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ZPRÁVA – shromáždění starostů 19. 10. 2019 
 
Vážené starostky, vážení starostové, členové výkonného výboru a ústřední kontrolní a revizní 
rady, vážení hosté, 
 
dovolte mi, abych také já Vás srdečně přivítal na dnešním Shromáždění starostů OSH. 
Když  jsem přednášel zprávu na  jarním Shromáždění, tak  jsem vedle zhodnocení činnosti SH 
ČMS  za  rok  2018 Vás  také  seznámil  s aktivitami,  které naše  Sdružení  realizovalo  v prvním 
čtvrtletí  roku  letošního. Přede mnou  je  tedy úkol, dnes Vás obeznámit o naší  činnosti od 
posledního Shromáždění starostů OSH – tedy za uplynulých 6 měsíců. 
Než však přistoupím k tomuto úkolu, dovolte mi malou vsuvku – ve formě tří vzpomínek. 
1) Počátkem letošního července uplynulo 95 let od data narození JUDr. Miroslava Řepiského 
–  bývalého  předsedy  federálního  výboru  Svazu  požární  ochrany,  nejvýraznější  osobnosti 
československého  hasičského  hnutí  druhé  poloviny  20.  století.  Mimo  jiné  se  zasloužil  o 
záchranu chátrajícího zámku v Přibyslavi a o jeho přestavbu v české Centrum hasičského hnutí, 
které pravidelně hostí naše jednání.  Legendární hasič Miroslav Řepiský zemřel před necelými 
8 roky: 23. ledna 2011 
2) Bezprostředně po našem jarním sněmu přišla smutná zpráva ze Slovenska. Na velikonoční 
Velký pátek zemřel ve věku nedožitých 79  let pan Vendelín Fogaraš, který byl presidentem 
Dobrovolné  požární  ochrany  SR  v letech  1997  až  2002,  tedy  jedno  volební  období. O  dva 
měsíce později přišla další smutná zpráva od našich slovenských přátel. Dne 7. června ve věku 
77 let zemřel pan JUDr. Jozef Minárik, který stál v čele Dobrovolné požární ochrany SR v letech 
2002 až 2012,  tedy 10 roků. Oba bývalí presidenti se významně zapsali do pomyslné knihy 
bratrství a  spolupráce  s českými dobrovolnými hasiči. Obou posledních  rozloučení  s těmito 
osobnostmi se zúčastnily delegace našeho vedení v čele se starostou. 
3) Dne 18. srpna uplynul rok od okamžiku, kdy naše hasičské řady náhle – bez rozloučení – 
opustil  dlouholetý  starosta  Sdružení  Čech,  Moravy  a  Slezska  ing.  Karel  Richter.  Máme 
informace, že toto roční výročí si připomněla řada organizačních jednotek našeho Sdružení při 
příležitosti různých hasičských akcí. Mimo jiné si na našeho hasičského náčelníka zavzpomínala 
úzká skupina zástupců našeho ústředí přímo u jeho hrobu, společně s paní Richterovou. 
 
Při  této příležitosti mi dovolte,  abych připomněl,  že  v měsíci  květnu byl  Ing. Karel Richter 
oceněn  In Memoriam  Zlatým  záchranářským  křížem  za  výjimečný  přínos  pro  dobrovolné 
záchranářství. Tuto prestižní cenu převzala v prostorách pražského hradu z rukou presidenta 
České republiky Miloše Zemana manželka paní       Richterová za účasti obou dcer a čtyř vnuček. 
Přítomen předání byl také starosta SH ČMS. 
 
Nyní Vás sestry hasičky a bratři hasiči žádám, abyste povstali.  
Prosím vás, věnujme chvíli ticha k uctění památky nejen těch hasičských osobností, které jsem 
jmenoval,  ale  také  všech  těch,  kteří opustili naše hasičské  řady  za uplynulé období,  všem 
funkcionářům či řadovým hasičům. 
Děkuji.  
 
A nyní, vážení přátelé, přejděme k hlavnímu účelu zprávy – tedy k ohlédnutí se za naší půlroční 
činností. 
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Tuto  část zprávy zahájím stěžejní oblastí – oblastí  represe. Vždyť města a obce mají v celé 
České republice zřízeno téměř 7 tisíc  jednotek dobrovolných hasičů v nichž pracuje přes 68 
tisíc členů našeho Sdružení. 
 
V jarní zprávě jsem podrobně rozebral statistická čísla týkající se výjezdů za celý minulý rok. 
Poukázal  jsem  na  skutečnost,  že  vedle  požárů,  dopravních  nehod  a  technických  pomocí, 
především při likvidaci škod způsobených řáděním přírodních živlů, se objevil nový fenomén – 
extrémní sucho. Tedy stále častější zapojení dobrovolných hasičů při pomoci v boji s projevy 
abnormálního  sucha.  Již  nyní  lze  konstatovat,  že  letošní  rok  nebyl  v tomto  směru  (až  na 
některé regiony), tak extrémní, jak v roce 2018. 
 
Celkové hodnocení oblasti represe provedeme opět na jarním sněmu, až budeme znát všechna 
statistická čísla za celý letošní rok. Dílčí statistický přehled za 1.pololetí prokazatelně ukázal, 
že  se  dynamicky  zvyšuje  počet  zásahů  dobrovolných  jednotek.  V kontextu  s realitou,  že 
celkový počet všech zásahů se zvyšuje jen mírně – v podstatě zůstává konstantní, můžeme říci, 
že podíl dobrovolných zásahových jednotek na řešení krizových událostí se postupně zvyšuje.  
V průměru  se  jedná  asi  o  jednu  třetinu  celkového  počtu  výjezdů.  V některých  krajích, 
konkrétně v Karlovarském a Libereckém, je tento podíl již více jak přes 40 %. 
 
Na závěr této části, týkající se oblasti represe, bych Vás chtěl poprosit o tlumočení velkého 
poděkování  všem  našim  dobrovolným  jednotkám  za  jejich  výjezdovou  činnost.  Svojí 
obětavostí,  mnohdy  odvahou,  naplňují  odkaz  prvotních  zakladatelů  hasičských  sborů: 
pomáhat chránit majetek, zdraví a životy spoluobčanů. 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
s oblastí represe úzce souvisí i zvyšování fyzické zdatnosti členů, tedy oblast požárního sportu. 
Nosnou částí zprávy podzimního Shromáždění bývá pravidelně právě tato oblast. Tak tomu 
bude  i  dnes. 
 
 
Také v letošních letních měsících a počátkem podzimu vrcholila soutěžní sezóna konáním pěti 
Mistrovství České republiky.  
Na přelomu června a července se již po čtyřicáté sedmé uskutečnilo mistrovství republiky hry 
Plamen ve Vlašimi na Benešovském okrese. 
Následný první víkend v červenci se konalo ve Svitavách republikové kolo v dorosteneckých 
kategoriích. 
Na přelomu srpna a září se v Ústí nad Labem uskutečnilo společné Mistrovství České republiky 
v Požárním sportu: 48. Mistrovství družstev HZS a již 66. Mistrovství družstev Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska. 
Poslední  zářijovou  sobotu  proběhlo  jubilejní  10. Mistrovství  republiky  v disciplínách  CTIF, 
samozřejmě tradičně ve Dvoře Královém. 
Poslední  celorepublikovou  akcí  bylo  3.  Mistrovství  republiky  ve  vyprošťování  osob 
z havarovaných vozidel, které se konalo před 14 dny v Olomouci. 
Co  říci  k této  části?  Výsledky  visí  na  našich  webových  stránkách,  tak  je  zbytečné  zde 
vyjmenovávat. Tak snad jen dvě poznámky. 
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Všechna mistrovství proběhla velmi dobře. Osobně  jsem se zúčastnil čtyř z pěti mistrovství, 
bohužel mne z účasti v Ústí nad Labem vyřadila nemoc. Mohu tedy tuto skutečnost osobně 
potvrdit. Chci  touto  cestou poděkovat  všem,  kteří  se na organizační přípravě  i  samotném 
průběhu  jednotlivých  mistrovstvích  podíleli,  ať  již  pracovníkům  Kanceláře  Sdružení,  tak 
zejména příslušným okresním i krajským sdružením. 
 
Druhá poznámka: V samém úvodu této části jsem hovořil o prověřování fyzické zdatnosti členů 
dobrovolných jednotek. Můžeme konstatovat, a výsledky především z mezinárodních soutěží 
(o kterých se ještě zmíním) to dokazují, že máme vynikající hasičské sportovce. Ale tato kvalitní 
špička je velmi úzká.  
Máme i masovou základnu hasičských sportovců – dle evidence více jak 50 tisíc sportujících 
členů.  Řada  z nich  se  však prezentuje  v různých  regionálních  ligách, pohárových  soutěžích 
apod.  Jejich  sportovní  úroveň  je  řekněme  standartní.    Je  nutné  otevřeně  přiznat,  že  v 
současnosti zažíváme určitou stagnaci požárního sportu na základní úrovni – což se především 
projevuje v úbytku družstev soutěžících v okresních kolech. 
Je nutné o tomto problému nejen mluvit, ale především hledat řešení. Například tyto okresní 
soutěže se pokusit zatraktivnit, učinit kroky k jejich větší přitažlivosti. Ale nebát se i zásadních 
změn  v oblasti  systémového  prověřování  fyzické  zdatnosti  členů  v široké  síti  zásahových 
jednotek. Očekáváme nápady především z odborných rad hasičských soutěží a represe. 
 
Kolegyně a kolegové 
vrcholem letošní sportovní sezóny v hasičském sportu byly dvě mezinárodní akce: Olympiáda 
hasičské mládeže v disciplínách CTIF ve švýcarském Martigny a Mistrovství světa v požárním 
sportu v ruském Saratově. 
První jmenovaná akce se konala v červenci a Českou republiku na ní reprezentovala 4 družstva: 
chlapci  s SDH  Bludov,  děvčata  z SDH  Raškovice  a  chlapci  i  děvčata  z SDH  Pískové  Lhoty. 
Pořadatelsky skvěle zvládnutá akce přivítala 24 států, konkrétně 56 družstev. Jedinou medaili 
pro Českou republiku vybojovala děvčata z Pískové Lhoty, když obsadila vynikající druhé místo. 
Dívky z Raškovic skončily šesté, stejně tak chlapci z Bludova.  Družstvo chlapců z Pískové Lhoty 
sice  předvedlo  nejrychlejší  štafetu  olympijského  závodu,  ale  o  jistou  medaili  je  bohužel 
připravila chyba na požárním útoku. 
 
Dětská olympiáda však není jen o sportu. Ve Švýcarsku se kromě hlavní soutěže konaly i dvě 
doprovodné akce, které k tomuto celosvětovému mezinárodnímu setkání hasičské mládeže 
neodmyslitelně  patří:  Kulturní  představení  každé  zúčastněné  země  a  tak  zvaná  Výstava 
národů.  Obě  akce  se  odehrály  na  ústředním  náměstí  města  Martigny  za  hojné  účasti 
veřejnosti. 
Odborná  mezinárodní  porota,  která  hodnotila  všechna  kulturní  vystoupení,  rozhodla,  že 
nejlepší představení předvedli čeští mladí hasiči. Byl jsem osobně přítomen a mohu potvrdit, 
že  vsadit  při  sestavení  choreografie  na  propojení  obrovské  makety  švýcarské  čokolády 
s pozdravy v jazycích všech zúčastněných zemí, bylo velmi důvtipné. Taneční vystoupení na 
písně Karla Gotta „Včelka Mája“ v několika světových  jazycích zvedlo účastníky z diváckých 
židlí a strhlo k velkému aplausu.  
Podobný úspěch zaznamenal druhý den i český výstavní stánek. 
Zde mi dovolte poděkovat starostům KSH i členům ÚOR mládeže, kteří se podíleli na bohaté 
výbavě stánku v podobě propagačních předmětů a materiálů z řady regionů (ze 14 krajů se 
zapojilo 10). 
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Samozřejmě poděkování míří ke všem, kteří se podíleli na sportovní přípravě našich mladých 
soutěžících a také jim samotným za vzornou reprezentaci a sportovní výkony. 
 
V září odcestovala další česká výprava. Tentokrát to byla reprezentace dorostu, mužů a žen a 
cílem bylo Mistrovství světa v požárním sportu v ruském Saratovu. Nelze nezmínit, že poprvé 
v historii  cestovali  čeští  hasičští  sportovci  leteckým  speciálem  Armády  ČR.  Upřímné 
poděkování za toto výjimečné cestování patří zejména ministru vnitra Janu Hamáčkovi, který 
náš  požadavek  předkládal  na  jednání  vlády  ve  spolupráci  s generálním  ředitelem  HZS 
Drahoslavem Rybou. 
 
Toto  světové  klání  bylo  zahájeno  velkolepým  úvodním  ceremoniálem  a  kromě  jiného  se 
vyznačovalo  vysokou  účastí  soutěžních  družstev.  V české  výpravě  se  tentokrát  více  dařilo 
něžnějšímu  pohlaví.  Jak  v kategorii  dorostenek,  tak  žen  jsme  v celkovém  pořadí  získali 
vynikající stříbrné medaile. V tomto případě mi dovolte vyslovit i několik jmen.  
O  finálovou účast v běhu na 100 m  s překážkami  se postaraly  za  ženy Dana Butulová a  za 
dorostenky  Kateřina  Véberová,  Hana  Kotůlková  a  Tereza  Chovancová.  Právě  poslední 
jmenovaná dokázala ve  finálovém běhu vybojovat zlatou medaili a stala se Mistryní světa. 
Bronzovou příčkou ji doplnila Dana Butulová. 
Družstvo  dorostenek  si  k celkovému  druhému  místu  připsalo  také  titul  Mistryň  světa 
v královské  disciplíně,  tedy  v požárním  útoku  a  stříbro  za  štafetu  4x  100  s překážkami. 
Vynikající výsledky. 
 
Mezi muži nelze opomenout fantastický výkon Daniela Klvani, který v základním kole běhu na 
100 m s překážkami posunul hranici světového rekordu na 14.70 s a ve finále skončil těsně 
druhý se ztrátou pouhých pěti setin sekundy. Světový titul z loňského roku sice neobhájil, ale 
může se pyšnit držením světového rekordu. 
Finálovou  účast  si  zapsali  i  dorostenci  Lukáš Míka  a  Petr  Bělíček.  V medailovou  pozici  jí 
proměnil pouze Petr, který vybojoval bronzovou medaili. 
Jediným  českým  zástupce,  který  se dokázal probojovat do  finálových běhů při  výstupu na 
cvičnou věž, byl dorostenec Maxim Rokosz, který nakonec obsadil bronzovou příčku. 
Zbývá  doplnit,  že  v celkovém  pořadí  naši  dorostenci  skončili  na  6.  místě  a  naši muži  si 
vybojovali bronzové medaile. 
 
Možná si někteří slibovali výraznější úspěchy naší reprezentace v letošním celosvětovém klání. 
Já jsem však přesvědčen, že naši sportovci v silné konkurenci, především postsovětských zemí, 
prokázali, že patříme nadále ke světové špičce v požárním sportu. 
Děkuji touto cestou všem, členům realizačních týmů i samotným sportovcům, za reprezentaci 
českých hasičů na mezinárodní úrovni. 
 
Kolegyně, kolegové,  
nyní již jen stručně k různým aktivitám uskutečněným během posledního půlroku. 
 
Hned na počátků musím sdělit, že i v tomto roce pokračovala dotační politika státu směřující 
do vybavení dobrovolných jednotek, kde dominuje především dotační titul na nové dopravní 
automobily a na stavbu či rekonstrukce hasičských zbrojnic. Za poslední čtyři roky, co existují 
tyto dotace, bude pořízeno celkem 1.414 dopravních automobilů a realizováno 208 staveb 
celkem za 1 miliardu 180 milionů státních prostředků. Když k tomu připočítáme podíl krajů, 
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který činí téměř 800 milionů a podíl obcí ve výši 400 milionů tak dostaneme celkovou hodnotu 
vloženou do dobrovolných  jednotek díky tomuto dotačnímu titulu, konkrétně částku kolem 
2,5 miliardy korun. 
V letošním roce jsme poprvé obdrželi od Ministerstva vnitra dotaci na mzdové prostředky pro 
pracovníky Sdružení. Jejich celková výše 18 milionů vedla Výkonný výbor k rozhodnutí, že tyto 
prostředky budou využity pro všechna krajská sdružení, pro ústředí a pro naše zařízení ÚHŠ a 
CCH. Byl nám dán příslib od pana ministra vnitra, že tento dotační titul bude  i v roce 2020. 
Finanční naplnění z Ministerstva bude s největší pravděpodobností opět až během roku, proto 
je vedení Sdružení připraveno formou záloh zajistit realizaci od samého počátku roku. 
 
V úvodních  květnových dnech  již  tradičně byly v slavnostním  sále Centra hasičského hnutí 
v Přibyslavi uděleny tituly Zasloužilých hasičů. Těchto významných ocenění bylo uděleno 52. 
Při této příležitosti na nádvoří přibyslavského zámku, u sochy záchranáře, se konal pietní akt, 
při němž účastníci uctili nejen památku obětí obou světových válek, ale i památku hasičů, kteří 
zahynuli při záchranářské službě v dobách míru. 
O týden později přijelo do Přibyslavi 7 dobrovolných hasičů pro ocenění za mimořádné činy. 
Tři z nich obdrželi v slavnostním sále Centra hasičského hnutí Medaili za záchranu života a čtyři 
z nich byli oceněni Medailí za odvahu a statečnost. Byl mezi nimi například žák 5.třídy – mladý 
hasič Viktor  Jelínek  ze  sboru  dobrovolných  hasičů  obce Hlubočany  z okresu Vyškov,  který 
společně se svým kamarádem vytáhli spolužáka ze zamrzlé nádrže, když pod ním praskl led a 
vážnou překážkou jim byly i velmi strmé a kluzké stěny nádrže. 
 
Poslední dubnovou sobotu se  již po dvacáté šesté sešli hasiči a  jejich  rodinní příslušníci na 
tradiční  celostátní  hasičské  pouti  na  Svatém  Hostýně.    Přijeli  z mnoha  koutů  naší  vlasti 
v celkovém počtu  
téměř  tří  tisíc  poutníků.  Přítomni  byli  také  zástupci  dobrovolných  hasičů  ze  Slovenska, 
Slovinska a Polska. Na akci bylo prezentováno více jak 100 slavnostních hasičských praporů. 
Mši celebroval olomoucký Arcibiskup Jan Graubner, který byl za dlouholetou spolupráci při 
organizování hasičských poutí na Sv. Hostýně, při příležitosti životního jubilea, oceněn jedním 
z našich nejvyšších vyznamenání: Řádem Svatého Floriána. 
 
Dne  21.června  byla  pořádána  některými  členy  horní  komory  Parlamentu  akce  s názvem: 
Postavení dobrovolných hasičů v dnešní společnosti. My jsem si od této akce velmi slibovali 
v domnění, že senátorům sdělíme, co nás v současnosti pálí, s čím se potýkáme. Například o 
stále  větší  administrativní  zátěži  spolků  vyplývající  z legislativního  procesu  nebo  o 
nesrovnatelném postavení vojenských záloh a členů dobrovolných hasičských jednotek apod. 
Někteří jste seděli v senátorských lavicích a jistě mi potvrdíte, že jsme z akce byli zklamáni.  
Přestože jsme se o setkání se senátory dozvěděli pouze 14 dnů předem, dokázali jsme zajistit 
účast  asi  70  zástupců  dobrovolných  hasičů  –  mnozí  museli  narychlo  měnit  svůj  časový 
program, někteří  si dokonce vzali dovolenou. A účast  senátorů? Slovy  čtyři a po přestávce 
pouze  jeden –  řídící akce  senátor Zdeněk Nytra. Přednášející, včetně mne,  jsme  řečnili do 
vlastních řad. Dovolím si, možná troufale, říci: zbytečné mrhání času. 
 
Připomínám některé naše aktivity v oblasti zahraniční spolupráce.  
1.  Při  jarní  návštěvě  našeho  vedení  u  slovenských  dobrovolných  hasičů  jsme  vedení 
Dobrovolné  požární  ochrany  Slovenské  republiky  pozvali  na  vzájemné  setkání  na  našem 
území. Ve dnech 25. a 26. září jsem společně se svými náměstky Lubomírem Janebou, Monikou 
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Němečkovou, Jaroslavem Salivarem a  ředitelem Kanceláře SH ČMS Janem Aulickým přivítal 
v zařízení na Vysočině presidenta DPO SR Pavola Celucha, generálního sekretáře Vendelína 
Horváta a dalších 6  členů prezídia. Při našem  jednání  jsme  se  soustředili především na  tři 
předem určená témata:  
 Požární sport v celé šíři a příprava reprezentace 
 Naše školská zařízení 
 Dobrovolní hasiči a ochrana obyvatelstva. 

Prezentace na daná témata za naši stranu přednesli náměstkyně Monika Němečková, vedoucí 
ústřední  odborné  rady  vzdělávání  Jan  Karger  a  vedoucí  ústřední  odborné  rady  ochrany 
obyvatelstva Bohuslav Martínek. 
Diskuse nad těmito tématy byla velmi zajímavá a pro obě strany velmi poučná. 
 
2.  Při  příležitosti  letošního  brněnského  Pyrosu  zavítala  do  České  republiky  delegace 
profesionálních hasičů z Izraele. Projevili velký zájem se setkat s dobrovolnými hasiči, protože 
v jejich území působí pouze hasiči z povolání.  
K našemu  setkání  došlo  30.  května  ve  Žďáru  nad  Sázavou,  kde  jsem  přivítal  čtyřčlennou 
delegaci  (dva  muže  a  dvě  ženy)  v čele  s vrchním  velitelem  izraelských  hasičů  generál 
poručíkem Dedy  Simhim.   Měli  velký  zájem  získat  co  nejvíce  poznatků  o  činnosti  českých 
dobrovolných  hasičů.  Byli  velmi  překvapeni  šíří  naší  činnosti,  hustotou  plošného  pokrytí 
dobrovolnými  jednotkami,  včetně  techniky,  kterou  používají.  Součástí  setkání  byla  také 
prohlídka prostor a vybavení hasičské zbrojnice  JPO  II SDH Žďár 2 –Zámek. Nejvíce  je však 
zaujali děti z kolektivu mladých hasičů tohoto sboru, které překvapeným izraelským hasičům 
ukázali, co vše umí. 
 
3. V době konání mládežnické olympiády se ve Švýcarsku souběžně konal Kongres CTIF. Za 
Český  národní  výbor CTIF  jsem  se  tohoto  jednání  zúčastnil  společně  s prvním  náměstkem 
Lubomírem Janebou. Na této akci jsme se krátce setkali s presidentem dobrovolných hasičů 
Rakouska  Albertem  Kernem  a  s presidentem  dobrovolných  hasičů  Spolkové  republiky 
Německo Hartmutem Ziebsem. 
Vědomi si časté vzájemné spolupráce v příhraničních regionech, jsme se dohodli o obnovení 
spolupráce na úrovni ústředních orgánů. Naše první jednání s vedením rakouských hasičů má 
proběhnou ve Vídni v posledním měsíci letošního roku. 
 
Ze skutečně široké škály aktivit naší práce s mládeži uvedu dvě.  
Také  v roce  2019,  již  po  čtyřicáté  páté,  Sdružení  vyhlásilo  celorepublikovou  literární  a 
výtvarnou soutěž „Požární ochrana dětí a mládeže“, která je, jak všichni víte, organizována se 
záměrem výchovy k prevenci, zejména pro školská zařízení, pro kolektivy mladých hasičů a 
další  občanské  subjekty.  Účast  byla  tradičně  velmi  vysoká,  i  když  jsme  se  obávali,  že 
v souvislosti s novými opatřeními v rámci ochrany osobních dat, tomu bude naopak. Soutěže 
se celkem zúčastnilo více jak 33 tisíc dětí z téměř tisícovky škol, z více jak osmi set hasičských 
sborů  a  několik  desítek  jiných  zájmových  subjektů  z celé  České  republiky.  Slavností 
vyhodnocení  této  stále  populární  soutěže  se  uskutečnilo  21.  června  letošního  roku  zde 
v Centru hasičského  centra v Přibyslavi. Mohu osobně potvrdit,  jak příjemný pocit  je, když 
tento sál naplněný oceněnými a  jejich  rodiči z celé republiky,  jak se  lidově  říká: „praská ve 
švech“. 
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A nyní od této letité aktivity k nové formě práce s dětmi. Já jsem se o ní velmi krátce zmínil již 
v jarní  zprávě.  Jedná  se  o  partnerský  projekt  Universita  Junior.  Je  realizován  Ústřední 
hasičskou  školou  Jánské  Koupele  ve  spolupráci  s Vysokou  školou  báňskou  –  Technickou 
universitou  Ostrava,  se  střední  průmyslovou  školou  v Hranicích  a  Hasičským  záchranným 
sborem Moravskoslezského kraje. 
Tato zajímavá  iniciativa ve formě neformálního vzdělávání dětí ve věku od 11 do 13  leta  je 
zaměřena na podporu tolik potřebného technického vzdělávání u současné mládeže.  
V minulých  letech Universitu  Junior  absolvovaly děti  z Moravskoslezského  a Olomouckého 
kraje.    V letošním  roce  se  studenty  University  stalo  34 mladých  hasičů  z Kraje  Vysočina. 
Zúčastnili  se  třech  víkendových  a  jednoho  týdenního  prázdninového  soustředění  s velmi 
zajímavým  programem,  kdy  zábavnou  formou  je  předávána  odborná  náplň  pro  mladé 
záchranáře.  
 
Navštívil jsem studenty během roku třikrát. Byl jsem velmi překvapen obrovským zaujetím dětí 
a například také až dojemnou atmosférou slavnostního vyřazení, které se uskutečnilo v neděli 
22.  září na Vysoké  škole báňské  za účasti paní prorektorky, hejtmana Kraje Vysočina, ale  i 
rodičů, rodinných příslušníků, zástupců hasičských sborů. Máme radost, že tento projekt bude 
pokračovat i nadále, již víme, že letošní absolventy z Vysočiny příští rok vystřídají mladí hasiči 
z Pardubického Kraje. 
 
Také do široké a různorodé oblasti práce s mládeží musí mířit naše poděkování. Patří všem, 
kteří věnují svůj volný čas této smysluplné činnosti, která se odráží mimo jiné ve skutečnosti, 
že naše Sdružení nemusí mít, na rozdíl od jiných spolků, strach o svoji budoucnost. 
 
Jsem rád, že svoji přirozenou  iniciativou dovedeme podpořit akce, u nichž nejsme hlavními 
pořadateli. Tak tomu bylo například při setkání historické techniky při příležitosti 120.výročí 
založení  firmy Stratílek. V sobotu 8. Června dobrovolní hasiči ze všech koutů naší republiky 
přivezli na prostorné náměstí města Vysoké Mýto téměř 100 historických exponátů hasičských 
stříkaček.  Byla  to  nejen  nádherná  přehlídka  umu  zlatých  českých  rukou,  ale  i  úžasná 
demonstrace letitých tradic českého dobrovolného hasičstva. 
 
Každoročně  se  v Polsku  koná  soutěž  koněspřežných  ručních  stříkaček  se  zahraniční účastí, 
včetně zástupců z Čech. V letošním roce v již 16. ročníku evropského mistrovství historických 
stříkaček, tentokrát v městečku Racot, se představila družstva ze Sborů dobrovolných hasičů 
z Klatov a z Roztok u Jilemnice mimo soutěž. V hlavní soutěži prokázalo své kvality družstvo 
Sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou II – zámek. Kolektiv žďárských hasičů v kategorii 
zahraničních účastníků vyhrál a ve  finále Gran Prix obsadil v silné domácí konkurenci velmi 
cenné druhé místo. 
 
 
Děkujeme všem třem jmenovaným hasičským sborům za reprezentaci našich hasičských tradic 
na mezinárodní úrovni,  včetně  všech  těch  sborů,  které  se  zúčastnily podobných přehlídek 
v příhraničních regionech našich sousedů.  
Úspěšnému kolektivu ze Žďáru nad Sázavou II. – zámek samozřejmě gratulujeme. 
 
S výsledky  Hasičské  vzájemné  pojišťovny  nás  dnes  přijdou  seznámit  zástupci  vedení 
pojišťovny.  Nyní tedy jen pár slov. Jsem velmi rád, že se nám ve sledovaném období podařilo, 
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přes určité problémy, doplnit uvolněná místa v orgánech Hasičské vzájemné pojišťovny a zvolit 
jejich představitele. 
Valná hromada pojišťovny, která se konala poslední dubnový den, změnou stanov snížila počet 
členů  Dozorčí  rady  z dosavadních  šesti  členů  na  členů  pět.  Zvolila  3  členy  z dosavadních 
zástupců (JUDr.Čížková,  Ing. Křivohlávek a Mgr. Kopáčová) a dva nové členy na doporučení 
našeho Výkonného výboru a následného Shromáždění starostů: Ing. Libora Beneše z Malých 
Svatoňovic a Ing. Jiřina Brychcí z Jablonce nad Nisou. Na květnovém zasedání nově vytvořená 
dozorčí rada si zvolila svého předsedu Ing. Křivohlávka. 
 
Co se týká obsazení uvolněného místa v Představenstvu HVP po odstoupení Ing. Ondrákové 
v září minulého  roku, mohu  sdělit,  že dozorčí  rada pojišťovny, na návrh VV SH  ČM,  zvolila 
19.června za nového člena Představenstva Luboše Zemana, vašeho kolegu a ředitele pobočky 
HVP  Žďár  nad  Sázavou.    Ještě  před  tímto  doplněním  si  Představenstvo  na  svém  zasedání 
v měsíci květnu              zvolilo do svého čela generálního ředitele Ing. Josefa Kubeše. 
 
Ještě dvě stručné informace o personálních změnách:  
1. Na vlastní žádost z rodinných důvodů ukončila pracovní poměr dosavadní tisková mluvčí 
Ph.D.  Jaroslava  Čečrdlová. Vrátila  se k původnímu povolání učitelky. Rozloučili  jsme  se  s ní 
velkým poděkováním. Neodchází však zcela, při některých akcích Sdružení slíbila pomoci.  
Dovolte mi, abych Vám  tedy představil novou  tiskovou mluvčí paní Mgr.  Irenu Špačkovou, 
mimo jiné původním povoláním také učitelka. Nepřichází do zcela nového prostředí, protože 
v minulosti pomáhala Jarce Čečrdlové při zajištění některých úkolů. 
 
2.  Již  jste mnozí zaregistrovali, že došlo ke změně na postu šéfredaktora Hasičských novin. 
Omlouvám  se,  že  jsem  Vám  ho  nepředstavil  již  na  jarním  sněmu.  Proto  tak  činím  dnes: 
šéfredaktorem Hasičských novin je pan Mirek Brát (dostane dnes prostor) 
 
Na jarním shromáždění jsem Vás informoval o dohodě mezi SH ČMS a firmou Blažek, která by 
měla šít hasičské uniformy. Jednání se uskutečnilo 6. dubna – majitel frmy Blažek a HS Media. 
Dohodli jsme se (bez písemné dohody): 

1) Od  1.  9.  bude  v prodejně  Šantovka  k dispozici  velikostní  řada  uniforem  s možností 
objednání. 

2) Na  MČR  ve  vyprošťování  v Olomouci,  první  říjnový  víkend,  bylo  přislíbeno,  že 
v prodejně Blažek v Šantovce bude připraveno vyzkoušení a objednání uniforem. 

3) Bylo  dohodnuto,  že  na  dnešním  zasedání  bude  pro  Vás  na  vyzkoušení  připravena 
velikostní řada s možností objednání. 

Protože první body nebyly splněny a uniformy se prodávají přes prodejce, konkrétně  firmu 
Požární bezpečnost, bylo rozhodnuto:  

1) Že dnešní přehlídka uniforem nebude realizována 
2) VV SH ČMS uložil Vedení SH ČMS provést  revizi smlouvy mezi SH ČMS a HS media. 

Jednání se uskuteční 5. 11. 2019. 
 
Tolik k uplynulým 6 měsícům. Chci vám všem upřímně poděkovat za Váš neoddiskutovatelný 
podíl na činnosti všech stupňů organizační struktury našeho Sdružení. Vašim prostřednictvím 
děkuji také všem, kteří Vám ve vaší práci pomáhali. 
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Starostky a starostové, hosté, 
všichni víme, že před námi je VI. sjezd našeho Sdružení, který se uskuteční v Brně, počátkem 
měsíce července příštího roku – tedy za necelých 9 měsíců. Čeká nás nelehké předsjezdové 
období – volební valné hromady sborů a okrsků, okresní a krajská Shromáždění delegátů. Dnes 
budeme o řadě záležitostí týkajících se přípravy sjezdu hovořit během programu jednání. 
 
V současné době nejdiskutovanější záležitostí v souvislosti 
s  přípravou  VI.  sjezdu  jsou  případné  změny  v našich  Stanovách.  V posledních  týdnech  se 
objevily hlasité připomínky k postupu schvalování případných změn, kdy dochází k mylnému 
pochopení celého procesu, proto mi dovolte malou rekapitulaci přípravy návrhu změn a jeho 
možné následné schválení. 
 
V diskusi  na  jarním  Shromáždění  dne  13.  4.  přednesla  starostka  OSH  Prachatice  Helena 
Kotrcová  návrh  týkající  se  čl.  37  odt.5  Stanov,  který  řeší  možnost  zastoupení  sjezdu 
Shromážděním starostů OSH. Navrhla vypustit text: „… vyžaduje‐li to závažný a neodkladný 
zájem SH ČMS.“  
Důvodem  požadavku  paní  starostky  bylo  konstatování,  že  neexistuje  jednotné  právnické 
vymezení pojmů: „závažný a neodkladný“. 
Jak si jistě vzpomínáte, o návrhu paní starostky bylo hlasováno. Na základě výsledku Vašeho 
hlasování byl do programu VI. sjezdu zařazen jednací bod: Změna Stanov. 
 
Na  základě  proběhlé  diskuse  na  Vedení  SH  ČMS  dne  21.  května,  bylo  tímto  orgánem 
konstatováno,  že našemu  sjezdu nelze předložit pouze uvedenou úpravu –  vypuštění  slov 
„závažný a neodkladný“. 
Proto pověřilo 1. náměstka a předsedu ústřední odborné rady vnitro – organizační v jedné 
osobě Luboše Janebu, aby na jednání Výkonného výboru SH ČMS dne 13. června byl připraven 
materiál „Návrh tézi předpokládaných změn Stanov“, které vyplývají z potřeb našeho Sdružení 
a které si vyžaduje reálný život našeho spolku.  
 
Tento materiál „Návrh tézí“ byl zpracován a projednán výkonným výborem skutečně dne 13. 
června. Po podrobném prodiskutování a následném zapracování připomínek byl materiál vzat 
na vědomí a  
současně Výkonný výbor uložil Vedení a ústřední odborné radě vnitro – organizační předložit 
na následném jednání Výkonného výboru v měsíci září návrh textu změn Stanov SH ČMS pro 
VI. sjezd.  
 
Co se vše od červnového do zářijového Výkonného výboru událo? 

 Členové Výkonného výboru měli možnost do konce měsíce června zaslat I. náměstkovi 
(garantovi tohoto přípravného procesu) možné náměty k tématu 

 Ústřední  odborná  rada  vnitro  –  organizační,  především  pracovní  skupina  k tomu 
určená, rozpracovala téze na návrh změn jednotlivých ustanovení. 

 Tímto návrhem se postupně zabývalo: 
 27. srpna jednání Vedení SH ČMS 
 3. září se na toto téma uskutečnila porada se starosty KSH 
 4.  září  návrh  opět  podrobně  projednala  Ústřední  odborná  rada  vnitro  – 

organizační. 
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Dne 19. září následovalo plánované jednání Výkonného výboru. Ten vzal materiál „Návrh změn 
Stanov SH ČMS pro VI. sjezd“ na vědomí a po zapracování připomínek ho doporučil předložit 
k projednání na dnešním Shromáždění starostů OSH. 
 
A nyní snad z celého procesu to nejdůležitější. Dnešní Shromáždění nebude přímo schvalovat 
změny Stanov, jak se domnívali někteří jednotlivci, ale i některá okresní Shromáždění.  
Vyjádří  se  ke  zpracovanému materiálu  a  rozhodne,  zda  bude  tento  návrh  předložen  do 
předsjezdové diskuse, tedy do období konání valných hromad sborů a okrsků, okresních nebo 
krajských shromáždění delegátů. Protože se jedná o závažnou problematiku, včerejší Výkonný 
výbor vytvořil pracovní skupinu ve složení Vedení a po jednom zástupci z jednotlivých krajů + 
zastoupení dvou právniček. 
Tato  skupina  po  ukončení  diskuzí  projedná  připomínky  a  vytvoří  finální  verzi,  která  bude 
předložena jarnímu Shromáždění starostů. 
Celý proces by měl ukončit VI. sjezd, jež bude mít to právo navrhované změny Stanov schválit 
či neschválit. 
Troufnu si malé doporučení. Prosím Vás, neutápějme se v dnešní diskuzi řešením dílčích úprav. 
Diskuze o návrhu změn Stanov bude trvat od pondělí 21. 10. (pokud bude materiál Vámi dnes 
schválen) do konce května příštího roku – tedy více jak 7 měsíců. 
 
Pokud hovoříme o Stanovách, tak se nelze nezmínit, že na jednání Vedení SH ČMS 27. srpna 
předal  náměstek  Jaroslav  Salivar  starostovy  SH  ČMS  písemně  zpracované  připomínky  ke 
stávajícím Stanovám a konstatoval, že nezná způsob jak je řešit. 
Snad  se  mi  podaří  stručně,  ale  výstižně  představit  obsah  dvou  základních  připomínek 
obsažených v předaném textu. 
1. Naše  Stanovy neobsahují  jedno  z hlavních ustanovení: Účel  spolku, přesto  že  ho  §  218 
zákona  89/2012  Sb.  vyžaduje  a  tím  Stanovy  nenaplňují  základní  požadavek  Občanského 
zákoníku. 
2. Naše Sdružení má vedle sborů, také zaregistrovány  jako pobočné spolky okrsky (s právní 
subjektivito – právní osobností), Okresní i Krajská sdružení. Podle občanského zákoníků musí 
mít  každý  pobočný  spolek  nejméně  tři  členy,  v našem  případě  dle  Stanov  členů  pět.  Což 
samozřejmě na úrovni okrsků, okresů a krajů nemáme.  
 
Zdála se mi tato tvrzení obsažena v písemných připomínkách tak závažná a natolik právnicky 
složitá, že jsem se rozhodl požádat pět právníků o nezávislé posouzení písemných připomínek, 
případně o návrhy na řešení. 
Jsou  to:  JUDr. Lenka Deverová,  JUDr. Zdeňka  Čížková, Mgr.  Jana Březinová,  JUDr. Vladimír 
Maxa, JUDr. Michal Hašek. 
 
V současnosti máme k dispozici čtyři tato právnická vyjádření. Protože v hlavních rysech jsou 
si dost podobná, navrhl jsem společné setkání oslovených právníků za účelem finalizace jejich 
stanoviska v dané věci. 
Nechci předbíhat a pouštět se do právnických rozborů – snad jen stručné uklidnění: 

 V žádném případě by nemělo dojít k ohrožení existence našeho Sdružení 
 Pokud bude potřeba v dané věci určitých dílčích úprav ve Stanovách, tak je dost času 

na zformulování konkrétních ustanovení. 
 
 



11 
 

Vážené starostky, vážení starostové, 
možná si málo kdo z Vás uvědomuje, že se v této sestavě vidíme dnes vlastně naposled. Když 
se  sejdeme  na  jarním  Shromáždění  starostů  OSH,  bude  již  po  okresních  shromážděních 
delegátů ve všech okresech. Někteří z Vás předem avizovali, že již nebudete na další volební 
období kandidovat, mnohde rozhodnou volby. 
 
Proto  jsme  se  rozhodli poděkovat Vám  již dnes za vaši obětavou práci za uplynulé volební 
období. Symbolickým dárkem chceme upřímně ocenit Váš nezištný podíl na celkové činnosti 
našeho Sdružení. Bez Vaší práce, bez podpory pro Vás od vašich nejbližších, bychom nemohli 
dosahovat takových výsledků, které zdobí naší činnost. Jsme hrdi na Vaši práci ve prospěch 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.  


