
Hlavní úkoly Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
okresu B l a n s k o do roku 2020 

 
Postavení hasičů ve společnosti 
   V úzké spolupráci s představiteli obcí, státní správy, podnikateli a dalšími 
orgány zvyšovat úsilí o zlepšení podmínek nutných k zabezpečení činnosti 
dobrovolných hasičů. Za tímto účelem vyhledávat vhodné možnosti na všech 
stupních 

Působit na veřejnost, ve smyslu zvyšování společenského uznání  
hasičů s důrazem na nezastupitelnou činnost dobrovolných hasičů. 

Sledovat navrhované změny v požární ochraně i v dalších oblastech  
s cílem iniciovat a prosazovat zájmy hasičů a obcí 
 
Výstavba sdružení 

V činnosti sdružení v souladu se stanovami SH ČMS rozšiřovat a zlepšovat 
činnost organizačních jednotek 

Zkvalitnit systém přenosu informací uvnitř SH ČMS s přihlédnutím na www 
stránky SH ČMS, KSH, OSH a SDH. 

Opírat se o přijaté Stanovy SH ČMS a s plnou odpovědností a důsledností 
prosazovat jejich dodržování. 

Rozvíjet odbornou úroveň funkcionářů organizováním školení.   
 
Podpora činnosti jednotek SDH obcí a jejich odborná příprava 

Za hlavní poslání každého člena SDH považovat připravenost k provádění 
zásahu při požárech, živelních pohromách, technických a jiných havarijních. 

Vyhledávat a získávat členy SDH pro činnost v zásahových jednotkách 
 obcí a podniků. Spolupůsobit při zřizování těchto jednotek a požárních hlídek.   

Připravovat nejlepší členy SDH pro funkce velitelů, strojníků, ale i pro další 
funkce v požární ochraně. 

Upozorňovat odpovědné instituce a hledat společně s nimi možnosti, jak 
výrazně zlepšit stav v oblasti osobní ochrany a bezpečnosti práce členů 
dobrovolných hasičských jednotek a jak zlepšit technické vybavení těchto  
jednotek. 

Zabezpečovat potřebnou údržbu vlastních i svěřených prostředků a zařízení. 
Působit na pořádání prověřovacích a taktických cvičení, pořádat 
kvalifikační hasičské soutěže, memoriály, pohárové soutěže,  
mládežnické soutěže i další prospěšné akce za účelem zvýšení odborné  
úrovně členů SDH a působení na veřejnost. 
 
Preventivně výchovná oblast 

Získávat a odborně připravovat pro aktivní preventivní a výchovnou činnost 
členy sdružení, vybavovat je potřebnými informacemi a vést je k úzké spolupráci 
s obcemi s cílem předcházení požárů a jiných nebezpečí. 



Zprostředkovávat veřejnosti hlavní zásady požární ochrany pro oblast 
občanského života i podnikatelskou činnost vyjádřenou v právních předpisech ČR a 
EU. A tím působit na vyšší úroveň péče o bezpečný domov. 

Propagovat a informovat veřejnost o činnosti hasičů – Dny otevřených dveří PZ, 
výstavky, informace o činnosti v tisku atd. 

Působit na veřejnost a mladou generaci s cílem motivovat ji pro činnost 
v požární ochraně a k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí. 

Rozvíjet a zdokonalovat výtvarnou a literární soutěž ,,Požární ochrana očima 
dětí" Za tímto účelem úzce spolupracovat UO HZS jak při vyhlašování, propagaci, 
tak při vyhodnocování. 

 
Práce s mládeží 
  Zabezpečit a důsledně věnovat pozornost činnosti mladých hasičů v duchu 
získávání znalostí a dovedností v oblasti PO a její historie. Pomocí plnění 
celostátní hra Plamen a celoroční činnosti dorostu zdůraznit příslušnost k SDH a 
jejich osobní přípravou jako potencionálních nástupců pro převzetí úkolů v rámci 
svých sborů. 

Rozvíjet oblast vzdělávání vedoucích a instruktorů kolektivů mladých hasičů 
zejména pomocí vzdělávacích kurzů, seminářů a letních škol. 

 
Oblast společenského dění, historie a muzejnictví 
Zachovávat hasičské tradice. 

Dbát o ochranu historických materiálů a dokumentace o činnosti hasičstva. 
 Rozvíjet a podporovat Aktiv Zasloužilých hasičů, mezilidské vztahy a kulturně 
společenskou činnost. 

 
Ekonomická oblast 
  Hledat nové možnosti získávání finančních prostředků na činnost OSH. 
Pečovat o movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví a v péči SDH a SH ČMS. 

Zachovat propojištění hasičů členů SDH pro případ smrti, nebo trvalých  
následků při zásahové činnosti. 

Zvýšit podíl členů SDH pojištěných u Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. 
a podporovat obchodní činnost výzbrojny požární ochrany a.s. 

 
 
 
Návrh hlavních úkolů SH ČMS okresu Blansko do roku 2020 je třeba  
chápat jako doporučující metodický námětový otevřený materiál, který je  
možno a nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám dle charakteru a obsahu  
činnosti jednotlivých SDH v okrese Blansko.  
 
 
 



 


