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Požární bezpečnost

POLOKOŠILE
podle nového
stejnokrojového
předpisu vám dodá

Jsme certifikovaným (TÚPO) 
dodavetelem

dopravních
automobilů
pro hasiče včetně
příslušenství.

GALLETKY
při nákupu jakékoliv přilby Gallet obdržíte

POUKÁZKU na nákup zboží
v hodnotě 2000,- Kč

Jihlava
Královský vršek 42
mobil: 606 934 924
tel.: 567 304 242
e-mail: jihlava@vyzbrojna.cz

Praha 4 – Braník
Pikovická 870/7
mobil: 725 027 772
tel.: 244 462 015
e-mail: praha@vyzbrojna.cz

Havlíčkův Brod
Lidická 1043
mobil: 607 869 191
tel.: 569 421 101
e-mail: havlbrod@vyzbrojna.cz

Nové Město na Moravě
Školní 448
mobil: 607 788 610
tel.: 566 618 555
e-mail: novemesto@vyzbrojna.cz

Hradec Králové
Zemědělská 909/2
mobil: 724 715 136
tel.: 495 407 431
e-mail: hradec@vyzbrojna.cz

Přelouč
Pražská 392
mobil: 702 128 181
tel.: 702 128 181
e-mail: prelouc@vyzbrojna.cz

Plzeň 4 – Doubravka
Hřbitovní 1463/31b
areál ELFETEX
mobil: 602 662 279
e-mail: plzen@vyzbrojna.cz

Zlín
Kvítková 2898
mobil: 723 490 890
tel.: 577 105 927
e-mail: zlin@vyzbrojna.cz

Opava
Jaselská 31
mobil: 602 288 457
tel.: 553 732 151
e-mail: opava@vyzbrojna.cz

Akce platí do vyprodání zásob.

Poukázku lze uplatnit do 
30. 8. 2017 ve všech prodejnách 
Požární bezpečnosti či v e-shopu  
www.vyzbrojna.cz.



Úvodní slovo starosty Krajského sdružení hasičů 
Pardubického kraje 

Vážené dámy, vážení pánové, sestry a bratři hasiči.  

Uplynul další rok od posledního sjezdu SH ČMS v Pardubicích. Rok 2017 byl úspěšný 
nejen na sportovní výsledky, ale i ve spolkové činnosti na všech stupních SH ČMS. 

 Z dnešního pohledu připomínám, že hasiččina není jen o „ohni“. Je zde řada pro nás 
samozřejmých úkolů, jako je výchova svých nástupců, budoucích členů jednotek, ve kterých 
především působí mladí, fyzicky zdatní, zdravotně způsobilí a odborně proškolení členové. 
Dále taktéž spolu zabezpečujeme odborně způsobilými osobami požární prevenci především 
pro obecní úřady a další zájemce z řad našich spoluobčanů, organizujeme preventivně 
výchovné činnosti, péči o historickou techniku, spolupracujeme při ochraně obyvatelstva a 
v neposlední řadě jsme mnohde již jedinými nositeli kultury a společenského dění v obci. 
Nemalé úsilí věnujeme historii a uchování historických dokumentů a techniky dalším 
generacím. Není proto na místě rozbíjet tyto více jak 150 leté tradice a vyčleňovat členy 
jednotek z Vašich kolektivů, jak to někde tu a tam zaznívá. Jsme zde všichni, abychom 
pomohli v duchu našeho poslání tam, kde je zapotřebí více sil – chraňme svou jednotu a své 
poslání. 

 V minulém roce proběhly volby do parlamentu ČR, proto mi dovolte pár slov ke 
zhodnocení uplynulého volebního období ve vztahu Vláda ČR-Parlament ČR- SH ČMS. 
V tomto období jsme v Parlamentu, ve vládě a na krajských úřadech mnohého dosáhli. 
Z našeho podnětu máme např. funkční systémové zdravotní prohlídky pro ty z nás, co působí 
v jednotkách SDHO. Je holý nesmysl, že zdravotní prohlídky by mohlo nahradit čestné 
prohlášení. Úsudek nechám na vás. Vláda na náš podnět a dlouholetý nátlak, opětovně 
prosadila v Parlamentu ČR schválení novely zákona o nemocenském pojištění za předem 
stanovených podmínek s tím, že zasahující hasič obdrží za každý den pracovní neschopnosti 
nemocenskou ve výši 100 % denního vyměřovacího základu. Zákon, nabude účinnost1.února 
2018. Dokázali jsme také vládu získat pro podporu nákupu nové hasičské techniky, či repase 
starší, pro opravy hasičských zbrojnic a to i pro JPO V., které do roku 2015 neměly nárok na 
finanční podporu od státu.  Minulá vláda jednala o potřebách dobrovolných hasičů a počítá s  
dotační podporu na novou požární techniku a rekonstrukce hasičských zbrojnic v roce 2017 a 
2018 310 milionů Kč. Jsem přesvědčen, že dále budeme působit na naše poslance, senátory, 
představitele krajů, abychom je přesvědčili o oprávněnosti našich požadavků a dle finančních 
možností, získali podporu pro naši činnost 

 Nyní bych rád připomněl stěžejní akce, které proběhly v roce 2017. 

V úvodu konstatuji, že VV KSH PaK, vedení a rady pracovaly v souladu se svými plány 
práce. Porady starostů jednotlivých OSH s vedením KSH probíhají cca 1x měsíčně, kde 
řešíme aktuální dění v kraji a okresech. 

V roce 2017 se podařilo založit Krajský pohár TFA, soutěže proběhly v Trpíně, Ústí nad 
Orlicí, Bystřeci a Orličkách. Již dnes víme, že o pořádání této soutěže je další zájemce 
z okresu Pardubice. Věřím, že v roce 2018 bude účast závodníků pravidelná, protože se 
v tomto roce koná Mistrovství ČR v disciplínách TFA a Krajský pohár je zároveň kvalifikací 
na tuto soutěž. 
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 V oblasti požárního sportu proběhly postupové soutěže od základních kol až po 
mistrovství ČR, které proběhlo v kategorii Plamen a Dorost ve Zlíně. Muži a ženy se utkali v 
Praze. Velice dobře proběhla krajská kola v požárním sportu, Plamen v Mladkově OSH UO, 
dorost v Moravské Třebové OSH SY, muži a ženy v Chrudimi OSH CR. Vrcholem soutěží 
v požárním sportu bylo Mistrovství světa v Turecku, kde náš kraj úspěšně reprezentoval 
Martin Lidmila a Václav Divoš. Na MČR ve Zlíně nás v kategorii Plamen reprezentovali 
mladí hasiči z Dolní Dobrouče, dorostenky ze Skutče a dorostenci ze Širokého Dolu. 
V jednotlivcích reprezentovaly náš kraj dorostenky Libuše Holečková SDH Lukavice, Zuzana 
Haufová, SDH Lukavice, Daniela Kulhavá  SDH Dolní Čermná. Dorostenci: Vojtěch Šváb 
SDH Kamenec, Lukáš Bubeníček SDH Skuteč, Matěj Rajnet SDH Dolní Dobrouč. 

Na MČR v Požárním sportu v Praze nás reprezentovali muži ze Zbožnova a ženy 
z Kamence. Připomenu umístění některých družstev a jednotlivců na MČR. Muži: Zbožnov: 
1. místo, dorostenci: Široký Důl: 2.místo, ml.dorost – Vojtěch Šváb Kamenec  3. místo, stř. 
dorost – Lukáš Bubeníček Skuteč 3.místo. Toto je pouze malý výčet umístění na stupních 
vítězů.  

V červenci se konala mezinárodní hasičská Olympiáda CTIF v Rakouském Villachu.  I 
zde jsme měli zastoupení z našeho kraje a opět s výbornými výsledky. Na výstavě národů 
jsme vytvořili výstavku a propagaci Pardubického kraje. Zde nemohu opomenout poděkovat 
samosprávě Pardubického kraje za poskytnuté propagační materiály, o které byl jednoznačně 
největší zájem. 

V kategorii dorostu jsme vyhlásili Krajský pohár v požárním útoku pro dorostence a 
dorostenky. Byly uspořádány 4 závody v Čeperce, Třemošnici, Lanšperku a Mladějově na 
Moravě. Přestože účast družstev byla malá, věřím, že v dalších letech tento pohár pomůže 
k rozšíření členské základny dorostu. Ve všech 4 OSH probíhají okresní ligy v požárním 
útoku. Na závěr sportovní sezóny se utkaly nejlepší týmy ve všech kategoriích o vítěze 
v Superpoháru hejtmana Pardubického kraje, který proběhl v Jaroměřicích okr. Svitavy. 

 V minulém roce byly uspořádány dva závody Českého poháru v běhu na 100 m 
s překážkami. Jeden již tradičně v Kamenci a druhý 16. 9. 2017 v prostorách SPŠCH 
v Pardubicích. Oba závody byly uspořádány na jedničku. Poděkování patří všem, kteří 
pomohli s organizací a zdárným průběhem těchto soutěží. Samozřejmě v jednotlivých SDH 
proběhl nespočet pohárových soutěží v požárním sportu ve všech kategoriích a to je důkazem 
výborné aktivní činnosti sportujících hasičů a jednotlivých SDH. 

Veškeré sportovní výsledky jsou přílohou tohoto zpravodaje.  

 V roce 2017 proběhla registrace KSH Pardubického kraje u Městského soudu v Praze, 
včetně zápisů členů Krajské kontrolní a revizní rady. V rámci KSH Pardubického kraje 
pracuje sedm odborných rad: represe, prevence, mládeže, ochrany obyvatelstva, hasičských 
soutěží, historie a aktiv ZH. V současné době probíhá výměna členských průkazů SH ČMS. 
Členové VV KSH Pardubického kraje se účastní různých setkání a oslav j jednotlivých SDH a 
OSH našeho kraje. 
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 Jako každoročně úspěšně proběhla výtvarná a literární soutěž „PO očima dětí a 
mládeže“, realizovaná ve všech okresech kraje. Vyhodnocení KSH Pardubického kraje 
proběhlo v České Třebové OSH Ústí nad Orlicí. 

 KSH Pardubického kraje se prostřednictvím jednotlivých OSH zapojilo do 
celostátního dne „Boj proti rakovině!. Dále jsme se zapojili do spolupráce se společností 
„Popálky o.p.s.“, zde se jedná o pomoc lidem s popáleninami. 

 Ve spolupráci s kanceláří SH ČMS jsme se zúčastnili s propagačním stánkem akce 
„Cihelna 2017“v Králíkách. Tato prezentace byla velice úspěšná a podařilo se nám zviditelnit 
činnost našeho sdružení. Na Cihelně bylo přítomno 25.000 diváků. Náš stánek navštívil 
ministr obrany a hejtman Pardubického kraje. 

 Nemohu opomenout již tradiční setkání hasičských přípravek, které opět proběhlo 
v Břehách u Přelouče. Pořadatelé připravili pro nejmenší hasiče nádherný program a celé 
setkání se velice vydařilo. 

 V září jsme společně s OSH Svitavy uspořádali „Setkání hasičských historických 
praporů“. Tohoto setkání se zúčastnili sbory ze čtyř krajů a mohli jsme si prohlédnout 77 
praporů. 

V oblasti represe je již běžným standardem výborná spolupráce s HZS Pardubického 
kraje Krajským ředitelstvím a Územními odbory. Probíhá vzájemná spolupráce při pořádání 
soutěží v požárním sportu a TFA.  V oblasti vzdělávání spolupracuje KSH pardubického kraje 
s HZS KŘ Pardubického kraje. V listopadu jsme společně připravili a uspořádali nadstavbové 
vzdělávání velitelů jednotek dobrovolných hasičů obcí pod názvem seminář „Velitel 2017“. 
Tento seminář proběhl v kulturním a vzdělávacím centru Fabrika Svitavy, každý účastník 
obdržel studijní materiály. Na závěr proběhlo losování o ceny, které věnovali naši sponzoři. 
Samozřejmostí bylo občerstvení a oběd všech 250 účastníků. V hodnocení tohoto vzdělávání 
jsme sklidili pochvalu a žádost o každoroční opakování tohoto způsobu vzdělávání. Zde se 
potvrdilo, že společně s HZS můžeme nabídnout nové informace z oblasti PO a role HZS a 
KSH je nezastupitelná. 

 Spolupráce se samosprávou Pardubického kraje je více než dobrá a daří se nám 
podporovat nejen JSDHO při nákupu techniky, rekonstrukci hasičských stanic, ale i podpořit 
spolkovou činnost. Od července roku2017 vyšel v platnost dotační program „Podpora 
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje“. Z tohoto programu mohou 
čerpat všechny SDH na činnost a pořádané akce. 

 Naše KSH také pracuje v oblasti mezinárodní spolupráce. Podporujeme hasiče na 
Ukrajině v Zakarpatské oblasti. Velice úzce spolupracujeme s kolegy z Polska, Slovenska, 
Běloruska a Lotyšska. 

 Velice úzce spolupracujeme se Střední průmyslovou školou chemickou v Pardubicích 
a to jak na poli sportovním, tak v oblasti vzdělávání a výcviku. V loňském roce na sportovním 
stadionu proběhl nespočet soutěží, včetně již zmíněného Českého poháru v běhu na 100 m 
s překážkami. Někteří členové JSDHO se účastnili výcviku v kontejneru FLASCH FOVER 
od firmy Drégr s.r.o. 
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 V oblasti práce s mládeží se nám daří udržovat počet evidovaných dětí ve sdružení. 
V roce 2017 jsme si připomněli 45. výročí založení celostátní hry „Plamen“. Při této 
příležitosti jsme uspořádali slavnostní sekání v Domě hasičů v Jevíčku, kde byly předány 
účastníkům medaile a Pamětní listy. 

Dne 28. října proběhlo setkání Zasloužilých hasičů a držitelů Řádu Svatého Floriána 
Pardubického kraje v Městečku Trnávce. Za pardubický kraj přijel ZH pozdravit náměstek 
hejtmana Roman Línek. Besedy se zúčastnil, také senátor Radko Martínek. O program se 
postarali děti z přípravky v Pusté Kamenici a hudebníci z Lidové školy umění v Jevíčku. K 
tanci a poslech hrála místní kapela STOFKA. Velké zpestření programu byla návštěva muzea 
sběratele historických automobilů pana Zezuly, ten navíc zajistil dopravu do muzea 
historickým autobusem Tatra. Dle vyjádření účastníků se toto setkání vydařilo a patří 
poděkování všem, kteří se na přípravě a programu podíleli. 

Na závěr si dovolím uvést několik čísel pro informace o stavu členské základny SH 
ČMS KSH Pardubického kraje. 

K 1. 1. 2018 je evidováno v Pardubickém kraji:  

568 sborů dobrovolných hasičů                                                                               

303 dětí do 6 let                                                                              

 1 964 mladších žáků                                                                          

 1499 starších žáků              

 1 499 starších žáků                                                                              

 509 dorostenců                                                                             

 446 dorostenek                                                                                

 16 679 mužů                                                                                

 4 995 žen                                                                                   

 26 398 členů KSH Pardubického kraje 

Pro zajímavost uvedu, že v evidenci SDH je 205 historických praporů. 

Dovolte, abych Vám co nejsrdečněji poděkoval za vaši obětavou práci ve prospěch 
dobrovolného hasičstva a svých spoluobčanů. Na úplný závěr mohu konstatovat, že úkoly, 
které jsme si předsevzali, na posledním shromáždění, 25. 1. 2017 v Nedvězí jsme splnili a za 
to Vám všem patří dík. 
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Zrušené JPO: Mokrýšov – Prosetín, Štěnec – Jenišovice, Zalažany – Jenišovice, Bílé 
Vchynice – Kladruby nad Labem, Hrádek – Srch, Jeníkovice, Labětín – Řečany nad Labem, 
Opočno – Trusnov, Pravy, Sovolusky, Úhřetická Lhota, Lavičné, Víska u Jevíčka, Bohousová 
– Záchlumí, Džbánov – Voděrady, všechny JPO V.  

Zřízení JPO: Pardubice městský obvod I - JPO V. 

Změna předurčenosti JPO: Heřmanův Městec - C, Hlinsko - C, Chrudim – C, Slatiňany – 
C, všechny JPO II. Hrochův Týnec – C, Holice – C, Lázně Bohdaneč – C, Zdechovice – C, 
Dolní Dobrouč – D, všechny JPO III. 

počty JPO k 31. 12. 2017 

Kategorie 
JPO 

Chrudim 
skut./plán 

Pardubice 
skut./plán 

Svitavy 
skut./plán 

Ústí nad Orlicí 
skut./plán 

Celkem 
skut./plán 

JPO I 3/3 3/3 4/4 5/5 15/15 
JPO II 10/11 0/1 5/7 9/10 24/29 
JPO III 12/11 26/25 28/27 14/14 80/78 
JPO IV 0* 4* 1* 1* 6* 
JPO V 137 76* 85* 110* 408* 
JPO VI 1* 1* 1* 1* 4* 

• U těchto kategorií se cílové stavy neplánují. 
 

 
 
PLÁN PRÁCE KSH PaK NA ROK 2018 

 

Leden 2018 

- VVH sborů a okrsků – účast členů VV KSH 
- shromáždění KSH - zhodnocení roku 2017 
- projednání výsledků inventarizace majetku KSH 

 

Únor 2018 

- školení vedoucích mládeže v jednotlivých okresech 
- VVH okrsků – účast členů VV KSH 
- odborná příprava velitelů a strojníků v jednotlivých okresech 
- sestavení kalendáře soutěží v okresech 

 

Březen 2018 

- PO očima dětí – okresní kola 
- jednání  VV KSH včetně odborných rad – OSH Ústí n. O. (9.3.2018) 
- jednání odborných rad KSH k zajištění postupových soutěží KSH 
- školení velitelů a strojníků JSDHO 
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Duben 2018 

- příprava postupových soutěží KSH 
- vyhodnocení krajského kola PO očima dětí  
- školení okresních pracovníků a funkcionářů OSH – Přibyslav 
- kontrola plnění rozpočtu KSH 
- školení a zkoušky preventistů 
- krajský pohár v soutěžích TFA – Andrlův chlum (28. 4.), Trpín (21.4.) 

 

Květen 2018 

- soutěž „O pohár Malé Hané“ pod záštitou 
  hejtmanů Pardubického a Jihomoravského kraje 
- projednání materiálů ze shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 
- postupové soutěže mladých hasičů 
- oslavy svátku sv. Floriána 
- vyhlášení krajského kola PO očima dětí 
- postupové soutěže v požárním sportu 
- pohárová soutěž dorostu – Třemošnice (CR) 

 

Červen 2018 

- postupové soutěže v požárním sportu 
- krajské kolo hry Plamen –  OSH Pardubice 
- krajské kolo celoroční soutěže dorostu –  OSH Chrudim 
- oslavy výročí založení sborů – účast členů VV KSH 
- celostátní setkání přípravek mladých hasičů – Břehy u Přelouče 
- krajské kolo PS – OSH Svitavy 
- krajský pohár v soutěžích TFA – Třebosice (16. 6.) 
-  

Červenec a srpen 2018 

- letní tábory mladých hasičů 
- mistrovství ČR hry Plamen a soutěží dorostu – Plzeň 
- oslavy výročí založení sborů - účast členů VV KSH 
- večerní stovky v Kamenci  ( okr. Svitavy) 
- MČR v požárním sportu – Liberec 
- pohárová soutěž dorostu – Lanšperk (ÚO) 
-  

 

Září 2018 

- příprava ZPV v jednotlivých okresech 
- vyhodnocení táborů mladých hasičů 
- kontrola plnění rozpočtu KSH 
- ukončení soutěží okresních lig v požárních útocích 
- krajský pohár v soutěžích TFA – Bystřec, Orličky 
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Říjen 2018 

- superpohár hejtmana PaK pro vítěze okresních lig  – OSH Ústí n.O. (13.10.)
- příprava setkání zasloužilých hasičů PaK
- projednání materiálů ze shromáždění starostů OSH v Přibyslavi
- školení preventistů

Listopad 2018 

- setkání zasloužilých hasičů PaK – OSH Pardubice (Ostřetín 10.11.2018)
- kontrola plnění rozpočtu KSH
- jednání odborných rad
- školení rozhodčích, odbornosti hasič II. a III.

Prosinec 2018 

- příprava inventarizace majetku KSH
- VVH sborů – účast členů VV KSH
- příprava dokumentace KSH pro rok 2019
- příprava shromáždění KSH na leden 2019

Jednání VV KSH společně s odbornými radami proběhne 2x za rok 2018 (leden, 
březen).  

Každý měsíc proběhne porada vedení KSH a starostů okresů. Podle potřeby budou 
přizváni vedoucí odborných rad KSH a pracovníci kanceláří OSH. 

Během roku 2018 budou ve spolupráci se střední školou chemickou v Pardubicích 
vypracovány a podány projekty na vzdělávání a odbornou přípravu dobrovolných hasičů. 

Pracovní zaměstnání velitelů JSDHO z celého Pardubického kraje – spolupráce s HZS. 

Dle možností příprava setkání hasičských praporů PaK. 

Během celého roku 2018 účast hasičů PaK na oslavách 100. výročí vzniku republiky. 

Josef Bidmon, starosta KSH SH ČMS Pardubického kraje 
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Zpráva starosty OSH Chrudim 

Milé sestry, milí bratři, vážení hosté 

 V uplynulém období jednal výkonný výbor pětkrát a pracoval dle schváleného plánu 
práce. Dvakrát bylo svoláno shromáždění představitelů.     

K prvnímu listopadu mělo naše okresní sdružení celkem 7322 členů, z toho 101 dětí ve 
věku do 6-ti let, 908 mladých hasičů, 261 dorostenců a dorostenek, 1221 žen a 4831 mužů.  

 Setkáni Zasloužilých hasičů našeho okresu se  konalo 22. dubna již tradičně v Hospodě 
ve dvoře v Morašicích a zúčastnilo se ho 25 ZH. Tak jako v minulých letech proběhlo v dobré 
náladě.   Devátého listopadu ve slavnostním sále Centra hasičského hnutí v Přibyslavi převzal  
Titul Zasloužilý hasič Ladislav Vácha z SDH Chroustovice a v současné době máme 39 
zasloužilých hasičů z toho 1 ženu. 

Třicátého května se v Hasičském muzeu v Kočí konalo vyhodnocení okresního kola 
literárně výtvarné soutěže PO očima dětí, kterého se zúčastnilo celkem 568 dětí, 4 mateřské a 
4 základní školy a mladí hasiči z 29 sborů.  

                                                                                                                             

Vyhlášení krajských výsledků 25. Května 2017 se uskutečnilo, v prostorách HZS 
Pardubického kraje územní odbor Pardubice.  V kategorii literárních prací L 3 zvítězila 
Vendula Hlavičková ze ZŠ Ronov nad Doubravou, která se svou prací umístila 
v republikovém kole na 3. místě. Ve výtvarných pracích v kategorii ZŠ 3 skončila na třetím 
místě Lucie Bromová ze ZŠ Ronov nad Doubravou a v kategorii ZŠ 4 byla druhá Kristýna 
Třasáková z SDH Zderaz.  



9 
 

V letošním roce proběhly na začátku roku zkoušky odznaků odborností pořádané ORM. 
Uskutečnily se opět ve 4 termínech, a to 19. 2. 2017 ve Zderazi, 11. 3. 2017 v Třibřichách, 18. 
3. 2017 v Tuněchodech a 1. 4. 2017 v Morašicích. Letos poprvé mohly získat děti i odznaky 
specializací. A tak již máme své první kuchaře, ekology, ajťáky, společníky, průzkumníky, 
střelce, kutily a zdravotníky. Zkoušek se zúčastnilo celkem 32 kolektivů. Všechny přihlášené 
kolektivy získaly minimálně 5 odznaků odborností nebo specializací.  

V roce 2017 se rada historie ve složení František Pecka (SDH Sobětuchy), Bohuslav 
Kosina (SDH Topol), Alena Kosinová (SDH Topol) a Pavel Sochor (SDH Jenišovice) 
pravidelně schází a pomáhá s organizací akcí a předvádí výstavy historické výzbroje, výstroje 
a ocenění v celém okrese.                                                  

Dne 29. 4. 2017 proběhl „Ostrůvku“ v Jenišovicích 3. ročník Memoriálu Bohuslava 
Myšky. Hlavním organizátorem byl Sbor dobrovolných hasičů Jenišovice v čele s členem 
Odborné rady historie Pavlem Sochorem.  

ORH se již tradičně zúčastnila Dne otevřených dveří v SDH Topol a pomáhala 
s organizací po celý den. Akce se konala 19. 5. 2017 a zúčastnilo se ji více než 200 dětí a 
příznivců hasičů. Členové ORH zde s návštěvníky podiskutovali o historii hasičů, což bylo i 
spojeno s výstavkou pana Františka Pecky. 

Členové ORH se během roku zúčastnili také Srazu parních stříkaček ve Svojanově 3. 6. 
2017, ve dnech 8. – 10. 6. 2017 Hasičských slavností v Litoměřicích, dne 7. 9. 2017 navštívili 
Stratílkovu expozici v městském muzeu ve Vysokém Mýtě, dne 16. 9. 2017 členové ORH 
navštívili muzeum v Žamberku, kde se konala výstava hasičských medailí. 

 

 

 



10 
 

 I letošní sportovní sezona byla pro naše soutěžní družstva i jednotlivce velice úspěšná. 

 Okresní kolo Hry Plamen se konalo v sobotu 27. května na Chrudimském Městském 
stadionu a v neděli 28. května v Načešicích za účasti 27. mladších a 17. starších soutěžních 
kolektivů.  Krajské kolo proběhlo 16. a 17. června v Mladkově.  Mladí hasiči ze Skutče si 
odvezli stříbrné medaile za 2 místo, Zderaz obsadila 6. místo a Lukavice osmé.  V běhu na 60 
m překážek mladších žákyň si třetí místo vybojovala Karolína Zavoralová, ve starších Tereza 
Slezáková místo druhé obě ze Skutče. V mladších žácích jsme získali všechny tři medaile. 
Zlatou Ondřej Kábele Skuteč, stříbrnou Martin Šulc a bronzovou Matouš Konečný oba Seč. 
Kategorii starších žáků vyhrál Lukáš Bubeníček a na třetí příčce skončil Tomáš Vobejda oba 
ze Skutče.                                                                                                                  

 Okresní kolo dorostu 21. 5. bylo pořádáno ve spolupráci OSH Pardubice v areálu 
Chemickotechnologické školy Pardubice.  Bylo poznamenáno nízkou účastí.  Pouze dvě 
družstva dorostenek je opravdu málo. V kategorii jednotlivců soutěžilo celkem 10 dorostenců 
a 13 dorostenek. Krajské kolo soutěží dorostu 24. června hostila Moravská Třebová a naši 
zástupci zde uspěli.  

Družstvo dorostenek ze Skutče zvítězilo v požárním útoku, ve stovkách i štafetě 
obsadilo třetí příčku a celkovým součtem osmi bodů celou soutěž vyhrálo a postoupilo na 
mistrovství republiky. Štěpánovská děvčata skončila šestá. V běhu na 100 m překážek 
obsadili Tereza Slezáková a Lukáš Bubeníček druhou příčku. Ve výstupu do 1. podlaží cvičné 
věže v kategorii středních dorostenců obsadili Lukáš Bubeníček 1. místo a Matěj Vaňous 2. 
místo, ve starších Vít Dvořák druhé místo. Ve střední kategorii dorostenců jednotlivců zvítězil 
Lukáš Bubeníček a postoupil na mistrovství ČR, David Volf z Otradova skončil čtvrtý. Ve 
starší kategorii byl Vít Dvořák z Heřmanova Městce šestý, Martin Novák z Vinar devátý a 
Matěj Vaňous z Heřmanova Městce desátý. V jednotlivkyních, kategorie mladší obsadila 
Aneta Říhová z Vinar páté místo, ve středních Anna Rybenská z Miřetic 4. místo a ve starších 
dorostenkách byla Michaela Knetigová z Rychnova pátá. 

Dorostenecké mistrovství republiky se konalo 4. - 5. července ve Zlíně. Dorostenky ze 
Skutče skončily ve štafetě 4 x 100 metrů šesté, v běhu na 100 m překážek desáté a v požárním 
útoku čtvrté a celkově obsadily 6. místo.  V běhu na 100 m překážek byla Tereza Slezáková 
časem 18,27 sec., osmá.  Kategorii jednotlivců  - středních dorostenců získal Lukáš 
Bubeníček tři bronzové medaile, za běh na 100 m překážek, dvojboj i v celkovém hodnocení. 
Ve výstupu na cvičnou věž mu patřila šestá příčka.                                                                                                                               
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Okresního kola v požárním sportu 1. července v Otradově se zúčastnilo 8. mužských a 5 

ženských družstev.   

Opět byl do soutěže zařazen požární útok veteránů nad 35 let jako 1. ročník Memoriálu 
Marty Krulíkové.                                                              

Krajské kolo v požárním sportu se uskutečnilo 22. července v Chrudimi na Městském 
stadionu.  Muži z SDH  Zbožnov  po třetím místě ve štafetě 4 x 100 metrů a vítězství v běhu 
na 100 m překážek a požárním útoku ovládli celou soutěž a postoupili na mistrovství 
republiky. Druhý zástupce SDH Krouna obsadil ve štafetě druhé místo, v běhu na 100 m 
překážek třetí a v požárním útoku 5místo. V celkovém hodnocení skončili čtvrtí.   Ženy 
z Rychnova zvítězily ve štafetě, ve stovkách byly druhé a na požárním útoku čtvrté a celkově 
obsadily druhou příčku. Štěpánovské ženy byly ve štafetě páté, v běhu na 100 metrů čtvrté a 
po vítězství v požárním útoku obsadily celkově čtvrté místo. Medailová umístění jsme získali 
ve stovkách, Martin Lidmila bral zlato, Jiří Škodný stříbro a Michaela Knetigová bronz.

 



12 
 

 Mistrovství republiky v požárním sportu se konalo 25. – 27. srpna v Praze a mělo 
stejný scénář jako předešlá tři. Tým Zbožnovských mužů vyhrál běh na 100 m překážek i 
štafetu a čekalo se, jak dopadnou požární útoky. V nich obsadili čtvrtou příčku a celkovým 
součtem šesti bodů obhájili loňský titul mistrů České republiky v požárním sportu. Úspěšný 
byl Martin Lidmila. V běhu na 100m překážek získal bronzovou a ve výstupu na cvičnou věž 
stříbrnou medaili. V semifinálovém běhu na 100 metrů překážek o absolutního mistra doběhl 
druhý a postoupil do finále, kde obsadil čtvrté místo.  

ORM pořádala již 9. ročník ligy v běhu na 60m překážek. Cílem ligy je především 
podpořit rozvoj zručnosti a běžeckých schopností dětí a umožnit vyniknout jednotlivcům. Do 
ligy bylo zařazeno celkem 5 závodů (Skuteč, Seč, Zderaz, Lukavice a Hlinsko), ze kterých se 
z důvodu počasí neuskutečnil závod ve Zderazi, a ze zbylých 4 závodů se započítávaly 
nejlepší 3 výsledky. 

 Stejně jako v loňském roce byly vyhlášeny 4 kategorie v  rozšíření mladší a starší děti, 
zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky. Celkem se ligy zúčastnilo 186 závodníků (vloni 109). 
Je třeba i vyzdvihnout kvalitu dosahovaných výsledků závodníků v lize i na krajském kole 
MH, stejně tak i přípravu závodníků, která je nedílnou součástí těchto výsledků.  

Proběhl 5. ročník ligy v běhu na 100m překážek. Cílem ligy je především umožnit 
pokračování činnosti dětí u hasičů po jejich15-tém roku věku a rozšířit aktivní základnu 
v kategorii dorostu na okresu Chrudim. Do ligy byly zařazeny celkem 3 závody (okresní kolo, 
Třemošnice a Zbožnov), ze kterých se započítávaly nejlepší 2 výsledky. Liga byla vyhlášena 
v kategorii dorostenců a dorostenek. Celkem se přihlásilo 31 závodníků, z toho 24 v kategorii 
dorostenek a 7 v kategorii dorostenců. 

ORM letos opět uspořádala ligu v požárním útoku pro mladé hasiče. Do ligy bylo 
zařazeno 5 závodů (Skuteč, okresní kolo, Krouna, Zderaz a Slatiňany), ze kterých se 
započítávaly nejlepší 4 výsledky. Liga byla vyhlášena v kategorii mladších a starších hasičů. 
Celkem se zúčastnilo 33 družstev, z toho 19 družstev v kategorii mladších a 14 družstev 
v kategorii starších. 

Na jaře proběhlo dvoudenní školení, které se uskutečnilo ve dnech 25. – 26. 2. 2017 v 
Morašicích, kterého se zúčastnilo 108 účastníků (vedoucích Školení vedoucích mládeže a 
instruktorů proběhlo v letošním roce ve 2, termínech. 

Školení bylo věnováno pedagogice, psychologii, bezpečnosti a zdravovědě, směrnicím 
pro mladé hasiče a dorost, ale také byly předváděny i praktické ukázky. Na podzim proběhlo 
školení v pátek 22. 9. 2016 v odpoledních hodinách opět v Morašicích. Tohoto školení se 
zúčastnilo celkem 74 lidí. Podzimní část byla věnována především ZPV, PO očima dětí, 
odznakům odbornosti a specializací, grantům, dotacím a volnočasovým aktivitám dětí.  

V letošním roce získalo základní stupeň „minimum“ celkem 22 nových vedoucích a 
instruktorů a 2 vedoucí získali druhý stupeň „vedoucího“. Ostatní vedoucí si obhájili stávající 
kvalifikaci. 

  
Školení rozhodčích mládeže a dorostu se konalo 15.4.2017 v hasičské zbrojnici v 

Lukavici. Školení se zúčastnilo 24 rozhodčích, kteří projevili zájem se proškolit a pomoci 
s pořádáním/rozhodováním na  okresních kolech a ZPV. 
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  Do 11. soutěží Ligy okresu Chrudim v požárním útoku se zapojilo 56 družstev mužů, 
bodováno bylo 34. Celkové 1. místo obsadili muži SDH  Morašice, 2. místo ČHJ Hlinsko, 3. 
místo  SDH Choltice. V ženách se zúčastnilo 18 družstev a bodovalo 16. Vítězkami se staly 
ženy ze Štěpánova, 2. místo ženy ČHJ Hlinsko, 3. místo SDH Rychnov. 

 Podrobnosti o lize v běhu na 60 m překážek a požárním útoku pro mladé hasiče a lize 
v běhu na 100 m překážek pro dorostence a dorostenky najdete ve zprávě ORM. 

 Superpoháru hejtmana Pardubického kraje pro vítězná družstva lig v PÚ v jednotlivých 
okresech se konal 14. října v Jaroměřicích. Náš okres v jednotlivých kategoriích zastupovali 
mladší žáci ze Zderaze, obsadili 4. místo, ve starších žácích družstvo ze stejného SDH a 
zvítězilo, muži z Morašic a ženy z Rychnova obsadili shodně třetí místa. 

Děkuji členům výkonného výboru, odborných rad, inspektorce okresního sdružení a 
aktivu Zasloužilých hasičů, za práci, kterou pro Okresní sdružení hasičů Chrudim v letošním 
roce vykonali.  Poděkování patří sborům dobrovolných hasičů okrsku Heřmanův Městec za 
velkou pomoc při zajištění okresního kola Hry PLAMEN. Technické četě složené z členů 
SDH Otradov a SDH Vížky za perfektně odvedenou práci při krajském kole v požárním 
sportu, Hasičskému muzeu SDH Kočí, všem sborům, které se podílely na zajištění dalších 
akcí pořádaných OSH Chrudim a všem soutěžním družstvům a jednotlivcům za úspěšnou 
reprezentaci našeho okresu.  

Přeji všem hasičům a jejich rodinám v  roce 2018 vše nejlepší, pevné zdraví do další 
činnosti. 

                                                                                          Miroslav Kunhart       

                                                                                      starosta OSH Chrudim                                                                                           
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Zpráva starosty OSH Pardubice 
Vážení hosté sestry a bratři hasiči. Dovolte mi, abych vás v kostce seznámil s činností 

okresního sdružení a výkonného výboru za rok 2017. Toto období jsem zhodnotil ve zprávě 
starosty OSH Pardubice na shromáždění představitelů sborů dne 18. 11. 2017 v Černé za 
Bory.  

Moje velké poděkování patří všem kolegyním a kolegům, kteří mi pomáhají při tvorbě 
moderního hasičského sdružení na našem okrese. Jsou to zejména náměstkové starosty, 
členové výkonného výboru a členové jednotlivých odborných rad. Moje velké poděkování si 
zaslouží i naši odpůrci. Díky jejich kritice se můžeme zdokonalovat a stále vylepšovat svoji 
práci ve prospěch hasičů pardubického okresu. 

 Nebudu zde hodnotit jednotlivé odborné rady, jejich vedoucí přednesou své zprávy a 
zhodnotí svou činnost sami.  

Na úseku sportu máme stále rezervy při získávání nových, mladých rozhodčích a jejich 
zapojování do rozhodování hasičských soutěží. Pro tuto činnost musíme i nadále vytvářet co 
nejlepší podmínky, abychom je dokázali vhodně motivovat. Podařilo se nám za finanční 
podpory hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického zakoupit digitální časomíru a 
k této dodělat potřebné příslušenství, aby byla využitelná pro každé odvětví požárního sportu. 
Musím zde vyzvednout obětavou práci náměstka Martina Pištory, který se ujal obsluhy nové 
časomíry a společně s náměstkem Jiřím Bolehovským poskytují služby časomíry na 
okrskových, pohárových a postupových soutěžích na okrese Pardubice a byli pomáhat i na 
krajském kole KSH Pak.  

Pardubický primátor Martin Charvát a radní z magistrátu Pardubice nám poskytli dotaci 
na nákup terčů pro požární sport. Díky takové dobré spolupráci s Magistrátem a Pardubickým 
krajem, můžeme plnohodnotně podporovat požární sport mezi dobrovolnými 
hasiči  Pardubického okresu. 

Další podporou pro aktivní SDH a okrsky je poskytování diplomů pro požární sport 
z kanceláře OSH Pardubice zdarma. 

V letošním roce se povedlo uzavřít oboustrannou dohodu mezi LPO a vedením OSH, 
která vedla k uklidnění celkové situace při organizaci a podpoře konání závodů LPO. 

V průběhu roku došlo k personálním změnám ve VV OSH, ve vedení odborné rady 
hasičských soutěží a rady represe.  

 
 
Vedení  OSH 

Pardubice i nadále 
prohlubuje mezinárodní 
spolupráci se slovenskými 
hasiči. Zástupci okresu 
Pardubice se v Košicích dne 
25. února 2017 účastnili 
volebního shromáždění ve 
složení starosta Bohuslav 
Cerman, náměstkové Jiří 
Bolehovský, Milan Vosáhlo 
a člen VV OSH Petr Dušek. 
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Dle mého názoru je tato spolupráce velice důležitá, protože vede k výměně zkušeností 
na všech úsecích práce s hasiči obou států. Chystáme další cesty do Košic a do jiných částí 
Slovenska, podporujeme spolupráci na úseku historie a výstavnictví. Pravidelně se účastníme 
zahajování výstav s tématem „Hasiči s úsměvem ale i vážně“, které jsou na celém území 
Slovenské republiky a jejich kurátoři jsou Sergej Laborecký a Ján Gȁrtner. V případě zájmu o 
účast na cestách za slovenskými hasiči kontaktujte starostu OSH Pardubice. Je ale nutné 
počítat s tím, že veškeré tyto cesty si hradíme z  vlastních prostředků, aby nedocházelo 
k odčerpávání finančních prostředků z rozpočtu OSH. 

 

 
 
 
Dne 16. března 2017 se uskutečnilo první slavnostní oceňování hasičů okresu Pardubice 

v prostorách Historického sálu Magistrátu Pardubice. Za přítomnosti primátora statutárního 
města Pardubice Martina Charváta, který nad vším převzal záštitu, bylo celkem oceněno 10 
hasičů z našeho OSH. Předávání ocenění v tomto prostředí dodává celému aktu vysokou 
společenskou vážnost. Vedení OSH přijalo nabídku primátora Martina Charváta na vytvoření 
tradice těchto oceňování a začalo připravovat podzimní termín. 

 
 
 
 
 
 



16 
 

Další významnou událostí byla návštěva v obci Rešica na Slovensku ve dnech 25. až 27. 
května 2017. Byla zde podepsána první mezinárodní smlouva mezi SDH Mělice a DHZ 
Rešica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 5. 8. 2017 opětovali členové DHZ Rešica návštěvu na závodech koňských 

hasičských stříkaček v Mělicích. 
V nádherných prostorách Historického sálu Magistrátu města Pardubice se v sobotu 7. 

října 2017 konal slavnostní ceremoniál u příležitosti vzniku pobočky Česko-polské asociace 
sv. Floriana Mazovsko. Slavnostní akce se zúčastnili primátor města Pardubic Ing. Martin 
Charvát, Jan Stadnický, comander a zástupce jižní kapitoly a Edward Lasok, primátor města 
Myslovice a zároveň náměstek hlavního comandera. Za HZS Pardubického kraje byl 
přítomen plk. Ing. Miroslav Kvasnička, starosta Okresního sdružení hasičů Pardubice 
Bohuslav Cerman i emeritní starostka Okresního sdružení hasičů Pardubice Marie Stará. Po 
předání smlouvy mezi zástupci ČR a Polska a předání titulů i ocenění sv. Floriana byl nově 
jmenován velitel česko-polské pobočky asociace sv. Floriana Bohuslav Cerman. Cílem této 
asociace je „Ctít patrona hasičů a neustále mít na paměti Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci a 
vlasti k ochraně – to je hlavní motto asociace sv. Floriana. 
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Další naplánovaný termín oceňování hasičů okresu Pardubice se uskutečnil dne 12. 10. 
2017. Již tradiční akce předávání medailí a vyznamenání se tentokrát na poslední chvíli 
musela stěhovat z Historického sálu na Pardubické Radnici na učebnu HZS Pardubice. 
Důvodem bylo nahlášení uložení bomby na radnici. Akce se i v provizorních prostorách 
úspěšně uskutečnila a ocenění hasiči si tak převzali udělená ocenění. Tímto bych chtěl ještě 
jednou velmi poděkovat řediteli Krajského Ředitelství HZS PaK Ing. plk. Miroslavu 
Kvasničkovi za poskytnutí náhradních prostor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další termín oceňování bude v měsíci březnu 2018. Navržení na ocenění budou písemně 
pozváni. 

K důležitým úkolům, které nás ještě do konce tohoto roku čekají je dořešit 
administrativní zánik SDH Agro Bukovka, Barchov, Kojice a Přelouč. Je nutné získat plné 
moci od bývalých starostů k vyzvednutí finančních podkladů o bezdlužnosti. Bez potvrzení 
FÚ nemůžeme předat materiály k rozpuštění těchto sborů VV SH ČMS a jejich cestou 
spolkovému soudu v Praze. Doufám, že se nám podaří celou záležitost definitivně ukončit 
ještě do konce tohoto roku. 

Jedním ze základních předpokladů pro úspěšné a kvalitní naplňování poslání 
dobrovolných hasičů je vzdělanost funkcionářů SH ČMS. Jednou ze vzdělávacích akcí 
zabezpečovaných SH ČMS je „Univerzita dobrovolného hasiče“ 2018 – 2020, základní 
informace a podmínky studia jsou součástí Vašich materiálů. Materiály si pročtěte a případní 
zájemci naleznou přihlášku na stránkách DH. 

Dámy a pánové, na závěr mi dovolte, abych Vám poděkoval za vše, co jste v letošním 
roce udělali, zvláště v oblasti prevence, represe, práci s mládeží, v oblasti hasičských sportů a 
na úseku udržování hasičských tradic.  

Ještě jednou vám všem moc děkuji.   
       Starosta OSH Pardubice  

Bohuslav Cerman 
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Zpráva starosty OSH Svitavy 

Vážené hasičky, vážení hasiči a všichni příznivci hasičů 

Rád bych vás chtěl všeobecně seznámit s činností OSH Svitavy v uplynulém období. 
Píši všeobecně, protože podrobněji se tématem zabývají jednotlivé odborné rady. 

 
Náš výkonný výbor se scházel pravidelně podle předem stanoveného harmonogramu a 

jednou se musel sejít výjimečně z důvodu rezignace náměstka OSH. Velká citelná ztráta nás 
však postihla odchodem našeho dlouholetého funkcionáře, bývalého náměstka OSH a 
dlouholetého vedoucího zasloužilých hasičů okresu a člověka od kterého jsme se všichni stále 
učili br. Josefa Černého, který nás náhle opustil ve věku 80 let. Čest jeho památce. Na jeho 
místo byl zvolen br. Michal Počka a jeho zástupce br. Oldřich Kladivo. 

 
Počátek roku 2017 se stejně jako předchozí roky nesl ve znamení schůzové činnosti a to 

jak na úrovních SDH, tak i okrsků a vyšších. To jsme zaregistrovali i na jednání rozšířeného 
krajského výkonného výboru 27. ledna na našem okrese v obci Nedvězí. Všech těchto jednání 
se aktivně účastnili členové VV jako delegáti, nebo přímo jednatelé. V průběhu roku pak 
navštěvovali i různá výročí a oslavy sborů, kam byli delegováni. 

 
Počátkem roku se v našem okrese rovněž ustavila nová odborná rada hasičských 

soutěží, kterou vede náš velký „sporťák“ a můj předchůdce br. Josef Jiruše. Celkově by se 
dalo konstatovat, že činnost našich odborných rad se zlepšila a usměrnila tím správným 
směrem. 

Co nás však citelně zasáhlo a tzv. zbrzdilo, byl odchod pracovnice kanceláře OSH Bc. 
Anny Souralové k 30. dubnu. Tato odešla na vlastní žádost na finanční úřad a jako takový 
zaměstnanec nesmí pracovat v organizaci pracující s dotacemi, což je náš případ. Bohužel ani 
„předjednaná“ náhrada paní Pavlišová nemohla na místo nastoupit a tak jsem tuto „káru“ až 
do začátku listopadu táhnul sám. A protože jeden nemůže pracovat za dva, byly prostě věci, 
které se nedaly provést, tak jak by měly, narůstalo zpoždění u některých úkonů a některé resty 
doháníme ještě dnes. 

Naštěstí na ně již nejsem sám a nová pracovnice paní Jana Havlíčková mi s nimi 
doufám významně pomůže. Takže se tímto omlouvám všem, kteří museli na vyřízení té či oné 
problematiky čekat více než byli zvyklí. 

 
Samozřejmě se nepřibrzdila práce všechna. Provedli jsme, nebo jsme byli součástí 

spousty akcí, tak jak už je na to náš okres zvyklý. Vedle svých každoročních akcí, jako jsou i 
okresní kola, jsme uspořádali krajské kolo dorostu v Moravské Třebové na Vojenské škole, 
kde se opět potvrdila výborná spolupráce s kolegy z HZS, kteří měli soutěž před námi a tedy 
dovoz a odvoz překážek se podařilo zajistit společně. Naši členové se aktivně podíleli i na 
soutěžích vyšších jako byly MČR ve hře PLAMEN a dorostu ve Zlíně, MČR v PS v Praze, 
XXI. Mezinárodní setkání mládeže a XVI. Mezinárodní hasičská soutěž v rakouském 
Villachu a Superpohár hejtmana Pak v Jaroměřicích. Měli jsme i zastoupení na MČR ve 
vyprošťování, které se konalo v Novém Městě na Moravě. Tam nás reprezentovala jednotka 
SDHO Jevíčko. A protože jsou naše schopnosti už známy daleko za hranicemi okresu, byli 
jsme požádáni o pomoc při organizování finálního závodu Českého poháru v Pardubicích. I 
tohoto úkolu jsme se zhostili se ctí, což bylo kvitováno i z vyšších míst. 
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Pomalu se u nás rozjíždí i soutěže v TFA, zatím jen v Trpíně, ale už máme tři nově 
vyškolené rozhodčí.  

V tomto roce jsme hostili i setkání zasloužilých hasičů Pak a to v sobotu 28. 10. 
v Městečku Trnávce. 

Bezesporu největší akcí v rámci okresu bylo historicky první setkání hasičských praporů 
nejen Pardubického kraje a to 23. září. I když nám počasí nepřálo, sešlo se na Svitavském 
náměstí více jak 70 praporů ze 7 krajů ČR. Akce se rovněž zúčastnili naši kolegové z Polska, 
přesněji z našeho družebního okresu Ostrow Wielkopolski. Sluší se z tohoto místa poděkovat 
všem, kteří se o tento zdárný průběh zasloužili. 
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I v již zmíněné mezinárodní spolupráci jsme pokročili o něco dále a to když naše 

delegace podepsala prohlášení o spolupráci s polskými kolegy dne 14. 5. na dnech „straźaka“ 
v polských Przygodzicach.  Kolegové přijeli i na žehnání nové hasičské zbrojnice do 
Bystrého. 

 
Jak vidíte „záběr“ naší činnosti je velmi široký a úspěšný. Toho si všimla i média a již 

pravidelně přináší reportáže z našich akcí, např. na programu ČT4 sport reportáž z Moravské 
Třebové, či Širokého Dolu. 

 
Ne všichni se však těchto akcí účastní. A tak se stalo, že z osobních důvodů a 

pracovního zaneprázdnění rezignoval na shromáždění představitelů sborů na post náměstka 
starosty br. Tomáš Hořínek. Novým náměstkem byl zvolen vedoucí okresní odborné rady 
ochrany obyvatelstva br. Pavel Říha. 

 
Závěrem chci poděkovat všem za práci, kterou nejen pro naši hasičskou rodinu 

vykonáváte. A tak jak řekl starosta sdružení hasičina není jen o ohni. Je tady pro nás řada 
dalších úkolů, jako je výchova svých nástupců, budoucích členů jednotek, zabezpečení 
požární prevence a dalších úkolů. Není proto na místě rozbíjet tyto 150ti leté tradice a 
vyčleňovat členy jednotek z našich kolektivů, jak se to někde děje. Jsme tu všichni, abychom 
pomohli v duchu našeho poslání. Chraňme proto svou jednotu a své poslání.  

 
Závěrem mi dovolte popřát Vám hodně zdraví a pohody v nastupujícím roce 2018. 
 
           Jan Soural, starosta OSH Svitavy 
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Zpráva starosty OSH Ústí nad Orlicí 

Okresní sdružení hasičů Ústí nad Orlicí tvořilo v roce 2017 144 SDH se členskou 
základnou více než 8.300 členů. V průběhu roku byl ustaven nový SDH Chotěšiny, jeho 
registrace však stále probíhá. Činnost OSH řídil Výkonný výbor OSH, který se sešel celkem 
osmkrát, z v březnu a září na společném jednání se starosty okrsků. V listopadu proběhlo 
Shromáždění představitelů SDH po obvodech. Odborná rada mládeže připravila jednání 
vedoucích mládeže v dubnu a září, odborná rada represe setkání velitelů okrsků a odborná 
rada prevence a ochrany obyvatelstva jednání preventistů okrsků v říjnu 2017. 

V roce 2017 jsme řešili řadu administrativních záležitostí. Novou povinností pro sbory 
se stalo zveřejňování účetní uzávěrky na spolkový rejstřík. Pracovníci kanceláře pomáhali 
SDH s vypracováním těchto dokumentů. Od března se změnil přístup do programu Evidence 
SDH a s tím spojené proškolení uživatelů s Metodickým pokynem starosty SH ČMS. V 
současné době mají přístup téměř všechny SDH. Od února probíhá výměna členských 
průkazů za nové ve dvou formách – papírové nebo plastové. Za rok se nám však podařila 
výměna pouze asi třetiny SDH, což bude znamenat náročný rok 2018. V březnu byla změněna 
banka. Účet jsme převedli z České spořitelny do Moneta Money Bank, kde neplatíme žádné 
bankovní poplatky. Stejnou nabídku dostaly všechny SDH našeho okresu. 

Chod kanceláře OSH zajišťovali v roce 2017 pracovníci Jiří Sazima a Eva Faltusová. V 
červnu 2017 proběhlo výběrové řízení a novou pracovnicí se od 1. 9. 2017 stala Lenka 
Břízová, čímž se rozšířila otevírací doba kanceláře OSH. Záležitosti Hasičské vzájemné 
pojišťovny řeší nadále Eva Faltusová, po získání zkoušek bude k dispozici i Lenka Břízová. 
Všem třem pracovníkům patří velké poděkování za bezproblémový servis pro naše členy. 

Pro informovanost členské základny byl vydáván elektronický Zpravodaj. 11. března 
jsme uspořádali školení funkcionářů SDH (starostů a jednatelů). Akce se setkala s velkým 
zájmem členů, neboť se jej zúčastnilo přes 90 členů z cca 50 SDH. Účastníci obdrželi CD s 
vypálenými materiály ze školení. Tématy byly předpisy SH ČMS, Statut vyznamenání, 
pravidla členství v SH ČMS, Odbornosti, pojištění HVP, pravidla pro pořádání akcí a soutěží, 
akce SHČMS, přístup do programu Evidence. Témata si připravili členové VV OSH – Eva 
Faltusová, Josef Matějka, Jiří Sazima a Jan Růžička. 

V uplynulém roce jsme organizovali řadu tradičních akcí – okresní kola hry PLAMEN, 
dorostu a v požárním sportu, okresní setkání Zasloužilých hasičů a nositelů Řádu sv. Floriána, 
okresní kolo výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže i pravidelné vzdělávací 
akce. Novinkou byly závody Ligy OSH v běhu na 60 metrů překážek mladých hasičů, které 
jsou od září rozšířeny o závody Ligy OSH v běhu na 100 metrů překážek dorostu. Odborná 
rada prevence připravila vzdělávací kurzy první pomoci, v březnu byli přezkoušeni rozhodčí 
požárního sportu. V září uspořádala odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva kurz 
záchrany tonoucího, který byl podpořen dotací Pardubického kraje. Pro krajské sdružení, jsme 
uspořádali krajské kolo hry PLAMEN mladých hasičů v Mladkově. 
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Rok 2017 byl i ve znamení 45. výročí založení hry PLAMEN, což jsme si připomněli 
setkáním vedoucích v listopadu 2017. U této příležitosti jsme pozvali naše reprezentanty v 
celostátních soutěžích. 
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Úspěchu dosáhlo družstvo starších žáků SDH Dolní Dobrouč na MČR hry PLAMEN, 

jednotlivci Matěj Rajnet, Libuše Holečková a Zuzana Haufová na MČR dorostu, Matouš 
Hrdina a Markéta Marková na MČR v požárním sportu. Markéta reprezentovala ČR ve 
družstvech žen na Mezinárodní hasičské olympiádě ve Villachu a Mistrovství světa v 
požárním sportu v tureckém Izmiru. 

Zástupci OSH se pravidelně zúčastňovali všech krajských porad, Shromáždění starostů 
OSH v Přibyslavi i školení funkcionářů organizované SHČMS v dubnu 2017. Výkonný výbor 
projednával návrhy na vyznamenání, včetně těch nejvyšších. V roce 2017 byl 5 členům z 
našeho OSH udělen titul Zasloužilý hasič.  
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V našem OSH bylo uděleno celkem 7 řádů sv. Floriána, 3 medaile Za zásluhy o 
výchovu. OSH si připomnělo se SDH výročí jejich založení, ať už 130 let SDH Líšnice, 135 
let SDH Orličky či 125 let SDH Mistrovice. 
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Bohužel naše řady opustily významné hasičské osobnosti, ať už dlouholetý starosta 
OSH Ústí nad Orlicí a zasloužilý hasič Josef Doležal či zasloužilí hasiči Václav Ondráček, 
Josef Trampota, Vojtěch Šilar, Václav Hanzlíček nebo Jindřich Matějíček. Čest jejich 
památce. 

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem hasičům za jejich čas a práci pro náš 
spolek. Velké poděkování patří všem funkcionářům na všech úrovních za jejich odvahu a 
zodpovědnost v současné době plné nesmyslných papírů a samozřejmě všem členům VV 
OSH a pracovníkům kanceláře za spolupráci. Přeji vše nejlepší do roku 2018. 

 

Za VV OSH Ústí nad Orlicí Jan Růžička, starosta. 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti Krajské odborné rady ochrany obyvatel  

Rada ochrany obyvatelstva při KSH Pardubice se v loňském roce sešla ke 
svému jednání dvakrát, v kanceláři KSH. Na jednání předali zástupci z jednotlivých 
okresů informace o organizaci Rady ochrany obyvatelstva v okresech. V okresech 
Pardubice, Chrudim a Svitavy byly ustanoveny Rady ochrany obyvatelstva jako 
samostatné rady, v Ústí nad Orlicí je rada součástí rady prevence.  

Jedním ze základních úkolů rady i v uplynulém roce bylo vzdělávání. 
Akreditovaná školící zařízení SH ČMS nabízí školení v oblasti ochrany obyvatelstva v 
Bílých Políčanech a Jánských Koupelích pořádají kurzy „Technik ochrany 
obyvatelstva“ a „Specialista ochrany obyvatelstva“. Dále mohou školení provádět a 
také provádějí i v našem kraji HZS. Tento kurz má stejné postavení jako například 
kurzy pro velitele jednotek, nebo strojníky. Kurzy jsou pořádány v rozsahu 16 hodin 
výuky a praktické přípravy. V letošním roce ÚHŠ Bílé Políčany pořádá kurz Technika 
OO ve dnech 21. a 22. 4.2018. Pro případné zájemce je na stránkách SH ČMS umístěn 
test pro techniky ochrany obyvatelstva. Tento test je dobře použitelný také jako 
součást odborné přípravy jednotek JPO V. předurčených pro ochranu obyvatelstva.  
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V našem kraji preferujeme pořádání kurzů ve spolupráci s HZS, kde je 
například díky vstřícnému přístupu ze strany HZS a jeho lektorů možné dohodnout 
výuku o víkendech a podobně. I nadále je v našem zájmu vyškolit v první řadě členy 
rady ochrany obyvatel, souběžně s tím alespoň jednoho technika ochrany obyvatel 
pro každou předurčenou jednotku a v dalším období zajistit technika ochrany 
obyvatel pro každou jednotku JSDH.  

 

 

 

 

 

V tomto směru došlo kraji k posunu neboť na dvoudenním školení konaném ve  

dnech 22. a 23. září bylo pod vedením HZS proškoleno šest desítek nových techniků 
ochrany obyvatel. Na táboře Balda u Poličky se školili dobrovolní hasiči z okresů 
Svitavy. Chrudim a Ústí nad Orlicí. V okrese Pardubice, kde školení proběhlo 
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samostatné školení na jaře, bylo ve dnech 24. a 25. 3. 2017 proškoleno dvacet tři 
dobrovolných hasičů.  

Další zajímavou aktivitou jsou školení první pomoci, které organizuje rada OO 
v Ústí nad Orlicí. V loňském roce tak v sedmi termínech kurzu proškolili více než sto 
třicet dobrovolných hasičů z okresu. 

 

Ústřední rada ochrany obyvatel na svém posledním jednání 7. 11. 2017 v Praze 
projednávala návrh dokumentu „Právní postavení skupin dobrovolníků pro ochranu 
obyvatelstva SDH“. Vedle Metodického pokynu pro vytváření skupin dobrovolníků 
je to další dokument, jehož hlavním účelem je lépe osvětlit „zakotvení“ skupiny 
dobrovolníků ve vztahu k SDH, ve vztahu k jednotce SDH, ve vztahu k obci a ve 
vztahu k HZS. Skupiny dobrovolníků sice porůznu vznikají, ale v každém kraji 
trochu jiným způsobem. Sice existuje metodický pokyn pro vznik skupiny 
dobrovolníků, ale již nemáme propracovanou náplň činnosti této skupiny. 

 Navíc obce k této problematice zatím přistupují velmi rezervovaně, protože se 
obávají dalších nákladů na požární ochranu. 
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 Ve dnech 1. a 2. 2. 2017 se konala v aule ostravské VŠB-TU konference 
„Ochrana  obyvatelstva – Nebezpečné látky“. Konference byla zaměřena na 
problematiku  klimatických změn, analýzu rizik, enviromentální bezpečnost a další 
problematiku  týkající se ochrany obyvatelstva. Presentováno bylo také téma 
„Možnosti využití  sborů dobrovolných hasičů při řešení ochrany obyvatelstva v 
obcích“. 

 Další jednání Krajské odborné rady ochrany obyvatelstva se uskuteční dle 
plánu práce. 

 Zdroj fotografií: HZS Pardubického kraje 
 
Ing.Bc. Miroslav Vacek 

vedoucí Krajské odborné rady ochrany obyvatelstva 

 
 

Informace krajské odborné rady mládeže 
 

Rádi bychom Vás jménem Odborné rady mládeže seznámili s průběhem a výsledky akcí 
související s mladými hasiči a dorostem v roce 2017. 

 

1. Přípravka 
 
Celostátní setkání přípravek se letos opět konalo v Břehách u Přelouče v termínu 9-10. 

června 2017.  Samotné setkání se nese v pohodové atmosféře zaměřené pro děti, při kterém je 
možné shlédnout připravená vystoupení nejmenších hasičů „hasičátek“ z oblasti zručnosti, 
zdolávání požáru, záchrany osob a zvířat aj. Pro děti je připraven v průběhu dne doprovodný 
program – mimo jiné dětské soutěže či tancování s klaunem. 

 
 

2. Mladí hasiči 
 
Krajské kolo hry Plamen se konalo  16-17. června 2017 v Mladkově. Do krajského kola 

v letošním ročníku postupovala 3 družstva z každého okresu. Družstva soutěžila první den 
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v závodu požární všestrannosti, štafetách, druhý den zejména v technických disciplínách. Na 
prvních třech místech se umístila družstva v tomto pořadí: 1. SDH Dolní Dobrouč 2. SDH 
Skuteč, 3. SDH Holice. 

 
Součástí krajského kola hry Plamen je již tradičně doprovodná disciplína běh na 60m 

překážek, do které postupují nejlepší závodníci z okresních lig v „šedesátkách“ a závodníci 
z družstev účastnících se krajského kola. V letošním roce se soutěžilo v kategoriích chlapců a 
dívek, která se dále dělí na kategorii mladší a starší. 

Vítězi se stali v kategorii mladších chlapců Kábele Ondřej z SDH Skuteč, v kategorii 
starších chlapců Bubeníček Lukáš z SDH Skuteč. Vítězkami se staly v mladších dívkách 
Bendová Anna z SDH Komárov, starších dívkách Bartošová Petra z SDH Svatý Jiří. 

 
 
Republikové kolo hry Plamen se konalo 1-3. července 2017 ve Zlíně. Vítězem 

republikového kola se stalo družstvo z SDH Michálkovice náš kraj reprezentovalo družstvo 
z SDH Dolní Dobrouč z okresu UO, které obsadilo 4. místo. 

 
 

3. Dorost 
 
Krajské kolo Dorostu se konalo 24. června 2017 v Moravské Třebové. Soutěž proběhla 

v rámci jednoho dne a soutěžilo se ve všech disciplínách pro dorost (požární útok, štafety, 
stovky, testy). 

Na prvních třech místech v kategorii dorostenců se umístila družstva v tomto pořadí: 1. 
SDH Široký Důl 2. SDH Jevíčko, 3. Pomezí. 

Na prvních třech místech v kategorii dorostenek se umístila družstva v tomto pořadí: 1. 
SDH Skuteč 2. SDH Kamenec, 3. SDH Čeperka. 
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Kategorie dorostu probíhá i pro jednotlivce rozdělena dle pohlaví a věku. Vítězi 
jednotlivých kategorií jsou: 

 
Kategorie Dorostenci Dorostenky 
Mladší Šváb Vojtěch                

(SDH Kamenec) 
Holečková Libuše  
(SDH Lukavice) 

Střední Bubeníček Lukáš  
(SDH Skuteč) 

Haufová Zuzana 
 (SDH Lukavice) 

Starší Rajnet Matěj 
(SDH Dolní Dobrouč) 

Kulhavá Daniela  
(SDH Horní Čermná) 

 
Pořádání krajského kola dorostu v Moravské Třebové umožnilo uspořádat doprovodnou 

disciplínu v rámci krajského kola – výstup na věž. Závodníci byli rozděleni dle věkových 
kategorií a pohlaví. V jednotlivých kategoriích zvítězili. 

 
Kategorie Dorostenci Dorostenky 

Mladší Šlesinger Jaroslav  
(SDH Ostřetín) 

Kusá Kateřina 
(SDH Desná) 

Střední Bubeníček Lukáš 
 (SDH Skuteč) 

Haufová Zuzana  
(SDH Lukavice) 

Starší Rob Adam  
(SDH Horní Roveň) 

Lešikarová Markéta  
(Dolní Čermná) 

 
 
Republikové kolo dorostu se konalo 4-5. července 2017 ve Zlíně. 
Vítězem republikového kola v kategorii dorostenců se stalo družstvo z SDH Brada 

Rybníček, náš kraj reprezentovalo družstvo z SDH Široký důl, které obsadilo 2. místo. 
Vítězem republikového kola se stalo družstvo z SDH Písková Lhota v kategorii 

dorostenek, náš kraj reprezentovalo družstvo z SDH Skuteč, které obsadilo 6. místo. 
 
V kategorii jednotlivců se nejlépe vedlo Lukáši Bubeníčkovi (SDH Skuteč) a Vojtovi 

Švábovi (SDH Kamenec), kteří ve svých kategoriích skončili na 3. místech. Holečková 
Libuše (SDH Lukavice) obsadila 4. místo.  Rajnet Matěj (SDH Dolní Dobrouč) a Haufová 
Zuzana (SDH Lukavice) obsadili 7. místo v republikovém kole. 

4. Superpohár 
 
Superpohár hejtmana Pardubického kraje v požárním útoku, do kterého postupují 

vítězové okresních lig, se konal 14. října 2017 v Jaroměřicích. Vítězem v kategorii mladších 
hasičů je družstvo SDH Zderaz a v kategorii starších je SDH Bystré. V kategorii dorostenců je 
vítězem SDH Jevíčko a v kategorii dorostenek také SDH Jevíčko.    
   

5. Soutěž v požárním útoku pro dorost 
 
V rámci ročníku 2017 byla připravena soutěž pro kolektivy dorostu v požárním útoku. 

Cílem bylo nabídnout dorostencům průběžnou činnost v roce, aby soutěžili ve své kategorii 
dorostu, navázali kontakty a zvedla se dorostenecká základna. Každý okres v rámci 
pardubického kraje připravil jeden termín soutěže, kde se běhal požární útok také v kategorii 
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dorostu. Družstva získala za své umístění body a celkově se počítávaly 3 ze 4 nejlepších 
výsledků. Nejvíce bodů a vítězem v kategorii dorostenců se stalo SDH Jevíčko, 
v dorostenkách SDH Čeperka. 

 

6. Školení 
V letošním roce jsme připravili opět školení krajských rozhodčích, které proběhlo 25. 

3. 2017 v SPŠCH Pardubicích. Očekávaným přínosem, který se poté i dostavil v rámci 
soutěží, bylo: 

• sjednocení pravidel v rámci kraje,  
• proškolení rozhodčích, kteří budou pozváni na krajská kola a budou pískat 

klíčové posty 
• provedení již v prvním kvartálu, aby se diskutovaná témata mohla probrat a 

dostat k dalším rozhodčím v rámci okresních školení před začátkem soutěží 
 

V letošním roce jsme rovněž připravili školení členů krajských rad mládeže, které 
proběhlo 1. 12. 2017 v Ústí nad Orlicí. V rámci tohoto školení došlo k seznámení a shrnutí se 
současnou náplní práce, plánem práce na příští rok, diskusi a podnětů od jednotlivých členů. 
Dalším nedílným přínosem je vzájemné seznámení a navázání kontaktů a spolupráce mezi 
jednotlivými okresy. 

7. Spolupráce a sdílení zkušeností 
Radě se daří vytvářet prostředí pro spolupráci a sídlení zkušeností, přesvědčit o tom 

výkonné orgány i samotné vedoucí. Lidé mají strach z neznámého a rizika, nechtějí měnit 
zaběhlé atd. – což je lidem přirozené. O to více nás těší, že jsme to překonali a daří se 
spolupráce a sdílení zkušeností, což se projevilo například v: 

Uspořádáním společného okresního kola dorostu pro okres Pardubice a Chrudim, neboť 
základna družstev dorostenců a dorostenek je malá. Tato spolupráce přinesla úsporu času, 
peněz, soutěž byla pestřejší a přitom nemusela být účast jinak limitovaná. 

Členové krajské rady mládeže v rámci porad nejen diskutují témata školení, organizaci 
školení, ale vzájemně se navštěvují při okresních školeních vedoucích nebo při okresních 
zkouškách odborností a specializací. Čímž dochází k mnohem větší míře sdílení zkušeností, 
jak se to dělá jinde, jaké dotazy mají vedoucí, jaké potřeby mají. 

Členové krajské rady mládeže navštěvují i soutěže pořádané v okresech, aby získali 
zkušenost a rozšířili obzory v pořádání soutěží – například zkušenosti z pořádání ZPV, neboť 
počet hlídek mladých hasičů, jednotlivců v dorostu rok o roku roste. 

8. Granty 
V rámci celoroční práce jako krajská rada mládeže pomáháme s předáním a 

poskytnutím informací k vypsaným grantům Ze zkušenosti lze říci, že granty je nutno 
zpracovat v relativně krátké době, jsou administrativně náročné a vedoucí/starostové potřebují 
pomoci s právní terminologií nebo s počítači a webem. Právě proto jsme v průběhu roku na 
školeních vedoucích apelovali na průběžnou přípravu obvyklých dokumentů, přípravu záměrů 
grantů, přípravu spolupracovníku na tvorbu a čerpání těchto grantů. 

 
Dovolte, abych jménem krajské odborné rady mládeže poděkoval vedoucím a ostatním, 

kteří věnují čas práci s mládeží a samotné mládeži za jejich aktivní přístup a dosažené 
výsledky.  Poděkování nedílnou měrou patří také lidem, firmám, institucím, kteří nám 
pomáhají v činnosti s mládeží nebo nás jinak podporují. 
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 V letošním roce hra Plamen slaví 45let od svého vzniku, a proto bych jí chtěl popřát, 

aby se dál rozvíjela a bavila děti i vedoucí další desítky let. 
 
J. Čechlovský, vedoucí KORM 

Fotodokumentace ze setkání přípravek v Břehách 
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Fotodokumentace ze Superpoháru v Jaroměřicích 

 
 

Fotodokumentace Mistrovství ČR MH a dorostu ve Zlíně 
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 Zpráva KOR Prevence Pardubického kraje za rok 2017 
 
Požární ochrana očima a mládeže dětí 2017 
Na podzim 2017 byl vyhlášen nový ročník požární ochrana očima dětí a mládeže 2017. Od 
září do prosince byla v rámci jednotlivých OSH byla prováděna propagace. Preventisté 
propagovali POODM nejenom v našich SDH, ale propagaci prováděli v MŠ, ZŠ, SS a 
ostatních spolcích a zájmových kroužcích. V lednu již začalo vyhodnocování základních kol a 
první postupové práce byly zasílány na OSH. Jednotlivá OSH provedli vyhodnocení 
okresních kol v měsících březnu a dubnu.  
 

KSH 
Pardubického kraje 

SDH MŠ ZŠ SS Ostatní 
zájmové skupiny 

Počet 
dětí 

OSH Chrudim 29 4 4 0 0 586 
OSH Svitavy 2 2 4 0 0 76 

OSH Ústí nad Orlicí 25 8 13 0 0 958 
OSH Pardubice 22 6 4 0 0 855 

Celkem 78 20 25 0 0 2475 
 
Dne 25. 4. 2017 na PS Pardubice HZS Pardubického kraje se uskutečnilo pracovní jednání 
krajské rady prevence, kterého se zúčastnili zástupci OOR Prevence. Po krátké poradě a 
předání informací z UORP se rada dala do práce a provedla vyhodnocení krajského kola.  

 



35 
 

 
Vyhodnocování nebylo jednoduché, laťka byla dána pro rok 2017 dosti vysoko. Skoro po 
třech hodinách bylo rozhodnuto o vítězích a postupujících do republikového kola. Na závěr 
jednání se dohodly podrobnosti ke slavnostnímu vyhodnocení krajského soutěže POODM 
2017. 
 
Pořadatelem slavnostního vyhodnocení soutěže bylo OSH Pardubice, které určilo místo a 
termín slavnostního vyhodnocení. Ostatní členové rad zajistili: nákup cen do soutěže, 
občerstvení, vytvoření prezentace prací a zajištění pozvánek.  
Postupové práce byly zaslány v řádném termínu na Ústředí SH ČMS, kde byly zařazeny do 
republikového vyhodnocení.  
 
Kategorie: Literární práce L1 
Poř. Jméno a příjmení Adresa školy, SDH, apod. Okres 

1. ANNA ROUBÍČKOVÁ SDH ÚJEZD U PŘELOUČE PA 
2. ŠÁRKA TRÁVNIČKOVÁ ZŠ a MŠ ORLICKÉ PODHŮŘÍ ÚO 
3. LUDMILA PÁCHOVÁ ZŠ a MŠ LIBCHAVY ÚO 

 
Kategorie: Literární práce L2 
Poř. Jméno a příjmení Adresa školy, SDH, apod. Okres 

1. JOSEF BLAŽEK SDH HORNÍ LIBCHAVY ÚO 
2. NIKOLA ROSOVÁ SDH ČERNOVÍR ÚO 
3. TEREZA OCÁSKOVÁ ZŠ BYSTRÉ SY 

 
Kategorie: Literární práce L3 
Poř. Jméno a příjmení Adresa školy, SDH, apod. Okres 

1. VENDULA HLAVIČKOVÁ ZŠ RONOV NAD DOUBRAVOU CR 
2. TEREZA FULÍKOVÁ SDH LEŠTINA ÚO 
3. ADÉLA TROCHTOVÁ SDH HOLICE V ČECHÁCH PA 

 

Kategorie: Literární práce L4 
Poř. Jméno a příjmení Adresa školy, SDH, apod. Okres 

1. HANA KULHÁNKOVÁ SDH ČERNOVÍR ÚO 
2. ------------------------------------   
3. ------------------------------------   

 

Kategorie: Digitální technologie DT 1 
Poř. Jméno a příjmení Adresa školy, SDH, apod. Okres 

1. DANIELA FILIPOVÁ SDH PETROVICE ÚO 
2. SIMONA PETERKOVÁ ZŠ VÍTĚJEVES SY 
3. KATEŘINA VELINSKÁ ZŠ a MŠ LIBCHAVY ÚO 

 

Kategorie: Digitální technologie DT 2 
Poř. Jméno a příjmení Adresa školy, SDH, apod. Okres 

1. TEREZA ROUNOVÁ  ZŠ VÍTĚJEVES SY 
2. DAVID JANKŮ ZŠ VÍTĚJEVES SY 
3. ------------------------------------   
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Kategorie: Výtvarné práce M 1 
Poř. Jméno a příjmení Adresa školy, SDH, apod. Okres 

1. FRANTIŠEK NEYMAN MŠ LÁZNĚ BOHDANEČ PA 
2. TOMÁŠ HRDINA MŠ a ZŠ LIŠNICE ÚO 
3. ADÉLA KODYTKOVÁ  MŠ a ZŠ LIŠNICE ÚO 

 

Kategorie: Výtvarné práce M 2 
Poř. Jméno a příjmení Adresa školy, SDH, apod. Okres 

1. MAREK ZAHÁLKA  SDH PUSTÁ KAMENICE SY 
2. LINDA ŽÁČKOVÁ MŠ DETŘICHOV u M. TRNÁVKA SY 
3. JAKUB STRÁNSKÝ  MŠ a ZŠ LIŠNICE ÚO 

 

Kategorie: Výtvarné práce ZŠ 1 
Poř. Jméno a příjmení Adresa školy, SDH, apod. Okres 

1. TEREZA LUKEŠOVÁ ZŠ a MŠ LIBCHAVY ÚO 
2. DANIEL SCHREIBER ZŠ CHORNICE SY 
3. LUCIE NOVOTNÁ  MŠ a ZŠ LIBCHAVY ÚO 

 

Kategorie: Výtvarné práce ZŠ 2 
Poř. Jméno a příjmení Adresa školy, SDH, apod. Okres 

1. NATÁLIE BEDNÁŘOVÁ ZŠ MASARYKOVA KLÁŠTEREC 
NAD ORLICÍ 

ÚO 

2. AMÁLIE KOSTELECKÁ ZŠ MASARYKOVA KLÁŠTEREC 
NAD ORLICÍ 

ÚO 

3. TEREZA NOVOTNÁ  MŠ a ZŠ LIBCHAVY ÚO 
 

Kategorie: Výtvarné práce ZŠ 3 
Poř. Jméno a příjmení Adresa školy, SDH, apod. Okres 

1. ADÉLA GROHMANOVÁ ZŠ a MŠ CHORNICE SY 
2. NELA PECHÁČKOVA SDH KAMENIČNÁ ÚO 
3. LUCIE BROMOVÁ  ZŠ RONOV NAD DOUBRAVOU ÚO 

 

Kategorie: Výtvarné práce ZŠ 4 
Poř. Jméno a příjmení Adresa školy, SDH, apod. Okres 

1. JAN SVOBODA ZŠ VÍTĚJEVES SY 
2. KRISTÝNA TŘASÁKOVÁ SDH ZDERAZ CR 
3. VERONIKA VJATEROVÁ ZŠ VÍTĚJEVES SY 

 

Kategorie: Výtvarné práce K 1 
Poř. Jméno a příjmení Adresa školy, SDH, apod. Okres 

1. ANNA LAŠUTOVÁ SZŠ VYSOKÉ MÝTO ÚO 
2. MICHAELA HROUZKOVÁ SZŠ VYSOKÉ MÝTO  ÚO 
3. KRISTIÁN BANDA DD DOLNÍ ČERMNÁ ÚO 
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Slavnostní vyhodnocení požární ochrana očima dětí a mládeže 2017 se uskutečnilo 25. 5. 
2017 od 16:00 hodin na CPS Pardubice HZS Pardubického kraje. Slavnostního vyhodnocení 
se účastnili soutěžící s doprovodem a pozvání také přijali zástupci jednotlivých OSH a vedení 
KSH Pak. Každá práce soutěžícího byla promítána na plátno, aby si všichni soutěžící a hosté 
mohli, prohlédnou výherní práce. Oceněným soutěžícím ceny předávali jednotlivý zástupci 
KSH Pak a zástupci jednotlivých OSH. Po slavnostním vyhodnocení proběhla exkurze po 
CPS Pardubice a na KOPIS HZS Pak. Zvláště exkurze na KOPIS HZS Pak, byla velmi 
zajímavá.   
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ÚOR Prevence na svém pracovním jednání dne 18. 5. 2017 vyhodnotila republikové kolo 
POODM 2017  
 
Umístění v republikovém kole:  
3. místo v kategorii L 3 Vendula Hlavičková ze ZŠ Ronov nad Doubravou z okresu Chrudim 
2. místo v kategorii ZŠ 1 Tereza Lukešová z MŠ a MŠ Dolní Libchavy z okresu Ústí nad 
Orlicí 
1. místo v kategorii ZŠ 4 Jan Svoboda z ZŠ Vítějeves z okresu Svitavy 
1. místo v kategorii DT 1 Daniela Filipová z SDH Petrovice z okresu Ústí nad Orlicí 
 
Slavnostní vyhodnocení republikového kola POODM 2017 se uskutečnilo dne 9. 6. 2017 na 
hasičských slavnostech v Litoměřicích od 10:00 hodin v hotelu Koliba.  
 



42 
 

 
 
 
Republikoví vítězové POODM 2017 by si zasloužili ocenit stejně jako reprezentanti 
Pardubického kraje. 
 
V září 2017 byl vyhlášen nový ročník POODM 2017 s novým logem a zadáním pro kategorie 
DT, které je:  „Vodní zdroje pro hašení požáru“.  
Slavnostní vyhodnocení krajského kola proběhne pod záštitou OSH Svitavy. 
 
OOR Prevence pracují dle svých plánů práce, se zaměřením na vzdělávání preventistů SDH, 
provádění preventivně výchovné činnosti pro děti, dospělé a seniory. Napomáhají velitelům 
JSDH obcí a obecním úřadům v oblasti požární ochrany. Spolupracují s HZS při provádění 
PVČ. 
 
Plán práce: 
Jednotlivé OOR Prevence zajistí propagaci a okresní vyhodnocení POODM 2018 v daném 
termínu, zajistí odevzdání postupových prací KORP. 
Provedou min. jeden seminář preventistů SDH s možností získání odborností Preventista III a 
II st., pro zájemce zajistí obnovu získaných odborností. 
 
Budou provádět PVČ  
KORP – provede vyhodnocení prací POODM 2018, které postoupily do krajského kola. 
Zajistí ve spolupráci s OSH Svitavy slavnostní vyhodnocení POODM 2018. 
KORP zajistí předání postupových prací do republikového kola POODM 2018. 
KORP spolupracuje s HZS Pak při provádění PVČ. 
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KORP přijímá a řeší podměty z jednotlivých OORP, předává informace OORP z jednání 
ÚORP. 
 
 
Na závěr mi dovolte poděkovat vedení KSH Pak za jejich podporu a věcnou pomoc.  HZS 
Pak. za jejich spolupráci a podporu při pořádání PVČ, školeních a podpoře POOD.  
Velké uznání a poděkování plk. Mgr. Pavlu Nejtkovi, který odešel na nové služební místo 
k HZS Královehradeckého kraje. 
 Vedení jednotlivých OSH při podpoře OORP, vedoucím rad prevence a preventistům SDH 
za jejich záslužnou a obětavou práci. 
  
 
  
  
 
V Pardubicích dne 10. 01. 2018                            Janda Aleš v. r. 
          ved. KORP Pak. 
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Zpráva krajské odborné rady represe  

Informace o činnosti ÚORR a KORR  

    ÚORR na svých zasedáních pravidelně řeší úkoly a informace z jednání VV SHČMS, 
součinnost a spolupráci s GŘ HZS ČR, zejména v oblasti odborné přípravy a výcviku – 
Výcvikový rok, obnovy techniky, součinnosti a zapojení JSDHO a SDH do součinnosti, 
spolupráce ÚORSS - rozhodčí, spolupráce s ostatními složkami Integrovaného záchranného 
systému ČR, pokračuje v rozvoji koncepce činnosti na roky 2015 – 2020, v návaznosti na 
usnesení V. sjezdu SHČMS. Zde byly stvořeny podklady pro „Strategický plán rozvoje 
oblasti represe“, který by v plné míře odrážel maximální úsilí a profesionalitu, s tímto byly 
vedoucí ORRKSH a ORROSH seznámeni na semináři v Přibyslavi, který se konal ve dnech 
18 – 19. 2. 2017. Dále byla řešena spolupráce s ÚORSS pro soutěžní rok, příprava a podíl na 
zajištění Litoměřických slavností 2017, informace o přípravě PYROS 2018. Dále projednána 
řada dalších, zásadních dokumentů pro činnost SDH – JSDHO.  

Činnost KORR Pardubického kraje 

     V rámci Pardubického kraje je činnost koordinována s VV KSH, ředitelstvím HZS 
Pardubické kraje, jednotlivými OSH a odbornými radami represe jednotlivých okresů. 
Činnost je možno hodnotit velmi kladně, každý okres spolupracuje v oblasti, školení, výcviku 
a dalších, součinnostních akcích s místně příslušnými Územními odbory Hasičského 
záchranného sboru. Činnost jednotlivých SDH a JSDHO je odvislá od místních podmínek a 
všude se provádí a vyvíjí dle místních tradic, možností a zvyklostí, je respektována „hasičská 
tradice“, založená na důvěře a spolupráci občanů a ostatních spolků, včetně zásad dobré 
součinnosti s místně příslušnými městskými a obecními úřady. Na základě potřeb a 
požadavků byl poprvé uspořádán „Velitelský den pardubického kraje“ - 25. 11. 2017 Svitavy. 
Tato akce byla plánována pro všechny velitele JSDHO a SDH v krásném prostředí 
multifunčního střediska „Fabrika“. 

 Zde byl nastaven zajímavý a výstižný program, za což je třeba poděkovat Ing. 
Oprchalskému, starostovi KSH Pepovi Bidmonovi, hejtmanu pardubického kraje, starostovi 
města Svitavy, OSH Svitavy a všem přizvaným lektorům. Škoda, že účast nebyla dle 
předpokladů, ale všem přítomným se akce líbila a vyslovily přání v pokračování v roce 
následujícím. 

      Pro rok 2018 je hlavním úkolem navázat na „Strategický plán SHČMS“ a řešit jeho 
realizaci, prohloubit propagaci dobrovolných hasičů s cílem růstu členské základny, rozšířit 
počty našich členů pro získávání odznaků odbornosti, prohloubit odborný růst pravidelnou 
odbornou přípravou ve sborech. Ve dnech 18 – 19.2. 2018 se u Přibyslavi uskuteční Odborný 
seminář pro vedoucí OORR a KORR.  

Další, významnou akcí roku bude „Pyrocar 2018“ v Přibyslavi, tentokrát v jiném 
termínu, což ovlivní i termíny tradičních pohárových soutěží.  

     Za dosavadní dobré výsledky je třeba poděkovat všem členům, Pardubickému kraji, 
za velice vstřícný přístup hejtmanu Martinu Netolickému, VV KSH včele se starostou Pepou 
Bidmonem, HZS Pardubického kraje, jednotlivým starostům OSH a jejich VV a vedoucím 
ORR. 

 
Zpracoval : Šulc Bohuslav – vedoucí KORR Pardubického kraje – 12.1.2018 
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Plán práce na rok 2018 

Termíny jednání  

- dle termínů jednání VV KSH 
- operativně dle potřeb 

Stálé body jednání 

      -     informace z jednání výkonných a rozhodujících orgánů SHČMS 
      -     informace z činnosti ÚORR, informace členů OR z činnosti OORR 
      -     spolupráce s GŘ HZS a HZS kraje 
      -     organizační záležitosti 
      -     různé 

Leden 

- odborná příprava v SDH a JSDHO – Výcvikový rok 2018 
- statistika zásahové činnosti za rok 2017 
- zkoušky odborností – Hasič, Strojník  
- různé 

Březen 

- odborná příprava velitelů, velitelů družstev a strojníků – průběžná informace 
- výcvik v JSDHO – zaměření 
- dotace pro JSDHO – technika, zbrojnice 
- různé 

Červen 

- technika v JSDHO – opravy, údržba, povinné kontroly 
- dotace Pardubického kraje na PO 
- různé 

Září 

- příprava Superpoháru hejtmana PK ve spolupráci s KORPS 
- rozbor zásahové činnosti 
- různé 

Listopad 

- příprava VVH  
- vyhodnocení odborné přípravy a výcviku 
- rozpis dotací v Pardubickém kraji za rok 2018 
- plán práce na rok 2019 
- různé 

Program jednání KORR se může změnit dle aktuálnosti a potřebnosti řešení úkolů. 

Zpracoval: Šulc Bohuslav – KORR 

 

 

 



46 
 

Zpráva krajské odborné rady historie a muzejnictví  

Vážené hasičky, hasiči a milý hosté 

      Dovolte mi, abych Vás jménem celé KORHM co nejsrdečněji pozdravil a popřál Vám 
příjemný průběh našeho jednání. 
 

Ústřední odborná rada historie a muzejnictví se schází dvakrát ročně, spolupracuje s 
radami v jednotlivých krajích a okresech. Pomáhá zajišťovat akce spojené s významnými 
historickými událostmi, jako jsou výročí založení sborů. Hasičské slavnosti Litoměřice, 
Pyrocar, propagační jízdy historických vozidel, setkání praporů a další akce hasičského hnutí.  
Velmi důležitá je spolupráce s Aktivem Zasloužilých hasičů. Dále apeluji na spolupráci OSH 
s Okresními archivy. 

Letos první zasedání ÚOR historie muzejnictví SH ČMS, se konalo 12. 
dubna 2017 v hotelu Zámek Bíle Poličany s tímto programem: 

 
1.  Seznámení členů s výroční zprávou SH ČMS a výroční zprávou CHH za rok 2016 
2. Informace o přípravě XXV. mezinárodního setkání historiků  
3. Aktivity CHH Přibyslav v roce 2017 
4. Připravované akce sekce filatelie a sběratelství 
5. Příprava certifikace CTIF pro požární techniku 
6. Diskuze o textu historie dobrovolných hasičů 
7. Vyhlášení témat soutěže kronikářů 

 

Členové ÚOR se sešli v Hasičském muzeu ve Velkých Svatoňovicích. Prohlídku muzea 
vedl člen ÚOR Karel Nývlt. Účastníky zasedání dále přijal na radnici v sousedních Malých 
Svatoňovicích starosta obce Malé Svatoňovice Vladimír Provazník. Členové rady se 
seznámili s historií a zajímavostmi Malých Svatoňovic, které jsou mj. rodištěm Karla Čapka, 
a s historií a současností požární ochrany v obci. Následně si členové rady ještě prohlédli 
expozici Pěchotní srub T-S 26 a vojenské muzeum v Malých Svatoňovicích.  

Vlastní jednání zahájil vedoucí ÚOR Jiří Pátek seznámil členy s obsahem výroční zprávy 
SH ČMS za rok 2016. Podoba zprávy zůstává stejná jako v loňském roce. Zpráva je obsahově 
stručnější, doplňující informace budou zveřejněny na webových stránkách SH ČMS jako 
elektronická příloha. Zpráva byla předložena k projednání výkonnému výboru SH ČMS dne 
20. dubna a shromáždění starostů OSH dne 22. dubna. 

Výroční zpráva CHH za rok 2016 už je rovněž zpracována. Jiří Pátek z loňské činnosti 
vyzdvihl zejména konání XXIV. mezinárodního setkání historiků zemí CTIF, které bylo 
uspořádáno jako náhrada za plánované setkání v Dánsku. Jednání bylo úspěšné, podařilo se 
zajistit také atraktivní doprovodný program (Špilberk, Brněnská přehrada). Finanční zajištění 
provozu CHH bylo na dostatečné úrovni. Centrum má momentálně 6 pracovníků, koncem 
února 2016 ukončil pracovní poměr Mgr. Stanislav Bárta.  

Hanuš Vídršperk se dnešního jednání nemohl zúčastnit, některé informace podal Karel 
Nývlt. Hovořil o probíhající výstavě hasičské filatelie v Poštovním muzeu v Praze – nejedná 
se bohužel o reprezentativní akci. Dále byla diskutována otázka vydávání publikací různými 
organizačními součástmi SH ČMS (sbory, okresní sdružení apod.) nebo i HZS, které 
vycházejí v omezeném nákladu, nebo jen jako interní tisky. Tyto publikace často obsahují 
zajímavé informace o historii hasičského hnutí, ale jsou velmi těžko dostupné a jejich obsah 
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tak může využít jen omezený okruh badatelů. Další informace o činnosti sekce filatelie a 
sběratelství podal Ladislav Dvořák. Sekce má momentálně 51 členů, z toho 3 zahraniční. 
V minulém období opustili řady sekce 2 členové: Vít Blaha a Oldřich Janouch. Členové sekce 
dále rozvíjejí bohaté publikační aktivity. 

V roce 2017 proběhnou 2 setkání sběratelů v CHH Přibyslav, členové sekce se budou 
podílet na akci na Hasičské pouti na sv. Hostýn, na Hasičských slavnostech v Litoměřicích, 
pokračovat bude vydávání zpravodaje. V jednání je uspořádání 5. mezinárodního setkání 
hasičských sběratelů (Letohrad).  

  O přípravě certifikace informoval Jiří Pátek. V této věci nenastal žádný posun. 
Potřebné dokumenty (kritéria pro hodnocení, protokol o hodnocení historické techniky) 
nejsou zatím přeloženy z němčiny do češtiny a nebyly tak ani publikovány. Problémem 
hodnocení je jeho organizační a finanční náročnost, což bude zřejmě velkou překážkou pro 
větší rozšíření mezinárodní certifikace mezi našimi sbory. Ani certifikace, které už proběhly, 
nejsou zatím dotaženy do konce. 

Vyhlášení témat soutěže kronikářů bylo dohodnuto zredukovat počet témat pro letošní 
ročník soutěže kronikářů a tematicky ji zaměřit ve shodě s tématem mezinárodního setkání 
historiků na hasičské soutěže. Byla vyhlášena 2 témata: „Historie a současnost hasičských 
soutěží“ a „Hasičské soutěže v současnosti (fotosoutěž)“. Jiří Pátek zajistil vyhlášení a 
zveřejnění témat v hasičských novinách. 

Josef Nitra podal informaci o přípravách 9. propagační jízdy SH ČMS. Jízda proběhla  
27. – 28. 5. 2017 z Jáchymova do Libochovic (okr. Louny). Dojezd byl 9. 6. do Litoměřic, 
kde jízda 10. 6. zahájí tamní Hasičské slavnosti. Celou jízdu absolvoval historický hasičský 
automobil SDH Libochovice a další historické skvosty. 

Ladislav Dvořák informoval o konání Svatováclavského hasičského koštu 23. 9. 2017 
a Sekání hasičských praporů ne jen pardubického kraje ve Svitavách a pozval členy rady na 
tuto akci. 

Jiří Pátek požádal členy rady o spolupráci na aktualizaci adresáře hasičských muzeí, 
který vede CHH Přibyslav. Je třeba opravit a doplnit kontakty na jednotlivá muzea, aby 
adresář zachycoval současný stav. 

Druhé jednání se konalo 27. října 2017 v CHH Přibyslav s tímto 
programem: 

 
1. Vyhodnocení XXV. mezinárodního setkání historiků  
2. Zhodnocení aktivit CHH Přibyslav včetně návštěvnosti 
3.  Zaměření činnosti ÚOR historie a muzejnictví na rok 2018  
4.  Informace o práci sekce filatelie a sběratelství 
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ORHM OSH Pardubice 
Správa o činnosti odborné rady Historie OSH Pardubice za rok 2017. 

Odborná rada se pravidelně schází na předem naplánovaných schůzkách, máme 
možnost se scházet u kolegů Hasičů v jejich zázemí, tyto schůzky tímto stylem praktikujeme 
už třetí rok a velice se osvědčily. 

V tomto roce jsme se začaly zabývat myšlenkou vytvoření a vydaní Almanachu SDH 
Pardubického okresu, tato myšlenka je časově tak náročná že v tom budeme pokračovat i 
v tomto roce 2018. 

Někteří členové se zúčastnili soutěže Historických hasičských stříkaček v Mělicích. 
Tato akce je na velké úrovni, díky panu Koubovi z Mělic. 

Členové se snaží získávat různé informace co se kde, od koho dozví, a rádi se na 
schůzkách pochlubí.  

                                                                                           Vladimír Urlich   

Stručný přehled akcí OORHM Ú.O. 
  V rámci kulturně společenské činnosti proběhlo 22. dubna setkání Zasloužilých hasičů a 
nositelů Řádu sv.Floriána okresu Ústí nad Orlicí v restauraci u Novotných v obci Mistrovice. 

Sál byl vyzdoben prapory celého okrsku, přítomní hasiči si mohli prohlédnout 
výstavku nejen historickou ale i současnou. Výstava kronik, fotografií z různých setkání, které 
připravují manželé Láskovi ze Skořenic nebo fotografie z činnosti SDH Mistrovice. 
Významný host tohoto setkání byl hejtman Pak Martin Netolický, který patří mezi pravidelné 
hosty těchto setkání. Zpestřením bylo vystoupení mladých hasičů, či vystoupení Moravské 
besedy. 

O zachování hasičské tradice se zasloužili hasiči SDH Králíky, kdy byla 6. května 
obnovena Hasičská pouť na Hoře Matky Boží na Hedeči v Králíkách. 

10. června se delegace SDH Choceň zúčastnila Hasičských slavností v Litoměřicích. 
Slavnostní průvod historické a moderní techniky na výstaviště z Mírového náměstí trval přes 
dvě hodiny. Zážitek to byl opravdu nezapomenutelný. 

Městské muzeum v Žamberku uspořádalo výstavu „140 let od svěcení praporu SDH   
Žamberk“. Vernisáž výstavy se konala 3. září a výstava trvala do 8. října. Samotná výstava 
reprezentovala bohatou historii Sboru dobrovolných hasičů v Žamberku. Kromě množství 
fotografií, předmětů a uniforem byla také doplněna o vzácnou soukromou sbírku hasičských 
řádů a vyznamenání pana Aloise Tacla z Letohradu. 

                                                                                       František Kubík 
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Činnost rady historie OSH Chrudim v roce 2017 
Členové odborné rady historie se zúčastňovali různých akcí spojených s oslavami sborů 

v okrese i mimo něj. 
ORH se již tradičně zúčastnila Dne otevřených dveří v Topoly a pomáhala s organizací 

po celý den. Akce se konala 19. 5. 2017. 
Členové ORH se během roku zúčastnili také Srazu parních stříkaček ve Svojanově 3. 6. 

2017.  
Ve dnech 8. – 10. 6. 2017 Hasičských slavností v Litoměřicích, kterých se zúčastnily 

sbory z Topole, Ronova nad Doubravou, Nasavrk a Trhové Kamenice.  

Dne 7. 9. 2017 jsme navštívili Stratílkovu expozici v městském muzeu ve Vysokém 
Mýtě. 

Dne 16. 9. 2017 členové ORH navštívili muzeum v Žamberku, kde se konala výstava 
hasičských medailí pana Aloise Tacla. 

Mimo těchto akcí jsme doplnili Knihu cti zasloužilých hasičů o hasiče, kterým byl 
udělen titul v roce 2016 aa 2017. 

Postupně zpracováváme almanach hasičských praporů v okrese Chrudim. 

Dále jsme vypracovali zápis Kroniky KSH Pardubice za rok 2017. 

Pecka František   

Jednání Okresní odborné rady pro historii a muzejnictví při OSH 
Svitavy konané dne 16. ledna 2017 s tímto programem: 

 
1. Informace o práci sekce filatelie a sběratelství Informace ze Shromáždění delegátů 

SDH okresu Svitavy 11. listopadu 2016 v Dolním Újezdě 
2. Informace ze Shromáždění starostů OSH a KSH 22. října 2016 v Přibyslavi 
3. Informace o mezinárodních rozhovorech 5. – 8. října 2016 v Přibyslavi 
4. Stav dokončení Almanachu o praporech a charakteristiky SDH. Palčivé téma již 

sedmým rokem. 
5. Zmapování staré techniky v okrese Svitavy, stav návratnosti katalogových listů 

s historickou technikou 
6. Setkání a svěcení Praporů v Bystrém 17. září 2016 – hlavní událost 
7. Informace z výročí SDH v našem okrese 
8. Soutěž kronikářů, vyhodnocení 
9. Rozdělení okrsků jednotlivým členům rady a členům VV OSH 
10. Stručná informace VIII. propagační jízdy SH ČMS, která vedla Jihočeským a 

Jihomoravským krajem 
11. Promítání filmu – 130. výročí SDH Telecí 
12. Různé 
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Bod 1 a 2 – K těmto prvním dvěma bodům programu ORH podal zprávy starosta OSH 
Svitavy p. Jan Soural. Připomenul hlavní body své zprávy, kterou přednesl na Shromáždění 
zástupců SDH     11. 11. 2016 v Dolním Újezdě (školení hospodářů sborů, soutěže v požárním 
sportu, prapor OSH Svitavy, soutěž PO očima dětí, …). Pokračoval krátkou informací 
z průběhu Shromáždění starostů OSH a KSH 22. 10. 2016 v Přibyslavi. Zde byl projednán 
rozpočet SH ČMS, byl schválen dodatek ke stejnokrojovému předpisu – lodička, přečíslování 
členské evidence. 

Bod 3 – Na zámku v Přibyslavi se 5. – 8. října 2016 uskutečnily mezinárodní rozhovory o 
historii hasičství, věnované motorizaci hasičských sborů. Komentář k tomuto setkání podal p. 
Ladislav Dvořák.  

Bod 4 – Velký časový prostor v jednání odborné rady byl opět věnován problémům 
v doplnění podkladů pro okresní Almanach o praporech a charakteristikách sborů.  Veškeré 
nedostatky po okrscích sděloval p. Josef Černý. Znovu byl doplňován plán spolupráce členů 
výkonného výboru a ORH pro zajištění zlepšení tohoto potřebného úkolu. Ten je splněn zatím 
v šesti okrscích.  

Bod 5 – Vedení OSH Svitavy ani odborná rada historie neobdržela žádný vyplněný 
tiskopis, kterým by se mělo podařit zmapovat historickou hasičskou techniku ve sborech 
v našem okrese.  

Bod 6 – Velkou událostí OSH Svitavy v roce 2016 bylo setkání hasičských praporů 
okresu Svitavy 17. září v Bystrém. Celý průběh slavnosti hodnotili Vratislav Dittrich, Jan 
Soural a Ladislav Dvořák. Celé slavnostní odpoledne od přivítání u radnice města, svěcení 
praporů v kostele, kulturního programu a organizačním zajištěním byl hodnocen za velmi 
zdařilý. Podařila se uskutečnit velmi kvalitní spolupráce OSH Svitavy, Města Bystré a 
farnosti Bystré, bysterského hasičského sboru i sborů bysterského okrsku. Jaroslav Šimon 
obdržel od vedení OSH Svitavy Pamětní list, kterým byla oceněna jeho organizační pomoc 
pro průběh slavnosti.  

Bod 7 – Krátkou zprávu o významných výročích ve sborech v roce 2016 sdělil p. Jan 
Soural.  

Bod 8 – Vedoucí ORH p. Ladislav Dvořák poděkoval členům naší odborné rady p. 
Michalu Počkovi a Oldřichu Kladivovi za úspěšné reprezentování našeho OSH v celostátní 
kronikářské soutěži.  

Bod 9 – Byl při jednání společně řešen s bodem č. 4. Přetrvávající nedostatky jsou 
zveřejněny na webových stránkách OSH i KSH.  

Bod 10 – O průběhu VIII. propagační jízdy SH ČMS a její trasy Jihočeským a 
Jihomoravským krajem i kouskem krajem Vysočina stručně členy odborné rady seznámil p. 
Ladislav Dvořák. Zároveň, nás přítomné, pozval na velké červnové hasičské události v roce 
2017 – 7. hasičské slavnosti v Litoměřicích a 14. ročník veletrhu PYROS v Brně.  

Bod 11 – Různé 

Členové odborné rady p. Jaroslav Šimon a Oldřich Kladivo přivezli k nahlédnutí zajímavé 
historické materiály: Jaroslav Šimon předložil zpracovaný Almanach hasičských praporů na 
okrese Benešov, zároveň nám předal pozvánku na 121. Hasičský ples 10. února 2017 
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v Telecím. Oldřich Kladivo předložil dokument Historie okrsku č. 2 OSH Svitavy – Dolní 
Újezd, včetně zpracované historie jejich sborů a praporů. Přivezl také, dnes již dvě knihy, - 
Přehled Zasloužilých hasičů OSH Svitavy, včetně fotodokumentace z již uskutečněných 
čtrnácti setkání „Zasloužilých hasičů“ v rámci KSH Pardubického kraje.  

Josef Černý informoval přítomné členy ORH OSH Svitavy o předání mnoha hasičských 
písemností Okresnímu státnímu archivu se sídlem v Litomyšli. Tím jsou písemnosti z doby již 
od roku 1960 uloženy na bezpečném a dostupném místě. Zároveň navrhl, aby byl zpracován 
dokument o průběhu slavnosti 17. září 2016 v Bystrém (Vratislav Dittrich, Jan Soural, 
Jaroslav Šimon). A protože to byla výjimečně významná a úspěšná událost uložit tento zápis 
také do Státního archivu v Litomyšli. 

Na úrovni KSH Pardubického kraje vznikla myšlenka zavést tradici setkávání hasičských 
praporů celého Pardubického kraje. Uspořádání by se zajišťovalo střídavě ve čtyřech okresech 
kraje. Jan Soural dal návrh, začít na Svitavsku, konkrétně v Bystrém, kde vznikla velká 
zkušenost a k uspořádání jsou velmi dobré podmínky. Navrhl začít s organizací této slavnosti 
setkávání hasičských praporů až v roce 2018. Tento návrh zůstává pro ORH otevřený. 

Bod 12 – Závěrečným bodem jednání ORH bylo promítání filmu z velké oslavy 
v Telecím, kde 3. září 2016 místní hasičský sbor slavil 130. výročí založení. Celý filmový děj 
slavnosti slovem doprovázel p. Jaroslav Šimon. 

Jednání Okresní odborné rady pro historii a muzejnictví konané  

dne 10. července 2017 se zabývalo tímto programem: 

1. Informace ze shromáždění starostů 22. 4. v Přibyslavi – starosta OSH Svitavy pan Jan 
Soural 

2. Stav dokončení almanachu o praporech a charakteristice SDH 
3. Zmapování staré hasičské techniky v okrese Svitavy  
4. Setkání hasičských praporů ve Svitavách 23.9.2017 u příležitosti Svatováclavského 

koštu vína – pan Pavel Říha 
5. Soutěž kronikářů 
6. Zpráva z jednání ÚORHM v Bílých Poličanech – pan Ladislav Dvořák 
7. Stručná informace z IX. propagační jízdy SH ČMS, která vedla přes Západní Čechy 
8. Promítnutí filmu – Setkání hasičů a žehnání praporů v Bystrém 17. 9. 2016 

Minutou ticha byla uctěna památka významného hasiče, funkcionáře OSH Svitavy a 
vedoucího AZH OSH Svitavy pana Josefa Černého. 

Bod 1 – Starosta OSH Svitavy Jan Soural podal zprávu ze shromáždění starostů OSH 
z 22. dubna 2017 v Přibyslavi. Zdůraznil některé body jednání:  PO očima dětí, soutěže, 
vzdělávání, dotace, EET, změny stanov u revizní rady sborů. Upozornil na nový Dotační 
program pro Pardubický kraj platný od 1. července 2017. Připomenul, že žádost na dotace 
(výchovná, vzdělávací a preventivní činnost, soutěže, slavnosti a výročí, …) pro druhé 
pololetí roku je třeba podat do 31. srpna 2017. O přidělení dotací bude komise rozhodovat 
v měsíci září 2017. 
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Bod 2 – Byl projednáván stav dokončení Almanachu o praporech a charakteristikách 
SDH. Doplněn byl okrsek č. 7 Bystré, je kompletní (předány doplňující doklady SDH 
Hartmanice, Předměstí a Hasičského sboru Svojanova – člen ČHJ). 

Bod 3 – Ke zmapování staré hasičské techniky v okrese Svitavy byl předán katalogový 
list a fotografie „Parničky z roku 1908“ ze Svojanova. Písemnosti přebíral pan Oldřich 
Kladivo.  

Bod 4 – Pan Pavel Říha podal podrobné informace ke konání Svatováclavského 
hasičského koštu 23. září 2017 ve Svitavách a pozval členy ORH na tuto akci. Z jeho zprávy 
vybráno: slavnost hlavně podpořil starosta MěÚ Svitavy Mgr. David Šimek, 
spoluorganizátory se staly OSH Svitavy a KSH Pardubického kraje a Město Svitavy. Pan 
Říha seznámil přítomné členy s hlavním a doprovodným programem. Slavnost bude 
požehnána svitavským panem děkanem P. Václavem Dolákem. Sborům budou předány 
pamětní listy a k praporům pamětní stuhy. Do sborů budou zaslány pozvánky k účasti i žádost 
k zaslání návratky. Slavnosti vína doplní současná i historická hasičská technika, upoutávky 
pro děti, mnoho stánků. Hlavní oslava se bude odehrávat v horní části na náměstí Míru. Pro 
vedení oslav byl ustanoven štáb, který tvoří pánové Pavel Říha, Jan Soural, Josef Tichý, 
Jaroslav Šimon. 

Bod 5 – Soutěž kronikářů v roce 2017 bude mít dvě témata :  Historie a současnost 
hasičských soutěží a Hasičské soutěže v současnosti – fotosoutěž. Bližší informace budou 
zveřejněny v Hasičských novinách.  

Bod 6 – Členové ORH vyslechli zprávu pana Ladislava Dvořáka z jednání ÚOR 
historie a muzejnictví SH ČMS ze dne 12. dubna 2017 v hotelu Zámek Bílé Poličany. Před 
jednáním členové ÚOR navštívili Hasičské muzeum ve Velkých Svatoňovicích a expozici 
vojenského muzea v Malých Svatoňovicích. Průběh jednání ÚOR řídil pan Jiří Pátek, 
přítomen byl starosta KSH Královéhradeckého kraje pan Jiří Orsák. Stručně uvádím program 
jednání: - seznámení s výroční zprávou SH ČMS a výroční zprávou CHH za rok 2016, 
informace k přípravě XXV. mezinárodního setkání historiků v Přibyslavi, informace 
k přípravě 5. mezinárodního setkání hasičských sběratelů 23. září 2017. 

Bod 7 – Ladislav Dvořák sdělil průběh 9. propagační jízdy SH ČMS ve dnech                      
26. – 28. května 2017, která probíhala v Západních Čechách přes Krušné hory (Boží Dar, 
Klínovec, města Litvínov, Teplice). Propagační jízda končila v Litoměřicích, byla promítnuta 
krátká ukázka z této velkolepé hasičské slavnosti.  

Bod 8 – Členové ORH shlédli film „Setkání hasičů a žehnání praporů 17. září 2016 
v Bystrém“. Filmový dokument o této významné slavnosti zásluhou pánů Ladislava Dvořáka 
a Josefa Kamínka je velmi kvalitní a historicky cenný. Autorům patří vyjádřit upřímné 
poděkování. 

Bod 9 – Na podnět a rozhodnutí VV OSH Svitavy členové odborné rady souhlasili se 
jmenováním pana Michala Počky novým vedoucím Aktivu Zasloužilých hasičů OSH Svitavy. 
Aktiv ZH jmenoval jeho zástupcem pana Oldřicha Kladivo.  

Všechny body programu jednání odborné rady doplňovala průběžná diskuse.  

Celý průběh zasedání odborné rady OSH Svitavy probíhal v přátelském duchu, 
všechny body jednání byly splněny. 
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Znovu připomínám, je třeba spolupracovat s hasičskými muzei a okresními archivy, 
které stále nachází pochopení v mnoha místech naší republiky. Muzeum má za úkol 
shromažďovat a uchovávat staré hasičské předměty pro budoucnost, aby se veřejnost, 
badatelé i zájemci o tuto tématiku mohli poučit o jejich vývoji a historii. 

Připomínejme si kořeny a historii hasičství. Nechť se nám společné hasičské dílo daří. 

Ušlechtilý odkaz zakladatelů, ve spojení s poctivou prací každodenní současnosti, je 
naše budoucnost!  

Hasiči patřili a patří svým specifickým postavením ve společenském životě k pevné 
součásti národního společenství České republiky a na to můžeme být všichni právem hrdi. 

Plán práce 
Krajské odborné rady historie a muzejnictví 

Krajského sdružení hasičů SH ČMS Pardubice na rok 2018 

Jednání Odborné rady historie  KSH Pardubice bude probíhat v plánovaných 
termínech pokud možno v prostorách určených KSH před jednáním  KSH  Pardubice  

1) Pokusit se postupně zpracovávat historii hasičstva ve sborech, okrscích, okresech a 
následně v kraji Pardubice 

2) Napomáhat sborům dobrovolných hasičů při zpracovávání jejich historie, zapálené 
historiky a sběratelé přizvat do rady a podělit se s nimi o jejich vědomosti a znalosti. 

3) Dokumentovat paměti zasloužilých hasičů, starších členů SH ČMS a všech občanů, 
kteří se zajímají o historii hasičstva 

4) Metodicky pomáhat při rekonstrukcích staré hasičské techniky, získáváním materiálů 
a podkladů pro rekonstrukce techniky z archívů i ze soukromých sbírek. 

5) Spolupracovat se sběrateli, filatelisty a MC Přibyslav 
6) Pokusit se zmapovat historickou hasičskou techniku v okresech a následně v kraji.  
7) Uspořádat charakteristiky všech SDH v okresech a postupně v kraji Pardubice a 

vytvořit fotodokumentace a popisy praporu. 
8) Systematicky působit na zasloužilé hasiče a zapojovat je do činnosti při práci na 

získávání historických materiálů a usilovat o jejich záchranu. 
9) Získávat členy SDH pro spolupráci s Odbornou radou historie v okresech a KSH 

Pardubice  
10) Metodicky řídit vedoucí OORH jednotlivých okresů  

 
 Bez historie není současnost, přítomnost ani budoucnost. 

 

   

          

 Vedoucí Odborné rady historie 

                    Ladislav Dvořák 
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Zpráva o činnosti krajské odborné rady hasičských soutěží. 

V roce 2017 pracovala krajská odborná rada hasičských soutěží v tomto složení. Markéta 
Oprchalská, Josef Jiruše, Ladislav Tomiška a Václav Skalický. Každý okres má tedy v odborné 
radě svého zástupce.  Protože nemá rada hasičských soutěží žádné rozhodovací pravomoci, zbylo 
na radu pouze vypracování organizačního zabezpečení krajského kola v požárním sportu. Protože 
pořadatelem krajského kola bylo okresní sdružení hasičů v Chrudimi, sešla se rada s pořadateli 
přímo na stadionu a na místě se dohodli všechny podrobnosti, potřebné pro zabezpečení hladkého 
průběhu celé soutěže. Podmínky postupu do krajského kola z jednotlivých okresů určilo vedení 
krajského sdružení hasičů takto. Pokud se okresního kola v požárním sportu zúčastní jedno až čtyři 
družstva, postupuje jedno družstvo. Pokud se v okresním kole zúčastní pět až devět družstev, 
postupují dvě družstva a pokud závodí deset a více družstev potom postupují tři družstva.    Protože 
se v posledních letech soustřeďují družstva hasičů spíše na pohárové soutěže je účast družstev 
hasičů v okresním kole požárního sportu stále menší. Hasičům se nechce běhat stovky ani štafety a 
stačí jim pouze požární útoky. Proto se krajského kola v požárním sportu nezúčastnilo ani jedno 
družstvo mužů a žen z okresu Pardubice. Z okresu Ústí nad Orlicí přijelo do Chrudimi závodit 
pouze po jednom družstvu a z okresu Chrudim po dvou družstvech mužů a žen. Nejvíce družstev 
měl v krajském kole okres Svitavy. Tři družstva mužů a dvě družstva žen.  

Mezi muži byli nejlepší závodníci ze Zbožnova z okresu Chrudim a mezi ženami si vítězství 
odvezli ženy z Kamence. Obě družstva tak reprezentovali kraj Pardubice na mistrovství republiky 
v Praze. Závodníci Zbožnova zvítězili a stali se mistry republiky pro rok 2017. Ženy z Kamence 
obsadili deváté místo. Nutno dodat že družstvo žen z Kamence nemělo ani jednu závodnici z jiného 
sboru dobrovolných hasičů. Pokud se týče jiných družstev, tak skoro všechna družstva byla 
sestavena z lepších závodníků z celé České republiky. Je pravda že to umožňuje přestupní řád, ale 
je potřeba ještě přestupní řád dopracovat. Je běžnou praxí, že v okresním kole v požárním sportu je 
v těchto družstvech úplně jiná sestava než v kole krajském a na mistrovství republiky.  

V loňském roce se generální ředitelství Hasičského záchranného sboru začalo zabývat 
novelizací pravidel požárního sportu. Přesné znění pravidel by mělo vyjít ještě před zahájením 
hasičské sportovní sezony. Pravidla by měla být shodná s pravidly mezinárodními, ale velké změny 
by nastat neměly.  

V seriálu závodů zařazených do Českého poháru v bězích na sto metrů s překážkami jsou 
pro rok 2018 pouze čtyři závody.  V Jaroměři bude Hřibojedská stovka, dále v Ostravě, Bludově a 
v Kamenci. Do celkového pořadí Českého poháru se bude každému závodníkovi započítávat 
nejlepší výsledky ze tří závodů. Dále platí, že na mistrovství republiky budou mít právo startu 
závodníci, kteří nebudou nominováni do sestav družstev a v sezóně Českého poháru se umístí na 
předních místech a budou vyzváni sdružením hasičů (Michal Kolka ). Měl by se také vyhlásit 
absolutně nejlepší dosažený čas celého seriálu Českého poháru v každé kategorii, ať už 
v základních kolech, nebo ve finále.  

Tímto končí zpráva o činnosti odborné rady hasičských soutěží za rok 2017. Pro rok 2018 
Vám všem přejeme hodně zdraví a sportovní úspěchy. 
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Výsledky  Pardubický kraj 2017 
Krajské kolo MH 

     Družstva 
  

Běh na 60 m 
   1 Dolní Dobrouč UO mladší žáci 1 Kábele Ondřej Skuteč 

2 Skuteč CR 
 

2 Šulc Martin Seč 
3 Holice PU   3 Konečný Matouš Seč 
4 Svatý Jiří UO mladší žákyně 1 Bendová Anna Komárov 
5 Letohrad - Kunčice UO  2 Hrušová Adéla Lukavice 
6 Zderaz CR   3 Zavoralová Karolína Skuteč 
7 Čeperka PU starší žáci 1 Bubeníček Lukáš Skuteč 
8 Lukavice CR  2 Pavel Filip Bohousová 
9 Pomezí SY   3 Vobejda Tomáš Skuteč 

10 Horní Roveň PU starší žákyně 1 Bartošová Petra Svatý Jiří 
11 Desná SY  2 Slezáková Tereza Skuteč 
12 Pustá Rybná SY   3 Haufová Zuzana Lukavice 

   
   

 Krajské kolo dorost 
 

   
 Družstva dorostenci 

 
Jednotlivci 

 
 

 1 Široký Důl SY mladší 1 Šváb Vojtěch Kamenec 
2 Jevíčko SY   2 Šlezinger Jaroslav  Ostřetín 
3 Pomezí SY   3 Kristek Michal Lukavice 
4 Bohousová UO střední 1 Bubeníček Lukáš Skuteč 

   
  2 Horníček Daniel Svatý Jiří 

   
  3 Novák Josef Kamenec 

   
starší 1 Rajnet Matěj Dolní Dobrouč 

   
  2 Dvořáček Štěpán Dolní Dobrouč 

   
  3 Zerzán Lukáš Choltice 

     
 

 Družstva dorostenky 
 

Jednotlivkyně 
 

 
 1 Skuteč CR mladší 1 Holečková Libuše Lukavice 

2 Kamenec SY   2 Kusá Kateřina Desná 
3 Čeperka PA   3 Hejl Snadra Dolní Čermná 
4 Jevíčko SY střední 1 Haufová Zuzana Lukavice 
5 Svatý Jiří UO   2 Binková Denisa Horní Roveň 
6 Štěpánov CR   3 Krejsová Marie Letohrad-Kunčice 
7 Dolní Dobrouč UO starší 1 Kulhavá Daniela Horní Čermná 
8 Mistrovice UO   2 Lešikarová Markéta Dolní Čermná 
9 Pomezí SY   3 Pirklová Marta Černovír 
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Výsledky MČR Plamen a dorost 
 

Dorost jednotlivci 
  PLAMEN  4   Dolní Dobrouč UO mladší 3 Šváb Vojtěch Kamenec 

Dorostenci 2   Široký Důl SY střední 3 Bubeníček Lukáš Skuteč 
Dorostenky 6   Skuteč CR starší 7 Rajnet Matěj Dolní Dobrouč 

   
mladší 4 Holečková Libuše Lukavice 

   
střední 7 Haufová Zuzana Lukavice 

   
starší 14 Kulhavá Daniela Horní Čermná 

 
 
Krajské kolo v PS 

     Muži 
      Družstva 
   

100m  
 1 Zbožnov CR 

 
1 Lidmila Martin Zbožnov 

2 Široký Důl SY 
 

2 Škodný Jiří Zbožnov 
3 Desná SY 

 
3 Paulíček Stanislav Široký Důl 

4 Krouna CR 
 

4 Flídr Karel Široký Důl 
5 Osík SY 

 
5 Mládek Josef Zbožnov 

6 Lukavice UO 
    

       Ženy 
      Družstva 
   

100m  
 1 Kamenec SY 

 
1 Drašarová Iveta Kamenec 

2 Rychnov CR 
 

2 Nováková Vendula Kamenec 
3 Desná SY 

 
3 Knettigová Michaela Rychnov 

4 Štěpánov CR 
 

4 Šauerová Petra Desná 
5 Horní Čermná UO 

 
5 Šimková Anna Desná 

       
       Výsledky MČR PS 

     Muži 1   Zbožnov CR 
 

3 Martin Lidmila Zbožnov 
Ženy 9   Kamenec SY 

 
35 Iveta Drašarová Kamenec 
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Superpohár hejtmana PaK 
     Muži 

   
Mladší žáci 

 1 Choltice PA 
 

1 Bystré SY 
2 Široký důl SY 

 
2 Komárov PA 

3 Morašice  CR 
 

3 Letohrad UO 

    
4 Zderaz CR 

       Ženy 
   

Starší žáci 
 1 Hrobice PA 

 
1 Zderaz CR 

2 Desná SY 
 

2 Široký důl - Lubná SY 
3 Rychnov CR 

 
3 Dolní Dobrouč UO 

4 Letohrad - Červená UO 
 

4 Holice PA 

       Dorostenci 
      1 Jevíčko SY 

    
       Dorostenky 

      1 Jevíčko SY 
    2 Čeperka PA 
    

       
       Zajímavost: Mladí hasiči z Dolní Dobrouče se stali přeborníky ČR v disciplíně ZPV 

  

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



  



DROBNOSTI,

bez kterých se

NEOBEJDETE

Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.
V Telčicích 249

533 12 Chvaletice
Tel.: +420 466 985 890–2

Fax: +420 466 985 367
Mobil: +420 602 661 103

E-mail: offi ce@phhp.cz

www.phhp.cz
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Váš spolehlivý partner dodává: 

 izolační vzduchové dýchací přístroje s otevřeným okruhem 

 izolační kyslíkové dýchací přístroje s uzavřeným okruhem 

 sebezáchranné prostředky - únikové masky, kukly, dýchací přístroje, apod. 

 lehké filtrační dýchací prostředky – masky, filtry, respirátory, … 

 profesionální potápěčská technika  

 vysokotlaké vzduchové kompresory, kyslíkové plničky, zařízení pro míchání nitroxových směsí, 
vysokotlaké rozvody, plnící stanice (na klíč) 

 kompletní vybavení dílen chemicko-technické služby na klíč, včetně zkušebních a měřících 
zařízení (dynamické zkušební stolice, měřící skříňky, …) 

 trenažéry a cvičné polygony pro výcvik uživatelů dýchací techniky (na klíč) 

 ochranné přilby a příslušenství 

 profesionální komunikační systémy „Hands free“  

 ochranné obleky - protichemické, proti sálavému teplu, proti hořlavinám, proti páře, … 

 přetlakové filtroventilační systémy pro: ochranné kryty, stany, kontejnery, vozidla 

 termokamery pro zachranářské i průmyslové využití 

 přenosné detektory plynů: detekční trubičky, elektrochemické detektory, detektory výbušných 
par a plynů, detektory bojových otravných látek 

 stacionární systémy pro detekci: toxických látek, výbušných par a plynů, bojových látek 

 přenosné přístroje pro měření alkoholu v dechu 

 
 

 

 

 

 

 vlastní značkové servisní a skladové zázemí, poradenství, oblastní smluvní servisní střediska, 
smluvní mobilní servis, školící středisko 

 

Podrobné informace Vám rádi poskytneme na adrese : 
 

Dräger Safety s.r.o. 

Obchodní 124 

251 01 ČESTLICE 

 

tel.prodej : 272 011 851  e-mail :  prodej@draeger.com 

 272 011 852               servis@draeger.com 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

Jsme komplexní pojišťovna pro každého s bohatou produktovou nabídkou : 

 

- občanské pojištění (nemovitosti, domácnosti, odpovědnost za škodu) 

- povinné ručení pro motorová vozidla 

- havarijní pojištění motorových vozidel 

- úrazové pojištění 

- pojištění nevýrobních organizací, občanských sdružení 

- pojištění majetku obcí a měst 

- pojištění podnikatelských aktivit a středních firem 

- cestovní pojištění do zahraničí 

 

Hasičská vzájemná pojišťovna … jistota, které důvěřoval už Váš děda ! 

           (založeno 1900, činnost obnovena v roce 1991) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

informační linka  844 114 411 
www.hvp.cz 

 

Pobočky: 
pro kraj Pardubický a Vysočinu :   pro kraj Pardubický a Královehradecký: 
Žďár nad Sázavou, Komenského 1   Jičín, Denisova 585 
591 01 Žďár nad Sázavou 3    506 01 Jičín 
tel. a fax : 566 624 561, 566 621 139     tel: 493 541 205-6 
email : zdarns@hvp.cz    e-mail: jicin@hvp.cz 

http://www.hvp.cz/
mailto:zdarns@hvp.cz
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