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ZPRÁVA KSH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 

     

Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje je třetím největším krajským sdružením v  

České republice. Celkem máme 27 649 členů, z toho je 17 666 mužů, 4 622 žen a 5 361 

mladých hasičů do 18 let. Naše základní články SDH, kterých je 570, mají zastoupení   téměř 

v každé obci (673) nebo městě (49). Naším největším okresem je OSH Blansko se 150 sbory a 

8 311 členy, následuje  OSH Znojmo se 139 sbory a 4 642 členy, dále  OSH  Vyškov se 77 

sbory a 4 266 členy, OSH Brno-venkov se 69 sbory a 3 893 členy, OSH Hodonín se 63 sbory 

a 3 380 členy, OSH Břeclav se 49 sbory a 2 023 členy a jako poslední OSH  Brno-město se 23 

sbory a 1 139 členy.  

V celém Jihomoravském kraji, tedy ve všech sedmi okresních sdruženích, proběhla po 

skončení valných hromad jednotlivých sborů a okrsků shromáždění delegátů sborů, na 

kterých byla zvolena vedení  OSH. Výrazné změny proběhly na okresech Blansko, Brno-

město a Břeclav. 

 

Starostové OSH v JMK po volebních shromážděních: 

 

OSH Blansko: Mgr. Milan Vykydal 

OSH Brno-město: Bc. Zdeňka Jandová 

OSH Brno-venkov: Josef Gargula 

OSH Břeclav: Leona Žárská  

OSH Hodonín: Miroslav Kuchař  

OSH Vyškov: Jitka Fabiánová 

OSH Znojmo: Ludvík Procházka 

 

V sobotu 11. dubna 2015 za účasti hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, 

náměstkyně starosty SH ČMS Ing. Moniky Němečkové, starosty MČ Brno-Tuřany Radomíra 

Vondry a dalších hostů proběhlo shromáždění delegátů okresních sdružení hasičů 

Jihomoravského kraje. Uplynulé volební období za dosavadní výkonný výbor KSH 

Jihomoravského kraje zhodnotil starosta J. Gargula.  I krajské sdružení hasičů volilo své 

zástupce, členy výkonného výboru KSH Jihomoravského kraje pro volební období 

2015−2020. Delegáti shromáždění zvolili v prvním kole volby 33 hlasy za novou starostku 

KSH Jihomoravského kraje Bc. Zdeňku Jandovou. Náměstky starostky byli zvoleni Josef 

Gargula (OSH Brno-venkov), Ivan Musil (OSH Vyškov), Ing. Tomáš Letocha (OSH 

Hodonín) a Petr Novák (OSH Znojmo). Předsedou krajské kontrolní a revizní rady byl zvolen 

v druhém kole Ing. Bohuslav Biegler (OSH Znojmo).  

 

Na prvním jednání výkonného výboru KSH Jihomoravského kraje v novém volebním období 

byli ustanoveni vedoucí odborných rad − KORR  Michal Kobylka (OSH Blansko), KORP 

Zdeněk Špaček (OSH Blansko), KORM  Petr Pejřil (OSH Brno-venkov). V čele aktivu 

Zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje opět stanul Ladislav Švejda (OSH Brno-venkov). 

Členy výkonného výboru KSH Jihomoravského kraje byli dále zvolení Mgr. Milan Vykydal 

(OSH Blansko), Jitka Fabiánová (OSH Vyškov) a Miloslav Brandýs (OSH Vyškov), Leona 
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Žárská (OSH Břeclav), Miroslav Kuchař (OSH Hodonín) a Ludvík Procházka (OSH Znojmo), 

který nás zastupuje i ve VV SH ČMS. 

Z činnosti jednotlivých OSH 

 

Blansko 

Po volebním shromáždění a volbě nového starosty řešilo OSH i nového vedoucího kanceláře 

po odchodu dlouholeté pracovnice Jitky Křížové. Tohoto nelehkého úkolu se ujal Milan 

Hubený. Přes počáteční nevědomost se práce OSH rozběhla. V letních měsících Blansko 

absolvovalo registrací sborů. Náš největší okres se s tímto úkolem doslova popral i přes 

nefungující kontakty telefonní, emailové i zastaralé kontaktní adresy. OSH plnilo i přes 

výměnu stěžejních osob ve vedení všechny svoje úkoly. V říjnu proběhl ve Velkých 

Opatovicích krajský aktiv ZH Jihomoravského kraje. A v listopadu pak shromáždění 

představitelů OSH v Rudici. 

 

Brno-město 

I na tomto okrese proběhla změna ve vedení VV a změna sídla. Brno má novou účetní a sdílí 

kancelář společně s Brnem-venkov a KSH. Naše OSH stejně jako Blansko začínalo téměř od 

plenek. Bylo nutné převzít majetek, účetnictví a pořídit spotřební inventář pro chod kanceláře. 

V našem OSH také proběhla registrace sborů. Vzhledem k tomu, že Brno-město má nejmenší 

počet SDH, nebyla tak nekonečná jako na jiných okresech, ale nedá se říci, že snadná. Zde 

rovněž chyběly kontakty, doklady sborů apod. I v Brně proběhly všechny akce dle plánu a 

v červnu pak krajské kolo v požárním sportu pod Palackého vrchem. OSH Brno-město 

hodnotilo svůj první povolební rok 4. února 2016. 

 

Brno-venkov 

Starosta J. Gargula seznámil přítomné stejně jako ostatní starostové se stavem členské 

základny a zhodnotil stav po registraci SDH. I Brno-venkov řešilo problémy se sídlem 

několika sborů, neúplné kontakty a špatně vyplněné doklady. I na tomto okrese proběhly 

sportovní soutěže, hra Plamen a další akce na poli požární ochrany. OSH uspořádalo krajskou 

soutěž hry Plamen v Přísnoticích. 

 

Břeclav 

I  OSH Břeclav má ve svém čele novou starostku. Sestra Žárská také objevuje kouzlo 

administrativních úkonů, stejně jako moje maličkost a bratr Vykydal. I tento okres se popral 

s registrací sborů a nejednou nesnází. Okres se zhostil postupových soutěží a nejeden sbor 

uspořádal reprezentativní ukázky práce složek IZS. Na shromáždění představitelů v únoru 

zhodnotila starostka uplynulé období a seznámila přítomné s úkoly pro období roku 2016. 

 

Hodonín 

Mirek Kuchař na shromáždění představitelů při hodnocení činnosti vyzdvihl práci nejen VV 

OSH, jednotlivých odborných rad, ale i činnost SDH. Musím konstatovat, že i zde proběhla 

registrace s několika problémy, ale dopadla vzorně. Mirek zhodnotil průběh těmito slovy: 

„Tento krok byl důležitý v tom, že řada sborů, myslím tím v rámci republiky neměla IČO, své 

adresy, zrušené sbory nebyly odhlášeny. Proto byl k tomu využit rok 2015, kdy se u nás 
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uskutečnily volby, a provedla se přeregistrace s novým statutárním zástupcem, se sídlem  a 

 provedením ostatních úprav. Nebyl to úkol snadný, měli jsme na to měsíc červenec.“  I 

Hodonín uspořádal postupové soutěže a další akce v rámci požární ochrany. Také vyhodnotil 

krajské kolo soutěže Požární ochrana očima dětí. 

 

Vyškov 

Starostka OSH zhodnotila činnost práce svého okresu na všech úsecích činnosti, letní školy 

instruktorů, soutěží, školeních a dalších akcích. Vyškov má rovněž za sebou registraci, taktéž 

se ctí provedenou. Tento okres uspořádal v loňském roce krajské kolo dorostu. 

 

 

Znojmo 

Na tomto OSH probíhají hodnotící shromáždění představitelů na čtyři etapy. I Znojmo má 

provedenou registraci sborů a řešení nedostatků s tímto úkonem spojených. Znojmo je naším 

druhým nejpočetnějším okresem. Takže průběh nebyl nejjednodušší.  I zde mají novou paní 

účetní. Všechna sportovní klání proběhla dle plánu a další akce taktéž.  

 

 

Činnost vedení a VV KSH  

Vedení a výkonný výbor KSH se schází pravidelně v prostorách HZS Jihomoravského kraje, 

kde má k dispozici kancelář i zasedací místnost. Společnou kancelář sdílí KSH, OSH Brno-

venkov a Brno-město, které sem po dohodě s krajským ředitelem Ing. Jiřím Pelikánem 

přesunulo své sídlo. Bylo nutné sladit chod kanceláře. KSH Jihomoravského kraje má 

k dispozici pro provoz kanceláře a zasedání výkonného výboru KSH a krajských odborných 

rad čtvrtky, OSH Brno-venkov pondělky a středy, OSH Brno-město úterky. V tento den má 

současně úřední den starostka KSH Jihomoravského kraje. 

 

Bylo nutné provést několik změn a úprav. KSH má novou účetní Ing. Janu Doležalovou. Byla 

provedena kontrola účetnictví za minulé období nezávislou auditorkou. Provedla se úprava 

kanceláře, úklid skladu, nákup PC a nábytku. Webových stránek se nově ujal bratr Michal 

Kobylka.  

 

V nejbližším možném termínu jsem se sešla na pracovní schůzce s hejtmanem 

Jihomoravského kraje JUDr. Michalem Haškem. Hovořili jsme o prohloubení spolupráce, 

dotačním programu pro dobrovolné hasiče, ale i věcech, které jsou pro naši členskou základnu 

nezbytné. Jihomoravský kraj poskytuje v posledních pěti letech dotace na Jednotky sborů 

dobrovolných hasičů obcí ve výši 30 000 000 korun na nákup a obnovování hasičské techniky 

ročně. Od roku 2012 také poskytuje krajskému sdružení dotaci na činnost ve výši 700 000 

korun.  Rok 2015 byl rokem, troufnu si tvrdit rekordním, kdy zastupitelstvo Jihomoravského 

kraje v čele s JUDr. Michalem Haškem schválilo na věcné prostředky, hasičskou techniku a 

opravy požárních zbrojnic 51 000 000 korun, krajskému sdružení pak 1 200 000 korun.  

Samozřejmostí je účast představitelů kraje na akcích dobrovolných hasičů − výcvik, sportovní 

soutěže dospělých i mládeže a další aktivity pořádané dobrovolnými hasiči.  Koncem roku 

jsme navíc obdrželi v rámci dotace finanční prostředky na zakoupení užitkových vozidel pro 
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OSH Brno-město, Břeclav a Vyškova a také na zakoupení osobního automobilu pro krajské 

sdružení 

 

Na červnovém zasedání byl do výkonného výboru krajského sdružení kooptován hejtman 

Jihomoravského kraje s hlasem poradním. Výkonný výbor se sešel celkem na šesti jednáních 

od svého zvolení. Vedení zasedá jednou měsíčně. Připravuje podklady pro jednání VV KSH 

JMK a projednává neodkladné věci mezi zasedáními výkonného výboru.  

 

Pravidelně jsem se na jednáních výkonného výboru informovala u starostů OSH o průběhu 

registrací podle nového občanského zákoníku v rámci jejich působnosti.  

 

Stav registrace SDH v Jihomoravském kraji k 29. 2. 2016 

 

 

OSH 

 

Počet SDH 

Nedodané podklady     

    absence sídla 

Nedodány podklady bez 

udání důvodu 

 

Blansko 

 

150 

 

0 

 

7 

 

Brno-město 

 

23 

 

1 - Královo Pole 

 

1 -  Brno-střed 

 

Brno-venkov 

 

69 

 

0 

2 SDH přechod k MHJ 

1 SDH zrušen 

 

Břeclav 

 

49 

 

0 

 

5 

 

Hodonín 

 

63 

 

               

 

4 

 

Vyškov 

 

77 

 

1 - Habrovany 

 

0 

 

Znojmo 

 

135 

  

0 

 

5 

 

Poznatky z průběhu registrací: 

 

Největším problémem bylo potvrzení vlastníka sídla, přičemž se majitelé hasičských zbrojnic 

zdráhali povolení udělit. Někde proces kompilovala neochota vedení SDH potřebné formality 

vyřídit. Přes nesnáze spojené s průběhem registrace se náš kraj zhostil této povinnosti, kterou 

nám ukládá novela občanského zákoníku, se ctí. Děkuji všem starostům nebo jednatelům 

SDH a hlavně všem starostům OSH a jejich kolegům, za velký kus velmi dobře odvedené 

práce.  
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Jako každý rok po ukončení okresních kol v PS proběhla krajská kola a vítězná družstva nás 

reprezentovala v celorepublikových kolech.  

 

Plamen  SDH Mistřín 13. místo  

PS  ženy  SDH Miroslav   11. místo  

PS  muži  SDH Mistřín      4. místo 

Dorostenci  SDH Mistřín   4. místo    

Dorostenky  SDH  Dražovice 11. místo  

 

Tradičně pak proběhla na všech úrovních Požární ochrana očima dětí. V rámci udržitelnosti 

projektu SKLOO probíhaly a probíhají kurzy ochrany obyvatelstva, vůdců malých plavidel a 

práce s počítači.  

 

V letních měsících proběhl ozdravný pobyt Zasloužilých hasičů v Jánských Koupelích. 

Vedení krajského sdružení se pravidelně zúčastňovalo výročí sborů. V rámci možností jsem 

navštívila soutěže sborů, okrsků, okresní kola a také soutěže v rámci ligy. Na základě 

smlouvy o spolupráci s Trnavskou dobrovolnou požární ochranou se vedení několikrát setkala 

při významných událostech, ale také na soutěžích, cvičeních jednotek apod. Spolupráce je na 

velmi dobré úrovni také s HZS Jihomoravského kraje v čele s Ing. Jiřím Pelikánem. Zde je 

naše spolupráce založena na: 

 

 poskytnutí prostor pro kancelář a fungování KSH Jihomoravského kraje, OSH Brno-

město a Brno-venkov 

 společné požární stanice 

  pořádání společných soutěží v požárním sportu, zapůjčování techniky potřebné pro 

soutěže, různá významná výročí sborů, školení apod. 

 

Metodická pomoc JSDH obcí: 

 

 vysílání JSDH KOPIS pomocí SMS zpráv 

 evidence zásahů jednotek 

 školení členů JSDHo na základě Pokynů GŘ HZS ČR ve ŠVZ HZS JMK Tišnov 

 

       Odborná způsobilost: 

 

 velitelů 

 strojníků 

 vyprošťování zraněných 

 základy zdravotnických znalostí 

 technik dobrovolné jednotky 

 technik ochrany obyvatelstva 

  

Na jednotlivých územních odborech: 
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 společná cvičení jednotek PO 

 opakovací kurzy strojníků a velitelů 

 výcvik obsluhy motorových pil 

 spolupráce na poli chemické služby: plnění a revize tlakových lahví, kontroly 

žebříků, zkoušky hadic 

  

 

Z činnosti Vedení KSH JMK: 

  

Starostka KSH JMK 

 shromáždění starostů OSH  a KSH, Přibyslav   

 výročí Čebín, Bučovice, 

 hasičská pouť ve Křtinách a Šaštíně   

 memoriál Moutnice  

 závody Jiřice, Lavičky, Hrubá Vrbka, Břeclav  

 výročí Roubanina, Hlubočany, Kobeřice, Novosedly, Bučovice, 

 dvě setkání s trnavskými kolegy  

 konference o dobrovolné požární ochraně v Trnavě 

 aktiv Zasloužilých hasičů, Velké Opatovice 

 vyhodnocení ligy o Slovácký džbánek  

 shromáždění starostů OSH  a KSH, Přibyslav, 24. 10. 2015                                                

 schůzka k Mistrovství ČR 2016 3x 

 valné hromady SDH, okrsků, shromáždění OSH Blansko, Břeclav, Hodonín, 

Brno-venkov a Brno-město 

 zasedání výkonného výboru SH ČMS v Praze 

 setkání s představiteli vlády 6. 6. 2015 a 27. 1.2016  

 pracovní večeře s hejtmany krajů 

 setkání s prezidentem ČR 

 vedení administrativy a další úkoly spojené s provozem KSH 

 

Náměstek J. Gargula   

 svěcení praporu Velatice  

 vyhodnocení Břeclavské ligy 

 hasičské slavnosti na Perštejně 

 výročí 140 let SDH Kuřim 

 výročí 125 let DHZ Lozorno  – Slovenská republika 

 aktiv Zasloužilých hasičů Velké Opatovice 

 shromáždění starostů OSH  Přibyslav 

 valné hromady SDH 

 

Náměstek ing. T. Letocha 

 vyhlášení ligy mladých hasičů Trnavského a Jihomoravského kraje 2015 
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 výročí 110 let SDH Mikulčice 

 valné hromady SDH 

 

                                        

Náměstek  P. Novák       

 memoriál SDH   

 aktiv Zasloužilých hasičů Velké Opatovice 

 valné hromady SDH 

 

Náměstek I. Musil  

 výročí SDH Bučovice, SDH Kobeřice 

 výročí Jevíčko, Brankovice 

 aktiv Zasloužilých hasičů Velké Opatovice 

 školení odbornosti Hasič 

 školení rozhodčích PS 

 účast na valných hromadách 

 

 

 

O listopadovém víkendu 20. – 22. 11. 2015 proběhlo výjezdní zasedání výkonného výboru 

KSH Jihomoravského kraje a současně i školení členů výkonného výboru a vedoucích 

krajských odborných rad ve Velkých Opatovicích. Na programu bylo prohloubení orientace 

ve stanovách, dotační programy, práce s mládeží, stejnokrojový předpis a vystupování členů 

SH ČMS na veřejnosti.  

      

Převážná část členů SDH je zároveň členy JSDH obcí, které jsou naši nedílnou součástí, byť 

je zřizuje obec. Jednotek  SDHO v Jihomoravském kraji, které jsou tvořeny ze členů SH ČMS 

Jihomoravského kraje je celkem 570. Samozřejmostí je školení členů zásahových jednotek, 

velitelů, strojníků, obsluhy motorových pil, nositelů dýchací techniky a dalších odborností pro 

práci v JSDH, tak aby její členové splňovali všechny požadavky. Další činností je údržba 

techniky, výstroje a výzbroje.  

 

Nemusím zdůrazňovat, že přípravou a výcvikem mládeže si vychováváme nové členy nejen 

pro sbory, ale i do zásahových jednotek obcí. Dobrovolní hasiči jsou v našich obcích nositeli 

společenského života, významně se podílejí na výchově mládeže a pomáhají všude tam, kde 

je potřeba.  Naši členové vykonávají svoji činnost dobrovolně a bez náhrady, mnohdy na úkor 

rodiny.  

 

 

 

 

V Brně 20. 1. 2015                       Bc. Zdeňka Jandová 

                 starostka KSH JMK 


