
Sestry a bratři hasiči, vážení hosté 
 
Když jsem zde před rokem hovořil o ochraně obyvatelstva, řekl jsem, že k realizaci záměrů 
našeho Sdružení ještě zbývá učinit mnoho kroků. Některé z nich již byly učiněny v letošním 
roce a mnoho jich ještě čeká. Rovněž jak jsou postupně naplňovány, dochází k dalšímu 
upřesňování původních představ s ohledem na prostředí a situaci, ve které se nacházíme. 
 
Na jednání (Ustřední odborné rady ochrany obyvatelstva) UOROO dne 23.2.2011 bylo 
rozhodnuto o konání semináře k zabezpečení přípravy členů SDH v oblasti ochrany 
obyvatelstva. Ten proběhl v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích (u Opavy)  ve 
dnech 20.-21.května. Jedním z bodu jednání byla i diskuse k materiálu nazvaném „ Metodika 
a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva“. Tento 
materiál byl předložen k veřejné diskusi již v březnu letošního roku a i vy a vaši členové jste 
tak měli možnost vyjádřit své návrhy a připomínky. Mírně upravený text této Metodiky 
schválil VV SH ČMS na svém jednání dne 16.června   jako usnesení č. 38/2011 a je přístupný 
na webu Sdružení.  

Ústřední odborná rada OO v zápise ze svého jednání dne 12.10. uvádí, že důležitá je 
především  konkretizace činnosti v obcích při mimořádných událostech, rozsah a obsah 
zpracovávané dokumentace a využitelnost našich (připravených) členů v této činnosti obcím 
pomáhat. K tomu je potřebné projednat tyto záležitosti nejen s GŘ, ale především s  HZS 
krajů, které by měly být odborným gestorem pro tuto činnost a provádět největší rozsah 
přípravy členů SHČMS nejen v rámci školení členů JSDHO. 

Proto je v plánu činnosti Ústřední odborné rady OO na rok 2012 vytvoření dokumentu  
„Metodický pokyn SHČMS k provádění přípravy k získání odbornosti v oblasti ochrany 
obyvatelstva. Protože jsme v této oblasti úzce svázáni s HZS ČR  ať již vzděláváním lektorů 
nebo obsahem přípravy, musí být zpracován souběžně s materiály GŘ HZS. 

Dalším významným dokumentem v této oblasti by mělo být vydání pomůcky – „Postup 
starosty obce při řešení mimořádných událostí“  která by byla určena jednak pro obce a 
hlavně jako návod při přípravě členů Sdružení. Na duben příštího roku se plánuje další 
seminář v Centru Hasičského Hnutí Přibyslav na téma „Příspěvek SDH k řešení 
mimořádných událostí v obci“. 

Takové jsou tedy ve stručnosti následné kroky našeho Ústředí pro další období. Jak 
z dokumentů plyne, ukazují se mnohé skutečnosti, se kterými původní plány opomněly 
počítat.  

Ke změnám či postupnému vytváření nové koncepce ochrany obyvatel dochází již více než 
deset let. Na to mnohé jiné organizace zareagovali výrazně lépe a pružněji než naše Sdružení 
a mají před námi velký náskok. Získávají granty, vytváří příručky, vychovávají si lektory, 
provádí osvětovou činnost a získávají nové a nové praktické zkušenosti. Proto neočekávám, 
že prosadit se na tomto poli by bylo jednoduché. Velmi těžko budeme dnes hledat něco 
nového, čím bychom mohli přispět. Není podstatné, jak je naše Sdružení velké a rozšířené a 
také není podstatné zda k ochraně obyvatelstva máme ze své podstaty blízko. Důležité je to, 
zda máme lidi, kteří jsou schopni připravit konkrétní program a hlavně zda jsme schopni ho 
v každém sboru realizovat. A to může být velmi obtížné. 

Druhým významným faktorem, který přispěl ke zpomalení je náročnost Ochrany obyvatel 
z hlediska odborné přípravy i praktického provádění. Je třeba si uvědomit, že jsme občanské 
sdružení bez jakýchkoli pravomocí či odpovědnosti. Kdežto Ochrana obyvatel je v plné 
kompetenci a zejména odpovědnosti státu v zastoupení Obcí, starostů a zastupitelstev ze 



strany nejnižších správních orgánů a Hasičského záchranného sboru jako odborného orgánu a 
rovněž výkonného orgánu při záchranných pracích. 

Z těchto důvodů tedy plyne, že na ochranu obyvatel jsou po této stránce připravováni členové 
jednotek. My jako Sdružení nebo Sbory tedy můžeme nabídnout pomocnou ruku jak HZS při 
této přípravě, tak i obcím při přípravě na mimořádné události tak i při šíření informací mezi 
obyvatelstvem. Těžko si ale můžeme nárokovat určité privilegované postavení, jak bylo 
původně zamýšleno. 

Krajská odborná rada OO Plzeňského kraje i naše Okresní sdružení za současného stavu stále 
vidí jako optimální rozšířit o ochranu obyvatel praktickou činnost preventistů našich sborů a 
úzce spolupracovat s odbornými radami prevence. V současnosti je k dispozici dostatek 
materiálů jiných organizací než jsou pomůcky našeho Sdružení i materiálů Hasičského 
záchranného sboru, které lze k činnosti využít. Nedostatek je zatím spíše v tom, že nevíme jak 
je používat. Podle dostupných informací se snad nejdále dostali v sousedním okrese Plzeň-
sever, kde pořádají přednášky na toto téma spolu s požární prevencí a zdravotní přípravou a 
zaznamenali účast více než 500 osob a značný zájem. U nás zatím nemáme zpracovanou 
žádnou osnovu konkrétní přednášky ani žádný soubor podkladů a zatím nikoho, kdo by byl 
připraven takovou vzorovou přednášku provést. Na jednání Krajské odborné rady obyvatel  
23.listopadu v Malém Boru jsme se tedy rozhodli navrhnout spolupráci územním odborům 
HZS při přednáškové či jiné podobné činnosti směřované k obyvatelstvu, kdy Sbory nebo 
Okrsky by zajistili pořadatelské náležitosti a odborníci z HZS ve spolupráci s místními veliteli 
jednotek by zajistili část náplně, která by se týkala Ochrany obyvatel. 

Tím by to ale nemělo skončit, protože činnost ve vztahu k obyvatelstvu je pouze jedním 
okruhem. Zůstávají další dva. Tím je spolupráce přímo s představiteli obcí a s jednotkami 
obcí a HZS při odborné přípravě. 

Spolupráce našich sborů po odborné stránce s obcemi je teprve v plenkách, protože 
předpokládá významnou odbornou zdatnost našich členů a ta zatím neexistuje a nikdo dosud 
není schopen určit konkrétní témata spolupráce. 

Lépe vidím spolupráci jednotek a místních územních odborů HZS. Zde můžeme působit jako 
zprostředkovatel návrhů směřujících oběma směry k lepší odborné připravenosti, zajímavosti 
i popularitě tohoto vzdělávání. Také prostřednictvím Sdružení se členové a velitelé jednotek 
mohou podílet na své odborné přípravě a na odborné přípravě svých podřízených a 
vyhledávat konkrétní témata a praktické případy ze svého okolí, které považují za užitečné. 
Nelze opominout ani to, že již dnes jsou velitelé jednotek proškoleni alespoň ze základních 
činností ochrany obyvatel a tak mohou své znalosti nabídnout svým zřizovatelům, tedy 
obcím. Zde tedy plní něco podobného, co se předpokládá, že budou v budoucnu plnit v širším 
rozsahu i jiní odborníci našeho Sdružení. 

To tedy bylo stručné shrnutí dění v oblasti Ochrany obyvatel v letošním roce. Pokud k ní máte 
nějaké připomínky, náměty či návrhy, neváhejte se obrátit na mě či přímo na členy rady 
prevence.  

Děkuji za pozornost 

 

 

 



Informace o provozu webu OSH 

 

Návštěvnost v loňském roce postupně rostla, jak rostlo povědomí o tomto informačním 
nástroji našeho okresního sdružení. Letošní návštěvnost dosáhla vrcholu v červnu, kdy jsme 
zaznamenali více než 2000 návštěv. Od té doby zaznamenáváme trvalý pokles na 800 návštěv 
v září a 700 návštěv v říjnu. To je sice stále více, než na počátku roku, ale odliv návštěvníků 
je výrazný. 

Celkem je zde rovná stovka článků. Z toho jich bylo publikováno  41 v loňském roce, 40 
v prvním pololetí letošního roku a 9 do dnešního dne. 

Ke článkům je připojeno celkem 140 příloh dokumentů, z toho 59 v loňském roce, 61 
v prvním pololetí letošního roku a 20 do dnešního dne. 

Vzorně si počíná Odborná rada mládeže, která pravidelně zveřejňuje zápisy ze svých jednání i 
informace ze své činnosti a rovněž také Okresní kontrolní a revizní rada.. 

Nově byla zřízena sekce Rozhodčí s informacemi zejména pro rozhodčí a pořadatele soutěží a 
a sekce Kalendář, která obsahuje termíny nejrůznějších akcí sborů, výkonného výboru i 
odborných rad a odborné přípravy jednotek s HZS. Sem může zapisovat každý zaregistrovaný 
návštěvník, tedy i každý z vás. 

Nejčastěji čtenými jsou dokumenty ze sekce odborné přípravy na odznak Hasič II-III.stupně, 
zápisy z jednání VV a odborných rad, provozní doba kanceláře Sdružení a informace o IV 
sjezdu SH ČMS. 


