
JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

Krajské sdružení hasičů  Jihomoravského kraje je čtvrtým největším krajským 

sdružením v  České republice. V našem kraji máme 7 Okresních sdružení hasičů a 570 Sborů 

dobrovolných hasičů.  K 31. 12. 2016 činí naše členská základna  28 374 členů, z toho je 17 

740 mužů, 4 774 žen a 5 860 mladých hasičů do 18 let. Naše základní články, kterých je 570, 

mají zastoupení téměř v každé obci (673) nebo městě (49). Naším největším okresem je OSH 

Blansko se 150 sbory a 8 537 členy, následuje  OSH Znojmo se 139 sbory a  4 761  členy, 

dále  OSH  Vyškov se 77 sbory a 4 376 členy, OSH Brno  - venkov  se  69  sbory a 4 043 

členy, OSH Hodonín se 63 sbory a 3 404 členy, OSH Břeclav se 49 sbory a 2 096 členy a jako 

poslední OSH  Brno – město s 23 sbory a 1 157 členy.  

  Během letošního roku  dobíhala stále ještě registrace našich SDH. Až na několik málo 

výjimek je dokončená. V rámci KSH JMK působí  tři odborné rady  represe, prevence a 

mládeže. Dále se můžeme pochlubit velmi dobře činným Aktivem zasloužilých hasičů a 

fungující krajskou kontrolní a revizní radou.   

Rada represe v letošním roce zajišťovala společně s okresními odbornými radami 

získání odbornosti Hasič  II. stupně. Společně s OSH Blansko se podílela na zabezpečení KK 

PS a prvního krajského kola TFA „nejsilnější hasič“ ve Strážnici.    

Rada prevence zajišťuje v okresech, kde působí OORP školení odbornosti Preventista,  

školení  pro širokou veřejnost,  a připravila vyhodnocení krajského kola PO očima dětí.  

Rada mládeže jako každý rok zajišťuje krajské kolo hry Plamen a dorostu a působí  

metodicky na OORM. 

Aktiv Zasloužilých hasičů JMK podporuje aktivně svoje Okresní aktivy a jako každý 

rok i letos v měsíci červnu proběhl ozdravný pobyt v Jánských Koupelích. Aktiv ZH JMK se 

uskutečnil 15. října v Brně-Tuřanech. 

Všechny rady zasedají pravidelně a dle potřeby v zasedací místnosti HZS JMK nebo  

na hasičských zbrojnicích našich sborů.  

VV KSH JMK zasedal během uplynulého období šestkrát. Vedení se scházelo dle 

potřeby. KSH JMK nemá žádné zaměstnance, proto je provozní den stanoven na úterý od 

15.00 – 18.00 hodin a podle potřeby i čtvrtek.  

Jak jsem již zmínila, proběhla v našem kraji postupová kola hry Plamen, kterou 

zajišťovalo OSH Hodonín, dorostu pod bedlivým okem OSH Břeclav, a PS, které vzorně 

zajišťovalo OSH Blansko. Všem OSH podílejícím se na zabezpečení krajských kol patří  

poděkování. V letošním roce se jako jediný kraj můžeme pochlubit prvním krajským kolem 

v TFA a společnou soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Ta 

proběhla ve spolupráci s HZS JMK a ÚO Brno-venkov v Tišnově.  

Koncem dubna letošního roku se v našem kraji pod záštitou hejtmana Jihomoravského 

kraje JUDr. Michala Haška setkali starostové krajských sdružení ČR. V prostorách HZS JMK 

v Tišnově proběhlo dvoudenní pracovní setkání. Moji kolegové, krajští starostové hodnotili 

velmi kladně program celého setkání, vstřícnost a podporu JMK a HZS JMK. Na programu 



bylo seznámení s činností krajských sdružení, PANEL působící v JMK (jsme jeden z mála 

krajů, kde tato NNO funguje a Sdružení se do činnosti PANELu  zapojuje)  a setkání s naším 

hejtmanem. Zástupce vzdělávacího zařízení nás seznámil s náplní kurzů a provozu centra 

v Tišnově. 

Začátek měsíce května nás přivítal krásným slunečným počasím. V Brně-Tuřanech se 

za účasti 42 SDH a 35 praporů uskutečnila První krajská hasičská pouť. Příprava této akce 

trvala hlavním organizátorům SDH Brněnské Ivanovice a sborům Holásky, Chrlice, Slatina a 

Těšany téměř půl roku. Počasí nám přálo a jen doufám, že si všichni zúčastnění hasiči svátek 

sv. Floriána v Tuřanech a našem poutním kostele užili. 

Květen patřil  také přípravě a samotnému průběhu cvičení JMK „Dálnice 2016, kde 

jsme měli 35 účastníků z řad SDH. Z těchto našich členů bych chtěla za pomoci OSH, která se 

do této akce zapojili − Brno-město, Brno-venkov, Břeclav a Blansko, vytvořit stálou skupinu 

pro působení v PANELu.  

Od června probíhala  jednotlivá krajská kola soutěží. 

V republikových kláních nás reprezentovali tito zástupci: 

 

Plamen SDH Bořitov     8. místo 

Dorostenci   SDH Mistřín    2. místo 

Dorostenky  SDH Senetářov   8. místo    

PS muži SDH Mistřín     6. místo 

PS ženy  SDH Ivanovice na Hané    7. místo 

 

Za reprezentaci všem  jmenovaným sborům děkujeme! 

Letní měsíce patří tradičně výročím SDH, slavnostem a místním soutěžím či soutěžích 

v ligách, táborům apod. 

Významnou událostí letošního léta bylo také MČR v PS Brno 2016. 

I když z velké většiny přípravu a samotný průběh mistrovství zajišťovalo HZS JMK i 

naše krajská organizace přispěla ke zdárnému průběhu mistrovství.  V technické četě 

pracovalo 15 členů, v organizačním týmu jsme měli také 8  zástupců.   

Počátkem měsíce října se uskutečnilo MČR TFA dobrovolných hasičů ve 

Štramberku, kde zástupci JMK vybojovali zlato. Nesmírně si tohoto úspěchu vážíme. V 

podzimních měsících proběhla  na okresech ZPV a místní soutěže. V sobotu 3. prosince 2016 

se uskutečnilo výjezdní zasedání VV KSH JMK a současně i školení členů VV a vedoucích 

KOR. Na programu bylo prohloubení orientace ve stanovách, dotační programy, 

Stejnokrojový předpis apod. 



 

Velmi dobře se i nadále rozvíjí spolupráce s  Trnavskou dobrovolnou požární 

ochranou. Zástupci KSH se  několikrát setkali při významných událostech, soutěžích, 

cvičeních jednotek apod. a při práci s mládeží.  Spolupráce je na velmi dobré úrovni také 

s HZS JMK v čele s Ing. Jiřím Pelikánem. Zde je naše spolupráce založena nejenom na 

pomoci při zajišťování našich akcí, ale při školeních, metodické pomoci a zejména pak při 

práci s jednotkami SDH. 

Nemohu zapomenout na spolupráci s Jihomoravským krajem v čele s  hejtmanem 

Michalem Haškem. Za posledních osm let se tato spolupráce významně prohloubila, a to v 

mnoha směrech. JMK nás podporuje v naší činnosti s mládeží, naše sportovní akce, akce 

našich SDH jako výročí, memoriály a slavnosti. Nemalou měrou nás podporuje i formou 

dotací na činnost KSH JMK. Na přelomu roku 2015 – 2016 JMK poskytl KSH JMK dotaci na 

zakoupení užitkových vozidel OSH Brno-město, Břeclav a Vyškov a také osobního 

automobilu pro KSH. Významnou měrou se zasloužil o dotační program  pro JSDH. Zde  

jdou částky do astronomických výšek.  

Samozřejmostí je účast představitelů JMK na akcích dobrovolných hasičů počínaje  

výcvikem, sportovních soutěží dospělých i mládeže a dalších aktivit pořádaných 

dobrovolnými hasiči. Svoji podporu hejtman našeho kraje zvýraznil i vstupem do řad 

dobrovolných hasičů.  

Převážná část členů SDH je zároveň členy JSDH obcí, které jsou naší nedílnou 

součástí, byť je zřizuje obec. Jednotek  SDHO v Jihomoravském kraji, které jsou tvořeny ze 

členů SH ČMS JMK je velká většina. Samozřejmostí je školení členů zásahových jednotek, 

velitelů, strojníků, obsluhy motorových pil, nositelů  dýchací  techniky a dalších odborností 

pro práci v JSDHO, tak aby její členové splňovali všechny požadavky. Další činností je 

údržba techniky, výstroje a výzbroje.  

Nemusím zdůrazňovat,  že přípravou a výcvikem mládeže si vychováváme nové členy 

nejen pro sbory, ale i do zásahových jednotek obcí. Dobrovolní hasiči jsou v našich obcích 

nositeli společenského života, významně se podílejí na výchově mládeže a pomáhají všude 

tam, kde je potřeba.  Naši členové vykonávají svoji činnost dobrovolně a bez náhrady, 

mnohdy na úkor rodiny. Děkuji tímto všem dobrovolným hasičům za jejich odvedenou práci a 

jejich rodinám za výdrž a podporu naší činnosti. 
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