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Působení v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva 
a výchovy mládeže v okrese Vyškov 

 
 

Sdružení tvoří v celém okrese Vyškov 76 sborů dobrovolných hasičů (SDH), 1 okresní 
sdružení hasičů (OSH) v jehož vedení stojí starostka a 3 náměstci, poradními a pomocnými 
orgány jsou odborné rady mládeže, prevence a velitelů a pracovní skupina pro sport. 
Kontrolním orgánem je Okresní kontrolní a revizní rada. Výkonným orgánem je Výkonný 
výbor OSH, který je složen z vedení, vedoucích jednotlivých odborných rad, vedoucího 
Aktivu Zasloužilých hasičů, předsedy Okresní kontrolní a revizní rady a dalších členů. 
Všechny funkcionáře navrhují 1 x za 5 let SDH a jsou voleni na okresním shromážděním 
delegátů. SDH dále na svých Výročních valných hromadách každý rok hodnotí svoji práci a 
schvalují plány práce roku příštího. Představitelé SDH jsou také 2 x ročně seznamováni na 
okresním shromáždění představitelů SDH s děním a plněním úkolů OSH. 

 
K 1. 1. 2010 jsme měli na okrese Vyškov 3.977 členů, za poslední rok přibylo 317 

členů. Více jak 500 členů je mladších 26 let. Ke stejnému datu jsme měli zapojeno více než 
600 dětí a mládeže ve věku 6 – 18 let a dalších 60 dětí mladších šesti let v Přípravce. Jsme 
nejpočetnější a největší organizací pracující s dětmi a mládeží v okrese Vyškov. 
 
 V roce 2009 bylo na našem okrese registrováno 44 družstev mladých hasičů a 7 
družstev Dorostu o které se staralo 106 vedoucích mládeže s kvalifikací I. - III. stupně 
vedoucího mládeže. Tito mladí hasiči absolvovali v uplynulém roce celkem 68 soutěží při 
kterých rozhodovalo 54 kvalifikovaných rozhodčích. Dále se scházeli na pravidelných 
schůzkách, kterých bylo v roce 2009 celkem 1.095, na 8 letních táborech, které absolvovalo 
256 dětí, 1 mezinárodního tábora se zúčastnilo 54 mladých hasičů. 183 dětí se zúčastnilo 9 
krátkodobých akcí a také bylo uspořádáno 151 jednodenních akcí na kterých se s naší prací 
přišlo seznámit 3.489 osob. V průběhu roku mladí hasiči také plnili odznaky odborností: 
kronikář, preventista, strojník, velitel, cvičitel a odznaky specializací: zdravotník, zachránce, 
kutil, technik, spojka, táborník, kuchař, průzkumník, střelec a radista. 
 
 Při svoji práci ve Sborech dobrovolných hasičů nezaháleli ani dospělí členové, kteří 
mimo účasti v soutěžích Požárního sportu: 144 družstev žen a 299 družstev mužů  se starali i 
o dalších 2.122 aktivit při kterých zdarma, ve svém volném čase odpracovali úctyhodných 
34.636 hodin, jednalo se o následující práce: 
 
Údržba výzbroje a výstroje – 706 akcí, 6.940 hodin 



Údržba vodních zdrojů – 93 akcí, 1.326 hodin 
Údržba a výstavba hasícího zařízení – 420 akcí, 7.605 hodin 
Kulturní a společenské akce - 269 akcí, 11.641 hodin 
Pomoc obcím - 156 akcí, 3.110 hodin 
Propagace Požární ochrany - 107 akcí, 427 hodin 
Preventivní a výchovná činnost - 91 akcí, 343 hodin 
Preventivní hlídky a dohledy - 43 akcí, 340 hodin 
Příprava odbornosti členů - 237 akcí, 2.904 hodin 
 

Svoji odbornou přípravu si zdokonalovali mimo vzdělávání členů jednotek požární 
ochrany obce ještě v odbornostech Vedoucí mládeže, Hasič a Preventista I. – III. 
kvalifikačního stupně a Rozhodčí v Požárním sportu a Rozhodčí soutěží mládeže. 
 

680 našich členů je současně i členy jednotek požární ochrany obcí, které jsou součástí 
Integrovaného záchranného systému a rozmístěny dle plošného pokrytí našeho okresu, kde 
zasahovali u 278 případů a absolvovali 109 taktických a prověřovacích cvičení. 
 
 Také nezapomínáme na naše starší členy a proto se  v loňském roce uskutečnilo 
setkání s nositeli Titulu Zasloužilý hasič a se zasloužilými funkcionáři našeho okresu 
v Hodějicích a v Hostěrádkách – Rešově proběhlo setkání Zasloužilých hasičů 
Jihomoravského kraje. 
 
 Veškerou naši činnost lze shrnout do následujících bodů: 
 
Hasičské sbory jsou téměř v každé obci okresu.  
Jdeme tam, kde je třeba pomoci.  
Staráme se o výchovu svých nástupců.  
Jsme významnou složkou integrovaného záchranného systému ČR.  
Klademe důraz na odborné vzdělávání svých členů.  
Připravujeme se na širší pojetí ochrany obyvatelstva.  
Jsme pilířem společenského a kulturního života obcí.  
Dbáme na prevenci bez které by byly vyšší škody.  
Navazujeme na tradice, které nás zavazují.  
Kondici utužujeme sportem.  
Družstva našeho okresu reprezentují náš okres i Jihomoravský kraj na Mistrovstvích ČR ve 
hře Plamen, soutěžích Dorostu a v PS žen a mužů. 
 
 


