Program činnosti Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska do roku 2020
Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen „SH ČMS“ nebo „Sdružení“)
pro období let 2015–2020 schválen V. sjezdem SH ČMS, konaným
ve dnech 4. a 5. července 2015 v Pardubicích .
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) Účiněji než doposud 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) Neustávat v dobře nastolené spolupráci s GŘ HZS ČR a krajskými HZS.
5) Prohlubovat a rozvíjet spolupráci s mezinárodními hasičskými organizacemi zejména s
CTIF 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, 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) V činnosti Sdružení důslednou aplikací Stanov, směrnic a předpisů SH ČMS zlepšovat
činnost a úroveň vystupování a jednání organizačních jednotek sdružení.
2) Zlepšit přenos informací uvnitř Sdružení s vyšším využitím webových stránek SH ČMS,
KSH, OSH i SDH.
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3) Plně využívat zavedený program evidence členské základny a nadále vylepšovat tento
program evidence , pružně a aktuálně reagovat na oprávněné připomínky uživatelů s cílem
jeho využití v maximálně možném počtu pobočných spolků sdružení s výhledem jeho
plošného zavedení.
4) Prohlubovat spolupráci s orgány státní správy a samosprávy na úrovni krajů a obcí s cílem
vytvořit pro činnost Sdružení a zejména jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v krajích
ty nejlepší podmínky.
5) V určeném termínu zapracovat do vnitřních předpisů Sdružení změny, které byly jednáním
V. sjezdu SH ČMS projednány a schváleny.
6) V případě nutných změn ve Stanovách, které byly vyvolány legislativními změnami,
vytvořit nový model Stanov na principu, který by tento vnitřní dokument výrazně
zjednodušil.
7) Rozvíjet odbornou úroveň členů a funkcionářů SH ČMS, organizovat školení a semináře,
vytvářet studijní a metodické pomůcky (Univerzita dobrovolného hasiče, školení starostů
OSH, KSH, hospodářů ekonomů atd.).
8) Zřizovat v SDH funkci vzdělavatele SDH, na úrovni OSH a KSH pak odborné rady pro
Vzdělávání a vnitroorganizační činnost . Při vzdělávání členů SH ČMS využívat
spolupráce s Vysokými školami, s kterými má SH ČMS uzavřené smlouvy .
9) Usilovat o získání státních a jiných dotačních prostředků, které jsou určeny k rozvoji
činnosti SH ČMS, včetně provozních nákladů všech jeho článků. Za tímto účelem aktivně
sledovat průběžně vyhlašované grantové programy a v rámci možností na ně reagovat
zpracováním a podáním realizačních projektů.
10) Trvalou pozornost věnovat vzdělávacím zařízením SH ČMS (Ústředním hasičským
školám SH ČMS v Bílých Poličanech a Jánských Koupelích a CHH V Přibyslavi), s
cílem aby po všech stránkách splňovali podmínky pro zabezpečení kvalitní výuky
III.
Podpora činnosti jednotek SDH obcí a jejich odborná příprava
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 jednotek resp. požárních
hlídek v obcích. Připravovat nejlepší a nejzkušenější členy SH ČMS pro funkce velitelů,
strojníků a pro další funkce v jednotce.
3) Odpovědné subjekty na všech úrovních upozorňovat na zanedbaný stav v oblasti vybavení
členů jednotek osobními ochrannými prostředky a technickými prostředky včetně požární
techniky a společně s nimi hledat možnosti, jak výrazně zlepšit zanedbaný 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) 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 pořádání prověřovacích a taktických cvičení, 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.
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6) Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR (dále jen HZS ČR) se podílet na
rozvoji efektivního systému likvidace požárů, havárií a jiných mimořádných událostí
7) Navázat spolupráci s komisí pro IZS při Radě Asociace krajů České republiky.
8) 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.
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) Propagovat, rozvíjet a zdokonalovat výtvarnou a literární soutěž „Požární ochrana očima
dětí“.
V.
Oblast ochrany obyvatelstva
1) Spolupracovat s HZS ČR v oblasti ochrany obyvatelstva při realizaci koncepce
ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030.
2) Využít a zobecnit zkušenosti z realizace projektu „Zabezpečení přípravy lektorů dalšího
vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech a podporovat
specializované kurzy v této oblasti v rámci celé ČR.
3) Společně s HZS ČR a orgány státní správy a samosprávy krajů a obcí hledat možnosti a
vytvářet předpoklady pro zapojení sborů dobrovolných hasičů a JSDHO do plnění úkolů
ochrany obyvatelstva.
4) Získávat a odborně připravovat pro aktivní preventivní a výchovnou činnost členy
sdružení, vybavovat je potřebnými informacemi a pomůckami a vést je k úzké spolupráci
s obcemi, právnickými i fyzickými osobami s cílem předcházení vzniku požárů a jiných
nebezpečí.
5) Zprostředkovávat veřejnosti hlavní zásady požární ochrany pro oblast občanského života i
podnikatelskou činnost, vyjádřené v právních a technických předpisech ČR a EU. Působit
tak na vyšší úroveň péče o bezpečný domov provádění výrobní a jiné činnosti, a také na
zvyšování právního vědomí společnosti v oblasti požární ochrany.
6) Propagovat a informovat veřejnost o činnosti hasičů na tiskových konferencích a ve
veřejných médiích.
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7) Působit na veřejnost s cílem motivovat ji pro dobrovolnou činnost v požární ochraně a
k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí.
8) Rozvíjet a zdokonalovat výtvarnou a literární soutěž „ Požární ochrana očima dětí „
VI.
Hasičský sport
1) Spolupracovat na tvorbě mezinárodních pravidel – s komisemi CTIF a MSFHZ
(Mezinárodní sportovní federace požárního sportu)
2) Podporovat a rozvíjet společnou reprezentaci ČR – HZS, SH ČMS, MHJ, ČHJ. Toto se
týká jen reprezentace ČR v soutěžích pořádaných MSFHZ.
3) 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.
4) Budovat a rozvíjet reprezentace mládeže, dorostu a dospělých v PS všech kategorií
pro mistrovství světa mládeže, dorostu a dospělých pod hlavičkou MSFHZ .
5) Snaha o podporu při budování sportovních areálů (formou dotací apod.), případně o
vybudování sportovní základny pro přípravu reprezentace (využití i k jiným účelům).
6) Nadále spolupracovat s akademickým sportem především ve využívání areálů a nářadí
SDH.
7) Nadále rozvíjet spolupráci se Sdružením sportovních svazů České republiky a
obdobnými organizacemi v ČR i okolních státech.
8) 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.
9) Poporovat a nadále rozvíjet seriál soutěží Český pohár v běhu na 100m překážek.
10) Řešit trenérské kvalifikace pro požární sport formou vzdělávání trenérů na speciálních
sportovních školách a školit trenéry z řad SDH pro získání větší profesionality.
11) Nadále spolupracovat s HZS ČR na pořádání MČR v disciplínách CTIF a dalších
regionálních soutěžích v této specifické dovednostní odborné přípravě
12) Rozjet 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.
VII.
Práce s mládeží
1) Zabezpečit a důsledně věnovat pozornost výchovné a vzdělávací činnosti mladých hasičů
s důrazem na získávání nových znalostí a dovedností a to zejména v oblasti prevence a
chování při mimořádných událostech, rozvíjet znalosti v oblasti PO a historie SH ČMS.
Pomocí plnění celostátní hry Plamen a celoroční činnosti dorostu zdůraznit příslušnost
k SH ČMS respektive Sboru dobrovolných hasičů. Prostřednictvím všestranné sportovní
činnosti zvyšovat fyzickou kondici mladých hasičů.
2) Modernizovat a rozvíjet oblast vzdělávání vedoucích kolektivů mladých hasičů, a to hlavně
pomocí vzdělávacích kurzů, seminářů a letních škol.
3) Zajistit obnovení akreditace MŠMT ČR na vzdělávání hlavních vedoucích táborů.
4)Zpracovat Koncepci činnosti úseku mládeže SH ČMS na roky 2015 – 2020 za účelem
získání titulu : Organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží v období 2015 – 2020, který
uděluje MŠMT.
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5) Prodloužit členství v ČRDM a aktivně se podílet na činnosti této organizace.
6) Uvést do praxe aktualizovaný vzdělávací systém pro mládež SH ČMS – odznaky
specializací.
7) Sledovat a aktivně se podílet na tvorbě a připomínkování legislativních norem a předpisů,
které se přímo dotýkají oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase.
8) Usilovat o získání státních a jiných dotačních prostředků, které jsou určeny k rozvoji
všestranné celoroční činnosti mládeže SH ČMS včetně té sportovní.
9) Rozvíjet zahraniční spolupráci, zejména s CTIF a státy CTIF a Mezinárodní sportovní
federací hasičů a záchranářů. Zajistit přípravu národních reprezentací mládeže v oblasti
disciplín CTIF i požárního sportu a jejich účast na vrcholných mezinárodních soutěžích.
10) Propagovat činnost mládeže SH ČMS.
11) Rozvíjet publikační činnost na úseku mládeže SH ČMS.
VIII.
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, mezilidské vztahy a kulturně
společenskou činnost.
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.
IX.
Ekonomická oblast
1) Hledat nové možnosti získání finančních prostředků pro činnost SH ČMS a pobočných
spolků. Rozšiřovat využití dotačních titulů na úrovni krajů, 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.
Za tím účelem:
a) usilovat o dořešení vlastnictví akcií HVP, a.s. v držení Moravia Banky, a.s. v likvidaci,
b) doplatit úvěr na Hasičský dům Praha z roku 2000 a zajistit řádnou údržbu a opravy
tohoto objektu.
c) platit úvěr na Hotel Přibyslav z roku 2014 a zajistit řádnou údržbu a opravy
tohoto objektu.
3) Sledovat výnosnost finančních a majetkových vkladů a aktivně působit k zabezpečení jejich
rozvoje.
4) Zachovat a valorizovat pojištění členů SH ČMS pro případ úrazu, smrti nebo trvalých
následků.
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5) Zvýšit podíl členů SH ČMS pojištěných u Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s
6) Rozvíjet společnost Fire-edit a usilovat o získání dalších předplatitelů periodika Alarm
revue.
7) Rozvíjet Nadaci pro podporu hasičského hnutí v České republice. Usilovat o získání dalších
prostředků do Nadačního jmění.
8) Zajistit pravidelné vzdělávání členů pobočných spolků v oblasti ekonomiky.
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