
ZPRÁVY MSH HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZA ROK 2015 

 

 Městské sdružení hasičů hlavního města Prahy (dále jen MSH hl. m. Prahy) je součástí 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kdy jako jediná s organizačních složek pracuje na 

úrovni okresního a zároveň krajského sdružení. V roce 2015 MSH hl. m. Prahy evidovalo 

celkem 1939 členů, z toho bylo 1378 mužů, 561 žen a to od 18 let a výše. Dále bylo 

evidováno 548 mladých hasičů, kdy chlapců bylo 398 a 150 dívek. V roce 2015 bylo 24 

mladých hasičů v kategorii přípravka.  

 Do března 2015 byla činnost MSH hl. m. Prahy řízena 11členným výkonným 

výborem, který se scházel jednou měsíčně mimo letních prázdnin. Sídlo MSH hl. m. Prahy je 

již několik let na adrese Ohradní 26, 140 00 Praha 4 - Michle. Na této činnosti se podílely tři 

odborné rady a nemůžeme ani opomenout Zasloužilé hasiče, o které se stará Aktiv 

Zasloužilých hasičů, kdy jejich vedoucí se pravidelně účastnil jednání výkonného výboru.  

Jedním z významných mezníků v roce 2015 byl 28. březen, kdy se konalo shromáždění 

delegátů, aby po pětiletém funkčním období došlo k volbě nového starosty, náměstků, členů 

VV MSH hl. m. Prahy. Při těchto volbách byl starostou MSH hl. m. Prahy zvolen Bc. Martin 

Wagner, do funkce náměstků Ing. Antonín Maděra, dále Jiří Zloch, který je zároveň vedoucí 

odborné rady velitelů, dále Bc. Jakub Jašek, který je zároveň vedoucí odborné rady prevence a 

ochrany obyvatelstva a Jakub Hubálek, který později na tuto funkci rezignoval, zůstal členem 

VV a do funkce náměstka byla shromážděním představitelů později zvolena Ing. Martina 

Hartmanová, která je zároveň vedoucí odborné rady mládeže. VV MSH. Hl. m. Prahy se od 

těchto voleb nadále pravidelně schází jedenkrát měsíčně a jeho počet je celkem 16 členů 

včetně starosty a náměstků.  

Pan Bc. Jakub Jašek řídí činnost odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva, kdy 

právě ochrana obyvatelstva je vyzdvihována a začínají se konečně plnit dané úkoly. Je 

obrovskou snahou této rady zapojit co nejvíc členů z řad SDH do propagace této 

problematiky. Ústřední odborné radě prevence nadále zastupuje MSH. hl. m. Prahy Ing. Jan 

Krtek, který přenáší veškeré poznatky a připomínky na obě strany. V tomto období se začalo 

připravovat školení pro lektory právě dané problematiky ochrany obyvatelstva. Prevence jako 

taková se podílí na vzdělávání členů i z řad SDH, kteří jsou nápomocni starostům městských 

částí a obcí při plnění zákonných povinností na úseku prevence. Nedílnou součástí této rady je 

dlouholetá výtvarná a literární soutěž POOD , kdy v roce 2015 postoupila výtvarná práce do 

republikového kola, kde byla oceněna.  

Odborná rada mládeže vedena Ing. Martinou Hartmanovou řídí a koordinuje veškeré 

soutěže mladých hasičů na území hlavního města Prahy. Dále připravuje na profesionální 

úrovni školení vedoucích mládeže a rozhodčích soutěží mladých hasičů.V roce 2015 se 

uskutečnil další ročník  Memoriálu Marty Habadové, o který je obrovský zájem z celé ČR a 

poprvé byl pořádán ve dvou dnech, což se setkalo s obrovským úspěchem. Odborná rada se 

schází jednou měsíčně a dle potřeby svolává tzv. Aktiv všech vedoucích mládeže z SDH na 

území hl. m. Prahy. Čím dál více se SDH zapojují do spolupráce s touto radou a uskutečňují 

festivaly pro naše nejmenší hasiče tzv. přípravek.  

Pan Jiří Zloch vede odbornou radu velitelů – oblast represe. Tato rada se schází 

jedenkrát měsíčně a do Ústřední odborné rady represe byl zvolen zástupce pan Milan Kučera. 

Na území hl. m. Prahy je městskými částmi zřízeno celkem 33 JSDH. Tato odborná rada ve 



spolupráci s HZS hl. m. Prahy provádí pravidelné školení členů jednotek, převážně strojníků a 

velitelů. Tato spolupráce se “vyšplhala“ na velice profesionální a odbornou úroveň. Při těchto 

školeních se předávají potřebné informace oběma stranám.  V tomto roce bylo provedeno 

několik společných cvičení, která měla za úkol vyhodnotit chyby a naučit se správný postup 

při zdolávání mimořádných událostí a krizových situací.  

 Aktiv Zasloužilých hasičů již delší dobu vede pan Miroslav Štancl, který nejenom 

informuje VV o práci, ale pořádá pro ně různá setkání, zájezdy apod. Snahou MSH. hl. m. 

Prahy je nezapomínat na tyto členy, kteří se již nemohou z různých důvodů aktivně zapojovat 

do práce SDH apod.  

 Druhým velmi podstatným mezníkem bylo pořádání Mistrovství České republiky ve 

hře Plamen a soutěže dorostu v požárním sportu. To se uskutečnilo v měsíci červenec. Celá 

akce proběhla na stadionu Slavie - Eden na Praze 10. Příprava této akce nebyla jednoduchá, 

kdy její průběh můžeme hodnotit za zdařilý a i touto cestou bych rád poděkoval všem, kteří se 

podíleli na přípravě, samotném konání, jako rozhodčí, technická četa, štáb soutěže a dalším. 

Kdy slovo děkuji je jen jedním z mála jak vyjádřit opravdové poděkování za čas strávený pro 

naše nástupce z řad mladých hasičů a dorostu.  

 Nemalou měrou se Magistrát hl. m. Prahy podílí finančními prostředky na chodu 

jednotek SDH a to jak na nákupy nových vozidel, opravy stávajících vozidel, odborných 

školeních a opravách hasičských zbrojnic. Rádi bychom nadále s Magistrátem hl. m. Prahy 

spolupracovali na stejné úrovni i v letech budoucích.  

 Nemohu opomenout dotace z ministerstva vnitra a z MŠMT pro pořádání soutěží, 

kulturních a společenských akcí a pro rozvoj naší mladé budoucí generace v oblasti požární 

ochrany.  

  Závěrem mi dovolte jménem MSH hl. m. Prahy poděkovat MHMP, odboru krizového 

řízení MHMP, MČ, HZS hl. m. Prahy a SH ČMS za podporu a finanční prostředky, jenž nám 

umožnují vykonávat dobrovolnou a nezištnou činnost, která zazněla v této zprávě.  

 Ještě jednou mnohokrát děkuji.  

 

Bc. Martin Wagner, MBA 

starosta MSH hl. m. Prahy  


