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ÚVOD 

 

Požární sport patří neodmyslitelně k přípravě na situace, se kterými se můžou v terénu 

setkat dobrovolní i profesionální hasiči. Je to velmi náročný sport a to i na neprofesionální 

úrovni. Jako bývalý člen SDH Drnholec vím, že provozování tohoto sportu opravdu není 

jednoduché jak po stránce organizační tak především po stránce finanční. Zejména u sborů 

dobrovolných hasičů, kteří mají tuto aktivitu více méně jako koníček. Přitom rizika úrazů, 

někdy končících i smrtí, je naprosto stejné jako u členů profesionálních složek Hasičského 

záchranného systému České republiky.  

 

Proto jsem si vybral jako téma mé práce financování tohoto sportu. Cílem mé práce bude 

představit požární sport, poukázat na některé nedostatky, seznámit s možnostmi, 

které sbory mají při financování tohoto sportu a navrhnout opatření na zlepšení 

situace. Pevně věřím, že se mi to pomocí mé práce a se zjištěnými informacemi podaří. 
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1  ÚVOD DO POŽÁRNÍHO SPORTU 

 

1.1 Charakteristika požárního sportu 

 

Hasič musí být rychlý, vytrvalý, obratný a odvážný. Proto vznikl požární sport, jehož 

disciplíny obsahují vše, co musí hasič u zásahu zvládnout. Jde o překonávání nejrůznějších 

překážek, souboj s ohněm, práci ve výškách a několik druhů týmové spolupráce. 

 

1.2 Historie požárního sportu 

 

První soutěž v požárním sportu se uskutečnila roku 1937 v bývalém SSSR. V roce 1945 

byla vypracována pravidla soutěží požárního sportu. Obsahem těchto soutěží byly 

disciplíny: 

• výstup po hákovém žebříku do 4. podlaží cvičné věže, 

• běh na 100 m s překážkami, 

• umístění třídílného vysunovacího žebříku a výstup do 3. podlaží cvičné věže, 

• požární štafeta 6 x 100 m, 

• požární útok, 

• dvojboj (výstup po hákovém žebříku do 4. podlaží cvičné věže a běh na 100 m 

s překážkami). 

 

Pro zajímavost, disciplína štafeta 6 x 100 m se skládala: 

• 1. úsek – běh 100 m z toho 25 m v ochranném oděvu, 

• 2. úsek – překonání domečku skládacím žebříkem, 

• 3. úsek – překonání bariéry 2 x 2 m, 

• 4. úsek – hadice, rozdělovač, tzv. past na myši – plížení na vzdálenost 10 m pod 

laťkami ve výšce 50 cm od země, 

• 5. úsek – hašení hasicím přístrojem, překonání kladiny, 

• 6. úsek – překonání velké bariéry o výšce 3,5 m pomocí nastavovacího žebříku. 

 

V období let 1945-63 byly prováděny různé úpravy jednotlivých disciplín. Změnilo se 

rozmístění výzbroje, byly vyřazeny některé elementy v požární štafetě a v běhu 100 m 
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s překážkami. V roce 1948 bylo v disciplíně běh 100 m s překážkami zrušeno přenášení 

figuríny o váze 60 kg a změněny vzdálenosti mezi překážkami. V požární štafetě 

6 x 100 m byl zrušen 1. úsek – běh na 100 m, z toho 25 m v ochranném oděvu. V roce 

1954 se mění disciplíny v běhu 100 m s překážkami a v požární štafetě 5 x 100 m. Bylo 

zrušeno překonání velké bariéry o výšce 3,5 m (zmenšila se možnost úrazů) a tzv. pasti na 

myši. Zrušení těchto překážek umožnilo předvádět složité technické úkony při vysoké 

rychlosti a požární sport se stal divácky zajímavější. V roce 1963 tvořily program soutěže 

následující disciplíny: 

• výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku, 

• běh na 100 m s překážkami, 

• umístění třídílného vysunovacího žebříku a výstup do 3. podlaží cvičné věže, 

• požární štafeta 4 x 100 m s hašením hořlavé kapaliny, 

• dvojboj, 

• požární útok. 

 

V roce 1966 přijala Federace požárního sportu SSSR rozhodnutí o rozmístění překážek a 

nářadí, které platí až do současnosti. V září roku 1966 reprezentační družstvo SSSR 

předvedlo ukázkové vystoupení na 3. mezinárodní soutěži států sdružených v CTIF 

(Comité Technice International de preventiv et d´extinction du Feu – Mezinárodní komise 

pro prevenci a hašení požárů), které proběhlo v Jugoslavii. Federace požárního sportu 

SSSR navrhla CTIF zahrnutí požárního sportu do programu mezinárodních soutěží. CTIF 

tento návrh přijala. V roce 1968 proběhly v Leningradě (SSSR) první mezinárodní závody. 

Do programu soutěže byly zahrnuty disciplíny, které jsou součástí požárního sportu 

dodnes: 

• výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku (není součástí 

požárního sportu u sborů dobrovolných hasičů), 

• běh na 100 m s překážkami, 

• požární štafeta 4 x 100 m, 

• požární útok, 

• dvojboj (součet výsledného času ve výstupu na věž a v běhu na 100 m překážek, 

není součástí požárního sportu u sborů dobrovolných hasičů). 

Závodu se zúčastnilo 5 družstev v celkovém hodnocení: SSSR, NDR, Rumunska, 

Bulharska a ČSSR. 
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V roce 1973 se konalo sympozium CTIF v Brně. Na tomto sympozium bylo přijato 

rozhodnutí konat soutěže CTIF v požárním sportu jednou za 4 roky, soutěže CTIF se tak 

staly pravou hasičskou olympiádou. 
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2 ORGANIZOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ HASI ČSKÝCH SOUTĚŽÍ, 

POPIS PŘEKÁŽEK 

 

V této kapitole se dozvíme něco o pořádání a organizaci hasičských soutěží. Připravil jsem 

výňatek ze Směrnice hasičských soutěží Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen 

„SH ČMS“). Z těchto směrnic musí vycházet všichni pořadatelé jakékoli sportovní akce 

pořádané ve smyslu požárního sportu. Z níže vypsaných pravidel a povinností zjistíme, že 

je to opravdu finančně značně nákladné. Výňatek se týká pouze pravidel a povinností pro 

SDH. 

 

2.1 Organizování hasičských soutěží 

 

2.1.1 Hasičské soutěže 

 

1) Hasičské soutěže se organizují v souladu s právními předpisy, stanovami SH ČMS, 

touto Směrnicí hasičských soutěží a dalšími vnitřními předpisy SH ČMS. 

2) Hasičskou soutěží se rozumí soutěž, která rozvíjí tělesnou zdatnost a odbornou 

přípravu soutěžících. 

3) Hasičské soutěže se mohou organizovat: 

a) v kategorii muži, ženy, dorostenci, dorostenky a mladí hasiči, 

b) jako soutěž jednotlivců a soutěž družstev, 

c) jako samostatné pro členy SH ČMS (jednotlivce), družstva SDH a ostatní 

organizační jednotky SH ČMS nebo 

d) jako společné pro členy a družstva jiných občanských sdružení působících 

v oblasti požární ochrany a pro členy, příslušníky a družstva jednotek požární 

ochrany1 za podmínek: 

• určených v této Směrnici hasičských soutěží, 

• určených pořadatelem v propozicích hasičské soutěže, 

• účasti nejméně tří soutěžících (jednotlivců) a nebo 

• účasti nejméně dvou soutěžních družstev. 

 

                                                 
1 §65 odst. 1 zák. 133/1985 Sb. a násl. 
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4) Hasičské soutěže organizuje (dále jen „pořadatel“): 

a) SDH nebo jiná organizační jednotka jako svoji základní soutěž bez návaznosti 

postupu do vyšších kol, 

b) okrsek2 jako svoji základní soutěž bez návaznosti postupu do vyšších kol nebo 

okrsek3 popřípadě SDH v rámci okrsku jako 1. kolo soutěže, která má uveden 

ve svých propozicích postup do vyšších kol, 

c) okresní (městské) sdružení hasičů (dálen jen „OSH“)4 jako svoji základní 

soutěž bez návaznosti postupu do vyšších kol nebo jako 2. kolo soutěže, která 

má uveden ve svých propozicích postup do vyšších kol, 

d) krajská řídící rada5 jako svoji základní soutěž bez návaznosti postupu do 

vyšších kol nebo jako 3. kolo soutěže, která má uveden ve svých propozicích 

postup do vyšších kol, 

e) SH ČMS v rámci České republiky jako Mistrovství ČR nebo jako svoji 

pohárovou soutěž. 

5) U soutěží, ve kterých je uveden postup do vyšších kol: 

a) pořadatel v propozicích uvede: 

• pravidla pro účast nebo výběr soutěžících v příslušném kole soutěže, 

• v jakých disciplínách bude soutěž popř. příslušné kolo hasičské soutěže 

organizováno, 

b) má zaručený postup do vyššího kola vítězné družstvo nebo vítězná družstva 

pokud nebude v propozicích uvedeno jinak, 

c) má zaručenou účast v příslušeném kole vítězné družstvo předchozího ročníku 

pokud nebude v propozicích uvedeno jinak, 

d) pořadatel soutěže stanoví termín soutěže tak, aby mezi jednotlivými koly 

soutěže byla zachována přestávka nejméně 21 dnů. 

6) Mezinárodní soutěží je kterákoliv soutěž podle odst. 2, které se zúčastní soutěžící 

ze zahraničí. Pořadatel v propozicích stanoví, jak budou zahraniční soutěžící 

hodnoceni. 

 

 

 
                                                 
2 Čl. 64 stanov SH ČMS 
3 Čl. 64 stanov SH ČMS 
4 Čl. 55 stanov SH ČMS 
5 Čl. 50 stanov SH ČMS 
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2.1.2 Pojištění hasičských soutěží 

 

Pořadatel hasičské soutěže je dále povinen: 

1) pojistit nepostupovou hasičskou soutěž (pohár, memoriál a jinou soutěž) a 

účastníky soutěže tak, aby pojistná smlouva zahrnovala alespoň: 

a) úrazové pojištění všech aktivních účastníků hasičské soutěže na riziko smrti 

úrazem a riziko trvalých následků nejméně na pojistnou částku Kč 40.000,- na 

každé riziko, 

b) pojištění odpovědnosti za škodu, za kterou pořadatel odpovídá podle právních 

předpisů, zejména je povinen zajistit: 

• odpovědnost za škodu na zdraví na pojistnou částku alespoň Kč 200.000,-, 

• odpovědnost za škodu na majetku na pojistnou částku alespoň Kč 200.000,-. 

2) Povinnost pojistit účastníky hasičské soutěže pořadatel nemá jen v tom případě, 

když bude odpovědnost za škody pořadatele prokazatelně zabezpečena alespoň 

v rozsahu stanoveného v odstavci 1. 

3) Postupové hasičské soutěže od 1. kola až po Mistrovství ČR a soutěž O pohár 

starosty SH ČMS jsou na odpovědnost za škody pořadatele, na riziko smrti úrazem 

a riziko trvalých následků úrazu pojištěny pojistnou smlouvou a jejími dodatky 

uzavřenou u HVP, a. s., č. 000-0792-083. 

 

2.1.3 Úhrada výdajů, reklama a propagace 

 

1) Výdaje spojené s nácvikem disciplín příslušné hasičské soutěže hradí, pokud není 

ve Směrnici hasičských soutěží nebo propozicích hasičské soutěže stanoveno jinak, 

soutěžní družstvo nebo jednotlivec, přičemž vyhledává zdroje na jejich úhradu 

zejména formou výdajů spojených s přípravou. 

2) Výdaje spojené s organizováním hasičských soutěží nese pořadatel, pokud není ve 

Směrnicích hasičských soutěží nebo propozicích soutěže stanoveno jinak. 

3) Pokud není v propozicích hasičské soutěže stanoveno jinak, pořadatel zejména 

hradí: 

a) ubytování a stravování účastníků soutěže v rozsahu, který uvede v propozicích 

soutěže a pokud účastník přijme ubytovací a stravovací služby zajištěné 

pořadatelem; pokud účastník stravovací a ubytovací služby od pořadatele 
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nepřijme, nese plnou vlastní odpovědnost za případnou újmu na zdraví nebo 

vzniklou škodu v souvislosti s ubytováním nebo stravováním, 

b) výdaje spojené s přípravou a provedením soutěže, např. za propagaci, pronájem 

a přípravu stadionu, časomíru, zdravotní služby, účelovou dopravu, překážky, 

nářadí apod., 

c) pojištění účastníků soutěže, 

d) výdaje spojené s oceněním soutěžících případně dalších účastníků soutěže. 

4) Prostředky na úhradu výdajů se mohou sdružovat dle platných předpisů. 

5) Reklamu a propagaci pořadatel zaměří zejména na pořádání vlastní soutěže, 

propagaci požární ochrany, svého města, případně propagaci vlastních výrobků (je-

li pořadatelem například právnická osoba) apod. 

6) Reklamu a propagaci sponzorů v souvislosti s pořádáním soutěže povoluje 

pořadatel. 

7) Reklama, její umístění a provedení musí odpovídat zákonným ustanovením a nesmí 

narušovat regulérnost a bezpečnost soutěže. Vylučuje se reklama politická a 

reklama v rozporu s dobrými mravy. 

8) Reklama a propagace nesmí být na stejnokroji příslušníků, zaměstnanců a členů 

jednotek požární ochrany. To se netýká sportovního oděvu soutěžících. 

 

2.1.4 Zdravotní služba 

 

1) Při každé soutěži musí být zajištěna zdravotní služba odpovídající rozsahu a 

místním podmínkám soutěže. 

2) Lékař může zakázat soutěžícímu start nebo pokračování v soutěži, jestliže zjistí, že 

by to ohrožovalo nebo poškozovalo zdraví soutěžícího. Toto rozhodnutí lékaře 

musí soutěžící a další účastníci soutěže respektovat. 

 

2.1.5 Ekonomická skupina 

 

1) Činnost ekonomické skupiny řídí její vedoucí, který je podřízen veliteli soutěže. 

2) Ekonomická skupina zabezpečuje a odpovídá zejména za: 

a) uzavírání smluv, dohod a objednávek včetně jejich následných kontrol a 

likvidace, 
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b) nákup diplomů, medailí a popř. pohárů a věcných cen, 

c) pojištění soutěžících případně dalších účastníků soutěže, uvede-li to pořadatel 

v propozicích soutěže, vedení dokladů za příjem a výdej finančních prostředků 

v místě konání soutěže (např. startovné, kauce, finanční odměny apod.). 

 

2.2 Disciplíny, parametry překážek, výstroj a výzbroj používaná 

v požárním sportu  

 

Tématem této kapitoly budou již samotné disciplíny požárního sportu a jejich provedení, 

podrobný popis jednotlivých překážek a použitá výstroj a výzbroj v tomto sportovním 

odvětví . V této kapitole se dozvíme rozměry a tvary překážek, nářadí a povolený oděv. Jde 

opět o výňatek ze Směrnice hasičských soutěží SH ČMS, vztahující se na SDH. Dodržují 

se velmi striktně a při jejich porušení následují sankce. Pořízení a udržování těchto 

překážek, nářadí a oděvů v předepsaném stavu a v předepsaných rozměrech je velmi 

časově a především finančně náročné. Je to oblast, do které se vkládají nemalé peněžní 

prostředky. Pro konkrétní představu uvádím v příloze č.1  ceník jednotlivých překážek. 

 

2.2.1 Disciplíny současného požárního sportu 

 

V kategorii dobrovolných hasičů a členů občanských sdružení se soutěží v disciplínách 

(fotografie provádění těchto disciplín jsou uvedeny v příloze č. 5): 

 

1) Běh na 100 m s překážkami (viz obr. 2.1): 

Soutěžící zaujme postavení na startu, po odstartování překoná překážku, uchopí 

hadice a rozvine je před, na, nebo za kladinou, přeběhne kladinu, seskočí z kladiny 

za ohraničující čáru do vlastní dráhy, spojí hadice, jednou půlspojkou je napojí na 

rozdělovač, připojí proudnici a proběhne cílem. Proudnici odpojí až na pokyn 

cílového rozhodčího. Ženy a dorostenky místo překážky překonají nízkou 

překážku. 
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Obrázek 2.1 Běh na 100 m s překážkami 
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2) Požární útok (viz obr. 2.2): 

Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo 

připraví k základně. Od povelu rozhodčího “Na základnu!” se měří doba stanovená 

na přípravu pokusu (5 min). V té době musí družstvo umístit na základnu 

motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku. K zajištění 

nářadí proti pohybu nesmí být použito žádných podpěr nepatřících mezi nářadí pro 

požární útok. Zuby půlspojek a půlspojky se nesmí dotýkat. Žádné nářadí 

s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu a žádné nářadí se nesmí dotýkat země. 

Motorová stříkačka se nesmí v době přípravy startovat na základně. V okamžiku 

startu musí být v klidu. Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni vždy 

od jedné), nastartuje motorovou stříkačku, provede přívodní vedení (sací koš 

našroubuje před ponořením do nádrže), dopravní vedení, útočné proudy a nastříká 

oba terče (á 10 litrů). Voda v nádrži je v té době pořadatelem průběžně doplňována. 

Při stříkání do terčů nesmí žádný z členů družstva překročit čáru hranice stříkání, 

ani se této čáry dotýkat a proudnice (včetně půlspojky hadice) se nesmí opírat 
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startovní 

základna 

přenosná motorová 

nádrž na 

hranice stříkání 

terče 

Boční hrana 
nádrže je v ose 

základny 

o zem nebo druhého člena družstva. Požární útok se považuje za skončený 

signalizací obou terčů nebo sepnutím časomíry po nastříkání obou terčů. Musí být 

proveden a ukončen do 2 minut po startu. Po ukončení pokusu mohou soutěžící 

přívodní vedení rozpojit až na pokyn rozhodčího. 

 

 

Obrázek 2.2 Požární útok 
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3) Štafeta 4 x 100 m s překážkami (viz obr. 2.3): 

Soutěžící uchopí žebřík a zaujme postavení na startu. Držený žebřík může startovní 

čáru přesahovat podle potřeby závodníka, přičemž se musí dotýkat země. Ruce 

soutěžícího mohou přesahovat startovní čáru pokud se dotýkají jen žebříku. Po 

odstartování zdolá na prvém úseku štafety pomocí žebříku domeček. Při 

překonávání domečku se musí dotknout plošiny a seskočit do vlastní dráhy. Po 

zdolání domečku se do nádrže s hořlavou kapalinou vlévá do stanoveného místa 

benzin. Tímto místem je levý bližší přední roh nádrže ve směru běhu. V pásmu 

předání předá štafetu soutěžícímu na druhém úseku. Při předání nesmí být štafeta 

hozena. Upadne-li štafeta na zem, musí ji zvednout ten, kdo ji předává. Pro 

posouzení, zda byla předávka uskutečněna v předávacím území, je rozhodující 

poloha štafety, nikoli poloha těl nebo končetin soutěžících. Soutěžící na druhém 

úseku zdolá překážku a předá štafetu v pásmu předání soutěžícímu na třetím úseku. 

Při doskoku soutěžícího z překážky se zapálí hořlavá směs v nádrži. Soutěžící na 

třetím úseku uchopí hadice a rozvine je před, na, nebo za kladinou, přeběhne 

kladinu, seskočí z kladiny za ohraničující čáru do vlastní dráhy, spojí hadice, jednu 

půlspojku napojí na rozdělovač, na druhou půlspojku napojí proudnici před 

pásmem odpojení tak, aby bylo zřetelně vidět její napojení, v pásmu odpojení 

proudnici odpojí a v pásmu předání ji předá soutěžícímu na čtvrtém úseku. 

Soutěžící na čtvrtém úseku uchopí přenosný hasicí přístroj, uvede jej do činnosti, 

uhasí hořící kapalinu v nádrži, odloží jej tak, aby se nedotýkal nádrže a přitom 

zůstal ve své dráze a běží do cíle. Překážky musí soutěžící překonat se všemi 

předepsanými ochrannými pomůckami a příslušným nářadím. Po každém pokusu 

se musí vylít obsah nádrže a použít nová směs (i když nebyla zapálena). Petrolej se 

nalévá do středu nádrže v době vymezené na přípravu pokusu. 

U žen, dorostenců a dorostenek se na čtvrtém úseku hašení neprovádí. Přenosný 

hasicí přístroj se jen přenáší na označené místo (značku), kde se postaví. Ten nesmí 

spadnout do proběhnutí soutěžícího cílem. Tato varianta se připouští rovněž pro 

kategorie profesionální hasiči, dobrovolní hasiči a členové občanských       

sdružení-muži. V tom případě nelze uznat národní rekord. 
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překážka 

čára náběhového pásma 

hadice 

kladina 

hadicový rozdělovač 

pásmo odpojení 

předávací území 

čára náběhového pásma 

domeček 

přenosný hasicí přístroj 

nádrž na hořlavoukapalinu 

startovní čáry 

cíl 

Poznámka: 1. Každý 100 m úsek štafety ohraničuje úseková čára. Na začátku a konci  štafety je touto čarou start a cíl. 
 2. Vzdálenosti čar ohraničujících náběhové pásmo a předávací území, měřené od úsekové čáry, jsou pro všechny 

úseky stejné. 
 3. Pásmo odpojení ve 3. úseku začíná 20 m a končí 10 m před úsekovou čárou. 
 4. Rezervní přenosný hasicí přístroj umístí ve své dráze soutěžící sám, min. 1,5 m před nebo 1,5 m za nádrží na 

hořlavou kapalinu. 

 

šířka dráhy 2,4 - 2,5 m 

Obrázek 2.3 Štafeta 4 x 100 m s překážkami 

 

Pro zajímavost, v kategorii profesionálních hasičů jsou tyto disciplíny rozšířeny o výstup 

do 4. podlaží cvičné věže. 
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2.2.2 Popis překážek a nářadí 

 

1) Překážky a nářadí používané v běhu na 100 m (viz obr. 2.1): 

a) Překážka (viz obr. 2.4): výška 2 m, šířka 2 m, konstrukce překážky ocelová, 

výplň – desky hladké, tloušťka 4 cm. Musí být řádně ukotvena. 

 

Obrázek 2.4 Překážka 

 

b) 2 hadice, min. délka 19 m, nejmenší hmotnost hadice 2,5 kg včetně spojek, 

plochá šířka 65 mm ± 3 mm;  spojky musí být opatřeny schváleným těsněním. 

Hadice musí mít kruhový průměr. Lze použít klasickou požární hadici C 

schváleného druhu (fotografie viz příloha č. 6), 

c) Kladina (viz obr. 2.5): délka 8 m, šířka povrchu 18 cm, výška od země 

k povrchu kladiny 1,2 m. Tři podpěry. Náběhové můstky jsou 2 m dlouhé,     

25 cm široké, tloušťka 4 cm. Dřevěné laťky na nich připevněné jsou 5 cm 

široké, tloušťka 3 cm. Vzdálenost latěk je po 35 cm od povrchu kladiny po celé 

délce náběhového můstku s tím, že poslední laťka je vzdálená 25 cm od 

začátku náběhového můstku. 

 

Obrázek 2.5 Kladina 

 
Poznámka: Pro ženy a dorostenky se výška kladiny snižuje na 80 cm. 
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d) 1 ks rozdělovače se všemi ventily může být libovolně natočen. Spodní hrany 

všech spojek (u ROT spojky se nezapočítává zub) mohou být max. 60 mm od 

spodní podložky. Nástavec ROT spojky včetně spojky je max. 80 mm dlouhý – 

měřeno od čela spojky ke konci závitu na hrdle rozdělovače. Rozdělovač nesmí 

být vybaven naváděcími pomůckami. Nesmí být zaslepeny otvory půlspojek a 

rozdělovač nesmí být zatížen dodatečným závažím, vyplněn žádným 

materiálem a kotven do dráhy (fotografie viz příloha č. 6), 

e) 1 ks proudnice, min. délka 25 cm, hmotnost min. 0,50 kg, může být upravena 

pro nesení v zubech, případně uchycení na řemínku max. délky od těla 50 cm a 

připevněna k opasku (fotografie viz příloha č. 6). 

 

2) Překážky a nářadí používané ve štafetě na 4 x 100 m (viz obr. 2.2): 

a) domeček (viz obr. 2.6): délka 5 m, šířka 2,5 m, výška do hřebenu střechy      

2,5 m, plocha každé poloviny střechy se sklonem v úhlu 30° je dána rozměry o 

délce 4 m a šířce 1,5 m. Na obou stranách přední strany střechy do vzdálenosti 

30 cm od hřebene je zářez 6 cm hluboký na opření žebříku. Po délce střechy  

20 cm od okapu jsou po obou stranách připevněny laťky o šířce 10 cm a výšce 

6 cm. Přední stěna má výplň z prken. Zadní část domečku tvoří horizontální 

plošina o délce 1 m a výšce 1,75 m nad zemí. Šířka plošiny se rovná šířce 

domečku, 

 

Obrázek 2.6 Domeček 
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b) žebřík k překonání domečku, délka složeného skládacího žebříku je 325 cm až 

350 cm, výška postaveného je 300 až 315 cm, vnitřní šířka 23 až 25 cm, počet 

příčlí 8 nebo 9, vzdálenost příčlí 30 až 31 cm, hmotnost min. 9 kg. Nesmí být 

zakončen bodci ani hroty.  Místo skládacího žebříku může být použit jeden díl 

nastavovacího žebříku, u kterého lze odstranit kování. Pořadatel může 

rozhodnout o použití podložky v místě styku paty žebříku s povrchem dráhy 

(fotografie viz příloha č. 6), 

c) překážka (viz obr. 2.4), 

d) 2 hadice, min. délka 19 m, nejmenší hmotnost hadice 2,5 kg včetně spojek, 

plochá šířka 65 mm ± 3 mm;  spojky musí být opatřeny schváleným těsněním. 

Hadice musí mít kruhový průměr. Lze použít klasickou požární hadici C 

schváleného druhu (fotografie viz příloha č. 6), 

e) kladina (viz obr. 2.5), 

f) 1 ks rozdělovače se všemi ventily může být libovolně natočen. Spodní hrany 

všech spojek (u ROT spojky se nezapočítává zub) mohou být max. 60 mm od 

spodní podložky. Nástavec ROT spojky včetně spojky je max. 80 mm dlouhý, 

měřeno od čela spojky ke konci závitu na hrdle rozdělovače. Rozdělovač nesmí 

být vybaven naváděcími pomůckami. Nesmí být zaslepeny otvory půlspojek a 

rozdělovač nesmí být zatížen dodatečným závažím, vyplněn žádným 

materiálem a kotven do dráhy (fotografie viz příloha č. 6), 

g) přenosný hasicí přístroj práškový o hmotnosti náplně 6 kg (fotografie viz 

příloha č. 6). V propozicích soutěže může pořadatel určit, kterými přístroji se 

bude soutěžit (losování, dodanými pořadatelem apod.), 

h) nádrž na hořlavou kapalinu: je z ocelového plechu. Délka nádrže je 1,5 m, šířka     

1 m a výška stěny 0,20 m. Na kratších stranách je nádrž opatřena čtyřmi držáky 

na přenášení, které nesmí přesahovat výšku nádrže (náplň: 40 litrů vody, 3 litry 

petroleje, 0,5 litru benzínu), 

i) 1 ks proudnice (štafetový kolík), min. délka 25 cm, hmotnost min. 0,50 kg, 

může být upravena pro nesení v zubech, případně uchycení na řemínku max. 

délky od těla 50 cm a připevněna k opasku (fotografie viz příloha č. 6). 

 

3) Nářadí používané v požárním útoku (viz obr. 2.3): 

a) plošina pro přenosnou motorovou stříkačku a nářadí: má rozměr 2 x 2 m a je 

vysoká 0,1 m, veškeré nářadí kromě savic nesmí přesahovat přes její okraje, 
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b) nádrž na vodu: má stěny vysoké 0,8 m a nejmenší obsah 1000 litrů, může být 

z jakéhokoliv materiálu bez ostrých hran, 

c) přenosná motorová stříkačka dle článku 49 (fotografie viz příloha č. 6), 

d) 2 ks savic  2,5 m dlouhé, průměru 110 mm, pro I. kolo soutěží se připouští       

4 ks savic 1,6 m dlouhé, průměr 110 mm se šroubením, spojené do dvou dílů 

(fotografie viz příloha č. 6), 

e) sací koš 110 mm se zpětným ventilem (fotografie viz příloha č. 6), 

f) 3 ks tlakových požárních hadic (dále jen „hadice“) B, průměru 75 mm po celé 

délce, izolované, min. délka 19 m, šířka ploché hadice B min. 113 mm, ženy a 

dorostenky použijí 2 ks výše uvedených hadic B, 

g) rozdělovač s vřetenovým nebo kloubovým uzávěrem (fotografie viz příloha    

č. 6), 

h) 4 ks hadic C, průměr 52 mm po celé délce, izolované, min. délka 19 m, šířka 

ploché hadice C min. 79 mm (fotografie viz příloha č. 6), 

i) 2 ks proudnic C, průměr výstřikové hubice 12,5 mm ± 0,1 mm, max. délky 

(včetně půlspojky) 450 mm (fotografie viz příloha č. 6), 

j) 2 ks klíče na spojky (fotografie viz příloha č. 6), 

k) přetlakový ventil B (průměr vstupu a výstupu 75 mm) dle článku 49, nastavený 

na maximální tlak 1,2 MPa v dopravním vedení a příslušenství přetlakového 

ventilu pro odvedení vody z jeho obtoku mimo základu, příslušenství 

přetlakového ventilu může sestávat: 

- ze zařízení, které přetlakový ventil zajistí v libovolné poloze na výtlačném 

hrdle motorové stříkačky, 

- přechodu B/C, 

- speciálního kolena C, 

- odváděcí hadice C, 

- zařízení pro aretaci nastavených hodnot na přetlakovém ventilu, 

• nastavení přetlakového ventilu musí být zabezpečeno proti změně 

nastavených hodnot po celou dobu soutěže, 

j) terče pro požární útok: terč je štít o rozměrech 50 x 50 cm, s otvorem o 

průměru 50 mm uprostřed, ve výši 1,60 m nad zemí. Na zadní straně štítu ne 

nádržka o obsahu 15 litrů. Terč musí signalizovat po naplnění 10 litrů vody. 

Terče mohou být mechanické nebo elektrické. Elektrické jsou konstruovány 

tak, aby před zahájením disciplíny a po ukončení pokusu mohla být provedena 
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kontrola vyprázdnění nádržky a množství vody, které je nutné k sepnutí 

signalizace terčů. 

 

4) Ve všech 3 výše zmíněných disciplínách používají ženy a dorostenky tzv. 

alternativní překážky: 

a) nízká překážka nahrazuje překážku v disciplínách běh na 100 m s překážkami a 

štafeta 4 x 100 m, konstrukce je dřevěná nebo ocelová, výplň – desky hladké, 

tloušťka 4 cm, výška 0,8 m, šířka 1,8 až 2,0 m (možné použít i příčné břevno 

s výplní), 

b) překážka s oknem nahrazuje domeček v soutěžích 1. kola a pro ženy a 

dorostenky ve všech kolech soutěže, konstrukce je dřevěná nebo ocelová, výplň 

– desky hladké, tloušťka 4 cm, výška 2 m, šířka 2 m. Okno o rozměrech          

0,6 m x 0,6 m je umístěna v ose překážky, jeho spodní okraj je 1,1 m nad 

povrchem dráhy. Musí být řádně ukotvena. 

 

2.2.3 Měření a vážení 

 

1) Všechny rozměry drah a nářadí se měří ocelovým pásmem, ocelovým metrem, 

posuvným měřítkem nebo jiným cejchovaným měřidlem. 

2) Rozměry jsou udávány v metrech, centimetrech, milimetrech. Hmotnost je udávána 

v kilogramech, objem v litrech. 

3) Čas se měří v sekundách. 

 

2.2.4 Oděv, obuv a osobní výstroj 

 

1) Soutěžící nastupují ke všem disciplínám v pracovním stejnokroji II nebo ve 

sportovním oděvu, který sestává z dlouhých kalhot (zcela zakrytá stehna a lýtka) a 

blůzy nebo trička s dlouhým rukávem, případně tomu odpovídající sportovní 

kombinéze. Oděv soutěžících musí být čistý a nošen tak, aby nevzbuzoval 

pohoršení. Musí být zhotoven z látky, která je neprůsvitná. 

2) Při plnění kolektivních disciplín musí mít vždy celé družstvo jednotný oděv. To se 

netýká soutěžícího na 4. úseku štafety 4 x 100 m s překážkami, provádí-li se hašení. 

Obuv není součástí oděvu. 
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3) Soutěžící musí při soutěži nosit oděv standardním způsobem, tričko vždy zastrčené 

do kalhot, nohavice se nezahrnují. 

4) Obuv soutěžících: 

a) může být použita sportovní obuv nebo zásahová obuv pro hasiče, 

b) podrážka sportovní obuvi může mít drážky, plastické švy, vroubkování 

nebo výstupky o max. hloubce 5 mm, pokud jsou všechny zhotoveny ze 

stejného nebo podobného materiálu jako základní podrážka, 

c) připouští se tretry s max. délkou hřebů 6 mm, 

d) kopačky se nepřipouštějí. 

5) Při všech soutěžích v požárním sportu musí být používána pro ochranu hlavy přilba 

splňující podmínky. 

6) Při všech disciplínách požárního sportu se používá kožený opasek šíře min. 50 mm, 

tloušťky 3 až 3,5 mm nebo jiný, bez karabin, používaný v požární ochraně. 

7) Každý soutěžící musí mít připevněno startovní číslo, které pro danou soutěž 

převezme od pořadatele. Startovní číslo musí souhlasit s číslem soutěžícího 

uvedeným ve startovní listině. 

Při požárním útoku a štafetě 4 x 100 m s překážkami musí mít připevněno startovní 

číslo družstva jeden z jeho členů. Při štafetě je tímto členem soutěžící v prvém 

úseku. V soutěžích I. kola a jiných soutěžích může pořadatel použití startovních 

čísel upravit jinak. 

8) Provádí-li se na čtvrtém úseku štafety hašení, musí mít soutěžící na tomto úseku 

přilbu s integrovaným štítem, nebo navíc průhledný štít na obličej dosahujícím až 

k bradě, na obou rukou pracovní ochranné rukavice a pracovní stejnokroj II, nebo 

jiný pracovní oděv, který neobsahuje hořlavá syntetická vlákna (např. PES), odolný 

proti účinkům plamenů. Neprovádí-li se hašení, je ustrojen jako ostatní členové 

štafety. 

9) Při nesplnění některého ustanovení tohoto pravidla nebude soutěžícímu povolen 

start. 
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2.3 Financování požárního sportu 

 

2.3.1 Právní forma SDH 

 

Právní forma sborů dobrovolných hasičů je občanské sdružení, patřící do širší kategorie 

nestátních neziskových organizací. Každé SDH má své vlastní IČO a to jak v rámci okresu 

tak i kraje, některé SDH mohou mít i živnostenský list na zajištění vedlejších příjmů. 

 

2.3.2 Charakteristika nestátní neziskové organizace 

 

Nestátní neziskové organizace jsou založeny na jiných principech než je maximalizace 

zisku, proto získávají dodatečné zdroje z dotací, darů, příspěvků, bankovních úvěrů atd. 

V případě, že organizace vykazuje zisk, použije jej opět v předmětu činnosti organizace. 

Nestátní neziskové organizace nalezneme téměř v každé oblasti, vzájemně se doplňují. 

Spojuje se s nimi řada přínosů demokratické společnosti. Charakteristická pro tyto 

organizace je různorodost a rozmanitost. Nestátní nezisková organizace nebo nevládní 

nezisková organizace někdy označovaná podle anglické zkratky jako NGO (Non-

Governmental Organization) je organizace zabývající se obecně prospěšnou činností, avšak 

nezřizovaná státem a na státu nezávislá.  

Nevládní neziskové organizace (NNO) v České republice jsou: 

• občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., 

• obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., 

• nadace a nadační fondy podle zákona č. 227/1997 Sb., 

• církevní právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. 

 

Nevládní organizace často kritizují nedostatky a pochybení státu či jeho zákonodárné a 

výkonné moci, ovšem z principu nezávislosti neusilují o politické funkce. 

V České republice jsou to nejčastěji ekologické organizace (např. Greenpeace, Hnutí Duha 

atd.), lidsko-právní organizace (např. Liga lidských práv), organizace starající se o osoby 

mentálně a zdravotně postižené atd. 
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Velmi často tyto organizace používají v tomto smyslu výrazy nezisková organizace 

(organizace nevytvářející zisk, ovšem mohou být zřizovány i státem) a nebo nevládní 

organizace. 

 

Nestátní neziskovou organizaci lze charakterizovat jako instituci, která je:  

• organizovaná, tedy vyznačuje se jistou institucionalizací své struktury. Funguje 

např. na základě jasně formulované zakládací smlouvy či zřizovací listiny, má 

stanovenou organizační strukturu, náplň činnosti, apod., 

• soukromá, tedy institucionálně oddělená od vlády. Tento rys by neměl být mylně 

interpretován jako oddělení těchto organizací od státních financí, které pro ně jsou 

velmi významné v celé vyspělé Evropě i USA. 

 

2.3.3 Charakteristika občanského sdružení 

 

Občanské sdružení je nejstarší a nejrozšířenější právní formou nevládní (nestátní) 

neziskové organizace České republice. Činnost občanských sdružení je upravena zákonem  

o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. 

 

Účelem sdružení může být buď sdílení společných zájmů (sportovní kluby, myslivecká 

sdružení, sdružení dobrovolných hasičů apod. – někdy nazývaných jako vzájemně 

prospěšná sdružení) nebo různé obecně prospěšné činnosti (poskytování sociálních služeb, 

vzdělávací a informační aktivity apod.). 

 

2.3.4 Vznik občanského sdružení a rozsah působnosti 

 

Občanské sdružení vzniká registrací stanov na Ministerstvu vnitra ČR. Členy občanského 

sdružení mohou být fyzické i právnické osoby. Občanské sdružení může vlastním jménem 

podnikat v rámci cílů sdružení, případný zisk musí být použit na dosahování cílů sdružení. 

K 5. dubnu 2008 bylo registrování 70 921 občanských sdruženích6. 

 

 

 

                                                 
6 http://www.mvcr.cz/rady/sdruzeni 
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2.3.5 Možné zdroje příjmů SDH 

 

Největší problém v současném požárním sportu je získávání finančních prostředků 

nezbytných pro zdárný chod SDH. V dnešní době existuje řada možností, jak může SDH 

finanční prostředky získat. Pro představu některé z nich: 

a) příjmy plynoucí z veřejných rozpočtů, 

b) příjmy z vlastní činnosti, 

c) příjmy z evropských fondů, 

d) příjmy z vybraných členských příspěvků, 

e) příjmy ze sponzoringu, 

f) příjmy z poskytnutých úvěrů. 

 

ad a) Příjmy plynoucí z veřejných rozpočtů 

 

Příjmy plynoucí SDH ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtu obce mohou 

být dvojí povahy: 

• dotace – peněžní prostředky poskytované právnickým nebo fyzickým osobám 

na stanovený účel. Po použití dotace je organizace povinna doložit přehled o 

čerpání a použití prostředků a případné nepoužité prostředky vrátit (v příloze č. 

2 je pro ukázku žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci), 

• příspěvek – je účelově vymezen, je možné jej poskytnout pouze fyzickým 

osobám. Příjemce nemá povinnost po použití prostředků dokládat naplnění 

účelu, neboť ten je obecně známý z daných skutečností. 

 

Příjmy z rozpočtu státu – přímo na požární sport nejdou. Tyto finanční prostředky 

jsou zahrnuty v rozpočtu pro celé SDH, které s nimi poté disponuje. Příspěvky jsou 

v kapitole státního rozpočtu ministerstva vnitra, ale pokud sdružení vede i sportovní 

oddíly dětí a mládeže tak žádají i o příspěvek od ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. Výše záleží na počtu členů. 

 

Příjmy z rozpočtu kraje  – v krajích jsou zřízeny jako orgány zastupitelstva výbory 

pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost, v jejichž kompetenci je mimo jiné 

poskytovat dotace v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu. Rada kraje může 
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rozhodnout o poskytnutí dotace SDH, které působí v oblasti sportu a tělovýchovy 

na jeden kalendářní rok. 

Rozpočet obce – rozpočet obce je pro SDH významným zdrojem finančních 

příjmů. Každé SDH samo rozhodne jakou část těchto prostředků investuje do 

požárního sportu. Finance získané na této úrovni slouží rovněž i k pořádání soutěží 

v nejnižších kategoriích. Obce se výrazně podílejí na spolufinancování chodu SDH. 

 

Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky 

Dotace lze poskytovat SDH ze státního rozpočtu pouze na činnosti se zajišťováním 

těchto činností. Nevztahuje se na ni právní nárok. 

 

Nejčastější a hlavní metodou je určení výše dotace pomocí tzv. grantového způsobu 

(výběr na základě soutěže). Důležité je kontrolovat zda nedošlo k duplicitnímu 

přidělení. Dotaci lze poskytnout pouze subjektu, jenž je občanským sdružením a je 

podmíněna účelem užití, které se sdružení zaváže dodržet. 

 

Postup při poskytování dotací ze státního rozpočtu 

Žádost (návrh) musí být předložen ve stanoveném termínu nejvyšším orgánem 

SDH. Současně je i předložen rozpočet SDH. Žádost je následně posouzena a výše 

dotace se projedná s občanským sdružením.  

Příspěvky jsou poskytovány na základě písemných dohod, které byly uzavřeny 

s občanským sdružením. Zde se občanské sdružení zaváže k dodržování pravidel 

v čerpání dotací ze státního rozpočtu. 

 

Následně je mezi subjekty uzavřena písemná dohoda o poskytnutí dotace. 

Náležitosti dohody jsou: 

• přesný účel, na který je poskytována, 

• výše dotace, 

• účely, na které nesmí být dotace použita, 

• výše nákladů na mzdy, souvisejících s projektem. 

 

Občanské sdružení má dále povinnost evidovat použití státní dotace a k 31. 12. 

příslušného roku udělat zúčtování dotace. 
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ad b) Příjmy z vlastní činnosti 

 

Zde velmi záleží na druhu sportovní organizace, protože se zde velmi liší význam 

těchto prostředků. Pro organizace ziskové tvoří tato část příjmů velmi důležitý zdroj 

prostředků, někdy až 100% příjmů. Naopak v neziskových organizacích nemá tento 

zdroj až takovou důležitost, ovšem nelze jej přehlížet. 

 

Za příjmy z podnikatelské činnosti lze považovat: 

• veškerou reklamní činnost, 

• pořádání kulturních akcí (plesy, zábavy a jiné), 

• příjmy ze vstupného, 

• příjmy z prodeje propagačního materiálu, 

• prodej občerstvení, 

• pronájem, 

• sběr železného šrotu apod. 

 

V těchto případech velmi záleží na vedlejší aktivitě konkrétního SDH, ale drtivá 

většina si svůj rozpočet navyšuje právě za pomoci těchto aktivit. 

 

ad c) Příjmy z evropských fondů 

 

Otázka čerpání dotací Evropské unie je složitá, ale přesto existuje spousta 

grantových programů EU, které mohou SDH pomoci. Důkazem je celá řada již 

realizovaných nebo schválených projektů v ČR. Tyto granty pomohly sborům 

opravit, obnovit nebo vystavět cvičné prostory, opravit nebo nakoupit techniku 

potřebnou jak pro požární sport, tak pro samotné hasičské zásahy. Pomocí těchto 

grantů mohla např. reprezentace ČR v požárním sportu odcestovat na Mistrovství 

světa do Francie v roce 2006.  

 

ad d) Příjmy z vybraných členských příspěvků 

 

Výše těchto příjmů závisí na velikosti členské základny a výši jednotlivého 

příspěvku. O použití rozhoduje každé SDH dle svého uvážení.  
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ad e) Příjmy ze sponzoringu 

 

Charakteristika sponzoringu 

Sponzoring je finanční pomoc poskytnutá sportovní či kulturní organizaci 

subjektem, který si přeje spojit své jméno s danou činností. 

 

Sponzoring je podpora převážně neziskové akce, osoby nebo organizace formou 

finančního nebo materiálního daru. Sponzor je někdy považován za synonymum 

mecenáše, na rozdíl od něho klade sponzorství v současnosti velký důraz na 

marketingový přínos pro sponzora, především pokud jde o jeho zviditelnění. 

 

Pomocí sponzoringu velká část organizací doplňuje své finanční zdroje sloužící 

k realizaci kulturních, vědeckých, charitativních a dalších aktivit. 

 

„Sponzorstvím se obecně dávají k dispozici peněžní, věcné prostředky a služby 

osobám a organizacím ve sportovní, kulturní a sociální oblasti k dosažení 

podnikatelsko-marketingových a komunikačních cílů. Jedná se o specifickou formu 

partnerství mezi sponzorem a sponzorovaným, kde každý dosáhne cílů s pomocí 

druhého. Základním principem sponzorství je vztah: služby/protislužby“ (2). 

 

Formy sponzorování 

Rozlišujeme 4 formy sponzorování: 

a) Sponzorování jednotlivých sportovců: Tato forma sponzoringu se objevuje 

ve velké míře především ve vrcholovém sportu. Často bývá spojena 

s propagací výrobku nebo služby, jméno sportovce je zde jako záruka kvality. 

Sponzorská smlouva obsahuje právo provádět reklamu vyobrazením sportovce 

na produktech, ale i další formy podpory prodeje např. autogramiády. 

Sportovec na druhé straně dostává finanční podporu nebo právě již zmíněné 

produkty. 

b) Sponzorování sportovních týmů: Je to nejrozšířenější forma sponzorování, 

tato forma přešla i do výkonnostního sportu a sportu pro všechny. Sponzor 

poskytuje zejména finanční příspěvky, sportovní vybavení a další služby 

(ubytování, dopravu atd.). Na oplátku sponzorovaný sportovní tým nabízí 

různé formy reklamy (na dresech, v prostorách sportoviště, inzerci atd.). 
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c) Sponzorování sportovních akcí: Tato forma obsahuje velmi široké uplatnění 

a to zejména v oblasti reklamy. Za poskytnutí finančního příspěvku na 

pořádání sportovní akce, věcné ceny, medaile apod., zajištění služeb 

poskytovaných soutěžícím a divákům nabízí pořadatel spoustu možností. 

Nejrozšířenější je forma reklamy na vstupenkách, programu, billboardech atd. 

d) Sponzorování sportovních klubů: Tato forma přináší nejširší možnosti 

z hlediska činností, které lze nabídnout sponzorovi. Tím, že např. sportovní 

klub disponuje sportovci, sportovními družstvy a pořádáním sportovních akcí, 

je zde velmi široká možnost nabízených protivýkonů (tělovýchovné a sportovní 

služby, sportovní akce, rozličné druhy činností např. rehabilitace, soustředění 

aj.). 

 

V dnešní době by se bez sponzoringu spousta organizací a sdružení neobešla. Je to 

velmi dynamicky se rozvíjející forma získávání finančních prostředků. 

 

ad f) Příjmy z poskytnutých úvěrů 

 

Banky velmi nerady poskytují úvěry na projekty sportovního charakteru. Je zde 

hned několik příčin. Mezi ty hlavní patří malá nebo nízká připravenost sportovních 

manažerů na skutečné tržní prostředí, ekonomicky neodborný přístup k řešení 

problémů. Stále přetrvává předsudek, že základní a rozhodující finanční prameny 

jsou dotace a sponzoring. 
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3 TECHNIKA VÝZKUMU, PR ŮZKUM MEZI SDH 

 

Pro zjištění potřebných údajů pro splnění cíle mé práce jsem si vybral nejrozšířenější 

techniku dotazník (viz příloha č. 4) a zvolil jsem kombinaci otázek: 

• otevřených (dotazovaný odpovídá svými slovy, volně se vyjadřuje k dané otázce),  

• uzavřených (jsou to otázky nejčastěji využívané, odpovědi jsou předurčeny, 

zpracování a vyhodnocení těchto otázek bývá daleko jednodušší, hrozí zde ale 

riziko, že otázky nebyly dobře připraveny, tudíž může dojít ke zkreslení, které 

výzkum znehodnotí), 

• polootevřených (jsou přechodem mezi otázkami otevřenými a zavřenými, jedno o 

otázky, kde je přiřazena možnost „jiná odpověď“, tuto možnost dotazovaný 

využívá v případě, že mu nevyhovují otázky uvedené u dané otázky ve výčtu 

odpovědí).  

 

Další technikou, kterou jsem při zjišťování potřebných údajů pro mou práci zvolil, je 

rozhovor. Je to metoda výzkumu, při které je bezprostřední kontakt dotazujícího a 

odpovídajícího. Může mít několik typů: 

• individuální – pokud je veden pouze s jednou osobou, 

• skupinový – vedený s více osobami (beseda), 

• standardizovaný – kladení předem připravených otázek, 

• volný – pouze připravená osnova (vyžaduje značnou improvizaci). 

 

Mým prvním krokem bylo oslovení pana Mgr. Vysockého, který mi částečně přiblížil 

problematiku financování soutěží v požárním sportu. Poskytl mi spoustu důležitých a 

zajímavých informací a dokumentů pro moji práci. Jako další krok byla návštěva pana 

Dudka, který mě informoval o samotném průběhu požárních disciplín a o technickém 

vybavení jednotek SDH. Poslední a pro mě osobně velmi zajímavý krok byl pohovor 

s krajským ředitelem Hasičského záchranného systému moravskoslezského kraje           

Ing. Nytrou. Pohovor se týkal především ekonomických informací, organizační struktuře a 

možnostech financování SDH. Se všemi jsem i prokonzultoval dotazník, který jsem 

později pomocí pana Bjalka rozeslal konkrétním SDH na území Ostravy. Velmi jsem byl 

překvapen ochotou poskytnout mi jakékoli informace, které jsem potřeboval. 
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3.1 Rozbor a vyhodnocení zjištěných údajů 

 

V této části mé práce jsem detailně rozebral jednotlivé odpovědi a následně jsem zhodnotil 

zjištěné údaje.  

 

Dotazník byl rozeslán do následujících 31 SDH: Antošovice, Bartovice, Čavisov, Dolní 

Lhota, Heřmanice, Horní Datyně, Hošťálkovice, Hrabová, Koblov, Kunčičky, Krásné Pole, 

Mariánské Hory, Martinov, Michálkovice, Muglinov, Nová Bělá, Nová Ves, Petřkovice, 

Plesná, Polanka nad Odrou, Proskovice, Přívoz, Pustkovec, Radvanice, Stará Bělá, Svinov, 

Šenov, Třebovice, Václavovice, Vratimov a Zábřeh. 

 

Prvotní návratnost mnou vytvořených dotazníků byla velmi malá. Vrátily se mi pouze 4 ks. 

Z tohoto důvodu jsem byl nucen domluvit se s každým velitelem SDH zvlášť a sjednat si 

schůzku a společně s nimi tento dotazník vyplnit. U 20 sborů jsem uspěl a tak jsem mohl 

výzkum založit na 24 dotaznících, což představuje 77,4 % ze všech SDH na území 

Ostravy.  

 

Osobně mě to trochu překvapilo, protože jsem očekával daleko větší prvotní návratnost. 

Spolupráci přímo s konkrétními sbory hodnotím jako dobrou. Bohužel jsem se setkal i 

s negativními ohlasy na zjišťování interních informací sborů. 

 

Otázka č. 1: Od kdy provozuje vaše SDH požární sport? 

 

Touto otázkou jsem se snažil zjistit, jak dlouho se jednotlivé sbory požárnímu sportu 

věnují a jakou má tradici.  

 

Z grafu 3.1 můžeme pozorovat v jakém období se sbory začaly věnovat tomuto sportu. Je 

zde obrovské rozpětí mezi sborem, který se věnuje požárnímu sportu nejdelší a nejkratší 

dobu. Tento rozdíl činí neuvěřitelných 103 let. Zakládání hasičských sborů na území 

Ostravy sahá až do období kolem roku 1890 a není málo sborů, které v rozpětí několika let 

slavily nebo naopak budou slavit výročí 100 let od jejich založení. 

 

 



   
 - 36 - 
 

Graf 3.1 Období vzniku oddíl ů věnujících se požárnímu sportu
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Otázka č. 2: Kolik členů má vaše SDH? 

 

V této otázce jsem chtěl zjistit, jak na tom jsou sbory s členskou základnou, protože od její 

velikosti se také odvíjí spousta dalších faktorů, především finance. Zajímalo mě 

samozřejmě i jednotlivé rozdělení (mladší žáci, starší žáci, dorostenci/dorostenky a 

muži/ženy) a to z důvodu, zda může konkrétní SDH požádat i o finanční příspěvek 

plynoucí z rozpočtu MŠMT.  

 

Zjistil jsem, že čím delší dobu se dané SDH věnuje požárnímu sportu tím je jejich členská 

základna větší. Všech 24 sborů se věnuje práci s žáky a dorostenci a postupně tak 

vychovávají nástupce do mužských a ženských kategorií a především později i potenciální 

profesionální hasiče. 

 

Otázka č. 3: Kolik procent příjmů tvoří členské příspěvky? 

 

Tato otázka je velmi úzce propojena s otázkou předchozí. Logicky vyplývá, že čím větší 

členská základna tím větší procento příjmů tvoří tyto příspěvky. Je to pravda jen částečně. 

Je zde ještě jeden faktor a to rozsah využívání možnosti získávání finančních prostředků 

přes jiné finanční toky jako např. granty, mimořádné dotace a také bankovní úvěry. Tyto 

faktory velmi ovlivňují podíl příjmů z členských příspěvků. 

 

Přehled procentuálních podílů členských příspěvků v grafu 3.2 nám jasně ukazuje jakou 

část financí přináší jednotlivým sborům do rozpočtu. I přes velmi odlišné velikosti 

základen a počty přispívajících členů jsou odpovědi na tuto otázky téměř totožné. 

Vysvětluji si to tím, že právě sbory s větší členskou základnou mají logicky větší náklady 

na provoz a tudíž i využívají více možností na doplnění svých rozpočtů. Proto je velikost 
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příjmů z členských příspěvků v procentuálním vyjádření velmi podobná u všech SDH. 

Pokud by se ovšem tento podíl na příjmech převedl na konkrétní částku, dalo by se přesně 

rozlišit, který sbor má větší základnu.  

 

Graf 3.2 Podíl členských příspěvků na příjmech
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Otázka č. 4: Jak velké jsou výdaje na provoz požárního sportu vašeho SDH za rok? 

 

Jasná otázka zjišťující konkrétní výši výdajů. Tato otázka je velmi úzce spojena s jinými 

otázkami.  

 

Pokud porovnáme výsledky z grafů 3.2 a 3.3 je velmi pěkně vidět přímá úměra mezi výdaji 

na požární sport a počtem členů. Přirozeně při větším počtu členů se zvyšují výdaje na 

technické zabezpečení a vybavení družstva, jeho dopravu, ubytování a stravování při účasti 

na sportovních akcích a turnajích. Samozřejmě, že i tato částka velmi úzce souvisí 

s počtem členů věnujících se požárnímu sportu, na jejich vlastní aktivitě atd. 

Graf 3.3 Velikost výdajů na požární sport
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Otázka č. 5: Jaké jsou způsoby financování požárního sportu ve vašem SDH? 

 

Tuto otázku jsem zvolil, abych mohl zjistit, zda některé sbory nemají nějaké zvláštní nebo 

dokonce originální způsoby, kterými si doplňují finance. Tyto způsoby by mohly později 

pomoci i ostatním sborům v otázce financování a shánění různých prostředků pro zlepšení 
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stávající situace. V tomto případě šlo o získávání prostředků z různých rozpočtů, nadací, 

grantů apod. 

 

Bohužel jsem nenarazil na žádný takový způsob. Sbory získávají finanční prostředky ze    

4 základních zdrojů (viz graf 3.4). 

24 24
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rozpo čtu

Vlastní zdroje Granty Sponzo ři

Graf 3.4 Možnosti financování

 

Otázka č. 6: Na jaké období tyto finance využíváte? 

 

Zajímalo mě, zda mají tyto finance na kalendářní rok nebo jsou i jiné možnosti. Všech     

24 sborů využívá pouze kalendářní rok pro využití všech svých finančních prostředků (viz 

graf 3.5). 

 

Graf 3.5 Období využítí financí
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Otázka č. 7: Máte nějakého sponzora? Jaké jsou podmínky a jakým způsobem vás 

sponzorují? 

 

U této otázky mě samozřejmě zajímalo, zda jednotlivé sbory využívají možnosti 

sponzoringu a pokud ano tak podmínky, které mají například stanoveny ve smlouvě, jestli 

vůbec probíhá sponzoring na základě nějaké smlouvy atd. 
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Jak vyplývá z grafu 3.6, naprostá většina sborů má své sponzory. Spíše mě překvapilo, že  

3 sbory svého sponzora nemají. Jsou to poměrně malé sbory, kterým stačí finance, které si 

získají z příspěvků z rozpočtu města a vlastní činnosti. Tento jev je spíše ojedinělí. U 

ostatních sborů probíhá sponzoring na základě dohody o spolupráci a nejčastější formou je 

poskytnutí reklamy při pořádané akci, hmotný sponzoring (dětské přilby, pozvánky, potisk, 

dary do tomboly, ceny pro vítěze) a jednorázové finanční příspěvky.  

 

Graf 3.6 Počet sponzorovaných sborů
87%

13%

Sponzorované sbory

Sbory bez sponzoringu

 

Otázka č. 8: Máte možnost zažádání i o nějaké mimořádné dotace? 

 

Zajímala mě především možnost podání žádosti o dotace, která nejsou určeny na běžný 

provoz či technické vybavení. Šlo mi spíše o dotace, které jsou jednorázové, a splnění 

zákonných podmínek je obtížnější a účel těchto dotací je jasně dán. A samozřejmě, jestli 

tuto možnost sbory využívají. 

 

Graf 3.7 nám jednoznačně ukazuje, že možnost zažádání o mimořádné dotace existuje a 

větší počet sborů tuto možnost využívá.  

 

Graf 3.7 Sbory využívající mimořádnou dotaci
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Otázka č. 9: Pokud ano tak jak tyto dotace využijete? 

 

V bezprostředně navazující otázce mě zajímalo, jak se tyto peníze využijí. Všechny sbory 

se v odpovědi naprosto shodly. Ty sbory, které o mimořádné dotace žádají, tyto finance 

využívají k nákupu technických prostředků a jejich opravu a obnovu. 

 

Otázka č. 10: Žádáte o dotace z fondů EU? 

 

Tuto možnost má samozřejmě každé občanské sdružení. Chtěl jsem proto přímo zjistit, 

kolik sborů tuto možnost využívá. 

 

Stejnou otázku jsem v rozhovoru položil i Ing. Nytrovi. Dozvěděl jsem se, že této možnosti 

sbory téměř nevyužívají. Je to z toho důvodu, že o dotace z EU žádají hasičské sbory na 

vyšší úrovni, které později tyto finance přerozdělují podle potřeby jednotlivých SDH. Ty si 

už o použití těchto peněz rozhodují samy, ale velmi velká část jde opět na nákup, obnovu 

či opravu techniky.  

 

Z odpovědí znázorněných v grafu 3.8 jde jasně vidět, že skutečně sbory nevyužívají této 

možnosti. Zjistil jsem ovšem, že sbory už nechtějí být v tomto směru pasivní, ale do 

budoucna hodlají těchto žádostí využít. Je to možný signál kdy samotné sbory chtějí 

využívat přímého získání peněž a možná i tímto způsobem zvětšit objem získaných 

finančních prostředků. 

Graf 3.8 Žádosti o dotace z EU
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Otázka č. 11: Máte i nějaké vedlejší činnosti, díky kterým můžete zajistit nějaké 

finance do pokladny SDH? 

 

Touto otázkou jsem měl na mysli vedlejší činnosti, na které musí mít sbor živnostenské    

oprávnění, činnosti spojené s pořádáním kulturních akcí aj. Zajímaly mě opět neobvyklé 

možnosti získávání prostředků, které by se daly uplatnit i v ostatních SDH. 
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V odpovědích na otázku č. 11 jsem zaznamenal velmi zajímavé vedlejší činnosti. Všechny 

sbory odpověděly kladně jak na pořádání kulturních akcí jako jsou plesy, maškarní 

průvody aj, tak i na obdržování sponzorských darů. Jsou běžné způsoby, díky kterým mají 

možnost si přilepšit a taky na sebe jistým způsobem upozornit a získat tak třeba i nějaké 

nové sponzory. Mezi klasické patří již zmiňované plesy, ale narazil jsem na netradiční 

činnosti, které fungují velmi dobře i jako propagace. Mezi tyto činnosti patří např. pomoc 

s kácením stromů, pomoc při spoluorganizování Dne dětí, kde sbory prezentují svou 

techniku a dělí se s dětmi o své zkušenosti. Dalšími činnostmi jsou požární asistence, práce 

pro obec jako např. sběr železa, nebezpečného odpadu a pomoc při úklidu obce, pořádání 

futsalového turnaje, hasičské zabijačky. Je zde vidět velká nápaditost při shánění financí. 

 

Graf 3.9 Počet pořádaných akcí za rok
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Otázka č. 12: Využíváte těchto peněz na doplnění financí ze státních institucí a 

rozpočtů nebo jsou tyto finance dostačující a využijete je jiným způsobem? 

 

Tato otázka je zaměřena jednoznačně na zjištění jak dostatku finančních prostředků 

plynoucích sborům z rozpočtů (státního, krajského a obecního), tak i pozdějšího způsobu 

použití těchto peněz. 

 

Z odpovědí jednoznačně vyplývá, že sborům peníze obdržené od státních institucí nestačí. 

Všechny sbory odpověděly, že tyto finance používají na doplnění svých rozpočtů. Sbory 

jsou prostě nuceny hledat jiné způsoby, aby zabezpečily chod organizace a především byly 

schopny dále plnit svou funkci. Největší zátěž tvoří peníze, které musí sbory vynaložit na 

technické zabezpečení. Tuto techniku sbory využívají nejen při požárním sportu, ale 

především při požárních zásazích. 
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Otázka č. 13: Kdo se stará o tyto žádosti ve vašem SDH? 

 

Pomocí této otázky jsem chtěl vědět, zda mají sbory osoby, které se starají pouze o tyto 

možnosti financování a zvyšují tím i efektivitu využívání těchto zdrojů nebo je to součást 

pracovní náplně některého z členů. 

 

Výsledky jsou zobrazeny v následujícím grafu 3.10. 

 

Graf 3.10 Osoby zabývající se žádostmi o finance
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Otázka č. 14: Ovlivňuje výše vašeho příjmu výši dotace? 

 

Byla zde myšlena výše příjmu, který si SDH zajistí samo (pořádání kulturních akci, 

sponzoring atd.) a vliv výše těchto příjmů na velikost financí plynoucích z rozpočtů. 

 

Všechny sbory uvedly, že výše příjmů, které jim plynou z vedlejší činnosti, neovlivňuje 

výši dotace. Tím, že tato výše není ovlivněna nejsou sbory omezovány v hledání dalších a 

dalších prostředků. Pokud by tomu tak nebylo, sbory by už neměly takovou motivaci a 

nesnažily by se najít třeba nové způsoby a možnosti jak si finančně přilepšit a nebyly by 

schopny udržovat techniku ve stavu pohotovosti a funkčnosti. 

 

Otázka č. 15: Jak velká část všech financí směřuje na obnovu technického vybavení? 

A jste schopni z těchto financí udržovat určitou míru modernizace tohoto vybavení? 

 

Tato otázku už nebyla zaměřena pouze na technické vybavení požárního sportu, ale na 

celkové vybavení sboru, které se používá jak při požárním sportu, tak při hasičských 

zásazích. 
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Jak sbory odpovídaly na tuto otázku ukazuje graf 3.11. Ovšem další prostředky by ještě 

jistě nejen uvítaly, ale i potřebovaly. Většinou se modernizuje pouze to nejnutnější, ale při 

řešení reálných situací se používá všechna dostupná technika. Pro sbory je výhoda, že 

používají stejné technické vybavení v požárním sportu tak samozřejmě i v situacích, pro 

které je tato technika určena především. Při provádění disciplín požárního sportu a  jejich 

tréninku mají možnost sbory tuto techniku otestovat, zjistit a zajistit její funkčnost. Díky 

této přípravě se eliminuje faktor selhání techniky ve chvílích, kdy jde o záchranu majetku a 

lidských životů. 

Graf 3.11 Výdaje na obnovu technického vybavení
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Otázka č. 16: Jaké sportovní akce (turnaje) pořádá vaše SDH v požárním sportu 

(např. O pohár starosty atd.)? 

 

Touto otázkou jsem se snažil zjistit, jak jsou sbory aktivní v pořádání těchto soutěží, 

protože pořádáním těchto soutěží si získávají sbory určitou prestiž a především možnost 

přílivů financí z různých grantů a především od sponzorů, kteří mají možnost na těchto 

akcích se zviditelnit. 

 

Na území Ostravy se pořádá velká řada sportovní akcích  na úrovni soutěží, jichž se účastní 

pouze dobrovolné sbory (viz graf 3.12). Probíhá zde Pohárová soutěž mladých hasičů, 

která je zařazena do Ostravské ligy mládeže, dále sbory často pořádají soutěže v požárním 

útoku. Konkrétně k těmto soutěžím mají sbory často výhrady z důvodu nedodržování 

stanovených pravidel. Zejména jde potom o úpravy strojů proti normám. Ty sbory, které 

nemají tolik peněz prostě nemají možnost tyto stroje lépe vybavit, zmodernizovat je a tím 

zvýšit jejich výkon. Dále se objevují různé průměr hadic, savic, hubic, proudnic aj. Tyto 

jevy jsou poměrně časté a velmi ovlivňují výsledky těchto soutěží. Odhalování těchto 

úprav je velmi složité. Dále zde máme okrskové soutěže v požárních soutěžích 

v kategoriích muži, ženy a veteráni, soutěž o Putovní pohár primátora města Ostravy a o 
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Putovní pohár starosty konkrétního obvodu, soutěž ve vyprošťování z havarovaného 

vozidla a spousta dalších. Sbory jsou v pořádání sportovních akcí velmi činné a je zde 

častá spolupráce s místními úřady. 
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Graf 3.12 Soutěže pořádané SDH

 

 

 

Otázka č. 17: Jaký je rozpočet na tuto akci? 

 

Jasná otázka, pomocí které jsem chtěl mít představu, kolik financí musí SDH vydat na 

pořádání této akce a v otázkách předchozích jsem už zjistil, jaké mají možnosti získání 

prostředků k pořádání těchto akcí. Jde o velikost financí plynoucích na zajištění této akce 

přímo z rozpočtu SDH. Velikost tohoto podílu je přímo úměrná využívání možnosti 

financování z grantů, mimořádných dotací a prostředků od sponzorů. 

 

Velikost rozpočtu na tyto akce je závislá na několika faktorech. Mezi tyto faktory patří 

počet zúčastněných sborů, úroveň těchto závodů, ochota podílení se na výdajích jak ze 

strany obce, tak ze strany sponzorů. Bez sponzorů, jak sbory samy přiznávají, by tyto akce 

nebyly schopni financovat. Dále je rozpočet ovlivněn i pokud pořadatelé podali žádost o 

grant na tyto akce. Všechny zmíněné faktory z velmi velké části tuto částku ovlivňují. 

Částky se velmi liší působením těchto faktorů. Rozpočty na tyto akce se pohybují v řádech 

tisíců korun. Najdeme zde i částky, které sahají i do několika desítek tisíc, ale těchto 

vysokých rozpočtů dosahují sportovní akce na vyšší úrovni a při vysokém počtu 

přihlášených sborů. Největšími položkami je zajištění ubytování a stravování účastníků 

pokud jsou to akce, které trvají déle než 1 den. Několika denní akce přitom nejsou 

výjimkou. 
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Otázka č. 18: Žádáte na tyto akce o granty nebo je financujete pomocí vlastního 

rozpočtu? 

 

Zde mě samozřejmě zajímalo využívání možnosti grantového přispívání na pořádání akcí 

týkajících se požárního sportu a práci s mládeží. 

 

Tuto možnost má každé SDH, ale jak můžeme vypozorovat z grafu 3.13, nevyužívá ji 

příliš mnoho sborů. Je to podle mě velká škoda, protože toto je poměrně snadná možnost. 

Sbory tak nemusí tolik zatěžovat své vlastní rozpočty a ušetřené prostředky použít jiným 

způsobem, především je investovat do požární techniky. Z tohoto grafu rovněž vidíme 

jasný signál dalších několika sborů, že mají snahu tuto situaci v budoucnosti změnit. Zbylé 

sbory financují tyto akce z vlastních rozpočtů nebo podávají žádosti na obecním úřadě.  

 

Graf 3.13 Žádosi o grant

29%

50%

21%
Žádáme
Nežádáme
Nežádáme, ale budeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 - 46 - 
 

4 SHRNUTÍ A NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

 

Z odpovědí na dotazníky jednoznačně vyplývá, že finance jsou v oblasti požárního sportu 

nedostačující. Bohužel je tato oblast velmi úzce spjata s běžným fungováním sborů, a tím 

pádem není ani celková finanční situace zrovna nejlepší. Finance chybí na nejdůležitější a 

nejzákladnější potřeby. Přitom SDH jsou velmi důležitou složkou celého systému. Pokud 

se cokoli přihodí, tak z velké části jsou právě dobrovolní hasiči mezi prvními na místě. Ať 

už se jedná přímo o požár, ale i pokud se stane dopravní nehoda, pokud hrozí nebezpečí 

přírodní katastrofy nebo i pokud např. uvízne labuť v zamrzlém jezeře nebo se nám na 

zahradě usídlí roj včel. U všech těchto situací zasahují dobrovolní hasiči a hrají důležitou 

roli a jsou to přitom obyčejní pracující lidé často bez speciální fyzické a psychické 

přípravy, pro které je to pouze koníček.  

 

Z dotazníku jsem rovněž zjistil, že financování požárního sportu je velmi komplikovaný a 

složitý proces, ve kterém hraje velmi důležitou roli velká spousta faktorů, které se 

ovlivňují navzájem. Spoustu těchto faktorů nevidíme a vidět ani nemůžeme. V budoucnu 

bych se tomuto tématu rád dále věnoval a ještě podrobněji bych se pokusil nejen osvětlit 

tuto problematiku, ale především i o jistý způsob návrhu jak tento stav změnit k lepšímu. 

 

Velmi důležitou roli hraje v této oblasti sponzoring. Bez této činnosti by spousta sborů 

neměla možnost účastnit se soutěží v požárním sportu, což je důležitou součástí tréninku a 

přípravy členů hasičských sborů. Další důležitou roli hrají samotné sbory a především 

jejich vlastní aktivita ve shánění sponzorů a financí pomocí propagace svého SDH.  

 

Nejdůležitější rolí je spolupráce s obcí, která sborům pomáhá nejvíce a velmi se snaží o 

zachování požárního sportu. Sbory si velmi zakládají na určité pověsti, kterou v této oblasti 

dosud získaly a kterou si postupem času pracně vybudovaly. 

 

Finance směřující do požárního sportu se hlavně využívají na technické zabezpečení a 

organizaci a pořádání soutěží. Tyto 2 sektory zatěžují rozpočty sborů nejvíce.  

 

Pevně věřím, že výsledky mé práce se stanou základem dalších prací, které se budou touto 

problematikou zabývat. Pomocí detailnějších výzkumů faktorů ovlivňujících financování a 
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především jejich vzájemných vazeb nalezneme spoustu nových problémů, na které se může 

upozornit, které tvoří další překážky. Jakýkoliv způsob, kterým se tyto překážky pomůžou 

překonat by se měl využít.  

 

Stávající situaci by sbory určitě mohly vyřešit aktivnějším přístupem k propagaci, která jim 

usnadní hledání sponzorů a tím přísun peněz do jejich pokladny. Tato oblast má veliký 

potenciál, který sbory prozatím příliš nevyužívají. Neměly by se bát vynaložit prostředky 

na zaměstnání osob, které by měli na starosti pouze orientaci v problematice podávání 

žádostí o dotace a granty a oslovování nových sponzorů. Z těchto oblastí se dají poměrně 

snadno získat nemalé finanční částky. Sbory jsou často velmi konzervativní, drží se stálých 

a zaběhlých způsobů, ale v současné době se naskýtají nové možnosti (především zdroje 

z EU). Využívání těchto zdrojů není v dnešním době nic neobvyklého, přesto v této oblasti 

na úrovni SDH jde spíše o výjimky. Ale už i v této oblasti jsem zaznamenal změnu postoje 

k využívání těchto zdrojů. Sbory se často bojí zkoušet objevovat nové možnosti.  

 

Samozřejmě by se měly zvýšit i částky, kterými přispívá stát ať už přímo nebo používá 

přerozdělování skrze rozpočty obcí. V této oblasti stále plní nejdůležitější roli. 
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ZÁVĚR 

 

Ve své bakalářské práci jsem se pokusil představit pojem požární sport a poukázat na 

problematiku v oblasti financování tohoto sportu. Dále seznámit s možnosti financování, 

které dobrovolné sbory mají a především se pokusit nastartovat určitou debatu o této 

problematice jelikož je mi velmi blízká. Protože od svého útlého věku jsem se aktivně  

tomuto sportu věnoval a spousta lidí kolem mě se i nadále věnuje. Nejen na úrovni 

amatérské, ale i profesionální.  

 

V České republice je tento sport na velice dobré úrovni, ale je spousta lidí, kteří o něm 

vůbec neví. Mojí snahou je rovněž i zvýšení zájmů o tento sport, protože pokud by se toto 

sportovní odvětví dostalo do popředí diskuzí a zájmu veřejnosti, zvýšila by se i jeho prestiž 

a tím by se i objevily nové možnosti a zdroje, ze kterých by se tento sport mohl financovat. 

 

V jednotlivých kapitolách jsem se snažil postupně podrobně přiblížit historii tohoto sportu 

a poukázat na jeho dlouhou tradici, seznámit s jednotlivými disciplínami a jejich pravidly. 

Dále pak přiblížit starosti kolem péče o techniku potřebnou pro tento sport a především 

ukázat, jak řeší sbory problematiku nedostatku financí na konkrétních případech. 

Představuji zde sborům jaké další možnosti existují, jak je co nejefektivněji využít. 

 

Cíle mé práce byly představit tuto ne příliš známou sportovní oblast, poukázat na 

problematiku financování a jeho možnosti a navrhnout opatření na efektivnější získávání 

finančních prostředků. Myslím, že těchto cílů se mi podařilo dosáhnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 - 49 - 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

1. ČÁSLAVOVÁ, E. Management sportu. 1. vyd. Praha: East West Publishing 

Company, 2000. 172 s. ISBN 80-7219-010-5 

 

2. NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu.1.vyd. Praha: ISV, 2000. 263 s.  

ISBN 80-85866-68-4 

 

3. NOVOTNÝ, J. a kol. Ekonomika sportu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomia, 

2005. 118 s. ISBN 80-245-0979-2 

 

4. NOVOTNÝ, M. Učební texty pro instruktory a vedoucí kolektivů mladých hasičů. 

1. vyd. Praha: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 2000. 136 s.  

 

5. RŮŽIČKA, O. Hasiči. 1. vyd. Praha: Komputer press, 2002. 48 s.  

ISBN 80-7226-835-X 

 

6. Směrnice hasičských soutěží, Soubor předpisů SH ČMS – 1/17 – 2001, chváleno 

VV SH ČMS dne 12. 10. 2007  s okamžitou platností.   

 

7. VELIČKO, V. M.; TIMOŠENKO, S. I.; PANKOV, J. I. Současný požární sport.   

1. vyd. Praha: Tisková ediční a propagační služba, 1989. 129 s.  

ISBN 80-7065-016-8 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 - 50 - 
 

SEZNAM INTERNETOVÝCH DOMÉN 

 

http://www.mvcr.cz/rady/sdruzeni/ (citováno 6. dubna 2008) 

 

http://www.hasici.az4u.info/ 

 

http://www.mvcr.cz/hasici/index.html 

 

http://www.mvcr.cz/sport/hasici/index.html 

 

http://www.hasicipristroj.cz 

 

http://www.vyzbrojna.cz/shop/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 - 51 - 
 

SEZNAM ZKRATEK 

 

CTIF - Mezinárodní komise pro prevenci a hašení požárů 

ČR - Česká republika 

HVP - Hasičská všeobecná pojišťovna 

HZS ČR - Hasičský záchranný systém České republiky 

IČO - Identifikační číslo organizace 

MV - Ministerstvo vnitra 

OSH - Okresní sdružení hasičů 

SDH - Sbor dobrovolných hasičů 

SH ČMS - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
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- byl jsem seznámen s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 

dílo, 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 

3), 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o 

závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO, 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona, 

- bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 
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V Ostravě dne 25. dubna 2008 

                                                                                                                          

                                                                        ……………………………………………….. 

                        Roman Šimčík       

                                                                                         jméno a příjmení studenta 

 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

Roman Šimčík 

Polní 533 

Drnholec 691 83 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č. 1 Ceník překážek používaných pro požární sport 
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Příloha č. 1 
Ceník překážek a nářadí 

 

Název 
Cena za 1 ks 

v Kč Poznámka 

Bariera 0,7 m x 2 m    4.240,- CTIF - děti 

Bariera 2 m x 2 m - muži  17.730,-   

Bariera 2 m x 2 m - muži  19.520,- tartanový povrch 

Domeček  41.650,-   

Domeček 51.000,- tartanový povrch 

Hadice C schváleného druhu 1.820,-   

Kladina pevná 8 m x 0,8 m (1,2 m)  20.110,- trubková noha 

Kladina pevná 8 m x 0,8 m (1,2 m)  32.725,- kuželová noha 

Kladina pevná 8 m x 0,8 m (1,2 m)  35.110,- 
kuž. noha,tartan. 
povrch 

Kladina stavitelná 8 m x 0,8 - 1,2 m  35.110,-   

Kladina stavitelná 8 m x 0,8 - 1,2 m  37.500,- tartanový povrch 

Klíč na spojky 175,.   

Lávka 2 m x 0,35 m x 0,2 m    2.190,- CTIF - děti 

Lehkoatletická překážka 0,6 m    1.690,- CTIF - děti 

Nástřikový terč  29.510,- průhledný 

Nástřikový terč - děti    9.040,- CTIF - děti 

Proudniceů 1.075,-   

Překážka s oknem  17.730,-   

Přenosná motorová stříkačka 185.640,-   

Přenosný hacicí přístroj práškový, 6 kg 1.015,-   

Rozdělovač kloubový se spojkami 6.050,-   

Sací koš se zpětným ventilem 2.890,-   

Savice 1.960,-   

Stojan na přístroje a armatury    9.510,- CTIF - děti 

Stojan s laťkou 0,8 m    2.080,- CTIF - děti 

Stojan uzlový    9.510,- CTIF - děti 

Tunel 6 m x 0,7 m x 0,8 m  14.750,- CTIF - děti 

Základna 0,8 m x 0,8 m x 0,02 m       535,- CTIF - děti 

Základna 2 m x 2 m x 0,1 m    2.360,-   

Žebřík sportovní, sklápěcí 6.950,-   

Žebříková stěna  10.570,- CTIF - děti 
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Příloha č. 2 
 

V L Á D A   Č E S K É   R E P U B L I K Y 
P ř í l o h a  č. 2 
k usnesení vlády ze dne  
20. 6. 2001 č. 621 

 
Žádost nestátní neziskové organizace 

(občanského sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby) 
o státní dotaci pro rok 2005 

obecná část 
(vyplní žadatel) 

Název poskytovatele dotace: MV – GŘ HZS ČR 
Název dotačního programu: grant č. 4 
Název projektu: Mistr. soutěže HZSČR ve vybraných sportech 

Evidenční číslo: 
(doplní poskytovatel 
dotace) 
 

1. Identifikační údaje o předkládající organizaci 
1.1. Název žadatele                                         Česká asociace hasičských důstojníků 
1.2. Organizační forma (forma právní subjektivity)                    občanské sdružení 
1.3. Adresa 

Obec Ostrava                                            Kód obce (doplní poskytovatel dotace) 
PSČ 700 44                                              Část obce Ostrava –Jih 
Okres Ostrava – město                             Kraj Moravskoslezský 
Ulice Výškovická                                     č.o. 40 
Telefon/Fax 596 763 300                         E-mail zdenek.nytra@cahd.cz 
Prezentace na Internetu - http://www.cahd.cz 

1.4. IČO 654 69 062                                       DIČ CZ 654 69 062 
1.5. Číslo a datum registrace u MV 

(občanské sdružení) II/s-Os/1-30630/96-R z 9.9.1996 
1.6. Číslo účtu  132 158 555/0300                  u peněžního ústavu ČSOB a.s. 

      1.7. Adresa příslušného finančního úřadu  Ostrava II. 
2. Statutární orgán (statutární zástupci organizace) 

Jméno, titul, funkce                                                  Jiří Horáček, Ing., prezident 
Kontaktní adresa                                          Schweitzerova 91, 772 00 Olomouc 
Telefon/Fax                                                                585 731 220 / 585 731 212 
E-mail:                                                                                 jiri.horacek@cahd.cz 

Jméno, titul, funkce                                                  Zdeněk Nytra, Ing., sekretář 
Kontaktní adresa                                                 Výškovická 40, 700 44 Ostrava 
Telefon/Fax                                                                596 763 300 / 596 750 941 
E-mail:                                                                               zdenek.nytra@cahd.cz 
 

Statutární orgán potvrzuje, že projekt schválil a doporučil k předložení do dotačního programu. 
 

3. Charakteristika organizace s ohledem na dosavadní zaměření činnosti 
3.1. Typ poskytovaných služeb (provozovaných činností)  

Odborná, propagační a organizační činnost v oblasti požární ochrany 
 
 
 



   
 - 56 - 
 

3.2. Cílové sociální kategorie, jimž jsou služby především určeny  
 (označte nevýše tři kategorie) 

a/ děti do 18 let 
b/ mládež  do 26 let 
c/ rizikové skupiny dětí a mládeže  
d/ senioři 
e/ osoby se zdravotním postižením 
f/ osoby v nepříznivé sociální situaci 
g/ příslušníci národnostních menšin 
h/ romská komunita (specifické problémy) 
i/ osoby, ohrožené drogami  nebo na drogách závislé 
j/ uprchlíci, cizinci 
k/ krajané 
l/ obyvatelé venkova 
m/ jiné odborná a laická veřejnost 

3.3. Další projekty realizované předkládající organizací v minulém 
kalendářním roce  
Organizace sportovních soutěží, publikační činnost, organizace konferencí a 
odborných seminářů, zastupování České republiky v mezinárodních 
organizacích (FEU a Světová sportovní federace hasičů a záchranářů)  

4. Působnost organizace (uveďte jednu možnost, která v působnosti převažuje) 
4.1. Mezinárodní (územní vymezení) .......................................................................... 
4.2. Celostátní                                                                                            převažující 
4.3. Krajská (název nebo názvy krajů) ......................................................................... 
4.4. Místní (název lokality) ........................................................................................... 

5. Počet placených pracovníků v organizaci (aktuální stav) 
5.1. Celkový počet placených pracovníků                                                              0 
5.2. Přepočtený počet placených pracovníků                                                         0 
5.3. Počet členů organizace                                                                                    86 

6. Údaje o projektu, na který je žádána státní dotace v příštím kalendářním roce 
6.1. Přesný název projektu.  
MISTROVSKÉ SOUTĚŽE HZS ČR VE VYBRANÝCH SPORTECH 
6.2. Doba realizace projektu: od 1.3.2005 do 15.12.2005 
6.3. Místo realizace projektu                                                           Česká republika 
6.4. Ve kterém kraji je projekt realizován                                     Česká republika  
6.5. Byl projekt dotován ze státního rozpočtu v minulém kalendářním roce? 

Pokud ano, uveďte, kterým orgánem a v jaké výši                                   NE 
6.6. Zařazení projektu k příslušné hlavní oblasti státní dotační politiky v ůči 

NNO pro rok 2005 
a/ poskytování sociálních služeb  
b/ ochrana a podpora zdraví, včetně péče o zdravotně postižené 
c/ ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj 
d/ rozvoj kultury, záchrana kulturního dědictví 
e/ příprava na vstup do EU, spoluúčast na programech EU 
f/ rozvoj sportu a tělovýchovy 
g/ podpora rovných příležitostí mužů a žen 
h/ práva příslušníků národnostních a etnických menšin, včetně menšiny romské 
i/ péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel 
j/ ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů 
k/ pomoc při nenadálých událostech 
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6.7. Základní idea a stručný obsah projektu, včetně počtu osob, jimž projekt 
prospěje 
Spoluúčast na pořádání a zabezpečení mistrovských soutěží příslušníků HZS 
ČR............................................................................................................................ 
- MČR v TFA ………………….……………...….   70 osob 
- MČR ve volejbalu……………………….……… 200 osob 
- MČR v plavání…….. ……………………...……   70 osob 
- přebor HZS v tenisu …………………………….   60 osob 
- přebor HZS v nohejbalu dvojic …………………   50 osob 
- přebor HZS v nohejbalu trojic …………………..   50 osob 
- přebor HZS v orientačním běhu …………………   90 osob 
- přebor HZS ve volejbalu ………………………… 150 osob 
- vyhlášení nejlepších sportovců a mistrů HZS ČR .   50 osob 
- soustředění reprezentace ve fotbale a st.tenisu…...   40 osob 
- případně další akce po schválení GŘ HZS ČR 
 

6.8. Realizátor projektu (řešitel) 
Jméno, titul, funkce                                        Zdeněk Nytra, Ing., krajský ředitel 
Organizace                                                            HZS Moravskoslezského kraje 
Adresa                                                                 Výškovická 40, 700 44 Ostrava 
Telefon/Fax                                                                596 763 300 / 596 750 941 

6.9. Počet přepočtených placených pracovníků zajišťujících realizaci projektu 
(na který je žádána státní dotace pro příští kalendářní rok)                                 5 

6.10.Počet dobrovolníků podílejících se na realizaci projektu                           50 

7. Základní údaje o rozpočtových nákladech na projekt (na který je žádána státní 
dotace pro příští kalendářní rok) 

7.1. Celkové náklady projektu       500.000,- 
Neinvestiční náklady celkem       500.000,- 
Z toho osobní náklady:  

mzdy                               50.000,- 
ostatní osobní náklady                                          0,- 
pojistné sociálního a zdravotního pojištění                             0,- 

Z toho materiální náklady (DHM)      150.000,- 
Z toho nemateriální náklady (služby)      400.000,- 
Investiční náklady celkem                             0,- 

7.2. Výše požadované dotace celkem      350.000,-  
tj. max. % (z celkových nákladů)                                 70 % 
Neinvestiční dotace celkem       350.000,- 
Z toho osobní náklady: 

mzdy             30.000,- 
ostatní osobní náklady                  0,- 
pojistné sociálního a zdravotního pojištění                0,- 

Z toho materiální náklady (DHM)           70.000,- 
Z toho nemateriální náklady (služby)       250.000,- 
Investiční dotace celkem        0,- 

7.3. Vlastní podíl organizace na financování projektu (na který je žádána státní 
dotace pro příští kalendářní rok, pokud se organizace podílí vlastními příjmy, 
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např. ze spoluúčasti klientů, z členských příspěvků nebo z příjmů z 
poskytovaných služeb) 

V celkové částce        150.000,- 
V %                           30 % 

7.4. Podíl ústředních orgánů, krajských, magistrátních nebo obecních úřadů 
na financování projektu (na který je žádána státní dotace pro příští kalendářní 
rok) – předpoklad  

                                                                                                                             0,- 

7.5. Podíl dalších subjektů (podnikatelské organizace, nadace, nadační fondy 
apod.) na financování projektu (na který je žádána státní dotace pro příští 
kalendářní rok) – předpoklad                                                                                              

                                                                                                                                  0,- 

7.6. Podíl zahraničních zdrojů na financování projektu (na který je žádána státní 
dotace pro příští kalendářní rok) – předpoklad                                                 

   
                                                                                                                                  0,- 

 
8. Údaje o celkových  příjmech a výdajích organizace v předcházejícím 

kalendářním roce 2003 
8.1. Příjmy od odběratelů služeb celkem                                               1.844.269,-                                          
8.2. Příspěvky ústředních orgánů, krajských, okresních, magistrátních, 

obecních úřadů              MV – GŘ HZS ČR                                        555.000,- 
8.3. Dary nadací, z podnikatelské sféry apod. (uvedení částky a názvu nadace či 

jiného subjektu)                                                                                                 0,- 
8.4. Příjmy z členských příspěvků                                                               16.900,- 
8.5. Další příjmy                                                                                           416.531,- 
8.6. Celkové výdaje v předcházejícím kalendářním roce                     2.479.912,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne 29. října 2004 

Ing. Zdeněk Nytra 
sekretář ČAHD 
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Příloha č. 3  
P Ř I H L Á Š K A  

do soutěže v požárním sportu      
 

přihlašuje ………………………………………………………… ( jednotka PO, organizace) 
 

družstvo*   ………………………………………………..jednotlivec*- počet  .........…………... 
 
na soutěž 
.......................................................……............................................................……………… 

  (název soutěže)    (místo a datum konání) 
 

v kategorii:  dobrovolní hasiči 
∗ členové občanských sdružení

∗
  

k plnění disciplín:   100 m∗,   štafeta∗,    požární útok∗ 
 

Příjmení a jméno závodníka 
 

Datum 
narození 

100 m 
* * 

štafeta 
I. 

* * 

štafeta II.  
* * 

útok 
* * 

Podpis  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 
Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Pravidlům 
požárního sportu a Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že výše uvedení soutěžící 
splňují zdravotní způsobilost a ostatní  podmínky   stanovené ve Směrnici hasičských soutěží a propozicích soutěže a dává svým 
podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce, správci 
SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních 
jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže. Změny v seznamu 
přihlášených soutěžících lze provádět pouze v souladu s článkem 7 odst.4 Směrnic hasičských soutěží. 

Masér-zdravotník∗  ……………………………       Řidič∗:………………………………………. 
      příjmení a jméno            příjmení a jméno 
 

Vedoucí družstva: .......................................…..        Trenér družstva∗:..............................……......... 
                                     příjmení  a jméno                                                    příjmení a jméno 
  
 
V .............................. dne ........................................  ....................................................……………… 
                  (razítko a podpis  přihlašovatele) 
Poznámky:   
∗  Nehodící se škrtne. 
* * Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo nebo štafetu soutěžit. Ve 
sloupci „útok“ se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.  

Podle článku 9 odst. 1 a může být družstvo max. třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10 soutěžících a ostatních 
členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič.  

Další  pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky. 
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Příloha č. 4 
 

DOTAZNÍK 
 
 

1. Odkdy provozuje vaše SDH požární sport? 
2. Kolik členů má vaše SDH? 

- mladší žáci 
- starší žáci 
- dorostenci/dorostenky 
- muži/ženy 

3. Kolik procent příjmů tvoří členské příspěvky? 
4. Jak velké jsou výdaje na provoz požárního sportu vašeho SDH za rok? 
5. Jaké jsou způsoby financování požárního sportu ve vašem SDH? 
6. Na jaké období tyto finance využíváte? 
7. Máte nějakého sponzora? Jaké jsou podmínky a jakým způsobem vás sponzorují? 
8. Máte možnost zažádání i o nějaké mimořádné dotace? 

- ano  
- ne 

9. Pokud ano tak jak tyto dotace využijete? 
10. Žádáte o dotace z fondů EU? 

- ano 
- ne 

11. Máte i nějaké vedlejší činnosti, díky kterým můžete zajistit nějaké finance do pokladny 
SDH? 
- pořádání kulturních akcí (plesy, maškarní atd.) 
- sponzorské dary 
- jiné……………………………………………………………………………………………

. 
12. Využíváte těchto peněz na doplnění financí ze státních institucí a rozpočtů nebo jsou tyto 

finance dostačující a využijete je jiným způsobem? 
- ano 
- ne 

13. Kdo se stará o tyto žádosti ve vašem SDH? 
14. Ovlivňuje výše vašeho příjmu výši dotace? 
15. Jak velká část všech financí směřuje na obnovu technického vybavení? A jste schopni 

z těchto financí udržovat určitou míru modernizace tohoto vybavení? 
16. Jaké sportovní akce (turnaje) pořádá vaše SHD v požárním sportu (např. O pohár starosty 

atd.)? 
17. Jaký je rozpočet na tuto akci? 
18. Žádáte na tyto akce o granty nebo je financujete pomocí vlastního rozpočtu? 
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Příloha č. 5 

 

Provádění běhu na 100 m s překážkami 

            

 

 

Provádění štafety na 4 x 100 m s překážkami 

 

                               

 

 

Provádění požárního útoku 
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Příloha č. 6 
 

Fotografie nářadí používaného v disciplínách požárního sportu 
 
 
Požární hadice schváleného druhu 

 
 
Proudnice 

 
 
Přenosný hasicí přístroj práškový 

 
 
Savice 
 

 
 
Sací koš 
 

 
 
 

 
 
Rozdělovač 
 

 
 
 
Přenosná motorová stříkačka 

 
 
Žebřík k překonání domečku 
 

 
 
Klí č na spojky 
 

 


