
 

ZPRÁVA KSH KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2015 

 

Rok 2015 se zařadil mezi úspěšné roky, kdy se Krajskému sdružení hasičů Kraje Vysočina podařilo splnit 

všechny úkoly stanovené na uvedený rok. KSH se řídilo plánem práce, který byl schválen Výkonným 

výborem KSH dne 17. 12. 2014. 

 

Výkonný výbor  KSH  v roce 2015 se sešel celkem čtyřikrát. První zasedání se uskutečnilo 8. 4. 2015 

v Přibyslavi, projednávalo především přípravu volebního Shromáždění delegátů OSH. Ve zbývající částí 

roku 2015 zasedal Výkonný výbor KSH ještě třikrát. Dne 25. 6. 2015, dne 30. 9. 2015 a dne16. 2. 2015, 

vždy v Přibyslavi. Vedení KSH (starosta KSH a náměstkové) se scházelo pravidelně jednou za měsíc 

(mimo letní měsíce). K přípravě zasedání Výkonného výboru KSH a Shromáždění delegátů OSH se sešla 

pětkrát vnitroorganizační rada KSH. 

 

Shromáždění delegátů OSH se konalo 20. dubna v prostorách hasičské zbrojnice SDH Žďár II – Zámek 

za účasti všech 45 zvolených delegátů zastupujících členskou základnu všech pěti okresů (klíč: 1delegát 

na každých započatých 1 tisíc členů). Shromáždění schválilo zprávu o činnosti KSH za rok 2014 a zhod-

nocení činnosti za celé funkční období 2010 až 2015, souhrn úkolů na následující volební období, zprávu 

o finančním hospodaření KSH v roce 2014 a návrh rozpočtu KSH na rok 2015, včetně stanoviska Krajské 

kontrolní a revizní rady. Současně také toto jednání zvolilo 16členný Výkonný výbor KSH a 6člennou 

Krajskou kontrolní a revizní radu. Vedení KSH bylo zvoleno tak, aby jeho členové byli ze všech pěti 

okresů: starosta Jan Slámečka (ZR) a čtyři náměstci Pavel Maslák (JI), Jiří Hörner (PE), Miroslav Ježek 

(TR) a Josef Stejskal (HB). 

Shromáždění delegátů také ustavilo pět krajských odborných rad při KSH: velitelů, mládeže, prevence, 

zasloužilých hasičů a organizační. Na jednání byla přítomna celá řada hostů v čele s poslancem Parlamen-

tu ČR a hejtmanem Kraje Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem, náměstkem starosty SH ČMS Prof. Ing. 

Václavem Liškou, PhDr. a náměstkem generálního ředitele HZS ČR brig. gen. Ing. Františkem Zadinou.  

 

Nedílnou součástí programu Shromáždění delegátů OSH bylo každoroční oceňování nejlepších reprezen-

tantů kraje v roce předcházejícím. Plaketami KSH byli tentokrát ocenění tři jednotlivci, kteří na Mistrov-

ství republiky v soutěži dorostu stanuli na stupních vítězů. Dále Pavlína Havlenová, která na světových 

hrách policistů a hasičů v americkém Ontariu vybojovala 3. místo v soutěži TFA, a také Kamila Bartoš-

ková za úspěšnou reprezentaci na Mistrovství světa juniorů (2 zlaté medaile a 1 bronzová medaile). 

Z kolektivů bylo takto oceněno družstvo mužů, které na Mistrovství české republiky v TFA obsadilo 2. 

místo. 

  

Odborná rada velitelů/represe pracovala a v dalším volebním období bude pracovat v desetičlenném slo-

žení (dva členové z každého OSH). Jejich hlavním úkolem v roce 2015 bylo zajištění krajského kola sou-

těže mužů a žen v PS, které se uskutečnilo 13. června ve sportovním areálu SDH Petrovice na okrese 

Třebíč.  Dále se odborná rada soustředila na odbornou přípravu rozhodčích, na zajištění získání odznaků 

odbornosti Hasič III. a II. stupně a odznaku Strojník. Organizačně zajišťovala 1. ročník Krajské ligy TFA, 

tedy seriál šesti soutěží této disciplíny. Liga probíhající první rok pod záštitou KSH měla velký úspěch, 

proto bude pokračovat i v následujících letech.  

   

Odborná rada mládeže pracuje také v desetičlenném složení (dva členové z každého OSH). Rada zajišťo-

vala krajské kolo hry Plamen, které se uskutečnilo 20. června na stadionu v Třešti na okrese Jihlava a 

krajské kolo soutěže v dorosteneckých kategoriích, které se uskutečnilo 21. června tamtéž. Odborná rada 

organizovala víkendové soustředění dorostenců a dorostenek v Pacově na lehkoatletickém stadionu 

s tartanovou dráhou. KSH toto soustředění finančně podpořilo uhrazením nájmu stadionu. Odborná rada 

v rámci podpory činnosti mladých hasičů uspořádala na tartanové dráze ve Velkém Meziříčí již 3. ročník 



krajské soutěže v běhu na 60 m pod názvem Šedesátky Vysočiny. Soutěž se osvědčila a bude konána pra-

videlně. 

 

Odborná rada prevence pracuje v sedmičlenném složení (jeden člen z každého OSH a dva členové z 

HZS). Zabývala se úkoly v oblasti prevence, především novými předpisy a normami v oblasti požární 

ochrany. Velmi úzce spolupracovala s odborem prevence HZS Kraje Vysočina. Svého zástupce má od-

borná rada i v pracovním týmu OXID, který byl ustaven hejtmanem jako poradní orgán ve věci minimali-

zování rizik otravy oxidem uhelnatým. Již několik roků se intenzivně zabývá plněním odbornosti Refe-

rent prevence II. a III. stupně. Odborná rada tradičně zajišťovala krajské kolo výtvarné a literární soutěže 

Požární ochrana očima dětí a mládeže. Soutěže se zúčastnilo v pěti okresech celkem více jak čtyři tisíce 

soutěžících. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 9. června v sále Centra hasičského hnutí v Přibyslavi za 

značné účasti vyhodnocených dětí a jejich rodičů. Slavnostního vyhlášení se zúčastnila radní Kraje Vyso-

čina pro školství Ing. Jana Fialová, ředitel HZS Kraje Vysočina plk. Ing. Petr Beneš a starosta KSH Jan 

Slámečka. 

 

Při KSH Kraje Vysočina pracuje odborná rada vnitroorganizační. Je tvořena širším vedením KSH − sta-

rostou KSH, jeho čtyřmi náměstky a starosty OSH. Tento kolektiv organizačně i obsahově připravuje 

jednotlivá zasedání Výkonného výboru KSH, v roce 2015 zejména volební Shromáždění delegátů OSH. 

 

Velmi dobře pracuje Krajská odborná rada Zasloužilých hasičů Kraje Vysočina. V čele stojí pětičlenné 

vedení složené z vedoucích Aktivů Zasloužilých hasičů při jednotlivých OSH.  Aktivy Zasloužilých hasi-

čů pracují ve všech pěti okresech kraje, kde mimo jiné organizují okresní setkání nositelů titulu Zaslouži-

lý hasič a zasloužilý funkcionář. Každoročně jsou tato okresní setkání završena celokrajským setkáním. 

V roce 2015 se uskutečnilo 22. října ve Světlé nad Sázavou na okrese Havlíčkův Brod, kterého se zúčast-

nilo téměř sedmdesát účastníků z řad Zasloužilých hasičů i celá řada hostů. Krajská odborná rada Zaslou-

žilých hasičů společně s Výkonným výborem KSH a příslušným OSH již po deváté organizoval rekreaci 

pro držitele titulu Zasloužilý hasič – vždy v jednom z pěti okresů kraje. V roce 2015 se týdenní rekreace 

uskutečnila 24. −28. srpna v Třešti na okrese Jihlava za účasti 55 hasičských seniorů, kteří opět kladně 

hodnotili bohatý doprovodný program. 

 

Velmi pozitivně je hodnocena dosavadní praxe, že do ústředních odborných rad jsou za KSH Kraje Vyso-

čina nominováni vedoucí příslušných krajských odborných rad. Tato skutečnost zkvalitnila tolik potřebný 

oboustranný tok informací. 

 

Krajské sdružení věnuje již několik roků pozornost soutěžním kolektivům i jednotlivcům, kteří postoupí 

z krajských kol a v příslušné kategorii reprezentují Kraj Vysočina na celostátní úrovni. Výkonný výbor 

KSH v roce 2015 těmto reprezentačním kolektivům kraje přispěl 5.000,- Kč a jednotlivcům 500,- Kč na 

částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na mistrovství republiky. Celková částka činila více jak 

40.000,- Kč. 

 

 V roce 2015 KSH mimořádně poskytlo příspěvek Pavlíně Havlenové z SDH Vladislav (okres Třebíč) na 

účast v soutěžích TFA v zahraničí. KSH také finančně podpořilo kolektivní reprezentace Kraje Vysočina 

na mezinárodních soutěžích − například družstvo žen z SDH Velké Meziříčí  na soutěžích CTIF 

v Bavorsku a v Rakousku nebo SDH Radňoves na Mistrovství Evropy koněspřežných stříkaček v Polsku. 

Celková částka na podporu účasti na mezinárodních soutěžích v roce 2015 činila 25.000,- Kč.  

 

Výkonný výbor KSH se v roce 2015 poprvé přihlásil k humanitárně prospěšné činnosti. Na zářijovém 

zasedání výbor schválil Dohodu o partnerství s obecně prospěšnou společností Popálky o.p.s., která se 

zabývá osvětou a prevencí úrazů popálením. Tento dokument byl podepsán 8. října 2015 při příležitosti 

slavnostního otevření Popáleninového centra Popálky o.p.s. v Brně. Součástí vzájemné dohody je i reali-



zace sbírky prostřednictvím dobrovolných hasičů ve prospěch činnosti obecně prospěšné společnosti. 

Sbírka (prodej speciálních náplastí) byla zahájena 10. října 2015 u příležitosti Mezinárodního dne boje 

proti popáleninám a bude ukončena 31. března 2016. Předpokládá se výtěžek přesahující 200 tisíc Kč. 

 

KSH úspěšně požádalo o příspěvek z grantu Kraje Vysočina Informační a komunikační technologie 201, 

z něhož byly částečně hrazeny náklady na vytvoření nových webových stránek KSH Kraje Vysočina. 

 

V roce 2015 se Krajské sdružení hasičů Kraje Vysočina spolupodílelo například: 

 

na organizačním zabezpečení a vyhlášení soutěže o nejlepší webové stránky hasičského sboru v rámci 

kraje, jako součást soutěže Zlatý erb 2015, kterou každoročně vyhlašuje Kraj Vysočina (KSH mělo dva 

své zástupce v porotě a přispělo částkou 10 tis. Kč) 

na organizačním zajištění 14. ročníku festivalu hasičských dechových hudeb, který se v srpnu uskutečnil 

tradičně v Pelhřimově (KSH přispělo částkou 10 tis. Kč) 

na organizačním zajištění 18. zasedání Komise CTIF pro historii a muzejnictví a 23. rozhovorů Meziná-

rodní pracovní skupiny pro dějiny hasičů a požární ochrany, které se konaly v CHH Přibyslav (KSH při-

spělo částkou 15 tisíc Kč) 

 

Na závěr této stručné zprávy je nutné konstatovat, že v roce 2015 – tak jako v předcházejících letech – 

pokračovala velmi dobrá spolupráce KSH se samosprávou Kraje Vysočina  i s HZS Kraje Vysočina. 

 

Jan Slámečka 

starosta KSH Kraje Vysočina  

 

 

 

    


