HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Městské sdružení hasičů hlavního města Prahy (dále jen MSH hl. m. Prahy) je součástí
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kdy jako jediná s organizačních složek pracuje na
úrovni okresního a zároveň krajského sdružení. V roce 2016 MSH hl. m. Prahy evidovalo
celkem 1923 členů, z toho bylo 1359 mužů, 564 žen a to od 18 let a výše. Dále bylo
evidováno 614 mladých hasičů, kdy chlapců bylo 436 a dívek 178. V roce 2016 bylo 28
mladých hasičů v kategorii “přípravka“. V tomto roce byl mírný nárůst členů. V roce 2016 byl
založen nový SDH, SDH Praha 8 – Bohnice. MSH hl. m. Prahy eviduje celkem 42 SDH.
Do konce roku 2016 byla činnost MSH hl. m. Prahy řízena 11 členným výkonným
výborem, po rezignaci některých členů. Tento VV se schází každé čtvrté úterý v měsíci od
17,30 hodin a to v kanceláři MSH Praha se sídlem Praha 4, Ohradní 1166/26. VV MSH je
zastoupen starostou, čtyřmi náměstky, kdy tři náměstci jsou zároveň vedoucími odborných
rad a dále členy. MSH Praha má tři odborné rady - Radu represe, Radu mládeže, Radu
prevence a ochrany obyvatelstva. Jednání VV MSH se pravidelně účastní vedoucí Aktivu
zasloužilých hasičů. Mohu konstatovat, že plán práce a plán akcí, který byl schválen na rok
2016, byl ve všech bodech splněn.
Shromáždění představitelů v roce 2016 bylo dvakrát, 29. 3. a 1. 11. Zde byl vždy
proveden výčet splněných úkolů, co je potřeba udělat a dále schválit podstatné materiály
apod. Shromáždění vždy schválilo za dané období zprávu starosty, zprávu vedoucích
odborných rad, vzalo na vědomí zprávu vedoucího aktivu ZH. Dále schválilo čerpání
rozpočtu za rok 2016 a návrh čerpání na rok 2017.
Odborná rada represe pracuje od svého ustavení v roce 2015 do současné doby ve
stejném počtu a složení, přičemž se pravidelně schází každé druhé úterý v měsíci. Tato rada
organizuje ve spolupráci s HZS hl. m. Prahy odborné školení strojníků, velitelů JSDHO. Ve
spolupráci s Radou mládeže organizuje školení rozhodčích. S MHMP provádí cvičení
jednotek převážně na ochranu před povodněmi a to stavěním protipovodňových zábran.
Jednou ta tři měsíce se schází rada se všemi veliteli jednotek v Praze na společném řešení.
V tomto roce bylo provedeno několik společných cvičení, které mají za úkol vyhodnotit
chyby a naučit se správný postup při zdolávání mimořádných událostí a krizových situací.
Tato cvičení pořádají za pomoci MSH Praha i samostatně JSDHO. V současné době v Praze
působí celkem 33 JSDHO.
Odborná rada mládeže, drobně změněného složení, se schází každé první úterý
v měsíci. Rada zajišťuje všechny soutěže pořádané MSH Praha. V roce 2016 se poprvé
ujmula konání soutěže CTIF, které se uskutečnilo dne 8. 5. 2016. Byl to úkol nelehký a
prakticky zadán na poslední chvíli, ale podařilo se ho úspěšně zvládnout. Po dalším jednání se
rada rozhodla, že se bude každoročně v Praze podílet na účasti v soutěži CTIF. Dále zajišťuje
víkendové školení vedoucích mládeže a v neposlední řadě provedla školení nových Směrnic
pro hru Plamen. Nemalým úkolem bylo každoroční zajištění Memoriálu Marty Habadové,
kterého se účastnilo více jak 900 mladých hasičů z celé České republiky a také ze Slovenska.
Nemohu opomenout zavedenou soutěž „Dětský železný hasič-TFA“, který má velký úspěch
jak u mladých hasičů, tak u dorostu. S Radou represe se aktivně podílejí na přípravách
pořádání MR v požárním sportu, které se bude konat v měsíci srpen 2017.

Odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva se schází jednou za dva měsíce, třetí
úterý v měsíci, nebo dle potřeby. Od zajišťování školení preventistů III. a II. stupně a
v současné době školení techniků ochrany obyvatelstva. Provádí přednáškovou činnost mezi
mládeží na ZŠ, SŠ, seniory a pro širokou veřejnost. Snahou rady je zapojení aktivních členů
SDH pro práci v ochraně obyvatelstva, kteří nejsou zařazeni v JSDH. Dále vyhodnocuje
literární a výtvarnou soutěž POOD.
Pro Zasloužilé hasiče pracuje Aktiv zasloužilých hasičů, již delší dobu vedený panem
Miroslavem Štanclem, který pořádá různá setkání nebo zájezdy. Snahou MSH. hl. m. Prahy je
nezapomínat na tyto členy, kteří se již nemohou z různých důvodů aktivně zapojovat do práce
SDH apod.
Již druhým rokem se nám daří v lepší míře spolupracovat s MHMP. Tento se po
jednáních rozhodl přispět nemalou částkou v delším programu JSDHO na stavbu nových,
rekonstrukce stávajících hasičských zbrojnic. Nakupují se nová vozidla, která slouží JSDHO
pro jejich neocenitelnou a dobrovolnou práci. Věříme, že se nám i nadále bude dařit získávat
finanční prostředky jak pro SDH, tak pro JSDHO. Nemalou měrou se Magistrát hl. m. Prahy
podílí finančními prostředky jak v grantové politice, tak i projektech „Partnerství“. Rádi
bychom nadále s magistrátem hl. m. Prahy spolupracovali na stejné úrovni i v letech
budoucích.
Nemohu opomenout dotace z ministerstva vnitra a z MŠMT pro pořádání soutěží,
kulturních a společenských akcí a pro rozvoj naší mladé budoucí generace nejen v oblasti
požární ochrany.
Je mou povinností poděkovat všem, kteří se zdarma věnují výchově mládeže, těm,
kteří vychovávají nástupce naší generace do JSDHO. Všem, kteří již aktivně nemohou
vykonávat funkci hasiče v JSDHO, ale neustále se jiným způsobem zapojují do činnosti jak
svých domovských sborů, tak pracují i ve funcích vyšších. I touto cestou musím poděkovat
MHMP jménem MSH hl. m. Prahy, odboru krizového řízení MHMP, MČ, HZS hl. m. Prahy a
SH ČMS za podporu a finanční prostředky, jenž nám umožnují vykonávat dobrovolnou a
nezištnou činnost, která zazněla v této zprávě.
Bc. Martin Wagner, MBA
starosta MSH hl. m. Prahy

