
SH ČMS -  Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje 
Přílucká 213, 760 01 Zlín 

 

IČ: 71167498 email: kancelar@ksh-zlkraje.cz Tel.: 722 530 073 

 

Vážení dorostenci, 
Krajská odborná rada mládeže Zlínského kraje ve spolupráci s HZS Zlínského kraje  

a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou logistiky a krizového řízení 

organizuje výukový a výcvikový 

Záchranářský kurz dorostenců 

Rescue camp 2021 

se zaměřením na přípravu na zařazení do jednotek požární ochrany. 

Tematická náplň campu je: 

Požární ochrana – zásady hašení požárů, technické pomoci 

Lezecký výcvik – záchrana osob z výšek a hlubin 

Výcvik na vodě – záchrana tonoucích z lodí 

Plavecký výcvik – záchrana tonoucích 

Ochrana obyvatel – zásady poskytování pomoci a součinnosti s JPO 

Zásady poskytování předlékařské zdravotní pomoci  

Pořadový výcvik, fyzická průprava 

Místo konání: Amfík Bukovina Popovice,  HZS Zlínského kraje 

Termín konání:  15. – 20. srpna 2021 

Účast:  členové SH ČMS ve věku od 16 do 18 let (ročníky 2003,2004,2005) 

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

Odborní lektoři: příslušníci HZS ZLK a pedagogové UTB 

Pedagogický dozor: KORM ZLK 

Podmínka pro zařazení do kurzu: 

* členství v SDH, platný členský průkaz a potvrzení SDH o zaplacení příspěvku na rok 2021 – 

potvrzené v přihlášce, úhrada účastnického poplatku 

* bezpodmínečně dobrý zdravotní, fyzický a psychický stav  

* podmínka PLAVEC !! 

* osobní povinná výstroj: pracovní stejnokroj PS II, trička (šedé nebo modré), čepice se 

štítkem modrá (kšiltovka), pevná pracovní obuv, přilba zásahová a sportovní, rukavice 

pracovní, zásahový oblek, nepromokavý plášť. 

* další výstroj a vybavení: psací potřeby, osobní a hygienické potřeby pro pobyt ve 

výcvikovém středisku, domácí obuv, sportovní ústroj a obuv, plavky !  

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



SH ČMS -  Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje 
Přílucká 213, 760 01 Zlín 

 

IČ: 71167498 email: kancelar@ksh-zlkraje.cz Tel.: 722 530 073 

 

Ubytování a strava je zajištěna v Amfík Bukovina Popovice a je částečně hrazena 

z účastnického poplatku. 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. 

Řádně a zcela vyplněnou naskenovanou přihlášku zašlou vybraní zájemci nejpozději do 30. 

června 2021 na email: kancelar@ksh-zlkraje.cz     

Současně s přihláškou obdrží zájemce i Výzvu k nástupu na kurz a další pokyny. 

 

Vlastimil Nevařil v.r. 

starosta KSH Zlínského kraje 

tel: 722 530 073 
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