
 

 

Projekt soustředění dorostu pro rok 2011 

 

V loňském roce připravila Česká federace požárního sportu o.s ve 

spolupráci s SH ČMS v Karlovarském kraji projekt soustředění 

dorostenců a dorostenek v disciplínách požárního sportu. 

Hlavním cílem celého projektu je zdokonalovat dorosteneckou 

mládež v disciplínách požárního sportu a tímto projektem zvýšit 

zájem této věkové kategorii o sport všeobecně a hlavně docílit toho, 

aby tito dorostenci a dorostenky zůstávali u našich sborů a našli 

zájem nejen v hasičině samotné. 

Projekt pro jednotlivé kraje konstruován tak, aby v jednotlivých 

krajích České Republiky, ve kterých projeví zájem o pořádání tohoto 

projektu, byl projekt samotný uspořádán v termínu jarních prázdnin. 

Časově se jedná cca. o 3 až 4 dny soustředění pro jednotlivé zájemce 

(kraje). 

 

Samotné soustředění je organizováno za pomoci SDH v jednotlivých 

krajích se kterými se Česká federace požárního sportu pro tento 

projekt spojí a požádá je o pomoc při realizaci. Jedná se především o 

dodání překážek na soustředění co se týče stadionu a ubytování se 

stravou, to zajišťuje ČFPS. 

 

Dále sdružení ČFPS  zažádá formou podání projektu o grant či 

dotaci na příslušných krajích, ve kterých je projekt pořádán a tím se 

snaží ulehčit samotným účastníkům od finančních prostředku 

vynaložených z jejich strany na účast. 

 

Projekt má pomoci seberealizovat přípravu jednotlivce či družstva 

v disciplínách požárního sportu po stránce technické, ale taktéž i po 

stránce fyzické. Soustředění napomáhá účastníkům projektu 

zdokonalit se v technice překonávání překážek a samotnou 

atletickou přípravu v době, kdy není závod samotný tj. při vlastním 

tréninku. 



 

 

Napomoci jim k tomu, aby byli schopni sami či pod vedením 

vedoucího kolektivu dorostu kvalitně a plnohodnotně se připravovat 

na jednotlivé závody, ale taktéž i postupová kola SH ČMS. 

 

 

V realizaci projektu je zahrnuta příprava dorostenců pro 

reprezentační družstvo České Republiky z řad členů SH ČMS a 

občanských sdružení zabývajících se požární ochranou a požárním 

sportem. 


