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Záchranářský kemp dorostenců 

se zaměřením na přípravu na zařazení do jednotek požární ochrany 

Tematická náplň campu: 

blok požární ochrana: zásady hašení požárů, bojová rozvinutí, technický výcvik, nebezpečné 

látky, vyprošťování osob z havarovaných vozidel, ochranné pomůcky, dýchací přístroje, 

ochrana obyvatelstva, protipovodňová ochrana,   

blok práce ve výškách a nad volnou hloubkou: základní uzly, základy jištění, slanění, 

technika postupů, technické prostředky 

blok práce na vodě: záchrana osob z vodní hladiny, ovládání lodě, ochranné pomůcky 

blok první pomoci: základy poskytování první pomoci, transport zraněných, základní 

zdravotnické vybavení.  

plavecký výcvik – plavání na čas, záchrana osob,  

pořadový výcvik – postup dle cvičebního řádu jednotek požární ochrany,  

fyzická příprava – seznámení s prvky fyzických testů pro přijetí k jednotkám PO, orientační 

běh na čas, kolektivní sporty,  

seznámení s technikou a technickými prostředky PO používaných u jednotek požární ochrany 

v rámci Moravskoslezského kraje.  

Místo konání: Ústřední hasičská škola v Jánských Koupelích, HZS MSK Ostrava, Záchranný 

útvar HZS ČR Hlučín, vybrané stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 

kraje  

Termín konání: 14. – 24. července 2019, nástup  14. 7. od 15:00 do 16:30 hodin v ÚHŠ Jánské 

Koupele, ukončení  24. 7. v cca 13:00 hodin 

Účast: členové SH ČMS ve věku od 16 do 18 let z Moravskoslezského kraje 

Počet: 42 členů  ( 7 členů z jednotlivých OSH ) 

Účastnický poplatek: 2 000,- Kč uhrazený převodem na účet KSH MSK 

Odborní lektoři: příslušníci HZS MSK 

Pedagogický dozor: KSH MSK 

Podmínka pro zařazení do campu: 

* členství v SDH, platný členský průkaz a potvrzení SDH o zaplacení příspěvku na rok 2019 – 

potvrzené v přihlášce 

* bezpodmínečně dobrý zdravotní, fyzický a psychický stav  

* podmínka PLAVEC !! 

* osobní výstroj: pracovní stejnokroj PS II, trička (doporučení – šedé, nebo modré barvy), 

čepice se štítkem modrá, (kšiltovka), pevná pracovní obuv, přilba (možno i sportovní), 
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rukavice (pracovní), vhodný oděv pro praktický výcvik v případě nepříznivého počasí 

(zásahový oblek, nepromokavý plášť, apod.), 

* řádně a zcela vyplněná a potvrzená přihláška s podpisem zákonného zástupce a SDH 

Další výstroj a vybavení: psací potřeby, osobní a hygienické potřeby pro pobyt ve výcvikovém 

středisku, sportovní ústroj a obuv, plavky  

Ubytování a strava je zajištěna v ÚHŠ Jánské Koupele a je částečně hrazena z účastnického 

poplatku. Stravování začíná dnem zahájení večeří a končí poslední den soustředění obědem. 

Ostatní náklady hradí organizátor. 

Dopravu si zajistí účastníci sami, případně po dohodě s SDH, OSH. 

V průběhu akce budou organizovány společné výjezdy do dalších míst provádění výcviku a 

návštěvy kulturních a technických památek regionu. 

Postup při přihlášení: 

Řádně a zcela vyplněnou naskenovanou přihlášku zašlou zájemci na příslušnou Kancelář 

Okresního sdružení nejpozději do: 10. června 2019. 

Příslušné OSH provedou výběr sedmi zájemců o účast kterým předají přihlášku a další 

informace o náplni a o způsobu úhrady účastnického poplatku. 

7 vybraných přihlášek zašlou OSH na Kancelář KSH do 14. června 2019.  

Na základě přijatých přihlášek informuje Kancelář KSH vybrané zájemce o tom, že byli 

zařazení do kempu a o způsobu úhrady účastnického poplatku do 18. června 2019. 

 

Ladislav Čabla 

Kancelář KSH MSK 

tel: 604 539 487 

l.cabla@seznam.cz 

 

 


