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Úvodem – základní činnosti 

             Ústřední hasičská škola SH ČMS v Jánských Koupelích má základní úkol zajišťovat odbornou 

přípravu pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů.  Děje se tak na základě pověření GŘ HZS ČR a dle 

pravidel které ve vazbě na odbornou přípravu členů JSDHO GŘ stanovilo. Odbornou přípravu provádí v 

souladu s pokynem Generálního ředitele HZS ČR č.3/2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů 

jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků. V souladu s § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §§ 32 až 40 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 

JPO, ve znění pozdějších předpisů, a pro zabezpečení jednotného provádění odborné přípravy JSDH obcí a 

podniků. Zabezpečuje odbornou přípravu pro získání odbornosti strojník a velitel, v kurzech obsluhovatelů 

motorových pil, technik technické a chemické služby, nositelů dýchací techniky, základů zdravotnických 

znalostí, práce na vodě pro členy dobrovolných jednotek PO a pro členy JPO předurčených k zásahům při 

silničních dopravních nehodách. Náklady na tyto akce byly kryty dotací MV ČR a příspěvkem vysílajících 

obcí. Školení bylo zabezpečováno přímo v Jánských Koupelích, ale i na základě požadavků mimo školu, 

zejména ve Středočeském kraji. Bez státní dotace, na náklady účastníků, byly nabízeny i další odborné kurzy 

pro dobrovolné jednotky a to kurz práce ve výškách a nad volnou hloubkou a základní odborná příprava pro 

členy JPO a jako úplnou novinku také ve spolupráci s HZS  MSK a KSH MSK instrukčně metodické 

zaměstnání na používání přetlakové ventilace 

Další oblastí činnosti byly akce pro členy SH ČMS, ale za platbu většinou jen na úrovni režijních 

nákladů (rekreace zasloužilých hasičů, tábory mladých hasičů, letní škola instruktorů). Začal druhý běh 

Univerzity dobrovolného hasiče, která je určena zejména funkcionářům SH ČMS. S dílčími výhodami byly 

pořádány rekreační a výcvikové pobyty některých organizačních složek SH ČMS. Tuto činnost lze 

považovat za službu školy své zřizovatelské organizaci.  

Opět byla zajištěna základní odborná přípravy pro studenty VŠB – TÚ Ostrava , FBI v garanci 

Učiliště PO MV ČR ve Frýdku –Místku. Škola zajišťovala služby i pro další akce studentů VŠB-TU Ostrava 

a také byla zabezpečena odborná příprava pro studenty  SŠTaS v Karviné a SPŠ v Hranicích. Na obou těchto 

středních školách se studují obory se zaměřením na požární ochranu.  

Třetí oblastí jsou komerčně zaměřené akce orientované na ostatní klientelu. V této oblasti jsou 

nejrozsáhlejší aktivitou rekreační a ozdravné pobyty s orientací především na dětskou klientelu (základní a 

střední školy).  Na komerční bázi pokračoval i úspěšný projekt R2H (Připraven pomoci). Služeb školy 

využila i Policie ČR a Armáda spásy. 

Tradičně velká pozornost byla věnováno realizaci vzdělávacích projektů financovaných Evropským 

sociálním fondem a rozpočtem |ČR. Této činnosti bude věnována ve zprávě samostatná kapitola. 

 

Personální problematika 

 Provoz školy zabezpečuje 10 pracovníků, ve složení pracovního kolektivu v průběhu roku došlo 

k jedné změně a to ve složení kuchyňského personálu vlivem odchodu do důchodu. V závislosti na potřebě 

(zejména v době pořádání táborů) byli krátkodoběji zaměstnáváni  i další pracovníci na dohodu o provedení 

práce. Na odborné přípravě se podílí výrazně i externí lektoři, a to z řad příslušníků HZS, což zajišťuje 

potřebnou odbornost, opírající se o aktuální praktické zkušenosti. Pracovníky školy je opakovaně třeba 

ocenit i z hlediska toho,  že v naprosté většině víkendů v roce probíhají ve škole akce a tedy takřka všechny 

soboty a neděle jsou pro ně pracovními. 



 

Oblast odborné přípravy 

              Zajišťovat odbornou přípravu pro členy JSDHO je nejdůležitějším  úkolem školy.Odborná příprava 

se provádí v souladu s pokynem Generálního ředitele HZS ČR č.3/2014, k odborné přípravě a odborné 

způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků. V souladu s § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §§ 32 až 40 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o 

organizaci a činnosti JPO, ve znění pozdějších předpisů, a pro zabezpečení jednotného provádění odborné 

přípravy JSDH obcí a podniků.  

    Úsek odborné přípravy zabezpečují dva pracovníci školy (Ing. Karger, Ing. Vícha). Pomáhají jim externí 

spolupracovníci z řad HZS: Ing. Kamil Pastuszek, Ing. Pavel Melecký, Bc. Mojmír Studník, npor. Aleš 

Churavý, Ing. Pavel Haas, Richard Dudek Dis., Bc. Kamil Špičák a další. Objektivnost závěrečného 

ověřování znalostí je zajištěna v každém kurzu tak, jak je předepsáno. Předseda zkušební komise je vždy 

delegován ředitelstvím HZS Moravskoslezského, či Olomouckého kraje.  Opětně rádi konstatujeme, že 

znalosti našich posluchačů hodnotí většinou velmi dobře.  

V zájmu zkvalitnění odborné přípravy tradičně na začátku roku proběhlo pracovní setkání všech 

lektorů školy s cílem zhodnotit lektorskou činnost,  zejména ale hledat možnosti jak odbornou přípravu 

zkvalitnit a jak zlepšit materiální vybavení pro zabezpečení odborné přípravy.  

Jsme přesvědčeni, že odborná příprava je v podmínkách školy zajišťována kvalitně, maximálně 

v souladu s pravidly stanovenými GŘ HZS ČR.. Je to dáno především odbornou úrovní a praktickými 

zkušenostmi lektorského sboru, u většiny lektorů navíc posílenou osobními zkušenostmi z práce 

v dobrovolných jednotkách PO. Vše vychází a opírá se o příkladnou spolupráci s HZS ČR, především s HZS 

MSK. 

Spolupráce s HZS byla hlavní náplní jednání s plk.Ing. Ladislavem Geletou, ředitelem   Školního a 

výcvikového zařízení HZS ČR a zástupci ÚHŠ Jánské Koupele a ÚHŠ Bílé Poličany, které proběhlo 

13.4.2015 v Jánských Koupelích. V úvodu byla Ing. Geletovi poskytnuta souhrnná informace o činnosti škol 

v souladu s materiálem, který byl k této příležitosti zpracován.. Byla oceněna spolupráce s HZS pro školy 

přínosná, ale zejména byly zdůrazněny problémy s kterými se školy potýkají. Takže bylo upozorněno na 

fakt, že HZS rozšiřuje nabídku odborné přípravy pro  JSDH ve svých školských zařízeních a to zdarma. Již v 

letech minulých kurzy pro dobrovolné hasiče byly nabízeny v jejich brněnském učilišti a v roce 2014 po 

prve i ve Frýdku-Místku. I když těchto kurzů není velký počet a nemohou pokrýt celou poptávku, vytváří se 

tak asi zbytečně nebezpečný precedenc, vedoucí minimálně k úvahám vysílajících obcí, které se zákonitě 

musí ptát, proč v zařízeních HZS je odborná příprava zdarma a ve školách SH ČMS za peníze. Mimořádně 

se takto ztěžuje postavení ústředních hasičských škol SH ČMS.  Dalším diskutovaným tématem byla 

Koncepce odborné přípravy. S naší strany byl učiněn dotaz zda, se připravuje nová koncepce odborné 

přípravy (vzdělávání) a budou-li tam mít místo i naše ÚHŠ.  Informovali jsme také Ing. Geletu o tom, že 

máme eminentní zájem zlepšit ve školách podmínky pro praktický výcvik, chybí však investiční prostředky 

pro výstavbu polygonů, simulátorů, trenažérů atd. Zjišťovali jsme i jeho zkušenosti v tomto směru a výrobce 

těchto zařízení. Sdělili jsme také Ing. Geletovi naše poznatky , které se týkají základní odborné přípravy 

členů JSDH. V této odborné přípravě vidíme největší slabinu v systému odborné přípravy a to proto, že je v 

gesci velitelů jednotek a Ti mnozí této vzdělávací aktivitě nevěnují potřebnou pozornost, anebo ani nemají 

schopnosti ji smysluplně zabezpečit. Přitom tato odborná příprava je základem pro další pravidelnou 

odbornou přípravu, pro získávání odborné způsobnosti strojník a velitel a také základem pro kurzy 

specializační . A není-li vytvořen kvalitní základ, další navazující vzdělávání je problematické. Z tohoto 

důvodů jsme opakovaně doporučili, aby se přijala opatření zabezpečující zvýšení kvality základní odborné 

přípravy členů JSDHO. (např. na Slovensku ji musí noví hasiči absolvovat ve školských zařízeních). Ke vše 

tématům se oboustranně živě diskutovalo. Naše poznatky jsme také Ing. Geletovi předali v písemné podobě. 

V závěru obě strany konstatovali, že hodnotí setkání pozitivně a Ing. Geleta slíbil, že v rámci svých 

možností bude činnost našich škol podporovat. 

Pro výuku škola disponuje třemi učebnami, vybavenými didaktickými pomůckami odpovídajícími 

současné době. Hlavní učebna je zařízena novým školním nábytkem a interaktivní tabulí. Vybavení 

technikou a učebními pomůckami v podstatě odpovídá potřebám vyplývajícím z osnov kurzů. Je nutno 

ocenit bezproblémovou materiální pomoc ze strany HZS MSK, v případě, že je potřebná. Významně 

pomáhají i výukové pomůcky a materiály získané z projektů EU, které ÚHŠ realizuje, či realizovala. Za 



poslední dva roky jejich hodnota přesahuje 1200000,- Kč. Mimořádně dobré materiální vybavení je pro kurz 

Základy zdravotnických znalostí. Bohužel v roce 2015 jsme byli donuceni vyřadit autobus školy z důvodu 

jeho stáří a špatného technického stavu. Byl pořízen autobus další, opět starší. Na autobus modernější nejsou 

potřebné finanční prostředky. Výhodou je, že škola vlastní rozsáhlé pozemky, kterými navíc protéká řeka, 

což nabízí velmi dobré možnosti k praktickému výcviku. Díky členům JSDHO Radvanice a Havířov, byl 

znovu vybudován v půdních prostorách školy výcvikový prostor určený především pro nositele dýchací 

techniky. Díky bezplatné pomoci uvedených členů JSDHO byla tato akce spojena jen s minimálními 

finančními náklady.  

 Škola disponuje solidním ubytováním a  kvalitním stravováním. Dbá se i o zázemí pro využití 

volného času. Situování školy pak poskytuje potřebný klid pro výuku.  Hasiči školu rádi navštěvují. Věříme 

tomu, že dobrovolní hasiči školu berou jako svoji školu a rádi do Jánských Koupelích jezdí a tento fakt by 

měl být vnímán a využíván. 

  V roce 2015 byl splněn plánovaný počet proškolených posluchačů. Celkem jich bylo 1217 (plán 

600), což je o 331 proškolených hasičů méně než v roce 2014. Blíže viz přiložená tabulka, z které je patrná i 

účast z jednotlivých krajů a která říká, že naprostá většina posluchačů byla z Moravskoslezského kraje. 

Významný počet proškolených hasičů je však i se Středočeského kraje. Rozhodující měrou účast v naší 

škole ovlivňuje přístup jednotlivých ředitelství HZS krajů. Na nich je, zdali odbornou přípravu nasměrují do 

školy, anebo si ji provedou sami.  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 věnovat dva víkendy odborné přípravě. Druhým rokem   pro velitele zabezpečena možnost 

odborné přípravy e-learningovou formou. Této možnosti ve dvou kurzech využilo 18 velitelů. 

V roce 2015 byl pro nezájem zrušen kurz pro členy JPO, předurčené  k zásahům při silničních 

dopravních nehodách. Bohužel nebyl realizován kurz „ práce na vodě pro členy JSDO“ a to pro nedostatek 

vody v umělém kanálu v Opavě. Nebyla nalezena ani adekvátní náhrada. 

 S velmi příznivými ohlasy se setkal kurz „ Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou“, který se 

objevil v nabídce školy na konci roku 2013 a který je nabízen na komerční úrovni,  stejně jako kurz 

„Základní odborná příprava pro členy JSDH“. Jsme rádi, že i o tento kurz je solidní zájem a to zejména 

proto, že jeho zabezpečení je dle našeho mínění nejslabším článkem v systému odborné přípravy a jeho 

realizace v podmínkách školy přináší potřebnou kvalitu. Novým počinem ve spolupráci s HZS MSK a KSH 

MSK bylop zabezpečení instrukčně metodického zaměstnání zaměřeného na užívání přetlakové ventilace. 

S touto aktivitou se počítá i v následujícím období. 

Jsme přesvědčeni. že velmi dobré podmínky pro odbornou přípravu  naleznou posluchači právě ve 

škole. Je řada argumentů, které tento náš názor podporují. Při konání odborné přípravy na jiných místech je 

možnost výskytu řady vlivů s negativním působením na výsledky odborné přípravy. Nicméně respektujeme 

přání zájemců o odbornou přípravu jsme ochotni zabezpečovat i mimo školu, v místě vyžádaném zájemcem, 

v tomto roce jsme dokonce odbornou přípravu zabezpečovali ve \Středočeském kraji. 

Vzdělávací projekty financované EU 

            Pracovníci školy se snaží dlouhodobě získávat finance prostřednictvím různých projektů. Zejména je 

snaha finance získávat z fondů EU.  

V roce 2015 byl ukončen projekt  „Zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání v oblasti 

ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech v Moravskoslezském kraji“. Partnery projektu jsou  VŠB 

– TU Ostrava a KSH MSK. Konkrétním výsledkem je vytvoření vzdělávacího programu pro lektory dalšího 

vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech v Moravskoslezském kraji, kteří 

budou schopni  zajišťovat přípravu odborníků ochrany obyvatelstva působících v jednotkách sboru 

dobrovolných hasičů obcí a jednotkách požární ochrany podniků (techniků ochrany obyvatelstva jednotek), 

v orgánech, komisích, pracovních skupinách obcí a managementu podniků (specialistů ochrany obyvatelstva 

obcí či podniků). Současně budou schopni připravovat dobrovolníky a sami se podílet na preventivně 



výchovné činnosti zaměřenou ochranu člověka při mimořádných událostech. Projekt byl zabezpečován 

podle stanoveného harmonogramu. podané monitorovací zprávy byly schváleny. Aktuálně se čeká se na 

schválení závěrečné monitorovací zprávy. Projekt lze po všech stránkách hodnotit jako velmi úspěšný. Ač u 

tohoto projektu není vyžadována udržitelnost, škola dál bude nabízet v projektu vzniklé moduly 

V roce 2015 byl administrativně ukončen projekt Junior Univerzita – vzdělávání mladých 

záchranářů“, jehož realizace skončila v roce 2014, který je zaměřený  na zlepšování podmínek pro výuku 

technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto 

oborech. Partnery projektu jsou  VŠB – TU Ostrava, KSH MSK a Střední škola techniky a služeb Karviná, 

spolupracující organizací je HZS MSK.  Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem 

ČR. I tento projekt je třeba hodnotit velmi pozitivně. Ani u tohoto projektu není vyžadována udržitelnost. 

Přesto byl v roce 2015 znovu zabezpečen a to pro mladé hasiče z Olomouckého kraje. Finančně byl 

podpořen Ústředím  SH ČMS z dotace MŠMT a příspěvkem Krajského úřadu Olomouckého kraje. Hejtman 

Olomouckého kraje dokonce studenty navštívil v Jánských Koupelích při jejich prázdninovém soustředění. 

Projekt lze opět po všech stánkách hodnotit jako velmi úspěšný. Jeho závěr proběhl na akademické půdě 

VŠB – TU Ostrava velmi slavnostním způsobem. Projekt bude pokračovat i v roce 2016 a to pro mladé 

hasiče Zlínského kraje. 

Výše uvedené projekty spadali do minulého grantového období. Aktuálně se studují  možnosti 

projektů zaměřených na oblast vzdělávání v rámci EU fondů v období 2014 – 2020. K tomuto tématu máme 

zpracován materiál, kerý byl předán i členům ústřední odborné rady pro vzdělávání, 

Ostatní činnost školy 

Vedle zajištění odborné přípravy členů SH ČMS vyvíjí škola i další aktivity, které jsou většinou 

postaveny na komerční úrovni. 

Je to soubor akcí, které využívají členové  SH ČMS a platí za ně v podstatě jen režijní náklady. V 

této skupině akcí můžeme uvést tábory mladých hasičů (včetně dvou mezinárodních táborů mladých hasičů), 

letní školu instruktorů , rekreaci zasloužilých členů. Zvláště rekreace zasloužilých hasičů si zaslouží zmínku. 

V roce 2014 se v týdenních turnusech zúčastnily rekreace skupiny zasloužilých hasičů z Jihomoravského, 

Olomouckého a Moravskoslezského kraje. To, že tyto skupiny mají objednaný pobyt i na rok 2016 snad 

svědčí i o tom, že jsou u nás spokojeni. 

Jsme rádi, že služby školy využívá řada SDH zejména k víkendovým pobytům, které mají většinou 

rekreační charakter, část z nich je však zaměřena na školení, či výcvik. 

Ve škole neprobíhají jen kurzy pro členy jednotek SDH, ale jsou nabízeny i vzdělávací akce pro 

funkcionáře SH ČMS. Značný zájem je projevován o kurz pro nové vedoucí mládeže. Opakovaně se však se 

žádným zájmem nesetkali nabízené kurzy z oblasti počítačové gramotnosti. V roce 2015 byl zahájen další tří 

letý běh Univerzita dobrovolného hasiče, určný funkcionářům SH ČMS, Studium je opět zabezpečováno ve 

spolupráci s VŠB – TU Ostrava a Ostravskou univerzitou a souběžně probíhá i v ˇUŠ Bílé Poličany a CHH 

Přibyslav. K nám do školy se přihlásilo 34 studentů, 3 z nich však z objektivních důvodů v průběhu roku 

ukončili. Na první pololetí roku 2016 zařadila škola do své nabídky 4 nové kurzy určené členům a 

funkcionářům SH ČMS  a to „Minimum funkcionáře SH ČMS“, Základy vzdělávání dospělých“,  

„preventista požární ochrany“ u právnické nebo podnikající fyzické osoby“ a kurz „Zdravotník zotavovacích 

akcí“. 

 Významná, dlouholetá a mnohostranná spolupráce je uskutečňována s Fakultou bezpečnostního 

inženýrství VŠB –TU Ostrava. Projevuje se zejména partnerstvím VŠB-TU Ostrava v projektech, které 

škola realizuje a lektorskou činností v rámci univerzity dobrovolného hasiče.  Opačně studenti FBI využívají 

podmínek školy k některým svým výukovým a výcvikovým aktivitám. Úspěšná je i spolupráce se Střední 

školou techniky a služeb v Karviné a Střední průmyslovou školou v Hranicích. Obě tyto školy zabezpečují 

studijní obory zaměřené na požární ochranu. Naší školy využili pro soustředění svých studentů v naší škole, 

Hlavní náplní jejich pobytu byl praktický požární výcvik. Obdobná soustředění obě školy plánují i na rok 

2016. 

 Příkladná je spolupráce s KSH MSK, který školu využívá nejen pro školení, tábor, ale i pro porady 

svých orgánů. 

Škola také dobře slouží jako táborová základna SH ČMS. Prázdninové měsíce byly naplněny tábory 

mladých hasičů, včetně táborů mezinárodních. V poslední době však lze pozorovat trend ústupu velkých a 



početných táborů k táborům o menším počtu osob. V době prázdnin  je zde již více než 20 roků 

zabezpečována  oblíbená Letní škola instruktorů určena mladým hasičům ve věku 15 – 18 roků. K volno 

časovým aktivitám mladých hasičů o víkendech je škola mnohými SDH využívána celoročně. Svoji tradici 

má již i kurz pro nové začínající vedoucí mládeže. Řada okresů z Olomouckého a Moravskoslezského kraje 

v naší škole organizuje školení vedoucích mládeže.  

Největší skupinou komerčních akcí jsou rekreační pobyty a to, zejména dětských a mládežnických 

skupin, o nichž informuje přiložená tabulka. Opětovně byl realizován projekt „Připraven pomoci“ – Ready 

to Help – R2H a to pro některé Základní školy a také pro děti na táborech. Většina škol k nám jezdí 

každoročně, což je jistě také pozitivní. 

Pracovníci školy vnímají význam HVP pro naši organizaci. Je proto zájem, aby byla ve škole dobře 

prezentována.  Vážíme si to , že HVP v naší škole organizuje porady a školení svých pracovníků. 

Celkem se v roce 2015 v rámci výše uvedených akcí vystřídalo 2926 osob, o čemž dává informaci 

přiložená tabulka. 

 

Ekonomická a hospodářská oblast 

            Po roce 2014 kdy byla navýšena dotace z Ministerstva vnitra nastal návrat k hodnotám dotace 

z předcházejících let, což přineslo i složitější situaci finanční situaci. Naopak však byla posílena dotace 

z MŠMT určená na opravy a údržbu táborové základny, což ve spojení s úspěšným hospodařením (nárůst 

klientely) přineslo v oblasti ekonomiky relativně solidní rok. V době zpracování této zprávy není uzavřena 

ekonomická stránka činnosti školy, dá se však předpokládat, že hospodaření bylo vyrovnané, či mírně 

přebytkové. 

Výdaje školy byly spojeny s nezbytnými náklady, jako jsou mzdové prostředky, provozní prostředky, 

náklady na potřebnou údržbu a revize apod. Nároky na zvýšené provozní výdaje jsou dané rozlehlostí a 

stářím objektu školy.  Zejména je finančně náročná údržba elektrické, vodovodní, kanalizační sítě a také 

údržba a revize strojního vybavení kuchyně a čistírny odpadních vod. Nejvíce finančních z prostředků bylo 

spotřebováno v souvislosti s  opravami sociálního zařízení a to jak v budově školy , tak v chatkách táborové 

základny. Zabezpečeny byly i potřebné  malířské, podlahařské a natěračské práce. V roce 2015 byl také 

zakoupen nový osobní automobil Škoda Yeti (na úvěr u Škofinu), která nahradil starý a neopravitelný 

automobil Škoda Octavia. Vyřazen a prodán byl starý autobus, který škola vlastnila a byl zakoupen další 

starší autobus. I když nově pořízený autobus je v podstatně lepším stavu než autobus vyřazený, není tato 

výměna řešením na dlouhou dobu. Generální popravou prošly dvě požární stříkačky. Díky bezplatné pomoci 

členů jednotek  SDH z Radvanic a Havířova byla znovu vybudován  výcvikový prostor na půdě školy, 

sloužící především při výcviku nositelů dýchací techniky.. 

V souladu se splátkovým kalendářem byla splácena půjčka související s projektem Energetických úspor 

objektu ÚHŠ. Tyto splátky jsou v  saturovány úsporami ve spotřebě elektrické energie.         

      Kvalitě služeb v ÚHŠ Jánské Koupele a tím také lepší ekonomice školy by velmi prospěly realizace 

modernizace a úprav objektu školy, ke kterým v  roce 2012 byly  zpracovány stavební plány. Jedná se o 

vybudování výtahu a rekonstrukci části prvního podlaží (namísto pokojů se společným sociálním zařízením 

zřídit pokoje s vlastním soc. zařízením). Celkem na tyto úpravy je třeba cca  4 miliony korun. Aktuálním 

úkolem se také stává modernizace chatek, které slouží dětem zejména v prázdninových měsících. Důvodem 

pro rekonstrukci je stáří těchto staveb. Velkým přínosem pro zvýšení kvality odborné přípravy hasičů by 

bylo vybudování výcvikového polygonu , o čemž je informace v kapitole „Odborná příprava“. 

 

Závěr 

Rok 2014  byl pro ÚHŠ Jánské Koupele dobrým rokem. Po složitém období, kdy jsme se obtížně 

museli vyrovnávat se sníženou dotací, došlo v hodnoceném období ke zvýšení dotace, což přineslo větší klid 

a i možnost investovat do zlepšení podmínek  odborné přípravy a jejího zázemí. Byl naplněn plánovaný 

počet proškolených hasičů v odborné přípravě, i když ve srovnání s uplynulým rokem došlo k poklesu. 

Maximální snaha je zaměřena na zajištění co nejvyšší kvality odborné přípravy. Úspěšný byl rok i z hlediska 

počtu klientů z komerční oblasti, dařilo se solidně celoročně naplňovat kapacitu školy, což ale není 

jednoduchý úkol, neboť v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb je velká konkurence. Kromě odborné 

přípravy členů jednotek sborů  dobrovolných hasičů ve škole proběhlo mnoho úspěšných dalších akcí : 



rekreace zasloužilých hasičů, univerzita dobrovolného hasiče, tábory mladých hasičů, mezinárodní tábory 

mladých hasičů, letní škola instruktorů, školení vedoucích mládeže, Dále pak pro dobrovolné hasiče z 

Polska a naší republiky byly ve škole zabezpečeny školení v rámci projektu „Bezpečná hranice“. Škola byla 

i místem, kde svá školení měla  i Policie ČR a Armáda spásy.  Úspěšně se realizovaly  dva vzdělávací 

projekty dotované Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR. Dále   kurzy projektu R2H, základní 

odborná příprava pro studenty VŠB – TÚ Ostrava, FBI, školy v přírodě pro základní školy, branně-sportovní 

soustředění pro střední školy a řada  dalších  akcí.  

Pro činnost školy je zásadní  podpora vedení SH ČMS a VV SH ČMS. Neumíme si představit 

zabezpečení úkolů školy bez příkladné spolupráce s HZS, zejména ředitelstvím HZS MSK. Dlouhodobě 

úspěšně spolupracujeme s VŠB – TÚ Ostrava a projevuje se to především v kvalitě naší vzdělávací činnosti 

a v projektových aktivitách. Nově jsme úzce začali spolupracovat se Střední školou techniky a služeb 

v Karviné a Střední průmyslovou školou v Hranicích. Na obou školách jsou vyučovány obory zaměřené na 

požární ochranu. Vzorná je i součinnost s KSH MSK. Všech těchto vztahů a podpor si velmi vážíme. 

Tak jak již bylo uvedeno, hlavním úkolem školy je zabezpečení odborné přípravy pro členy jednotek 

sborů dobrovolných hasičů (JSDH). Je současně i činností z které pro školu vznikají největší příjmy. Tato 

odborná příprava je v gesci Hasičského záchranného sboru ČR. Proto je nezbytně nutné v zájmu 

budoucnosti ÚHŠ Jánské Koupele, stejně tak ale ÚHŠ Bílé Poličany  s vedením GŘ HZS vést jednání o 

postavení našich škol v systému odborné přípravy JSDH. Stejně tak o tom, aby zvýšení dotace nebylo jen 

jednorázovou akcí pro rok 2014, ale aby mělo stálou platnost. 

Činnosti a výsledky školy prokazatelně ukazují,  že škola je potřebným a významným zařízením pro 

dobrovolné hasiče. Při své činnosti se  škola neobejde bez široké spolupráce a výrazné podpory zejména 

hasičů. Za projevenou podporu  a spolupráci upřímně děkujeme. 

 

V Jánských Koupelích 9.1.2015     

zpracoval Ing. Jan Karger – ředitel školy 

 

 

Přílohy: Tabulky účasti na odborné přípravě a ostatních akcích 

 

 

 

 

 



Přehled účasti na odborné přípravě v roce 2015 v ÚHŠ Jánské Koupele

okres

V-40 V-40 E-

lerning

V-16 

POP

S-16 S-8 NDT M.Pily ZZZ TCH 

JPO

Lezci Vypr. Pr. na 

vodě

ZOP 

členů

T-OO celk.

Ostrava 8 91 33 3 3 3 145

Bruntál 11 1 16 13 7 2 1 2 57

F.-Místek 17 2 35 8 1 4 6 4 4 4 99

Karviná 6 4 26 3 17 5 4 13 5 4 94

N.Jičín 12 8 82 8 16 6 3 2 3 145

Opava 17 3 49 10 26 7 14 5 8 155

MSK 71 18 91 241 29 73 32 32 24 18 16 695

Prostějov 4 1 5 2 13

Olomouc 9 3 14 7 4 4 45

Přerov 2 1 1 6 11

Šumperk 1 2 5

Jeseník 3 4 3 11

Olomouc. K. 19 1 3 16 16 17 4 85

Zlín 1 1

Kroměříž 2 5 7

U.Hradiště 2 2

Vsetín 2 2

Zlínský K. 1 2 9 12

Blansko

Brno 1 3

Břeclav 2 3 10

Hodonín 2 2 2 4 10

Vyškov 2

Znojmo

Brněnský K 3 2 5 5 4 27

Jihlava 2

Třebíč 2 2

Žďár n/S. 2

Havl.Brod.

Pelhřimov

Vysočina 2 6

podnikové 6 4 14 2 2 32

Čechy 91 44 4 47 314

Celkem 191 18 91 248 32 154 61 109 26 22 16 1171

Ještě bylo proškoleno 14 členů JPO v kurzu "Přetlaková ventilace"

Dále bylo proškoleno 32 podnikových NDT v opakovacím kurzu.

Celkový počet proškolených osob Ústřední hasičskou školou v Jánských Koupelíchza rok 2015 je 1217 .

Uvedené údaje jsou zpracovány k 14.12. 2015.
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Přehled akcí a počtu návštěvníků v roce 2015

Datum akce počet dny osobodny kurzy UDH mládež komerce

2.-4.1. SH soustředění dorostu repr. 30 3 90 90

17.-18.1. kurzy NDT a ZZZ 34 2 68 68

24.-25.1. kurz S-16 19 2 38 38

25.-27.1. soukromé ubytování 3 3 9 9

30.1.-1.2. Kurz PL-OO prevence 18 3 54 54

30.1.-1.2. Kurz NVM 19 3 57 57

6.-8.2. Kurz PL-OO prevence 22 3 66 66

7.- 13.2. SZŠ Opava 44 7 308 308 ČR, PL, SL

13.-14.2. SZŠ Opava 29 2 58 58

13.-15.2. Kurzy V-40, S-40 dělený 33 3 99 99

17.-20.2. Armáda spásy 23 4 92 92

20.-22.2. Kurz NVM 15 3 45 45

20.-22.2. Kurz PL-OO specialista 16 3 48 48

20.-22.2. Mažoretky děti 27 3 81 81

23.-27.2. Kurzy V-40, S-40 25 5 125 125

28.2.-1.3. Kurzy V-40, S-40 dělený 33 2 66 66

6.-8.3. Kurz PL-OO specialista 18 3 54 54

6.-8.3. Kurz lezci 14+4 3 54 54

7.-8.3. kurz S-16 prodloužení 44 2 88 88

9.-15.3. kurz pilařů 24 7 168 168

14.-15.3. Kurz ZZZ 21 2 42 42

14,.-15.3. Kurz NDT 29 2 58 58

16.-20.3. Kurzy V-40, S-40 35 5 175 175

16.-17.3. sostředění JPO OV.+Hav. 5 2 10 10 práce na polygonu

20.-22.3. Turisté Odry 50 3 150 150

24.3. ÚOR VZ 12 1 12

27.-29.3. UDH 32 3 96 96

26.-29.3. Turisti 9 3 27 27

26.-29.3. Kurz S-40 Sedlec- Prčice 60 60 školení v Sedlec-Prčice

4.-6.4. Turisti 13 3 39 39

10.-12.4. Kurz V-40 e-learning 11 3 33 33

11.-12.4. Kurz S-16 38 2 76 76

13.-19.4. Kurz pilařů 19 7 133 133

17.-18.4. lektoři pilařů 5 2 10 10

13.-17.4. Kurz ZOP 23 5 115 115

17.-19.4. Kurz lezců 12 3 36 36

17.-19.4. Kurz T-OO projekt 16 3 48 48

17.-19.4. lektoři T-OO a lezců 7 3 21 21

18.-19.4. Kurz NDT 32 2 64 64

23.-26.4. Kurz V-40 42 42 školení ve Voticích

21.-24.4. Armáda spásy 25 4 100 100

24.-26.4. POP O. Radva.,Bart. Hav. 38 3 114 114

1.-3.5. HZS Karviná 20 3 60 60

8.-10.5. Maminky s dětmi 9 3 27 27

7.- 15.5. Zemědělská škola Opava 43 9 387 387

11.-15.5. kurzy V-40, S-40 28 5 140 140

11.-15.5. SOŠ Hranice 31 5 155 155

15.-16.5. HVP Ostrava 44 2 88 88

15.-17.5. SDH O.-Muglinov mládež 36 3 108 108

16.5. kurz S-8 18 1 18 18

16.-17.5. J-uni Olomouc 34 2 68 68

16.5. hosté J-uni 10 1 10 10

18.-19.5. Mendl. univerzita Brno 49 2 98 98

18.-21.5. SOŠOOM Karviná 20 4 80 80

22.-24.5. UDH 31 3 93 93

23.-24.5. Kurz S-16 40 2 80 80

30.-31.5. Kurz NDT 10 2 20 20

30.-31.5. Kurz S-16 20 2 40 40

1.-14.6. VŠB NOV 33 14 462 462

1.-5.6. ZH Olomouckého kraje 53 5 265 265

6.-7.6. Dětský den Vendulka 60 2 120 120

8.-12.6. ZH Moravskoslezského kraje 60 5 300 300

12.-14.6. J-uni Olomouc 35 3 105 105

17.-19.6. ZŠ N. Jičín Boudová 57 3 171 171

19.-21.6. SDH Březová ml. Hasiči 41 3 123 123

4.-7.6. Kurz S-40 Sedlec- Prčice 27 27 školení v Sedlec-Prčice

19.-21.6. SDH Ostrava ml. Hasiči 42 3 126 126

22.-26.6. Gym. O. Havlové Ostrava 49 5 245 245

27.-28.6. Soukr. akce Bouda 19 2 38 38

3.-6.7. Gym. O. Havlové Ostrava 35 4 140 140

5.-11.7. SDH Kyjovice 40 7 280 280

6.-16.7. DM Vítkov 20 11 220 220

6.-11.7. Michálkovice 18 6 108 108

4.-11.7. rod. Rekreace Hofman 3 8 24 24

4.-6.7. rod. Rekreace Hofman 5 3 15 15

12.-18.7. J-uni Olomouc 35 7 245 245

16.-19.7. fotbalový klub D. Životice 12 4 48 48

19.-25.7 Abeceda 27 7 189 189

27.7.-2.8. DT Nové Hvězdlice 16 7 112 112

25.7.-8.8. LŠI 60 14 840 840

26.7.-8.8. DT Vyškov 66 13 858 858

9.8. -22.8. Mez. DT Ostrava-Česko 52 15 780 780

Polsko 22 15 330 330

Ukrajina 12 15 180 180

Slovensko 12 15 180 180

24.-29.8. ZH Jihomoravského kraje 52 6 312 312

24.-28.8. SDH Ješov ml. Hasiči 25 5 125 125

24.-28.8. TJ Litultovice 12 5 60 60

1.-3.9. Slezské gym. Opava 69 3 207 207

3.-6.9. Ostravská univerzita 92 4 368 368

7.-9.9. Gym. Hladnov Ostrava 73 3 219 219

9.-11.9. Gym. Hladnov Ostrava 72 3 216 216

9.-11.9. SOŠOOM - Šamal Ostrava 32 3 96 96

11.-13.9. rod. Rekreacece Daněk 14 3 42 42

11.-13.9. J-uni Olomouc 34 3 102 102

11.-13.9. rod. Rekreace Lička 12 3 36 36

13.18.9. Církevní škola Odry 31 6 186 186

14.-16.9. ZŠ Slavkov 24 3 72 72

18.-20.9. Svatba - p. Durčák 51 3 153 153

21.-25.9. ZŚ - Ostrava 25 5 125 125

21.-25.9. SPŠ Hranice 60 5 300 300

25.-2.10. SZŠ Opava - Moja 34 8 272 272

25.-26.9. Setkání absolventů DŠ 17 2 34 34

2.-4.10. SDH Grygov - ml. Hasiči 36 3 108 108

2.-4.10. SDH Velký Týnec-ml. Hasiči 33 3 99 99

9.-10.10. HVP Ostrava 31 2 62 62

10.-11.10. kurz S-16 19 2 38 38

2.-4.a17.-18.10 kurzy V-40 a S-40 děl 21 5 105 105

19.-23.10. Kurzy V-40 a S-40 17 5 85 85

15.-16.10. ZŠ Opava, Otická 23 2 46 46

16.-17.10. COP MSK 60 2 120 120

23.-25.10. VM OSH Opava 76 3 228 228

24.-25.10. NDT 17 2 34 34

30.10.-1.11. UDH 28 3 84 84

31.10. S-8 13 1 13 13

31.10.-1.11. ZZZ 5 2 10 10

2.-8.11. Kurz pilařů 19 7 133 133

6.-8.11. VM OSH Ostrava 30 3 90 90

14.-15.11. kurz S-16 21 2 42 42

13.-14.11. OSH Opava 12 2 24 24

13.-14.11. OSH N. Jičín 23 2 46 46

18.11. ÚOR Vzdělávání 10 1 10 10

20.-22.11. VM OSH Šumperk 63 3 63 63

23.-27.11. Kurzy V-40, S-40 26 5 130 130

27.-28.11. KSH MSK 23 2 26 26

28.-29.11. kurzy S-16, NDT 33 2 66 66

4.-6.12. V-40 e-learning 7 3 21 21

5.-6.12. Kurz S-16 26 2 52 52

11.-13.12. UDH 30 3 90 90

3.-6.9. V-40 26 26 školení Neratovice

17.-20.9. S-40 39 39 školení Neratovice

19.-20.9. NDT 44 44 školení Neratovice

24.-27.9. V-40 22 22 školení Votice

26.-27.9. ZZZ 33 33 školení Sedlec-Prčice

9.-13.2. TJ Litultovice ml. Fotbalisti 15 5 75 75

10.-11.3. vedení SH ČMS + Slovensko 24 2 48 48

24.-26.3. Policie ČR 34 3 102 102

31.3. VV KSH MSK 34 34 bez ubytování

11. - 12.4. Hasiči Fulnek 10 2 20 20

29. - 30.4. Závěrečná konf. Projektu OO 40 2 80 80

25.-28.5. SŠTS Karviná 27 4 108 108

Celkem 4143 535 16174 3071 363 10452 2627

 


