s Nadačním fondem REGI base, pečujícím 

o vlečné a policejní veterány a dobrovolné hasiče po skončení aktivní činnosti. Po 

celé volební období pokračovala partnerská spolupráce na projektu ADHR – 

anketa Dobrovolní hasiči roku, jejíž 11. ročník odstartoval v květnu letošního roku. 

Tradiční spolupráce pokračovala se společností Elektrovin, Ligou proti rakovině 

a Popálky o.p.s. 

Důležitou ekonomickou oblastí, která je neodmyslitelně spjatá s činností 

SH ČMS, je čerpání státních dotací. V průběhu let 2015–2020 jsme periodicky 

získali dotaci z Ministerstva vnitra na spolupráci při odborné přípravě členů 

JSDHO, zajištění chodu ÚHŠ, preventivně-výchovnou činnost v CHH, činnost 

psovodů v Hejnicích a na soutěže TFA, včetně TFA mladých hasičů. V roce 2019 se 



 22 

nám poprvé podařilo uspět v dotační výzvě na pokrytí mzdových nákladů 

především zaměstnanců KSH, ale i kanceláře SH ČMS, ÚHŠ a CHH, a to ve výši 

v průměru 18,5 milionu Kč ročně. 

Dále se díky titulu organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží podařilo 

získat dotaci z MŠMT ČR na projekty Mladí hasiči 2015–2020 určenou na 

volnočasové akce, provozní náklady úseku mládeže, vzdělávání vedoucích, tábory 

a mezinárodní akce v průměru ve výši 22 milionů Kč ročně, včetně 4,5 milionu Kč 

na mzdové náklady pracovníků úseku mládeže na OSH. Poslední centrální státní 

dotací byla dotace poskytnutá rovněž z MŠMT ČR, a to na projekt Hasičský sport 

2015–2020 ve výši průměrně 7,2 milionu Kč ročně a na přípravu reprezentace ve 

výši cca 650 tisíc Kč ročně. 

Významnou dotací na činnost SH ČMS je program Ministerstva školství, 

původně Program VIII., nyní Můj klub, určený pro pobočné spolky, přesněji pro 

sportovní oddíly SDH. V roce 2020 ho využilo 609 SDH s celkovou finanční 

podporou 38 319 138 Kč. Jen pro srovnání, v roce 2016, kdy program začínal, 

tehdy ještě pod názvem Program VIII., se počet sborů, které o dotaci žádají, zvýšil 

téměř o 65 % (bylo to 395) a finanční objem z 15 milionů o více jak 130 %. 

V rámci programu Můj klub došlo v roce 2021 k přesunu administrace na 

Národní sportovní agenturu, komplexní výsledky letošního roku ještě sice nejsou 

známy, ale již nyní můžeme konstatovat další nárůst počtu sborů, které o tuto 

dotaci požádaly, a především nárůst objemu finanční podpory, která se odhadem 

bude blížit k 50 milionům Kč. V souvislosti s Národní sportovní agenturou je 

důležité uvést, že dalším zajímavým programem jsou investiční výzvy na 

sportoviště, včetně hasičských sportovních areálů. Desítky obcí se na kancelář 

SH ČMS obrátily s žádostí o podporu jejich investičního záměru. V duchu této 

filozofie bylo nutné upravit i koncepční materiál Program rozvoje činnosti SH ČMS 

do roku 2025 v části VI. Hasičský sport. 
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Neméně důležitou příjmovou stránkou rozpočtu SH ČMS jako státní dotace 

je vedlejší hospodářská činnost spjatá především s provozem Hasičského domu 

v Praze. Výnosy z této činnosti jsou ročně v průměrně výši kolem 20 milionů Kč. 

Tyto příjmy významně přispívají k zajištění financování hlavní činnosti. 

Pro hodnocení činnosti uplynulého volebního období se nelze nezmínit 

o hospodářských výsledcích společností, ve kterých má sdružení svůj vlastnický 

podíl, respektive majetkovou účast. 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. dosáhla v uplynulém volebním období 

velmi pozitivních výsledků, a to jak obchodních, tak i ekonomických. Svým 

dynamickým růstem si upevnila svojí pozici na pojistném trhu v ČR a v současné 

době je v dobré kondici s možností dalšího pozitivního rozvoje. Předpokladem 

možného růstu je však posílení základního kapitálu, a to i přesto, že plní zákonem 

danou kapitálovou postačitelnost. Předmět činnosti společnosti je však závislý na 

různých rizikových faktorech, které by eliminovala dostatečná kapitálová 

solventnost. 

Předpis pojistného se od roku 2015 zvýšil téměř o 200 milionů Kč 

a představuje tak nárůst v průběhu pěti let o téměř 30 %. Díky společnému úsilí 

se s výjimkou roku 2016 ve všech zbývajících letech podařilo překročit plán 

předpisu, přičemž za rok 2020 o rekordních 100 milionů Kč. V roce 2015 bylo 

předepsáno pojistné ve výši 562 milionů Kč, v roce 2019 to bylo již 688 milionů Kč 

a v loňském roce dokonce 755 milionů Kč. Pro rok 2021 byl schválen plán 

předpisu na 800 milionů Kč a vývoj za prvních pět měsíců je zatím dle očekávání, 

i když musíme počítat s tím, že obchodní činnost v tomto roce bude ovlivněna 

výpadkem některých významných pojistných smluv. 

Hospodářský výsledek společnosti s výjimkou roku 2019 byl za uplynulých 

pět let také velmi pozitivní a hospodaření skončilo se ziskem. V roce 2015 ve výši 

19,288 milionu Kč, v roce 2016 v objemu 13,623 milionu Kč, v roce 2017 v částce 
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2,404 milionu Kč, v roce 2018 v objemu 10,4 milionu Kč a za rok 2020 byl 

vytvořen zisk ve výši 16,098 milionu Kč. Všechny tyto údaje jsou již po odečtení 

daně. V roce 2019 i přesto, že bylo dosaženo nejvyššího meziročního nárůstu 

pojistného o 107 milionů Kč, což je v novodobé historii HVP již podruhé (poprvé 

v roce 2009), byl hospodářský výsledek negativně ovlivněn třemi přírodními 

katastrofami. V měsíci březnu vichřicemi Julie a především Eberhard se škodami 

17 milionů Kč, které nesla pojišťovna ze svého, protože titul katastrofického 

zajištění je od limitu 20 milionů Kč. Následovalo červencové krupobití ve více 

vlnách se škodou přes 22 milionů Kč. Pojišťovna se ve druhém pololetí roku 2019 

maximálně věnovala úsporám a srpnovou ztrátu kolem 40 milionů Kč stáhla na 

konečnou ztrátu v hospodaření ve výši 11 107 518 Kč. 

Hospodaření pojišťovny bylo za uplynulé období vždy zodpovědně 

auditováno, kdy HVP na základě doporučení ČNB využívala služeb renomovaných 

auditorských společností. V souladu se zákonem a požadavkem ČNB ustavila HVP 

v roce 2016 vlastní výbor pro audit, v dalším období jmenovala nový kontrolní 

mechanismus ve společnosti – výbor pro řízení rizik. Kromě toho funguje 

v pojišťovně ještě útvar vnitřní kontroly. 

Dobré ekonomické výsledky se pozitivně odrazily zejména do kapitálového 

posílení základního jmění. Pojišťovně se podařilo dostát svého slibu z V. sjezdu 

SH ČMS v Pardubicích a vrátit cenu akcií HVP minimálně do jejich původní výše. 

Tento závazek byla splněn a dokonce i překročen. Cena akcie v roce 2015 byla 

94 Kč/ks, v roce 2016 byla navýšena na 96 Kč, o rok později na 99 Kč a v roce 

2018 na současnou výši 102 Kč. V této souvislosti nelze opomenout, že 

dynamický rozvoj naší pojišťovny cenu akcií posouvá ještě více, kdy jsme 

v průběhu roku 2020 zaznamenali nabídky na odkup i za 155 Kč/ks. Základní 

kapitál HVP se z původních 277 488 000 Kč v roce 2015 posunul na současný 

objem 301,104 milionu Kč. 
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Základní kapitál podle zákona o pojišťovnictví je požadován ve výši 

265 milionu Kč a pojišťovna jej plní. HVP, a.s. zapracovala do své činnosti novelu 

zákona o pojišťovnictví č. 306/2016 tak, aby splňovala zákonné požadavky na 

Solventnost II. 

Počet pojistných událostí měl logicky se zvyšováním předpisu pojistného 

růstový trend. V roce 2015 bylo nahlášeno 11 248 škodních událostí, v roce 2019 

celkem 13 392, což byl rekordní počet za hodnocené období. Naopak v roce 2020 

zaregistrovala pojišťovna méně událostí, a to 11 684. Dosáhla tak na pozitivního 

indexu škodního průběhu 52,1 %. Významnou událostí loňského roku však byla 

vichřice Sabina se škodami něco přes 20 milionů Kč, přesto celkové hospodaření 

roku 2020 skončilo v očekávaném zisku. 

Pojišťovna v roce 2020 spravovala celkem 156 tisíc pojistných smluv a lze 

konstatovat, že v průběhu sledovaného období docházelo k mírnému poklesu. 

V roce 2015 jsme registrovali 178 tisíc pojistných smluv, k výraznému poklesu 

došlo v roce 2018. Počet smluv však zásadně nekoresponduje s navyšováním 

předpisu, který má naopak dynamický růst. Jedním z faktorů poklesu počtu smluv 

je skutečnost, že současné produkty a pojistné smlouvy mají oproti minulosti 

balíčkový systém, tedy že jednou pojistnou smlouvou pojistíme více produktů 

najednou – nemovitost, domácnost, odpovědnost, rodinné úrazové pojištění 

apod. Úbytek pojistných smluv byl ovlivněn i vypovězením těch, které byly pro 

pojišťovnu opakovaně nerentabilní, očištěn byl i pojistný kmen v produktu 

Autopojištění, zejména v části flotilového pojištění. Důsledně je dbáno na 

respektování „black“ listu, tzn. klientů, kteří jsou vysoce rizikoví. 

HVP v uplynulých pěti letech vykazuje postupné snižování počtu 

zaměstnanců. V roce 2015 pracovalo ve společnosti 131 zaměstnanců, v roce 

2018 se počet mírně navýšil na 136, ale ke konci roku 2020 se počet snížil na 116. 

K výrazné změně snížením počtu zaměstnanců došlo na úseku likvidační služby, 
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kdy HVP nově řeší likvidaci pojistných událostí v převážné většině prostřednictvím 

externí firmy Contin, která byla vybrána ve výběrovém řízení. Představenstvo tak 

rozhodlo na základě dobrých zkušeností z likvidace pojistných událostí 

u povinného ručení společností AXA ASSISTANCE. Počet poboček se ustálil na 

osmi a v průběhu pěti let došlo pouze ke změně sídla pobočky Jičín do nových 

prostor v Hradci Králové. 

K výrazné změně, zejména v průběhu roku 2020, došlo ve vlastní obchodní 

síti. Počet zprostředkovatelů na pozici vázaných zástupců vlivem zákonné 

povinnosti absolvovat nové zkoušky odborné způsobilosti před akreditační komisí 

schválenou ČNB poklesl o více než polovinu. Odešel nám v převážné většině tým 

zkušených obchodníků, kteří působili v pojišťovně od doby znovuobnovení 

činnosti po roce 1992. Řada z nich nepokračuje i z důvodů důchodového věku, 

kdy nové zákonné povinnosti vyžadují vyšší nároky na profesionalizaci obchodní 

sítě a technickou vybavenost moderními komunikačními prostředky. Některé 

produkty se v průběhu pětiletého období uzavírají formou on-line, některé 

smlouvy se uzavírají tzv. bezobslužně s využitím srovnávačů. Produkce obchodu 

se tak výrazně více přesouvá do oblasti makléřské, která dnes představuje již více 

než 75% podíl. 

Je to nový trend, který musíme z pohledu vývoje trhu akceptovat, nicméně 

vlivem vyšších provizí půjde o dražší způsob prodeje produktů. Jen pro srovnání – 

v roce 2015 měla pojišťovna 845 pojišťovacích zprostředkovatelů. Ke konci roku 

2020 jsme disponovali 336 samostatnými zprostředkovateli, 69 vázanými 

zástupci a 298 makléři. 

Současný stav ve statutárních orgánech však není uspokojivý a jak dozorčí 

rada, tak i představenstvo fungují na zákonném minimu tří členů. I přes snahu 

HVP či majoritního akcionáře SH ČMS se nedaří pro výkon těchto funkcí získat 

potřebně vzdělané a odborně způsobilé osobnosti. Navíc sílící tlak jednoho 
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z minoritních akcionářů a kvalifikovaného akcionáře, který se dostává do roviny 

soudních sporů, není pro případné nové členy statutárních orgánů nijak 

motivující. 

V obchodní činnosti si HVP udržela svůj hlavní cíl – kontrolovaný růst 

pojistného, zajištění profitability, eliminaci katastrofických rizik a modernizaci 

stávajícího pojistného kmene. V roce 2016 byl zahájen prodej nových produktů – 

„Úrazové pojištění pro členy JSDHO“ (zavedení slevy pro kategorii jednotek JPO 

V), „Odpovědnost za újmu pro členy JSDHO“, pojištění pro drobné živnostníky 

a střední podnikatele „FORTEL“ a „Odpovědnost SDH za škodu jako pořadatele 

akce – celoroční“. V roce 2017 proběhla inovace pojištění pro JSDH měst a obcí. 

V roce 2018 byl na trh uveden nový produkt – pojištění samosprávných celků 

(obce, městyse) včetně jimi zřizovaných organizací. Společnost dále v závěru roku 

připravila nový komplexní produkt pro pojištění bytových domů (široký rozsah 

pojistného krytí, přehlednost, rychlost kalkulace a sjednání). Nejlepších 

technických výsledků (profitabilita) bylo dosaženo v oblasti občanského pojištění 

– stavby, domácnosti a pojištění úrazů. Naopak u pojištění všeobecné 

odpovědnosti po aplikaci nového občanského zákoníku dochází ke zhoršování 

technického výsledku tohoto produktu. U povinného ručení nepatříme mezi 

největší pojistitele, daří se nám za pomoci strategie tvorby sazeb a stanovení 

segmentací plnit potřebné parametry postačitelnosti pojistného (opatření ČNB 

vůči všem komerčním pojišťovnám). Nově na tomto kombinovaném produktu 

povinného ručení s havarijním pojištěním funguje pravidelná konverze pojistného 

tak, aby se více garantovala profitabilita tohoto rizikového pojištění. Pro rok 

2021 z důvodu vysoké rizikovosti dané výkyvy počasí a obtížného zajištění HVP ze 

své nabídky vyřadila pojištění plodin, lesních školek a okrasných či ovocných 

dřevin. 
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I přes problémy, které již více než rok trvají v souvislosti s pandemií covid-

19, vyhlášeným nouzovým stavem, zavedením řady protiepidemických opatření, 

která ztěžují naši každodenní práci, se pojišťovně daří a dosahuje velmi dobrých 

hospodářských výsledků. Ředitelství po celé období vykonávalo veškerou svou 

agendu a nezaznamenali jsme výraznější personální výpadky, které by 

znemožňovaly vykonávat běžnou činnost. Rozšířil se kontakt s klienty vzdálenou 

komunikací – e-mailem, telefonem, sociálními sítěmi apod., což může být 

v budoucnu pozitivním prvkem. 

Pro rok 2021 jsme si předsevzali dosáhnout předepsaného splátkového 

pojistného v objemu 800 milionů Kč a zisku ve výši 14 milionů Kč před zdaněním. 

Čísla jsou to ambiciózní a jejich splnění nebude jednoduché, zejména vzhledem 

k tomu, že nás čeká výpadek např. v pojištění plodin. Obchodní i hospodářské 

výsledky prvních pěti měsíců roku 2021 jsou stále optimistické a jsou příslibem 

pro možný další úspěšný rok. 

Za první čtyři měsíce letošního roku vykazuje hospodářský výsledek zisk 

21,5 milionu Kč a hrubé předepsané pojistné bylo ve výši 293,7 milionu Kč. 

Je tedy na místě poděkovat všem zaměstnancům jak těm na vedoucích postech, 

tak i těm řadovým, všem zprostředkovatelům obchodu za jejich dobře odvedenou 

práci, která je příslibem pro úspěšný rozvoj naší pojišťovny. Poděkování patří také 

všem našim klientů za jejich přízeň. 

V souvislosti s hodnocením HVP, a. s. za období od roku 2015 se musíme 

zmínit i o soudních sporech vedených proti Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska ve vazbě na naše vlastnictví v této pojišťovně. 

Zvláštností níže uvedených žalob je, že žalující stranou jsou minoritní 

a kvalifikovaní akcionáři HVP, a. s., kterým toto jednání umožňuje zákon 

o obchodních korporacích. 
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K Městskému soudu v Praze byl podán návrh společnosti Arrows ze dne 

16. listopadu 2020 o zneužití hlasovacího práva v soukromé korporaci k újmě 

celku a o určení, že valná hromada přijala usnesení. Žalovanou stranou je 

i Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska. V předmětné věci proběhlo soudní 

jednání a městským soudem byl dne 21. dubna 2021 vydán rozsudek, jímž byl 

návrh společnosti Arrows zamítnut. Proti tomuto rozsudku podal navrhovatel 

Arrows dne 6.  května 2021 odvolání. 

Dne 12. března 2021 byla k Městskému soudu v Praze podána žaloba 

společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., zastoupenou společností ZLT com 

s. r. o., o zaplacení 40 128 tisíc Kč za způsobenou újmu. Jednou ze žalovaných 

stran je opět Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V současné době je ze 

strany ZLT com s. r. o. zaplacen soudní poplatek, který původně měla uhradit 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. Ta však z určitých důvodů tak neučinila. 

K dnešnímu dni je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyzváno k tomu, aby se 

k žalobě vyjádřilo. 

S ohledem na složitost obou právních sporů Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska na doporučení oslovilo Advokátní kancelář Bakeš a partneři, které 

udělilo plnou moc. S touto AK poté uzavřelo smlouvu o právní pomoci. AK v obou 

sporech Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska v plném rozsahu zastupuje. 

Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska kroky týkající se obou kauz vždy předem 

s AK konzultuje a postupuje ve smyslu jejího doporučení. 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je přesvědčeno, že se nedopustilo 

žádného jednání, které by kohokoliv poškodilo. 

Oba zmínění akcionáři své kroky odůvodňují tím, že Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska, jakožto hlavní akcionář, není údajně ochotno s těmito osobně 

jednat o současném i budoucím stavu HVP, a. s. a vyslechnout jejich požadavky. 



 30 

Za sdružení naopak konstatujeme, že jsme nebyli k takovým jednáním 

vyzváni, a tudíž jsme jednat nemohli. 

Hospodaření společnosti Fire Edit, vydavatele časopisu Alarm Revue, se 

v období od roku 2015 podařilo finančně stabilizovat a společnost dosahovala 

kladných hospodářských výsledků. Pouze za rok 2020 zůstala společnost ve ztrátě 

80 000,- Kč. Ztráta byla zapříčiněna zejména poklesem zadávané inzerce ze 

strany HVP, a.s., který se nepodařilo nahradit z jiných zdrojů. I přes částečný 

pokles zájmů o tištěná media se daří držet stabilní čtenářskou základnu. Bohužel 

snahu o významnější nárůst počtu čtenářů se nepodařilo realizovat. Periodikum 

zůstává stále částečně závislé na příspěvcích SH ČMS. 

Z akcí, které se zapíšou do dějin dobrovolného hasičstva, je zapotřebí 

vybrat tu nejdůležitější, která se v tomto volebním období udála, a to Pyrocar 

2018. Na toto dvoudenní setkání požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků 

a osádek, které se konalo od pátku 17. srpna do nedělního rána 19. srpna 2018, 

na přibyslavské letiště se dostavilo přes 400 ohňům a jiným živlům čelících 

automobilů a na 40 000 diváků a příznivců hasičů. 

Z toho bylo přesně 325 požárních automobilů jednotek sborů dobrovolných 

hasičů obcí. Techniku na Pyrocaru vystavil i Hasičský záchranný sbor ČR a Správa 

státních hmotných rezerv. Další vystavené vozy byly historické ke 100. výročí 

vzniku Československé republiky, které zajistila Okresní odborná rada hasičské 

historie při OSH Žďár na Sázavou. Přehlídku v sobotu před polednem slavnostně 

zahájilo houkání sirén. Starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karel 

Richter uvítal ministra vnitra Jana Hamáčka. Přítomni byli hejtman Kraje Vysočina 

Jiří Běhounek a generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR generálmajor 

Drahoslav Ryba – oba nad Pyrocarem měli osobní patronát. Zvon Pyrocaru 2018 

převzal z rukou Karla Richtra starosta města Přibyslav Martin Kamarád. 
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Na místě probíhal veletrh hasičské a záchranářské techniky, výzbroje 

a výstroje. Ve stáncích 72 vystavovatelů (firem a institucí) byly představeny 

nejnovější trendy ve výrobě požárních automobilů, požární techniky a likvidaci 

následků mimořádných událostí. 

Symbolem Pyrocaru 2018 byl zvon, na který zazvonil starosta SH ČMS 

Karel Richter, kterému se na této akci zastavilo srdce a náhle zemřel. 

Druhou akcí, která se nepořádá každý rok, jsou Hasičské slavnosti 

Litoměřice, které se konaly jako sedmý ročník v Litoměřicích ve dnech 9.–

10. června 2017. 

Tento celorepublikový sraz hasičstva s nejrozsáhlejší výstavou hasičské 

techniky od té nejstarší ze sbírek sborů dobrovolných hasičů až po tu 

nejmodernější a speciální, kterou disponuje Hasičský záchranný sbor ČR, je 

největší a nejvýznamnější akcí svého druhu v Česku. 

Hasičské slavnosti jsou největším společným setkáním profesionálních 

a dobrovolných hasičů, kteří se běžně potkávají při zásazích, ale slavnosti jsou pro 

ně svátkem, kdy se mohou setkat také na přátelské úrovni a společně veřejnosti 

představit nejkrásnější a nejzajímavější techniku, kterou tam představuje 

i Centrum hasičského hnutí Přibyslav. 

V roce 2019 jsme si připomněli i 155. výročí založení dobrovolného 

hasičského sboru ve Velvarech. V témže roce se v Brně uskutečnil i „hasičský 

veletrh“ PYROS 2019, kde se náš spolek výrazně prezentoval. 

V hodnoceném období se uskutečnila i dvě MČR v disciplínách TFA. 

V sobotu 1. října 2016 se ve Štramberku uskutečnilo v pořadí druhé 

mistrovství České republiky dobrovolných hasičů ve stále populárnější soutěži 

o nejtvrdšího hasiče. Jedná se o divácky zajímavou soutěž, při které musí 

soutěžící hasiči v zásahovém obleku a obuvi, doplněném o zásahovou přilbu 



 32 

a záchranářský opasek, absolvovat trasu, na které musí absolvovat náročné 

činnosti z hasičské praxe. 

Mistrovství se účastnilo celkem 64 dobrovolných hasičů. Mimo celkové 

pořadí se soutěže účastnily i dvě ženy, které svojí účastí mužským kolegům 

a všem přítomným ukázaly, že i „něžné“ pohlaví zvládá silový čtyřboj hasičů. 

Vytyčenou trať nejrychleji absolvoval v čase 6 minut a 30,9 sekundy David 

Pašek z Moravskoslezského kraje, který tak vyhrál i kategorii A do 34 let. 

Kategorii B nad 35 let vyhrál Tomáš Máca z Jihomoravského kraje. V soutěži 

družstev před druhým domácím družstvem Moravskoslezského kraje skončilo 

a týmovou soutěž vyhrálo družstvo Jihomoravského kraje. 

Druhé MČR TFA se uskutečnilo v sobotu 6. října 2018 na Chodském 

náměstí v Domažlicích. Na jeho start se postavilo 66 závodníků z celé republiky. 

V kategorii A se mistrem republiky stal Michal Skřivánek časem 

4:40 sekundy z Jihomoravského kraje před stříbrným Markem Zechou s časem 

4:41 sekundy z Pardubického kraje a bronzovým Jiřím Tkaným s časem 

4:43 sekundy z Kraje Vysočina. 

S náročnou tratí se v kategorii B nejlépe vypořádal Antonín Rendl časem 

4:40 sekundy z Plzeňského kraje před Tomášem Mácou s časem 4:49 sekundy 

z Jihomoravského kraje a Josefem Černíčkem s časem 5:14 sekundy SDH ze 

Zlínského kraje. 

U družstev pak rozhodovaly součty časů. Prvním místem se mohli pyšnit 

hasiči KSH Plzeňského kraje, druhý skončil KSH Jihomoravského kraje a třetí 

příčka patřila KSH Pardubického kraje. 

SH ČMS se v tomto volebním období soustředilo i na novou oblast 

soutěžení a společně s HZS ČR uspořádalo dvě MČR ve vyprošťování zraněných 

osob z havarovaných vozidel. První a již celkem IV. mistrovství České republiky 
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dobrovolných hasičů ve vyprošťování proběhlo v Novém Městě na Moravě ve 

dnech 8. a 9. září 2017. 

Celkem čtrnáct jednotek sboru dobrovolných hasičů předurčených pro 

zásahy u dopravních nehod předvedlo na Vratislavském náměstí své soutěžní 

pokusy. 

Jednotky měly na „zásah“ dvacetiminutový limit, při dopravní nehodě byla 

vždy v havarovaném automobilu zaklíněna jedna zraněná osoba. Cílem bylo ji co 

nejdříve a zároveň co nejbezpečněji vyprostit a předat záchranné službě. 

Členem týmu nesměl být profesionální hasič – ať už příslušník HZS České 

republiky nebo zaměstnanec profesionální jednotky podniku. 

Nejlépe zvládli vyřešit dopravní nehodu hasiči z JSDH Rumburk z Ústeckého 

kraje, získali 424 bodů. Za nimi skončili hasiči z Blovic (kraj Plzeňský) s 389 body 

a jednotka z Přerova (Olomoucký kraj) s 356 body. 

V. mistrovství ČR JSDHO ve vyprošťování u dopravních nehod se konalo 

v sobotu 5. října 2019 v Olomouci, na parkovišti u Galerie Šantovka. S náročným 

zadáním si nejlépe poradil tým z Březové nad Svitavou v Pardubickém kraji. 

Druhou příčku získalo družstvo ze Zbirohu v Plzeňském hejtmanství a třetí pak 

Rumburk z Ústeckého kraje. 

Hodnotíme-li uplynulé volební období, nelze pominout mezinárodní činnost 

našeho sdružení. Vedle popsané účasti na soutěžích různého typu a pořadatelství 

to jsou naše aktivní účasti na jednání orgánů a pracovních komisí CTIF 

a setkávání s představiteli organizací dobrovolných hasičů za účelem výměny 

zkušeností a případného podepsání dohod o spolupráci. Například s představiteli 

DPO SR jsme se setkali dvakrát v roce 2019 a při setkání v Galantě podepsali 

i smlouvu o spolupráci s Maďarským svazem dobrovolných hasičů. V témže roce 

byla připravována obdobná smlouva o spolupráci s Celorakouským svazem 

dobrovolných hasičů, jejíž finalizaci přerušila výše zmíněná pandemie. 
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Pokračovala i spolupráce se Svazem dobrovolných hasičů spolkové země Sasko. 

Zástupci SH ČMS vždy aktivně vystupovali v komisi mládeže a v komisi pro historii 

a muzejnictví CTIF, jejíž činnost je v současné době bez podpory CHH Přibyslav 

takřka nemyslitelná. To platí i pro uskutečněné akce „Rozhovorů k historii“ 

členských států CTIF. Nás člen Zdeněk Nytra je již druhé období viceprezidentem 

CTIF, a to po Markétě Stržínkové. Naši zástupci jsou aktivními a nezastupitelnými 

členy Českého národního komitétu CTIF. 

Shromáždění starostů OSH, jakožto nejvyšší orgán mezi hasičskými sjezdy, 

zasedalo v roce 2015 jedenkrát, následné roky pravidelně dvakrát ročně. V roce 

2020 a 2021 se v reakci na epidemiologická opatření konalo vždy jednou ve 

formě per rollam. Za volební období se uskutečnilo celkem 15 shromáždění 

starostů OSH, 13 za osobní přítomnosti starostů OSH a 2 formou per rollam. 

Výkonný výbor se scházel pravidelně za velmi dobré účasti členů. Za volební 

období proběhlo 39 zasedání výkonného výboru, z toho 2 zasedání ve formě per 

rollam. Pravidelná jednání mělo i vedení SH ČMS, v období až do současného 

sjezdového jednání se uskutečnilo celkem 51 zasedání. 

Velmi důležitá je koordinační činnost ústředních orgánů SH ČMS s nižšími 

články organizační výstavby sdružení. V první polovině volebního období započal 

starosta SH ČMS Ing. Richter vyjíždět do jednotlivých krajů, zejména v souvislosti 

s jednáním vedení KSH daného kraje, s hejtmany, popřípadě ostatními zástupci 

krajské samosprávy příslušného kraje. Tyto návštěvy krajů se osvědčily. Po zvolení 

Jana Slámečky do čela SH ČMS byla tato aktivita obnovena. Starosta a první 

náměstek počali naplňovat záměr, navštívit v období VI. sjezdu všechny kraje. Ve 

většině případů byl program návštěvy koncipován tak, že došlo k setkání starosty 

a prvního náměstka s členy výkonného výboru příslušného KSH. Ve všech 

případech proběhla bohatá a zajímavá diskuze. Současně se uskutečnila pracovní 

návštěva hejtmana kraje, nebo jiného zástupce krajské samosprávy za 
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přítomnosti krajského ředitele HZS. Nutno přiznat, že pozorný pozorovatel 

registroval určité rozdíly ve vstřícnosti zástupců samosprávy k dobrovolným 

hasičům kraje. Takováto jednání se uskutečnila ve Středočeském, Karlovarském, 

Ústeckém, Jihočeském, Jihomoravském, Libereckém, Královehradeckém 

a Moravskoslezském kraji. Bohužel vinou pandemie, a především následných 

opatření vyhlášených vládou ČR a příslušnými ministerstvy, se v šesti krajích tyto 

plánované návštěvy neuskutečnily. 

 

 

V uplynulých pěti letech nesly na svých bedrech největší zátěž naší činnosti 

úseky mládeže, ochrany obyvatelstva, represe a Ústřední odborná rada vnitro-

organizační. Ne vše se podařilo dokončit, ne vše se podařilo zorganizovat na 

výbornou. I to přináší spolková činnost. Když doladíme společné úkoly úseku 

vzdělávání s radou hasičských soutěží a prevence, učiníme tak další krok ke 

zdokonalení naší činnosti. Doufejme, že stojíme na prahu období, které nám 

přinese co nejoptimálnější podmínky pro plnění všech našich hlavních cílů 

činnosti dle stanov: ochrany životů, zdraví a majetku, výchovy mladé generace, 

sportu pro všechny a dobrovolnictví. 

Není vůbec jednoduché ve stručnosti zhodnotit celé „šestileté“ období mezi 

sjezdy. Pokud jsme některá fakta nepřipomněli, máte možnost se s nimi seznámit 

ve výročních zprávách za jednotlivé roky. 

Poděkování náleží všem organizačním týmům, které připravily jakoukoliv 

republikovou, krajskou či regionální akci, i jednotlivcům, členům SH ČMS za vaši 

obětavou práci pro sdružení hasičů, bez rozdílu postavení a funkce, za vaši 

obětavou a nezištnou práci a obrovské nasazení v uplynulém období. Chceme 

věřit, že občané, obce, kraje i stát si opět uvědomili, zejména vzhledem k pohledu 

do budoucna, že je tady ničím nenahraditelný spolek s téměř čtyřmi sty tisíci 
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členy, ochotný kdykoliv pomoci. Tak tomu bylo při povodních, při vichřicích, i při 

pandemii a tak tomu je i při výchově mladé generace i při snaze o zdravý životní 

styl prostřednictvím sportovních aktivit, nevyjímaje různé formy dobrovolnictví. 

 

za Výkonný výbor SH ČMS 

Jan Slámečka, starosta SH ČMS 

 

 


