ÚSTECKÝ KRAJ
KSH Ústeckého kraje v rozsahu vymezeném stanovami analyzuje, koncipuje, koordinuje,
metodicky řídí a organizačně zabezpečuje činnost sdružení a sborů dobrovolných hasičů ve
stanoveném územním obvodu zejména na úseku požární ochrany. Zajišťuje součinnost se
státními orgány a obcemi, s fyzickými a právnickými osobami a veřejností. Zajišťuje vnitřní
činnosti a záležitosti sdružení.
KSH má 258 SDH a v nich evidováno 9 741 členů, s toho je 1880 žen, 2 041 mladých hasičů
od 3 do 18 let.
Jednou naší činností je výchova mladé generace, formou soutěží a celostátní hry Plamen.
Máme za to, že je potřeba k výchově mladé generace přistupovat se vší vážností a
odpovědností, vždyť spousta z nich jsou budoucí členové zásahových jednotek SDH obcí a
někteří vstoupí do služebního poměru v HZS.
Další zaměření je prevence a ochrana obyvatel, jsme nápomocni městům a obcím, zejména při
školeních. Zvláštní pozornost v oblasti preventivně výchovné činnosti věnujeme především
dětem a mládeži. Zprostředkovat veřejnosti hlavní zásady požární ochrany pro oblast
občanského života i podnikatelskou činnost. Propagovat poslání hasičů a informovat veřejnost
o jejich činnosti.
KORR se v roce 2016 scházela dle plánu práce. V tomto roce splnilo šest členů odbornost
Hasič II. stupně a šest členů odbornost Hasič III. stupně. V Přibyslavi se účastnilo šest členů
za kraj porady vedoucích krajských a okresních rad represe. V našem kraji úspěšně žádalo 18
JPO o DA a o 4 dotační tituly na rekonstrukci zbrojnice. 8. 9. 2016 proběhlo v Modlanech
v Teplicích námětové cvičení – havárie dopravního letadla s 82 zraněními, mezi nimiž byl i
exitus. Cestující byli i jiných národností, tak si záchranáři vyzkoušeli komunikaci i s těmito
zraněnými. Řada členů JPOO se účastní soutěžní Rescuse Patrol.
Pro členy v rámci fyzické přípravy pořádáme různé soutěže (PS, TFA, vyprošťování, atd.).
Každým rokem vydáváme pro potřeby školení jednotek výcvikový rok. V tomto dokumentu
jsou vybraná témata pro školení JPO nařízená GŘ HZS. Organizujeme zkoušky odbornosti,
pro lepší a kvalitnější odborných znalostí našich členů v jednotkách SDH.
Každým rokem začínáme soutěžemi v sedmi okresních sdruženích – proběhlo sedm soutěží
v požárním sportu, sedm vyhodnocení Celoroční činosti dorostu a sedmkrát soutěž mládeže
hra Plamen. Výherci těchto soutěží se probojují do krajské soutěže.
KORM se schází dle plánu práce. Podílela se na organizování soutěží STIMAX CUPU a
jednotlivých kol hry Plamen a Celoroční činnosti dorostu. STIMAX CUP se konal 8. 5. 2016
ve Lhenicích s účastí 241 závodníkům, 26. 6. 2016 v Roudnici nad Labem s účastní 186
závodníku, 27. 8. 2016 v Chomutově s účastí 150 závodníků a závěrečného kola 10. 9. 2016
v Mostě se zúčastnilo 183 závodníků. Krajské kolo hry Plamen a Celoroční činnosti dorostu
se konalo 18. – 19. 6. 2016 v Ústí nad Labem. 1. – 7. 7. 2016 se uskutečnilo Mistrovství ČR
hry Plamen a Celoroční činnosti dorostu, kde nás za starší reprezentovalo družstvo
Domoušice z OSH Louny, které se umístilo na 15. místě. V dorostu nás reprezentovalo
družstvo dorostenců Cítoliby z OSH Louny, které se umístilo na 15. místě a družstvo
dorostenek Lhenice z OSH Teplice se umístilo na 11. místě.

KORP se scházela dle plánu práce a v letošním roce měla stanovené tři hlavní okruhy
činnosti, a to zajištění soutěže Požární ochrana očima dětí, snaha o obnovení a stanovení
preventistů SDH a organizování seminářů a zkoušek odbornosti SH ČMS v oblasti prevence.
Krajské vyhodnocení soutěže PO očima dětí proběhlo v letošním roce na OSH Most. V rámci
kraje se zúčastnilo 1002 dětí, a to z 64 škol (37 mateřských, 27 základních a 44 SDH).
V celorepublikovém kole se v kategorii L3 na třetím místě umístila Nela Vorlíková z OSH
Most, v kategorii ZŠ4 se na prvním místě umístila Adéla Buršová z OSH Teplice a v kategorii
D1 se na prvním místě umístil Ladislav Fára z OSH Louny.
V letošním roce byl uspořádán seminář preventistů na OSH Louny, kterého se zúčastnilo 24
lidí. K dnešnímu dni máme 34 členů s odborností preventisty III. stupně a 17 členů
s odborností II. stupně.
Další významnou akcí roku je již 18. ročník Speciální hasičské olympiády pro mentálně a
tělesně postiženou mládež, která se koná pravidelně v měsíci květnu v areálu Základní školy
Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem. Každého ročníku soutěže se účastní družstva
z Domovů pro osoby se zdravotním postižením z celého Ústeckého kraje a také žáci
speciálních škol. Ročníku 2016 se zúčastnilo celkem 131 klientů z 13 domovů pro osoby se
zdravotním postižením z celého kraje. Soutěžící Speciální hasičské olympiády i přes svůj
handicap ukázali, co vše dokážou zvládnout v případě mimořádné události, například požáru
či povodní. Díky této akci vědí, jak se mají v takovém případě zachovat. Za tuto akci je třeba
poděkovat OSH Ústí nad Labem, za perfektní organizaci a zajištění celé soutěže. Největší
odměnou pro organizátory SDH Všebořice, kteří se největší měrou podílejí na zajištění této
soutěže, bylo dne 7. 4. 2016 udělení Zlatáho zachranářského kříže z rukou Prezidenta
republiky Miloše Zemana na Pražském hradě. Upřímné poděkování Mgr. Martině Crhákové,
která je hlavním organizátorem této záslužné akce.
V měsíci květnu se aktivně naše kolektivy mladých hasičů, zapojují do sbírky na podporu
Českého dne proti rakovině.
V měsíci červnu jsme nápomocni Ústeckému kraji při zajištění Dne záchranářů, kde naši
členové předvádějí svojí techniku a mladí hasiči ukázky ze své činnosti, v letošním roce se
Den záchranářů konal na výstavišti v Lounech, poděkování členům SDH okresu Louny.
V tomto měsíci se každoročně koná krajské kolo v požárním sportu mužů a žen.
V letošním rose se konalo na městském stadionu v Ústí nad Labem. Tato soutěž měla
vysokou úroveň a kvalitu, za to děkujeme OSH Ústí nad Labem. Na Mistrovství ČR
v požárním sportu nás reprezentovalo družstvo mužů z SDH Obory – OSH Louny a družstvo
žen z SDH Lhenice – OSH Teplice.
Ve spolupráci s firmou ZHT Group s.r.o. a za podpory Ústeckého kraje se uskutečnila soutěž
v požárním útoku třetí ročník „TOHATSU CUP“. Je to seriál sedmi soutěží po okresech
Ústeckého kraje. Závěr této soutěže proběhl 10. 9. 2016 na stadionu v Mostě, kde proběhlo
celkové vyhodnocení soutěže ročníku 2016 za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka, a zástupců firem TOHATSU a ZHT Group s.r.o. Účast na celém seriálu 18
družstev SDH našeho kraje.
Ve stejný den a na stejném stadionu proběhlo vyhodnocení seriálu čtyř soutěží MH –
STIMAX CUPU. Tato soutěž proběhla za účasti jednatelů hlavního sponzora firmy STIMAX

International s.r.o. Jiřího Jirouška a Karla Hykeše. Za jejich účast, ale především za
sponzorování tohoto seriálu soutěží vřele děkujeme. Poděkování patří i ostatním parnerům, a
to firmám: KOUTNÝ, HERON, GUMOTEX, PAVLIŠ HARTMAN, Safe Time, Holík
International, Václav Vytlačil, SUPPOR MED a SKUPINA ČEZ. Díky patří všem, kteří
přijeli soutěžit a zejména těm, kteří přiložili ruku k dílu . Účast v tomto seriálu 230 MH.
Za zajištění těchto soutěží velké poděkování SDH okresu Most.
Oba seriály soutěží se uskutečnily za finanční podpory Ústeckého kraje a pod záštitou
Hejtmana Oldřicha Bubeníčka za což upřímně děkujeme. U příležitosti tohoto vyhodnocení
předal zástupce ČEZ distribuce Vladimír Budínský a hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček do rukou starosty sdružení hasičů Ústeckého kraje Jiřího Hence, finanční dar ve
výši jednoho milionu Kč na podporu činnosti MH našeho kraje. Dále byly předány dary
Ústeckého kraje Jednotkám SDH obcí.
V celoročním hodnocení máme také zahrnuto poděkování našim dříve narozeným členům.
Pro Zasloužilé hasiče z Ústeckého kraje, každoročně pořádáme setkání a výlet po kulturních
památkách a prohlídku územních odborů HZS našeho kraje. Zasloužilým hasičům se tato akce
velice libí, vzpomenou na své začátky a seznámí se s připravovanými akcemi. V letošním
roce pořadatel OSH Louny.
Musím zde poděkovat HVP, nejen za účast na setkání ZH a pozvání na oběd, ale za celoroční
podporu.
Nemohu opomenout spolupráci s HZS Ústeckého kraje a jednotlivých územních odborů, které
jsou okresním sdružením a sborům nápomocni při výročích, oslavách. Výstavou techniky a
ukázkou z jejich bohaté činnosti, (vyprošťování, slaňování, přeprava překážek na soutěže
atd.), upřímně za vše HZS děkujeme a moc si toho vážíme. Důkazem výborné spolupráce je
4. ročník Drakiády a Den otevřených dveří požární stanice Petrovice. Nejdříve se děti
mohou seznámit s volně přístupnou vystavenou moderní hasičskou technikou, ukázkami
zásahů hasičských jednotek a s technikou předurčenou pro zásahy na dálnici a v tunelech
Libouchec a Panenská. Také si zasoutěží ve stříkání na cíl a v dalších disciplínách, mohou si
zaskákat v gumovém hradu a nakonec se soutěži v létání s draky.
Velké poděkování Ústeckému kraji, za podporu našeho sdružení neboť bez jejich příspěvku a
podpory, bychom nebyli schopní takovou úroveň naší činnosti a soutěží zajistit. Musím zde
vzpomenout každoročně dary, materiálně technického vybavení v podobě zásahových a
soutěžních hadic, požární stříkačky značky TOHATSU na jednotlivá OSH. Tyto prostředky a
materiál využíváme pro výcvik našich členů a mládeže, aby i v budoucnu byli dobrovolní
hasiči připraveni vedle našich profesionálních kolegů řešit nežádoucí situace, jako jsou
požáry a živelné pohromy.
Ještě jednou moc děkuji, velmi si vážíme podpory ze strany Ústeckého kraje a Distribuce
ČEZ, z tohoto místa ubezpečuji pana hejtmana a všechny občany Ústeckého kraje, že jsme a
budeme připraveni poskytnout pomoc kdykoli to bude potřeba.

Za KSH Ústí nad Labem - Jiří Henc

