
 1 

Komentář k plnění grantů a jejich vyhodnocení za rok 2015 
 

               Spolek:    Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

                                Římská 45, Praha 2 
 

      K zajištění podmínek čerpání dotace ze státního rozpočtu, byly s organizačními jednotkami SH ČMS tj. 

Ústřední hasičskou školou Jánské Koupele, Ústřední hasičskou školou Bílé Poličany, Centrem hasičského 

hnutí Přibyslav, Krajskými a Okresními (městskými) sdruženími hasičů (KSH a OSH) a Sbory dobrovolných 

hasičů (SDH), uzavřeny „Dílčí dohody“, které rozpracovávají a konkretizují požadavky dané Rozhodnutími 

vydanými MV-generálním ředitelstvím HZS ČR pod č. j. MV-14653-69/PO-IZS-2015, MV-14653-23/PO-

IZS-2015, MV-14653-24/PO-IZS-2015, MV-14653-25/PO-IZS-2015, MV-14653-26/PO-IZS-2015, MV-

14653-27/PO-IZS-2015, MV-14653-28/PO-IZS-2015, MV-14653-29/PO-IZS-2015 a MV-14653-70/PO-IZS-

2015. Prostředky byly využity takto:  

 

 

Grant č. 1 Spolupráce při odborné přípravě  
 

      Dotace v celkové částce 880 000,-Kč byla použita v částce 800 000,-Kč na zajištění osobních nákladů a 

v částce 80 000,-Kč na neinvestiční náklady. Osobní náklady byly využity na pracovníky ústředí a krajských 

sdružení hasičů, kteří zajišťují chod sdružení jak po stránce činnosti odborných rad na centrální, krajské a 

okresní úrovni, tak organizační chod jednotlivých článků sdružení. Mzdové prostředky byly použity jak na 

mzdy na základě pracovní smlouvy, tak i na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Všechny 

smlouvy byly uzavřeny podle zákoníku práce. Veškeré mzdové prostředky byly plně využity a přispěly 

k zajištění cíle projektu. Na plnění grantu se podílelo 7 krajských a okresních sdružení hasičů.  

Neinvestiční náklady byly použiti na kancelářský spotřební materiál, cestovné a služby spojené se zajištěním 

činnosti ústředí sdružení hasičů.  

     Celkové prostředky umožnily zajištění základní činnosti jednotlivých článků a zlepšení a zkvalitnění práce 

v oblasti odborné přípravy a činnosti odborných rad jak na ústřední tak na nižších úrovních.   

Dotace byla přidělená v částce 880 000,-Kč a byla plně vyčerpaná. Finanční prostředky se použily na uhrazení 

osobních nákladů v částce 800 000,-Kč a na neinvestiční náklady spojené s realizací projektu v částce 80 

000,-Kč. Celkové náklady na grant dosáhly částky 2 829 812,-Kč. Dotace činila necelých 31 % z celkových 

nákladů. Grant splnil předpokládaný účel. 

 

 

Grant č. 2. Zajištění chodu ÚHŠ 
 

      Dotace byla použita na zajištění konání odborných kurzů v Ústřední hasičské škole SH ČMS Jánské 

Koupele a Ústřední hasičské škole SH ČMS Bílé Poličany.  

 

      Zajišťovat odbornou přípravu pro členy SH ČMS je jedním z hlavních úkolů škol. Odbornou přípravu 

provádí ÚHŠ v souladu s pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 3 ze dne 27. ledna 2014 a učebních osnov 

příslušných kurzů vydaných MV – generálním ředitelstvím HZS ČR. Opakovaně konstatujeme, že realizace 

odborné přípravy v podmínkách školy probíhala dobře. Nezaregistrovaly jsme žádné negativní ohlasy a 

připomínky ze strany posluchačů, ani HZS.  

 

V roce 2015 byl splněn plánovaný počet proškolených posluchačů. Celkem bylo proškoleno podobné 

množství hasičů jako v předcházejícím roce. Rozhodující měrou účast v naší škole ovlivňuje přístup 

jednotlivých ředitelství HZS krajů. S účastí na odborné přípravě jsou spojeny i další možné problémy, 

zejména je to složitost s uvolňováním ze zaměstnání. Dále fakt, že je nevýhodné pro zaměstnavatele, když 

uvolní člena JSDHO do kurzu apod. Negativně působí i to, že obce od státu dostávají na odbornou přípravu 

nedostatek financí. V zájmu snížit náklady obcí na odbornou přípravu jsme pokračovali s nabídkou 40 

hodinových kurzů pro velitele a strojníky rozdělené na dva víkendové kurzy, což přináší úspory za refundace 

mezd (ušetří se náklady na refundaci mezd za 4 dny) a pochopitelně se stává jednodušší i uvolnění ze 

zaměstnání. Negativem tohoto způsobu je, že se zvyšují náklady na dopravu a především to, že hasiči musí 
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věnovat dva víkendy odborné přípravě. Dále byla v roce 2015 pro velitele zabezpečena možnost odborné 

přípravy e-learningovou formou.  

            

      Dotace byla přidělená v částce 2 350 000,-Kč a byla plně vyčerpaná. Finanční prostředky se použily na 

uhrazení osobních nákladů v částce 1 700 000,-Kč a na neinvestiční náklady spojené s realizací projektu 

v částce 650 000,-Kč. Celkové náklady na grant dosáhly částky  7 154 684,-Kč. Dotace činila necelých 33 % z 

celkových nákladů Grant splnil předpokládaný účel. 

 

 

Grant č. 3. Výchovná a vzdělávací činnost na úseku práce s dětmi, mládeží v oblasti 

požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a 

vzájemné pomoci při mimořádných událostech 
 

Jako základ postupových soutěží mládeže SH ČMS proběhla ve všech Okresních sdruženích hasičů ČMS 

okresní kola hry Plamen a soutěže dorostu. V základu byla okresní kola organizována pro kategorii MLADŠÍ 

a STARŠÍ. Mladší kategorie zahrnuje mladé hasiče ve věku 6 – 10 let a starší kategorie ve věku 11 – 15 let. 

V rámci některých OSH se pro velký počet družstev konala i kola okrsková, která stanovila aktéry kol 

okresních. V nemalém počtu okresů se do Hry Plamen řadí i tzv. Přípravka, což je věková kategorie dětí do 6-

ti let. V součinnosti s hrou Plamen proběhla i okresní kola soutěže dorostu SH ČMS. Ta se konala 

v kategoriích dorostenci a dorostenky – družstva a dorostenci a dorostenky – jednotlivci. Základních kol Hry 

Plamen a soutěže dorostu se v roce 2015 zúčastnilo přes 40 000 mladých hasičů, dorostenců a dorostenek. 

 

Vítěz v každé kategorii vyjma kategorií „mladší“ a „přípravka“ postoupil do kola krajského. V rámci SH 

ČMS bylo v roce 2015 uspořádáno 14 krajských kol v rámci hry Plamen a soutěže dorostu.   

 

Za vrchol postupových soutěží v roce 2015 lze považovat Mistrovství České republiky hry Plamen a 

soutěže dorostu. V roce 2015 se konalo v termínu 8. - 12. července v Praze. Mistrovství se zúčastnilo 15 

družstev mladých hasičů, 15 družstev dorostenců a dorostenek a 76 jednotlivců dorostenecké kategorie.  

 

Přidělená dotace 1 200 000,- Kč byla čerpána v plné výši. Celkové náklady projektu činily 3 355 406,- Kč. 

Dotace činila necelých 36 % z celkových nákladů. Grant splnil předpokládaný účel. 

 

 

Grant č. 3.  Výchovná a vzdělávací činnost na úseku práce s dětmi, mládeží v oblasti 

požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a 

vzájemné pomoci při mimořádných událostech – příprava reprezentačních družstev 

mladých hasičů na mistrovství světa v požárním sportu 

 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v roce 2015 pokračovalo v přípravě dvou reprezentačních celků 

mladých hasičů. Jednalo se o celky chlapců z SDH Poniklá a děvčat z SDH Písková Lhota. 

Oba týmy při přípravě vzájemně spolupracovali a díky grantu MV ČR jim byli vytvořeny i odpovídající 

podmínky pro jejich činnost. 

Dotační prostředky byli využity zejména na zajištění cestovného, stravy a ubytování při přípravných 

soustředěních. Družstva absolvovala v roce 2015 sérii přípravných soustředění, ale zároveň značná část 

přípravy probíhala individuálně, v rámci příslušných Sborů dobrovolných hasičů. 

I díky přidělené dotaci se družstva připravila na vysoké úrovni, což se promítlo do vynikajících výsledků. V 

zastoupení 45 družstev z 22 zemí dokázalo družstvo děvčat z Pískové Lhoty zvítězit ve své kategorii a získat 

tak na další dva roky významnou trofej pro Českou republiku – malou salátovou místu určenou pro dívčí 

kategorii.  

Přidělená dotace 50 000 Kč byla vyčerpána 100 %, celkové náklady činily 89 730,-Kč. Dotace činila 

necelých 56 % z celkových nákladů. Grant splnil předpokládaný účel. 
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Grant č. 4 Preventivně výchovná činnost, propagace a historie požární ochrany 
 

Hlavním cílem projektu Preventivně výchovná činnost obyvatelstva propagací a historií požární ochrany 

realizovaného v rámci grantu č. 4. je provozování stálé výstavy v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi a další 

navazující činnosti směřující k propagaci historie požární ochrany a spolupráce jednotlivých složek 

integrovaného záchranného systému. Vlastní realizace projektu je v Centru hasičského hnutí Přibyslav 

rozdělena do tří hlavních oblastí, a sice mezi muzeum, archiv a knihovnu. Samostatně je vyčleněn archiv a 

muzeum CTIF, které se nyní rozvíjí pod patronací mezinárodní organizace CTIF. 

Základ tvoří provozování Hasičského muzea Centra hasičského hnutí v Přibyslavi s mezinárodním 

dosahem. Toto muzeum je prvním mezinárodně certifikovaným hasičským muzeem CTIF. Zaměřuje se na 

přiblížení problematiky požární ochrany nejširší veřejnosti. Jeho nejdůležitější součástí je Stálá výstava 

v Centru hasičského hnutí, která zachycuje historii požární ochrany a představuje i současné fungování 

integrovaného záchranného systému ČR. 

 

Další součástí je Archiv Centra hasičského hnutí, který je od 3. září 2007 na základě rozhodnutí 

Ministerstva vnitra ČR Č. j. AS-389/1-2007 akreditován jako soukromý archiv podle § 56 a 57 zákona č. 

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů. Vedle správy historických fondů se 

zaměřuje na shromažďování dokumentace určených původců a badání v oblasti historie požární ochrany. 

Poslední článek tvoří Knihovna Centra hasičského hnutí v Přibyslavi, která je evidována u Ministerstva 

kultury ČR v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách veřejných 

knihovnických a informačních služeb, jako základní knihovna se specializovaným knihovním fondem na 

oblast prevence, historie i současnosti požární ochrany. 

Archiv CTIF spravuje písemnosti generálních sekretářů a prezidentů této mezinárodní hasičské organizace 

a dokumentuje její aktivity například mezinárodní hasičské olympiády. Muzeum CTIF navazuje na starší 

expozici mezinárodní spolupráce a jeho vyzí je prezentovat aktivity CTIF a jeho členské země. 

Vedle provozu uvedených institucí Centrum hasičského hnutí Přibyslav pořádá celou řadu kulturních a 

společenských akcí zaměřených na propagaci historie požární ochrany a preventivně výchovnou činnost. 

 

Dotace byla přidělená v částce 2 500 000,-Kč a byla plně vyčerpaná. Finanční prostředky se použily na 

uhrazení osobních nákladů v částce 1 800 000,-Kč a na neinvestiční náklady spojené s realizací projektu 

v částce 700 000,-Kč. Celkové náklady na grant dosáhly částky 4 377 287,-Kč. Dotace činila necelých  57,2% 

z celkových nákladů. Grant splnil předpokládaný účel. 

 

 

Grant č. 6 Zajištění akceschopnosti psovodů Sboru hasičů Hejnice, v rámci 

integrovaného záchranného systému  
 

       Psovodi SDH Hejnice pravidelně organizují zkoušky dle zkušebního řádu SH ČMS, který je 

přezkušujícím kritériem pro praktické nasazení psovoda s psa jednotek SDH. Jsou pravidelně vzděláváni jak 

v teoretické, tak taktické činnosti psovoda a vzděláváni v oblastech, které se přímo týkají zásahové činnosti, 

jako je práce ve výškách a nad volnou hloubkou a poskytování první pomoci. Psovodi se také pravidelně 

účastní ukázkových akcí a vzdělávacích setkání s dětmi.  

 

Dále v roce 2015 probíhal výcvik ve vyhledávání pohřešovaných lidí v sutinách, v lesích, na polích a loukách 

a to celoročně dvakrát týdně. V letních měsících se cvičilo vyhledání pod vodou, záchrana tonoucího a vlečení 

člunu. Dále slaňování se psem do nepřístupných míst, první pomoc, topografie a práce s GPS.   

V současné době máme šest psovodů se psem splňující kritérium pro praktické nasazení dle našeho 

zkušebního řádu SH ČMS a psovody a tři psy s atestem Ministerstva vnitra.  

 

     Dotace byla použita na cestovní náklady pro psovody na konání atestů a na cvičení atestovaných psů, na 

nákup výstroje a vybavení pro výcvik psovodů a psů. Vlastní zdroje jsou vykázány podle čl. 2 odstavce 8 

rozhodnutí č. j. MV-14653-27/PO-IZS-2015 ve výši 10 000,-Kč na každého ze tří atestovaných psů.  

Dotace byla přidělená v částce 61 000,-Kč a byla plně vyčerpaná. Celkové náklady na projekt dosáhly částky 

91 006,-Kč. Dotace činila 67% z celkových nákladů. Grant splnil předpokládaný účel. 
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Grant č. 7. Postupové soutěže v požárním sportu  
 

      V ročníku 2015 se okrskových, okresních, krajských a republikového kola v disciplínách požárního sportu 

družstev mužů a žen účastnilo přes tisíc družstev sborů dobrovolných hasičů obcí. Do poloviny června 

proběhla jednotlivá kola v postupových soutěžích požárního sportu, tak aby se na konci června mohlo 

uskutečnit mistrovství České republiky v požárním sportu. Krajská kola, ze kterých vyšla vítězná družstva, se 

uskutečnila za nemalého přispění OSH.  Vítězná družstva se probojovala na MČR družstev SDH SH ČMS 

v Trutnově. Na MČR v PS byla pozvána i družstva z ČHJ a MHJ. Mistrovství se konalo zároveň 

s mistrovstvím HZS ČR 

 

      Postupová kola i mistrovství ČR lze hodnotit jako zdařilé, spolupráce HZS a SH ČMS byla na 

vynikající úrovni a vše klapalo dle předložených scénářů. Je dobré dále podporovat jednotlivce pro disciplíny 

100m s překážkami a výstupu do 4 podlaží cvičné věže.             

       

     Dotace byla přidělená v částce 1 000 000,-Kč a byla plně vyčerpaná. Celkové náklady na grant dosáhly 

částky 2 227 462,-Kč. Dotace činila necelých 45 % z celkových nákladů. Grant splnil předpokládaný účel. 

 

 

Grant č. 7.  Soutěže v disciplíně požárního sportu běh na 100 m s překážkami   
 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v roce 2015 se podílelo na zorganizování 6 soutěží v běhu na 100 

m s překážkami. Jednalo se Pohár HVP, Bludovská stovka Bludov, Olomoucký dvojboj a 100 m 

s překážkami, Večerní stovka Kamenenec, Polabské stovkování Písková Lhota a Cyp–cup Ostrava Poruba.   

Soutěže dosáhly vysoké úrovně a přispěly ke zvýšení fyzické zdatnosti všech zúčastněných závodníků. 

Zároveň tyto závody vedou k přiblížení hasičského sportu veřejnosti. 

Přidělená dotace 50 000 Kč byla vyčerpána 100 %, celkové náklady činily 92 515,-Kč. Dotace činila 54 % 

z celkových nákladů. Grant splnil předpokládaný účel. 

 

 

Grant č. 8.  Soutěže v klasických disciplínách CTIF 

  
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v roce 2015 využilo dotaci na zajištění Mistrovství České 

republiky v disciplínách CTIF. V sobotu 26. září 2015 ve Dvoře Králové nad Labem proběhlo VI. mistrovství 

ČR družstev v klasických disciplínách CTIF.  

 

Soutěžilo se v pěti kategoriích - dobrovolní hasiči - muži A, muži B – nad 30 let, ženy A, ženy B – nad 30 

let a profesionální hasiči. V disciplínách štafeta CTIF a požární útok CTIF družstva ukázala, že i v tomto v 

Čechách ne tolik rozšířeném hasičském sportu jsou sváděny líté boje. V kategorii žen startovala 4 družstva a 

v kategorií mužů se do soutěže zapojilo 11 družstev. Všechna družstva předvedla pokusy na hranici svých 

možností a přispěla ke zdařilému průběhu celého mistrovství.  

 

Dotace byla využita na ubytování, zajištění stravy, stadionu, chemických toalet, nákup pohárů a cestovné.  

 

Přidělená dotace 100 000 Kč byla vyčerpána 100 %, celkové náklady 158 062,-Kč. Dotace dosáhla 63,3 % 

z celkových nákladů. Grant splnil předpokládaný účel. 

 

 

 

 

 

 

 

 


