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Náš svět se dynamicky mění, 
v mnoha sférách a oblastech. 
Nejinak je tomu i v rámci 
klimatu. Výjimkou nejsou kli-
matické extrémy typu sucha či 
naopak přívalových dešťů. Jak 
na to mají reagovat hasiči? 

Je to velký tlak na celý bez-
pečnostní systém a aparát. Zvy-

Hasiči v časech klimatických změn
Na otázky Hasičských novin 
odpovídá npor. Bc. Robert 
Kučera, velitel stanice Ný-
řany, HZS Plzeňského kraje, 
vedoucí Ústřední odborné 
rady represe SH ČMS

šují se permanentně i nároky ve 
směru činnosti dobrovolných 
hasičů. Naše ústřední odborná 
rada represe to vše bedlivě sleduje. 
K dispozici je i speciální prezen-
tace doplněná konkrétními údaji 
a alarmujícími číselnými hodno-
tami. V rámci této prezentace jsou 
zpracovány hrozby, které jsou se 
změnou klimatu spojené. Zároveň 
jsou tyto jednotlivé hrozby i roz-
pracované z ohledu na to, jaké 
změny naší činnosti si vynutí.

 
Můžete to konkretizovat? 

Konkrétně se jedná o sucho, dále 
jde o bleskové záplavy. Vichřice 
a další rizika navázaná na dlou-

SH ČMS spolupracuje dlouho-
době s Českým národním výborem 
CTIF, který sdružuje zástupce 
státních úřadů, hasičských sdružení, 
spolků, vzdělávacích, výzkumných 
a jiných organizací, působících 
na úseku požární ochrany. Jedná 
se o volné seskupení subjektů, je-
jichž hlavním zaměřením činnosti 
v České republice je oblast požární 
ochrany.  ČNV CTIF byl založen 
na ustavující schůzi dne 14. října 
2004 a reprezentuje zájmy České 
republiky, jako řádného člena, 
v ústředí CTIF tj. Mezinárodního 
technického výboru pro prevenci 
a hašení požárů. Zřizovatelem Vý-
boru, coby koordinační rady složené 
ze zástupců zájmových orgánů, 
je Ministerstvo vnitra – generální 
ředitelství Hasičského záchranného 
sboru ČR, které je garantem plnění 
úkolů mezinárodní spolupráce a sty-
ků se zahraničím na úseku požární 
ochrany. Mezi hlavní úkoly výboru 
patří mj. reprezentace členství ČR 
v CTIF, zabezpečovaná volenými 
delegáty, zajišťování účasti ČR na 
mezinárodních soutěžích hasičů, 
na výstavách požární ochrany a na 
dalších akcích. Výbor dále zabez-
pečuje rozvoj mezinárodní vědec-
kotechnické spolupráce, zejména 
rozšiřováním vědeckotechnických 
poznatků a praktických zkušeností 
z oblasti předcházení požárům, 
jejich hašení, záchrany osob a po-
skytování technické pomoci při 
přírodních katastrofách a jiných 
mimořádných událostech. 

Ve dnech 26. a 27. února se ve 
slovenské Galantě uskutečnilo 
setkání představitelů českých 
a slovenských dobrovolných ha-
sičů, resp. Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska a Dobrovolné 
požární ochrany Slovenské repub-
liky (DPO). Ve středu doplněné 
o setkání také s vedením Ma-
ďarského hasičského svazu. Na 
programu byla prezentace činnosti 
obou spolků a vzájemné předá-
ní zkušeností. Program zahájil 
prezident DPO Pavol Celuch, 
který shrnul hlavní oblasti čin-
nosti slovenských dobrovolných 
hasičů - preventivně výchovná 
činnost, práce s mládeží, organi-
začně -právní záležitosti. Základní 
organizační jednotkou DPO je 
Dobrovolný hasičský sbor - 2357 
sborů je dnes na 90 000 členů. 
Z  prezentací vyplynuly některé 
významné rozdíly v práci obou 
spolků. Na Slovensku byl v roce 
2014 schválen zákon o dobrovolné 
požární ochraně, který upravuje 
především systém organizace 
a financování Dobrovolných ha-
sičských  sborů obcí (jednotek). 
Právě DPO zajišťuje administra-
tivní a statistické činnosti a přímo 
získává státní finanční prostředky, 
které dále rozděluje DHSO. Jejich 
činnost řídí, podobně jako u nás, 
Hasičský a záchranný sbor SR. 
S tím také souvisí jiná podoba 
prezidia DPO, které zaměstnává 
57 pracovníků. Rozdílná je také 
činnost s mládeží. Na Slovensku 
pracují s 8 000 dětmi a mládeží ve 
věku 8–18 let a věnují se výhradně 
disciplínám hry Plamen a sportu. 
Slovenští kolegové nejsou členy 
Rady mládeže Slovenska a chybí 
také  právní podklad pro podporu 
práce s mládeží ze strany státních 
orgánů, kterým je u nás například 
titul Organizace uznaná pro práci 
s mládeží. Na závěr starosta SH 
ČMS J. Slámečka pozval sloven-
ské kolegy na jednání do Česka, 
na němž by se již mělo disku-
tovat o konkrétních projektech 
spolupráce. Druhý den se k jed-
nání připojili také představitelé 
Maďarského hasičského svazu, 
s nímž SH ČMS uzavřelo dohodu 
o spolupráci.

hotrvající sucho typu plošných 
požárů lesů. Od roku 2015 mají tyto 
lesní požáry stoupající tendenci. 
To všechno nemůžeme ignorovat 
a musíme být na tyto výzvy ini-
ciované klimatickými změnami 
připraveni. 

Co není na první pohled zjevné, 
a přesto patří také pod hrozby 
klimatických změn? 

Další záležitostí, která jen na 
první pohled nesouvisí s hasiči, je 
kůrovcová kalamita. Na její likvi-
daci bude do lesů nasazeno velké 
množství pracovníků. V lesích 
vzniknou enormně velké plochy 

Pásové systémy a adaptéry dávají hasičským čtyřkolkám skvělou trakci při efektivním zásahu i v nejnáročnějším terénu. Foto Michal Fanta.

Česko-slovenské 
setkání 

dobrovolných
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