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Vážené starostky a starostové, vážení hosté, bratři a sestry, 

 

setkáváme se poprvé po V. sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

Den jeho konání 4. červenec 2015 se stal dalším milníkem v historii našeho 

hnutí a do historie se zapsal podle místa konání – Pardubický sjezd. Chtěl 

bych z této tribuny ještě jednou, co nejupřímněji poděkovat všem, kteří naši 

organizaci vedli v minulém funkčním období a pracovali aktivně na všech 

úrovních sbory počínaje přes okrsky a okresní organizace eventuálně ve 

vyšších orgánech SH ČMS. Děkuji i těm dalším tisícům dobrovolných hasičů, 

kteří přispívají k dobrému jménu našeho sdružení a podíleli se na naplňování 

nosných úkolů vytýčených především ostravským sjezdem. Děkuji rovněž 

všem ostatním hasičům, bez jejichž aktivní podpory bychom nemohli na 

sjezdu konstatovat splnění stanovených cílů předchozího sjezdu. Děkuji také 

všem rodinným příslušníkům a dalším blízkým, které je bezesporu nutné 

připočítat k naší 350tisícové rodině a nedovedu si představit naši činnost bez 

jejich zázemí. Zvláště pak děkuji organizátorům sjezdu a všem, kteří jste k 

jeho úspěšnému průběhu byli nápomocni, zejména pořadatelům z KSH a OSH 

Pardubice a Hotelu Přibyslav, který zajišťoval stravování účastníků. 

Výsledkem zvyšování naši společenské vážnosti bylo to, že sjezdu se účastnil 

také předseda vlády Bohuslav Sobotka, místopředsedové vlády Andrej Babiš a Pavel 

Bělobrádek, ministr vnitra Milan Chovanec, senátoři a poslanci, včetně předsedy 

Branně bezpečnostního výboru Romana Váňi, předsedy podvýboru pro IZS Václava 

Klučky, hejtmani Michal Hašek a Martin Netolický, primátor města Pardubic                       

a místopředseda Svazu měst a obcí Martin Charvát, generální ředitel HZS Drahoslav 

Ryba, viceprezidentka CTIF Markéta Stržínková, místopředseda Českého 

olympijského výboru – Filip Šuman, předseda sdružení sportovních svazů – Zdeněk 

Ertl a další, včetně zahraničních delegací vedených prezidentem DPO SR 

Ladislavem Pethö. 

Za nejdůležitější z vystoupení hostů na sjezdu považuji ujištění                       

o finanční pomoci, zejména z úst premiéra, který svá slova potvrdil 

v Poslanecké sněmovně 7. září 2015, když informoval o závěrech jednání 
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vlády ze dne 28. srpna – cituji: „Poslední nejnovější iniciativou je plán Ministerstva 

vnitra na to, aby vznikl nový sdružený dotační program, na kterém by se podílelo 

Ministerstvo vnitra, kraje a obce. To znamená, tyto tři struktury veřejného sektoru by 

sdružily finanční prostředky a vytvořil by se nový dlouholetý dotační titul, který by 

umožňoval financovat potřeby sboru dobrovolných hasičů tam, kde se nepodaří 

získat evropské zdroje. To znamená, byla by to jakási alternativa vůči čerpání 

evropských zdrojů. Tady bychom byli rádi, kdyby letos byly podniknuty administrativní 

přípravy, rádi bychom, aby v rámci vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok bylo 

na té úrovni rozpočtu Ministerstva vnitra vyčleněno zhruba 200 mil. korun pro rok 

2016. To by byl základ, ke kterému by se přidaly prostředky krajů  a obcí a vznikl by 

dotační titul, který by rovněž v příštím roce už mohl financovat jednak obnovu 

hasičských zbrojnic, jednak samozřejmě financovat obnovu techniky.“ 

 

Dámy a pánové,  

jsem rád, že po dlouhé době máme vládu, která chce řešit problémy 

dobrovolných hasičů, kterých se za poslední období nakupilo velké množství. Kromě 

finanční podpory oceňuji možné benefity pro zaměstnavatele, a to především 

zaměstnavatele ze soukromého sektoru, kteří mají s uvolňováním členů jednotek 

SDH často velké problémy. Hasiči tak budou mít větší jistotu a nebudou se muset bát 

o práci při každém svém výjezdu. Také jsem rád, že by mělo dojít k navrácení 

nemocenské dobrovolným hasičům, systému, který tady již byl a který byl před 

několika lety zrušen. 

Chtěl bych poděkovat všem členům komise, která na Generálním ředitelství 

HZS ČR podklady pro jednání vlády připravovala. Jmenovitě za naší stranu mým 

náměstkům Jaroslavu Salivarovi a Janu Slámečkovi, kteří se se mnou těchto 

důležitých jednání účastnili. Za profesionální hasiče v této komisi pracují generální 

ředitel HZS ČR ing. Drahoslav Ryba a Doc. JUDr. František Vavera, Ph.D. Rovněž 

v této komisi působí prezidenti České a Moravské hasičské jednoty. Tento tým 

připravil předkládací zprávu- informaci o některých oblastech k řešení ve věci 

jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a spolků působících na úseku požární 

ochrany. Na základě společného zhodnocení současných podmínek JSDHO a po 

pojednáních s výše uvedenými subjekty působících v této problematice vyplynuly 

závěry na řešení některých oblastí, jako je zejména:  

 Možnost převodu majetku 
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 Autoškoly, řidičská oprávnění pro členy JSDHO 

 Výhody zaměstnavatelů, kteří uvolňují členy JSDHO 

 Zpřesnit činnost JSDHO (jejích členů) v obecném zájmu 

 Finanční prostředky pro krytí nákladů spojených s činností spolků 

působících ve prospěch IZS 

 Hasičský sport 

Uvedené okruhy byly podrobně rozpracovány a předloženy pro informaci členům 

Vlády. Následně je materiál projednáván s příslušnými ministerstvy. Jednání vedeme 

s příslušnými náměstky ministrů a přizvanými řediteli odborů. 

Za hasiče jsou účastníky jednání gen. Ryba, starosta Richter, plk. Vavera a 

náměstek starosty pan Salivar. Po těchto konzultacích jsou dodávány resortům další 

podrobnější podklady (statistické údaje) a komise zpracuje druhý ucelený materiál, 

který v nejbližším období opětovně projedná Vláda ČR a rozhodne o dalších 

konkrétních krocích. 

Zdůrazňuji, že profesionální a dobrovolní hasiči jednají a postupují společně a ve 

vzájemné shodě.  

           Pokračujeme tak v krocích, které jsme činili v minulých létech. Našli jsme 

odezvu u současné vlády a jsme přesvědčeni, že především pro členy jednotek (v 

převážné míře pro členy našeho sdružení) činíme vše potřebné a bez zbytečných 

prodlev.  

Dotační program vlády je však jen jeden ze tří základních zdrojů, ze 

kterých by v příštích letech měly být společně a relativně spolehlivě financovány 

potřeby sboru dobrovolných hasičů. 

Po řadě složitých jednáních, včetně dalších našich iniciativ, se povedlo 

vytvořit fond zábrany škod, který obhospodařuje Česká kancelář pojistitelů. Podařilo 

se prosadit novelu zákona a letošní rok je velmi důležitý, protože poprvé budou 

rozděleny významné prostředky, které půjdou dobrovolným hasičům. Celkem to letos 

činí 97 mil. korun, a to není zrovna malá částka. Dotaci obdrží 31 obcí na nový vůz s 

cisternou. Přesně 31 obcí dostane po 2,5 mil. Kč jako dotaci a 14 obcí dostane na 

rekonstrukci auta s cisternou 1,5 mil. Kč. 

Dalším důležitým fondem pro pomoc dobrovolným hasičům, je integrovaný 

regionální operační program pro léta 2014 - 2020. Tento program byl v letošním roce 

schválen ze strany Evropské komise. To znamená, začínají se připravovat konkrétní 
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výzvy a cílem je, aby byly zajištěny finanční prostředky na hasičské zbrojnice - to by 

byl první dotační titul - to znamená na nové dislokace nebo modernizaci stávajících 

hasičských zbrojnic. 

Pokud hovořím o finanční pomoci, nemohu nevzpomenout jednání 

s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem a jeho náměstkem 

Liborem Varhaníkem, kteří mě navštívili v Hasičském domě 15. září 2015. Za účasti 

odpovědných náměstků (Němečková, Salivar) jsme si vyjasnili své pozice a objasnili 

jsme oběma pánům co vůbec hasičský sport obnáší, jak je náročný a krásný a že 

patříme do absolutní světové špičky. 

 

 

Dámy a pánové, 

nově zvolený výkonný výbor se po V. sjezdu sešel jednou, 17. září 2015 v 

Přibyslavi. Pod mým vedením jsme se jeho členové sešli v sestavě: mých  náměstků 

- Richarda Dudka, Lubomíra Janeby, Moniky Němečkové, Jaroslava Salivara a Jana 

Slámečky a dalších členů – Josefa Bidmona (Pardubický kraj), Jiřiny Brychcí 

(Liberecký kraj), Václava Hulce (Plzeňský kraj), Jiřího Hence (Ústecký kraj), Lea 

Kuběny (Moravskoslezský kraj), Antonína Maděry (Praha), Jiřího Orsáka 

(Královéhradecký kraj), Aloise Pazdery (Jihočeský kraj), Ludvíka Procházky 

(Jihomoravský kraj), Stanislava Pumprly (Zlínský kraj), Jiřího Zipse (Olomoucký kraj), 

Jana Aulického, Jiřího Pátka a Jana Kargra. Přítomný byl také Oldřich Lacina, 

navržený na členství ve Výkonným výboru Středočeským krajem a nový předseda 

ÚKRR Ing. Jan Bochňák. Z jednání se řádně omluvili Richard Kejmar (Karlovarský 

kraj) a Bohumír Martínek. 

Přednesl jsem Výkonnému výboru návrh vedení na rozdělení působnosti 

náměstků starosty, a to takto: 

- Lubomír Janeba - oblast vnitrosvazová, historie, Nadace na podporu hasičského 

hnutí, 

- Monika Němečková – mládež, 

- Jaroslav Salivar - represe, hasičské soutěže, sportovní reprezentace, Sdružení 

sportovních svazů, hasičská legislativa, 

- Jan Slámečka - prevence, ochrana obyvatelstva, CHH, 

- Richard Dudek – vzdělávání a ústřední hasičské školy, dotační programy EU 
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Výkonný výbor navrhované rozdělení schválil. Schválil i navržené ústřední 

odborné rady a jejich vedoucí, a to následovně: 

- Ústřední odborná rada represe              vedoucí Robert Kučera 

- Ústřední odborná rada hasičských soutěží   vedoucí Jiří Henc 

- Ústřední odborná rada prevence    vedoucí Jan Majer 

- Ústřední odborná rada ochrany obyvatelstva             vedoucí Bohuslav Martínek  

- Ústřední odborná rada mládeže                                  vedoucí Josef Bidmon 

- Ústřední odborná rada vnitroorganizační    vedoucí Lubomír Janeba 

- Ústřední odborná rada vzdělávání     vedoucí Jan Karger 

- Ústřední odborná rada historie                 vedoucí Jiří Pátek 

- Aktiv zasloužilých hasičů SH ČMS     vedoucí čestný náměstek starosty Josef Netík 

Byl přijat i návrh Ústřední odbornou radu hospodářskou nezřizovat, případné 

potřeby v této oblasti řešit pracovními skupinami. V této souvislosti jsem ve shodě 

s VV SH jmenoval stálou konzultantkou v ekonomické oblasti  Markétu Stržínkovou.  

Snad nejrušněji na našich jednáních a ve vnitroorganizační činnosti vůbec je 

při zpracovávání změn ve spolkovém rejstříku. Apeluji na vás, je zapotřebí nebrat 

tuto velmi náročnou záležitost na lehkou váhu. Věnujte prosím jednotlivým tiskopisům 

řádnou pozornost a buďte svým sborům při plnění administrativních povinností 

nápomocni. Předně je třeba dodržovat termíny a vše vyplňovat v požadovaném čase. 

Znovu připomínám, že platnost ověřených podpisů je devadesát dnů. Jedná se o 

dlouhodobou činnost, která si vyžaduje maximální zodpovědnost a vstřícnost. Není 

v našem zájmu vás zatěžovat více než je potřeba a naši lidé dělají vše proto, abyste 

měli vše v pořádku tak, jak to litera zákona vyžaduje. Kancelář dělá vše pro to 

abychom tento úkol dotáhli do zdárného konce. Je důležité, ba přímo rozhodující 

postupovat ve shodě, vyhovět si navzájem a přitom nejitřit city a respektovat 

stanovený pořadník. Jak na tom jednotlivá OSH jsou jsme v souladu s vašimi 

požadavky zveřejnili na našich webových stránkách. Rovněž jsem oslovil příslušného 

místopředsedu Městského soudu a dohodl s ním konkrétní kroky, které by měly 

přispět ke zrychlení vyřizování našich předkládaných změn do spolkového rejstříku.  

Nabyl jsem předsvědčení, že ze strany tohoto orgánu dojde k podstatnému zrychlení 

zpracovávaných registrů. Proto vás ještě jednou vyzývám, neztěžujme práci jeden 

druhému, nezasahujte do stanovených termínů. Bylo by to nekolegiální a nakonec i 

sobecké a vnáší to při řešení tohoto úkolu nervozitu do vzájemné komunikace. 
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Vážené kolegyně a kolegové, 

máme zpracovány již kraje Pardubický, Vysočinu, Jihomoravský, Olomoucký  

a Moravskoslezský. Na řadě je kraj Královéhradecký a Zlínský. Většinou je 

přeregistrace přijímaná ohleduplně a seriozně. Přesto se však vyskytují zádrhely, ke 

kterým by vůbec nemuselo dojít. Věřím, že zbytečné problémy v souvislosti 

s dodáním podkladů se již vyskytovat nebudou.  

 

Sestry a bratři, 

jednou z nejdůležitějších akcí bylo jednání Mezinárodního výboru CTIF 

v chorvatském Záhřebu 3. září. Pro nás zvláště významné bylo tím, že do tohoto 

výboru byl řádnou volbou zvolen kolega Zdeněk Nytra, člen našeho sdružení hasičů 

a  nynější ředitel HZS Moravskoslezského kraje a jeden z našich nejvýznamnějších 

činovníků v oblasti požárního sportu, který v zastoupení v nejvyšším mezinárodním 

hasičským orgánu vystřídal Markétu Stržínkovou. Markétě za její působení v CTIF 

děkuji. Chci připomenout, že byla první ženou v tak vysoké funkci. Stala se společně 

s dalšími odstupujícími kolegy čestnou členkou CTIF. 

Tak jako každý rok jsem se účastnil mezinárodní soutěže zápřahových 

stříkaček v polském Šmieglu, kde letos poprvé kategorii zahraničních družstev na 

mistrovství Evropy vyhrálo družstvo z ČR z kraje Vysočina z SDH Radňoves. 

Již tradičně soutěž Miss hasička Evropy opětovně putuje do Česka a je to slečna 

Aneta Nouzovská z SDH Poříčany, a první vicemiss je slečna Veronika Benáková 

z SDH Ratměřice. 

 

 

Vážení hasiči, kolegové, 

 

ať někdy více, či méně, stále naším hlavním posláním zůstává pomoc bližním 

při ochraně před živelními pohromami a v likvidaci jejich následků. Za posledních 

měsíců jich rozhodně nebylo málo. 

Letošní léto si budou hasiči ještě hodně dlouho pamatovat. Až dvě stě požárů 

během jediného dne (pro srovnání průměrně denně vyjížděli hasiči k 51 požárům), 

stovky hasičů v terénu, desítky hodin hašení, stovky hektarů spálených lesů polí                
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a luk. Hasiči vyjížděli k nejvíce požárům za posledních 20 let. Jenom od 1. července 

do 30. srpna 2014 zasahovali hasiči u 5884 požárů. Při těchto požárech zemřelo 27 

osob a 253 osob bylo zraněno.  

Mezi požáry letošního léta jednoznačně vedly požáry v přírodním prostředí. 

Tedy ty, které byly zapříčiněny dlouhodobým suchem a vysokými teplotami. Hasiči se 

také potýkali s mnoha velkými požáry. Celkem u 22 z nich byl vyhlášen 3. stupeň 

poplachu, což znamená, že se na jeho likvidaci podílelo více než deset jednotek 

hasičů a u šesti dokonce zvláštní stupeň poplachu, zde byla vyžádána i mezikrajská 

pomoc.  

Nejčastější příčinou požárů byly technické závady. Ty se objevovaly hlavně na 

zemědělské technice, která pracovala na polích. V horkém počasí a s vyprahlou 

úrodou pak často stačila malá jiskra k tomu, aby vzniknul požár, který se po poli šířil 

vysokou rychlostí a často se rozšířil i do přilehlého lesa. V lesích vznikaly požáry také 

díky lidské nedbalosti, která byla druhou nejčastější příčinou vzniku požárů. Požáry 

tak vznikaly od odhozených nedopalků cigaret, nedovoleného rozdělávání ohně nebo 

špatně zaparkovaného auta, které svým rozžhaveným výfukem (respektive 

katalyzátorem) zapálilo uschlý porost.  

A právě požáry v těžko dostupném lesním terénu byly letos v létě velmi četné 

a vyžádaly si nasazení velkého množství sil a prostředků. Kromě profesionálních 

hasičů bylo v terénu i množství jednotek sborů dobrovolných hasičů. Tolik hodin 

vytrvalé práce mnoho z nich vůbec nepamatuje. Bylo potřeba zajišťovat dálkovou 

dopravu vody, dlouhé hodiny pročesávat lesy po požárech, hledat skrytá ohniska 

požárů a dohašovat je.  

Jenom letmý pohled do statistiky:  

7. července – Petrovičky, okr. Rychnov nad Kněžnou. Šestnáct jednotek likvidovalo 

požár 13 ha strniště. Na místě zasahoval vrtulník.  

3. srpna - Olešná a Chrášťany, okres Rakovník. 48 jednotek PO likvidovalo požár 

pole a lesního porostu. Byla vyžádána mezikrajská pomoc z krajů: hl. m. Prahy, 

Ústeckého, Plzeňského a Karlovarského. Na místo požáru byl k leteckému hašení 

využit vrtulník Letecké služby Policie ČR. Celková odhadovaná rozloha požářiště: 60 

ha.  

4. srpna - Branžež, okres Mladá Boleslav. Třicet tři jednotek PO likvidovalo následky 

požáru lesa. Na místo zásahu byl vyžádán vrtulník Letecké služby Policie ČR.   
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10. srpna – Mladotice, okr. Plzeň sever. Dvacet sedm jednotek z Plzeňského a 

Středočeského kraje zasahovalo u požáru pole a lesa o celkové rozloze asi 40 ha. 

Na místě zasahovaly vrtulníky Letecké služby Policie ČR a Armády ČR a dvě 

cisternové automobilové stříkačky Záchranného útvaru HZS ČR ze Zbiroha. 

Zásahů se naší členové účastní se vší zodpovědnosti a připravenosti. Nemalý 

vliv na to má odborná příprava poskytovaná také mimo jiné našimi vzdělávacími 

zařízeními v Jánských Koupelích a v Bílých Poličanech.  

ÚHŠ v Jánských Koupelích byla již tradičně využívána v době prázdnin pro 

táborovou činnost a také začátkem září pro Junior univerzitu.  

Dětských letních táborů organizuje naše sdružení čím dál více a chci 

poděkovat všem, kteří se naší příští generaci takto věnují. Sice naše kontroly zjistily 

bohužel i nedostatky, ale to je spíše výjimka než pravidlo. 

 

 

Vážení starostové okresních a krajských sdružení, 

čeští dobrovolní hasiči se letos účastnili řady domácích i mezinárodních 

soutěží. Medaile z nich, hlavně z těch na mezinárodní úrovni dokazují, že se nejedná 

o náhodu, ale o výsledek dlouholeté poctivé práce. Můžeme se právem pochlubit, že 

hasičské sporty aktivně provozuje 50 000 dětí a mládeže a téměř 100 000 dospělých 

v naprosté většině obcí České republiky. 

Náměstek starosty Jaroslav Salivar, který má ve své působnosti oblast 

hasičských sportů a je zároveň místopředsedou Sdružení sportovních svazů ČR 

s urputilostí jemu vlastní jedná o uznání požárního sportu jako regulérního 

sportovního odvětví s cílem, že české sportovní prostředí stejně jako politická scéna 

pochopí, že hasiči jsou tělem i duší celoživotní sportovci, že pohyb je jejich existenční 

potřeba, přesvědčení a radost a že i ve sportu opravdu mají co nabídnout. Věřím, že 

jeho naše zastoupení ve vrcholné republikové sportovní asociaci bude úspěšné tak, 

jak napovídá dosavadní vzrůstající podpora. Svědčí o tom i již zmíněná návštěva 

předsedy Českého olympijského výboru. 

 Rád se vrátím k MČR v požárním sportu, které se konalo v Trutnově těsně 

před naším sjezdem. Sportovci i organizátoři z Královéhradeckého kraje odvedli kus 

práce. První se mimo jiné postarali o nové rekordy a pěkné výsledky ve všech 

disciplínách, druzí o jejich spokojenost s všestranným zabezpečením. Zvláště bych 
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chtěl ocenit družstva žen z Chválenic a Michálkovic a mužů z Těškovic. 

Z jednotlivkyň pak Šárku Jiroušovou a jednotlivců Martina Lidmilu. 

 Už tradičně dobrou úroveň mělo i MČR hry Plamen a dorostu, které se v Praze 

odehrávalo od 8. do 12. července. Nejen hasičská mládež, ale opět i organizátoři 

předvedli, co umí. Zvláště pak milé bylo mistrovství přípravek. S úžasem jsme všichni 

sledovali, jak i ta drobotina bere soutěže vážně a dává do svých výkonů vše, co 

mohli. Překvapili i nováčci ze Střezimíře v požárním útoku dorostenek a z Raškovic 

v útoku CTIF. Dobře si vedli mladí sportovci s Bludova i z Poniklé. Věřte, že bych zde 

nejraději jmenoval všechna družstva, protože sledovat jejich úsilí bylo skutečně 

nevšedním zážitkem.  

Pražská vrcholná soutěž ukázala, že máme skvělou nastupující generaci a že 

se o dosud vydobytý dobrý zvuk v mezinárodních soutěžích nemusíme bát. Potvrdila 

to i takzvaná hasičská olympiáda mladých, které jsem byl svědkem v polském Opole. 

Mezi 45 družstvy z 22 zemí jsme v disciplínách CTIF získali vysněnou salátovou 

mísu. Dívky  z SDH Písková Lhota ve své kategorii jednoznačně zvítězily a získaly ji 

na další dva roky. Ještě jednou tomuto kolektivu a jejich vedoucím gratuluji 

k historickému úspěchu.  

Naši mládeži děkujeme i za vynikající výsledky z mistrovství světa v požárním 

sportu, které se konalo od 5. do 8. srpna v běloruském Grodnu. Musím zdůraznit, že 

světový požární sport se pomalu, ale jistě stává doménou českých reprezentantů. 

Hasičská mládež ze sdružení hasičů doslova opanovala IV. mistrovství světa juniorů 

a VI. mistrovství světa dorostu v požárním sportu 2015. Čeští dorostenci                             

a dorostenci, junioři a juniorky, získali 18 medailí – 8 zlatých, 4 stříbrné, 6 bronzových 

– a přitom stačili ještě přepsat tři světové rekordy.  

S medailemi přijeli naši sportovci i z 11. mistrovství světa v požárním sportu 

v Petrohradu. Vynikající byla zlatá štafeta žen a jsme hrdi na to, že naše hasičky jsou 

celkově druhé na světě. Úspěchem je i celkové třetí místo mužů. Všem sportovcům, 

kteří se letošních mezinárodních soutěží účastnili, za jejich reprezentaci děkuji, 

stejně, jako i jejich trenérům a všem, kteří je podpořili. 

Ve dnech 21.- 22. Srpna 2015 proběhlo v Moravskoslezském kraji ve městě 

Třinec, třetí Mistrovství ČR jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve vyprošťování 

zraněných osob z havarovaných vozidel. Mistrovství se zúčastnila čtyřčlenná 

družstva z každého kraje. Na prvním místě se umístila domácí jednotka 

z Jablunkova, následovala JSDH Rumburk a JSDH Žlutice. Součástí byl také 
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odborný seminář o nových technologiích a postupech v oblasti vyprošťování. 

Hlavním organizátorem akce byl Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

společně s dalšími partnery, mezi které patřilo také Krajské sdružení hasičů 

Moravskoslezského kraje a sbory dobrovolných hasičů v okrese Frýdek Místek. Jsme 

si plně vědomi významu této akce, která má zároveň úzkou vazbu na odbornou 

přípravu našich členů do jednotek SDH. Proto jsme tuto vrcholnou akci podpořili také 

finančně a do budoucna bychom rádi spolupracovali v této oblasti rovněž 

v jednotlivých krajích. Stejně budeme  usilovat o nastavení systému soutěží TFA 

dobrovolných hasičů, které se těší mezi našimi členy velké oblibě. Na základě velmi 

dobré odezvy z prvního ročníku Mistrovství ČR TFA dobrovolných hasičů, které 

proběhlo v roce 2014 ve Štramberku, rozhodl výkonný výbor na svém včerejším 

jednání o uspořádání druhého kola ročníku Mistrovství ČR v této disciplíně v roce 

2016 opět ve Štramberku. 

V neposlední řadě chci poděkovat účastníkům a organizátorům MČR 

v tradičních disciplínách CTIF ve Dvoře Králové nad Labem 26. září 2015. Opět jsme 

na vrcholných stupních viděli družstva z Chlumce nad Cidlinou, Velkého Meziříčí a 

Vlčnova. Poděkování patří všem požárním družstvům včetně zahraničních účastníků 

této soutěže za velmi hodnotné sportovní výkony. 

 

Sestry a bratři,  

 

ve dnech 7. - 9. října 2015 v Centru hasičského hnutí se uskutečnily dvě významné 

mezinárodní akce. Zasedání Komise historie a muzejnictví zemí CTIF. Poprvé pod 

vedením nového předsedy Petra Schmidta z Rakouska. Druhou akcí byly                       

23. mezinárodní rozhovory k historii PO na téma „Velké požáry“. Rozhovorů se 

účastnilo téměř 90 účastníků z třinácti států Evropy. Při této příležitosti byla znovu 

otevřena síň CTIF na stálé výstavě. Pásku jsem přestřihl společně s viceprezidentem 

CTIF Zdenkem Nytrou. Celá akce byla všemi účastníky kladně hodnocena. 

 

Vážené starostky, vážení starostové, 

 

od významného V. sjezdu SH ČMS uplynulo už více než sto dní. Pomyslná 

doba adaptace je za námi a nastal čas plně se zapojit do procesu plnění našeho 
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společného programu, který jsme si před více než třemi měsíci jednomyslně 

odhlasovali.  

Po dnešním jednání odjedete do svých okresů a věřím, že neustále budete mít 

na paměti, že jste to právě vy, kteří řídíte činnost stovek a tisíců dobrovolných hasičů, 

kteří od vás potřebují nejenom důsledné předávání informací, ale také pomoc. I proto 

si vás do čela svých OSH zvolili. Prosím, nedopusťme suplovat naše rozhodovací 

orgány, nedopusťme aby „zneuznalí“  parazitovali  na našich vlastních výsledcích 

práce. Aby vnášeli do našich řad pochybnosti, aby vnášeli pochybnosti mezi 

představitele resortů, krajských úřadů, měst a obcí. Jsou to zpravidla osoby, které 

nenašly podporu v našem sdružení a výsledky naši společné práce presentují jako 

své osobní. Od úterý tohoto týdne koluje po obecních, městských a krajských 

úřadech emailová zpráva o založení komory velitelů JSDHO. Nejen, že komora 

parazituje na našem patnáctiletém úsilí o nápravu neřešených problémů, především 

ve vztahu k jednotkám, kde zdůrazňuji postupujeme ruku v ruce s generálním 

ředitelstvím HZS ČR.  Zneužívají naší značku, tvrdí, že jsou členem SH ČMS a to se 

nezakládá na pravdě. Předpokládám, že maximálně jsou kolektivním členem SDH 

Škvrňany na okrese Plzeň – město. Není to poprvé co se řeší „Škvrňanské“ problémy 

(lodě, napadání funkcionářů, neochota být součástí KSH). Můžou se však účastnit 

jen akcí a Valných hromad SDH a už vůbec nemohou hovořit jejich jménem protože 

jako kolektivní člen mají jen hlas poradní.  V danou chvíli nabízejí obcím pojištění 

členů JSDHO od pojišťovny Slavie a. s. ačkoliv máme naši HVP, a. s., kterou jsme se 

zavázali mimo jiné na V. sjezdu rozvíjet a podporovat a která dlouhodobě nabízí 

obcím a jednotkám obdobná pojištění. V komoře působí lidé, kteří se se svými 

názory v našich orgánech a krajích neprosadili a jak již jsem řekl naopak využívají 

výsledků našich jednání a uvádějí širokou veřejnost v omyl a tím prokazatelně škodí 

dobrovolným hasičům a zejména SH ČMS. Defacto kopírují ve svých stanovách 

prokazatelně naši práci o které jsem hovořil v souvislosti s V. sjezdem SH ČMS.               

My máme podporu Vlády ČR, Parlamentu, Svazu měst a obcí, krajských úřadů a 

nenecháme si odcizit naše členy působící v jednotkách a pro které ruku v ruce 

s profesionálními hasiči a oběma Jednotami pracujeme. Proinformujme proto 

členskou základnu, proinformujme obce, města o této kontraproduktivní činnosti 

komory a podpořme naše vyjednávací orgány v úsilí o získání oprávněných 

požadavků ve prospěch dobrovolného hasičstva.  Tuto činnost máme zachycenou na 
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našich webových stránkách od setkání s panem ministrem vnitra, přes diskusi na 

sjezdu. 

Dnes jste vážené kolegyně a vážení kolegové obdrželi návrh „ Prohlášení 

sdružení hasičů“ kterému v diskusi zaujmeme stanovisko a Výkonný výbor vám 

doporučuje jeho přijetí – to je schválení s úkolem seznámit celou členskou základnu 

s jeho zněním.  A co je důležité – vysvětlit a doručit toto prohlášení primátorům         

a primátorkám, starostům a starostkám měst a obcí. Navíc starostové a starostky 

krajů (KSH) musí informovat v této věci pány hejtmany. Už nejednou jsem prohlásil, 

že jsou přirozeně naši nejbližší spojenci a na spolupráci s nimi máme přece zájem               

a chceme aby představitelé samospráv byli trvale naši oporou.  

 

Dámy a pánové,  

 

na závěr předejte svým sborům poděkování za vše, co letošní rok udělali, 

zvláště v oblasti prevence a represe. K ochraně životů, zdraví a majetku našich 

bližních máme vybudovaný dobrý funkční systém. Zapojení více než sedmdesáti tisíc 

našich členů do něj vyžaduje i přínos do jejich přípravy a zabezpečení nás všech. 

Budeme pokračovat v získávání dalších finančních zdrojů a sociálního a materiálního 

zabezpečení těchto lidí. Dožadovat se další podpory pro práci sborů a jejich 

zájmových kolektivů, zejména v práci s mládeži a v oblasti hasičských sportů. 

Ještě jednou vám všem moc děkuji. Předejte mé pozdravy ve svých 

domovech a šťastně do nich dojeďte. Rovněž vám a všem našim kolegům vyřizuji 

srdečné pozdravy generálního ředitele HZS ČR brig. gen. Drahoslava Ryby.  

 

Děkuji za pozornost. 


