Sdružení hasičů

Čech, Moravy a Slezska

Výroční zpráva
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Slovo starosty

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je nejpočetnějším spolkem na území
České republiky, naše činnost je velmi rozsáhlá a také rozmanitá. Jednoznačná
priorita vyplývá z odkazu zakladatelů hasičského dobrovolného hnutí – tedy
v různorodé oblasti záchranářství. Samozřejmě, že plníme také řadu jiných
úkolů. Významným vkladem do budoucnosti je výchova mladých hasičů, našich
nástupců, budoucích členů dobrovolných zásahových jednotek, ale i ostatních
členů, kteří se podílejí na spolkové zájmové činnosti. Zabezpečujeme také prevenci na úseku požární ochrany především pro obecní úřady a zájemce z řad
veřejnosti. Snažíme se realizovat různé aktivity ve stále aktuálnější oblasti
ochrany obyvatelstva. Nezanedbatelná je preventivně výchovná činnost na
školách i v dalších subjektech především pro mladou generaci, ale i pro stále
početnější skupinu seniorů.
Z pozice dobrovolných hasičů byl v jejich novodobé historii uplynulý rok zcela
výjimečný. Z důvodů přijatých vládních opatření k pandemii nemohl být plně
dokončen proces přípravy VI. sjezdu SH ČMS, včetně jeho konání. Jsem velice
rád, že dobrovolní hasiči nesložili ruce v klín, ale po celé období se snažili nezištnou výpomocí obcím a spoluobčanům zmírnit dopady pandemie. Také se
snažili v omezené míře, v souladu s přijatými opatřeními, udržet alespoň minimální spolkovou činnost, zejména v oblasti práce s dětmi a mládeží. V mnoha
ohledech byly tyto aktivity jediným spojujícím článkem mezi hasiči v mnoha
okresech a krajích. Chci využít této příležitosti a upřímně poděkovat všem
členům SH ČMS, kteří se obětavě a s obrovským nasazením podíleli na pomoci
ve zdravotnických zařízeních, i v zařízeních v sociální péče a služeb, a v rámci
možností a podmínek pracovali také na ostatních úsecích činnosti sdružení.
Navzdory tomu, že situace ani se začátkem nového roku stále není lehká, pevně
věřím, že každý z nás může přispět osobní disciplínou, solidaritou k druhým a respektováním mimořádných opatření ke zlepšení současného stavu. Dobrovolní
hasiči ve své více jak jeden a půl století dlouhodobé existenci zažili řadu složi-
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tých období a vždy je zvládli. Nemám pochybnosti o tom, že pokud budeme
jednotní, zvládneme i situace, které se mnohdy zdají být nad naše síly. Přál bych

1 Poslání a cíle SH ČMS

nám všem, aby očkovací vakcíny byly co nejúčinnější, aby se podařilo zmírnit
veškeré dopady pandemie, a abychom co nejdříve započali žít normální život, ať
již soukromý či profesní. Aby se nám, dobrovolným hasičům dařilo nadále držet
vysoký standard pomoci a spolupráce, jak tomu bylo dosud, a aby se nám co

Hlavní posláním Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je podílet se na vytvá-

nejrychleji podařilo roztočit složité soukolí, kterému říkáme široká škála bohaté

ření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry,

spolkové činnosti.

stejně jako součinnost při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných
událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek.

Jan Slámečka
starosta SH ČMS

Dalším cílem je vytváření podmínek pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat
zdravý rozvoj jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních,
mravních, sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti
za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství,
jako i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany,
ochrany obyvatelstva a dalších mimořádných událostí.
Důležitým úkolem je rovněž podpora všeobecné sportovní činnosti svých
členů s ohledem na zdravý rozvoj jejich osobnosti, intelektuálních a tělesných
schopností a zvyšování fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny
a zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu na ni.
V neposlední řadě se sdružení snaží o organizaci a podporu ve vykonávání
dobrovolnické činnosti.
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2 Organizační struktura
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přímé rozhodovací vztahy

Kancelář
OSH

výbor
okrsku
starosta

výbor
sboru
starosta

• kolektiv mladých hasičů
• sportovní oddíl SDH
• skupina dobrovolníků
pro ochranu obyvatelstva
• zájmové kolektivy
a akademické skupiny

Okresní
odborné
rady,
Aktiv ZH

Ústřední hasičská škola
táborová základna
Jánské Koupele

revizor

Centrum hasičského
hnutí Přibyslav

Stravovací a ubytovací
zařízení
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3 Členská základna
V roce 2020 mělo sdružení:

363 298
7 651

členů
sborů (SDH)

77

okresních sdružení

14

krajských sdružení

6 426
69 161

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
našich členů pracovalo v JSDHO

300 071

hasiči nad 18 let

222 415

muži

77 656

ženy

3 125

mladí hasiči 3–5 let

46 641

mladí hasiči 6–14 let

13 461

mladí hasiči 15–17 let

63 227

mladí hasiči do 18 let celkem

34 170

mládež 18–26 let

97 397

celkem členů do 26 let

11

4 Činnost
4.1 Mládež
SH ČMS je držitelem čestného titulu
MŠMT ČR – Organizace uznaná pro práci
s dětmi a mládeží na období 2016–2020.
Jsme členy České rady dětí a mládeže
a Sdružení sportovních svazů ČR.

Hra Plamen,
Celoroční činnost
dorostu
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A. Hra Plamen, 1. část
Výchovně vzdělávací program mladých hasičů
Plníme projekt Mladí hasiči 2020.

kolektivy
mladých
hasičů

přípravka
3–5 let

2 504

3 125

mladí
hasiči
6–18 let

mládež
18–26 let

60 102

vedoucí
celkem
s kvalifikací

34 170

7 958

63 227

Volnočasové aktivity, vzdělávání a výcvik mladých hasičů
•

44 464 pravidelných schůzek

•

5 577 jednodenních akcí (98 903 dětí a mládeže)

•

992 vícedenních akcí (15 582 dětí a mládeže)

•

318 táborů (26 zimních: 473 dětí, 292 letních: 7 487 dětí)

•

1 553 dětí se zúčastnilo soutěží v TFA

Celostátní a partnerské projekty
•

VII. ročník Junior university: Kraj Pardubický a 36 dětí

•

Rescue campy, KSH Moravskoslezského kraje – 37 účastníků; KSH Libereckého kraje – 61 účastníků; SDH Běloves – 43 účastníků

•

Hasičské jiskření – preventivně vzdělávací program pro školy a školská
zařízení, SOŠ a SOU Dubno, 2 školy, 174 dětí

•

Požární ochrana očima dětí a mládeže, celkem 21 320 dětí z 783 škol, 568
SDH a 22 zájmových subjektů

•

OČMU – výuková videa pro školní témata Ochrana člověka za mimořádných
událostí

14

15

Vzdělávání vedoucích a dalších pracovníků s dětmi a mládeží
Kurzy neformálního vzdělávání:
•

Hlavní vedoucí táborů, 28. 2.–1. 3., 22 účastníků

•

Zdravotník zotavovacích akcí, 5.–7. 6. a 12.–14. 6., 20 účastníků

•

Školení hospodářů KSH, 29. 7.

Systémové vzdělávání:
•

Letní školy instruktorů v Jánských Koupelích a v Malých Svatoňovicích,
78 účastníků

•

Počet vedoucích a instruktorů: III. st. 3 760, II. st. 4 078, I. st. 120

Mezinárodní spolupráce
•

106. Zasedání Mezinárodní komise vedoucích mládeže CTIF, 7. 10.

Dobrovolnictví
•

Český den proti rakovině, do prodeje kvítků se zapojili mladí hasiči ze 119 SDH

•

72 hodin, 15.−18. 10., VIII. ročník dobrovolnického projektu (ČRDM), 1 048
dobrovolníků prostřednictvím 37 projektů z 13 krajů

•

Mládež se zapojuje i do projektu Recyklujte s hasiči, registrovalo se již
1 636 SDH

Činnost v době pandemie Covid–19
Projekty S + S
Společník – projekt určený mladým hasičům, který přinášel možnosti volnoča-

Vzdělávací dny – volnočasová aktivita vzdělávacího charakteru zaměřená na

sových aktivit v době pandemie; trvání: 60 dnů

snižování vzdělanostních dopadů v době pandemie Covid–19; 5 akcí, 117 účastníků

Společnice – projekt pro vedoucí kolektivů mladých hasičů, který nabízel souhrnné nápady a náměty k realizaci schůzek v době nouzového stavu, 20 námětů

B. Hra Plamen, 2. část
Sportovní činnost mladých hasičů
Postupové soutěže
Z důvodu dlouhodobě trvajících omezení pro konání hromadných sportovních
akcí se postupová kola hry Plamen ani soutěže dorostu v požárním sportu v roce
2020 neuskutečnila v plném rozsahu.
Celostátní soutěže
Havířovská hala – 29. 2.; pohárová soutěž družstev mladých hasičů ve sportovních disciplínách hry Plamen, XXXI. ročník, 68 družstev, vítěz kategorie starší:
SDH Lukavice, vítěz kategorie mladší: SDH Bludov
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Hala Příbram – 1. 3.; halová soutěž dorostu ve výstupu na cvičnou věž
vítězové kategorie mladší Bára Kotásková (SDH Raškovice) a Adam Šíp (SDH

4.2 Hasičský sport

Duchcov), střední Izabela Jurenková (SDH Havířov město) a Petr Bělíček (SDH Zádveřice), starší Kamila Krejčí (SDH Morkovice) a Dominik Ševčík (SDH Topolany).

Jsme členy Sdružení

Český pohár v běhu na 100 metrů s překážkami
27. 6. Třebíčská stovka, 25. 7. Bludovská stovka, 22. 8. Praha, 29.–30. 8. Ostrava
Vítězové v kategoriích dorostu:

sportovních svazů ČR.

Mladší: Vendula Jílková (SDH Bludov) a Vít Vymazal (SDH Morkovice)
Střední: Johanka Vaculíková (SDH Tuhaň) a Lukáš Flégr (SDH Skuteč)
Starší: Kateřina Borovičková (SDH Morkovice) a Jakub Michalski (SDH Karviná-Hranice)

Pro hasičský sport nebyl rok 2020 zrovna vydařený. Pandemie Covid–19
znemožnila konání většiny soutěží v tomto roce. Na začátku roku proběhla

Mistrovství České republiky dorostu v disciplíně výstup na věž

Příbramská věž a další soutěže v podstatě až v letních a podzimních měsících

30. 8., Ostrava

včetně soutěží Českého poháru, Ligy CTIF, MČR CTIF a Mistrovství ČR ve vý-

•

stupu na cvičnou věž.

Dorostenky − mladší: Vendula Jílková (Bludov), střední: Karolína Lefnerová
(Nová Ves), starší: Kateřina Borovičková (Morkovice)

•

Počty sportovců

Dorostenci − mladší: Vít Vymazal (Morkovice), střední: Ondřej Adámek

počet aktivních sportovců k 31. 12.

(Michálkovice), starší: Petr Loukota (Lhenice)

muži/chlapci

ženy/dívky

67 878

36 549

Ostatní regionální soutěže (ligy, memoriály a další), počty družstev

mladí hasiči
dorost

TFA
(jednotlivců)

soutěže v ČR

1 553

3 784

CTIF
v zahraničí

ostatní
v zahraničí

8

32

794
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Požární sport
V tomto roce bohužel nebylo možné s ohledem na vládní opatření uskutečnit
postupová kola soutěže družstev mužů a žen v požárním sportu a s tím spojené

Počet registrovaných sportovců do 18 let: 43 023

MČR v požárním sportu.

Počet rozhodčích sportovních soutěží mládeže: II. st. 2 286, I. st. 195

Klasické disciplíny CTIF

Zkoušky rozhodčích I. stupně: 7.–9. 2., 45 účastníků

(počty zapojených družstev)
soutěže v ČR

soutěže v zahraničí

muži

38

10

ženy

19

8

Počty sportovních oddílů a počty sportovců
počet aktivních sportovců k 31. 12.

18

oddíly

muži/chlapci

4 062

67 878

ženy/dívky
36 549
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Počty družstev v ostatních regionálních soutěžích
(ligy, memoriály a další)
ČR

zahraničí

muži

5 115

31

ženy

2 376

23

Zapojená družstva do soutěží v klasických disciplínách CTIF
a ostatních regionálních soutěžích (ligy, memoriály a další)

mladí hasiči

TFA
(jednotlivců)

soutěže v ČR

CTIF
v zahraničí

ostatní
v zahraničí

1 553

3 784

8

32

dorost

794

15

Rozhodčí požárního sportu
Rozhodčí požárního sportu

2 614

Rozhodčí instruktor

249

Rozhodčí sportovních soutěží mládeže
II. kvalifikační stupeň

2 286

I. kvalifikační stupeň

195

Trenéři
Trenér a trenér požárního sportu III.

3 432

Trenér požárního sportu II.

100

Hala Příbram
3. ročník Halové věže v Příbrami proběhl v sobotu 29. února na hasičské stanici
HZS Příbram a byla poslední větší soutěž, kterou se podařilo uskutečnit, před
prvními vládními opatřeními v roce 2020.
Celkovými vítězi se stali:
Muži – Vladislav Filip (HZS Kolín) 13,79 s.
Ženy – Kamila Bartošková (SDH Horní Cerekev) 7,70 s.
Starší dorostenci – Dominik Ševčík (SDH Topolany) 11,36 s.
Starší dorostenky – Kamila Krejčí (SDH Morkovice) 8,07 s.
Střední dorostenci – Petr Bělíček (SDH Zádveřice) 7,46 s.
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Střední dorostenky – Izabela Jurenková (SDH Havířov město) 8,19 s.
Mladší dorostenci – Adam Šíp (SDH Duchcov) 8,37 s.
Mladší dorostenky – Bára Kotásková (SDH Raškovice) 8,76 s.
MČR ve věžích
Mistrovství české republiky ve výstupu na cvičnou věž se konalo jako závod
jednotlivců dne 30. 8. 2020 v Ostravě.
Celkovými vítězi se stali:
Muži – Jan Vyvial (SDH Kozlovice) 14,02 s.
Ženy – Kamila Bartošková (SDH Horní Cerekev) 7,71 s.
Starší dorostenci – Petr Loukota (SDH Lhenice) 12,51 s.
Starší dorostenky – Kateřina Borovičková (SDH Morkovice) 8,19 s.
Střední dorostenci – Ondřej Adámek (SDH Michálkovice) 8,05 s.
Střední dorostenky – Karolína Lefnerová (SDH Nová Ves) 8,18 s.
Mladší dorostenci – Vít Vymazal (SDH Morkovice) 7,20 s.
Mladší dorostenky – Vendula Jílková (SDH Bludov) 8,51 s.
Mistrovství České republiky v klasických disciplínách CTIF, 26. 9., Dvůr
Králové nad Labem
Kategorie A: muži – SDH Michálkovice, ženy – SDH Písková Lhota I
Kategorie B: muži – SDH Zibohlavy, ženy – SDH Kolešovice
Liga CTIF 2020
10. 3. Hradecký pohár
13. 4. Vlčnovský pohár
14. 4. Moravskoslezský pohár
5. 5.

Pražský pohár

7. 9.

O pohár města Velké Meziříčí

Celkovými vítězi se stali:
Kategorie A: muži – SDH Michálkovice, ženy – nehodnocena (žádné družstvo
neabsolvovalo předepsaný minimální počet závodů)
Kategorie B: muži – HZS Královéhradeckého kraje, ženy – SDH Nová Paka
XVII. ročník Českého poháru v běhu na 100 metrů s překážkami
26. 4. Pražský pohár
2. 5.
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Třebíčská stovka

23

25. 7. Bludovská stovka
29. 8. Ostrava
Celkovými vítězi se stali:
Muži – Kligl Patrik SDH Běloves
Ženy – Vrtalová Marcela SDH Hvězdonice
Mladší dorostenci – Vymazal Vít SDH Morkovice
Střední dorostenci – Flégr Lukáš SDH Skuteč
Starší dorostenci – Michalski Jakub SDH Karviná - Hranice
Mladší dorostenky – Jílková Vendula SDH Bludov
Střední dorostenky – Vaculíková Johanka SDH Tuhaň
Starší dorostenky – Borovičková Kateřina SDH Morkovice
Akreditace pro vzdělávání trenérů
Dne 12. 10. 2020 jsme obnovili akreditaci pro udělování kvalifikace Trenér
požárního sportu, kterou jsme od MŠMT ČR poprvé získali v roce 2016.
Kurzy trenérů požárního sportu
V roce 2020 se nám podařilo zorganizovat tři celostátní kurzy pro trenéry III.
stupně, dva z nich proběhly online formou. Celkem se kurzů zúčastnilo 218
trenérů. Kurzy probíhaly v souladu s podmínkami akreditace MŠMT ČR, ve
spolupráci s Vyšší odbornou školou české unie sportu.
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4.3 Požární ochrana
očima dětí a mládeže
V roce 2020 byl Ústřední odbornou radou prevence vyhlášen 46. ročník soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže (POODM). Organizátorem soutěže
je tradičně Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) a mohou se jí
zúčastnit děti, žáci a mládež ve věku do 18 let v rámci činnosti školní i mimoškolní (Domy dětí a mládeže /DDM/, družstva mladých hasičů /MH/, skautské
organizace apod.) Navzdory uzavření škol v souvislosti s pandemií koronaviru
se podařilo oslovit poměrně vysoký počet dětí, i když ve srovnání s předchozími
roky byl celkový počet přihlášených prací o něco nižší. Soutěž má stabilně tři
části: literární, výtvarnou a část zpracovanou pomocí digitálních technologií
(DT). Zároveň soutěž probíhá v několika věkových kategoriích. Literární a výtvarná část není určena jednotícím tématem, oproti tomu digitální část vždy
nese jeden spojující obsah. Pro rok 2020 tímto tématem bylo Požáry v přírodě
a jak jim zabránit.
Konečné vyhodnocení republikového kola soutěže Požární ochrana očima dětí
a mládeže za rok 2020 se uskutečnilo v pondělí 14. prosince 2020 v sídle SH ČMS

Vyhodnocení POODM 2020

v Hasičském domě v Praze a jejím vyhodnocením byli pověřeni zaměstnanci
rok

2015

2016

Počet zúčastněných dětí

38 882 38 119

2017

2018

36 340 35 195

2019

2020

celkem

kanceláře SH ČMS. Ani nepříznivý rok nic nezměnil na tom, že letošní práce,

32 228

21 320

202

které se nám sešly, byly opět velmi zajímavé a kreativní. Všechny vítězné projekty

084

byly následně zveřejněny na webu www.dh.cz. Doufáme, že hasičská profese
bude pro všechny děti a mládež dostatečnou inspirací i pro další ročník.

celkem
Počet zúčastněných škol

1 076

1 032

1 056

904

934

783

5 785

z toho

mateřských

441

437

476

404

402

335

2 495

základních

599

575

558

486

404

435

3 057

středních

36

20

22

14

16

12

120

598

644

642

747

676

568

3 875

25

11

24

38

24

22

144

Počet zúčastněných SDH
celkem
Počet zúčastněných jiných subjektů pracujících
s dětmi a mládeží (DDM,
zájmové kroužky)
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4.4 Represe
Členové Ústřední odborné rady represe se v uplynulém období sešli na třech
řádných jednání a jednom celostátním semináři velitelů. Účast členů rady na
jednáních je bezmála 98%, což je velmi potěšující. Případná neúčast členů, je
vždy řádně omluvena a je v 100 % zapříčiněna nemocí. Ústřední odborná rada
represe pracuje v souladu s celoročním plánem. V rámci jednání byly řešeny
mnohé úkoly či podněty, tak jak vyplývaly z jednání Výkonného výboru SH ČMS,
či na základě podnětů nižších článků sdružení.
Na přelomu roku opět vydala rada pro potřeby velitelů jednotek SDH obcí
metodický dokument Výcvikový rok 2020. Dokument vychází z plánu zaměření odborné přípravy na následující rok, který vydává GŘ HZS ČR. Plníme tak
požadavek velitelů jednotek SDH obcí. V tomto roce jsme po třetí zpracovali
k tomuto metodickému dokumentu i elektronickou presentaci, jako podklad pro
provádění odborné přípravy.
V průběhu roku 2020 rada aktualizovala elektronické presentace, které mají
za úkol velitelům jednotek požární ochrany, doplnit informace o odškodnění
dobrovolných hasičů v případě újmy. Všechny tyto materiály jsou volně dostupné
na webu www.dh.cz.
Aktiv vedoucích odborných rad represe OSH a KSH
V tomto ohledu konstatujeme potěšující stav věci. Tradičně se nám v roce
2019–2020 dařilo udržet vysoký standard v účasti vedoucích okresních i krajských rad represe. Velitelé z úrovně okrsků, okresů i krajů znovu prokázali
erudovaný přístup k otázkám represe. Seminář byl organizován na sklonku
nepříznivého celosvětového vývoje pandemie COVID–19. V tu dobu nikdo z nás
nepředpokládal budoucí doby. Na dvoudenní akci v Přibyslavi jsme naplnili
bezezbytku program zabývající se tématy z oblasti represe. Body programu
byly problematika jednotek požární ochrany, problematika sborů dobrovolných
hasičů, spolupráce s oblastí ochrany obyvatelstva nebo stejnokrojový předpis
a vystupování hasičů na veřejnosti. Velká pozornost byla věnována záležitostem
odškodňování dobrovolných hasičů a již zmíněné vlivy geosociálních a civilizačních změn na jednotky požární ochrany. Témata byla hojně doplňována
diskusí. Náplň semináře je určena, nejen pro velitele jednotek SDH obcí, ale i pro
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velitele sborů dobrovolných hasičů. Seminář hodnotíme velmi přínosně i vzhle-

Rok 2020 byl u psovodů, stejně jako v ostatním oblastech našich životů, ome-

dem k předávání zkušeností jednotlivými účastníky, napříč celou ČR. Taková

zen v rámci boje proti nákaze COVID-19. To znamenalo částečné omezení jak

to panelová diskuse pak rozptyluje předsudky panující okolo některých témat.

výcvikové činnosti, tak pořádání společných akcí. Byli jsme nuceni přesunout

Třetím rokem byl prostřednictvím zástupců z jednotlivých krajů blok, ve kterém

obě společná pracovní setkání i oslavu dvaceti let od založení psovodů u hasič-

představují krajští vedoucí rad represe činnosti oblasti represe v daném KSH.

ských sborů na rok 2021.

Výměna zkušeností a představení svých projektů je všeobecně přínosná. Seminář

V době letních rozvolnění se podařilo zorganizovat veškerá naplánovaná pře-

oblasti represe hodláme i nadále organizovat minimálně ve stávajícím rozsahu.

zkoušení pro získávání odbornosti psovodů a Závod záchranných psů, který byl,
stejně jako v minulých letech pořádán jako taktické cvičení složek IZS. Stejně tak

Zkoušky specializací HASIČ I. st.

některá družstva organizovala různé soutěže a simulace praktických nasazení.
Vedení psovodů zastupovalo SH ČMS v orgánech ORR SH ČMS a MV-GŘ HZS

Oblasti zkoušek odbornosti HASIČ zaznamenáváme uspokojivý zájem o zvyšování

a účastnilo se jejich jednání i přezkušovací činnosti.

odborností členů SH ČMS. Zkoušky v Přibyslavi jsou každoročně organizovány

Všem členům družstev psovodů, patří poděkování za jejich celoroční činnost,

v únoru. V roce 2020 se účastnilo bezmála 20 hasičů, většina zkoušky splnila.

práci v družstvech a reprezentování SH ČMS na všech úrovních naší činnosti.

V rámci plnění specializace dlouhodobě rada represe deklaruje možnost or-

Psovodů, kteří mají splněné požadavky pro praktické nasazení, pak patří velké

ganizace zkoušek i v jednotlivých krajích. Rada je schopna složit zkušební komise

ocenění za jejich celoroční připravenost, nezištnou pomoc a profesionalitu.

pro jednotlivá krajská sdružení. To je vstřícný krok vůči členům, které odrazuje
cesta do Přibyslavi. V tomto ohledu zatím nezaznamenáváme velký zájem. Spíše

Celostátní akce

zájem lokální. Problematice zvyšování odborných znalostí se budeme věnovat
velmi důkladně i následujícím funkčním období.

V roce 2020 bylo připravováno Mistrovství ČR v disciplínách TFA. Mistrovství
se mělo, konalo ve Svitavách. Bohužel však nemohlo být realizováno v ohledu

Služební kynologie SH ČMS

na opatření proti pandemii COVID–19. Od počátku příprav bylo MČR v TFA připravováno ve dvou variantách. Prvá varianta se týkala absolutního rozvolnění

V roce 2020 bylo u SH ČMS registrováno celkem dvanáct družstev psovodů

restrikcí. Mistrovství by pak probíhala naprosto bez omezení. Druhá varianta

a jedno družstvo psovodů – čekatelů. Po dohodě s bývalým velitelem SDH Horní

zamýšlela, že bude soutěž omezena jistými pravidly ve vztahu k návštěvnosti

Sloupnice, bylo toto družstvo vyřazeno pro dlouhodobou nečinnost. V současné

akce. Odehrávala by se v náhradním prostoru, který by nebyl značně exponovaný,

době tak evidujeme družstva psovodů u těchto SDH:

jako v centru okresního města. Druhá vlna však dopadla na společnost tak
razantně, že nebylo možno organizovat soutěž ani v omezeném pojetí příprav.

SDH Bernartice nad Odrou

SDH Rynholec

Mistrovství ČR v disciplínách TFA je tak přesunuto na červenec 2021. Zdali se

SDH Hejnice

SDH Svítkov-Popkovice

však uskuteční, nemůžeme v tuto chvíli predikovat.

SDH Horní Bříza

SDH Všechlapy

V návaznosti na vývoj situace, už nyní víme, že nastolený systém průběhu soutěží

SDH Lhota

SDH Zbůch SDH

v disciplínách TFA a soutěží ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel vzal

SDH Liteň

Zvole SDH Želiv 2

za své. V době následující bude systém normalizován podle celospolečenské

SDH Petrov nad Desnou

SDH Žihle – čekatelé

situace. Doufejme jen, že to bude v dohledné době.
Rada, hasičské školství a publikace
Někteří členové ústřední odborné rady represe se velmi úzce spolupodílejí
na lektorské a organizační činnosti v rámci spolupráce s Ústřední hasičskou
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školou v Bílých Poličanech. V roce 2020 bylo mimo běžných kurzů provedeno
i několik základních odborných příprav nových členů jednotek SDH obcí. Kurzy
pro nováčky v jednotkách SDH obcí, byly svým způsobem prioritou naší rady.
Byl to jeden z kroků pomoci velitelům jednotek SDH obcí s přípravou nových
nástupů do jednotek. Kurzy jsou kvalifikovány jako opodstatněné a přínosné.
Bohužel i hasičské školství je zasaženo koronavirovou krizí. V souladu s nařízeními
Generálního ředitelství HZS ČR je odborná příprava jednotek a členů jednotek
prováděna v úzkých mantinelech, které nedovolí organizaci kurzů v hasičských
školách. I na tento zaběhnutý a požadovaný průběh výcviku a kurzů si budeme
muset ještě počkat.
V celoročním plánu činnosti rady jsme řešili i problematiku novelizace publikace
pro školení a výcvik strojníků. Publikace je poplatná době jejího vzniku. V tuto
chvíli jsou mnohé články manuálu archaické, neboť i oblast strojní služby jednotek PO se dynamicky a velmi rychle vyvíjí. V roce 2020 byly zahájeny práce
na aktualizaci publikace.
Totéž platí i o specializaci HASIČ I.–III. Rada je přesvědčena o nutnosti novelizace celého odborně technického stavu věci. V ohledu na tuto specializaci je
současná situace mnohem náročnější. Současná krize sebou zcela jistě přinese
velké změny v mnoha směrech. Na tyto změny bude muset reagovat i směrnice
na získání specializace. Proto jakékoli ukvapené kroky by znamenali nutné
novelizace. Rada ovšem bude na změnách systému pracovat.
Strategický plán oblasti represe

měli na vládní výbory, a komise byly přerušeny. Zjednodušeně řečeno, nyní se
nacházíme opět na začátku na startovní čáře. Rád bych ale ujistil, o naší při-

V uplynulých letech jsme na všech stupních sdružení seznamovali velitele, členy

pravenosti k znovuobnovení jednání. Tato jednání považuji za prioritní a velice

jednotek a členy sborů o Strategickém plánu oblasti represe SH ČMS. Jedná

zásadní bod naší činnosti.

se o dokument vyplývající z vládního dokumentu o řešení některých oblastí
jednotek sborů dobrovolných hasičů a občanských sdružení působících na

Ostatní

úseku požární ochrany.
V roce 2019 jsme informovali, že z celého balíku úkolů schází splnit dva body. Je-

V roce 2020 jsme informovali, že Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,

den bod zvláště palčivý a zásadní se týká problematiky uvolňování dobrovolných

je v jediným subjektem na úseku požární ochrany, který v roce 2019 zahájil

hasičů pro plnění hasičské služby. Slíbili jsme, že zde budou i nadále probíhat

statistické sledování činnosti jednotek SDH obcí nasazovaných na zmírnění

velmi zásadní jednání na úrovni ministerstev financí a práce a sociálních věcí.

následků klimatických změn.

V tuto chvíli však musím konstatovat zklamání. Za poslední rok 2019 – 2020

Rok se posunul a v této zprávě se zmíníme o dalším fenoménu. V polovině

se jednání v ohledu na zmíněné výhody členů jednotek zcela zastavila. Ne díky

roku jsme zahájili sledování dalšího významného bodu naší činnosti. Činnosti

nezájmu naší strany. Vývoj vládní personální politiky, jakož to i vývoj situace

dobrovolných hasičů v době celosvětové pandemie. Kdyby nám před několika

napříč politickým spektrem je natolik dynamický, že jednoduše není s kým a jak

měsíci kdokoli řekl, jak a proti čemu bude dobrovolné hasičstvo v současnosti

naše potřeby diskutovat. V roce 2020 navíc do nepříznivé situace zasáhla krize

nasazeno, mysleli bychom si, že k tomu jen těžko dojde. V roce 2020 bylo

okolo pandemie COVID-19. Veškerá jednání byla zastavena. Vazby, které jsme

dobrovolné hasičstvo masivně nasazeno v boji se smrtelnou nákazou. Rád bych,
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aby si všichni uvědomili, že nyní nejde vůbec o členy jednotek SDH obcí, nebo
členy a členky sborů dobrovolných hasičů. Pandemie přesně prokázala to, o čem

4.5 Ochrana obyvatelstva

hovoříme veřejně jako Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska. Pandemie nás
nerozeznává. Každému měří stejně. A tak jsme byli v roce 2020 svědky nejen
zapojení jednotek SDH obcí, ale i sborů dobrovolných hasičů obcí. Jednalo se
především o pomoc osobám, obcím, společnostem, prostě každému ve všech
směrech lidského konání. Nicméně jsem zcela a úplně přesvědčen o překonání

Využívání Metodických pokynů SHČMS pro oblast ochrany obyvatelstva bylo

všech dosavadních čísel o zapojení dobrovolných hasičů.

omezeno z důvodu krizových opatření, včetně realizace kursů v této oblasti.

Rád bych se zmínil ještě o jedné, pro nás zásadní věci. Krize posledních měsíců

V roce 2020 se uskutečnilo jedno jednání ÚOROO a to 25. 2. 2020 v Hasičském

zcela legitimně poukazuje na nutnost zapojení SH ČMS prostřednictvím svých

domě. Jeho hlavní náplní bylo vyhodnocení Programu činnosti SHČMS pro období

nižších článků, zejména Sborů dobrovolných hasičů v obcích do bezpečnostního

2015–2020 pro oblast ochrany obyvatelstva a návrh Programu činnosti Sdružení

systému krizového řízení. Zmírnění nebo ukončení následků krize způsobené

hasičů Čech, Moravy a Slezska pro období let 2020–2025 pro VI. sjezd SH ČMS.

koronavirem, bude doprovázeno rozsáhlými legislativními změnami. Změnami
nejen v zákonných předpisech, ale i v krizovém managementu. Naším velkým,

V souvislosti s pandemií se značná část sborů a jejich členů dobrovolně zapo-

ovšem nedílným úkolem bude poukázat na fakt, že máme bezmála v každé obci

jila do jejího řešení, tj. do realizace úkolů spojených s ochranou obyvatelstva

alespoň hrstku členů, kteří jsou ochotni přispět ke zmírnění následků kritické

před nákazou. Obsah činností byl ovlivněn požadavky odpovědných orgánů

situace. Fakt, že některých obcích se sbory (nikoli jednotky PO) nezmobilizovali

a zahrnoval např.:

a nebyly svým starostům nápomocni v řešení globální krize, neznamená, že tomu

•

zajišťování a obsluha odběrového místa pro testování

tak je na celém území ČR. Ve sledovacím systému vidíme tisíce sborů, které

•

dezinfekce obecních objektů a veřejných prostor, popř. nákupních košíků

tak činí. A členstvo ve sborech tu je. Šili roušky, pomáhali seniorům, mnohé

u supermarketů

hermeticky uzavřené obce by se bez nich neobešli.

•

dezinfekce prostorů pečovatelských domů, domovů pro seniory

Rada represe v roce 2020 pracovala i jako konzultační a poradní orgán. Na

•

šití roušek, zejména členkami SDH

naše adresy se obracelo mnoho funkcionářů sborů, velitelů jednotek, okresních

•

rozvoz prostředků (zejména roušek, respirátorů, čistících a dezinfekčních

a krajských starostů. Vždy jsme tazatelům podali adekvátní pomoc. Jiní nás

prostředků) pro seniory a pomoc městu

mnohdy inspirovali zprávami o svém zapojení do řešení krize. A zde se opět

•

rozvoz potravin z potravinové banky dle potřeb obcí

ukázal v praxi zásadní bod strategického plánu. Sdružení je tu od podávání po-

•

rozvoz obědu a léků pro seniory obcí

mocné ruky. Ne pro to, co stále ještě mnozí nepochopili a rozšiřují dezinformace

•

zajišťování nákupu pro seniory, popř. pro osoby v karanténě

o tom, že SH ČMS chce ve své činnosti řídit jednotky SDH obcí. Naše místo

•

příprava informačních letáků k chování při pandemii

a poslání je jiné. Jsme tu pro to, abychom dělali jednotkám PO a obcím servis.
Na těchto činnostech se podílely sbory prakticky ze všech KSH a z MSH Praha.
Čeká nás, a to nejen v oblasti represe perný rok. Funkční období bylo prodlou-

Mezi zajímavé činnosti patřila:

ženo. Rada represe, zrovna tak jako ostatní ústřední orgány pracuje takříkajíc

•

příprava vhodného týlového materiálu SDH z OSH Domažlice pro využití

v personálním provizoriu. Jak jsem se již zmínil, čeká nás obrovský kus práce

na dekontaminačních, odběrových či kontrolních stanovištích, který byl na-

ve vztahu k znovu zahájení jednání o výhodách pro členy – dobrovolné hasiče.

bídnut HZS, ZZS, PČR, nemocnici i ostatním SDH. Tato pomoc byla částečně

Situace bude mnohem náročnější než doposud. V roce 2021 se budou konat

využita po dobu několika měsíců.

parlamentní volby. Zcela jistě do ministerských a náměstkovských křesel usednou

•

stavba a obsluha stanu (SDH Nový Bor a Svojkov) u domova pro seniory

noví politici a úředníci. Nepochybně nastanou posjezdové změny i v našich řa-

v Novém Boru, kde 3/4 obyvatel včetně personálu byly nakaženy. Stan sloužil

dách. Toto vše znamená v roce 2021 pro oblast represe nový start od úplné nuly.

pro potřebu triáže v rámci nemocnic.
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4.6 Zapojení SH ČMS během
pandemie Covid-19
V březnu roku 2020 omezila běžný život společnosti pandemie viru COVID–19.
Ochromení společnosti, vyvolané opatřeními a omezeními, je zaznamenáno
v každém odvětví činností člověka. Mimo rozsáhlé škody a ztráty v odvětví hospodářství, ekonomiky, služeb a dalších, zaznamenáváme i velice zásadní potřeby
ve vztahu k sociálním záležitostem, zdravotním a humanitárním potřebám.
Veškerá krizová legislativa samozřejmě počítá s nasazením dobrovolných
hasičů. Je tomu tak u všech mimořádných událostí. Celkem věcně o úkolech
dobrovolných hasičů hovoří i Pandemický plán ČR. Mimo běžného zajištění
plošného krytí jednotkami požární ochrany v případě „běžných“ událostí, patří
samozřejmě do základních úkolů jednotek PO i civilní ochrana a ochrana obyvatelstva. V roce 2015, jsme v rámci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska zahájili
rozsáhlou kampaň v oblasti ochrany obyvatelstva. Hasiči z jednotek požární
ochrany obcí, byli využíváni zejména pro záchranné, likvidační i obnovovací
práce. Na humanitární, sociální a týlovou práci v obcích prostě už nebyl dostatek sil a mnohdy i prostředků. Proto některé Sbory dobrovolných hasičů začali
Před vypuknutím krize nebo v období rozvolnění epidemiologických opatření

ustavovat ze svých členů, v jednotkách PO nezařazených, družstva ochrany

probíhaly některé činnosti v souladu se stanoveným programem v oblasti ochrany

obyvatelstva.

obyvatelstva. Např.:

Současná situace, kterou procházíme od března 2020, jasně poukazuje, že

•

odborná příprava preventistů pro SDH okresu České Budějovice, jejíž ne-

orgány Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska od roku 2015 konali správně

dílnou součástí je i část věnována ochraně obyvatelstva (únor 2020)

a jejich kroky jsou opodstatněné. Nyní je v České republice jen velmi málo

taktické cvičení jednotek požární ochrany zaměřené na ověření schopností

měst a obcí, pokud vůbec jsou, které by odmítli pomoc jakékoli dobrovolnické

předurčených příslušníků k plnění úkolů ochrany obyvatelstva koordinovat

organizaci. Statistická čísla, stejně tak jako zkušenosti z terénu zcela objektivně

předurčené jednotky při provozu evakuačního střediska a humanitární

vypovídají o nutnosti zapojení Sborů dobrovolných hasičů do systému krizového

pomoci a spolupracovat s dalšími subjekty, zejména pak se Zdravotnickou

řízení v ČR. Není otázkou, zdali sbory zařadit a využívat. Otázka zní jak rychle

záchrannou službou Středočeského kraje (září 2020, Zbečno na Rakovnicku)

sbory zařadit a jak rychle je umět využívat. Právní rámec i zákonné normy již

•

máme. Jsme přesvědčeni, že současný stav změní i názorový pohled některých
představitelů místní samosprávy, či státní správy. Pro usnadnění a zpřehlednění
celé situace, navrhla Ústřední odborná rada ochrany obyvatelstva společně
Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D.

s Ústřední odbornou radou represe, provedení statistického sledování činnosti

Vedoucí ÚOROO SH ČMS

všech článků SH ČMS do řešení pandemické krize. Za tímto účelem Výkonný
výbor SH ČMS nechal zpracovat elektronickou formu sledování činnosti.
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Činnosti členů SH ČMS, při řešení I. vlny pandemie COVID–19
a počty SDH, které se na nich podílely
S pomocí při řešení vzniklé krizové situace na jaře 2020 přistoupila řada neziskových organizací, včetně SH ČMS. Do těchto úkolů není technicky, organizačně, ani ekonomicky možné plošné a masivní zapojení Jednotek sborů
dobrovolných hasičů. Prvořadým úkolem JSDHO je zajištění akceschopnosti
v rámci plošného krytí jednotkami PO. (Řešení požárů, dopravních nehod, úniků
nebezpečných látek, technických havárií a dalších emergenčních událostí)
1.

Do řešení pandemie se zapojilo – 1 139 SDH ze všech KSH (MSH Praha)
a téměř všech OSH (viz tabulky).

2.

Počty zapojených hasičů v SDH – 11 114 členů SH ČMS nad 18 let.

3.

Do 18 let se zapojilo 770 mladých hasičů a dorostu.

4.

Celkem zapojeno do řešení I. vlny pandemie COVID–19 – 11 884 dobrovolných
hasičů

5.

Celkový počet odpracovaných hodin byl necelých 160 tisíc (159 178 hodin).

•

První, často živelnou činností, bylo šití ochranných látkových roušek, ke
které se zapojilo 519 SDH a z nich organizovaně 169 sborů.

•

Většina z těchto SDH se zapojilo i do distribuce roušek (celkem 657 SDH).
Roušky byly distribuovány po nejvíce seniorům do místa bydliště a do
pečovatelských domů, členům sborů a členům jednotek a zaměstnancům
obcí a pracovníkům služeb v obcích.

•

Ve své činnosti SDH nejčastěji spolupracovaly s organizacemi ČČK a dalšími
neziskovými organizacemi.

•

V obcích kde není zřízena JSDHO se členové SDH zapojili i do složitější
činnosti spojené s dezinfekčními prostředky. Desinfekce vnitřních prostorů
240 sborů, desinfekce vnějších prostorů 154 SDH.

•

Na výrobě desinfekce se podílely 2 sbory dobrovolných hasičů

•

Stáčení, výdej a distribuci zajišťovalo celkem 637 SDH.

•

Občanům seniorům nebo v karanténě zajišťovali členové z 218 sborů nezbytné nákupy. Po dobu nouzového stavu zajišťovali také rozvozy stravy
seniorům a nemohoucím.

•

Členové 56 sborů dále zajišťovali provoz místních obchodů s potravinami
(maximální počet osob v prodejně, čas prodeje určený seniorům).

•

Další činnosti Sborů dobrovolných hasičů:

–

zajištění základního chodu obce,
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–

instalace dávkovačů desinfekce v obci,

–

zajištění ochranných prostředků pro centra sociálních služeb v obci,

–

vybavení dezinfekčními prostředky pro další instituce (škola, školka,
Česká pošta, PČR roušky, ADMED-lékaři-roušky),

Počty zapojených SDH v jednotlivých OSH, podle KSH

Středočeský kraj

Plzeňský kraj

–

distribuce informačních letáků v obcích,

–

pomoc v pečovatelských domech a sociálních zařízení,

–

pomáhali žákům v distanční výuce např. tiskem učiva a doručováním

Benešov

67

Domažlice

23

učiva pro žáky ZŠ nemající IT techniku.

Beroun

12

Klatovy

33

Kladno

9

Plzeň-jih

2

Členové SDH z Olomouckého kraje se podíleli na dodržování opatření

Kolín

8

Plzeň-město

0

v uzavřené oblasti Litovelska.

Kutná Hora

12

Plzeň-sever
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Členové SDH z Plzeňského kraje se podíleli také na stavbách odběrových

Mělník

13

Rokycany

7

míst nebo v případě SDH Nýřany, SDH Stod a SDH Domažlice na výstavbě

Mladá Boleslav

16

Tachov

11

týlového pracoviště Stodské a Domažlické nemocnice.

Nymburk

4

Kraj celkem

120

Sbory při svých aktivitách spolupracovali se složkami IZS a místní samo-

Praha-východ

14

správou. Šlo např. o realizaci týlového zabezpečení složek (podílelo se 112

Praha-západ

20

sborů)

Příbram

14

•

Poskytování technických prostředků SDH (stany, sezení, atd.) 185 sborů.

Rakovník

1

•

Nejvíce sborů spolupracovalo s místní samosprávou. Ve 48 případech byly

Kraj celkem

190

•
•

•

OSH

Počet zapo1)

dobrovolníků SDH.
•

Ve 4 případech SDH spolupracovaly přímo s HZS Kraje. Ve dvou případech
SDH spolupracovalo přímo s Krajským úřadem.

•

Za významnou lze počítat i účast člena sboru v krizovém štábu obce s rozšířenou působností (jednalo se o 13 sborů).

•

Sbory dobrovolných hasičů spolupracovaly také přímo se zdravotnickými
zařízeními (jednalo se o 18 SDH).

•

Kladně lze hodnotit i zapojení 27 sborů v mediální oblasti (články, facebook,…).

•

Rada ochrany obyvatelstva OSH Plzeň-Sever vytvořila 6 edukačních mate-

Jihočeský kraj
OSH

Počet zapojených SDH

České Budějovice

20

Český Krumlov

8

Jindřichův Hradec

16

Písek

3

Prachatice

21

Strakonice

14

Tábor

3

Kraj celkem

85

riálů ohledně probíhající pandemii pro obyvatelstvo i pro hasiče
1.

Co vědět o probíhající pandemii

2.

Desinfekce rukou v 7 bodech

3.

Jak nakládat s odpady z domácností v době pandemie

4.

Kde získat informace o probíhající pandemii

5.

Oblékání osobních ochranných pomůcek

6.

Svlékání osobních ochranných pomůcek
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Karlovarský kraj
OSH

Počet zapojených SDH

Cheb

2

Karlovy Vary

1

Sokolov

0

Kraj celkem

3

Počet zapojených SDH

jených SDH

nasazeny JSDHO i SDH. To znamená, že v obci funguje jak jednotka SDH,
tak současně i členové SDH, například v družstvu CO SDH, nebo skupině

OSH

Ústecký kraj
OSH

Počet zapojených SDH

Děčín

1

Chomutov

0

Litoměřice

9

Louny

3

Most

4

Teplice

1

Ústí nad Labem

5

Kraj celkem

23

Liberecký kraj
OSH

Počet zapojených SDH

Česká Lípa

7

Jablonec n. Nisou

14

Liberec

27

Semily

11

Kraj celkem

59

41

Pardubický kraj
OSH

Moravskoslezský kraj
Počet zapo-

OSH

Kraje podle počtu zapojených SDH
Počet zapojených SDH

jených SDH
Chrudim

46

Bruntál

6

Pardubice

25

Frýdek Místek

19

Svitavy

22

Karviná

13

Ústí nad Orlicí

2

Nový Jičín

20

Kraj celkem

95

Opava

20

Ostrava-město

16

Kraj celkem

94

Kraj Vysočina
OSH

Počet zapojených SDH

Zlínský kraj

Počet zapojených SDH

1

Středočeský

190

2

Královéhradecký

181

3

Vysočina

155

4

Plzeňský

1204

5

Pardubický

95

6

Jihočeský

85

7

Moravskoslezský

74

8

Olomoucký

72

9

Liberecký

59

10

Jihomoravský

44

Počet zapo-

11

Zlínský

26

jených SDH

12

Ústecký

23

Kroměříž

3

13

Praha

12

Uherské Hradiště

9

14

Karlovarský

3

25

Vsetín

14

CELKEM

1139 3

155

Zlín

0

Kraj celkem

26

Havlíčkův Brod

37

Jihlava

22

Pelhřimov

32

Třebíč

39

Žďár nad Sázavou
Kraj celkem

OSH

Jihomoravský kraj
OSH

KSH/MSH

Počet zapojených SDH

Rozlišení počtů zapojených SDH
nad 60

Olomoucký kraj
OSH

41–60

Počet zapo-

31–40

Blansko

1

Brno-město

1

Jeseník

4

21–30

Brno-venkov

16

Olomouc

25

11–20

Břeclav

1

Prostějov

19

Hodonín

2

Přerov

13

01–10

Vyškov

11

Šumperk

11

Znojmo

12

Kraj celkem

72

Kraj celkem

44

jených SDH

Královéhradecký kraj
Hlavní město Praha
MSH Praha

OSH
12

0

1

U OSH Benešov jsou v jednom řádku 4 SDH

2

U OSH Náchod je v jedné kolonce uvedeno zapojení většiny sborů, tj. z celkového počtu 132

cca ¾ což je 99 SDH

Počet zapojených SDH

Hradec Králové

22

Jičín

38

Náchod

101 2

3

Z celkového počtu buněk v 1015 řádcích (1. řádek jsou názvy sloupců) byly odečteny

buňky, které neoznačují OSH. Např. České Budějovice jako město, Horní Benešov versus
OSH Benešov atd. Celkem se jednalo o 20 buněk neoznačujících OSH
4

Zasláno samostatně (z původně vyznačených 2 SDH v Excelu se jednalo 44 – viz

samostatná informace)

Rychnov n. Kněžnou 19

42

Trutnov

1

Kraj celkem

181

Bc. Robert Kučera

Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D.

Vedoucí ÚORR SH ČMS		

Vedoucí ÚOROO SH ČM
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4.7 Mediální obraz SH ČMS

Za rok 2020 vzniklo celkem 18 341 mediálních výstupů pro téma dobrovolných
hasičů. Nejvyšší počet článků byl v dubnu, celkem 1 512 výstupů, nejméně jich
bylo v listopadu a prosinci. Nejčastějším vydavatelem byl Vltava Labe media,
a.s. (reprezentováno platformou www.denik.cz a zpravodajským Deníkem) a největšímu zastoupení se tématu dobrovolných hasičů věnovalo v regionálních

Aktivita Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska byla v loňském roce zazna-

zprávách a rubrikách.

menána jak ve veřejnoprávních, tak i v soukromých médiích, stejně tak probíhala i na sociálních sítích. Nutno podotknout, že SH ČMS bylo nuceno řadu
plánovaných akcí zrušit, ale činnost zejména na úseku dětí a mládeže přerušena
nebyla, jenom probíhala formou online komunikace především na internetu
a jeho platformách.

Obr. 2
zdroj: www.monitora.cz

V oblasti audiovizuálních médií byla publicita zastoupena různými reportážní
formami. Například starosta SH ČMS Jan Slámečka vystoupil na základě pobídky
veřejnoprávní České televize 20. dubna v hlavní zpravodajské relaci Události
s poděkováním všem dobrovolným hasičům a hasičkám za jejich nasazení
v první vlně pandemie. V srpnu vznikl rozhovor se členem reprezentačního
družstva mužů v požárním sportu Pavlem Krpcem a trenérkou reprezentačního
družstva dorostu Andreou Hrouzkovou. Rozhovor vysílala soukromá stanice
Sport 5, tématem byl požární sport, tréninková příprava a motivace sportovců
v omezené sezóně. Řada dalších reportáží se objevovala na ostatních televizních
stanicích, většina se věnovala aktuální pomoci ze strany dobrovolných hasičů
v nemocnicích, očkovacích centrech, ve městech a obcích.

Obr. 1
zdroj: www.monitora.cz
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V tradičních tiskových médiích se objevovaly pravidelně články v regionálních
mutacích zpravodajského Deníku, a to nejenom v tiskové verzi, ale ve velkém
počtu i na jeho online platformě. Dále SH ČMS dlouhodobě spolupracuje se
Sdružením sportovních svazů, se kterým společně 4× za rok vydávají Zpravodaj
hasičského sportu, který se věnuje zejména jeho dvěma specifickým odvětvím: požárnímu sportu a klasickým disciplínám CTIF. V oblasti dětí a mládeže
sdružení pravidelně přispívá do časopisu Archa, který je tištěným zpravodajem
o výchově a využití volného času dětí, vydávaný Českou radou dětí a mládeže.

47

Na sociální síti facebook má profil SH ČMS 10 334 sledujících (aktualizace
k 12. 4. 2021), oproti loňskému roku došlo k navýšení o více než 1 000 sledujících.
Na sesterském účtu na instagramu má sdružení 2 129 sledujících (aktualizace
k 12. 4. 2021). V loňském roce nejvíce prostoru bylo věnováno interaktivnímu
projektu Ústřední odborné rady mládeže Společník, který pravidelně vycházel
po dobu nouzového stavu na jaře 2020, na podzim ho nahradila Společnice. Oba
projekty se zaměřovaly na podporu aktivit dětí a mládeže v době, kdy nebylo
možné plně provozovat spolkovou činnost.

Sdružení komunikuje rovněž na svém youtube kanálu, kde zveřejňuje video
výstupy a prezentace, které vytváří buď samostatně nebo ve součinnosti s internetovou televizí FIRE TV. Stejně tak se dlouhodobě věnuje a neustále rozvíjí
spolupráci s řadou dalších organizací na dílčích projektech a jednorázových
akcích jako je Ukliďme Česko, Liga proti rakovině nebo s Nadací ČEZ.
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5 Hospodářská zpráva

stabilním aparátem. Přidělené dotace byly nezbytné pro zajištění daných činností
na potřebné úrovni a dopomohly k rozvoji celého sdružení.
Dotace MŠMT ČR
Sdružení byla přidělena dotace z Programů na podporu nestátních neziskových

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska svoji činnost financuje z několika zá-

organizací dětí a mládeže, Program č. I. ve výši 22 000 000 Kč. Prostředky v rámci

kladních zdrojů. Hlavním zdrojem jsou členské příspěvky, podpora obcí, dotace

této neinvestiční dotace byly použity na zabezpečení práce s dětmi a mládeží

územně samosprávních celků i ze státního rozpočtu a sponzorské dary. Vedle

a využití jejich volného času. Dotace byla plně vyčerpána. Přidělené prostředky

těchto příjmů se dodatečné zdroje potřebné na zajištění hlavních činností zís-

byly poskytnuty na tábory (letní, zimní), jednodenní i vícedenní akce, vzdělávání

kávají z poskytování služeb pro podnikatelské subjekty a z pronájmu vlastních

vedoucích, materiální dovybavení mladých hasičů, táborových základen a na

nemovitostí.

provoz nižších článků i úseku mládeže kanceláře SH ČMS.

Podstatná část finančních prostředků byla vydávána v rámci hospodaření zá-

V rámci Státní podpory sportu byly ve dvou programech sdružení přiděleny

kladních článků sdružení – sborů dobrovolných hasičů. V rámci dotací sdružení

dotace v celkové výši 7 881 646 Kč. Prostředky z dotací se použily k zajištění

čerpalo prostředky ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva

přípravy reprezentace na vrcholných světových akcích, na podporu realizace

školství, mládeže a tělovýchovy ČR a dotace z nižších územně samosprávních

sportovní, organizační a obsahové činnosti spolku včetně zabezpečení tech-

celků.

nicko–servisních, zdravotních a metodických podmínek pro sportovní činnost
členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Ekonomické podklady jsou vykazovány za ústředí Sdružení hasičů, Čech, Moravy
a Slezska. Sumární výkazy za celé sdružení (KSH, OSH, SDH, ÚHŠ a CHH) nelze

Hlavní činnost sdružení skončila za rok 2020 ztrátou ve výši přes 685 tisíc.

s ohledem na rozdílné vedení účetnictví (jednoduché a podvojné) sestavit tak,

Kč. Ztráta z hlavní činnosti byla kompenzována ziskem z hospodářské činnosti,

aby měly poskytnuté informace relevantní vypovídající schopnost.

takže hospodaření skončilo ziskem ve výši 10 015 tisíc Kč po zdanění. Zisk byl
částečně použit na zajištění potřebných investic a splácení přijatých půjček.

Dotace MV ČR

Výše daňových nákladů a výnosů bude prověřena daňovým poradcem.

Sdružení v roce 2020 pracovalo s dotací v celkové výši 24 771 945 Kč. Dotace
byla v průběhu roku čerpána na jednotlivé projekty. Z důvodu omezení konání
akcí byla část dotace v průběhu roku vrácena na účet poskytovatele. Prostředky
byly použity na spolupráci při odborné přípravě, k zajištění odborné přípravy
v rámci Ústředních hasičských škol, výchovné a vzdělávací činnost na úseku
práce s dětmi a mládeží v oblasti požární ochrany – soutěže TFA mladého
hasiče, besedy – Hasičské jiskření a Požární ochrana očima dětí, na preventivně
výchovnou činnost, propagaci a historii požární ochrany, na činnost psovodů
SDH Hejnice, na zajištění soutěží v disciplínách TFA a v neposlední řadě na
zabezpečení chodu kanceláře SH ČMS a kanceláří pobočných spolků SH ČMS
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Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska
Římská 45
Praha 2
120 00

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

AKTIVA

a

b

A.

Dlouhodobý majetek celkem

(v celých tisících Kč)
IČO
00442739

Stav k posled. dni
účetního období

c

1

2

1

321 617

316 714

Označení

Číslo
řádku

TEXT

A.

Náklady

1

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

711

711

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

199 753

200 377

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

228 381

228 381

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

3

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

5

-107 228

-112 755

A. III.

Osobní náklady

B.

Krátkodobý majetek celkem

6

27 340

34 289

A. IV.

B. I.

Zásoby celkem

7

3 044

3 208

B. II.

Pohledávky celkem

8

15 129

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

B. IV.

Jiná aktiva celkem

Součet B.I. až B.IV.

Aktiva celkem

Součet A. až B.

b

9 384

709

10 093

41

80

121

A. V.

Ostatní náklady

6

1 739

1 156

2 895

13 895

A. VI.

7

435

5 073

5 508

9 114

17 155

A. VII.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek
Poskytnuté příspěvky

8

2 876

10

53

31

A. VIII.

Daň z příjmů

9

11

348 957

351 003

Stav k posled. dni
účetního období
4

Jmění celkem

13

310 336

313 876

Výsledek hospodaření celkem

14

3 605

10 015

15

35 016

27 112

B.

Cizí zdroje celkem

Součet B.I. až B.IV.

B. I.

Rezervy celkem

16

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

26 310

20 405

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

18

7 725

5 907

B. IV.

Jiná pasiva celkem

19

981

800

20

348 957

351 003

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

14.03.2021

Právní forma účetní jednotky

52

Součet A. až B.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí

7

5

323 891

A. II.

6

Daně a poplatky

3

A. I.

5

4

313 941

Součet A.I. až A.II.

Celkem

13 901

c

Vlastní zdroje celkem

Hospodářská

5 671

12

a
A.

Činnosti
Hlavní

8 230

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

PASIVA

Označení

Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slez
Římská 45
Praha 2
120 00

ke dni 31.12.2020

1 x příslušnému finančnímu orgánu

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
Součet A.I. až A.IV.

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu

Účetní jednotka doručí:

00442739

Označení

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Pozn.:

Náklady celkem

Součet A.I. až A.VIII.

10

22 705

B.

Výnosy

11

B. I.

Provozní dotace

12

14 551

B. II.

Přijaté příspěvky

13

7 025

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

14

258

B. IV.

Ostatní výnosy

15

186

B. V.

Tržby z prodeje majetku

16

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Výnosy celkem

Sestaveno dne:

2 272

14 961

37 666
14 551
7 025

25 661

25 919
186

Součet B.I. až B.V.

17

22 020

25 661

47 681

ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

18

-685

12 972

12 287

ř. 18 - ř. 9

19

-685

10 700

10 015

14.03.2021

Právní forma účetní jednotky

2 876
2 272

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí

Pozn.:

53

Varianta 1

partneři v roce 2020

Varianta 2

Varianta 1 je varianta hlavní. Varianta 2 je doplňková a používá
se pouze tam, kde by nebyla varianta 1 dostatečně výrazná
(např. na podkladové ploše extrémně výškových formátů).
Barevné pozitivní provedení se používá se pro všechny
aplikace značky, pokud je na daném pozadí dostatečně čitelné.
Příklady užití na různé podkladové ploše viz 2.4.
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