PLZEŇSKÝ KRAJ
SH ČMS v Plzeňském kraji (dále jen „Pk“) má širokou základnu členů a vyvíjí mnoho
činností, které stále dělají hasičům dobré jméno. Ke konci roku 2016 bylo v Pk evidováno
35.853 hasičů v 784 sborech. V republikové struktuře má KSH Pk nezastupitelné místo a
reprezentuje dobrovolné hasiče v celém kraji. Jistě, že má svoje problémy, ale má i úspěchy.
K mnohým přispěla činnost OSH, ale zejména činnost v jednotlivých SDH.
Již delší dobu trápí celé sdružení členská evidence. Všechny pobočné spolky SH ČMS
v Pk sledují vývoj v oblasti tvorby důležitého programového produktu – evidence členů SDH,
který zajistí průkazné a jednoznačné údaje o našem spolku a jeho pobočných spolcích. Každý
člen bude mít přiděleno nové evidenční číslo podle předem definované číselné řady sladěné s
vládním požadavkem na číslování územních jednotek. Přeregistrace SDH v Pk podle
požadavků uvedených institucí proběhla do konce roku 2016 a, kromě vyjasnění některých
dílčích údajů, nebyly zaznamenány zásadní problémy. Je však potřebné i nadále věnovat této
problematice velkou a soustředěnou pozornost.
Krajská odborná rada prevence věnovala převažující pozornost preventivně výchovné
činnosti v řadách občanů. Zejména reagovala na novou legislativní úpravu v oblasti provádění
revizí, kontrol a čištění spalinových cest (spotřebiče, kouřovody a komíny), kdy nový zákon č.
320/2015 Sb., o HZS ČR novelizoval zákon o č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů. Tato novela zrušila dříve vydané NV č. 91/2010 Sb. o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv a v této souvislosti
zavedla za nedodržování zákonných ustanovení sankce jak pro firmy a živnostníky zabývající
se těmito činnostmi, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby, ale i pro občany.
Podrobnosti k těmto činnostem pak byly upraveny vyhláškou č. 34/2016 Sb. o čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty, která byla vydána v lednu 2016. Z tohoto titulu mají
preventisté opět co studovat a vysvětlovat občanům i podnikatelům.
Krajské sdružení hasičů Pk vyčlenilo ve svém rozpočtu na rok 2016 finanční prostředky
z dotace Plzeňského kraje také na vydávání materiálů k preventivně výchovné činnosti
v oblasti jak požární prevence, tak v oblasti ochrany obyvatel. Z rozpočtovaných peněz byla
ve spolupráci s obecně prospěšnou společností „Prevence pro všechny“ vydána příručka pro
občany, zejména pro seniory v Plzeňském kraji, která bude počátkem roku 2017 distribuována
do zařízení pro seniory popř. seniorům žijícím samostatně ve svých domovech.
Ke změnám však došlo i v jiných oblastech, např. ve změně v účetnictví SDH na základě
novely zákona o účetnictví, které dotčené spolky adekvátně reagovaly.
V roce 2016 bylo zahájeno rozdělování dotací z nového vládního dotačního titulu. Na
základě vládních a resortních rozhodnutí byl zahájen systém investičních dotací pro všechny
kategorie jednotek dobrovolných hasičů obcí, včetně dříve opomíjených JPO V, na pořízení
dopravních automobilů a rekonstrukce starých nebo výstavbu nových požárních zbrojnic.
Také v našem kraji se do tohoto systému přihlásilo několik sborů. Plzeňský kraj se na
dofinancování této dotace podílel cca 12 miliony korun. Na nákup a technické zhodnocení

cisternových automobilových stříkaček a výškové techniky JSDHO byla z rozpočtu
Plzeňského kraje pro rok 2016 schválena částka 1.500 tisíc Kč.
Dne 27. ledna 2016 proběhlo setkání dobrovolných hasičů s hejtmanem Pk. Při této
příležitosti hejtman přijal a ocenil 33 vybraných aktivních hasičů z kraje a vyzdvihl
nezastupitelnou roli dobrovolných hasičů při ochraně majetku a společenském životě
v obcích.
Vynikající úspěchy dobrovolných hasičů Pk byly v roce 2016 dosaženy zejména v oblasti
práce s dětmi a mládeží a dále na poli sportovních aktivit. Proběhly všechny plánované
okresní a krajské soutěže, počínaje soutěží PLAMEN, soutěží dorostu, soutěží v požárním
sportu, soutěží v klasických disciplínách CTIF, soutěže TFA a proběhlo i setkání přípravek
v okrese Rokycany. Řada vítězných celků se pak zúčastnila republikových soutěží a také
mistrovství světa, které proběhlo v srpnu 2016 v Ostravě.
Sdružení hasičů ČMS je součástí Sdružení sportovních svazů ČR. I požární sport je hoden
takového hodnocení jako ostatní sportovní odvětví a z tohoto hlediska je spojení se Sdružením
sportovních svazů velmi cenné a sportovní družstva v Pk takový postup nepochybně ještě více
stimulují.
Ve středu 31. srpna 2016 ocenil hejtman Pk pan Václav Šlajs spolu se členy rady
Plzeňského kraje hasiče a hasičky, kteří reprezentovali Plzeňský kraj na soutěžích v požárním
sportu. Celkové první místo na Mistrovství ČR v požárním sportu získalo družstvo žen SDH
Chválenice, celkové druhé místo pak družstvo mužů SDH Žebnice. Na mistrovství světa
v Ostravě se družstva žen i mužů umístila též na medailových pozicích.
Za tyto vynikající úspěchy děkuji jménem svým i jménem celého KSH Pk nejen samotným
účastníkům – sportovcům, ale i jejich trenérům a všem, kteří tyto nadšence podporovali
v jejich úsilí, tj. i jejich rodinám a hasičům v jejich sborech.
Přijímání úspěšných osobností a sportovců z Plzeňského kraje hejtmanem Pk se stalo již
tradicí, a proto bezprostředně po skončení Mistrovství ČR v požárním sportu v Brně (26. –
29. 8. 2016) pozval hejtman Václav Šlajs na krajský úřad úspěšné reprezentanty Pk, aby jim
poděkoval a předal pamětní medaile. Stejného ocenění se dostalo i reprezentantům z Pk, kteří
se zúčastnili Mistrovství světa v Ostravě (14. – 21. 8. 2016).
„Velmi si vážím hasičů, a to jak profesionálů, jejichž práce je fyzicky i psychicky náročná,
tak hasičů dobrovolných, kteří jsou takovým stabilizačním prvkem v malých obcích a na
vesnicích. Jsem pyšný na to, že v našem kraji jsou úspěšní sportovci z řad hasičů a k těmto
úspěchům bych vám rád poblahopřál,“ řekl hejtman v úvodu setkání. Přijetí hasičů a hasiček
na krajském úřadě se zúčastnil také senátor Jan Látka, náměstci hejtmana Ivo Grüner a Jiří
Struček, radní Jaroslav Šobr, starosta KSH Pk Jan Majer a ředitel HZS Pk František Pavlas a
někteří starostové OSH.

Není myslím potřeba na tomto místě jmenovat všechny sportovce a jejich
umístění na jednotlivých soutěžích. Průběh soutěží všichni zainteresovaní hasiči
sledovali, když ne v přímém přenosu, tak zcela určitě poté. Za všechny mi dovolte
jmenovat alespoň ty nejvýraznější úspěchy:
I. družstvo žen SDH Chválenice
získalo 1. místo na Mistrovství ČR družstev v požárním sportu (Brno)
Děvčata z SDH Chválenice vytvořila na MČR v Brně nový republikový rekord ve štafetě
na 4x100 m časem 61.13 s (poslední národní rekord byl z roku 2010 s časem 61,23 s). V
součtu časů zvítězilo družstvo Chválenic. Šest nejlepších závodnic se postavilo na start
semifinálového závodu a tři pak postoupily do finále o titul mistryně ČR v běhu na 100 metrů
s překážkami. Tou se stala chválenická Markéta Marková časem 16, 72.
Účast na Mistrovství světa v požárním sportu (Ostrava):
 Kateřina Vébrová (SDH Nekmíř)
 Michaela Jandová (SDH Únešov)
 Dominika Caltová (SDH Chválenice)
 MUDr. Lucie Hirmerová (SDH Chválenice)
 Monika Marešová (SDH Chválenice)
Trenéři družstev na MS
 Ing. Karel Nolč – trenér (Ženy A)
 Martin Provazník – trenér (Dorostenky B)
II. družstvo mužů SDH Žebnice
získalo 2. místo na Mistrovství ČR družstev v požárním sportu (Brno)












Josef Nádvorník
Michal Soukup
Dominik Soukup
Jakub Gross
Ondřej Gross
Vladimír Záhrobský
Daniel Tauchen
Petr Grassl
Luboš Tůma
Patrik Snášel
Michal Bulín - trenér

III. Účast na Mistrovství světa v požárním sportu (Ostrava):
 Jan Šváb (SDH Dobřany)
 Dominik Soukup (SDH Žebnice)
 Petr Grassl (SDH Žebnice)

Za zmínku stojí i sportovní úspěchy mladých hasičů a dorostu v roce 2016
V kategorii „mladí hasiči“
- Konalo se krajské kolo hry Plamen v Rokycanech 11. a 12. 6. 2016
kategorie starší: vítěz SDH Manětín OSH PS (postup na MČR)
kategorie mladší: vítěz SDH Horní Hradiště (OSH PS)
-

Mistrovství ČR hry Plamen – České Budějovice 1. – 3. 7. 2016
SDH Manětín: celkové 2. místo
Zuzana Šafrová – SDH Manětín, mistryně ČR v běhu na 60m překážek čas 13,05 s

V kategorii „dorost“
- se konalo krajské kolo v Horšovském Týně 18. 6. 2016
dorostenky družstvo: vítěz SDH Úněšov (OSH PS)
mladší dorostenka: vítězka Gabriela Pícková (OSH KT)
střední dorostenka: vítězka Martina Krejčová (OSH PS)
starší dorostenka: vítězka Lucie Tůmová (OSH KT)
dorostenci družstvo: vítěz SDH Žebnice (OSH PS)
mladší dorostenec: Jan Šváb (OSH PJ)
střední dorostenec: Tomáš Kopřiva (OSH KT)
starší dorostenec: Lukáš Kříž (OSH PS)
MČR dorost České Budějovice 4. a 5. 7. 2016
V soutěži družstev na MČR postoupily dorostenky z SDH Úněšov, které v celkovém
hodnocení získaly 2. místo a dorostenci ze Žebnice, kteří skončili na 8. místě.
Mistryní ČR v běhu na 100 metrů s překážkami se stala dorostenka Kateřina
Vébrová – SDH Úněšov (OSH PS) čas 16,85 s
-

Dále reprezentovali jednotlivci:
Dorostenky mladší – Gabriela Picková SDH Malechov, 9. místo
Dorostenky střední – Martina Krejčová SDH Horní Hradiště, 11. místo
Dorostenky starší – Lucie Tůmová SDH Malechov, 1. místo
Dorostenci mladší – Jan Šváb SDH Dobřany, 7. místo
Dorostenci střední – Tomáš Kopřiva SDH Bystřice nad Úhlavou, 10. místo
Dorostenci starší – Lukáš Kříž SDH Obora, 11. místo
Poslední akcí na úseku mládeže bylo krajské setkání přípravek, akci nepřálo počasí,
což se odrazilo na účasti kolektivů i návštěvníků.
IV. MISTROVSTVÍ SVĚTA V POŽÁRNÍM SPORTU – Ostrava 15.–21. srpna 2016
Reprezentanty za Plzeňský kraj v dorostu byli:
- Dominik Soukup (OSH PS)
- Kateřina Vébrová a Michaela Jandová (OSH PS)

- Jan Šváb (OSH PJ)
- Lucie Tůmová (OSH KT)
Pozn.: KT = Klatovy; PS = Plzeň sever; PJ = Plzeň jih;
Kvalifikace mladých hasičů na XXI. mezinárodní soutěž v disciplínách CTIF Litomyšl –
18. září 2016. Celková účast 15 družstev chlapců a 3 družstva dívek
Za Plzeňský kraj se kvalifikace zúčastnily kolektivy z OSH PS, v kategorii chlapci:
- SDH Manětín – celkové umístění 5. místo
- SDH Horní Bělá – celkové umístění 6. místo
Na činnost sdružení hasičů v Pk, zejména na činnost s dětmi a mládeží, na požární sport a
na provozní náklady přidělil kraj pro rok 2016 rekordní částku 3,5 mil. Kč. Tyto prostředky
byly rozděleny do okresů podle početního zastoupení členské základny v jednotlivých OSH
v Pk a na základě Memoranda, které KSH Pk uzavřelo s Krajským úřadem na počátku
roku. Podle stanovených pravidel užití této dotace je nutné s těmito prostředky nakládat.
Kromě toho obdrželo KSH dotaci na sportovní aktivity od Českého olympijského výboru ve
výši 50 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na financování nákladů spojených se všemi
soutěžemi. Dále byly použity na nákup věcného vybavení sportovců.
Za vstřícný přístup, přízeň dobrovolným hasičům a vždy otevřené jednání k nim ve funkci
hejtmana Pk bylo panu Václavu Šlajsovi navrženo a schváleno ocenění v podobě udělení řádu
sv, Floriána, které mu bylo předáno 16. listopadu 2016.
V první polovině roku rovněž proběhlo krajské kolo soutěže Požární ochrana očima dětí.
Rada prevence se sešla 5. 5. 2016 a vyhodnotila do soutěže zaslané práce. Zápis z jednání a
výsledky krajského kola byly umístěny na webové stránky KSH Pk. Následně byly
vyhodnocené práce odeslány do republikového kola. Vyhodnocení krajského kola POOD bylo
provedeno na krajské hře Plamen v Rokycanech dne 11. června. Za pomoc při organizaci a
průběh vyhodnocení patří poděkování OSH Rokycany a jeho starostovi Miroslavu Frostovi,
dále Petru Severovi z OSH Plzeň sever. Člen OSH Rokycany fotograficky zdokumentoval
celou akci předávání cen s logem Plzeňského kraje. Nevyzvednuté ceny byly po vyhodnocení
rozděleny a poslány na jednotlivá OSH.
KORM zorganizovala Krajské kolo hry Plamen, které se konalo 10. – 12. června na
městském stadionu v Rokycanech. Soutěž byla zajištěna po organizační stránce na úrovni
odpovídající krajské soutěži. I přes skutečnost že všechna OSH nedodala požadovaný počet
rozhodčích, bylo co do počtu rozhodčích dostatek. Bohužel, se to nedá již říci o kvalitě
rozhodčích, u některých se v průběhu soutěže projevila zásadní neznalost pravidel hry
Plamen. Vítězi krajského kola se v obou kategoriích stali zástupci okresu Plzeň – sever,
Manětín a Horní Hradiště. Manětín na MČR v Českých Budějovicích získal vynikající druhé
místo. V přeboru jednotlivců na 60 metrů překážek Zuzana Šafrová získala titul mistryně
republiky.
Rada prevence věnuje pozornost předpisům, které v oblasti předcházení požárům
vycházejí. Jedním z těchto důležitých dokumentů je i nové nařízení Plzeňského kraje číslo

3/2016 ze dne 23. 5. 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Obdobně byla do tématu seminářů pro preventisty
zařazena také novela zákona o požární ochraně, zejména v části provádění čištění, kontrola
revizí spalinových cest včetně nové vyhlášky č. 34/2016 Sb.
Odborná rada represe na svém jednání provedla vyhodnocení krajského kola v požárním
sportu, které provedl pan Dlesk z pohledu hlavního rozhodčího, doplnil ho p. ing. Dvořák,
poté proběhla diskuse. Krajská soutěž byla i přes některé pojmenované nedostatky hodnocena
dobře, ale pro usnadnění přípravy a organizace soutěže navrhla odborná rada represe
jmenovat krajskou odbornou radu hasičských soutěží, která byla v závěru roku 2016 VV KSH
schválena a ustavena. Vedoucím se stal p. František Dlesk. Dalším bodem jednání rady bylo
schválení krajského družstva na MČR v disciplínách TFA ve Štramberku. Rada represe se
rovněž zabývala odbornou přípravou v JSDHO, kde by se mělo odborné přípravě stále
věnovat více času a více spolupracovat s HZS.
Krajské kolo dorostu se konalo na městském stadionu v Horšovském Týně 18. června.
Bohužel, soutěže družstev se zúčastnilo pouze družstvo dorostenek z SDH Úněšov a
dorostenci z SDH Žebnice. V soutěži jednotlivců se zúčastnilo 20 dorostenek a 21 dorostenců.
Slabá účast závodníků byla při závěrečném vyhodnocení vyvážena nadstandardním
ohodnocením vítězů. Soutěž byla po technické stránce opět zajištěna na úrovni odpovídající
krajskému kolu. Bohužel, opět nejslabším článkem byla účast a úroveň rozhodčích, kterých
bylo opět nedostatek. O jejich kvalifikaci v některých případech vyslovil vedoucí KORM
pochybnost.
Dne 20. září 2016 proběhlo setkání zasloužilých hasičů Pk v Tachově. Program byl
vytvořen a realizován AZH Pk a OSH Tachov. Velkým lákadlem byla nepochybně prohlídka
historické světecké jízdárny a návštěva stanice HZS Pk, ÚO v Tachově. Podle ohlasů se tento
den nepochybně povedl a za jeho realizaci patří poděkování jak panu Zajíčkovi – vedoucímu
AZH Pk, tak i starostovi OSH Tachov, p. Pechátovi. Na následném jednání v odpoledních
hodinách pak pan Oldřich Zajíček oznámil, že dále se již necítí na funkci vedoucího AZH a
tuto funkci uvolňuje. Za jeho poctivou a úspěšnou práci v této funkci mu KSH Pk srdečně
poděkoval. Novým vedoucím AZH Plzeňského kraje byl následně zvolen pan Albert Jíra.
V letním období 2016 proběhla řada letních táborů MH. Je potěšitelné, že tentokrát
nenastal případ, že by se dotace ze SH ČMS musela za nedodržení požadavků na kvalifikaci
vedoucích a dalších nezbytných provozních náležitostí vracet.
V r. 2016 se scházelo vedení KSH podle potřeby, řešily se aktuální události. Jednou
z „kauz“, která se nedaří jednoznačně „dotáhnout do žádoucího stavu“ je případ chotěšovské
expozice dobrovolného hasičstva v Pk. Jednání o statutu hasičského muzea bylo na programu
VV v září letošního roku a, bohužel, většina zástupců z OSH se vyjádřila proti jeho
provozování pod hlavičkou KSH. K tomu se rozvinula diskuse, která poté pověřila starostu
KSH a Petra Jůzka jednáním, jak se s tímto problémem vypořádat. Dne 24. října 2016 se
uskutečnilo jednání se starostou obce Chotěšov. Obec Chotěšov je majitelem objektu, kde je
expozice umístěna. Jednání se dále zúčastnili i představitelé občanského sdružení „Klášter
Chotěšov“, zástupci KSH Pk Ing. Jan Majer a Petr Jůzek a zástupce SDH Chotěšov.
Výsledkem jednání bylo vytvoření programu provozu expozice v sezóně roku 2017, kterou

obec Chotěšov akceptovala. Expozice dobrovolné požární ochrany Plzeňského kraje je na
jednom z nejnavštěvovanějších míst v kraji – v areálu chotěšovského kláštera – národní
kulturní památky - který v sezóně navštíví tisíce lidí.
Ing. Jan Majer, starosta KSH Pk

