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Stručný popis projektu
Cílem projektu je vytvoření a prohlubování partnerství místních iniciativ zabezpečujících
odbornou přípravu členů sborů dobrovolných hasičů v ČR a SR.
Aktivity projektu budou podporovat vzájemné setkávání, školení, společné výcviky a další
kooperační aktivity jejichž výstupy mají celospolečensky přínosný dopad v oblasti ochrany
zdraví a majetku obyvatel příhraničí.

Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé přeshraničního regionu, konkrétně pak členové
jednotek SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (dále jen JSDH). Projektu se budou účastnit zástupci
JSDH převážně z Moravskoslezského a Žilinského kraje.

Popis výchozí situace a zdůvodnění potřeby realizace projektu
"V roce 2009 uzavřela ČR a SR ""Memorandum o spolupráci a přátelských vztazích mezi MV-GŘ
HZS ČR a MV SR Prezídiom Hasičského a záchranného zboru."" V rámci tohoto memoranda
byly mimo jiné stanoveny tyto cíle:
- Společná připrava a organizování výcviku a cvičení jednotek požární ochrany.
- Organizace konferencí, seminářů, pracovních setkání a společných konzultací s cílem využití
zkušeností v oblasti prevence mimořádných událostí a jejich likvidace, včetně odborných
prezentací.
- Vytváření podmínek umožňujících poskytnutí vzájemné pomoci v případě mimořádné události
nebo během likvidace jejích následků.

V roce 2009 byla rovněž uzavřena SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi Dobrovolnou požární
ochranou Slovenské republiky a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska
Projektem chceme rozšířit a prohloubit spolupráci subjektů, podporující odbornou přípravu
JSDH, které představují celospolečensky významný bezpečnostní prvek.
Vzhledem k dlouholetým zkušenostem partnerů na poli odborné přípravy členů JSDH, jsou obě
školy logickými nositeli aktivit projektu. Aktivní spolupráce mezi partnery doposud neexistuje.
Navázání úzkého partnerství a nastavení systému společných výcviků a vzdělávání, s důrazem
na regionální specifika a technickou vybavenost JSHD, vznikne prostor pro dlouhodobou
spolupráci a její další rozvoj.
Pro společné zásahy na území cizího státu pak platí specifické legislativní podmínky. Členové
JSDH se musí orientovat, jak v legislativě, tak v manipulaci s odlišnou zahraniční technikou
kolegů. Tyto znalosti pak mohou být otázkou života a smrti.
Mimo bezpečnostní aspekt, JSDH zabezpečují i významnou roli v kulturně-sociálním životě v
obcích. Potenciál projektu tak spatřujeme i v synergickém efektu, kdy se při společných
setkáních vytvoří prostor pro seznámení jednotlivých JSDH, jako reprezentantů dalších místních

iniciativ. Tyto vztahy pak mohou dále prohlubovat a navazovat další partnerství i mimo projekt.
V rámci projektu budou uspořádány výcvikové aktivity - Bezpečná jízda pro 152 osob (76 ČR +
76 SR), výcvik na vodě pro 96 osob (48 ČR + 48 SR) a lezecký výcvik pro 98 osob (49 ČR + 49 SR)
tj. 346 osob (173 ČR + 173 SR). Pokud budeme brát úvahu, že osobu která se zúčastní např.
lezeckého výcviku, již nemůžeme započítat pokud se zúčastní i výcviku na vodě, započítáme do
cílové skupiny pouze dvě třetiny z této skupiny, tzn. 230osob.

Projektem chceme nastartovat aktivní, systematickou a udržitelnou spolupráci partnerů v
oblasti zvyšování kvalifikace členů JSDH. Výstupy projektu bude realizace společných cvičení,
konference a vydání společných příruček. Na aktivitách se budou podílet oba partneři a budou
se jich účastnit zástupci cílové skupiny z ČR i SR.
V rámci aktivity budou realizovány tyto činnosti:
1. Výcvik bezpečné jízdy při krizových situacích

1.1 Zdůvodnění potřeby: V rámci JSDC existují kromě hierarchie vedení i různé specializace.
Jednou z nich je Strojník, který je mimo jiné. také řidičem zásahových vozidel. Při zásazích a
příjezdu na místo zásahu se zásahové vozidlo pohybuje vysokou rychlostí v plném silničním
provozu nebo obtížném, těžko dostupném terénu při různém počasí. V rámci tohoto
společného výcviku dojde pod odborným dohledem a na specializovaném výcvikovém polygonu
k výcviku strojníků JSDH. Řidiči se podrobí nácviku a bezpečné simulaci krizových situací
(úhybné manévry, smyk na mokru apod.).
1.2. Cíl: Cílem a smyslem tedy je na základě teoretické a praktické přípravy zkvalitňovat a
zdokonalovat úroveň řidičů, zlepšovat jejich řidičské a rozhodovací návyky, chování a jednání v
silničním provozu a zvyšovat dovednost v krizových dopravních situacích.
1.3: Výstup: Do realizace této aktivity bude zapojeno cca 152 os. (tzn. 76 z ČR a 76 ze SR),
přičemž proběhne cca 7 - 8 běhů (1 běh cca 12 - 20 osob, dle možností členů JSDH). Výcviky
budou společné náklady si budou partneři dělit a odpovědnost za realizaci a "dodání"
dobrovolných hasičů budou mít obě strany.

2. Lezecký výcvik
2. 1. Zdůvodnění potřeby: Do činnosti hasičů spadá i záchrana z výšek a hloubek. Lezec musí být
schopen zasahovat ve výškách a nad volnou hloubkou.. Při záchranných akcích je nezbytné, aby
se hasiči také dovedli orientovat v horských a zalesněných oblastech a uměli využívat
moderních technologií. Nepodstatnou součástí je pak správná péče o vybavení a jeho znalost.
2.2. Cíl: Cílem je zdokonalit dobrovolné hasiče ve výše zmíněných činnostech s ohledem na
příhraniční terén a jeho specifika a s důrazem na nejčastější případy záchrany v oblasti.
2.3. Výstup: Do realizace aktivity bude zapojeno cca 98 os (tzn. 49 z ČR a 49 ze SR), kteří se v
průběhu projektu zúčastní během cca 7 společných kurzů. Kurz se bude konat na území ČR
Z výstupů této aktivity pak vznikne PŘÍRUČKA PRO LEZCE.

3. Výcvik na vodě pro 96 osob (48 ČR + 48 SR)
Tuto aktivitu zabezpečuje slovenský partner.
Termíny kurzů, způsob a podmínky přihlášení budou zveřejněny v termínu září – prosinec 2018.

Předpokládá se , že kurzy výcviku bezpečné jízdy při krizových situacích budou probíhat
v termínu listopad 2018 – březen 2019 a kurzy zaměřené na lezecký výcvik a výcvik na vodě pak
v termínech duben – červen 2019 a září – říjen 2019.

