
Hölgyeim és Uraim, 

 

szeretném Önöknek bemutatni Bohémia, Morávia és Szilézia Tűzoltószövetségét, amely a legnagyobb 

ilyen jellegű szervezet a Cseh Köztársaságban. Idén 347 536 tagunk volt összesen 7780 csapatban. 

A legfontosabb tevékenységünk a 7230 tűzvédelmi egység összesen 69 694 tagjának  felkészítése. 

Tavaly tagjaink összesen 112 281 esetben vonultak ki, amelyeknél összesen 47 708 embert mentettek 

meg vagy evakuáltak életveszélyes helyzetekből, amelyek közül kiemelkedik a júniusi árvíz. 

Az árvizek emberemlékezet óta most érintették a legtöbb települést, 971-et. Ezért a több mint 15 ezer 

önkéntes segítsége minden árvíz sújtotta teleülésen nagyon jól jött. Az árvízi helytállásunk 

bebizonyította felkészültségünket, elszántságunkat és azt, hogy az önkéntesek nélkülözhetetlenek 

ilyen helyzetekben. A munkálatokban nem csak a csapattagok, hanem egyéb önkéntes tűzoltók is részt 

vettek. 

Idén nyáron a tűzoltók megint csak nem unatkoztak. Az időjárási viszontagságok próbára tették a 

tűzoltók tűrőképességét. Gyakran előfordult, hogy míg néhányan vegetációtüzeket oltottak, addig 

néhány kilométerrel arrébb kollégáik útra zuhant fatörzseket takarítottak el, hogy aztán nem sokkal 

később elárasztott pincékből szivattyúzzák ki a vizet, vagy gátakat erősítsenek meg. 

Nem csupán az elhárításra, hanem a megelőzésre is nagy figyelmet fordítunk; különösen igaz ez a 

lakosság védelmére. A kivételes helyzetekre való felkészültség nagyon fontos – igaz ez tűzoltókra és 

lakosságra egyaránt. Az önkéntes tűzoltók ezt tökéletesen megértik, ezért folyamatosan képzik 

magukat a két központi továbbképzőközpont – Jánské Koupele és Bilé Policany – egyikében. Ezeken a 

helyeken tűzoltásvezetők, sofőrök, láncfűrész-kezelők, tűzvédelmi előadók, technikusok, 

légzőkészülék-használók, ifjúsági vezetők és mások képezhetik magukat. Civilek is jelentkezhetnek 

olyan kurzusokra, mint például a magasban történő munkavégzés, alap egészségügyi ismeretek, jégről 

mentés, vagy például kishajó-vezetői tanfolyam. Az Önkéntes Tűzoltó Egyetem nagyon népszerú, az 

Ifjúsági Egyetem pedig nemrég nyitotta meg kapuit. Mindkét intézmény szorosan együttműködik az 

Osztravai Egyetemmel. Az itt zajló speciális kurzusokat a Cseh Tűzvédelmi Szolgálat felügyeli. 

Számos ismeretterjesztő anyagot is készítünk. Kiadtunk például tagjaink számára egy sor kézikönyvet 

(Tűzoltók a színházban, Tűzoltók és kémények, Tűzoltók és a segítséget kérő önkormányzatok). Jelenleg 

az Időseknek segítő tűzoltók című kiadványon dolgozunk. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az idősekre, a gyermekekre és a fiatalokra. Találkozókat és 

ismeretterjesztő előadásokat szervezünk iskolákba, egyéb képzési intézményekbe és idősek 

otthonába, kis és nagyobb településekre egyaránt. 



Rendkívül örömteli információ, hogy 94 056, 26 évesnél fiatalabb tűzoltónk és 47 685 6-18 év közötti 

tűzoltónövendékünk van. Ilyen értelemben derűsen látjuk a jövőt, hiszen az utánpótlás biztosítva van. 

Versengésben sincs hiány, hiszen a fiatalok hazai és határokon túli versenyeken mérhetük össze 

erejüket. 

Idén júniusban a mi szervezetünk volt az 5. Éves Ifjúsági Tűzoltó Világbajnokságnak, valamint a 2. Éves 

Gyermek Tűzoltó Világbajnokságnak. A Svitavyban zajló versenyen megvédtük a gyermek tűzoltó 

világbajnok címet, amelyet tavaly, az oroszországi Podolskban megszereztünk. Nagy örömmel láttuk el 

a házigazda szerepét, annál is inkább, hiszen a versenyen hat rekord dőlt meg, ezekből három pedig 

cseh versenyzők által. 

A táborok is nagyon népszerűek. A nyári táborok tucatjai mellett jól ismertek a nemzetközi ifjúsági 

tűzoltótáborok is. A továbbképző táborok, mint például az oktatók számára szervezett nyári táborok, 

szintén kiválóak.  

Az ifjúsági tagjaink számára szervezett szabadidős, sport- és oktatási tevékenységeket részben saját 

büdzséből, részben az Ifjúsági, Sport és Képzési Minisztérium rendkívül nagylelkű támogatásából 

finanszírozzuk. A megvalósításban természetesen nagy szerepe van az önkéntes munkának is. 

Ifjú atlétáink kiválóan képviseltek minket tavaly nyáron a franciaországi Mulhouse-ban; az esemény 

valóságos éremözönnel járt számunkra. Huszonhat ország viadalában ismét bebizonyítottuk, hogy 

világelsők vagyunk az ifjúsági és felnőtt tűzoltó sporteseményeken. 

A tűzoltó vetélkedők nagy népszerűségnek örvendenek hazánkban, több tízezer tagunk aktív résztvevő 

ezen a területen. Minden évben szervezünk országos versenyeket ifjúsági és felnőtt kategóriákban, 

CTIF, és idén már TFA versenyszámokkal is. A Plamen (Láng) elnevezésű országos gyermek- és ifjúsági 

vetélkedő már 40 éve zajlik töretlenül. Tavaly 11 arany-, 12 ezüst- és 11 bronzérmet nyertünk a 

világversenyen. 

Sok időt és energiát áldozunk a hagyományok ápolására is; erre idén különösen jó alkalmunk nyílt. 

Ünnepi eseménysorozattal emlékeztünk meg az első cseh önkéntes tűzoltószövetség 1864-es 

megalakítására. Az ünnepség nem csupán az alapításnak helyt adó Velvary városában, hanem 

Litomericében is zajlott – a Tűzoltó Fesztiválon bemutatásra kerültek a kiválóan karbantartott régi 

tűzoltófelszerelések is. A „karaván” ezúttal ismét nemzetközi volt: a németországi Zittauba és a 

lengyelországi Bogatyniába is ellátogattunk. A legnagyobb esemény a Negyedik Éves Tűzoltógyűlés és 

a Pyrocar Tűzoltójárművek 2014 volt, amely Pribyslavban, augusztus végén zajlott. Itt 340 modern és 

40 régi tűzoltójárművet láthattak a látogatók összesen 58 kiállító standján. 



A CTIF-en belül régóta szervezünk találkozókat a Tűzvédelem Történelmi Emlékeit Kutató Nemzetközi 

Tanulmánycsoport számára; a tavalyi esemény volt a huszonegyedik. A Cseh Köztársaságban számos 

múzeum található, és a gyűjtők is rendkívül aktívak. 

Az önkéntes tűzoltók a népi hagyományokat is előszeretettel ápolják. A Mardi Gras felvonulás, amelyet 

tavaly az Önkéntes Tűzoló Szövetség szervezett meg, szerepel az UNESCO örökséglistáján. 

Küldetésünk teljesítése közben az elsődleges kívánságunk az, hogy soha ne legyen ránk szükség. A 

valóság persze más, és az önkéntes tűzoltókra mindig szükség van. Minden önkétnes tűzoltó sok 

támogatást kap a társadalomtól, a családtól, a barátoktól, hiszen senki nem vonhatja kétségbe 

munkájuk szükségességét. A tűzoltók nem várnak el köszönetet senkitől, habár mindegyikük 

megérdemli. Engedjék meg, hogy zárásként őszinte köszönetet mondjak mindazoknak, akik az elmúlt 

150 évben szolgálták a lakosságot gyönyörű országunkban. 


