
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Preventista Preventista

Rozhod čí mládeže II. stupn ě Rozhod čí mládeže II. stupn ě

Strojník Strojník

Rozhod čí v požárním sportu Rozhod čí v požárním sportu

za rok 2018

Základní údaje

Počet 
okrsk ů

dívky, ženy

Sumář za okres
Hlášení o činnosti Okresního sdružení hasi čů

Registra ční číslo

SDH na tvorb ě hlášení

Počet Počet  SDH

registrovaných která  se podílela

Počet řádných členů SH ČMS
působících v SDH k 31. prosinci.

mladí hasi či hasiči
3 - 5 let 6 - 14 let 15 - 17 let celkem 18 - 25 let 26 a  více let celkem

chlapci, muži

celkem

Počet SDH, ve kterých 
působí jednotka

Počet členů SDH, vyko-  
návají prevenci pro obce

Odborná p říprava členů SDH Celkový po čet členů SDH podle
ve sledovaném roce jednotlivých kategorií odborné p řípravy

Kategorie člena
stupe ň odborné p řípravy

Hasič Hasič

Kategorie člena
stupe ň odborné p řípravy

odznak III. odznak II. odznak III. odznak II.

Hlášení bylo projednáno ve VV OSH ČMS dne 
Kontaktní e-mail na OSH:

Instruktor v PS Instruktor v PS
Rozhod čí v PS Rozhod čí v PS

WWW stránky OSH:

Datum Razítko OSH Jméno a podpis zpracovatele Jméno a podpis starosty OSH

Termín p ředání hlášení za uplynulý rok Kancelá ři SH ČMS do 28. února.

IČO DIČ

Hlášení o činnosti OSH za rok 2018



Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

* součet všech mimovíkednových schůzek všech družstev v kolektivu SDH

* zúčastnila se okrskového nebo okresního kola posledního ukončeného ročníku hry Plamen nebo soutěže dorostu

** memoriály, pohárové soutěže

      ** memoriály, pohárové soutěže

Údržba vodních zdrojů

Údržba a výstavba has. zařízení

Kulturní a společenské akce

Pomoc obcím

Propagace PO

Preventivní a vých. činnost

Preventivní požární hlídky

Příprava odbornosti členů SDH

Pomoc v období extrémního sucha

Aktivita SDH celkem

Pasportizace majetku SH ČMS k 31.12.
Celková po řizovací cena  nemovitého majetku (včetně pozemků):

Zůstatková cena  nemovitého majetku (včetně pozemků):

Cena nemovitého majetku (včetně pozemků) dle vlastního tržního odhadu:

Katastrální území a číslo listu vlastnictví (p říp. číslo parcely): 

Hodnota hmotného investi čního majetku - strojního: 

Mládež

Krátkodobé volno časové aktivity 
Počet

pravidelných
mimovíkendových

schůzek
v roce *

(MH + dorost)

Tábory a soust ředění

pro d ěti a mládež po řádané SDH pořádané SDH 

Besedy a ostatní Ostatní krátkodobé akce Letní Zimní

kulturní a spole čenské pro d ěti a mládež v délce trvání v délce trvání

akce jednodenní 2 až 6 dn ů 7 až 21 dnů 7 až 21 dnů

celkový po čet všech celkový po čet všech celkový po čet všech celkový po čet všech 

Akcí Akcí d ětídětí Akcí d ětí Akcí d ětí

kde působí zapojená nezapojená kde p ůsobí jednotlivci zapojená nezapojená

Počty družstev MH, dorostu, akademických a jiných zájmový ch skupin d ětí a mládeže v evidenci OSH a jejich 
zapojení do celoro ční činnosti

Mladí hasi či Dorost

MH Plamen   * Plamen  jednotlivci dorostu činnosti   * činnosti

družstva do hry do hry družstvo a  do celoro ční do celoro ční

MH dorost MH dorostPlamen dorost MH MH

Aktivita SDH Počet taktických a prov ěřovacích cvi čení

M Ž M Ž M

vyprošťování

Ž M

PS okrskové 
kolo

PS okresní 
kolo

PS krajské 
kolo

Ž

Druh aktivity
počet 

Druh události po čet událostíakcí členů hodin

Údržba výzbroje a výstroje

Taktická a prověřovací cvičení

Počet členů v JSDH

Ke stanovení po čtu zásah ů podle událostí se využijí informace ze statistické  
ročenky HZS. 

Krajské kolo

Počet akademických a jiných zájmových skupin: 

Vyšší, krajské a jiné sout ěže a počty družstev MH a dorostu v nich zapojených
MČR Ostatní v ČR ** Ostatní v zahraničí

dr.: j.:dr.: j.:

Ostatní v ČR**

M Ž

CTIF v 
zahraničí

M Ž

Plamen dorost

TFA

počet jednotlivců

Ostatní v 
zahraničí

M Ž

TFA

počet jednotl. 

Soutěže a počty družstev dosp ělých zapojených do sout ěží

CTIF v ČR

DružstvaDružstva a  Počet SDHDružstvaDružstva Počet SDH

Počet družstev p řípravky: 

CTIF v ČR CTIF v zahraničí

Hlášení o činnosti OSH za rok 2018


