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Pobočný spolek hlavního spolku – 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
350 tis. členů  

Více než 150 létá tradice  
Více než 25 tis. členů (MSK)  
419 sborů dobrovolných hasičů  
Prevence, represe, ochrana obyvatelstva, 

práce s mládeží, sport, kultura, odborná a 
poradenská činnost zejména pro obce   



Systémová práce s mládeží:47 let – hra 
PLAMEN, celoroční činnost dorostu  

Mladí hasiči ve věku 3-18 let  
3-6 let - přípravky  
6-14 let - mladí hasiči  
15-18 let - dorost  
Smíšené kolektivy, chlapci, dívky  
Organizace uznaná MŠMT pro práci s 

mládeží, smlouva o dlouhodobé spolupráci 
s MŠMT – 18 NNO  
 



Sportovní činnost – požární útoky, 
štafetové běhy, běhy jednotlivců,  

Vzdělávání – plnění odborností a 
specializací  

Po celou dobu zachovány prvky „branné 
výchovy“ – závody požárnické 
všestrannosti (branné závody) – střelba ze 
vzduchovky, zdravověda, orientace a 
přesun v terénu, šplh, hod na cíl, 
topografie, a další.    
 



Pravidelná mimoškolní činnost  
Volnočasové aktivity – výlety, besedy, 

sportovní aktivity mimo oblast požární 
ochrany 

Tábory  
Soustředění  
Vzdělávací kempy  
Zapojení do veřejných činností – obce, 

Květinový den, ekologické aktivity, péče o 
seniory (členy spolku) a mnoho dalších  
 



 Vzdělávací zařízení hlavního spolku ( SH ČMS) s 
celorepublikovou působností  

 75 % klientů je z území Moravskoslezského kraje  
 Odborná příprava členů jednotek sborů 

dobrovolných hasičů k získání odborné 
způsobilosti podle platné legislativy  

 Táborová základna, akce mládeže  
 Komerční činnost – školy v přírodě, adaptační 

pobyty školských zařízení, rekreace seniorů a řada 
dalších 

 JUNIOR univerzita, Univerzita dobrovolného 
hasiče 

 Spolupráce s VŠB – TU Ostrava a SPŠTS Karviná 
 





2006 – (PL) Krajská organizace dobrovolné 
požární ochrany Slezského vojvodství  

2013 – (RUS) Vologodské oddělení 
celoruského dobrovolného požárního 
sdružení  

2014 – (SK) Krajský výbor Dobrovolné 
požární ochrany Žilinského kraje  

V přípravě dohoda s Opolským vojvodstvím 
(PL)   

Úzká spolupráce s Moravskoslezským krajem  



Rok 2010 – „společně  připraveni  
pomoci“  

Projekt zaměřený na mládež ČR/PL  
Celkem 110 účastníků  
Blok sportovní – výlety, soutěže 

družstev a jednotlivců,  
Blok odpočinkový – hry, představení 

národů  
Blok výcvikový – voda, oheň, první 

pomoc, přežití    
 



projekt byl spolufinancován z prostředků 
Fondu mikroprojektů v Euroregionu 
Silesia v rámci Operačního programu 
příhraniční spolupráce Česká republika  – 
Polská republika  2007-2013. 

Realizace - Ústřední hasičská škola Jánské 
Koupele 

Financování mikroprojektu (v EUR): 
   Skutečné způsobilé výdaje: 34 469 EUR 



Rok 2013  
Mládež ČR/Rusko (11-17 let)  
Celkem 17 účastníků ČR (MSK) 
Soutěž hasičské mládeže v záchranářských 

disciplínách  
Záchrana tonoucích, potápěčský výcvik, 

požární ochrana, první pomoc, lezecký 
výcvik  

Účast ČR mimo soutěž   
 
 



Pobytové náklady hrazeny hostitelskou 
stranou  

Doprava – příspěvek Moravskoslezského 
kraje 

Náklady na materiální vybavení – Krajské 
sdružení hasičů, sponzoři, účastnické 
poplatky   

Místo realizace Vytěgra – Rusko  





 



Období 2013/2014  
ČR/PL 
Členové vybraných jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí MSK a členové 
vybraných jednotek OSP  na pozic řidič 
(strojník) 

Centrum bezpečné jízdy LIBROS  
Přímé financování europoslance  
Celkem absolvovalo 125 členů ČR/PL 

 



Období 2017-2019  
Mládež ČR/SK  
Celkem 200 účastníků  
Mezinárodní soustředění mladých hasičů – 

klasické táborové aktivity (11-17 let) 
Mezinárodní záchranářský kurz – výuka 

záchranářských disciplín – požární ochrana a 
ochrana obyvatelstva, lezecký výcvik, výcvik 
na vodě, poskytování první pomoci (14-17 let)  

Výcvikový a výukový kemp dorostu – atletické 
disciplíny (realizace pouze na straně ČR) 



Realizace 2017 – ČR 
Realizace 2018 – SK  
Dílčí výstupy – odborné příručky mladého 

záchranáře  
Projekt realizován v rámci programu 

INTEREG V-A Slovenská republika/Česká 
republika  



Realizace Ústřední hasičská škola Jánské 
Koupele  

Celkové výdaje projektu pro obě 
partnerské strany 303 657 EUR  













Období 2018-2020 
Členové jednotek sboru dobrovolných 

hasičů obcí ČR/SK  
Tři moduly projektu: 
Lezecký výcvik: 98 účastníků (ČR)  
Výcvik řidičů (strojníků): 152 účastníků 

(ČR)  
Práce na vodě: 96 účastníků (SK)  
Závěrečná konference: 100 účastníků    

 



Místo realizace Ústřední hasičská škola 
Jánské Koupele  

Celkové výdaje projektu pro obě 
partnerské strany 260 000 EUR 

Dílčí výstupy – materiální vybavení a 
vybavení učebny, odborné příručky  

 



Výstavba polygonů  
Modernizace učeben  
Modernizace zázemí – ubytování 

stravování, sportovního vyžití   
Kurzy bezpečné jízdy (ČR/PL) 
Kurzy práce ve výškách 
Kurzy orientace v terénů, transporty, 

spolupráce při pátrání  
Konference vzájemného poznání (PL, SK) 
Čekání na vhodné výzvy  

 



Náročná projektová příprava – zpracování 
projektu řeší externí dodavatelé  

Změna podmínek i v průběhu realizace  
Pohyb kurzu EUR od doby podání projektu do 

ukončení realizace  
Dlouhé období pro monitorovací zprávy  
Odborný personál pro realizační tým  
Vypsané výzvy jsou obsahově zaměřené v 

souladu s projekty, ale nezahrnují neziskový 
sektor  
 

Financování projektů vlastními zdroji !!!  



Krajské sdružení hasičů 
 Moravskoslezského kraje  
 richard.dudek@hzsmsk.cz 
   tel: 724 190 746  
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