
ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍ ODBRONÉ RADY VELITELŮ/REPRESE  

ZA ROK 2015 

 

Pro rok 2015 byly vytýčeny tyto hlavní úkoly na úseku represe 

 

Stálé body jednání. 

-          kontrola úkolů 

-          informace z jednání výkonných a rozhodovacích orgánů SH ČMS 

-          informace o předpisech důležitých v oblasti PO 

-          stav na úseku odborné přípravy 

-          informace členů OR z činnosti KORV a OORV 

-          spolupráce z HZS krajů a okresů 

-          organizační záležitosti 

-          organizace zkoušek Hasič I. – III.  na Univerzitě dobrovolného hasiče 

-          různé 

 

 

Činnost ÚORV 

          Plnění výše uvedených hlavních úkolů na úseku represe se rada v roce 2015 sešla dle 

potřeby projednávaných úkolů na čtyřech řádných jednáních. Po řádném sjezdu v Ostravě 

byla VV SH ČMS zřízena Ústřední odborná rada hasičských soutěží.  Rada v roce 2015 

spolupracovala s radou hasičských soutěží, byla nápomocná při organizování Mistrovství 

České republiky dobrovolných a profesionálních jednotek, které se uskutečnilo v Trutnově a 

také Mistrovství České republiky v klasických disciplínách CTIF ve Dvoře Králové nad 

Labem. Dále byla nápomocna při zkouškách rozhodčí-instruktor. 

 

Po IV. Sjezdu SH ČMS rada pracuje ve složení: 

vedoucí rady – Stanislav Pumprla  

členové rady – Doležal František, Růžička Milan, Kučera Robert, Lubomír Erban,  

                         Mácha Roman, Ježek Miroslav, Kučera Milan, Šulc Bohuslav, Henc      

                         Jiří, Ing. Klos Tomáš, Pospíšil Miroslav, Ing. Letocha Tomáš, 

                         Ing. Šeps Jiří, Schejbal František  

 

Přizvání jsou na jednání rady Ing. Jaroslav Salivar (náměstek starosty SH ČMS), Ing. Jan 

Aulický (ředitel kanceláře SHČMS) 

 

Byl nastíněn problém s technickým výcvikem členů dobrovolných JPO. Členové rady 

konstatovali, že v technickém výcviku jsou značné rezervy. Snížení těchto rezerv je však 

velmi složité ve vztahu k plánování odborné přípravy jednotek PO. Všichni členové se 

jednomyslně shodli na tom, že odborná příprava, zejména technický výcvik, je v celoroční 

odborné přípravě značně opomíjen. Přesto, že všechny jednotky PO mají dostatek cvičebních 

a bojových řádů, velitelé tento výcvik neprovádí. Byl zpracován a vydán dokument a 

metodický předpis Výcvikového roku pro dobrovolné hasiče 



Tak jak tomu bylo v minulosti, nejedná se o tištěnou publikaci, ale o elektronický dokument, 

který bude velitelům sloužit jako „kuchařka“ pro organizování výcviku.  

 

V radě se řešily problémy, které byly v plánu práce na r. 2015. Projednávalo se pořádání 

Mistrovství České republiky v TFA a bylo dohodnuto, že se bude pořádat jednou za dva roky 

− jeden rok profesionální hasiči a druhý rok dobrovolní hasiči. Mistrovství České republiky 

v TFA dobrovolných hasičů by se mělo konat v r. 2016. 

 

Odborná příprava 

Odborná příprava tj. školení velitelů a strojníků JSDHO je financována přímo po linii 

Hasičského záchranného sboru ČR a obcí. Tento způsob zajištění odborné přípravy vychází z 

koncepce HZS v této oblasti. Do systému jsou individuálně začleněna některá OSH na 

základě dílčích dohod s územními odbory HZS krajů. 

HZS je součástí odborné přípravy, kterou zajišťuje SH ČMS a to spíše ve vzdělávání členů 

sdružení je získávání odznaku odbornosti Hasič I. – III. stupně. Plnění je prováděno na OSH  

především ve III. a II. stupni. Co se týče odznaku Hasič I a Strojník, které se provádí jednou 

za rok a to v Přibyslavi, uskutečnilo se v měsíci únoru a na letošní rok jsou zkoušky Hasič I a 

strojník opět vyhlášeny. 

Další odborností je odbornost Velitel, ke které byl též vydán odznak a kterou získávají 

členové SH ČMS při složení odborné způsobilost Velitel nebo zkoušek Velitel na Ústředních 

hasičských školách SH ČMS. Stávající  velitelé a nebo ti, co veliteli jednotek SDH ve své 

hasičské kariéře někdy byli, mohou odznak po předložení osvědčení získat též. Tímto SH 

ČMS přispívá k vzdělanosti členů SDH zařazených v JPO. 

 

V roce 2015 v červenci se konal V. sjezd SHČMS v Pardubicích a zvolil nové členy do 

ÚORR. Na základě usnesení V. sjezdu SHČMS byla Ústřední odborná rada velitelů 

přejmenována na Ústřední odbornou radu represe. Do čela represe v rámci SH ČMS byl 

jmenován Bc. Robert Kučera. Ústřední odborná rada represe zahájila svoji práci ve funkčním 

období 2015 – 2020 v tomto složení: 

Ing. Jaroslav Salivar, Bc. Robert Kučera, ing. Tomáš Klos. Ing. Jiří Šeps, Stanislav Pumprla, 

Roman Mácha, Michal Kobylka, Miroslav Ježek, Bohuslav Šulc, Jan Šefr, Pavel Suchý, 

Vítězslav Homolka, Tomáš Kohel, Zdeněk Kubále, Milan Růžička, Milan Kučera. Za 

výkonný výbor jsou do rady nominování Václav Hulec, Ludvík Procházka, Jiří Zips, Oldřich 

Lacina, Richard Kejmar. Ústřední hasičské školy zastupuje Miloslav Bárta. Z kanceláře SH 

ČMS do rady dochází Ing. Jan Aulický.  

 

Rada rozhodla o provedení zásadních změn napříč odvětvím represe největšího občasného 

sdružení působícího na úseku požární ochrany v našem státě. Změna se nebude týkat pouze 

názvu odborné rady. Ústřední odborná rada velitelů v minulých letech odvedla velký kus 

práce. Již v minulém období musela být ustavena zvláštní rada, která v současné době řeší 

hasičské soutěže. Problematika hasičského sportu je dnes tak rozvětvená, že vyžaduje svá 

specifika. V minulosti tato specifika odčerpávala značný časový prostor v činnosti rady 

velitelů. Proto chyběl čas k řešení podstatných úkolů týkajících se širokého pole represe. Je 

nutné si uvědomit, že represe nejsou jen velitelé! Represe se týká také strojní služby, 



chemické služby a technické služby. Je nejvyšší čas pojmout zmíněné záležitosti, širokého 

pole represe dobrovolné požární ochrany na ústřední úrovni, pod jednu fundovanou radu. 

Ústřední odbornou radu REPRESE. Tolik ke změně názvu rady. 

 V rámci činnosti rady represe se v současné době zpracovává ucelený dokument, ve 

kterém naleznete rozpracovanou zásadní strategii odvětví represe v rámci našeho sdružení. 

Nyní mi dovolte, abych se dotkl základních bodů této strategie.  

Jednotky sborů dobrovolných hasičů měst a obcí jsou základní složkou Integrovaného 

záchranného systému. Zde si musíme uvědomit, že v našem sdružení pracuje 61.082 

dobrovolných hasičů zařazených v 6.333 jednotkách požární ochrany. Pro vaši představu na 

území ČR evidujeme 7.077 dobrovolných jednotek PO. To znamená, že máme členy v 89,5% 

dobrovolných jednotek v ČR. Tyto jednotky zasahovaly v roce 2014 u 36.086 mimořádných 

událostí. Jsem maximálně přesvědčen, že je tato statistika dostatečným mandátem k tomu, 

abychom neprodleně rozvinuli oblast svého zájmu i v rámci jednání s Hasičským záchranným 

sborem ČR na všech úrovních o potřebách dobrovolných hasičů. Spolupráce na velmi úzké 

úrovni je potřeba vést v oblasti plošného krytí a poplachových plánů. Zde je nutná součinnost 

krajských odborných rad. Jednání je třeba vést i ve smyslu doplnění zástupců našeho sdružení 

do komisí Ministerstva vnitra GŘ HZS ČR. Jedná se prvotně o komise odborné přípravy, 

strojní služby a právě do komise tvorby plošného krytí.  

 Samozřejmě jsem si plně vědom rozdílu mezi jednotkou sboru dobrovolných hasičů a 

sborem dobrovolných hasičů. Nicméně jsem maximálně přesvědčen, že sbor i jednotka jsou 

spojené nádoby! V tomto smyslu je třeba komunikovat a jednat. Rozhodně se netlačíme ani 

nenahrazujeme zřizovatele jednotek SDH obcí. Musíme však nastoupit z jedné strany na 

místo jejich partnerů v prosazování zájmů dobrovolných hasičů a v druhé řadě jako odborná 

pomoc pro dobrovolné hasiče. Názory o tom jak Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska 

nemá mandát k diskusím o jednotkách SDH měst a obcí je třeba umět radikálně zastavit již 

v jejich prvopočátku. To musí být rovněž úkolem rady represe. Svojí činností jsme povinni 

dát jasně najevo, těm, kteří se chtějí jen zúčastňovat, že pro ně na úseku dobrovolné požární 

ochrany není místo! 

  Na druhou stranu v žádném případě nesmíme zapomínat na sbory dobrovolných 

hasičů, v jejichž obcích není zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů. I tyto spolky mají 

v našem zřízení své místo. Členy sborů dokážeme odborně vzdělávat. Je pravdou, že 

v následující době budeme muset opět po více jak po pěti letech věnovat pozornost 

specializacím v rámci represe. Nicméně součinnost rady represe s radou vzdělávání musí být 

jedním z hlavních směrů. Členové sborů dobrovolných hasičů musí pochopit úlohu svých 

sborů v rámci veřejného života. Žádná složka, organizace nebo spolek není schopen v krátké 

době soustředit tak velkou sílu jakou mohou poskytnout dobrovolní hasiči. A to je v kontextu 

současného dění a vývoje situace v Evropě více než aktuální. V tomto musí rada represe 

jednat ve spolupráci s radou ochrany obyvatelstva. Je to jediný možný krok správným 

směrem.  

 Pro represi je nyní zásadní i dění okolo jednání v poslanecké sněmovně a na úseku 

státní správy a v rámci Asociace Krajů. Dne 27. 7. 2015 informoval ministr vnitra vládu 

České republiky o některých oblastech, které je potřeba řešit ve vztahu k jednotkám sborů 

dobrovolných hasičů a spolků působících na úseku požární ochrany. Pro informaci pod číslem 

jednacím 928/15. Na toto reaguje vláda České republiky svým usnesením ze zasedání dne 29. 



7. 2015. Schvaluje státní politiku vůči nestátním neziskovým organizacím pro léta 2015 až 

2020. Do 31. 12. 2015 musí být do činnosti Rady vlády zapojeni odborníci ze strany 

dobrovolných hasičů! Na základě těchto přijatých dokumentů se rozběhla jednání napříč nejen 

státní správou, ale i napříč politickým spektrem. Toto vše nám dává mandát k uvedení mých 

slov v činy.  

 Samozřejmě - ne každý, kdo má slova uslyší, musí mít shodný názor. V oblasti 

represe, je situace stejná jako mnohde jinde. Musíme si říci, že si sami mnohdy lžeme, 

takříkajíc, do vlastní kapsy. Nikdy nedocílíme stavu stejně vysoké úrovně všech jednotek a 

sborů dobrovolných hasičů. Úkolem rady represe musí být snaha minimalizovat tyto rezervy. 

Ve spolupráci s krajskými radami je nutné naslouchat potřebám nejnižších článků sdružení na 

úseku represe. Mým krédem v dosavadních funkcích našeho sdružení nikdy nebylo striktně 

nařizovat anebo prosazovat sjednocení postupů ať už se jednalo o součinnost mezi sbory, 

mezi okrsky, nebo mezi okresy v rámci kraje. Požární ochrana je v rámci represe specifická. 

Likvidace požáru na horských hřebenech Šumavy je naprosto odlišná od organizace 

likvidování požáru v centru metropole. Naším úkolem nesmí být direktiva, ale především 

koordinace. Z tohoto důvodu jsem přijal osobní závazek v následujících pěti letech navštívit 

postupně jednání všech krajských odborných rad velitelů a vyslechnout jejich názory, potřeby 

a především námitky, které je nutno řešit na ústřední úrovni. Řešit napříč naším sdružením, 

řešit ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem napříč organizační struktury HZS.  

 Zcela jistě jsem ve svém příspěvku neobsáhl veškeré oblasti represe, které bude mít 

náš orgán v referátu. K tomu bude sloužit komplexní dokument, který bude v brzké době 

předložen výkonnému výboru.  Zasáhl jsem ty nejmarkantnější oblasti, o kterých musíte jako 

členové nejvyššího orgánu vědět a pro jejichž řešení a uvedení do života musíme od vás, jako 

ústřední odborné rady represe obdržet souhlas. Jsem přesvědčen o plném pochopení mých 

slov. V případě jakýchkoli dotazů jsem samozřejmě k dispozici.  

 

 

        Bc. Robert Kučera 

           Vedoucí ÚORR  

 


