
 
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Zlín v letech 2015 - 2019 
 
Končí volební období a je prostor k bilancování uplynulých pěti let činnosti 
dobrovolných hasičů okresu Zlín. Končí historicky významný rok 155-ti let 
českého dobrovolného hasičstva a blíží se období konání hodnotících a 
volebních výročních valných hromad sborů a okrsků. Věřím, že naprostá většina 
funkcionářů odpovědně přistoupuje k přípravě jednání a hlavně výběru 
kandidátů do voleb.  
Neskrývám skutečnost, že v několika sborech z celkem 116 se opakovaně 
potýkáme s problémy komunikace vedení sborů s členskou základnou a 
případnými novými zájemci o činnost. To se projevuje hlavně útlumem 
veškerých aktivit sboru a soustředěním se pouze na zajištění činnosti JSDHO, 
která je většinou složena z členů SDH. VV OSH tyto problémy dvakrát za rok 
vyhodnocuje a starosta dostal dlouhodobý a myslím si, že nekončící úkol, těmto 
sborům věnovat zvýšenou pozornost a spolu s garanty okrsků pomáhat situaci 
řešit.  
Z dlouhodobého pohledu třinácti let ve funkci starosty konstatuji, že se úroveň 
přípravy jednání, vlastního průběhu VVH, stejnokrojového vybavení účastníků 
až po účast zástupců samospráv radikálně zlepšila. Za to chci všem odpovědným 
funkcionářům poděkovat a věřím, že tento trend bude i nadále pokračovat.  
 
Nyní se vraťme k hodnocení práce za končící volební období. 
V uplynulých pěti letech byla činnost Okresního sdružení hasičů Zlín řízena 
patnáctičlenným výkonným výborem a čtyřmi odbornými radami. Když k tomu 
připojíme Aktiv zasloužilých hasičů a funkcionářů, partu lektorů a zkušebních 
komisařů ve všech oblastech činnosti hasičů a mladých hasičů, máme celkový 
záběr činností orgánů okresního sdružení. Nad tím vším bdí a důsledně vše 
kontroluje Okresní kontrolní a revizní rada.  
 
V průběhu volebního období došlo i k několika personálním změnám. Po úmrtí 
bratra Víta Blahy z SDH Pohořelice byl za člena výkonného výboru kooptován 
bratr Petr Tománek z SDH Lhota. Vedoucí sekretariátu ses. Lenka Vajďáková 
nastoupila v roce 2015 na mateřskou dovolenou a loni oznámila, že se 
z osobních důvodů nemůže vrátit zpět. Její pozici převzal br. Vlastimil Nevařil a 
vykonává ji dodnes. 
 
Jedním z důležitých úkolů hlavního zaměření činnosti SH ČMS na všech 
úrovních organizační struktury je svou činností působit na veřejnost ve smyslu 
zvyšování společenského uznání hasičů s důrazem na nezastupitelnou činnost 
dobrovolných hasičů. Rozhodným ukazatelem úspěšné práce spolku je 
nabídnout okolí takový program činnosti a podmínky k jeho realizaci, aby je 
oslovil a přitáhl k aktivní práci ve sdružení. O tom, jak se nám to daří, vypovídá 
velikost členské základny u nás, ve Zlínském okrese. 
Začátkem roku 2010 bylo registrováno 6083 členů, v roce 2014 to bylo 6635 
členů a k 31.10.2019 máme v evidenci 7500 členů ve 116 sborech dobrovolných 
hasičů. Nárůst členské základny vypovídá o tom, že hasičina neustále táhne a 
přináší seberealizaci pro dost výraznou část našich spoluobčanů.  



 
Aktuální členská základna 
    Celkem MH  % 
Kroměříž    5295  1036  19,56 
Uherské Hradiště   3204  435  13,57 
Vsetín    6516  909  13,95 
Zlín     6635  1535  23,13 
 
Žďár nad Sázavou  11896  1686  14,17 
Opava    8362  1548  18,51 
 
Hlavně se chci zmínit o práci s mladou generací – mladými hasiči. Okres Zlín se 
již po několik let drží na špičce v celé České republice. Počtem registrovaných 
mladých hasičů se střídáme se Žďárem nad Sázavou a Opavou na prvním místě. 
Výborná je práce vedoucích mládeže a výsledky kolektivů se zúročují i ve 
sportovních výsledcích. Za práci věnovanou mládeži chci z tohoto místa 
poděkovat všem funkcionářům, kteří pro ni vytváří potřebné podmínky a hlavně 
vedoucím mládeže za jejich obětavou, nezištnou a mnohdy nedoceněnou práci. 
 
Co je pro mě z uvedených čísel nejdůležitější je fakt, že po celou dobu mého 
působení ve funkci starosty OSH je prioritou podpora práce s mládeží. 
Skutečnost, že podíl počtu MH k dospělým přesáhl 23% a ukazuje, že se nám 
práce s mládeží daří a vychováváme si tak další potřebné pokračovatele 
myšlenky a tradic dobrovolného hasičstva. 
 
V rámci bilancování se pokusím zrekapitulovat činnosti a akce, zajišťované 
každoročně sbory, okrsky a OSH rámci okresu Zlín: 
Oblast represe 

- řízení práce velitelů SDH v celém okrese 
- organizace školení a zkoušek rozhodčích požárního sportu 
- organizace okrskových a okresního kola soutěží v požárním sportu 
- organizace zkoušek pro získání odznaku odbornosti Strojník a Hasič II. a 

III. stupně 
- organizace pohárových soutěží žen a mužů v požárním sportu včetně 

soutěží v disciplínách TFA (nejtvrdší hasič přežije) 
- organizace výběrové soutěže nejlepších družstev v PS celého Zlínského 

kraje v rámci soutěže „O zlatý pohár hejtmana Zlínského kraje“ 
- zapojení členů do činnosti jednotek PO měst a obcí 

 
Oblast prevence 

- řízení práce preventistů SDH v celém okrese 
- osvětová činnost mezi občany a na školách  
- uspořádání a hodnocení okresního kola celostátní literární a výtvarné 

soutěže „PO očima dětí“ 
- organizace zkoušek pro získání odznaku odbornosti Preventista II. a III. 

stupně 
- pravidelné organizování školení preventistů s účastí vedoucí Oddělení 

stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požárů HZS 



Zlínského kraje, odborníka z oblasti plynových spotřebičů, revize elektro 
a témat týkajících se komínů a jejich revizí.  
 

Oblast práce s mládeží 
- řízení práce a školení vedoucích mládeže a instruktorů v celém okrese 
- organizace školení a zkoušek rozhodčích mládeže 
- organizace zkoušek pro získání odborností Kronikář, Cvičitel, Velitel, 

Strojník, Preventista a Instruktor pro mladé hasiče 
- organizace sborových a okrskových kol v uzlování včetně okresního 

finále 
- organizace okresních kol a krajského kola celostátní hry Plamen a soutěží 

dorostu 
- organizace výběrové soutěže nejlepších družstev mladších a starších žáků 

celého Zlínského kraje v rámci soutěže „O pohár ředitele HZS Zlínského 
kraje“ 

- garance soutěží zařazených do seriálu Zlínské ligy mladých hasičů a 
Zlínské ligy dorostu 

 
Oblast vnitroorganizační práce 

- posuzování správnosti legislativních postupů a rozhodnutí  OSH 
- hodnocení předkládaných návrhů na vyznamenání  
- redakce podkladů pro vydávání okresního Zpravodaje. 

 
Aktiv zasloužilých hasičů a funkcionářů 

- forma morálního ohodnocením dlouhodobé, obětavé a funkcionářské 
práce v dobrovolné požární ochraně 

- každoroční hodnotící okresní setkání spojené s návštěvou zajímavých 
památek a firem v místě konání 

- společné rekreace členů aktivů ze všech okresů Zlínského kraje 
- setkání zasloužilých hasičů celého Zlínského kraje jednou za 4 roky- 2017 

Zádveřice 
 
 
Jelikož hodnotíme práci celého okresního sdružení, musím se zastavit i nad 
činností VV OSH a odborných rad. Dá se říci, že drtivá většina správně 
pochopila význam své funkce a odpovědně plnila své úkoly. Jedinou výtkou by 
z mé strany mohla být rozdílná aktivita odborných rad a u některých členů 
absence na jednáních a akcích OSH. 
 
Práci sborů a okrsků se snažíme i finančně ocenit a to formou hodnocení okrsků 
systémem příspěvků s výší dle jejich aktivity a plnění stanovených kriterií.  
Úkoly, které byly zajišťovány ve spolupráci s jednotlivými odbornými radami, 
okrsky, sbory a ve spolupráci s krajským sdružením hasičů, byly splněny. 
 
Konec volebního období je taktéž obdobím příprav na jednání VI. sjezdu SH 
ČMS, který proběhne 11.7.2020 v Brně.     
 



Hodnocením uplynulého volebního období můžeme konstatovat, že za námi 
zůstává kus dobře odvedené práce. Já věřím, že se na VVH podařilo vybrat 
nejvhodnější kandidáty pro volby na všech úrovních organizační struktury 
sdružení a věřím, že dlouhodobě budované pozice a stávající prestiž hasičů mezi 
občany, představiteli místní a státní správy bude v pozitivním slova smyslu i 
nadále prohlubována. 
 
Na dnešním shromáždění delegátů je nutno mimo jiné definovat hlavní úkoly 
pro naši práci v příštím volebním období.  
Rozhodujícím dokumentem, řídícím práci dobrovolných hasičů mezi sjezdy, se 
stane po projednání a schválení V. sjezdem SH ČMS „Zaměření činnosti SH 
ČMS do roku 2015“. V podmínkách OSH Zlín je to dokument „Hlavní 
zaměření činnosti OSH Zlín na období 2015-2020“, který jste obdrželi 
v materiálech k dnešnímu jednání. Pokud k němu máte připomínky nebo návrhy 
na doplnění, žádám Vás o jejich předložení v diskusi. 
  
Je nutné úzce spolupracovat s obecními a městskými úřady, pomáhat jim při 
zajišťování preventivně výchovných činností a pomáhat vhodnými formami 
odborné pomoci také školským zařízením. Nelze opomenout i pomoc jiným 
občanům, kteří se někdy v oblasti požární ochrany orientují velmi těžce. Vždyť 
hlavním mottem hasičů je přeci pomoc bližnímu.  
 
Velkou pozornost je nutno věnovat práci s mládeží. Úspěch minulých let, kdy 
vzrostl počet registrovaných MH a kolektivů zavazuje a věřím, že ve svém 
důsledku přinese další oživení rodiny dobrovolných hasičů na Zlínsku.  
 
V návaznosti na dostupnost informačních technologií bude maximálně využito 
prostředků elektronické komunikace pro zlepšení informovanosti sborů a okrsků 
včetně zpřístupnění dokumentů na webových stránkách OSH Zlín.   
 
 
 
Vážení delegáti, milí hosté, 
vytváření potřebných podmínek pro činnost dobrovolných hasičů se neobejde 
bez spolupráce s okolím, s profesně příbuznými organizacemi, republikovou či 
krajskou státní správou a místními samosprávami. Jistě víte, že každoročně se 
pro dobrovolné hasiče uvolňují nemalé prostředky z rozpočtu státu, kraje, měst a 
obcí. I když je to obecně pořád málo, tak si dovoluji říct, že se situace podstatně 
lepší. Pokud je zřejmá aktivita hasičů, tak se ve většině případů najdou peníze i 
v obecních pokladnách na oprávněné požadavky sborů.  
Taktéž z rozpočtu Zlínského kraje jsou již několik let vyčleněny velké 
prostředky na financování provozu okresních sdružení a na akce pořádané sbory. 
Současně se uvolňují prostředky na investiční i neinvestiční akce související 
s opravou zásahové techniky a materiálním dovybavením JPO. Za to je třeba 
vedení ZK upřímně poděkovat a to počínaje hejtmanem až po pracovníky 
oddělení zvláštních úkolů ing. Karla Malinovského a Martinu Rekovou. 
 



Velmi významnou pro činnost okresního sdružení je spolupráce s Hasičským 
záchranným sborem Zlínského kraje. Vstřícnost vedení, nastolená ing. 
Mojmírem Jurkou, přes přístup ing. Jarmily Čičmancové, ing. Pavla Dekreta, 
ing. Štefana Hrtúse, Jiřího Moskvy a nyní nově jmenovaného ředitele ing. Víta 
Rušara, pomáhá okresnímu sdružení při zajišťování pravidelných a 
mimořádných akcí. Za to taky z tohoto místa velmi děkuji. 
 
Velmi významně ovlivňuje podmínky fungování okresního sdružení spolupráce 
a přímé řízení činnosti na všech organizačních úrovních SH ČMS. Nejen 
nadřízené útvary, ale hlavně sbory dobrovolných hasičů s okrsky, úroveň 
vzájemné komunikace s OSH a ochota společně řešit dané úkoly, vytváří 
potřebné podmínky pro dobré fungování okresního sdružení. 
 
Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté 
ve své zprávě jsem se snažil zhodnotit práci OSH Zlín ve všech oblastech 
činností v uplynulém období. Nechci tvrdit, že vše, co se udělalo, bylo 
bezchybné, ale snahou vedení a všech volených orgánů okresu je pracovat pro 
všechny hasiče co nejlépe, poctivě, v duchu hasičských tradic a bez ohledu na 
osobní zájmy a výhody.  
 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem přítomným hostům za jejich podporu a 
pomoc při plnění našich úkolů, zejména za jejich velmi vstřícný přístup, díky 
kterému jsou vztahy mezi OSH a našimi partnery na velmi dobré úrovni. 
 
Chtěl bych Vás, delegáty jednotlivých sborů, požádat, aby jste poděkování 
předali také všem členům Vašich sborů, kteří se na hasičské práci v uplynulém 
volebním období podíleli. 
 
Přeji všem hodně zdraví a sil při plnění úkolů, které nás společně v příštím 
volebním období čekají. 
 
Děkuji za pozornost.  


