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Vážení přátelé,

je pro mě velmi zvláštní psát první řádky do výroční zprávy Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska. O to více v době, kdy se stále celosvětově neumíme 

vypořádat s pandemií koronaviru, kdy nutná omezující opatření ovlivňují celou 

společnost, dobrovolné hasiče nevyjímaje. Ohlédnutí za minulým rokem však 

z pohledu našeho sdružení skýtá i řadu zajímavých aktivit, vydařených setkání, 

vzdělávacích seminářů i akcí pro veřejnost.

Jsme komunita, která vždy dokázala být tam, kde to bylo potřeba, nezištně 

a dobrovolně. Kdykoliv v minulosti, stejně tak, jako v uplynulém roce. Ochota 

a nadšení desítek tisíc dobrovolníků umožnili rozvíjet činnost i přes velmi složité 

období. O to více je nutné neustále udržovat a připomínat vysoký morální kredit 

našich členů a členek. Naše smýšlení a postoje mohou být užitečným příkladem 

ostatním. 

V roce 2021 celá řada dobrovolných hasičů odvedla velký kus dobré práce, mnozí 

se zachovali statečně, někteří dokonce hrdinsky. Každý dle svých možností 

a schopností, v té které oblasti naší činnosti, kterou si zvolili.

Každá odvedená práce a každý pozitivní čin jsou pro mě důležité a záslužné 

skutky. Od zásahové činnosti našich členů v jednotkách sborů dobrovolných 

hasičů obcí, přes výchovu mladé generace, sportovní a pohybovou zdatnost, 

běžnou spolkovou činnost, která utváří komunitní i veřejný život ve městech 

a obcích, až po spontánní dobročinnost a péči o naši historii. Oceňuji každého, 

kdo přiložil ruku k dílu, za odvahu, vytrvalost a víru v dobré věci.

Velký dík patří také našim partnerským organizacím, institucím, firmám i jednot-

livcům, kteří podporují sdružení hasičů v jeho službě veřejnosti.

V loňském roce mnoho z nás ztratilo své blízké a přátele. Udržujme vzpomínky 

na ty, kteří již nejsou mezi námi, je to pro nás jediné věčné pojítko k uchování 

všeho dobrého, co nás naši blízcí naučili.

V červenci roku 2021 se v Brně uskutečnil VI. sjezd našeho sdružení. Zvolil nové 

vedení, výkonný výbor i ústřední kontrolní a revizní radu. Na jakékoliv hodnocení 

SlOVO StAROStky
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této volby je z mého pohledu příliš brzy, o to více, že nenáleží mně, ale vám. Za 

sebe mohu s klidným svědomím říci, že mým klíčovým motivem bylo, je a bude 

nebýt lhostejná a pokusit se měnit věci k lepšímu, aby se každému v našem 

sdružení žilo dobře a za co nejlepších podmínek.

Máme před sebou důležité úkoly. Nemůžeme a ani nechceme předstírat, že vše 

zvládneme bez vás, našich členů a členek. Potřebujeme vaši pomoc, podporu 

a důvěru v cíle a systém, který jsme si vytyčili. Potřebuje ji celé SH ČMS, všichni, 

kdo z vlastní vůle pomáhají naší společnosti. Je pro nás důležité vědět co 

chceme a jak toho můžeme dosáhnout. Proto jsme připravili Zaměření činnosti 

SH ČMS 2021+. Je odrazovým můstkem pro návrhy koncepcí rozvoje jednotlivých 

odborných oblastí. Věřím, že v nadcházejícím roce najdeme dostatek sil nejen 

naplňovat naše závazky, ale i vůli pomáhat občanům naší země.

Ing. Monika Němečková

starostka Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska

Hlavní posláním Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je podílet se na vytvá-

ření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry, 

stejně jako součinnost při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných 

událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek. 

Dalším cílem je vytváření podmínek pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat 

zdravý rozvoj jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, 

mravních, sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti 

za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství, 

jako i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, 

ochrany obyvatelstva a dalších mimořádných událostí. 

Důležitým úkolem je rovněž podpora všeobecné sportovní činnosti svých 

členů s ohledem na zdravý rozvoj jejich osobnosti, intelektuálních a tělesných 

schopností a zvyšování fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny 

a zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu na ni. 

V neposlední řadě se sdružení snaží o organizaci a podporu ve vykonávání 

dobrovolnické činnosti.

POSlÁNÍ A cÍle 
SH ČMS

1
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ORgANiZAČNÍ StRuktuRA

přímé rozhodovací vztahy

přímé řídící vztahy

koordinace

nepřímé (smluvní) vztahy

Ústřední 
orgány

Sjezd SH ČMS

Shromáždění 
starostů 

OSH

Ústřední
kontrolní 
a revizní 

rada

výkonný
výbor

vedení

starosta

Kancelář 
SH ČMS

Ústřední
odborné 

rady,
Aktiv ZH

Krajské 
orgány

Shromáždění
delegátů OSH

Shromáždění 
představitelů 

OSH

Krajská
kontrolní 
a revizní 

rada

výkonný
výbor

vedení

starosta

Kancelář 
KSH

Krajské
odborné 

rady,
Aktiv ZH

Okresní 
orgány

Shromáždění
delegátů sborů

Shromáždění 
představitelů 

sborů

Okresní
kontrolní 
a revizní 

rada

výkonný
výbor

vedení

starosta

Kancelář 
OSH

Okresní
odborné 

rady,
Aktiv ZH

Ústřední hasičská škola
Bílé Poličany

Ústřední hasičská škola
táborová základna

Jánské Koupele

Okrskové
orgány

Valná hromada
okrsku

výbor 
okrsku

revizor

starosta

Orgány
sboru

Valná hromada
sboru

výbor 
sboru

revizor

starosta

•	 kolektiv mladých hasičů
•	 sportovní oddíl SDH
•	 skupina dobrovolníků  

pro ochranu obyvatelstva
•	 zájmové kolektivy  

a akademické skupiny

Centrum hasičského
hnutí Přibyslav

Stravovací a ubytovací 
zařízení

2
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je organizováno na územním principu. 

Obvody působnosti pobočných spolků – SDH, OSH, KSH − se zpravidla shodují 

s územně správním členěním ČR. 

Sdružení řídí výkonný výbor, za který jedná starosta nebo 1. náměstek sta-

rosty. Významná rozhodnutí jsou přijímána a schvalována výkonným výborem 

a shromážděním starostů OSH.

Shromáždění starostů OSH je stálým rozhodovacím orgánem sdružení, tvoří jej 

starostové OSH a starosta sdružení a s hlasem poradním členové výkonného 

výboru, starostové KSH, ředitel Kanceláře, ředitelé ÚHŠ, CHH a členové Ústřední 

kontrolní a revizní rady. Rozhoduje o ročních průběžných zprávách o činnosti 

a výsledku hospodaření, o ročním rozpočtu, o zásadních strategických roz-

hodnutích apod.

Výkonný výbor je složen ze zástupců všech krajů, starosty sdružení a jeho ná-

městků, vedoucích ústředních odborných rad a s hlasem poradním předseda 

ÚKRR, vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů a ředitel Kanceláře. Zajišťuje prová-

dění rozhodnutí sjezdu a shromáždění starostů OSH. Připravuje podklady pro 

shromáždění starostů. Určuje zaměření ústředních odborných rad, koordinuje 

činnost krajů.

Vedení je tvořeno starostou a jeho náměstky a s hlasem poradním také ředi-

telem Kanceláře. Vedení projednává a rozhoduje běžné záležitosti řízení sdru-

žení, záležitosti svěřené výkonným výborem, připravuje podklady pro jednání 

výkonného výboru.

Ústřední kontrolní a revizní rada je nejvyšším kontrolním orgánem SH ČMS. Rada 

je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná sjezdu a shromáždění 

starostů. Rada ani její členové nemohou zasahovat do činnosti orgánů sdružení. 

Členové nemohou být starosty nebo řediteli organizačních jednotek.

Ústřední odborné rady jsou stálými poradními pracovními orgány SH ČMS, které 

navrhují orgánům, které je zřídily, odbornou, popř. věcnou, organizační a právní 

stránku jednotlivých oborů činnosti SH ČMS a navrhují opatření k jejich řešení. 

V roce 2021 mělo sdružení:

ČleNSkÁ ZÁklAdNA

358 897 členů

7 637 sborů (SDH)

77 okresních sdružení

14 krajských sdružení

63 012 našich členů pracovalo v 6 250 JSDHO*

297 206 hasiči nad 18 let

219 315 muži

77 891 ženy

3 376 mladí hasiči 3–5 let

44 947 mladí hasiči 6–14 let

13 368 mladí hasiči 15–17 let

61 691 mladí hasiči do 18 let celkem

32 839 mládež 18–26 let

61 691 celkem 3–18 let

94 530 celkem členů do 26 let

3

*JSDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
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ČiNNOSt

„Máme dvě ruce.
Jednu, abychom pomáhali sobě.

Druhou, abychom pomohli druhým.“
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Mládež 4.1

A Výchovně-vzdělávací činnost mladých hasičů

SH ČMS je držitelem čestného titulu MŠMT ČR Organizace uznaná pro práci 

s mládeží na období 2016–2023. Titul byl původně udělen na roky 2016–2020, 

ale rozhodnutím MŠMT se platnost titulu prodloužila o jeden rok. V roce 2021 

byl titul úspěšně obhájen a SH ČMS se držitelem tohoto čestného titulu stala 

i na roky 2022–2023. 

Jsme členy České rady dětí a mládeže a Sdružení sportovních svazů ČR.

Plníme projekt Mladí hasiči 2021.

Na organizaci a realizaci akcí a aktivit celého projektu s dotační podporou MŠMT, 

se podílel Úsek mládeže Kanceláře SH ČMS, 14 krajských pobočných spolků, 77 

okresních pobočných spolků, 2 táborové základny a 2 484 sborů dobrovolných 

hasičů, respektive kolektivů mladých hasičů.
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kolektivy 
mladých hasičů

2 484

vedoucí s kvalifikací 8 997

mladí hasiči 6–18 let 58 315

přípravka 3–5 let 3 376

mládež 18–26 let 32 839

Volnočasové a vybrané aktivity počet akcí

pravidelné schůzky 75 116

dětí a mládeže

jednodenní akce 7 014

(114 792 dětí a mládeže)

vícedenní akce 2–6 dnů 1 144 

(20 099 dětí a mládeže)

Tábory

počet dětí

letní 318 8 219

zimní 15 252

celkem 333 8 471

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní setkání hasičské mládeže (2×) 

v Jánských Koupelích

105 dětí 
a mládeže

Zasedání Mezinárodní komise vedoucích mládeže CTIF 24. 6. on-line

Zasedání Mezinárodní komise vedoucích mládeže CTIF 26. 10. on-line
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Vzdělávání vedoucích a dalších 
dobrovolných pracovníků

počet

vzdělávací kurzy pro vedoucí a instruktory 

kolektivů mladých hasičů kvalifikačního stupně II a III

141

vedoucí, instruktoři 

a další dobrovolní 

pracovníci s dětmi a mládeží

proškoleno v 77 OSH 

a 8 KSH a Úsekem mlá-

deže Kanceláře SH ČMS

6 439

vedoucí a instruktoři

III. stupeň 4 208

II. stupeň 4 659

I. stupeň 130

Centrální vzdělávací akce termín počet osob

Školení hospodářů KSH 5. 10. 16

Garant vzdělávání pro úsek mládeže 29.–31. 10. 22

Vedoucí mládeže I. kvalifikačního stupně 12.–14. 11. 19

Specifické aktivity termín účastníci

1
Snižování dopadů 

pandemie Covic-19 

na děti a mládež

Vzdělávací dny (15krát) 453 účastníků

(382 dětí

71 vedoucích

a lektorů)

Letní školy 

instruktorů

Malé 

Svatoňovice

17. 7.-31. 7. 78 účastníků

(29 vedoucích 

a lektorů)
Jánské 

Koupele

24. 7.-7. 8.

Letní 

záchranářský 

kemp

SDH Běloves 29 dětí

23 vedoucích 

a lektorů

Specifické aktivity účastníci

2
Propojování 

neformálního 

a formálního 

vzdělávání

Junior univerzita

kraj Zlínský

35

(5 vedoucích, lek-

torů a kantorů)

Rescue campy

6krát

kraj Pardubický, 

Liberecký, 

Moravskoslezský, Zlínský, 

Karlovarský a Vysočina

191

spolupráce 

se 6 školami
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Specifické aktivity

3
Mezigenerační 

dialog

Probíhal převážně jako součást celoroční náplně pravidelných 

schůzek kolektivů mladých hasičů, dotační podporu v této 

oblasti čerpalo 6 SDH

Dobrovolnictví, zapojení do celorepublikových 
a partnerských projektů 

termín

Popálky, o.p.s. celoročně

Český den proti rakovině (Liga proti rakovině) 29. 9.

72 hodin (ČRDM) 14.–17. 10.

Recyklujte s hasiči (Elektrowin) celoročně

Ukliďme svět, ukliďme Česko celoročně

Propagace a publikační činnost

Dotisk publikací pro vzdělávací aktivity Úseku mládeže SH ČMS

Vydání publikace Filatelie pro mladé hasiče

Doplnění propagačních předmětů pro děti a mládež

Presentace na webových stránkách 

úseku mládeže

www.dh.cz

www.mladez.dh.cz

na Facebookových stránkách SH ČMS, 

Instagramu SH ČMS, v časopisech ARCHA 

a Alarm revue, v Hasičských novinách
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Spolupráce s Českou radou dětí a mládeže – Letní kempy

Projekt s dotační podporou MŠMT určený na podporu aktivit zaměřených na 

snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, 

které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku 

pandemie COVID–19.

Výchova a vzdělávání dětí a mládeže pro budoucí činnost v Jednotkách sborů 

dobrovolných hasičů obcí

Projekt z dotačního programu MV–GŘ HZS ČR zaměřený na podporu výchovné 

a vzdělávací činnosti na úseku práce s dětmi a mládeží v oblasti požární ochrany, 

ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci 

při mimořádných událostech.

Výcvik do Jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

TFA mladého hasiče (TFA z anglického Toughest Firefighter Alive, ve volném pře-

kladu „Nejtvrdší hasič přežije“), s dotační podporou uspořádáno 23 soutěží TFA.

Spolupráce se školami

Požární ochrana očima dětí a mládeže, soutěž organizovaná pro školská i mimo-

školská zařízení, zapsaná v Informativním seznamu soutěží a přehlídek MŠMT 

ČR, celkem 9 076 dětí z 328 škol, 380 SDH a 13 zájmových subjektů.

Počet dobrovolníků zapojených do projektu Mladí hasiči 2021 13 813

Ve spolupráci s ČRDM 80 letních kempů 1 513 dětí

B   Sportovní činnost mladých hasičů

Zapojená družstva do soutěží v klasických disciplínách CTIF a ostatních regi-

onálních soutěžích (ligy, memoriály a další)

Soutěže v ČR
CTIF 

v zahraničí
Ostatní

v zahraničí

mladí hasiči 4 407 0 7

dorost 968 0 4

počet sportovců do 18 let 40 239

počet rozhodčích 
sportovních soutěží mládeže

II. stupeň 2 265

I. stupeň 195

Mistrovství ČR hry Plamen v požárním sportu

Hra Plamen 6-15 let

26. 6.−27. 6. 2021 Jihlava

vítězové kolektiv MH z SDH Bludov

Olomoucký kraj

Postupové soutěže

Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu

dorost 13–18 let

3.−5. 7. 2021 Zábřeh

kategorie vítězové kraj/SDH

dorostenci družstva SDH Bludov Olomoucký kraj

dorostenky družstva SDH Bludov Olomoucký kraj

mladší dorostenci Martin Šulc Seč

střední dorostenci Vít Vymazal Morkovice

starší dorostenci Jakub Mikulík Býškovice

mladší dorostenky Anna Svorová Ratíškovice

střední dorostenky Anna Bendová Komárov

starší dorostenky Kateřina Mašková Ruda
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Mistrovství ČR dorostu v disciplíně výstup na věž

22. 8. 2021 Široký Důl

kategorie vítězové SDH

mladší dorostenci Martin Šulc Seč

střední dorostenci Adam Šíp Duchcov

starší dorostenci Petr Loukota Lhenice

mladší dorostenky Eliška Zaoralová Bludov

střední dorostenky Vendula Jílková Bludov

starší dorostenky Karolína Lefnerová Ostrava-Nová Ves

Český halový pohár v běhu na 60 metrů s překážkami

30.−31. 10. 2021 Praha

6.−7. 11. 2021 Jablonec nad Nisou

20.−21. 11. 2021 Ostrava

kategorie vítězové SDH

mladší chlapci Ondřej Volejník Chlumec nad Cidlinou

starší chlapci Vít Vymazal Morkovice

mladší dívky Valérie Králová Ostrava-Třebonice

starší dívky Vendula Jílková Bludov

počet závodníků celkem 801

Ostatní celostátní soutěže
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Český pohár v běhu na 100 metrů s překážkami

10. 7. 2021 Ostrava

17. 7. 2021 Praha

24. 7. 2021 Třebíč

31. 7. 2021 Bludov

7. 8. 2021 Kamenec

kategorie vítězové SDH

mladší dorostenci Michal Jindrák Vědomice

střední dorostenci Vít Vymazal Morkovice

starší dorostenci Dominik Andrée Kly

mladší dorostenky Veronika Fricová Mistřín

střední dorostenky Vendula Jílková Bludov

starší dorostenky Šárka Hájková Úněšov

celkem závodníků v dorostu 285

Kvalifikace družstev MH v disciplínách CTIF 
na XXIII. Mezinárodní soutěž mladých hasičů 

v disciplínách CTIF 2022

28. 10. 2021

Hradec Králové

kategorie postupující družstva

chlapci SDH Bludov

chlapci SDH Písková Lhota

dívky SDH Písková Lhota
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Mistrovství světa dorostu v požárním sportu

9.−15. 8. 2021    Čakovec, Chorvatsko

kategorie disciplína umístění

dorostenky celkové 1.

dorostenky štafeta 4 × 100 m 1.

dorostenky požární útok 1.

individuální úspěchy

kategorie disciplína umístění závodnice

mladší dorostenky běh na 100 m s překážkami 2. Veronika Fricová

SDH Mistřín

střední dorostenky běh na 100 m s překážkami 1. Tereza Chovancová

SDH Raškovice

střední dorostenky běh na 100 m s překážkami 2. Vendula Jílková

SDH Bludov

starší dorostenky běh na 100 m s překážkami 3. Lucie Ledvinová

SDH Úněšov

kategorie disciplína umístění

dorostenci celkové 2.

dorostenci štafeta 4 × 100 m 2.

dorostenci požární útok 1.

individuální úspěchy

kategorie disciplína umístění závodníci

střední dorostenci výstup na cvičnou věž 2. Adam Šíp

SDH Duchcov

střední dorostenci běh na 100 m s překážkami 2. Vít Vymazal

SDH Morkovice
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Hasičský sport 4.2

Oproti roku předchozímu bylo v roce 2021 možné uskutečnit více akcí, samo-

zřejmě za dodržování všech platných opatření. Mistrovství České republiky 

v požárním sportu bylo rozděleno na 3 individuální mistrovství – MČR ve výstupu 

na cvičnou věž 2021 v Širokém dole, MČR v běhu na 100 m s překážkami 2021 

v Ostravě a MČR v požárním útoku 2021 v Hradci Králové.

Počty sportovců

počet aktivních 

sportovců k 31. 12.

muži/chlapci ženy/dívky 

74 940 35 122

celkem 110 062
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Počty družstev v požárním sportu

OSH

Celkový počet 

sportovních 

oddílů SDH 

k 31. 12.

Počty družstev v postupových 

soutěžích (okresní kola) k 31. 12.*

Mládež 

(žáci + dorost)

Muži + ženy

Praha 22 9 7

Benešov 97 19 7

Beroun 26 26 11

Kladno 11 18 11

Kolín 30 10 7

Kutná Hora 10 18 13

Mělník 8 25 11

Mladá Boleslav 68 39 11
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OSH

Celkový počet 

sportovních 

oddílů SDH 

k 31. 12.

Počty družstev v postupových 

soutěžích (okresní kola) k 31. 12.*

Mládež 

(žáci + dorost)

Muži + ženy

Praha-východ 19 32 0

Praha-západ 10 12 0

Příbram 115 21 18

Rakovník 30 8 7

České Budějovice 174 48 12

Český Krumlov 39 9 7

Jindřichův Hradec 87 37 0

Písek 75 29 0

Prachatice 57 52 17

Strakonice 113 29 16

Tábor 112 64 0

Domažlice 44 0 0

Klatovy 167 63 0

Plzeň-město 10 0 0

Plzeň-jih 55 21 9

Plzeň-sever 46 44 0

Rokycany 35 24 11

Tachov 13 17 0

Cheb 6 11 0

Karlovy Vary 6 8 10

Sokolov 5 0 0

Děčín 12 10 0

Chomutov 14 9 11

Litoměřice 17 26 4

Louny 30 21 5

Most 4 9 7

Teplice 14 4 2

Ústí nad Labem 15 13 3

Česká Lípa 10 0 0

Jablonec nad Nisou 29 37 4

Liberec 79 15 6

Semily 89 37 4

Hradec Králové 54 40 3

Jičín 162 57 12

Náchod 40 12 11

Rychnov nad Kněžnou 42 60 17

Trutnov 29 18 15

Chrudim 84 50 14

Pardubice 45 12 5

Svitavy 90 83 18

Ústí nad Orlicí 121 72 24

Havlíčkův Brod 128 51 13

Jihlava 88 21 12

Pelhřimov 138 7 23

Třebíč 130 9 14

Žďár nad Sázavou 165 71 12

Blansko 10 83 7

Brno-město 11 28 0

Brno-venkov 47 64 8

Břeclav 25 8 7

Hodonín 45 31 16

Vyškov 35 48 9

Znojmo 43 54 18

Jeseník 30 21 6

Olomouc 50 1 4

Prostějov 169 52 0

Přerov 92 39 6

Šumperk 48 29 39

Kroměříž 72 18 0

Uherské Hradiště 29 26 0

Vsetín 63 76 19

Zlín 69 42 15

Bruntál 22 15 0

Frýdek–Místek 76 12 8
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Požární sport

V tomto roce bohužel nebylo možné s ohledem na vládní opatření uskutečnit 

postupová kola soutěže družstev mužů a žen v požárním sportu a s tím spojené 

MČR v požárním sportu.

Klasické disciplíny CTIF

kategorie soutěže v  ČR soutěže v zahraničí

počty 

zapojených 

družstev

muži 35 2

ženy 23 0

Karviná 24 28 16

Nový Jičín 25 22 7

Opava 91 19 13

Ostrava 27 27 11

Počty družstev v ostatních regionálních soutěžích (ligy, memoriály a další)

kategorie soutěže v  ČR soutěže v zahraničí

počty 

družstev

muži 5 219 27

ženy 2 450 30

Zapojená družstva do soutěží v klasických disciplínách CTIF 

a ostatních regionálních soutěžích (ligy, memoriály a další)

mladí hasiči dorost

soutěže v ČR 4 407 968

CTIF v zahraničí 0 0

ostatní v zahraničí 7 4

Rozhodčí požárního sportu

rozhodčí požárního sportu 2 437

rozhodčí instruktor 205

Rozhodčí sportovních soutěží mládeže

II. kvalifikační stupeň 2 265

I. kvalifikační stupeň 195

Trenéři

Trenér a Trenér požárního sportu III. 3 807

Trenér požárního sportu II. 100

*V roce 2021 se neuskutečnila všechna okresní kola postupových soutěží z důvodu koronaviru.
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Celkoví vítězové MČR ve výstupu na cvičnou věž 2021

kategorie závodníci SDH čas

muži Jan Vyvial Kozlovice 14,04 s

ženy Kamila Bartošková Horní Cerekev 07,68 s

starší dorostenci Petr Loukota Lhenice 11,67 s

starší dorostenky Karolína Lefnerová Ostrava-Nová Ves 07,99 s

střední dorostenci Adam Šíp Duchcov 07,59 s

střední dorostenky Vendula Jílková Bludov 08,07 s

mladší dorostenci Martin Šulc Seč 07,89 s

mladší dorostenky Eliška Zaoralová Bludov 08,58 s

Celkoví vítězové MČR v požárním útoku 2021

kategorie SDH čas rekord

muži Seč 15,45 s

ženy Chválenice 22,84 s národní rekord

Celkoví vítězové MČR v běhu na 100 m s překážkami 2021

kategorie závodníci SDH čas

muži Daniel Klvaňa Oznice 15,75 s

ženy Karolina Vyvialová Karviná-Hranice 16,32 s
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MČR v klasických disciplínách CTIF proběhlo v neděli 26. září 2021 ve Dvoře 

Králové nad Labem. Bylo to již jedenáctý ročník Mistrovství České republiky 

v klasických disciplínách CTIF. Této soutěže se zúčastnilo 16 družstev, 6 družstev 

žen a 10 družstev mužů. Jelikož v zahraničí mají také svá opatření proti šíření 

covid-19, nemohlo se zúčastnit žádné zahraniční družstvo. Výsledky tohoto 

ročníku byly následující:

MČR v klasických disciplínách CTIF 2021

kategorie A družstvo

muži SDH Frýdek

ženy SDH Písková Lhota

kategorie B družstvo

muži HZS Královéhradeckého kraje

ženy SDH Velké Meziříčí

Liga CTIF 2021

soutěž datum

Hradecký pohár 28. 8.

Pražský pohár 29. 8.

O pohár města Velké Meziříčí 11. 9.

Celkoví vítězové ligy v klasických disciplínách CTIF

kategorie A družstvo

muži SDH Chlumec nad Cidlinou

ženy SDH Písková Lhota A

kategorie B družstvo

muži HZS Královéhradeckého kraje

ženy SDH Nová Paka

Český pohár v běhu na 100 metrů s překážkami 2021  

místo datum

Ostrava 10. 7. 2021

Praha 17. 7. 2021

Třebíč 24. 7. 2021

Bludov 31. 7. 2021

Kamenec 7. 8. 2021

Celkoví vítězové Českého poháru 2021

kategorie závodníci SDH

muži Patrik Kligl Bělovec

ženy Karolina Vyvialová Karviná-Hranice

mladší dorostenci Michal Jindrák Vědomice

střední dorostenci Vít Vymazal Morkovice

starší dorostenci Dominik Andrée Kly

mladší dorostenky Veronika Fricová Mistřín

střední dorostenky Vendula Jílková Bludov

starší dorostenky Šárka Hájková Úněšov
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V roce 2021 byl Ústřední odbornou radou prevence vyhlášen 47. ročník soutěže 

Požární ochrana očima dětí a mládeže (POODM). Organizátorem soutěže je tra-

dičně Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) a mohou se jí zúčastnit 

děti, žáci a mládež ve věku do 18 let v rámci činnosti školní i mimoškolní (Domy 

dětí a mládeže /DDM/, družstva mladých hasičů /MH/, skautské organizace 

apod.) Navzdory uzavření škol v souvislosti s pandemií koronaviru se podařilo 

oslovit poměrně vysoký počet dětí, i když ve srovnání s předchozími roky byl 

celkový počet přihlášených prací skoro o polovinu  nižší. Soutěž má stabilně tři 

části: literární, výtvarnou a část zpracovanou pomocí digitálních technologií (DT). 

Zároveň soutěž probíhá v několika věkových kategoriích. Literární a výtvarná 

část není určena jednotícím tématem, oproti tomu digitální část vždy nese je-

den spojující obsah. Pro rok 2021 tímto tématem bylo DOPRAVNÍ NEHODY NA 

ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH − NÁROČNÝ ÚKOL PRO HASIČE.

Konečné vyhodnocení republikového kola soutěže Požární ochrana očima dětí 

a mládeže za rok 2021 se uskutečnilo v pondělí 2. června 2021 v sídle SH ČMS 

v Hasičském domě v Praze a jejím vyhodnocením se po roce ujali členové ÚORP.  

Ani nepříznivý rok nic nezměnil na tom, že letošní práce, které se nám sešly, 

byly opět velmi zajímavé a kreativní. Všechny vítězné projekty byly následně 

zveřejněny na webu www.dh.cz. Doufáme, že hasičská profese bude pro všechny 

děti a mládež dostatečnou inspirací i pro další ročník.

Ceny zpracovatelům vítězných prací byly předány v Centru hasičského hnutí 

Přibyslav dne 25. června 2021.

Požární ochrana
očima dětí a mládeže
2021

4.3
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rok 2015 2016  2017  2018 

Počet zúčastněných dětí celkem 38 882 38 119 36 340 35 195 

Počet zúčastněných škol 1 076 1 032 1 056 904 

z toho mateřských 441 437 476 404 

základních 599 575 558 486 

středních 36 20 22 14 

Počet zúčastněných SDH celkem 598 644 642 747 

Počet zúčastněných jiných subjektů 

pracujících s dětmi a mládeží (DDM, 

zájmové kroužky) 

25 11 24 38 

Represe

Členové Ústřední odborné rady represe se v uplynulém období sešli na dvou 

řádných jednání. Ostatní jednání, která nebylo možno uskutečnit v návaznosti 

na omezení při pandemické situaci, byla provedena Per rollam. Účast členů rady 

na jednáních byla 95%. Případná neúčast členů, je vždy řádně omluvena a je 

ve 100 % zapříčiněna nemocí. Ústřední odborná rada represe pracuje v souladu 

s celoročním plánem. V rámci jednání byly řešeny mnohé úkoly či podněty, 

tak jak vyplývaly z jednání Výkonného výboru SH ČMS, či na základě podnětů 

nižších článků sdružení. 

Na přelomu roku opět vydala rada pro potřeby velitelů jednotek SDH obcí 

metodický dokument Výcvikový rok 2021. Dokument vychází z plánu zamě-

ření odborné přípravy na následující rok, který vydává GŘ HZS ČR. Plníme tak 

požadavek velitelů jednotek SDH obcí. V tomto roce jsme po třetí zpracovali 

k tomuto metodickému dokumentu i elektronickou prezentaci, jako podklad pro 

provádění odborné přípravy. 

V průběhu roku 2021 rada aktualizovala elektronické prezentace, které mají 

za úkol velitelům jednotek požární ochrany, doplnit informace o odškodnění 

dobrovolných hasičů v případě újmy. Všechny tyto materiály jsou volně dostupné 

na webu www.dh.cz. 

Aktiv vedoucích odborných rad represe  OSH a KSH 

Aktiv nebylo možno provést z důvodu pandemie prezenčně. Jsme přesvědčeni, 

že presenční účast na akci je klíčová, zejména pro výměnu názorů a zkušeností. 

Proto jsme upustili od úmyslu organizovat aktiv elektronicky či jinou formou 

přenosu dat. 

Zkoušky specializací HASIČ I. st. 

Zkoušky specializace Hasič I. stupně se v roce 2021 nekonaly z důvodu pan-

demické situace.

Služební kynologie SH ČMS

V roce 2021 bylo u SH ČMS registrováno celkem dvanáct družstev psovodů 

a jedno družstvo psovodů – čekatelů. Po dohodě s bývalým velitelem SDH Horní 

Sloupnice, bylo toto družstvo vyřazeno pro dlouhodobou nečinnost. 

4.4
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rok  2019 2020 2021 celkem 

Počet zúčastněných dětí celkem 32 228 21 320 9 076 211 160 

Počet zúčastněných škol 934 783 328 6 113

z toho mateřských 402 335 134 2 629

základních 404 435 182 3 238

středních 16 12 10 130

Počet zúčastněných SDH celkem 676 568 380 4 255

Počet zúčastněných jiných subjektů 

pracujících s dětmi a mládeží (DDM, 

zájmové kroužky) 

24 22 13 157 
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V současné době tak evidujeme družstva psovodů u těchto SDH: 

Rok 2021 byl u psovodů, stejně jako v ostatním oblastech našich životů, omezen 

v rámci boje proti nákaze COVID-19. To znamenalo částečné omezení jak vý-

cvikové činnosti, tak pořádání společných akcí. Byli jsme nuceni přesunout obě 

společná pracovní setkání i oslavu dvaceti let od založení psovodů u hasičských 

sborů na rok 2022.  

V době letních rozvolnění se podařilo zorganizovat veškerá naplánovaná pře-

zkoušení pro získávání odbornosti psovodů a Závod záchranných psů, který byl, 

stejně jako v minulých letech pořádán jako taktické cvičení složek IZS. Stejně tak 

některá družstva organizovala různé soutěže a simulace praktických nasazení. 

Vedení psovodů zastupovalo SH ČMS v orgánech ORR SH ČMS a MV-GŘ HZS 

a účastnilo se jejich jednání i přezkušovací činnosti. 

Všem členům družstev psovodů, náleží poděkování za jejich celoroční činnost, 

práci v družstvech a reprezentování SH ČMS na všech úrovních naší činnosti. 

Psovodů, kteří mají splněné požadavky pro praktické nasazení, pak patří velké 

ocenění za jejich celoroční připravenost, nezištnou pomoc a profesionalitu. 

SDH Bernartice nad Odrou

SDH Hejnice

SDH Horní Bříza

SDH Lhota

SDH Liteň

SDH Petrov nad Desnou

SDH Rynholec

SDH Svítkov-Popkovice

SDH Všechlapy

SDH Zbůch

SDH Zvole

SDH Želiv 2

SDH Žihle – čekatelé

Celostátní akce

V roce 2021 bylo připravováno Mistrovství ČR v disciplínách TFA. Mistrovství 

se konalo ve Svitavách. Realizace akce byla velmi náročná, zejména z důvodu 

zajištění protipandemických opatření. Od počátku realizace bylo MČR v TFA 

připravováno ve dvou variantách. Prvá varianta se týkala absolutního rozvolnění 

restrikcí. Mistrovství by pak probíhala naprosto bez omezení. Druhá varianta 

zamýšlela, že bude soutěž omezena jistými pravidly ve vztahu k návštěvnosti 

akce. Odehrávala by se v náhradním prostoru, který by nebyl značně exponovaný, 

jako v centru okresního města. Druhá vlna však dopadla na společnost tak 

razantně, že nebylo možno organizovat soutěž ani v omezeném pojetí příprav. 

Vzhledem k rozvolnění pravidel a v souladu s vládními nařízeními, bylo MČR 

provedeno podle prvé varianty s drobnými omezeními a opatřeními.

Druhou akcí pak bylo Mistrovství ČR ve vyprošťování osob z havarovaných 

vozidel. VI. mistrovství ČR jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve vypro-

šťování u dopravních nehod, které se konalo 25. září 2021 v Praze na Výstavišti 

v Holešovicích

Pořadí družstev:

MČR VDN 2021 bylo koncipováno jako spojení dvou významných akcí Memoriál 

JUDr. Františka Kohouta a Mistrovství ČR ve vyprošťování osob z havarovaných 

vozidel dobrovolných hasičů. Seminář pro účastníky mistrovství připravila ČAHD 

z.s. Seminář se konal 18. 9. 2021 od 14.00 hodin on-line vzhledem k epidemi-

ologické situaci. Prezentace byly komentovány jejími zpracovateli. Ze strany 

účastníků byl seminář hodnocen pozitivně. Celé mistrovství bylo ze strany pořa-

datelů perfektně zajištěno. Všichni zainteresovaní odvedli obrovský kus práce.

Technické čety na obou akcích pracovaly s velikým nasazením a obrovskou 

ochotou. Úroveň zúčastněných závodníků i jednotek JSDHO byla na velmi 

dobré úrovni. Činnost jednotlivých rozhodčích a figurantů byla profesionální 

a hodnotíme všechny kladně. Hladkému průběhu obou mistrovství, pomohla 

také několikaletá zkušenost v maximálním nasazení počtu rozhodčích a vyško-

lených figurantek. 

1. JSDHO Velešín

2. JSDHO Frýdlant

3. JSDHO Zbiroh
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Rada, hasičské školství a publikace

Někteří členové ústřední odborné rady represe se velmi úzce spolupodílejí na 

lektorské a organizační činnosti v rámci spolupráce s Ústřední hasičskou školou 

v Bílých Poličanech. Pandemická situace ovšem velice nepříznivě ovlivňuje prů-

běh odborné přípravy členů jednotek SDH obcí i členů SH ČMS nezařazených 

v jednotkách PO. V rámci bezpečnostní situace se snažíme minimalizovat 

přesun členů a jednotek po celém území ČR. Proto jsou některé požadované 

kurzy organizovány ÚHŠ a členy rady represe přímo v místech odkud požadavky 

na školení a kurzy vyžadují. Toto se osvědčilo a bude v následujícím roce více 

rozpracováno. 

V celoročním plánu činnosti rady jsme řešili i problematiku novelizace publikace 

pro školení a výcvik strojníků. Publikace je poplatná době jejího vzniku. V tuto 

chvíli jsou mnohé články manuálu archaické, neboť i oblast strojní služby jedno-

tek PO se dynamicky a velmi rychle vyvíjí. V roce 2021 byly zahájeny práce na 

aktualizaci publikace. V současné době jsou prováděny závěrečné korektury. 

V následujícím období chceme rozhodnout o formě publikace a materiálů. 

Totéž platí i o specializaci HASIČ I.–III. Rada zahájila konkrétní přípravy nove-

lizace celého odborně technického stavu věci. V ohledu na tuto specializaci 

je současná situace mnohem náročnější. Současná pandemická krize sebou 

zcela jistě přinese velké změny v mnoha směrech. Na tyto změny bude muset 

reagovat i směrnice na získání specializace. 

Strategický plán oblasti represe

V uplynulých letech jsme na všech stupních sdružení seznamovali velitele, členy 

jednotek a členy sborů o Strategickém plánu oblasti represe SH ČMS. Jedná 

se o dokument vyplývající z vládního dokumentu o řešení některých oblastí 

jednotek sborů dobrovolných hasičů a občanských sdružení působících na 

úseku požární ochrany. 

V roce 2021 jsme provedli revizi celého dokumentu, a především bilanci do-

sažených cílů před konáním VI. sjezdu v Brně. Veškeré krátkodobé úkoly byly 

splněny. Některé z nich, jakými jsou kupříkladu autoškoly v zařízeních HZS ČR, 

splněny byly, a však vývojem doby dochází k přehodnocení účelnosti. Naopak 

na dlouhodobých cílech je třeba stavět novou koncepci oblasti represe SH ČMS. 

V závěru roku probíhala intenzivní příprava dokumentu. Koncepce SH ČMS 2021+, 

potažmo dílčí dokument Koncepce podpory úseku represe SH ČMS 2021+, je 

zásadním prvkem v jednání s novými představiteli napříč politickým spektrem. 

Zásadní význam má dokument i pro jednání s novým vedením HZS ČR. Odborné 

veřejnosti bude představen v prvé dekádě roku 2022.
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Ostatní 

Statistika činnosti dobrovolných hasičů:

V uplynulém období jsme informovali, že Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-

ska, je jediným subjektem na úseku požární ochrany, který zahájil statistické 

sledování činnosti jednotek SDH obcí nasazovaných na zmírnění následků kli-

matických změn. V tomto nadále pokračujeme. I přes to, že v posledních dvou 

letech nejsme postiženi na celém území ČR katastrofálním suchem, vykazují 

dobrovolní hasiči značné zapojení v této oblasti. Do činnosti zmírnění následků 

klimatických změn již nepatří pouze řešení sucha. Kapitola se rozrůstá o řešení 

přírodních katastrof, jakými byla kupříkladu likvidace následků ničivých tornád 

na Jižní Moravě či v Ústeckém kraji. 

V roce 2020 jsme zahájili sledování dalšího významného bodu naší činnosti. 

Činnosti dobrovolných hasičů v době celosvětové pandemie. Máme za sebou 

čtvrtou vlnu pandemie. V roce 2021 bylo dobrovolné hasičstvo opět masivně 

nasazeno v boji s nákazou. Rok 2021 opět potvrdil rétoriku Sdružení hasičů 

Čech Moravy a Slezska. Rok 2021 opět posunul hranice činnosti členů SH ČMS. 

Nyní již nejsme zapojeni jako členové jednotek SDH obcí. Stále častěji jsou na-

sazováni i členové sborů dobrovolných hasičů. Už se nejedná jen o pomoc oso-

bám, obcím, společnostem, prostě každému ve všech směrech naší společnosti 

a hospodářství. Takovým novým fenoménem je podíl dobrovolných hasičů na 

základním fungování přetížených zdravotnických a sociálních zařízení. Zapojení 

dobrovolných hasičů v testování nakažených osob. Jsme zcela a úplně přesvěd-

čeni o překonání všech dosavadních čísel statistiky o zapojení dobrovolných 

hasičů. A to jak jednotek SDH obcí, tak i Sborů dobrovolných hasičů. 

Vzhledem k tomu byla provedena změna aktualizace Hlášení o činnosti Sboru 

dobrovolných hasičů. Změna sběru dat o činnosti SDH je nutná ve smyslu zís-

kávání aktuálních statistických čísel o současné činnosti členů SDH. A to jak 

na úseku krizového řízení, tak na úseku pomoci obcím a pandemické situace. 

Nejedná se o dublování statistiky HZS ČR. Přesná čísla o nasazení jednotek SDH 

obcí získáváme od HZS ČR. My však potřebujeme výstupy týkající se zapojení 

SDH do oblasti represe, ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Hlášení bylo 

upraveno a je i součástí elektronického sběru dat z Centrální evidence členů 

SH ČMS. Data takto získaná budou použita především k zásadní argumentaci při 

blížící se aktualizaci legislativních předpisů v oblasti krizového řízení, IZS a PO.  

Rada represe v roce 2021 pracovala i jako konzultační a poradní orgán. Na 

naše adresy se obracelo mnoho funkcionářů sborů, velitelů jednotek, okresních 

a krajských starostů. Vždy jsme tazatelům podali adekvátní pomoc. Jiní nás 

mnohdy inspirovali zprávami o svém zapojení do řešení krize. 
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Stejně jako v roce 2020, omezila i v roce 2021 výrazným způsobem činnosti 

rady pandemie viru COVID-19. Díky restrikcím nebylo prakticky možné v první 

polovině roku činnost rady obnovit. Po VI. sjezdu byl novým vedoucím Ústřední 

odborné rady ochrany obyvatelstva jmenován Pavel Říha (Pardubický kraj).

První setkání rady proběhlo 18. listopadu a jedním z úkolů pro novou radu bylo 

vypracování koncepce rady. Tento úkol se podařilo členům rady splnit a koncepce 

byla do konce roku odevzdána vedení SH ČMS. Rada také začala pracovat na 

návrhu plánu činnosti pro rok 2022.

Můžeme konstatovat, že i v roce 2021 pokračovala v rámci činnosti sborů a jedno-

tek intenzivní pomoc spoluobčanům, obcím a krajům při realizaci úkolů spojených 

s ochranou obyvatelstva před nákazou.

Mezi zajímavé a dlouhotrvající úkoly můžeme zařadit pomoc dobrovolných hasičů 

v Pardubickém kraji, kdy jsou jednotky a sbory již od počátku pandemie zapojeny 

do rozvozu ochranných pomůcek, dezinfekcí a v průběhu celého letošního roku 

i rozvozu testů do škol.

KSH ve spolupráci s HZS a Pardubickým krajem přišel s návrhem, jak tuto logis-

tickou operaci zajistit a dlouhodobě udržet v činnosti. Do celého projektu jsou 

zapojeny především jednotky kategorie JPO V, určené pro ochranu obyvatelstva 

a členové místních sborů. Jen pro představu, v tomto roce čítala tato činnost 

318 výjezdů, do kterých se zapojilo 104 jednotek/sborů.

Na základě metodických podkladů ÚOROO se začala v průběhu roku také for-

movat skupina dobrovolníků se zaměřením na poskytování první pomoci v SDH 

Březiny. Díky využití dotačních titulů Nadace ČEZ mohl sbor zakoupit nafukovací 

stan COMFY 25, který se následně členům této skupiny podařilo vybavit po-

třebným vybavením. Díky aktivnímu přístupu sboru a jednáním s Pardubickým 

krajem se podařilo pro činnost této skupiny získat vyřazované vozidlo ZZS PAK 

s většinou vybavení, a tak po proškolení členů mohla skupina začít již v průběhu 

roku fungovat. Oficiálně byla ustavena na valné hromadě sboru v listopadu 

tohoto roku.

Ochrana 
obyvatelstva
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Ústřední hasičské školy Ústřední hasičská 
škola Bílé Poličany

4.6

Základním posláním ÚHŠ v Bílých Poličanech je základní odborná příprava jedno-

tek sboru dobrovolných hasičů obcí, podniků a vzdělávání členů SH ČMS. Tuto 

činnost provádíme na základě stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

a osnov kurzů Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Pro 

tuto činnost máme k dispozici kvalifikovaný lektorský sbor, tři učebny vybavené 

audiovizuální technikou a interaktivními tabulemi, mobilní požární techniku 

a technické prostředky potřebné pro výuku a výcvik. 

I nadále je dbán důraz na zlepšení podmínek pro výuku a celkový vzhled areálu 

zámku včetně zámeckého parku.

Cílem pro nadcházející rok, který by již nemusel být tolik ovlivněn koronavirovou 

pandemií, je navýšení počtu uspořádaných akcí a ubytovaných osob v areálu 

zámku. Vliv pandemie byl i na tento rok značný, v rámci výuky kurzů jsme se 

snažili jít příkladem veřejnosti a dbát na dodržení nařizovaných hygienických 

opatření, karantén i úplné uzávěry okresu Trutnov, čemuž bylo nutné se při-

způsobit. V roce 2021 k očekávanému nárůstu oproti předchozímu roku sice 

částečně došlo, avšak potenciál využití zámeckého areálu je zcela jistě větší. 

Významné akce a spolupráce v roce 2021

 

I nadále probíhá dlouhodobá spolupráce zejména s KSH Královéhradeckého kraje 

a jeho starostou Ivanem Krausem. Dále komunikujeme s krajským shromáždě-

ním, krajskými odbornými radami a spolupracujeme na školení starostů sborů 

a školení hospodářů. V prostorách školy byla opět zřízena tréninková dráha pro 

disciplíny TFA.

Při školení spolupracujeme s HZS podniku Auto Škoda Mladá Boleslav při kurzech 

vyprošťování osob z havarovaných motorových vozidel. Dále s HZS podniku 

Čepro a.s. Cerekvice nad Bystřicí, který nám zapůjčuje mobilní požární techniku 

pro výcvik strojníků. 

Pokračuje spolupráce se spolkem Majaczech z.s. Cílem této spolupráce je 

rozšířit mezinárodní spolupráci se zahraničními hasičskými školami, což je pro 
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nás příslibem zkvalitnění výuky. V letošním roce se podařilo uspořádat několik 

velmi zajímavých projektů.

Projekt Resimas – komplexní snižování rizik katastrof epidemiologického, pří-

rodního a technického charakteru. Budováním resilience na lokální úrovni, fi-

nancovaným Ministerstvem vnitra v rámci podpory Bezpečnostního výzkumu. 

Na tomto dvouletém projektu se dále podílí VŠB-Technická univerzita Ostrava 

a Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Hlavním cílem projektu je připravení zá-

kladů pro tvorbu platformy s využitím lokálních zkušeností z epidemie COVID-19 

a dalších mimořádných událostí. 

Projekt Erasmus + Skilled to be fire expert – v rámci spolupráce se spolkem 

Majaczech jsme v září 2021 hostili první mezinárodní setkání zástupců projektu 

Skilled to be a Fire Expert, zaměřené na zlepšení úrovně vzdělávání v požární 

ochraně. Do Bílých Poličan dorazili zástupci univerzit a asociací požární ochrany 

ze Slovinska a Chorvatska. Kromě jednání měli účastníci možnost prohlédnout 

si vzdělávací prostory školy, její vybavení a sdílet zkušenosti a poznatky ze 

vzdělávání osob v požární ochraně.

Spolupráce s obcí Bílé Poličany, se kterou máme uzavřenou smlouvu o spolupráci 

a zřízení společné JSDHO. Zároveň probíhá odborná příprava členů jednotky 

a jejich zaškolení, aby mohli bez problémů využívat techniku školy pro činnost 

jednotky. 

V areálu zámku byl také zorganizován den obce Bílé Poličany k výročí 750 let 

vzniku. Dále v areálu školy poskytujeme zázemí pro trénování družstev v požárním 

sportu, včetně pořádání soutěže v požárním útoku.

V prostorách školy také proběhl celostátní seminář vodní záchranné služby. 

Pracovníci školy se podíleli osobní účastí nebo materiálovým a technickým 

zabezpečením i na dalších akcích, zejména na soutěžích v požárním sportu 

a táborech mladých hasičů. Zajišťovali zapůjčení a dopravu požárních stříkaček, 

dle požadavků jednotlivých KSH pro jejich soutěže. Dále byl často využíván 

sanitní vůz pro zdravotní hasičské zajištění u soutěží či jiných akcí.  

Hodnocení činnosti ÚHŠ Bílé Poličany

Po velmi složitém roce 2020, kdy se celosvětová společnost vypořádala s dopa-

dem pandemie koronaviru byl uplynulý rok částečným návratem k předchozím 

letům. V roce 2021 bylo nezbytné vypořádat se s řadou omezení, a i nadále 

bylo nutné dbát na dodržování nařízených vládních opatření. Běžný chod ÚHŠ 

již nebyl zcela omezen jako tomu bylo v předešlém roce. Uskutečňování výuky 

probíhalo v menších skupinách, docházelo také k vyššímu využití distančního 

vzdělávání a v neposlední řadě organizací kurzů mimo sídlo školy. Při pořádání 

kurzů mimo sídlo školy je nutné ocenit spolupráci s okresními sdruženími hasičů 

a jednotkami.

Počet absolventů v odborných kurzech v roce 2021 zaznamenal mírný nárůst 

v porovnání s předchozím rokem. V uplynulém roce bylo v ÚHŠ Bílé Poličany 

proškoleno 876 osob. Co se týká počtů u konkrétních kurzů lze pozitivně hodnotit 

navýšení počtu proškolených u kurzu Nositel dýchací techniky. Naopak k poklesu 

oproti předchozím rokům došlo u kurzu Strojník S40 a základního kurzu hasiče. 

Podařilo se dokončit přípravy nových webových stránek, které byly z kraje roku 

2021 spuštěny a překlopeny na doménu původního webu. Se spuštěním nového 

webu došlo i k obměně přihlašování na kurzy. Nový formulář je uživatelsky pří-

větivější a zároveň výrazně přehlednější pro administrativu kurzů, což umožňuje 

rozesílání informativních emailů před kurzy a další užitečné funkce, které dříve 

nebylo možné používat. Samozřejmostí je propojení webu se sociálními sítěmi, 

které byly v loňském roce daleko více využity a sloužily jako jeden z hlavních 

informativních zdrojů pro veřejnost.
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Ústřední hasičská 
škola Jánské koupele

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) – Ústřední hasičská škola 

(ÚHŠ) Jánské Koupele je pobočný spolek SH ČMS s vlastní právní subjektivitou. 

Slouží i jako centrální táborová základna SH ČMS.

Zabezpečuje:

•	 odbornou přípravu členů jednotek dobrovolných hasičů obcí a podniků 

(JSDHO)

•	 školení členů a funkcionářů SH ČMS

•	 projekty zaměřené na vzdělávání členů SH ČMS

•	 akce pro děti a mládež – tábory, víkendové volnočasové aktivity, školy 

v přírodě, adaptační kurzy apod.

•	 rekreační pobyty (např. pro zasloužilé hasiče) a další aktivity

Při realizaci svých úkolů spolupracuje zejména s Hasičským záchranným sbo-

rem ČR (HZS) a také se školami, které ve svém zaměření mají oblast požární 

ochrany. Jedná se o Vysokou školu Báňskou – Technickou univerzitu Ostrava 

(VŠB-TU Ostrava), Střední průmyslovou školu Hranice (SPŠ Hranice) a Střední 

školu Techniky a služeb v Karviné (SŠTaS Karviná).

Odborná příprava jednotek dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) a podniků

Realizovat odbornou přípravu pro členy JSDHO je prvořadým úkolem školy. 

Provádí se na základě pověření GŘ HZS ČR a dle jím stanovených pravidel.  

Celkem se zabezpečuje 12 druhů kurzů. Rozhodující vliv pro výsledky odborné 

přípravy má lektorský sbor, který je tvořen externími lektory z řad příslušníků 

HZS. Tím je zabezpečena odbornost, praktické zkušenosti, a i aktualizace před-

pisů, poznatků apod. Přidanou hodnotou je pak fakt, že většina lektorů působí 

i v JSDHO a problematika dobrovolných jednotek jim není cizí. Předseda zkušební 

komise je vždy delegován ředitelstvím HZS Moravskoslezského, či Olomouckého 

kraje. Opakovaně rádi konstatujeme, že znalosti našich posluchačů hodnotí 

většinou velmi dobře. 
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Zabezpečení odborné přípravy v ÚHŠ Jánské Koupele v prvním pololetí roku 

2021 bylo zásadním způsobem ovlivněno pandemií koronaviru. Platná opatření 

umožňovala prvních pět měsíců realizovat jen odbornou přípravu JSDHO. Vy-

hlášené kurzy ale probíhaly při dodržování stanovených organizačních a hygi-

enických opatření. Účast v kurzech byla omezena jen na 10 osob. Na omezení 

počtu v jednotlivých kurzech bylo reagováno vypsáním dalších termínů kurzů. 

K rozvolnění došlo až od 1.6., odborná příprava probíhala od tohoto termínu 

za mírnějších opatření.  Prvořadým úkolem však stále bylo uchránit zdraví 

pracovníků školy a klientů školy. V roce 2021 kurzy odborné přípravy pro členy 

JSDHO (P) absolvovalo 1446 posluchačů. Tímto byl výrazně překročen poža-

dovaný počet 800 proškolených. Tento velmi dobrý výsledek je zásadně ovlivněn 

i tím že je maximální snaha kurzy pořádat tak, aby bylo využito víkendových dnů, 

čím se snižuje problematika uvolňování z pracovního procesu a také se snižují 

náklady na případnou refundaci mezd. Pozitivní vliv na počet proškolených mělo 

i zabezpečování e-learningových kurzů.

Přehled účasti v kurzech odborné přípravy členů JSDHO za poslední období:

rok celkem 

2010 1 178

2011 1 027

2012 872

2013 1 103

2014 866

2015 1 217

2016 998

2017 1 100

2018 1 412

2019 1 219

2020 1 250

2021 1 446

Jsme přesvědčeni, že odborná příprava je v podmínkách školy zajišťována 

kvalitně, maximálně v souladu s pravidly stanovenými GŘ HZS ČR. Vše vychází 

a opírá se o příkladnou spolupráci s HZS ČR, především s HZS MSK a HZS 

Olomouckého kraje.

Projekty 

Pokračoval velmi úspěšný projekt Junior univerzita. Jeho vznik a první realizace 

byla kryta dotacemi z EU. Pokračuje zejména díky finančnímu přispění z ústředí 

SH ČMS (z dotace MŠMT). Projekt je zaměřen především na podporu tech-

nického vzdělávání mládeže. V roce 2021 byl realizován pro 35 mladých hasičů 

ze Zlínského kraje. Celý průběh byl velmi vydařený a probíhal za velkého zájmu 

studentů. Spolupracujícími subjekty byla VŠB–TU Ostrava a SPŠ v Hranicích.  

Junior univerzita byla v duchu vysokoškolské výuky zahájena na začátku roku 

imatrikulací a zakončena v aule VŠB–TUO slavnostním předáním osvědčení 

o studiu. Tohoto slavnostního aktu se zúčastnila starostka SH ČMS Monika 

Němečková, prorektorka VŠB–TU Ostrava Zdeňka Chmelíková a další významní 

hosté. 

I v roce 2021 škola využila možnosti podat žádost o finanční podporu Morav-

skoslezský kraj. Byla poskytnuta dotace ve výši 80 000 Kč. Podpory Moravsko-

slezského kraje si velmi vážíme.
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Projektem „Zahrada užitku a poznání“ bylo reagováno na výzvu z Nadace ČEZ.  

Projekt byl cílen na výsadbu stromů a keřů v areálu školy. Bohužel projekt nebyl 

schválen.

V období 2018–2020 byl realizován projekt „Rozvoj kooperace a výměna zku-

šeností záchranných složek v přeshraničním prostoru“. Výše uvedený projekt 

zabezpečovala ÚHŠ Jánské Koupele v pozici vedoucího partnera a OŠ PO Martin 

jako hlavní zahraniční partner. Aktivity projektu podporují vzájemné setkávání, 

školení, společné výcviky a další kooperační aktivity. Projekt byl velmi úspěšně 

realizován, ale k finančnímu vyrovnání došlo až v červnu 2021. Po skončení 

projektu je povinností školy zajišťovat udržitelnost projektu.

Školení členů a funkcionářů SH ČMS

V této oblasti činnosti je nejdůležitější zabezpečení tříletého studia Univerzity 

dobrovolného hasiče (UDH), které je určeno pro funkcionáře SH ČMS. V roce 

2020 však kvůli pandemickým opatřením nemohl být uskutečněn slavnostní 

závěr studia UDH, které probíhalo v roce 2018 až 2020. Stalo se tak až v lis-

topadu v aule VŠB–TU Ostrava, kde studenti převzetím diplomů a absolvent-

ských odznaků z rukou prorektora VŠB–TU Františka Kudy, děkana Fakulty 

bezpečnostního inženýrství Jiřího Pokorného a náměstka starostky SH ČMS 

Richarda Dudka své studium završili.  Situace neumožnila ani zahájení dalšího 

studia, plánovaného na období 2021–2023, stejně tak se nemohla uskutečnit 

plánovaná školení pro nové vedoucí mládeže a funkcionáře SDH. Podařilo se 

však v náhradním termínu zabezpečit alespoň seminář prevence pro KSH MSK, 

za účasti 34 osob.

Táborové a volnočasové aktivity pro děti a mládež

Ústřední hasičská škola Jánské Koupele slouží také jako centrální táborová 

základna SH ČMS. Prázdninové měsíce jsou zde vyhrazeny pro tábory. V roce 

2021 byl průběh táborů částečně negativně ovlivněn pandemií. Díky tomuto 

nemohli přijet mladí hasiči z Polska, Slovenska a Ukrajiny v plánovaném počtu.  

Nicméně tábory při dodržování přísných hygienických pravidel v prázdninové 

měsíce probíhaly. Úspěšně byla v tomto období zabezpečena i Letní škola 

instruktorů a dorostenecké soustředění (kemp) organizované KSH MSK. Tato 

náročná a potřebná akce připravovala účastníky k činnosti v jednotce SDH. 

Školení vedoucích mládeže v roce 2021 ve škole zabezpečily OSH Opava, Nový 

Jičín, Ostrava a KSH MSK.

Jsme rádi, že možnosti školy využívají i některé SDH pro víkendová soustředění 

kolektivů mladých hasičů a také některé další organizace. Poprvé využil služeb 

školy Junák, který dva víkendy v září ve škole organizoval školení pro své členy. 

Svoji spokojenost vyjádřil i pochvalným dopisem. Bohužel některým dalším 

zájemcům opatření vlády pobyt znemožnily.

Těší nás, že řada škol u nás zabezpečuje školy v přírodě a adaptační kurzy. Většina 

z nich tvoří stálou a dlouholetou klientelu. Některé z nich však musely svoji 

akci odvolat. Nicméně v roce 2021 své pobyty u nás absolvovaly ZŠ Šrámkova 

Opava, ZŠ E. Beneše Opava, SZŠ Ostrava, Ostravská univerzita, Gymnázium 

Hladnov, SPŠ Hranice, SŠTaS Karviná, CG Odry, SŠCHT Havířov. Služeb školy 

využila i policie ČR.

Spolupráce se školami se zaměřením na požární ochranu

Významná, dlouholetá a mnohostranná spolupráce je uskutečňována s FBI 

VŠB-TU Ostrava. V roce 2021 se projevila zejména při zabezpečení studia Ju-

nior univerzity a pro dorostenecký kemp. VŠB-TU Ostrava pomáhá lektorsky, 

je využíváno laboratoří školy a v aule školy se uskutečnil slavnostní závěr Ju-

nior Univerzity a Univerzity dobrovolného hasiče. Úspěšná je i spolupráce se 

SŠTaS v Karviné a SPŠ v Hranicích. Naší školy využily zejména pro praktická 

zaměstnání svých studentů. 

Ekonomická a hospodářská oblast

V roce 2021 pokračoval negativní vliv na ekonomiku školy vlivem opatření reagu-

jících na pandemii koronaviru. Opatření, které si pandemie vyžádala neumožnila 
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činnost v plánovaném a požadovaném rozsahu. Řada připravených akcí musela 

být zrušena a tento fakt znamenal logicky i ztráty v příjmech školy. Nicméně, 

podařilo se dosáhnou velmi dobrého výsledku v počtu proškolených osob v rámci 

odborné přípravy JSDHO, a to i díky zabezpečeným kurzům v českých krajích 

a kurzům e-learningových). Na straně druhé však byl podprůměrný počet cel-

kové klientely. 

Celkový počet účastníků akcí ve škole v posledních rocích

Přes uvedené problémy však ekonomika školy byla v podstatě dobrá. A to díky 

příjmům z realizovaných akcí a také finanční pomoci z ústředí (dotace MV 

ČR a MŠMT) a taktéž čerpání z kompenzačních programů vlády se podařilo 

zabezpečit potřebný provoz školy, včetně významného zlepšení podmínek 

v rámci údržby, oprav a vybavení školy. Např. byly opraveny společné sociální 

zařízení v hlavní budově školy, v garážích bylo vyměněno 6 starých železných 

silně zkorodovaných vrat za nová sekční vrata. V části objektu byly položeny 

nové podlahové krytiny. Došlo k vymalování zděných chatek a také části pokojů. 

Opraveny byly venkovní schody k chatkám. Byla instalována nová a úsporná 

svítidla. V kuchyni je nová klimatizace, výrazně zlepšující pracovní podmínky. 

Nutností pak byly opravy vodoinstalace a odpadního řádu. Realizovány byly 

i předepsané revize (elektro, tepelných čerpadel, hasicích přístrojů). Taktéž byla 

zabezpečena řada drobných oprav, včetně úprav venkovních prostor.

Byl obohacen i majetek školy. Pro výcvik nově slouží zhotovený řez stříkačkou 

PS-12, rozbrušovací pila a repasovaná stříkačka PS-12. Zakoupeny byly i tablety, 

které budou sloužit zejména k ověřování znalostí posluchačů testem. Vybavení 

kuchyně bylo zmodernizováno zakoupením automatického nářezového stroje, 

robotu a mrazáku. Část pokojů byla vybavena novými skříněmi. Nákup dalšího 

drobného majetku (povlečení, lampičky, záclony atd.) také přispěl ke zlepšení 

podmínek ve škole.

Kvalitě služeb v ÚHŠ Jánské Koupele a tím také lepší ekonomice školy by v na-

stávajících letech velmi prospěly realizace záměrů, které jsou již i projekčně 

připraveny (včetně stavebních povolení) a jsou investičního charakteru. Zej-

ména se jedná o realizaci fotovoltaické elektrárny, zhotovení výcvikové plochy, 

zabezpečení  bezbariérového přístupu do hlavní budovy a generální oprava 

objektů skladů. 

rok 2018 2019 2020 2021

osob celkem 4 438 3 634 1 952 2 744

Závěr

Provoz školy zabezpečuje 10 pracovníků. Rok 2021 byl znatelně ovlivněn pande-

mií koronaviru, došlo ke snížení vytížení kapacity a s tím i souvisejících příjmů. 

Rozhodující parametr, podmiňující dotaci MV ČR byl však splněn. Úkolem bylo 

proškolit 800 členů JSDHO, proškoleno bylo 1446, tedy velmi dobrý výsledek. 

Prvořadým úkolem v tomto roce však bylo uchránit zdraví pracovníků školy a kli-

entů školy. Což se podařilo přísným dodržováním stanovených opatření. V tomto 

smyslu je třeba ocenit odpovědnost pracovníků školy, stejně jako jejich poctivý 

přístup k plnění svých pracovních povinností, což se projevilo i v pozitivních 

ohlasech a hodnoceních naprosté většiny našich klientů, které byly velmi příznivé.  

Je potřeba zmínit, že viditelně se zlepšily i podmínky ovlivňující kvalitu služeb. 

Pro činnost školy je zásadní podpora vedení SH ČMS a VV SH ČMS. Neumíme 

si představit zabezpečení úkolů školy bez příkladné spolupráce s HZS, zejména 

ředitelstvím HZS MSK. 

Činnosti a výsledky školy prokazatelně ukazují, že škola je potřebným a vý-

znamným zařízením pro dobrovolné hasiče, a i pro další zejména mládežnickou 

klientelu. Při své činnosti se škola neobejde bez široké spolupráce a výrazné pod-

pory především hasičů. Za projevenou podporu a spolupráci upřímně děkujeme.
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Nadace na podporu 
hasičského hnutí

4.7

Naše hasičská nadace pomáhá hasičům ve sborech již od r. 1999. V tomto 

roce došlo k rozšíření její působnosti na celou republiku. Původně založená 

nadace v roce 1993 byla pouze na pomoc CHH. Nyní poskytuje sborům granty 

na vybrané úseku jejich činnosti. Významnou pomoc nadace poskytuje akcím 

organizovaným v CHH Přibyslav. Kladem je, že si svojí činností nadace získala 

řadu spolupracovníků na okresech i krajích ve všech regionech.

Na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR získala nadace 

finanční prostředky z NIF ve II. vlně jejího rozdělování, a to v částce 27 926 Kč. 

Všechny tyto prostředky byly využity k navýšení základního jmění nadace.

Finanční majetek nadace 

V roce 2021, dle splátkového kalendáře, byly splaceny 4 miliony (vloženy do 

CODYA) z dlouhodobé zápůjčky 12 milionů. Úrok, který byl připsán nadaci činil 

199 672 Kč.

Stav majetku nadace

CONSEQ k 31. 12. 2021 18 715 973,42 Kč

Vyplacené dividendy za rok 2020 503 714,05 Kč

CODYA 19. 7. 2021 5 161 017,97 Kč

Peníze na účtech u KB

běžný účet 21232521 k 31. 12. 2021 462 025,91 Kč

termínový úč. 107-6767500227 k 31. 12. 2021 502 597,88 Kč
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Velice si vážíme finančních příspěvků od zřizovatele nadace, kterým je SH ČMS. 

Stále však se nedaří naplňovat usnesení sjezdu SH ČMS z Pardubic z roku 2015.  

V usnesení tohoto sjezdu je v bodě IV. – cituji: „Doporučuje SDH, okrskům, OSH 

a KSH pravidelně přispívat do fondu Nadace pro podporu hasičského hnutí“. Vá-

žíme si pomoci, která přichází od hasičů ze sborů, OSH i jednotlivců (viz tabulka).

Bylo vyhlášeno výběrové řízení, v období od 1. 2. 2021 které skončilo 15. 11. 2021. 

Podmínky udělování grantů byly zveřejněny v hasičském tisku a na internetu. 

V roce 2021 obdržela nadace celkem 16 žádostí o granty a správní rada schválila 

14 žádostí, na které bylo rozděleno, včetně stuh SH ČMS celkem 693 500 Kč. 

SDH Dolní Roveň byla proplacena v lednu 2022.

dárce okres částka v Kč

Válal Robert Jihlava 5 000

OSH Kroměříž Kroměříž 700

OSH Náchod Náchod 12 000

OSH Semily Semily 6 897

OSH Benešov Benešov 13 000

OSH Bruntál Bruntál 2 000

OSH Beroun Beroun 3 550

Páv Josef Benešov 500

SDH Braník Praha 1 000

OSH Kolín Kolín 3 171

OSH Třebíč Třebíč 5 000

OSH Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou 11 000

SH ČMS 150 000

SH ČMS 200 000

OSH Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod 8 000

OSH Pelhřimov Pelhřimov 10 000

OSH Příbram Příbram 5 000

OSH Hradec Králové Hradec Králové 5 008

celkem 441 826 Kč

projekt Navr. částka v Kč

1 OSH Nymburk, brožura Fr. Procházka 10 000

2 Karel Černý, Habry, kniha has. auta. na Vys. 20 000

3 SDH Řetůvka, okr. ÚO, prapor 7 500

4
SDH Dolní Roveň, okr. Par. zhot praporu 

nevyplaceno
*7 500

5 SDH Mladějovice, okr. Strak., prapor 7 500

6 SDH Brandýs n. or., okr. UO, prapor 7 500

7 SDH Jablonná n/Vl, okr. Ben., almanach 3 000

8 CHH Přibyslav 600 000

9 SDH Petrovice okr. ÚO slavn. prapor 5 000

10 SDH Hylváty okr. ÚO praúpor + přísluš. 7 500

11 SDH Rovensko p. Troskami okr. Semily ren. prap 5 000

12 SDH Tožice okr. Benešov publikace 100 let sboru 3 000

13 SDH Holetín okr. Chrudim, prapor 7 500

14 SDH Mnichovo Hradiště, Okr. Ml. Bol. Prapor 5 000

celkem 688 500 Kč

Prapory a stuhy SH ČMS Navr. částka v Kč

1 SDH Velké Meziříčí 1 000

2 SDH Bystřice 1 000

3 SDH Nová Role 1 000

4 SDH Hutě pod Třemšínem 1 000

5 SDH Teplá 1 000

celkem 5 000

celkem za rok 2021 693 500 Kč

V této částce je 5 000 Kč na udělení stuh 5 hasičským sborům. Všechny granty 

byly poskytnuté účelně v souladu se statutem nadace.
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V roce 2021 nadace rozdělila 693 500 Kč a od dárců získala 441 826 Kč

Tak jako každoročně připravujeme výroční zprávu, ve které budou zveřejněny 

všechny poskytnuté granty i jména dárců. Součástí bude finanční zpráva o hos-

podaření nadace za r. 2021 a před schválením na zasedání správní rady vše 

prověří auditor. Výroční zpráva bude vydána písemně a celá bude zveřejněna 

na internetu. 

centrum hasičského 
hnutí Přibyslav

4.8

Základ Centra hasičského hnutí v Přibyslavi s mezinárodním dosahem tvoří 

provozování Hasičského muzea. Toto muzeum je prvním mezinárodně certifi-

kovaným hasičským muzeem CTIF v rámci této organizace.

Zajištění provozu a údržby Centra hasičského hnutí v Přibyslavi je možné jen 

s pomocí dotací. Proto se CHH prostřednictvím SH ČMS přihlásilo ke grantu 

MV ČR.  Po schválení nám byla přiznána částka 3 920 000 Kč, která byla ještě 

o 100 000 Kč navýšena, celkem tedy 4 020 000 Kč.

Návštěvnost muzea:

Návštěvnost expozice CHH dosáhla v roce 2021 cca 3 500 návštěvníků, z toho 

3 320 zapsaných. Byl zaznamenán mírný nárůst proti roku 2020 (o cca 500 

návštěvníků více). Byl zohledněn přístup k handicapovaným, kterým byl po-

skytnut nadstandardní program ve výstavě v podobě prohlídky muzea s lektorem. 

Objednaným návštěvníkům byla umožněna prohlídka muzea i mimo otevírací 

měsíce, pokud to vládní opatření dovolila.

Cenový tarif za vstupenky: 70 Kč, 40 Kč, 20 Kč. Příjem za vstupné činil 86 170 Kč.

Výstavní a publikační činnost: 

Ve spolupráci s dalšími subjekty byly zajištěny expozice i mimo prostory Centra 

hasičského hnutí Přibyslav. 

Výstava hlavní přednáškový sál CHH Přibyslav

Od roku 2015 je pravidelně využíván i prostor čtyř vertikálních vitrín hlavního 

přednáškového sálu k aktuálním výstavám získaných trofejí z národních i mezi-

národních soutěží v hasičském sportu.

Výstava předsálí hlavního sálu CHH Přibyslav

•	 1. 5. 2021 – v předsálí hlavního sálu v prostoru vertikální vitríny na čestném 

místě byly vystaveny osobní věci starosty SH ČMS Ing. K. Richtera s nejvyš-

šími vyznamenáními
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Zdeněk Moural

•	 výstava na srazu historické hasičské 

techniky v Oslavanech

•	 článek do místního obecního zpravo-

daje a článek v Hasičských novinách 

Josef Pálka

•	 výstavku dokumentů k historii sboru 

a medailí v sobotu 14. 8. 2021 na 

oslavě hasičů Hamry 

•	 Další aktivita měla být výstavka me-

dailí a dokumentů k historii už v so-

botu 24. 7. 2021 na oslavě 120. výročí 

založení SDH Prostějovičky, ale ta se 

nakonec neuskutečnila.

Josef Bis 

•	 delegaci ze Slovenska s prezidentem 

slovenských hasičů 

•	 říjen 2021 – hydrophporem na ve-

letrhu Pyros

Laci Levko:

•	 11. 9. 2021 ukázka hasičských 

stejnokrojů a výstroje na oslavě 150. 

výročí SDH Žlutice

Ladislav Kubias:

•	 7. 8. 2021 v Mělicích – soutěž histo-

rických stříkaček, výstava hasičské 

techniky a výstroje.

Karel Nývlt:

•	 příspěvky do zpravodaje sběratelů 

a do Svatoňovického zpravodaje (ně-

které požáry v obci)

•	 v Hasičských rozhledech zjišťuje, 

kdo přišel na to, zmotorizovat ruční 

stříkačku

Ing. Oldřich Lukš

•	 seriál článků o čs. hasičských vyzna-

menáních pro profesionální hasiče 

do Zpravodaje a časopisu Drobná 

plastika Čs. společnosti přátel 

drobné plastiky 

•	 pracuje na knize "Hasičská vy zna-

menání Čech, Moravy a Slezska" z let 

1869–1951

František Polák

•	 24. 7. 2021 Oslavy výročí 120 let SDH 

Hutě pod Třemšínem

•	 28. 8. 2021 Oslavy výročí 130 let SDH 

Starý Rožmitál

Miroslav Homola

•	 15. 8. 2021 Netín – oslavy

•	 4. 9. 2021 Velké Meziříčí – historické 

slavnosti

Konzervátorská činnost za rok 2021

V roce 2021 byla provedena základní konzervace u 89 nových sbírkových 

předmětů o 130 kusech darů českých i mezinárodních ze 7 členských zemí.

Jedná se o všechny druhy sbírkových předmětů. Předměty jsou vyrobeny 

ze široké škály kombinovaných materiálů převážně anorganického původu. 

U většiny z těchto předmětů byla provedena pouze základní konzervace spo-

čívající v očištění předmětů od prachu a nečistot, případně odstranění plísně 

či korozních produktů. 

Všechny tyto předměty byly zapsány do sbírek ve formě přírůstkové knihy (Word) 

a byly k nim vyhotoveny podrobné slovní popisy. Šest z nově zapsaných věcí 

o devatenácti kusech vyžadovaly důkladnější ošetření, byly proto vyhotoveny 

konzervátorské listy s nezbytnou fotodokumentací (KD 1/21, 2/21, 3/21, 7/21, 

8/21, 9/21).

Dále byl proveden celkový konzervátorský zásah ještě na třech dalších věcech 

o třech ks.  Celkově bylo tedy zkonzervováno 9 věcí o 22 ks. Jednalo se převážně 

o odstranění prachu a nečistot štětcem nebo kartáčováním a následné techniky 

jako jsou chemické čištění, zpevnění polychromie, napouštění, tepování, ruční 

šití aj.

Ke všem zkonzervovaným předmětům byl pořízen konzervátorský list a barevná 

doprovodná fotodokumentace týkající se stavu předmětu před konzervátorským 

zásahem, v průběhu zásahu a po konzervátorském zásahu. Každý kompletně 

zkonzervovaný předmět byl opatřen evidenčním číslem a uložen v depozitáři.

•	 20. 9. 2021 – ve středové vitríně hlavního sálu byly vystaveny poháry ze soutěže

Dále se jednalo o spolupráci na následujících výstavách a akcích sekcí sběratelů 

a filatelie a jejich publikačních výstupech.

Celková konzervace sbírkových předmětů: 9 věcí o 22 ks:

pořad. č. předmět počet

44/21 Lžička dekorativní s logem SH ČMS
1 věc 

o 8 ks

45/21 Lžička dekorativní se znakem hasičů a nápisem „SH ČMS“
1 věc 

o 7 ks.

51/21 Dřevěná plastika sv. Florián, lidová tvorba z 20. st.
1 věc 

o 1 ks

541/87 Zimní plášť pánský stejnokroje čs. hasičstva, vzor 1937
1 věc 

o 1 ks

38/88 Pracovní stejnokroj ČS PO, 1971
1 věc 

o 1 ks

Stuha I. setkání hasičských praporů okresu Žďár n./S. Výročí 

založení župní jednoty novoměstské 1885-2020.

1 věc 

o 1 ks
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Při konzervátorské činnosti byly v rámci sekundární dokumentace sňaty infor-

mace z právě ošetřovaných sbírkových předmětů, které se zapisují pouze do 

KD listů. Systém Demus je v současnosti nefunkční, na žádném z následujících 

dostupných PC jej nebylo možné zprovoznit, takže není možné nově sňaté 

informace do systému doplňovat. V souvislosti s tím jsou od roku 2016 vedeny 

nové zápisy dosud nezapsaných sbírkových předmětů v přírůstkové knize (Word) 

s odkazem na konzervátorskou evidenci s barevnou fotodokumentací.

Všechny nově ošetřené sbírkové předměty (hlavně textilní sbírky) byly opatřeny 

vhodnými textilními obaly. Pokud jde o ošetření již uložených předmětů, jejich 

původní textilní obaly jsou před uložením předmětu vyvařovány a vyprány. Kromě 

evidenčního čísla byly doplněny ještě číslem KD (konzervátorskou evidencí) 

a slovním popisem pro snadnější vyhledávání.

Sbírkotvorná činnost za rok 2021

Za rok 2021 bylo zapsáno do sbírek muzea celkem 89 nových sbírkových 

předmětů o 130 kusech, z toho do sbírek hasičů ČR 77 věcí o 118 ks a do sbírek 

hasičů CTIF 12 věcí o 12 ks. 

Převážně se jednalo o dary hasičů zemí CTIF a hasičů ČR a nově příchozí 

předměty z Hasičského domu po starostovi SH ČMS Ing. K. Richterovi anebo 

pozůstalost po starostovi KSH Královéhradeckého kraje J. Orsákovi. Poprvé byly 

vyhotoveny jejich kompletní popisy jako nezbytný předpoklad jejich inventarizace.

Ke všem zapsaným předmětům byla vyhotovena přehledná přírůstková kniha. 

U sbírky CTIF se osvědčil nově zavedený přehlednější systém zápisu přírůst-

kových čísel, který přímo odkazuje na jednotlivé země světa.

Zápůjčky sbírkových předmětů:

V roce 2021 byly realizovány 4 smlouvy o výpůjčce, z nichž byla 1 krátkodobá 

a 3 dlouhodobé smlouvy.

K některým předmětům jsou v rámci tezaurace od původních dárců postupně 

získávány další cenné informace k historii nyní již sbírkových předmětů. 

Získávání nových předmětů do sbírek CHH:

4.21. Pozůstalost po starostovi KSH Královéhradeckého kraje J. Orsákovi

Měření teplot a vlhkostí ve velkém sbírkovém depozitáři a sbírkové knihovně se 

celoročně provádělo a zapisovalo.

Archiv CHH Přibyslav

Archivní soubory deponované v CHH Přibyslav tvoří významnou součást ná-

rodního archivního dědictví a jsou zdrojem odborných informací pro badatele 

z řad profesionálů i laiků se zájmem o dějiny požární ochrany a prevence, fungo-

vání integrovaného záchranného systému, civilní obrany a souvisejících oblastí 

a oborů. Archiv CHH Přibyslav je také zdrojem informací pro stálou výstavu 

PO v muzeu CHH Přibyslav, ta tak může neustále aktualizovat prezentované 

poznatky a působit tak v souladu s koncepcí preventivně výchovné činnosti 

CHH Přibyslav.

Archiv Centra hasičského hnutí působí jako soukromý archiv v souladu s § 56 

a 57 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně někte-

rých zákonů a na základě rozhodnutí Archivní správy Ministerstva vnitra ČR 

(Č. j. AS-389/1-2007). Jeho úkolem je pečovat o písemnosti vzešlé z činnosti 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jeho předchůdců, o historické fondy 

hasičských spolků a osobností a o sbírkové fondy týkající se dokumentace 

historie a současnosti požární ochrany v České republice.

Po metodické a odborné stránce spolupracoval s Moravským zemským ar-

chivem v Brně a jeho součástmi. V roce 2021 nebyl přiznán žádný přírůstek ke 

stávajícímu fondu uloženému v CHH Přibyslav. Pracovníci archivu zaevidovali 

archiválie, které nejsou součástí fondů v režimu NAD. Dále proběhla skartace 

dokumentů nehodících se k další archivaci.

V průběhu roku 2021 zajistili pracovníci Archivu CHH celkem 43 kontaktů s ba-

dateli. Badatelské dotazy se dotýkaly tématiky historie požární ochrany a pre-

vence v ČR i zahraničí, problematiky výzbroje a výstroje hasičů, používané 

hasičské techniky a jejích výrobců. Archiv CHH spravuje celkem 19 evidovaných 

archivních souborů specializovaných na historii hasičství a s tím souvisejících 

institucí a na dokumentaci požární ochrany a prevence v ČR. 

Knihovna CHH Přibyslav

Knihovna Centra hasičského hnutí v Přibyslavi působila i v roce 2021 v souladu 

s ustanoveními zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách veřejných 

knihovnických a informačních služeb, jako základní knihovna se specializovaným 

knihovním fondem na oblast prevence, historie i současnosti požární ochrany. 

52/21
Čepice k vycházkovému stejnokroji čs. hasičů, 80. l. 20. st, Ing. 

K. Richtera

1 věc 

o 1 ks

PL 3/21
Čepice k vycházkovému stejnokroji polských dobrovolných 

hasičů, 80. l. 20. st., Ing. K. Richtera

1 věc 

o 1 ks

SI 1/21
Čepice k vycházkovému stejnokroji slovinských dobrovolných 

hasičů, Ing. K. Richtera

1 věc 

o 1 ks
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Knihovna CHH je specializovanou knihovnou, která poskytuje veřejné knihovnické 

a informační služby v oblasti historie a současnosti požární ochrany. Zřizovate-

lem Knihovny CHH je SH ČMS Centrum hasičského hnutí Přibyslav. Knihovna 

je součástí úseku archivního, dokumentačního a knihovnického.

Knihovna CHH se zaměřuje na shromažďování, zpracovávání a zpřístupňování 

české i zahraniční literatury z oblasti historie a současnosti požární ochrany 

a příbuzných oborů. Akvizice knihovny tvoří především dary, nicméně i tak se 

podařilo knihovní soubor doplnit o tuzemské i zahraniční publikace a časopisy 

s tématikou požární ochrany a činnosti integrovaných záchranných systémů. 

V roce 2021 bylo opět zaevidováno několik desítek hasičských almanachů vy-

daných u příležitostí výročí jednotlivých hasičských sborů. Tyto almanachy jsou 

velice žádaným studijním materiálem, který je výrazným prvkem při propagaci 

práce hasičských sborů.

Dále i v roce 2021 pracovníci muzea pokračovali v revizi sbírkové knihovny. 

Zařazené monografie a periodika jsou stále zapisovány do základního soupisu 

literatury. Roku 2021 se podařilo do regálů zařadit 611 kusů knižního materiálu. 

Od doby, kdy revize probíhá, se dohromady podařilo zaevidovat celkem 12 111 

různých periodik a publikací. Rok 2021 lze pokládat za rok ukončení rozsáhlé 

revize knihovny.

Archiv a expozice CTIF

V roce 2015 byla přebudování expozice CTIF prezentující činnost světové or-

ganizace CTIF, postavení hasičů ve světě a mezinárodní požární sport, která je 

průběžně doplňována o některé další předměty s mezinárodní tematikou. Nově 

pojatá expozice prezentuje fungování požární ochrany v jednotlivých zemích, tak 

aby si na základě srovnání návštěvník expozice mohl učinit představu o specifi-

kách i styčných bodech integrovaných záchranných systémů jednotlivých zemí. 

Další aktivity 

Sekce sběratelů, a filatelie při CHH Přibyslav:

Setkání sekcí sběratelů se v důsledku COVIDU uskutečnilo pouze jednou.

uskutečnily se pouze dílčí setkání při instalaci výstav jako např.: 

•	 instalace nové expozice Historie továrních hasičských sborů v Českoslo-

vensku v muzeu CHH Přibyslav

•	 výstava modelů hasičských a sanitních vozidel v CHH Přibyslav

•	 shromáždění delegátů SDH ve Žďáru nad Sázavou

Udělování titulu ”Zasloužilý hasič” a medaile „Za záchranu života“ 

Vzhledem k tomu, že v roce 2020 nemohlo být vyznamenání předáváno z důvodů 

COVIDU, byl nyní slavnostní akt poupraven tak, aby se mohlo předat všech 188 

ocenění. Ceremoniál probíhal dopoledne i odpoledne v měsíci říjen a listopad: 

26.–27. 10. 2021 

V prvním předávajícím dni, tedy 26. 10. 2021 bylo oceněno celkem 55 kandidátů 

na titul, z toho 2 byly předány in memoriam. Další den, tedy 27. 10. 2021 byl titul 

udělen 50 zasloužilých hasičů, z toho 2 in memoriam. 

11.–12. 11. 2021 

První den předáno 48 kandidátům, z toho 4 in memoriam. Druhý den byl titul 

udělen 44 zasloužilým hasičům, z toho 5 in memoriam.

Udělení medaile Za odvahu a statečnost a Za záchranu života

Dvě medaile Za odvahu a statečnost a dvaadvacet medailí Za záchranu života 

v pátek 1. 10 2021 v obřadní síni zámku v Přibyslavi, sídle Centra hasičského 

hnutí, si převzali dobrovolní hasiči.
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28. mezinárodní rozhovory od 6. do 9. října 2021 v Maďarské Budapešti. 

Zástupci našeho sdružení se 6.–9. 10. 2021 zúčastnili 28. mezinárodních roz-

hovorů v maďarském Balatonföldváru. Mezinárodní rozhovory pod záštitou 

mezinárodní hasičské organizace CTIF mají dalekosáhlou tradici. Navíc spojují 

evropské zájemce o hasičskou historii.

Středa 6. října – jednání Komise pro historii CTIF: 

Na program jednání se dostaly podobné body jako při únorovém online-setkání. 

Jednání předsedal Gerald Schimpf z Vídně. Projednávalo se téma klasifikace 

a certifikace hasičských muzeí a historických vozů. Slavnostním ceremoniálem 

byly 28. rozhovory zahájeny. Po úvodních proslovech bylo oceněno několik pří-

tomných osob. Z české delegace byl vyznamenán Jiří Pátek. V Balatonföldváru 

sešlo zhruba 80 účastníků ze 13 evropských zemí. Další se připojili pomocí 

videokonference. 

Čtvrtek 7. října – jednání pracovní skupiny pro historii hasičství a požární 

ochrany při CTIF:

Tématem letošní konference bylo: „Hasiči ve spolupráci s dalšími pomocnými 

a záchrannými organizacemi“ a zároveň vše co se s touto problematikou pojí. 

Všechny prezentované, ale i neprezentované příspěvky jsou součástí sborníku, 

který každoročně vychází při této příležitosti. Součástí sborníku je i studie Mgr. 

Jana Karla věnující se československé civilní obraně v Československu během 

studené války. Za Českou republiku se jednání zúčastnili Lubomír Janeba, Jiří 

Pátek, Mgr. Jan Karel, Mgr. Petr Švanda a Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph.D.

Pátek 8. října – celodenní exkurze

Poslední den na mezinárodních rozhovorech patří vždy exkurzím, při kterých 

návštěvníci poznávají krásy hostitelské země. Příští, 29. mezinárodní rozhovory 

se uskuteční od 12. do 14. října 2022 v Přibyslavi. Tématem v příštím roce bude: 

„Hasičské parní stříkačky“, kde se kromě teorie předpokládají i praktické ukázky 

této historické techniky.

Univerzita dobrovolného hasiče 

Dne 13. 11. 2021 se v aule VŠB–TU Ostrava konalo slavnostní ukončení studia 

Univerzity dobrovolného hasiče 2018–2020. V roce 2022 bude zahájen již čtvrtý 

cyklus tohoto tříletého studia.

Účast na akcích v prostorách CHH i mimo něj

V říjnu 2021 jsme se podíleli na prezentaci SH ČMS na veletrhu PYROS ko-

naného na brněnském výstavišti. Jak již bylo zmíněno výše, pracovníci CHH se 

zúčastnili na výročních hasičských sborů v blízkém i širším okolí. Organizačně 

jsme pomáhali zajistit zdárný průběh zasedání výkonného výboru SH ČMS, 

shromáždění starostů OSH a KSH v Přibyslavi, vedení, zasedání odborných rad 

a jednání vedení + VV KSH Kraje Vysočina 

 

Hospodářská činnost

•	 prostor, který využíváme jako depozit staré techniky a zároveň jako garáž 

a dílnu jsme provedli další drobné úpravy k lepšímu využití

•	 v pronájmu je nadále kancelář Krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina, 

kancelář nadace, kanceláře společnosti ADFOR czech s.r.o.

•	 celoročně jsme prováděli údržbu celého zařízení včetně čistoty a pořádku 

v celém areálu (pravidelné sečení parkových ploch, úklid nádvoří zámku, 

parkoviště apod.).

Ekonomická a hospodářská oblast

V roce 2021 jsme hospodařili s dotací z MV ČR ve výši 4 020 000 Kč. Z dotace 

byly uhrazeny mzdové náklady a náklady na materiál a služby Další příjmy ply-

nuly z Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR 600 000 Kč a ze vstupného 

86 170 Kč.  Další výdaje činily 663 432 Kč za elektřinu a plyn, 14 208 Kč za vodu 

a náklady na opravu údržbu 134 657 Kč. Mzdové náklady činily 3 369 029 Kč, 

z toho z grantu MV hrazeno 2 720 000 Kč (hrubá mzda Kč 2 032 880 Kč, soc. 

a zdrav pojištění 687 120 Kč). Dohody o provedení práce 20 400 Kč.

Personální obsazení

V roce 2021 v CHH Přibyslav bylo ve stálém pracovním poměru zaměstnáno 

celkem 8 pracovníků: Pátek Jiří, Pátek Milan, Mgr. Iva Macková, Mgr. Petr Švanda. 

Na zkrácený pracovní poměr Lenka Neuvirtová, Jarmila Nejezová, Mgr. Jan 

Karel. Ekonomická oblast je smluvně zajišťována paní Ing. Andreou Pátkovou. 

Nárazové práce, práce úklidové a provoz výstavy se řešil dohodami o provedení 

práce a o pracovní činnosti.  

Na závěr bych chtěl poděkovat všem pracovníkům CHH Přibyslav za jejich ak-

tivní přístup k plnění všech úkolů, ale i ostatním, kteří nám pomáhali a přispěli 

tak k dobrému jménu Centra hasičského hnutí v Přibyslavi.
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Vi. sjezd 2021 4.9

Delegáti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska si na svém VI. sjezdu zvolili 

do čela starostku Ing. Moniku Němečkovou. Stala se první ženou, která povede 

největší zájmovou organizaci v České republice. Spolu s ní delegáti také zvolili 

celé nové vedení dobrovolných hasičů. Sjezd se konal až 9. července 2021 v Brně 

vzhledem k tomu, že vyhlášení nouzového stavu, spojeného s celosvětovou 

pandemií, odsunulo konání sjezdu o celý rok. Monika Němečková před 350 

delegáty na sjezdu předstoupila jako jediná uchazečka. Od delegátů získala 

celkem 270 z 332 hlasů.

M. Němečková je členkou sboru dobrovolných hasičů v Pískové Lhotě v okresu 

Nymburk. Od roku 1997 pracovala na úseku mládeže sdružení hasičů, v roce 

2005 byla zvolena do funkce náměstkyně starosty SH ČMS, ve které dosud vedla 

úsek mládeže. V nejvyšší pozici vystřídala dosavadního starostu Jana Slámečku, 

který dobrovolné hasiče vedl od roku 2018. V čele SH ČMS v minulosti stáli ještě 

v letech 1992–2000 Rudolf Manoušek a mezi lety 2000 až 2018 Karel Richter.

Delegáti sjezdu také vybrali šest nových náměstků starostky. Nejvíce hlasů na 

tuto pozici získal krajský starosta pardubického kraje Josef Bidmon (269 hlasů). 

Zvolení byli i stávající náměstci Jaroslav Salivar a Richard Dudek. Nově byli do 

funkce zvoleni Zdeněk Nytra, Jan Aulický a okresní starostka z Benešova Dana 

Vilímková. Proběhla rovněž volba nových členů Výkonného výboru SH ČMS 

stejně jako volba nového složení Ústřední a kontrolní revizní rady, jejíž předse-

dou byl opětovně zvolen Jan Bochňák. Delegáti zároveň odsouhlasili úpravy ve 

stanovách organizace.

Ústřední odborná rada vnitroorganizační

Po VI. sjezdu SH ČMS byl vedoucím rady na základě usnesení VV SH ČMS ze dne 

16. 9. 2021 zvolen Josef Orgoník. Na svém prvním posjezdovém jednání dne 25. 

listopadu 2021 v Praze se rada seznámila s aktuální činností Výkonného výboru 

a Vedení SH ČMS. Rada projednala hlavní směry své činnosti pro toto funkční 

období, což je příprava nových Stanov SH ČMS a příprava nové verze Evidence 
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členů SH ČMS. Pro oba hlavní úkoly si rada jmenovala pracovní skupiny, které se 

budou stěžejními úkoly zabývat. Dále rada souhlasila s vytvořením komplexního 

přehledu vnitřních předpisů SH ČMS napříč všemi úseky. Na jeho základě bude 

diskutováno o jednotlivých předpisech a v případě potřeby budou provedeny 

potřebné úpravy. Rovněž se otevřela diskuse na téma výše odvodu z členských 

příspěvků, která bude pokračovat v průběhu následujícího roku. 

 SEZNAM ČLENŮ VV SH ČMS a Vedení SH ČMS 

jméno funkce

Ing. Monika Němečková starosta SH ČMS

Josef Bidmon náměstek starosty SH ČMS

Ing. Jaroslav Salivar náměstek starosty SH ČMS

Bc. Richard Dudek, DiS. náměstek starosty SH ČMS

Dana Vilímková náměstkyně starosty SH ČMS

Ing. Jan Aulický náměstek starosty SH ČMS

Ing. Zdeněk Nytra náměstek starosty SH ČMS

Ing. Jan Bochňák předseda ÚKRR

Bc. Josef Orgoník člen VV, Praha

Oldřich Lacina člen VV, Středočeský kraj

Ing. Jiří Žižka člen VV, Jihočeský kraj

nezvolen člen VV, Plzeňský kraj

Alois Minář člen VV, Karlovarský kraj

Josef Bidmon člen VV, Pardubický kraj

Jiří Henc člen VV, Ústecký kraj

Ing. Jiřina Brychcí členka VV, Liberecký kraj

Ivan Kraus člen VV, Královéhradecký kraj

Ing. Bc. Tomáš Lechota člen VV, Jihomoravský kraj

Roman Mácha člen VV, Olomoucký kraj

Jaromír Polanský člen VV, Zlínský kraj

Stanislav Kotrc člen VV, Moravskoslezský kraj

Jan Slámečka člen VV, Kraj Vysočina

SEZNAM ČLENŮ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ a REVIZNÍ RADY SH ČMS

jméno funkce

Ing. Jan Bochňák předseda Moravskoslezský kraj

Karel Barcuch Hlavní město Praha

Růžena Maděrová Středočeský kraj

Pavel Lamoš Jihočeský kraj

nezvolen Plzeňský kraj

Jaroslav Říha Ústecký kraj

Pavla Veselá Kaňková Karlovarský kraj

František Malý Liberecký kraj

Dagmar Bittnerová Královéhradecký kraj

Josef Dvořák Pardubický kraj

Vladislav Štefl Kraj Vysočina

Bohuslav Biegler Jihomoravský kraj

Jiří Gavlas Zlínský kraj

Jan Tichý Olomoucký kraj
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Mediální obraz 
SH ČMS v roce 2021

4.10

Aktivita Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska byla v loňském roce průběžně 

zaznamenána jak ve veřejnoprávních, tak i v soukromých médiích, stejně tak 

probíhala i na sociálních sítích. V první polovině roku 2021, vzhledem ke stále 

probíhající pandemii, bylo SH ČMS nuceno řadu plánovaných akcí zrušit. Členové 

sdružení se věnovali převážně dobrovolnické činnosti a pomoci v nemocnicích 

a očkovacích centrech. Od května roku 2021 už ale bylo možné připravovat 

a realizovat sportovní, společenské, volnočasové a další akce v rozsahu v ja-

kém bylo sdružení zvyklé, samozřejmě ale stále za dodržení tehdy platných 

protiepidemických opatření. 

Za rok 2021 vzniklo celkem 17 924 mediálních výstupů pro téma dobrovolných 

hasičů. Nejvyšší počet článků byl v červnu, celkem 1 984 výstupů, nejméně jich 

bylo v lednu. Nejčastějším vydavatelem byl Vltava Labe media, a.s. (reprezen-

tován portálem www.denik.cz a zpravodajským Deníkem) a největšímu zastoupení 

se tématu dobrovolných hasičů věnovalo v regionálních zprávách a rubrikách.

Nejvíce výstupů vzniklo na online platformách, dále byly informace o dobrovolných 

hasičích zastoupeny v tisku, následovány televizí a Českým rozhlasem.

Obrázek 2 – zdroj: www.monitora.czM
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V oblasti audiovizuálních médií byla publicita zastoupena různými zpravodaj-

skými formami. V souvislosti s uskutečněním VI. sjezdu v červenci roku 2021 

byla poprvé v historii sdružení do jeho čela zvolena nová starostka Ing. Monika 

Němečková. Změnu ve Vedení SH ČMS reflektovalo hned několik veřejnoprávních 

a soukromých médií.

Řada dalších reportáží se objevovala na ostatních televizních stanicích, některé 

se věnovaly aktuální pomoci ze strany dobrovolných hasičů v nemocnicích 

a očkovacích centrech ve městech a obcích, jiné naopak sledovaly aktuálně 

probíhající závody v požárním sportu.
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SH ČMS dlouhodobě spolupracuje se Sdružením sportovních svazů, se kterým 

společně 4× za rok vydávají Zpravodaj hasičského sportu, který se věnuje zejména 

jeho dvěma specifickým odvětvím: požárnímu sportu a klasickým disciplínám 

CTIF. V oblasti dětí a mládeže sdružení pravidelně přispívá do časopisu Archa, 

který je tištěným zpravodajem o výchově a využití volného času dětí, vydávaný 

Českou radou dětí a mládeže.
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3/2021SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA WWW.DH.CZ

SH ČMS, Římská 2135/45, 121 07 Praha 2      Tel.: 222 119 501     E-mail: kancelar@dh.cz

PRVNÍ ŽENA V ČELE 
SDRUŽENÍ

Novou starostkou Sdružení hasi-
čů Čech, Moravy a  Slezska byla na 
VI. sjezdu 9. července 2021 zvolena 
dosavadní náměstkyně Ing. Moni-
ka Němečková. M. Němečková je 
členkou Sboru dobrovolných hasičů 
v  Pískové Lhotě v  okresu Nymburk. 
Od  roku 1997 pracovala na úseku 

mládeže sdružení hasičů, v roce 2005 
byla zvolena do funkce náměstkyně 
starosty SH ČMS. V  nejvyšší pozici 
vystřídala dosavadního starostu Jana 
Slámečku, který dobrovolné hasiče 
vedl od roku 2018. V  čele SH  ČMS 
v minulosti stáli v  letech 1992 – 2000 
Rudolf Manoušek a mezi lety 2000 až 
2018 Karel Richter.

OPEN HOUSE PR AHA UŽ 
POSEDMÉ

Sedmý ročník festivalu  Open House 
Praha 2021  měl letos na programu 
také komentovanou prohlídku  Hasič-
ského domu na Vinohradech (Řím-
ská 45). Prezentace „prvního pražské-
ho mrakodrapu“ postaveného před 
92 lety se 7. srpna 2021 ujali Ivan Jirota 
a  Josef Nitra. Pak už si každou půlho-

dinu kolem dvaceti až třiceti zájemců 
mělo možnost prohlédnout základní 
kameny, z  nichž první byl položen 
28. září 1928. Někteří měli jen zájem 
o  prohlídku místního pivovaru nebo 
si výtahem vyjeli na atraktivní podíva-
nou z  terasy, která je jinak pro veřej-
nost uzavřena. I tak hasičským centrem 
za celý den prošlo více než pět stovek 
návštěvníků.

NOV Ý PŘIDRUŽENÝ 
ČLEN SDRUŽENÍ – SVAZ 
UČITELŮ TANCE ČR 

Na výjezdním zasedání Rady Sdruže-
ní sportovních svazů České republiky, 
jehož členem je také SH ČMS, bylo 
10. června 2021 jednomyslně odhla-
sováno přijetí Svazu učitelů tance 
ČR za přidruženého člena Sdružení. 
Svaz učitelů tance ČR je svazem, 
v  jehož činnosti se snoubí jak spor-
tovní pohled na tanec, tak umělecká 
a  vzdělávací činnost. Sdružuje profe-
sionální členy, kterými jsou tanečníci 
a  taneční mistři, spolu s  amatérský-
mi a  rekreačními tanečníky. Taneční 
sport kromě klasických standardních 
a  latinskoamerických tanců zahrnuje 
například také step, akrobatický rock 
and roll, pouliční styly (street dance), 

mažoretky, pole dance, cheerleaders 
a mnohá další taneční odvětví a tech-
niky. V  současnosti je ve Svazu učite-
lů tance registrováno 150 tanečních 
mistrů a  více než 5000 sportovců 
pro rekreační i  vrcholový taneční 
sport. Každoročně pak prostřednic-
tvím svých členů vede k  pohybu na 
40  000  účastníků tanečních kur-
zů všech věkových skupin. Více se  
dozvíte na www.sut.cz.

Mistrovství světa dorostu 
v  chorvatském Čakovci se pro 
českou výpravu stalo historicky 
nejúspěšnějším šampionátem. 
České dorostenky se staly mis-
tryněmi světa v požárním spor-
tu, dorostenci jsou vicemistry 
světa. Domů výprava přivezla 
12 medailí.

První disciplínou mistrovství byl 
výstup na cvičnou věž. Disciplína, 
v  níž dlouhodobě vítězí družstva 
Rusů a  Bělorusů, přinesla oběma 
českým výběrům zisk třetího mís-
ta. Nejúspěšnějším českým závod-
níkem v  této disciplíně byl Adam 
Šíp, který si v  základních rozbě-
zích zapsal čas 7,47 s. Ve finálovém 
rozběhu překonal ještě o  jednoho 
soupeře více, do cíle se dostal dru-
hý a stal se tak vicemistrem světa 
v kategorii středního dorostu.

Běhu na 100  metrů s  překážkami 
patřil druhý den mistrovství. Druž-
stvu dorostenců se podařilo v  tý-
movém pořadí obsadit třetí místo. 
Jediným Čechem, kterému se na 
stovkách povedlo kvalifikovat do 
finále, byl střední dorostenec Vít 
Vymazal. Ten ve finálovém rozbě-
hu zapsal čas 16,73 s a vybojoval 
stříbrnou medaili.

Dorostenky si na stovkové dráze 
vedly velmi dobře. Pěti českým 
závodnicím se podařilo probojo-
vat do finálových běhů ve svých 
kategoriích. V  mladší kategorii 
to byla Veronika Fricová, která 
vybojovala stříbrnou medai-
li. Mezi středními dorostenkami 
postoupily Tereza Chovancová 
a  Vendula Jílková. Ve finálovém 
rozběhu byla nejrychlejší Tereza 
Chovancová, která se s  časem 
17,15  s stala mistryní světa ve 
své kategorii! Vendula Jílková 
doběhla do cíle druhá v  čase 
17,56  s a  získala tak stříbro. Dvě 
české závodnice nastoupily i  do 
finále staršího dorostu. Úspěš-
nější byla Lucie Ledvinová, kte-
rá zastavila časomíru na hodnotě 
16,99  s a  získala bronzovou me-

daili. Johanka Vaculíková v  té-
mže rozběhu skončila čtvrtá. V tý-
movém hodnocení se dorostenky 
na stovkách podělily o  vítězství 
s Ruskami. 

Pátek třináctého byl pro českou 
reprezentaci šťastným dnem! Šta-
feta dorostenců ve složení Vít Vy-
mazal, Jakub Stýblo, Petr Loukota 
a  Lukáš Flégr druhým pokusem 
zaběhla čas 61,10 s, což byl mezi 
chlapci druhý nejrychlejší čas.

V případě dorostenek dali trenéři 
důvěru kvartetu Tereza Chovanco-
vá, Vendula Jílková, Johanka Vacu-
líková a Lucie Ledvinová. Děvčata 
nezklamala, již po prvních po-
kusech se držela na průběžném 
druhém místě. Když ruská štafeta 

ve druhém pokusu zlepšila svůj 
čas, vzápětí je dívky s  českým 
lvíčkem na prsou pokořily, sta-
novily vítězný čas 62,60 s a staly 
se mistryněmi světa ve štafetě 
4 × 100 metrů s překážkami!

Královskou disciplínou – požár-
ním útokem mistrovství vrcholilo. 
Na stadionu se první představili 
dorostenci. Český tým nastoupil 
v  sestavě Petr Loukota, Jakub Mi-
chalski, Lukáš Flégr, Vít Vymazal, 
Jakub Stýblo a  Adam Šíp. Do cel-
kového hodnocení se jim započí-
tal první pokus, ve kterém chlap-
ci po startu vytvořili a  roztáhli 
útočné vedení a  naplnili nástři-
kové terče vodou v  čase 22,58  s, 
což znamenalo mistrovský titul 
v této disciplíně.

Také sestava dorostenek ve slože-
ní Johanka Vaculíková, Lucie Ledvi-
nová, Nikola Rašková, Tereza Cho-
vancová, Vendula Jílková a  Eliška 
Navrátilová předvedla, že Česko 
v  této disciplíně patří ke světové 
špičce. V  prvním pokusu dosáhly 
času 23,49 s a ten jim zajistil zlaté 
medaile!

Dorostenky díky četným úspě-
chům získaly 6 bodů, stejně jako 
závodnice z Ruska. Bronzové skon-
čily Bělorusky (11 bodů). Díky  po-
mocnému kritériu, kterým je lepší 
umístění na požárním útoku, se 
naše závodnice dostaly před své 
konkurentky a již během požárních 
útoků bylo jasné, jaké je celkové 
pořadí. České dorostenky se staly 
mistryněmi světa v požárním spor-
tu! Zlatou medaili a titul mistryň si 
do České republiky přivezly Johan-
ka Vaculíková, Lucie Ledvinová, Ni-
kola Rašková, Tereza Chovancová, 
Vendula Jílková, Eliška Navrátilová, 
Veronika Fricová, Marika Mašková 
a Rozálie Pospíšilová.

Čeští dorostenci se v  závěreč-
ném hodnocení osamostatnili na 
druhém místě se ziskem devíti 
bodů. Mistry světa se díky nejniž-
šímu součtu jednotlivých umís-
tění (5  bodů) stali Rusové, bron-
zové medaile získalo Bělorusko 
(12 bodů). V Chorvatsku Českou re-
publiku reprezentovala sestava ve 
složení Petr Loukota, Jakub Michal-
ski, Lukáš Flégr, Vít Vymazal, Jakub 
Stýblo, Adam Šíp, Tadeáš Voříšek, 
Martin Šulc a Matyáš Novák.

Mistrovství světa se účastnili zá-
stupci Běloruska, Bulharska, České 
republiky, Estonska, Chorvatska, 
Indie, Lotyšska, Slovenska a Ruska.

MISTROVSTVÍ SVĚTA

NOVINKY

DOROSTENKY ZLATÉ, DOROSTENCI STŘÍBRNÍ. MISTROVSTVÍ 
SVĚTA V ČAKOVCI PŘINESLO OBROVSKÝ ÚSPĚCH.
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Na sociální síti Facebook má profil SH ČMS 11 108 sledujících (aktualizace 

k 17. 3. 2022). Na sesterském účtu na Instagramu má sdružení 3002 sledujících 

(aktualizace k 17. 3. 2022). V obou případech se jedná o nárůst o více než 1 000 

sledujících oproti loňskému roku. Počet sociálních interakcí (konkrétně se jedná 

o like, share nebo komentář) u online článků na Facebooku dosáhl v loňském 

roce 654,18 tisíc. 

Sdružení rovněž prezentuje svou činnost rovněž na svém youtube kanálu, kde 

zveřejňuje video výstupy a prezentace, které vytváří buď samostatně nebo 

v součinnosti s internetovou televizí FIRE TV. Stejně tak se dlouhodobě věnuje 

a neustále rozvíjí spolupráci s řadou dalších organizací na dílčích projektech 

a jednorázových akcích jako je Ukliďme Česko, Liga proti rakovině nebo s Na-

dací ČEZ.
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je dlouhodobě vydavatelem Hasičských 

novin, které vychází jako 14deník. Tyto noviny se v zásadě snaží obsáhnout celou 

činnost hasičů ve všech jeho oblastech: prevence, represe, mládeže a sportu. 

Rovněž věnují prostor historii a hasičské tradici. Sdružení je také vlastníkem 

společnosti Fire edit s.r.o., která vydává měsíčník Alarm Revue a Hasičské čtení, 

které vychází 2× ročně. Obě tyto periodika rovněž pokrývají činnost dobrovolných 

hasičů včetně zaznamenávání jejich významných akcí a společenských událostí.

HOSPOdÁřSkÁ ZPRÁVA 5

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska svoji činnost financuje z několika zá-

kladních zdrojů. Hlavním zdrojem jsou členské příspěvky, podpora obcí, dotace 

územně samosprávních celků i ze státního rozpočtu a sponzorské dary. Vedle 

těchto příjmů se dodatečné zdroje potřebné na zajištění hlavních činností zís-

kávají z poskytování služeb pro podnikatelské subjekty a z pronájmu vlastních 

nemovitostí. 

Podstatná část finančních prostředků byla vydávána v rámci hospodaření zá-

kladních článků sdružení – sborů dobrovolných hasičů. V rámci dotací sdružení 

čerpalo prostředky ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národní sportovní agentury a dotace z nižších 

územně samosprávních celků.

Ekonomické podklady jsou vykazovány za ústředí Sdružení hasičů, Čech, Moravy 

a Slezska. Sumární výkazy za celé sdružení (KSH, OSH, SDH, ÚHŠ a CHH) nelze 

s ohledem na rozdílné vedení účetnictví (jednoduché a podvojné) sestavit tak, 

aby měly poskytnuté informace relevantní vypovídající schopnost.

Dotace MV ČR

Sdružení v roce 2021 pracovalo s dotací v celkové výši 25 136 000 Kč. Dotace 

byla v průběhu roku čerpána na jednotlivé projekty. Z důvodu omezení vstupu do 

škol byla část dotace v průběhu roku vrácena na účet poskytovatele. Prostředky 

byly použity na spolupráci při odborné přípravě, k zajištění odborné přípravy 

v rámci Ústředních hasičských škol, výchovné a vzdělávací činnosti na úseku 

práce s dětmi a mládeží v oblasti požární ochrany – soutěže TFA mladého hasiče 

a Požární ochrana očima dětí a mládeže, na preventivně výchovnou činnost, 

propagaci a historii požární ochrany, na činnost psovodů SDH, na zajištění soutěží 

v disciplínách TFA včetně Mistrovství ČR, na uspořádání Mistrovství psovodů 

a Mistrovství ČR ve vyprošťování a v neposlední řadě na zabezpečení chodu 

kanceláře SH ČMS a kanceláří pobočných spolků SH ČMS stabilním aparátem. 

Přidělené dotace byly nezbytné pro zajištění daných činností na potřebné úrovni 

a dopomohly k rozvoji celého sdružení. 
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Dotace MŠMT ČR  

Sdružení byla přidělena dotace z Programů na podporu nestátních neziskových 

organizací dětí a mládeže, Program č. I. ve výši 22 200 000 Kč. Prostředky v rámci 

této neinvestiční dotace byly použity na zabezpečení práce s dětmi a mládeží 

a využití jejich volného času. Dotace byla plně vyčerpána. Přidělené prostředky 

byly poskytnuty na tábory (letní, zimní), jednodenní i vícedenní akce, vzdělávání 

vedoucích, materiální dovybavení mladých hasičů, táborových základen a na 

provoz nižších článků i úseku mládeže kanceláře SH ČMS. 

Dotace Národní sportovní agentury

V rámci Státní podpory sportu byly ve dvou oblastech sdružení přiděleny dotace 

v celkové výši 7 821 836 Kč. Prostředky z dotací se použily k zajištění přípravy 

a účasti reprezentace na vrcholných světových akcích, na podporu realizace 

sportovní, organizační a obsahové činnosti spolku včetně zabezpečení tech-

nicko–servisních, zdravotních a metodických podmínek pro sportovní činnost 

členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Vedle dotace na zajištění běžné 

sportovní činnosti byla v roce 2021 čerpána investiční dotace ve výši 2 227 

368 Kč na pořízení sportovního vybavení pro reprezentaci ČR v hasičském sportu.

Hlavní činnost sdružení skončila za rok 2021 ztrátou ve výši 4 989 Kč. Ztráta 

z hlavní činnosti byla kompenzována ziskem z hospodářské činnosti, takže hos-

podaření skončilo ziskem ve výši 5 099 tisíc Kč po zdanění. Zisk byl částečně 

použit na zajištění potřebných investic a splácení přijatých půjček. Výše nákladů 

a výnosů bude prověřena daňovým poradcem.

1 x příslušnému fin. orgánu

Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska
Římská 45
Praha 2
120 00(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

ke dni 31.12.2021

Účetní jednotka doručí:

00442739

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 314 854316 714

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 711 711A. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 200 327 204 109A. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkem 228 381 228 381A. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -112 705 -118 347A. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 37 34234 292
7Zásoby celkem 3 205 2 896B. I.
8Pohledávky celkem 13 901 13 895B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 17 155 20 542B. III.
10Jiná aktiva celkem 31 9B. IV.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 352 196351 006

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 330 885323 889

13Jmění celkem 313 876 325 876A. I.
14Výsledek hospodaření celkem 10 013 5 009A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 21 31127 117
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkem 20 405 12 902B. II.
18Krátkodobé závazky celkem 5 912 7 084B. III.
19Jiná pasiva celkem 800 1 325B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 352 196351 006

pronájem nemovitostí
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 22.03.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

00442739

Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska
Římská 45
Praha 2
120 00

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2021

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti
Hlavní

6
HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 5 70510 6912 16 396A. I.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3A. II.

Osobní náklady 8669 8374 10 703A. III.

Daně a poplatky 77255 102A. IV. 

Ostatní náklady 7693 2586 4 027A. V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek

5 6437 4 881762A. VI.

Poskytnuté příspěvky 3 6108 3 610A. VII.

Daň z příjmů 2 1119 2 111A. VIII.

Náklady celkem 42 59228 183 14 40910Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

Provozní dotace 15 17612 15 176B. I.

Přijaté příspěvky 6 97213 6 972B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 24 40737914 24 786B. III.

Ostatní výnosy 66715 667B. IV.

Tržby z prodeje majetku 16B. V.

Výnosy celkem 47 60123 194 24 40717Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 7 120-4 989 12 109C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění 5 009-4 989 9 998D. 19ř. 18 - ř. 9

pronájem nemovitostí
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 22.03.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



Zpracovala: Irena Špačková
Grafická úprava: Zuzana Vanišová
Vydalo: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45, 120 00 Praha 2
www.dh.cz

Tisk: Carter Reproplus s.r.o., 
Ohradní 1424/2b, 140 00 Praha 4–Michle

Manuál
loga

2020 




	VZ_SH-CMS_obalka2
	Vyrocni-zprava_SH-CMS_nahled2stranky
	VZ_SH-CMS_obalka3

