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Bc. Dalibor Hodis 
 
Výcvik moldavských hasičů v rámci dohody vlády České republiky a vlády Moldavské 
republiky o rozvojové spolupráci 
 
Anotace 
 
Cílem příspěvku je čtenáři přiblížit obsah konkrétní spolupráce v oblasti mezinárodní 
bezpečnostní politiky, presentovat, jak se Česká republika zapojuje do mezinárodní 
rozvojové spolupráce na poli bezpečnostní politiky. Informace v práci uváděné, vycházejí 
z návrhů různých vládních a ministerských dokumentů, ke kterým má autor přístup z pozice 
zaměstnance Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Ve 
většině těchto materiálů, ze kterých autor čerpal, se jedná o pracovní stadia návrhů usnesení 
nebo návrhů obsahu dohod a projektů, protože velká část realizace tohoto projektu je ve 
stádiu přípravném. 
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Summary 
 
The aim of this paper is to familiarise readers with the content of specific cooperation in the 
field of international security policy, the Czech Republic‘s participation in international 
development cooperation in the field of security policy. Information is based on proposals 
made in various governmental and ministerial documents to which the author has access 
from the position within the General Directorate of Fire Rescue Service of the Czech 
Republic. Most of the documents used are just drafts of the agreements and projects, since  
a large part of this respektive activities is in the preliminary stage. 
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Deklarace rozvojové spolupráce mezi Českou republikou a Moldavskou republikou 
 

Na základě navrhované dohody mezi Vládou České republiky a Vládou Moldavské republiky 
vedeny, kterou s  přáním posílit stávající vzájemné přátelské vztahy mezi Českou republikou 
a Moldavskou republikou a mezi jejich občany; s ohledem na záměr České republiky přispět  
k hospodářskému a sociálnímu rozvoji Moldavské republiky a k plnění jejích rozvojových cílů; 
kladouce důraz na udržitelný a harmonický rozvoj Moldavské republiky, se zvláštním 
zřetelem k potřebám nejchudších a nejpotřebnějších částí moldavské společnosti; majíce na 
paměti, že respektování demokratických zásad, obecných zásad mezinárodního práva, jakož 
i lidských práv je stěžejní zásadou rozvojové spolupráce mezi státy smluvních stran se obě 
strany dohodly na odborné spolupráci, která má být prováděna zejména formou odborné 
spolupráce za účelem podpory hospodářského a sociálního rozvoje Moldavské republiky, 
přípravy a provádění programů, projektů, průzkumů a výzkumu za účelem plnění 
rozvojových cílů Moldavské republiky, poskytování vybavení, materiálu, zboží a služeb 
potřebných k úspěšnému provádění projektů rozvojové spolupráce, vysílání realizátorů 
rozvojových projektů do Moldavské republiky za účelem školení, konzultací, stáží a jiných 
typů odborné pomoci, vysílání plánovacích, monitorovacích a evaluačních misí do Moldavské 
republiky za účelem tvorby, analýzy a kontroly rozvojových projektů a jiných činností 
sjednaných mezi smluvními stranami. 

 
Cíl a předmět rozvojové spolupráce v oblasti požární ochrany, integrovaného záchranného 
systému, krizového řízení a ochrany obyvatelstva 

 
Jedním z  cílů Moldavské republiky v rámci této rozvojové spolupráce je realizace projektu 
spolupráce Hasičského záchranného sboru České republiky a Moldavské republiky, kde 
předmětem této spolupráce je výkon školení a výcviku moldavských hasičů a prezentace 
systému požární ochrany, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a ochrany 
obyvatelstva v České republice. Cílem je prezentovat moldavským hasičům prostředky 
požární ochrany dostupné a používané v České republice, předat jim zkušenosti českých 
odborníků a rovněž jim materiálně vypomoci v rámci programového sektoru „Přenos 
zkušeností z transformace státní správy a budování občanské společnosti“, který je jednou 
z priorit zahraniční rozvojové spolupráce České republiky a Moldavské republiky v období 
2012 až 2014.  
 
Úloha Hasičského záchranného sboru České republiky v plnění předmětu vzájemné dohody 
v podmínkách Hasičského záchranného sboru České republiky 
 
Pro plnění předmětu dohody v oblastech požární ochrany, integrovaného záchranného 
systému, krizového řízení a ochrany obyvatelstva byl Hasičský záchranný sbor České 
republiky, jako kompetentní orgán státní správy, osloven pro účast rozvojové spolupráce 
s tím, že jeho zapojení jako gestora za tyto oblasti bude mít pozitivní přínos pro vnitřní 
bezpečnost Moldavské republiky. Tato součinnost při plnění předmětu rozvojové spolupráce 
byla stvrzena Dohodou o realizaci projektu s názvem „Zlepšení akceschopnosti a odborné 
způsobilosti moldavských hasičů“ uzavřenou mezi Ministerstvem vnitra – Generální 
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a Česká rozvojová agentura, 
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příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí, která rovněž upravuje financování 
tohoto projektu. 
 
Koordinace činností na sestavení harmonogramu projektu  
 
Úloha Hasičského záchranného sboru České republiky spočívá především ve vypracování 
podrobných harmonogramů realizace projektu, který se v současné době připravuje, 
odpovědní realizátoři, zaměstnanci Hasičského záchranného sboru České republiky, budou 
s moldavskou stranou dohadovat konkrétní termíny, plány úkonů a činností, které budou 
probíhat v roce 2013. Jedná se zejména o školení, které doplní praktické výcviky např. na 
výcvikovém trenažéru „flashover“, výcvik s cisternovou automobilovou stříkačkou, praktický 
výcvik prací ve výšce nad volnou hloubkou, a výcvik s vybavením USAR1 pro vyhledávání  
a záchranu osob v obydlených oblastech, výcviky k zajištění osvojení zacházení s dýchací 
technikou a nácviky zásahů v podmínkách reálného požáru. Dále se jedná o výcvik 
záchranných prací na klidné a divoké vodě – výcvik s motorovými čluny a záchrana osob při 
povodních, při kterých jim budou předány zkušenosti FRB odřadu2. V rámci realizovaných 
školení budou hasiči seznámeni se systémem požární ochrany v ČR v jednotlivých 
tematických celcích věnujících se tématům požární ochrany, integrovaného záchranného 
systému, krizového řízení a ochrany obyvatelstva, odborné přípravě Hasičského záchranného 
sboru České republiky, odřadů předurčených pro vysílání na mezinárodní záchranné operace 
(USAR, HCP3, CBRN4, FRB) operačních středisek Telefonického centra tísňového volání. 
Veškeré činnosti při školení a praktických výcvicích budou probíhat ve školících zařízení 
Hasičského záchranného sboru České republiky. 
 
Cílové skupiny  

 
Předmět projektu je určen vybrané cílové skupině, kterou jsou především hasiči - instruktoři, 
velitelé na různých stupních řízení a management Moldavského hasičského sboru. 
Předpokládaná účast je 20 osob každého výcviku po dobu 10 dní. 

 
Materiální stránka projektu 

 
Nejen prezentace fungujících systémů a předávání zkušeností v oblastech požární ochrany, 
integrovaného záchranného systému, krizového řízení a ochrany obyvatelstva si kladou za cíl 
zajistit zvyšování úrovně odbornosti, profesionality a prestiže na vnitrostátním  
a mezinárodním poli moldavských hasičů, jež přispěje moldavské společnosti a položí základy 
k nastartování udržitelného a harmonického rozvoje Moldavské republiky. Součástí projektu 
je rovněž i přiměřená materiální pomoc prostředků požární ochrany, která bude poskytnuta 
v rámci tohoto projektu. Tato pomoc bude rovněž financována z prostředků poskytnutých 
z rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí (Česká rozvojová agentura) a to 
prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra. Veškeré výstrojní součásti použité 

                                                           
1
 Urban Search and Rescue (Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí). 

2
 Flood Rescue Use Boat (Odřad pro vyhledávání a záchranné práce na   vodě). 

3
 High capacity pumping. 

4
 Chemical, biological, radiological, and nuclear. 
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při výcviku zůstanou moldavským hasičům. Rovněž bude provedena repase CAS Hasičského 
záchranného sboru České republiky, na které bude probíhat výcvik, a která bude po výcviku 
předána moldavské straně dohody.  
 
Ilustrace: Cisterna, která bude předána moldavské straně 
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Ilustrace z výcviku (USAR a FRB) 
 

 
 

 


