
ZPRÁVA KSH OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 

 

KSH Olomouckého kraje se skládá z 5 Okresních sdružení hasičů a to Olomouc, které čítá 

135 sborů a 6001 členů, Prostějov se 123 sbory a 6129 členy, Přerov 108 sborů s 5315 členy, 

Šumperk 103 sborů a 4058 členů a Jeseník, který má 30 sborů s 1465 členy. Celkem tedy 500 

sborů s 22968 členy. Z tohoto počtu členů je 4329 zařazeno do JPO. Brigádnických hodin 

jsme odpracovali 216 231.  

V měsíci dubnu proběhlo Shromáždění delegátů OSH,  na kterém byla zvolena nová starostka 

KSH Olomouckého kraje Vlastimila Švubová (OL)  a noví náměstci Ing. Josef Ošťádal (SU) 

a Alois Prokeš (PR). Další velkou změnou je zvolení VV KSH, který byl dříve sestaven jen ze 

starostů OSH. Nyní je VV KSH 13členný a členy VV jsou i vedoucí krajských odborných rad 

s právem hlasování.  Krajské odborné rady jsou zastoupeny zástupci všech OSH 

v Olomouckém kraji. 

Krajská odborná rada prevence ve spolupráci s Krajskou odbornou radou mládeže 

vyhodnotila zaslané práce mladých hasičů do soutěže Požární ochrana očima dětí a 

vyhodnocení proběhlo také v každém okresním sdružení zvlášť. 

I v letošním roce na všech okresích proběhly základní a okresní kola soutěží v požárním 

sportu a vítězové se utkali na Krajském kole, které se konalo za účasti vítězů KSH 

Moravskoslezského kraje a HZS MSK. Na přípravě se podílelo OSH Přerov ve spolupráci s 

HZS Olomouckého kraje. Této úlohy se zhostili na jedničku. Vše bylo dobře připravené a o 

všechny závodníky a rozhodčí bylo dobře postaráno. Vítězové, muži z Radíkova a ženy 

z Pěnčína, nás reprezentovali na Mistrovství České republiky v požárním sportu v Trutnově. 

Krajské kolo hry Plamen mladých hasičů a dorostu pro vítěze okresních kol připravila Krajská 

odborná rada mládeže a OSH Prostějov. Ani tady nebyly závažné problémy a ty, které se 

ukázaly, byly řešeny operativně na místě. Zde patří též poděkovat za přístup OSH Prostějov. 

Za starší žáky nás na Mistrovství České republiky ve hře Plamen reprezentovali bludovští a 

přivezli 3. místo. Na Mistrovství České republiky dorostu odjely dorostenky z Hluboček (10. 

Místo) a dorostenci opět z Bludova, kteří získali 1. místo. 

OSH Prostějov v letošním roce připravovalo pro naše Zasloužilé hasiče krajské setkání 

Aktivu Zasloužilých hasičů. Z programu vyzvednu rozhlednu na Kosíři, muzeum v Čechách 

pod Kosířem a slavnostní předání medailí Olomouckého kraje Za zásluhy o bezpečnost. Tyto 

medaile předa hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil v krásných prostorách Obecního 

domu v Čechách pod Kosířem patnácti Zasloužilým hasičům. Také se Zasloužilými hasiči 

pobesedoval a popřál jim hodně zdraví. Odpolední velice zdařilý program probíhal 

v kulturním domě ve Slatinkách. Výborné jídlo, příjemná atmosféra pěkný program. 

Není to jediná akce, která je připravena pro Zasloužilé hasiče. Každoročně díky Antonínu 

Zatloukalovi (OL) a Antonínu Tomečkovi (PR) probíhá v Ústřední hasičské škole v Jánských 

Koupelích týdenní rekreace pro Zasloužilé hasiče a jejich partnery. Celý týden se zde konají 

výlety do blízkého okolí a jeden celodenní zájezd. Také čtvrteční beseda s představiteli 

Olomouckého kraje je již tradicí.  

V letošním roce jsme pořádali ještě dvě akce a to VII. Propagační jízdu, která v našem kraji 

začínala v Olomouci na Horním náměstí za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje Ing. 

Jiřího Rozbořila, ředitele HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Karla Kolaříka, náměstka 

primátora statutárního města Olomouc PhDr Pavla Urbáška a dalších významných hostů. 



Jízdu zde přivítalo na 30 historických praporů. Večer proběhl v příjemné atmosféře za 

doprovodu kapely Mašinka. Hned ráno druhý den jízda pokračovala přes obce olomouckého 

okresu a po obědě byla pomyslná štafeta jízdy předána starostovi OSH Přerov a jízda 

pokračovala po sborech okresu Přerov. I tady proběhl slavnostní večer s představiteli 

přerovského okresu. Jízda na Přerovsku projela 12 obcemi, kde byli připraveni hasiči a 

představitelé obcí a jízdu slavnostně vítali. OSH Prostějov mělo nejméně prostoru a i přes 

tento hendikep připravilo na svém území pěkný program a účastníky jízdy vroucně uvítali. 

Další akcí, kterou jsme převzali po Moravskoslezském kraji, je výukový projekt pro mladé 

hasiče Junior universita. Junior universita probíhala v Ústřední hasičské škole Jánské 

Koupele. O 32 dětí z okresu Olomouc, Přerov a Šumperk se v průběhu tří víkendových a 

jednoho týdenního pobytu starali dva zkušení lektoři Honza a Kristýnka a ve volných chvílích 

dva Martinové. Na prázdninový týden se děti moc těšily a program, který pro ně byl 

nachystán, se líbil všem. Ve čtvrtek měly velkou návštěvu. Přijel se za nimi podívat pan 

hejtman Ing. Jiří Rozbořil, ředitel HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Karel Kolařík, vedoucí 

krizového řízení Olomouckého kraje Mgr. Alena Hložková, Doc. Miloš Kvarčák, ředitel ÚHŠ 

Ing. Jan Karger, starostka KSH Olomouckého kraje V. Švubová a její náměstci Ing. Josef 

Ošťádal a Alois Prokeš. Večer proběhl v příjemné besedě při opékání buřtů a zpívání u 

táborového ohně. Děti také předvedly připravený program, který se všem líbil. 

Z další činnosti jen malý výňatek. OSH Šumperk a OSH Olomouc pro mladé hasiče pořádají 

soutěže v běžeckých disciplínách – Šumperského Soptíka, kterého se zúčastňuje přes 400 

mladých hasičů a Olomouckého Draka, který má též velký počet závodníků. Oba okresy 

pořádají pro mladé hasiče Ligu v požárních útocích. OSH Přerov pořádá v Bochoři jednu z 

největších nočních dětských soutěží pod názvem Bochořská sova, kde mezi sebou soutěží 

kolem 100 družstev mladých hasičů. 

OSH Přerov pořádá Velkou cenu Přerovska v požárních útocích a OSH Šumperk Velkou cenu 

Holba Cup v požárních útocích.OSH Olomouc zase seriál soutěží Tohatsu fire cup 

s jednotným strojem. OSH Olomouc a OSH Šumperk pořádala také soutěže zařazené do 

Českého poháru. 

OSH Šumperk ve spolupráci s Vlastivědným muzeem uspořádali výstavu k výročí 130 let od 

založení Župy pro Severní Moravu, která probíhala od června do září. Výstava byla opravdu 

moc zdařilá a mohla se pyšnit historickými dokumenty, prapory a hasičským vybavením, 

které zapůjčily ze svých archivů sbory OSH Šumperk. 

OSH Olomouc pořádal I. Hasičský ples, za přítomnosti představitelů kraje a 300 hasičů 

z celého okresu. Další ze zdařilých akcí bylo Setkání seniorů pod Záštitou hejtmana 

Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila. Letos se zúčastnilo 130 seniorů z celého okresu.  

3. prosince proběhlo v Troubelicích neformální setkání zástupců OSH OL, SU, PR, a PV 

s představiteli kraje hejtmanem Ing. Rozbořilem , krajským ředitelem HZS plk. Ing. Karlem 

Kolaříkem, s vedoucí krizového řízení Olomouckého kraje Mgr. Alenou Hložkovou, 

s náměstkem starosty SH ČMS Bc. Richardem Dudkem a ředitelem ÚHŠ Ing. Janem 

Kargrem. Toto setkání proběhlo k spokojenosti všech zúčastněných a určitě se budeme snažit 

o každoroční opakování. 

Před vánocemi nás čekal zájezd do Bruselu, kterého se měli zúčastnit zástupci všech 

okresních sdružení v kraji, ale byl odložen a proběhl v únoru 2016. 



Veškerý výcvik JPO probíhá na HZS Olomouckého kraje, ať už je to školení strojníků, 

velitelů a nositelů dýchací techniky i velitelské dny. 

Velké poděkování patří HZS Olomouckého kraje v čele s plk. Ing. Karlem Kolaříkem za 

přímo nadstandardní vztahy, které mezi KSH, OSH, ale i JPO panují, můžeme se na ně 

kdykoliv obrátit a vždy je nám vyhověno a pomoženo. Taktéž velké poděkování patří 

Olomouckému kraji v čele s hejtmanem Ing. Rozbořilem za podporu a finanční pomoc, kterou 

na všechny své akce dostávají nejen OSH, KSH, ale i sbory. Poděkování patří také SH ČMS 

za pomoc, kterou nám v naší složité situaci poskytlo. 

 

Vlastimila Švubová, starostka KSH Olomouckého kraje 

 

 


