
ZPRÁVA KSH PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 

 

Do roku 2015 vstupovalo Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje s prozatímním 

starostou, který byl shromážděním představitelů na podzim 2014 pověřen vedením do doby 

řádného zvolení starosty shromážděním delegátů v dubnu 2015. Bývalý starosta byl v r. 2014 

odvolán pro neprůhledné vedení KSH. 

Dne 22. 4. 2015 se uskutečnilo shromáždění delegátů okresních sdružení hasičů 

Plzeňského kraje, které na svém jednání zvolilo řádným starostou pana ing. Jana Majera. 

Současně zvolilo nový výkonný výbor (dále jen VV), členy krajské kontrolní a revizní rady 

(dále jen KKRR) a potvrdilo ve funkcích členy jednotlivých konstituovaných odborných rad. 

Z jednotlivých oborů, ve kterých by měly odborné rady působit, se nepodařilo ustavit 

krajskou odbornou radu ochrany obyvatel a krajskou odbornou radu historie. 

Na shromáždění delegátů byli voleni i dva náměstci starosty KSH Plzeňského kraje. 

Jeden z náměstků, který byl řádně zvolen, je bývalý starosta KSH Plzeňského kraje p. Josef 

Černý, druhým náměstkem, který byl navržen a, v jisté časové tísni i zvolen, byl p. František 

Ryba. Vzápětí byla tato volba rozporována a KKRR uznala její neplatnost, neboť volba 

neproběhla v souladu se stanovami SH ČMS; druhý náměstek nebyl vybrán a volen ze členů 

řádně zvoleného VV KSH Plzeňského kraje. Touto skutečností se VV zabýval po celé období 

do termínu jednání shromáždění představitelů OSH Plzeňského kraje, které se uskutečnilo 

v říjnu 2015. 

Počátkem léta bylo nutné se připravit na jednání zástupců Plzeňského kraje 

s ministrem vnitra p. Milanem Chovancem, ředitelem MV GŘ HZS ČR a předsedou vlády p. 

Bohuslavem Sobotkou, které se uskutečnilo na Ministerstvu vnitra ČR v Praze dne 6. 6. 2015. 

K tomuto jednání byla v kraji vedena diskuse, ze které vzešly otázky k nejpalčivějším 

problémům, které trápí dobrovolné hasiče v ČR, a které bylo potřebné ventilovat na jednání: 

za všechny možno vyjádřit např. neutěšený stav v získávání strojníků pro jednotky sborů 

dobrovolných hasičů obcí (dále jen JSDHO) především z důvodů absence odpovídajícího 

řidičského oprávnění mezi členy jednotky, potíže s uvolňování členů JSDHO z pracovního 

procesu na výjezdy k událostem, na absolvování odborné přípravy a další. Ze strany 

představitelů Ministerstva vnitra a vlády zaznělo mnoho slibů a chápajících slov, od kterých 

hasiči očekávali řešení.  

Dne 6. června 2015 proběhl festival přípravek v Domažlicích a krajská soutěž 

v požárním sportu rovněž v Domažlicích. V letních měsících dále proběhly krajské soutěže ve 

hře Plamen (13. a 14. 6. 2015 v Trnové, okr. Plzeň sever) a soutěže dorostu ve všech 

kategoriích. Na republikovou soutěž v požárním sportu tradičně postoupila družstva žen 

(SDH Chválenice, okr. Plzeň jih) a SDH Dehtín (okr. Klatovy). Výrazných úspěchů 

v umístění dorostenců dosáhly SDH Malechov – starší dorostenka Lucie Tůmová – mistryně 

ČR (okr. Klatovy), SDH Dobřany (okr. Plzeň jih) a SDH Hradec u Stoda (okr. Plzeň jih). Za 

vynikající úspěchy na Mistrovství ČR v požárním sportu v červenci v Trutnově (ženy SDH 

Chválenice – 1. místo) bylo toto soutěžní družstvo žen spolu se soutěžním družstvem HZS 



Plzeňského kraje (2. místo) oceněno v září 2015 hejtmanem Plzeňského kraje p. Václavem 

Šlajsem. 

V. sjezd SH ČMS, který se uskutečnil ve dnech 4. a 5. 7. 2015 v Pardubicích, byl pro 

zúčastněné delegáty událostí, ve kterou vkládali mnoho nadějí na řešení dříve vyslovených 

problémů. Příjemné překvapení sjezdového jednání spočívalo zejména v tom, že se sjezdu 

zúčastnili ústavní činitelé a zástupci samospráv v dosud nebývalém množství. Z jejich 

vystoupení pak zazněly i některé konkrétní výsledky kroků, které v citované problematice již 

podnikly.  

Po celou sezónu byla provozována expozice historie dobrovolné požární ochrany 

Plzeňska v areálu barokního kláštera v Chotěšově (Národní kulturní památka, okr. Plzeň jih). 

Expozice je umístěna v samostatném pavilonu a vyžaduje stálé zlepšování a rozšiřování. Je 

součástí placeného návštěvnického okruhu postupně obnovovaného kláštera. Za sezónu 2015 

ji navštívilo několik stovek návštěvníků. 

VV KSH Plzeňského kraje dne 22. 9. 2015 rozhodl o ustavení Krajské odborné rady 

ochrany obyvatel a do jejího čela navrhl p. Františka Rybu. Podzimní shromáždění 

představitelů OSH Plzeňského kraje dne 20. 10. pak p. Rybu do funkce potvrdilo. Pan 

František Ryba se tak stal členem výkonného výboru a mohla proběhnout jeho dodatečná 

volba do funkce náměstka starosty KSH Plzeňského kraje. Shromáždění představitelů p. Rybu 

zvolilo a dlouhodobý problém byl vyřešen. 

V závěru roku dne 24. 11. proběhlo poslední jednání VV KSH Plzeňského kraje v roce 

2015. Byl schválen rozpočet na rok 2016, byla řešena účast členů VV na VVH ve sborech 

dobrovolných hasičů v Plzeňského kraje. 

Do roku 2016 vstupuje KSH Plzeňského kraje s mírným optimismem v oblasti 

finančních prostředků na činnost. Hejtman Plzeňského kraje p. Václav Šlajs přislíbil navýšení 

finančních prostředků na činnost SDH v kraji o 2 mil. Kč, tj. pro rok 2016 bude celému 

sdružení v Plzeňském kraji (KSH + OSH) poskytnuta dotace v celkové výši 3,5 mil. Kč. 

Mírný optimismus vzbuzuje i relativní urovnání vztahů mezi představiteli KSH.  

Naopak jako hendikep pociťuje vedení KSH Plzeňského kraje nedostatek 

v personálním zajištění své činnosti. Funkci administrativní pracovnice zastává paní 

Vídršperková externě, příležitostně a chybí systematická práce a vyhovující zázemí. Kancelář 

KSH je umístěna ve vlhkých sklepních místnostech pobočky HVP v Plzni ve velmi 

nezdravém prostředí. V roce 2016 bude nutné stav kancelářských prostorů změnit, zvláště po 

té, co ředitelka HVP, pobočky Plzeň, požaduje počínaje rokem 2016, za tyto „katakomby“ 

platbu nájemného.  

 

 

 

V Plzni dne 18. ledna 2016      ing. Jan Majer 

         starosta KSH Pk 


