
ZLÍNSKÝ KRAJ 

Práce a akce KSH jsou zajišťovány v souladu se schváleným plánem činnosti na rok 

2016 Vedením a Výkonným výborem KSH spolu s krajskými odbornými radami a KKRR a 

ve spolupráci všech okresních sdružení v rámci Zlínského kraje. Velmi dobrá je spolupráce 

s HZS Zlínského kraje a to hlavně při zabezpečení krajských soutěží. Finančně velmi výrazně 

podporuje práci KSH a jednotlivých OSH Zlínský kraj. 

Začátkem roku 2016 byla ve všech okresech Zlínského kraje úspěšně dokončena přeregistrace 

všech organizačních jednotek z občanského sdružení na pobočné spolky. 

 

První velkou akcí byla XXIII. mezinárodní hasičská pouť na Svatém Hostýně 

v sobotu 30. dubna 2016. Opět po roce se zde setkali hasiči z celé České republiky se svými 

zahraničními kolegy ze Slovenska, Chorvatska a Polska. Po nástupu se průvod pod velením 

Ing. Vladimíra Hanáka a za doprovodu dechové hudby „Provodovjané“ přesunul před 

baziliku Nanebevzetí Panny Marie, kde  po uvítání arcibiskupa a hostů pozdravil přítomné 

starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, generální ředitel HZS ČR Brig. Gen. Drahoslav Ryba a 

senátor Jiří Čunek. 115 historických praporů ze 127 registrovaných sborů dobrovolných 

hasičů přivedlo tisíce účastníků poutě do baziliky a jejího nejbližšího okolí. Mši svatou 

celebroval arcibiskup olomoucký, mons. Jan Graubner 

Tradičně při příležitosti svátku sv. Floriána byla přijata delegace 50 vybraných 

hasičských funkcionářů a sportovců hejtmanem Zlínského kraje MVDr. Stanislavem 

Mišákem. Účastníci obdrželi jako výraz poděkování za dlouhodobou a obětavou práci a 

dosažené sportovní výsledky pamětní medaile a pamětní list Zlínského kraje.  

 

V jednotlivých okresních sdruženích je maximální pozornost věnována vzdělávání a 

praktické přípravě vedoucích mládeže a následné práci s nejmladší generací registrovaných 

členů. To se projevuje v rostoucím počtu družstev a jednotlivců, zapojených do postupových 

soutěží mladých hasičů a dorostu.  Nejlepší z nich dosahují výborných výsledků na celostátní 

i mezinárodní úrovni a jsou zařazeni do reprezentačních družstev nejen mladých hasičů, ale i 

dospělých. 

K nejlepším výsledkům, dosaženým v průběhu roku 2016, patří: 

MČR Plamen – 5. místo SDH Prostřední Bečva v celkovém hodnocení 

1. místo v disciplíně štafeta dvojic 

2. místo v disciplíně požární útok 

Jednotlivci: Pavel Růčka, SDH Prostřední Bečva  

1. místo v disciplíně běh na 60 m s překážkami 

1. místo v disciplíně štafeta dvojic 

2. místo v disciplíně požární útok 

MČR Dorostenky – 3. místo SDH Morkovice v celkovém hodnocení 

3. místo v disciplíně štafeta 4x100 m 

Mladší dorost Veronika Sklářová, SDH Vigantice – 3. místo v celkovém hodnocení 

Starší dorost:  Dominika Klvaňová, SDH Oznice  

2. místo v celkovém hodnocení 



1. místo v disciplíně dvojboj 

2. místo v disciplíně běh na 100 m s překážkami 

 

MČR Dorostenci – 1. místo SDH Oznice v celkovém hodnocení 

1. místo v disciplíně štafeta 4x100 m 

1. místo v disciplíně běh na 100 m s překážkami 

3. místo v disciplíně požární útok 

Daniel Klvaňa – 1. místo běh na 100 m s překážkami 

Vojtěch Klenka - 2. místo běh na 100 m s překážkami 

 

MČR v PS – 3. místo SDH Juřinka v celkovém hodnocení 

Daniel Klvaňa, SDH Oznice  

2. místo běh na 100 m s překážkami 

1. místo výstup na cvičnou věž 

 

VII. MČR v tradičních disciplínách CTIF zvládla tři družstva mužů z Vlčnova, ženy 

obsadily druhé místo. Na XVI. mezinárodní soutěž CTIF 2017 (hasičská olympiáda) 

v rakouském Villachu postupují ženy SDH Vlčnov, muži SDH Vlčnov M1 a M3 a starší 

žákyně SDH Zádveřice. 

MČR  v disciplínách TFA - Zbyněk Kadlčík z SDH Kněžpole obsadil 2. místo v kategorii 

nad 35 let a 3. místo v absolutním pořadí.  

 

Mistrovství světa dorostu Ostrava 17. – 21. 8. 2016 

 

Ženy: Petra Chovancová, SDH Horní Lideč 

Celkové umístění družstva žen  3. místo 

 

Dorostenky: 

Kateřina Borovičková – SDH Morkovice, mladší dorostenka – A tým ČR 

běh na 100 m s překážkami: základní kolo – 1. místo 17,99 s (světový rekord) Celkové 

umístění družstva dorostenek  3. místo 

 

Kamila Krejčí – SDH Morkovice, střední dorostenka – A tým ČR 

výstup do 2. podlaží cvičné věže: základní kolo – 1. místo 7,88 s, finále – 3. místo 

běh na 100 m s překážkami: základní kolo – 1. místo 17,44 s, finále – 4. místo  

požární útok (post košařky): 2. místo 

Celkové umístění družstva dorostenek: 3. místo 

 

Zuzana Žemžulová – SDH Morkovice, starší dorostenka – B tým ČR 

štafeta 100 m s přek. (post hašení): 3. místo 

Celkové umístění družstva dorostenek: 4. místo 

 

Dominika Klvaňová – SDH Oznice, starší dorostenka – A tým ČR 



požární útok 2. místo 

Celkové umístění družstva dorostenek 3. místo 

 

Muži: František Kunovský, SDH Nemětice, Radek Chmela, SDH Francova Lhota 

Celkové umístění družstva mužů: 3. místo 

František Kunovský: 3. místo ve štafetě na 400 m s překážkami 

 

Dorostenci:   Daniel Klvaňa, Lukáš Gerža, Adam Bartoň, Martin Holčák – SDH Oznice, 

Michal Lejska – SDH Prostřední Bečva  

Celkové umístění družstva dorostenců: 2. místo 

Daniel Klvaňa 1. místo ve výstupu na cvičnou věž 

1. místo ve štafetě na 400 m s překážkami 

2. místo požární útok 

Lukáš Gerža 1. místo ve štafetě na 400 m s překážkami 

  2. místo požární útok 

  2. místo běh na 100 m s překážkami 

 

Vyvrcholením soutěžního roku v rámci Zlínského kraje jsou výběrové pohárové 

soutěže nejlepších družstev mladých hasičů a dospělých s garancí a záštitou hejtmana a 

ředitele HZS. Již 15. ročník soutěže „O zlatý pohár hejtmana Zlínského kraje“ proběhl ve 

Velkém Ořechově. Zvítězily ženy z Komárovic a muži z Pravčic. 13. ročník soutěže „O 

pohár ředitele HZS Zlínského kraje“ se konal v Šumicích a vítězi se stali mladší žáci 

z Oznice a starší žáci z Prostřední Bečvy. 

 

Bohatá je i činnost zasloužilých hasičů. V průběhu roku probíhají jednání okresních 

aktivů, společná setkání s návštěvou zajímavých míst v regionu a již tradiční rekreace na 

Horní Bečvě, kterého se zúčastnilo 46 ZH s partnery. Největší akcí bylo krajské setkání ZH ve 

Velehradě, jehož pravidelnými účastníky jsou hejtman Zlínského kraje a ředitel HZS 

Zlínského kraje. Letošní setkání navštívil i senátor Ivo Valenta, starosta SH ČMS, vedoucí 

celostátního Aktivu ZH a řada dalších hostů, kteří ocenili dlouholetou práci a přínos nositelů 

titulu ZH pro společnost. Neformální část s krásným koncertem dechové hudby Mistříňanka 

završila další perfektně připravené setkání zasloužilých hasičů Zlínského kraje. 

 

V průběhu roku jsme realizovali netradiční akci a to projekt „Junior Univerzita – 

vzdělávání mladých záchranářů“. Realizátorem byla Ústřední hasičská škola SH ČMS v 

Jánských Koupelích. Projekt, garantovaný SH ČMS – Krajským sdružením hasičů Zlínského 

kraje, byl součástí snahy vzbudit u mladých hasičů zájem o techniku, studium technicky a 

přírodovědně zaměřených oborů a přesvědčit je o tom, že jsou lákavé, perspektivní a 

využitelné v praxi. Navíc témata souvisela s činností záchranářů, kteří mají ve společnosti ten 

nejvyšší kredit, což je jistě také motivující. Junior univerzita byla koncipována jako 

multidisciplinární, jelikož oblast, zaměřená na záchranářství, spojuje mnoho z techniky a 

přírodovědných oblastí. Výuka byla plánována s důrazem na praktickou činnost, a proto bylo 

využito i laboratoří VŠB-TU Ostrava, zařízení a dílen Střední průmyslové školy Hranice a 

Střední školy techniky a služeb v Karviné.  



 

K závěru se blíží velmi významná akce a to vydání knih o historii dobrovolných 

hasičů ve všech okresech Zlínského kraje. Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín knihy již vydaly, 

Kroměříž má pracovní verzi vytištěnou, probíhá závěrečná redakce a korekce textů. Chceme 

tímto krokem zanechat pro budoucí generace něco konkrétního a prezentovat výsledky 

dobrovolné práce současné generace hasičů a našich předchůdců. 

 

V říjnu 2016 se 34 hasičů zúčastnilo exkurze do sídla Evropského parlamentu ve 

Štrasburku. Tuto akci nabídla a zprostředkovala europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová jako 

formu poděkování za dlouhodobou dobrovolnickou činnost pro funkcionáře ze všech okresů 

Zlínského kraje. 

 

Velmi dobrá je spolupráce s HZS Zlínského kraje, který spolupracuje při zajištění 

plánovaných okresních a krajských akcí, poskytuje prostory pro jednání a podílel se i na 

zajištění projektu „Junior Univerzita – vzdělávání mladých záchranářů“. 

 

Všechny uvedené aktivity jsou výrazně podpořeny neinvestiční dotací z rozpočtu 

Zlínského kraje a to jak na činnost okresních sdružení, tak i na akce, pořádané sbory. Finanční 

prostředky jsou poskytovány na zajištění hasičských poutí, soutěží mladých hasičů a 

dospělých, údržbu historické techniky a oslavy výročí založení SDH. Ze strany poskytovatele 

dotace jde o formu podpory a poděkování za aktivity dobrovolných hasičů v kraji. Úroveň 

finanční podpory chce Zlínský kraj udržet i do budoucna. 

 

 

Ing. Josef Bernátík 

starosta SH ČMS - KSH Zlínského kraje 

 


