Schváleno SS OSH dne 19. 10. 2019

Program činnosti Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska do roku 2025
Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen „SH ČMS“ nebo „Sdružení“)
pro období let 2020 – 2025 pro VI. sjezd SH ČMS,
konaný dne 11. 7. 2020 v Brně.

I.
Postavení hasičů ve společnosti a na mezinárodní úrovni
1) V úzké spolupráci s představiteli obcí, státní správy, poslanci a senátory Parlamentu ČR,
dalšími orgány, institucemi, spolky a právnickými a podnikajícími fyzickými osobami,
zvýšit úsilí o zlepšení podmínek nutných k zabezpečení činnosti dobrovolných hasičů. Za
tímto účelem vyhledávat vhodné možnosti na všech úrovních, včetně navrhování
potřebných legislativních změn.
2) Působit všemi dostupnými prostředky na politiky všech úrovní a na veřejnost pro
zvyšování společenského uznání hasičů se zvýrazněním jejich nezastupitelné činnosti
v obcích a v celé společnosti.
3) Sledovat navrhované změny v právních předpisech, které by mohly ovlivnit kteroukoliv
oblast činnosti dobrovolné požární ochrany, zejména postavení hasičů ve sborech a ve
společnosti a výkon služby v jednotkách požární ochrany obcí (JSDHO) s cílem
intervenovat za pozitivní změny ve prospěch dobrovolných hasičů.
4) Nadále nepolevit v dobře nastolené spolupráci s GŘ HZS ČR a všemi jeho organizačními
jednotkami systému HZS ČR.
5) Prohlubovat a rozvíjet spolupráci s mezinárodními hasičskými organizacemi, zejména
s CTIF, Mezinárodní sportovní federací hasičů a záchranářů (MSFHZ) a dalšími.
6) Rozvíjet přímou spolupráci se zahraničními hasičskými svazy zejména se svazy
sousedícími s Českou republikou a svazy zapojenými v podunajské komisi CTIF.
7) Průběžně připravovat, podporovat a podílet se na zabezpečení reprezentace mládeže a
dospělých České republiky pro účast na mezinárodních a vnitrostátních hasičských
soutěžích.
8) Iniciovat podporu legálním humanitárním aktivitám a úzce spolupracovat se subjekty
působícími v této oblasti (Liga proti rakovině, Nadace ADRA, Popálky atd.).
9) Vytvářet podmínky pro rozvoj spolupráce s dalšími spolky a svazy, zejména se spolky a
svazy, které mají svoji činnost obdobně zaměřenou jako SH ČMS.
10) Organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví a vybírat dobrovolníky pro výkon
dobrovolnictví.
II.
Výstavba Sdružení
1) Důslednou a správnou aplikací Stanov, směrnic a předpisů SH ČMS zlepšovat vnitřní
chod a fungování jak hlavního, tak u všech pobočných spolků.
2) Při efektivním využívání všech, pro sdružení dostupných, elektronických medií
zlepšovat, zejména vnitřní přenos informací. Zlepšení docílit v obou směrech.
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3) Plně využívat zavedený program evidence členské základny a nadále, na základě
vznesených oprávněných připomínek a námětů, vylepšovat tento program.
4) Cíleně prohlubovat spolupráci hlavního i všech pobočných spolků sdružení s orgány
státní správy i a samosprávy na úrovni krajů a obcí s cílem, vytvořit pro činnost sdružení,
zejména pro činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, ta nejlepší podmínky.
5) Ve spolupráci s ministerstvem vnitra a GŘ HZS docílit účast zástupců sdružení
v pracovních skupinách pro přípravu nového zákona o požární ochraně.
6) V určeném termínu zapracovat do vnitřních předpisů sdružení změny, vyplývající ze
Stanov SH ČMS přijatých VI. sjezdem SH ČMS.
7) Při změnách sledovaných údajů a skutečností věnovat trvalou pozornost věnovat
registraci, respektive přeregistraci pobočných spolků do spolkového rejstříku.
8) Výrazně změnit podobu webových stránek sdružení, tak aby vedle informačního zdroje
pro vlastní členskou základnu, plnily i funkci informačního media sdružení pro širokou
občanskou veřejnost. Docílit prostřednictvím webu hlavního spolku, přistup na weby
pobočných spolků v krajích a v okresech. Do sekce vnitřních dokumentů sdružení
umožnit přístup pouze členům sdružení.
9) Po VI. sjezdu SH ČMS ukončit vydávání Hasičských novin v tištěné podobě a přejít na
elektronickou formu vydávání tohoto periodika.
10) Pokračovat v pravidelném školení funkcionářů sdružení s výběrem aktuálních témat
k činnosti sdruženi, ale témat týkajících se celospolečenského života a vztahů ve
společnosti.
III.
Oblast represe
1) Za hlavní poslání každého člena SH ČMS považovat budování dobrého jména Sdružení
zejména připraveností k provádění zásahů při požárech, živelních pohromách,
technických a jiných haváriích včetně připravenosti k ochraně obyvatelstva a životního
prostředí v souvislosti s těmito událostmi v duchu hesla „Bližnímu ku pomoci – vlasti ku
prospěchu“.
2) Vyhledávat a získávat členy SH ČMS pro činnost v jednotkách sborů dobrovolných
hasičů obcí a podniků, spolupůsobit při zřizování a vybavování těchto, nebo požárních
hlídek v obcích. Připravovat nejlepší a nejzkušenější členy SH ČMS pro funkce velitelů,
strojníků a pro další funkce v jednotkách požární ochrany.
3) Odpovědné subjekty na všech úrovních upozorňovat na horší stav v oblasti vybavení
členů jednotek požární ochrany osobními ochrannými prostředky a technickými
prostředky včetně požární techniky a společně s nimi hledat možnosti, jak výrazně zlepšit
stav v této oblasti s cílem zajistit zvýšení bezpečnosti práce členů jednotek sborů
dobrovolných hasičů a zlepšení technické vybavenosti v těchto jednotkách. Zabezpečovat
potřebnou údržbu vlastních i svěřených prostředků a zařízení.
4) Úzce spolupracovat s HZS ČR a jeho organizačními jednotkami na zlepšení systému
odborné přípravy. Působit na zlepšení systému odborné přípravy tak, aby odborná
příprava velitelů, strojníků, techniků a dalších funkcí byla dostupná širšímu počtu
aktivních členů SH ČMS zařazených v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí s
cílem zajištění jejich lepší zastupitelnosti.
5) Působit na organizaci prověřovacích a taktických cvičení, podílet se na provádění
praktických výcviků jednotek požární ochrany v rámci celoroční pravidelné odborné
přípravy, organizovat kvalifikační hasičské soutěže, memoriály, pohárové soutěže,
mládežnické soutěže i další prospěšné akce, za účelem zvýšení odborné úrovně členů SH
ČMS a působení na veřejnost. K tomu využívat možnosti mezinárodní spolupráce hasičů.
2

6) Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR (dále jen HZS ČR) se podílet na
rozvoji efektivního systému likvidace požárů, živelných pohrom, havárií a jiných
mimořádných událostí.
7) Nadále aktualizovat ve vztahu k vývoji, elektronickou formu „Strategického plánu oblasti
represe SH ČMS“. A nadále ji presentovat široké členské základně SH ČMS.
8) Na strategické úrovni připravovat oblast represe SH ČMS při zapojení dobrovolných
hasičů na likvidaci mimořádných událostí vznikajících následkem změny klimatu. Z
hlediska dlouhotrvajících, nebo častých nasazení dobrovolných hasičů.
9) Pokračovat v zapojení se do řešení problematiky potřeb dobrovolných hasičů zařazených
v jednotkách SDH obcí. Prostřednictvím zástupců SH ČMS v radě vlády ČR.
10) Nadále aktivně rozvíjet služební kynologii SH ČMS.
11) Nadále se aktivně podílet na organizaci a spoluorganizaci celostátních akcí dobrovolných
hasičů (Pyrocar, Litoměřice). Zejména v oblasti hasičské techniky, ukázek zásahů,
pořadové přípravy, atd.
12) I nadále aktivně spolupracovat s ÚHŠ SH ČMS při zajištění lektorské a přednáškové
činnosti.
13) Spolupracovat s HZS ČR na soutěžích ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel.
14) Podporovat soutěže v disciplínách TFA na krajských a celostátní úrovni a školit rozhodčí
pro tyto soutěže.
15) Pro zabezpečení odborných znalostí členů SDH realizovat publikační činnost.
IV.
Preventivně výchovná oblast
1) Získávat a odborně připravovat pro aktivní preventivní a výchovnou činnost členy
Sdružení, vybavovat je potřebnými informacemi metodicko-výchovnými propagačními a
pomůckami a vést je k úzké spolupráci s obcemi, právnickými i fyzickými osobami
s cílem předcházení vzniku požárů a předávání znalostí pro správné jednání v případě
vzniku požáru nebo jiné mimořádné události.
2) Zvláštní pozornost v oblasti preventivně výchovné činnosti věnovat dětem a práci
s mládeží. Za tím účelem rozvíjet spolupráci s předškolními i školskými zařízeními,
iniciovat preventivně výchovné akce ve formě přednášek, ukázek a her s hasičskou
tématikou a aktivně se na nich podílet. Nemenší pozornost věnovat bezpečí osob
v seniorském věku, zejména osob žijících osaměle.
3) Zprostředkovávat veřejnosti hlavní zásady požární ochrany pro oblast občanského života i
podnikatelskou činnost, vyjádřené v právních a technických předpisech ČR a EU,
propagovat je a působit tak na vyšší úroveň péče o bezpečný domov, požárně bezpečné
provozování výrobní a jiné podnikatelské činnosti, a také na zvyšování právního vědomí
společnosti v oblasti požární ochrany.
4) Propagovat poslání hasičů a informovat veřejnost o jejich činnosti na tiskových
konferencích a ve veřejných médiích.
5) Působit na veřejnost s cílem motivovat ji pro dobrovolnou činnost v požární ochraně nebo
její podporu a k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí.
6) Spolupracovat s orgány místních samospráv, upozorňovat na problematiku požárů a jejich
následků zejména v bytových a rodinných domech, zajištění zdrojů vody v obcích pro
účely hašení požárů a likvidaci jiných mimořádných událostí. Rozvíjet spolupráci s HZS
ČR na úseku prevence na všech úrovních.
7) Propagovat, rozvíjet a zdokonalovat výtvarnou a literární soutěž „Požární ochrana očima
dětí“.
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V.
Oblast ochrany obyvatelstva
1) Podílet se ve spolupráci s HZS ČR na realizaci úkolů vyplývajících z aktuální Koncepce
ochrany obyvatelstva.
2) Aktivně se zapojovat do plnění úkolů ochrany obyvatelstva v obcích, včetně podpory
činnosti jednotek SDH v této oblasti.
3) Vhodnými formami a metodami přispívat k účinné preventivně výchovné činnosti v oblasti
ochrany obyvatelstva na všech úrovních Sdružení a s diferencovaným přístupem k
jednotlivým skupinám obyvatelstva (aktivní populace, senioři, děti a mládež,
handicapovaní).
4) Vytvářet podmínky k získávání základních znalostí a dovedností z oblasti ochrany
obyvatelstva pro členskou základnu Sdružení tak, aby členové Sdružení mohli být
příkladem pro ostatní obyvatelstvo.
VI.
Hasičský sport
1) Zpracovat Strategický plán rozvoje sportu v rámci SH ČMS 2020 – 2025.
2) V návaznosti na strategický plán koncepčně rozpracovat činnost sportovních oddílů SDH.
3) Spolupracovat na tvorbě mezinárodních pravidel – s komisemi CTIF a Mezinárodní
sportovní federací požárního sportu (MSFHZ).
4) Podporovat a rozvíjet společnou reprezentaci ČR – HZS, SH ČMS, MHJ, ČHJ. Toto se
týká jen reprezentace ČR v soutěžích pořádaných MSFHZ.
5) Striktně trvat na oddělené reprezentaci pro soutěže CTIF (tak, aby závodník jednou
reprezentující HZS, nemohl startovat za dobrovolné hasiče. Totéž prosazovat i na
mezinárodním poli.
6) Budovat a rozvíjet reprezentace mládeže, dorostu a dospělých v PS všech kategorií pro
mistrovství světa mládeže, dorostu a dospělých pod hlavičkou MSFHZ.
7) Snažit se získat podporu pro budování sportovních areálů (formou dotací apod.), případně
o vybudování sportovní základny pro přípravu reprezentace (využití i k jiným účelům).
8) Nadále spolupracovat s akademickým sportem především ve využívání areálů a nářadí
SDH.
9) Nadále rozvíjet spolupráci se Sdružením sportovních svazů České republiky a obdobnými
organizacemi v ČR i okolních státech.
10) Podporovat postupové soutěže v disciplínách požárního sportu a nadále razit co nejvíce
společných soutěží s HZS ČR, jak na úrovni okresů, krajů tak především celostátní.
11) Školit rozhodčí v požárním sportu a rozhodčí instruktory v požárním sportu.
12) Podporovat a nadále rozvíjet seriál soutěží Český pohár v běhu na 100m překážek.
13) Řešit trenérské kvalifikace pro požární sport formou vzdělávání trenérů na speciálních
sportovních školách a školit trenéry z řad SDH pro získání větší profesionality.
14) Nadále spolupracovat s HZS ČR na pořádání MČR v disciplínách CTIF a dalších
regionálních soutěžích v této specifické dovednostní odborné přípravě a dořešit školení
rozhodčích CTIF.
15) Nadále rozvíjet PR (Public Relations) požárního sportu – partneři, prezentace v médiích,
„soutěže či setkání mistrů“ (např. jednotlivé ligy v PÚ, soutěže TOP stovkařů a věžařů –
zajímavé pro média), tak aby byl požární sport vidět na každé vesnici a byl zajímavý pro
partnery.
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VII.
Práce s mládeží
1) Zpracovat Strategický plán rozvoje úseku mládeže SH ČMS 2020 – 2025. Definovat
hlavní strategické cíle a strategické cíle v souladu s Koncepcí podpory mládeže MŠMT.
2) V návaznosti na strategický plán rozpracovat činnost kolektivů mladých hasičů do
samostatné koncepce.
3) Prioritně podporovat všeobecnou organizovanou volnočasovou mimoškolní práci s dětmi
a mládeží.
4) Klást důraz na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dítěte a mladého člověka, člena
SH ČMS, s důrazem na utužování zdraví a zvyšování fyzické zdatnosti za účelem
výchovy k dobrovolné práci v JSDHO.
5) Zpracovat žádost u udělení titulu Organizace uznaná 2020 – 2025.
6) Zajistit obnovení akreditace MŠMT ČR na vzdělávání hlavních vedoucích táborů.
7) Modernizovat a rozvíjet oblast neformálního vzdělávání vedoucích, dobrovolníků i dětí a
mládeže.
8) Prodloužit členství v ČRDM a aktivně se podílet na činnosti této organizace.
9) Podílet se na tvorbě a připomínkování legislativních norem a předpisů, které se přímo
dotýkají oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase.
10) Usilovat o získání státních a jiných dotačních prostředků, které jsou určeny k rozvoji
všestranné celoroční volnočasové činnosti mládeže SH ČMS.
11) Umožnit aktivní zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů v rámci SH ČMS.
12) Podporovat zvyšování přeshraniční mobility dětí a mládeže, reprezentaci ČR a národní
hrdost. Spolupracovat zejména s CTIF a Mezinárodní sportovní federací hasičů a
záchranářů. Organizovat mezinárodní tábory.
13) Budovat tradice, podněcovat zájem dětí a mládeže o dobrovolnickou činnost v tradičním
spolku. Podporovat mezigenerační spolupráci.
14) Rozvíjet publikační, didaktickou a metodickou činnost na úseku mládeže SH ČMS.
15) Modernizovat informační kanály úseku mládeže.
16) Spolupracovat na partnerských projektech (Junior univerzita, Hasičské jiskření a další).
VIII.
Oblast vzdělávání
Trvalou pozornost věnovat vzdělávacím zařízením SH ČMS, zejména vytvářením podmínek
pro personální stabilizaci, materiální a technické vybavení a odpovídající zázemí pro
účastníky kurzů a vzdělávacích akcí. Maximální snahu vyvinout pro zabezpečení investičních
prostředků pro školy.
1) Ústředí SH ČMS každoročně v rozsahu minimálně jednoho dne zabezpečí školení pro
starosty OSH a KSH. Školená témata budou volena dle aktuální potřeby.
2) Nadále pokračovat v systému vzdělávání členů SH ČMS formou Univerzity dobrovolného
hasiče. Pravidelně aktualizovat obsahové zaměření studia v reakci na aktuální potřeby
spolku a požadavků odborného zaměření v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva,
integrovaného záchranného a dalších oblastí, které přímo souvisí s činností pobočných
spolků SH ČMS.
3) Ve spolupráci s Ústřední odbornou radou mládeže organizovat vzdělávání mladých hasičů
se zaměřením na rozšíření znalostí v oblasti požární ochrany, technických a společenských
předmětů a pokračovat v realizaci projektu Junior univerzita.
4) Ve spolupráci s krajskými a okresními sdruženími hasičů nadále organizovat vzdělávání
funkcionářů těchto pobočných spolků a funkcionářů výborů SDH, zejména starostů,
jednatelů, hospodářů. Výuku, pokud možno realizovat i mimo školy, přímo ve sborech,
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okrscích, okresech a krajích. Klást důraz na pedagogické přístupy odpovídající zásadám
vzdělávání dospělých.
5) Ve spolupráci s MV – GŘ HZS ČR zabezpečit stabilní postavení ÚHŠ Jánské Koupele a
ÚHŠ Bílé Poličany v systému vzdělávání členů jednotek SDH obcí a SDH podniků a
reagovat nabídkou odborných kurzů na aktuální požadavky MV - GŘ HZS ČR v oblasti
vzdělávání členů jednotek SDH.
6) Věnovat pozornost výběru lektorů k zabezpečení vzdělávání, zejména s ohledem na
požadavky odbornostní, praktických zkušeností a lektorských schopností.
7) Vytvořit podmínky pro vzdělávání vlastního lektorského sboru vzdělávacích zařízení
SH ČMS.
8) Vyhodnotit stávající systém vzdělávání a přenosu informací v rámci SH ČMS a v reakci na
zjištěné skutečností navrhnout jeho aktualizaci, resp. rozšíření s ohledem na nové formy
komunikace ve společnosti. Na úrovni ústředí vytvořit elektronický informační systém pro
pobočné spolky, kde budou moci nalézt praktické a konkrétní informace formou manuálu,
které jim pomůžou se zabezpečením jejich aktivit.
9) V rámci systemizace pracovních míst SH ČMS začlenit oblast získávání a administrace
dotačních titulů.
10) Vytvářet podmínky pro vlastní odbornou publikační činnost.
11) Rozvíjet spolupráci s Hasičskými záchrannými sbory krajů a vzdělávacích zařízení SH
ČSM, zejména v oblasti pravidelné odborné přípravy pro získání a prodloužení odborné
způsobilosti členů jednotek SDH, specializačních kurzů, jakož i nabídkou zázemí
vzdělávacích zařízení SH ČMS pro pořádání velitelských dnů, instrukčně metodických
zaměstnání, porad apod.
12) V rámci zkvalitnění výuky v odborných kurzech pro členy jednotek SDH spolupracovat s
Hasičskými záchrannými sbory v místě působení vzdělávacích zařízení SH ČMS,
zejména v oblasti praktické části výuky, seznámení s novou techniko, technickými
prostředky a novými trendy v oblasti jednotek požární ochrany.
13) Ve spolupráci s Ústřední odbornou radou ochrany obyvatelstva organizovat vzdělávání
členů SH ČMS v oblasti ochrany obyvatelstva, pořádání odborných seminářů a
konferencí v návaznosti na aktuální požadavky.
14) Ve spolupráci s Ústřední odbornou radou prevence vyhodnotit stávající systém vzdělávání
preventistů SDH a v reakci na zjištěné skutečnosti navrhnout jeho aktualizaci, resp.
přizpůsobit vzdělávání v této oblasti aktuálním požadavkům platné legislativy. Pro
podporu vzdělávání k získaní odborné způsobilosti členů SH ČMS v oblasti prevence dle
platné legislativy, vytvářet motivační podmínky.
15) Spolupracovat s dalšími institucemi v oblasti vzdělávání v rámci MV – GŘ HZS ČR,
MŠMT, středními školami a vysokými školami se zaměřením na požární ochranu,
ochranu obyvatelstva, integrovaný záchranný systém, bezpečnost apod.
16) Maximálně využívat aktuální dotační tituly pro vzdělávání členů SH ČMS a zkvalitnění
technických a organizačních podmínek jednotlivých forem vzdělávání a zlepšení zázemí
pro účastníky vzdělávacích akcí.
17) Mapovat v řadách členů SDH specialisty a odborníky (učitele, právníky, ekonomy, IT
specialisty, techniky, zdravotníky,...), které leze využít k výuce.
19) Mezi funkcionáři a členy SDH zjistit jejich požadavky na vzdělávání. Nabídnout jim to,
co sami požadují.
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IX.
Oblast společenského dění, historie a muzejnictví
1) Zachovávat hasičské tradice.
2) Dbát o ochranu historických materiálů a dokumentace z činnosti hasičstva.
3) Podporovat činnost „Mezinárodní komise pro historii požární ochrany a CTIF, pro muzea
a dokumentaci“, jejíž sídlo je v Centru hasičského hnutí Přibyslav s cílem vytvoření
mezinárodního muzejního centra CTIF.
4) Rozvíjet a podporovat Aktiv a kluby zasloužilých hasičů a zasloužilých funkcionářů na
všech stupních organizačních jednotek SH ČMS.
5) Rozvíjet činnost uměleckých hasičských souborů a další zájmovou činnost hasičů.
6) Zřídit při OSH rady historie a komise sběratelů či kronikářů.
7) Prostřednictvím CHH Přibyslav vytvářet trvale co nejlepší podmínky pro činnost
sběratelských sekci ÚOR historie.
8) Napomáhat dalšímu rozšiřování sítě hasičských muzeí a siní tradic. Stávajícím hasičským
muzeím poskytovat účinnou metodickou pomoc mimo jiné i organizováním odborných
seminářů.
9) Spolupracovat s ostatními institucemi v ČR spravujícími kulturní dědictví.
10) Ve větší míře, zejména i finančně, podporovat Nadaci na podporu Centra hasičského hnutí
v Přibyslavi.
X.
Ekonomická oblast
1) Hledat nové možnosti získání finančních prostředků pro činnost SH ČMS a pobočných
spolků. Rozšiřovat využití dotačních titulů na úrovni krajů, obcí, nadací a fondů.
2) Pečovat a rozšiřovat nemovitý i movitý majetek ve vlastnictví a v péči SH ČMS. Finanční
prostředky soustředit zejména na rozvoj Centra hasičského hnutí Přibyslav a ÚHŠ
SH ČMS.
3) Doplatit úvěr na Hotel Přibyslav z roku 2014 a zajistit řádnou údržbu a opravy tohoto
objektu. Připravit rozšíření kapacity objektu.
4) Připravit a realizovat výstavbu sportovní haly v Přibyslavi.
5) Připravit a realizovat zastřešení 2. nádvoří zámku v Přibyslavi.
6) Připravit a realizovat vybudování výtahu v hlavní budově a postupnou výstavbu polygonu
v ÚHŠ Janské Koupele.
7) Zachovat a valorizovat pojištění členů SH ČMS pro případ úrazu, smrti nebo trvalých
následků.
8) Usilovat o zvýšení podílu členů SH ČMS pojištěných u Hasičské vzájemné pojišťovny.
9) Rozvíjet společnost Fire Edit a usilovat o získání dalších předplatitelů periodika Alarm
revue.
10) Rozvíjet Nadaci pro podporu hasičského hnutí v České republice.
11) Zajistit pravidelné vzdělávání členů pobočných spolků v oblasti ekonomiky.
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