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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník. Jsme nejpočetnější občanské sdružení v České republice s širokým rozsahem
aktivit, které realizuje svou činnost podle platných stanov.
Pro nadcházejí volební období je pro nás důležité rozvíjet naši všestrannost kompaktně, s patřičnou důležitostí, v duchu demokratických principů. Zejména je nutné pracovat spolehlivě,
hospodárně, činorodě, morálně a v maximální možné součinnosti s veřejnou správou, spolky na
všech úrovních a našim nejbližším partnerem – Hasičským záchranným sborem ČR, ve prospěch
občanů České republiky.
Jsme SH ČMS!
Jsme jedineční, jsme významní, rozvíjejme to!

Spolehlivost
Hospodárnost

Činorodost
Morálka
Spolupráce
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Oblasti činnosti
I. Pomoc obcím v oblasti
požární ochrany a Integrovaného
záchranného systému (IZS)
SH ČMS je mimo jiné občanským sdružením, respektive spolkem působícím v oblasti požární
ochrany. Dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně je naším úkolem pomáhat při plnění
úkolů na úseku požární ochrany, a to především vyhledávat ze svých řad členy jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí (JSDHO). Dále je nutné se podílet na jejich odborné přípravě a se
souhlasem vlastníka provádět údržby, opravy požární techniky a věcných prostředků či objektů
a zajišťovat preventivně výchovnou, popř. publikační činnost.
Klademe si za cíl úzkou spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR nejen při organizaci
odborné přípravy členů SH ČMS zařazených v jednotkách JSDHO, ale i při výcviku členů SH ČMS
předurčených pro ochranu obyvatelstva. Zásadní je v tomto směru zařazení sborů dobrovolných
hasičů, jako občanských sdružení, do systému krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Důležité je pro nás komplexní a pravidelné předávání informací pro členy SH ČMS – velitele a členy
JSDHO a SDH, zejména v oblasti dotačních titulů, zrovna tak jako pomoc obcím (zřizovatelům
JSDHO) v oblasti legislativy a lepší koncepční propojenost činnosti s našimi pobočnými spolky
ÚHŠ (Ústřední hasičská škola) a CHH (Centrum hasičského hnutí).
V aktivitě ochrana obyvatelstva bychom se rádi zaměřili na zakomponování prvků krizového
řízení, branné výchovy a rovněž spolupráci s Armádou ČR a ostatními složkami IZS, organizací
odborných školení, seminářů a výcvikových kempů pro členy dobrovolnických skupin ochrany
obyvatelstva.
Zásadní je pro nás i podpora aktivit psovodů SH ČMS a rozšíření působnosti naší činnosti v oblasti preventivně výchovné.

Klíčové aktivity:
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II. Všeobecná spolková činnost
Transformace naší vnitřní činnosti a rozvoj spolku obecně jsou úkoly, na které bychom se rádi
v nadcházejícím volebním období zaměřili. Jako opěrný bod nám budou sloužit odborné rady na
všech úrovních. Kumulují v sobě nejen odborné názory, ale i dlouholeté zkušenosti, vědomosti
a dovednosti získané nejen při dobrovolné práci. Rovněž je naším cílem čerpat z praktických
znalostí členů SH ČMS – členů samospráv, starostů a starostek obcí, příslušníků bezpečnostních sborů, pracovníků krizového řízení na všech úrovních samosprávy i státu. Znají poptávku,
nejen v oblasti IZS , ale i z hlediska dobrovolnictví a rozvoje společnosti obecně, naší snahou
bude jim pomoci ji naplnit.
Velmi důležitá je pro nás plošná informovanost uvnitř i vůči veřejnosti. Chránit značku SH ČMS
je pro nás spíše povinnost než cíl.
Chceme-li se rozvíjet, musíme se ekonomicky zajistit, stabilizovat. Racionalizace výdajů, posílení příjmové strany rozpočtu, vícezdrojové financování i vedlejší hospodářská činnost. To vše
jsou nemalé cíle před námi.

Klíčové aktivity:
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Nadace na
podporu hasičského
hnutí

III. Činnost s dětmi a mládeží –
úsek mládeže
Cílem úseku mládeže v nadcházejícím období je, prostřednictvím mimoškolní výchovy a vzdělávání a organizované sportovní činnosti, vybavit děti a mladé lidi patřičnými kompetencemi pro
život v občanské společnosti. Motivovat je k dobrovolné práci ve prospěch jak vlastního rozvoje,
tak s ohledem na pomoc druhým ve prospěch celé společnosti.
Chceme nadále rozvíjet dlouholetý výchovně vzdělávací systém, který reaguje na měnící se vnější
prostředí a je zaměřený nejen na všeobecné získávání vědomostí a dovedností ze zájmové činnosti, ale zejména na technické vzdělávání jako celek s důrazem na základní poznatky z oblasti
Integrovaného záchranného systému a branné výchovy.
Nejen všeobecně vzdělaný a socializovaný mladý jedinec je náš cíl. Ale i fyzicky zdatný člověk,
s dostatečnou motivací pro rozvoj hasičského sportu. Proto si klademe za cíl modernizovat způsob organizování sportovní činnosti s dětmi a mládeží, s důrazem na jednoduchost a dostupnost
sportovních aktivit, s možností masového zapojení za účelem zvýšení fyzické kondice. Zrovna
tak jako rozvíjet a podporovat výkonnostní sport dětí a mládeže s cílem udržet je celoživotně
sportovně aktivními.

Klíčové aktivity:

Činnost kolektivů

Činnost sportovních

mladých hasič

oddílů mládeže

Výchova a vzdělávání

Všeobecná sportovní

mladých hasičů

činnost dětí a mládeže

Vzdělávání

Vzdělávání

vedoucích a dalších

trenérů mládeže

pracovníků

Sportovní
centra mládeže
Reprezentace

4

IV. Historie a muzejnictví
V oblasti historie a muzejnictví se chceme zaměřit na podporu pobočných spolků v péči o hasičské tradice, podporu činnosti sekce sběratelů a filatelie a připravit metodické semináře
z různých oblastí péče o historickou techniku a předměty. Nastartovat vzájemnou výměnu
zkušeností mezi pobočnými spolky a jejich efektivní spolupráci s ÚORHM.
Jednou ze základních os tohoto období bude založit tradici setkávání ředitelů hasičských muzeí
a pravidelně minimálně jedenkrát ročně organizovat semináře vedoucích okresních odborných
rad historie.
Dalším našim cílem je, aby všichni zájemci získali odpovídající dovednosti pro kvalitní správu
a prezentaci historických artefaktů, v celém spektru dobrovolného hasičského hnutí od historické techniky, přes prapory a uniformy až po vyznamenání a historicky významný listinný
materiál.

Klíčové aktivity:
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Projektová činnost –
využití digitálních
technologií

V. Sportovní činnost
Úkolem sportovní politiky SH ČMS na všech úrovních je vytvářet podmínky pro pohybové aktivity všech zájemců o hasičský sport bez rozdílu talentu, pohlaví, věku, původu, vyznání, ale
i ekonomického a sociálního statusu, pro členy SH ČMS i širokou veřejnost, pro organizované
i neorganizované sportovce.
Hasičský sport prošel v posledních pěti letech dynamickým vývojem. Schází mu však ucelený
a přehledný systém, který by reagoval na nezbytně nutnou podporu společenského i zdravotního významu sportu jako takového.
Péče o všeobecnou zdatnost a brannost obyvatelstva, která má zásadní význam pro obranyschopnost země i vyrovnání se s nepředvídatelnými přírodními a jinými katastrofami včetně
podpory zvýšení konkurenceschopnosti sportovní reprezentace je naším cílem.
Zásadní prioritou je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů, která je řešena v části III.
tohoto zaměření (Činnost s dětmi a mládeží).
Hasičský sport je veřejnou službou. Naší snahou bude, aby se na jeho rozvoji podílelo nejen
SH ČMS a jeho pobočné spolky, ale i komerční subjekty, státní správa a samospráva, je nutné
hledat nové zdroje zabezpečení sportovní činnosti.

Klíčové aktivity
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pro všechny
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Vzdělávání ve sportu

Spolupráce se
Sdružením sportovních
svazů, s Národní
sportovní agenturou
a dalšími sportovními
organizacemi

