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Shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů okresu Rokycany 
Kařez  21. března 2015 
 

 Program činnosti Okresního sdružení hasičů na období 2015-2019 
 
Program činnosti Okresního sdružení hasičů Rokycany pro období 2015 – 2019 projednaný 
na Shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů okresu Rokycany je možno přizpůsobit 
místním podmínkám dle charakteru a obsahu činnosti daného sboru dobrovolných hasičů. 
Hasičské hnutí představovalo v minulosti ochranu osob, jejich zdraví a majetku před ničivými 
živly. Postupným vývojem se zaměření činnosti dobrovolných hasičů rozrůstalo. Dnes se 
vedle hlavní činnosti věnujeme další velice záslužné činnosti, kterou je především výchova 
mladé generace. V mnoha místech jsou sbory dobrovolných hasičů významným a často 
jediným nositelem kulturně společenského života. 
 

I. Postavení hasičů ve společnosti a na mezinárodní úrovni 
1) V úzké spolupráci s představiteli obcí, státní správy, zastupiteli Plzeňského 

kraje, poslanci a senátory Parlamentu ČR, dalšími orgány, institucemi, 
občanskými sdruženími a podnikateli, zvýšit úsilí o zlepšení podmínek nutných 
k zabezpečení činnosti dobrovolných hasičů. Za tímto účelem  vyhledávat 
vhodné možnosti na všech stupních, včetně navrhování potřebných 
legislativních změn. 

2) Působit na veřejnost ve smyslu zvyšování se společenského uznání hasičů 
s důrazem na nezastupitelnou činnost dobrovolných hasičů 

3) Sledovat navrhované změny právních předpisů v požární ochraně i v dalších 
oblastech s cílem iniciovat a prosazovat zájmy hasičů 

4) Iniciovat podporu humanitárním akcím a úzce spolupracovat s organizacemi 
působícími v této oblasti (liga proti rakovině, PIM atd.) 

5) Vytvářet podmínky pro rozvoj spolupráce s dalšími občanskými sdruženími a 
svazy, zejména se sdruženími a svazy, které mají svoji činnost obdobně 
zaměřenou jako SH ČMS. 

 

II. Výstavba sdružení 
1) V činnosti OSH, okrsku a SDH v souladu se stanovami SH ČMS zlepšovat 

činnost pobočných spolků v rámci našeho okresu 
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2)  Zkvalitnit systém přenosu informací uvnitř OSH s přihlédnutím na www 
stránky SH ČMS a SDH. Opírat se o přijaté stanovy SH ČMS a s plnou 
odpovědností a důsledností prosazovat jejich dodržování. 

3) Prohlubovat spolupráci s krajskými orgány samosprávy i státní správy, 
s pověřenými obcemi a s obcemi s rozšířenou působností s cílem vytvořit pro 
činnost sdružení a zejména sborů dobrovolných hasičů (SDH) v okrese ty 
nejlepší podmínky.  

4) V souladu s přijatými dokumenty V. Sjezdu SH ČMS zapracovat změny do 
dokumentů Okresního sdružení hasičů 

5) Využívat zavedeného programu evidence členské základny, reagovat na 
oprávněné připomínky uživatelů 

 

III. Podpora činnosti jednotek SDH obcí a jejich odborná příprava 
1) Za hlavní poslání každého člena SH ČMS považovat připravenost k provádění 

zásahů při požárech, živelných pohromách, technických a jiných havárií 
v duchu „Bližnímu ku pomoci – vlasti ku prospěchu“. 

2) Vyhledávat a získávat členy SH ČMS pro činnost v hasičských jednotkách, 
spolupůsobit při zřizování těchto jednotek a požárních hlídek.  Připravovat 
členy SH ČMS pro funkce velitelů, strojníků a pro další funkce v požární 
ochraně. 

3) Upozorňovat odpovědné subjekty a hledat společně s nimi možnosti, jak 
výrazně zlepšit zanedbalý stav v oblasti osobní ochrany a bezpečnosti práce 
členů dobrovolných hasičských jednotek a jek zlepšit technické vybavení 
v těchto jednotkách. Zabezpečovat potřebnou údržbu vlastních i svěřených 
prostředků a zařízení. 

4) Spolupracovat s HZS Pk na zlepšení systému odborné přípravy tak, aby 
odborná příprava velitelů, strojníků a dalších funkcí v požární ochraně byla 
dostupná širšímu počtu aktivních členů SH ČMS zařazených v hasičských 
jednotkách při zachování kvality odborné přípravy, s cílem zajištění jejich 
lepší zastupitelnosti v jednotkách. 

5) Působit na pořádání prověřovacích a taktických cvičení. 
6) Podílet se na rozvoji efektivního systému likvidace požárů, havárií a jiných 

mimořádných událostí. 
7) V rámci odborností SH ČMS se podílet na odborné přípravě získáním 

odbornosti velitel, strojník a hasič. 
 

IV.  Preventivně výchovná oblast 
1) 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 a  fyzickými 
osobami s cílem předcházení vzniku požárů i jiných nebezpečí 

2) Zabezpečit odbornou přípravu členů OR OSH, preventistů okrsků a členů 
jednotlivých SDH ve funkci preventista v návaznosti na odbornosti SH ČMS. 

3) Propagovat a informovat veřejnost o činnosti hasičů (tiskové konference, 
tiskové zprávy) 
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4) Působit na veřejnost s cílem motivovat je pro dobrovolnou činnost 
v požární ochraně a k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí 

5) Rozvíjet a zdokonalovat výtvarnou a literární soutěž „Požární ochrana 
očima dětí“ včetně jejího vyhodnocení 

 

V. Oblast ochrany obyvatelstva 
1) Rozvíjet spolupráci s HZS Pk v oblasti ochrany obyvatelstva a rozvíjet 

koncepci ochrany obyvatelstva s výhledem do roku 2020 
2) Podporovat přípravu jednotek SDH obcí na činnost v CO a ochrany 

obyvatelstva 
3) Získávat členy SH ČMS k základní odborné přípravě velitelů družstev 

v oblasti ochrany obyvatelstva 
 

VI. Práce s mládeží 
1) Zabezpečit a důsledně věnovat pozornost činnosti mladých hasičů v duchu 

získávání znalostí a dovedností v oblasti PO a její historie. Pomocí plnění 
celostátní hry Plamen a celoroční činnosti dorostu zdůraznit příslušnost 
k SDH s jejich osobní přípravou jako potencionálních nástupců pro převzetí 
úkolů v rámci svých sborů. 

2) Dodržovat aktualizovaný vzdělávací systém pro mládež SH ČMS – odznaky 
odborností a specializací 

3) Rozvíjet oblast vzdělávání vedoucích a instruktorů kolektivů mladých 
hasičů zejména pomocí vzdělávacích kurzů a seminářů 

4) Zabezpečit pravidelnou registraci kolektivů mladých hasičů a dorostu 
5) Zabezpečit maximální zapojení kolektivů mládeže do hry Plamen a 

Celoroční činnosti dorostu 
 

VII. Oblast společenského dění, historie a muzejnictví 
1) Zachovávat hasičské tradice 
2) Dbát o ochranu historických materiálů a dokumentace z činnosti nasičstva 
3) Rozvíjet a podporovat činnost Aktiv ZH 
4) Podílet se na zlepšení mezilidských vztahů, rozvíjet kulturně společenskou 

činnost 
5) Pravidelně oceňovat aktivní členy, ocenění využívat v rámci životního 

jubilea nebo při výročí založení sboru. Při oceňování nezapomínat na dříve 
narozené členy. 

 

VIII. Ekonomická oblast 
1)  Hledat nové možnosti získání finančních prostředků pro činnost OSH 
2) Pečovat a rozšiřovat nemovitý i movitý majetek ve vlastnictví a péči OSH 
3) Zvýšit podíl členů SH ČMS pojištěných u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. 
4) Usilovat o získání státních, krajských a jiných dotačních prostředků, které 

jsou určeny k rozvoji činnosti OSH a SDH včetně provozních nákladů, za 
tímto účelem aktivně sledovat průběžně vyhlašované grantové programy a 
v rámci možností na ně reagovat zpracováním projektů. 
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IX. Oblast soutěží  
1) Zabezpečit školení a zkoušky k získání odbornosti rozhodčí 
2) Zvýšit počet družstev zapojených do požárního sportu a klasické soutěže 
3) Zvýšit aktivitu a úroveň rozhodčích pro soutěže mládeže, dorostu, požární 

sport a klasickou soutěž 
4) Pořádat kvalifikační hasičské soutěže a pomáhat při pořádání memoriálů, 

pohárových soutěží, mládežnických soutěží i dalších prospěšných akcí za 
účelem zvýšení odborné úrovně členů SH ČMS a působení na veřejnost. 

 

X. Závěr 
1) Program Okresního sdružení hasičů Rokycany na období 2015-2019 je 

dokumentem otevřeným s možností jeho průběžného doplňování.  


