
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Hlášení o činnosti OSH za rok 2020

Razítko OSH Jméno a podpis zpracovatele Jméno a podpis starosty OSH

Termín předání hlášení za uplynulý rok Kanceláři SH ČMS do 28. února.

Odborná příprava členů SDH Celkový počet členů SDH podle
ve sledovaném roce jednotlivých kategorií odborné přípravy

Kategorie člena stupeň odborné přípravy

Hasič Hasič

Kategorie člena stupeň odborné přípravy
odznak III. odznak II. odznak III. odznak II.

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

celkem

Počet SDH, ve kterých 
působí jednotka

Počet členů SDH, vyko-  
návají prevenci pro obce

Počet Počet  SDH
registrovaných která  se podílela

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

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

chlapci, muži

Sumář za okres
Hlášení o činnosti Okresního sdružení hasičů

Registrační číslo

SDH na tvorbě hlášení

dívky, ženy

za rok 2020

Základní údaje

Počet 
okrsků

IČO DIČ

Rozhodčí soutěží mládeže II. stupně Rozhodčí soutěží mládeže II. stupně
Rozhodčí v PS

Strojník Strojník
Rozhodčí v požárním sportu Rozhodčí v požárním sportu

Instruktor v PS Instruktor v PS
Rozhodčí v PS

Preventista Preventista

WWW stránky OSH:

Datum



Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Hlášení o činnosti OSH za rok 2020

* součet všech mimovíkednových schůzek všech družstev v kolektivu SDH

Uvádějte počet družstev, která se zúčastnila minimálně jedné soutěže daného druhu (nikoli počet soutěží). 

Uvádějte počet družstev, která se zúčastnila minimálně jedné soutěže daného druhu (nikoli počet soutěží). 

Pozn.: Počty družstev v postupových soutěžích budou čerpány z vyúčtování státní dotace na tyto 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 Počet členů v JSDH

Ke stanovení počtu zásahů podle událostí se využijí informace ze statistické ročenky 
HZS. 

Taktická a prověřovací cvičení

Druh aktivity počet 
Druh události počet událostíakcí členů hodin

Údržba výzbroje a výstroje

dětí Akcí dětí

Počet družstev přípravky: 
Počet akademických a jiných zájmových skupin: 

Aktivita SDH Počet taktických a prověřovacích cvičení

Sport

Počet registrovaných sportovních oddílů: 

TFA
Ostatní soutěže v ČR

CTIF v zahraničí

Besedy a ostatní Ostatní krátkodobé akce Letní Zimní
kulturní a společenské pro děti a mládež v délce trvání v délce trvání

Mládež

Počet registrovaných kolektivů mladých hasičů: 

Krátkodobé volnočasové aktivity 
Počet

pravidelných
mimovíkendových

schůzek
v roce *

(MH + dorost)

Tábory a soustředění
pro děti a mládež pořádané SDH

Akcí dětí Akcí dětí Akcí

pořádané SDH 

akce jednodenní 2 až 6 dnů 7 až 21 dnů 7 až 21 dnů
celkový počet všech celkový počet všech celkový počet všech celkový počet všech 

počet jednotlivců M Ž M Ž M ŽM Ž

MH MH dorost

Vyprošťování
CTIF v ČR CTIF v zahraničí

Ostatní soutěže v ČR Ostatní soutěže 
v zahraničí(memoriály, poháry, ligy) 

Jiné soutěže a počty družstev MH a dorostu v nich zapojených

Jiné soutěže a počty družstev dospělých zapojených do soutěží

TFA

Ostatní soutěže 
v zahraničí(memoriály, poháry, ligy) 

počet jednotlivců MH dorost


