ČESKÁ HASIČSKÁ JEDNOTA
Roční zpráva o činnosti České hasičské jednoty
za rok 2018
Organizační struktura a hlavní cíle činnosti
Česká hasičská jednota je spolkem, působícím na úseku požární ochrany. Spolek je zapsaný
pod spisovou značkou L 175 u Městského soudu v Praze. Má svůj znak, prapor a stejnokroj.
Pro své označení používá zkratku ČHJ.
Česká hasičská jednota (ČHJ) vznikla začátkem roku 1990 jako první organizace dobrovolných
hasičů založená na nových demokratických principech a tak navázala na tradice Ústřední
Zemské hasičské jednoty království českého i historických organizací České zemské hasičské
jednoty a Zemské hasičské jednoty v Čechách. Registrace jejich stanov byla provedena
Ministerstvem vnitra Československé republiky dne 10. 05. 1990 pod č. VSP/1-181-90-R.
Podle evidenčních údajů z veřejného rejstříku Ministerstva spravedlnosti ČR sdružuje Česká
hasičská jednota celkem 55 hasičských sborů
Česká hasičská jednota v rámci zákona o požární ochraně spolupracuje s Ministerstvem vnitra,
okresními úřady, obcemi, právnickými osobami i podnikajícími fyzickými osobami při plnění
úkolů na úseku požární ochrany. Pomáhá obcím při zřizování a zabezpečování činnosti
jednotek sborů dobrovolných hasičů a požárních hlídek, při údržbě požární techniky a jiných
věcných prostředků požární ochrany. Podílí se na preventivně výchovné činnosti na úseku
požární ochrany.
Hasičské sbory ČHJ vznikají registrací prezidia ČHJ na základě dobrovolného rozhodnutí
nejméně 7 členů v obci nebo její části. Prezidium ČHJ vydává o registraci osvědčení. HS ČHJ
má právní subjektivitu a z ní plynoucí hmotnou a majetkovou odpovědnost
Hasičské sbory ČHJ se mohou sdružovat v pobočné spolky: župy, městské, okresní a podobné
celky, delegovat jim pravomoci nebo jim stanovit úkoly.
V současnosti jsou prezidiem ČHJ evidovány 4 hasičské župy:
Župa Povltavská, kterou tvoří 11 hasičských sborů
Župa Východočeská s 12 hasičskými sbory
Župa Sionská s 16 hasičskými sbory
Župa Jana Roháče se 4 hasičskými sbory
Župa Podvysocká a župa Sv. Markéty zanikly a jejich sbory byly z části převedeny pod Župu
Jana Roháče a Župu Sionskou. V uplynulém období 2 hasičské sbory zanikly a 6 hasičských
sborů nemá z různých důvodů prozatím provedenou registraci ve spolkovém rejstříku. Ostatní
hasičské sbory ČHJ nejsou registrovány ve vyšších organizačních celcích ČHJ a působí při své
činnosti samostatně.
Česká hasičská jednota je členem Národního výboru CTIF a při své činnosti úzce spolupracuje
s ostatními občanskými sdruženími na úseku požární ochrany, zejména se Sdružením hasičů
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Čech Moravy a Slezska, Moravskou hasičskou jednotou a Českou asociací hasičských
důstojníků.
V rámci mezinárodní spolupráce se ČHJ zapojuje v komisi historie CTIF, ve které v rámci
„Pracovní skupiny pro dějiny hasičství a požární ochrany při CTIF“ Ing. Vasil Silvestr Pekar
svými články pravidelně přispívá do sborníku z tohoto jednání.
úkolů spojených s vypsanými granty, zajišťováním soutěží, vyhodnocováním odborné přípravy
a práce s mládeží. Pro práci s mládeží bylo vyškoleno v ČHJ 61 vedoucích způsobilých k
vedení kolektivu mladých hasičů. V oblasti požárního sportu mládeže je proškoleno 65
rozhodčích.
Zvláštní pozornost byla také věnována novému oboru v naší činnosti, kynologii. Hasičský Sbor
Příbram je zatím jediným hasičským sborem ČHJ, který se zabývá výcvikem záchranných psů
a psovodů pro reálné zásahy a to převážně ve specializaci pro plošné a sutinové vyhledávání,
s tím souvisí i školení první pomoci Při své činnosti spolupracuje s VZS ČČK a jinými SDH.
Dále se zúčastňuje ukázek pro děti a širokou veřejnost, včetně ukázek lezeckých, má mezi
sebou profesionální lezce. HS ČHJ Příbram, jezdí trénovat téměř po celé České republice a
někdy dokonce i do zahraničí (spolupracuje s Horskou službou Slovenské republiky). Je
vybaven pro zásahy v nepřístupném terénu, k efektivnímu a preciznímu propátrávání terénů
využívá sledovací obojky a navigace pracující na systému GPS. V roce 2015 pořádal
kynologické závody Search Patrol 2015 „Lost“ a „Disaster“ – jedna z největších akcí tohoto
typu v ČR. V loňském roce pořádal akci podobného rázu – „Search and Rescue 2017“.
V posledním období se zúčastnil také dvou pátracích akcí a to na konci roku 2016 v okolí
Toužimi a na začátku roku 2017 v Solenicích u Příbrami. Hasičský sbor ČHJ Příbram zároveň
navázal užší spolupráci s Policií ČR ÚO Příbram.
Dne 11. 11. 2017 se konal VI. řádný sjezd ČHJ v Multifunkčním centru v Hlinsku za účasti 80
delegátů. Sjezd zhodnotil činnost ČHJ za uplynulé období, zvolil nové vedení ČHJ a přijal nové
zaměření činnosti ČHJ pro období let 2018 až 2022.
VI. řádný sjezd České hasičské jednoty na základě schváleného programu a jednacího řádu
zvolil třináctičlenné prezidium.
Prezidentem ČHJ byl zvolen Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph. D.
Do funkcí náměstků prezidenta ČHJ VI. řádný sjezd ČHJ zvolil: Milana Jindřichovského,
Lenku Růžičkovou a Jiřího Soukupa.
Prezidium ČHJ se v roce 2018 scházelo pravidelně 4x ročně. Aktuální otázky v obdobích mezi
zasedáním prezidia byly řešeny sekretariátem, který tvoří prezident, jeho náměstci a jednatel
sekretariátu. V uplynulém období byly sekretariátem řešeny otázky související s veřejnoprávní
kontrolou správnosti a účelnosti čerpání neinvestičních dotací poskytnutých ČHJ ze státního
rozpočtu v letech 2016 a 2017. Závěry této kontroly byly ČHJ rozporovány. O všech jednání
prezidia je vedena potřebná dokumentace. Ke všem závažným jednáním prezidia byl přizýván
předseda Ústřední revizní komise.
Činnost prezidia ČHJ v uplynulém období byla zaměřena především na zajišťování plnění
projektů na které byla v rámci programů MV GŘ HZS poskytnuta neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu ČR.
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České hasičské jednotě byla pro rok 2018 poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
ČR na základě vydaných rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR čj. MV-21517-47/PO-IZS-2018, čj.
MV-21517-48/PO-IZS-2018 a čj. MV-21517-49/PO-IZS-2018 ze dne 2. 3. 2018.
Jednotlivé projekty ČHJ pro rok 2018, k jejichž plnění se ČHJ přihlásila a na které byly
poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu, jsou průběžně plněny následovně:
Název programu – Podíl nestátní neziskové organizace na systému odborné přípravy
příslušníků HZS ČR, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany, zaměstnanců státní
správy a územní samosprávy a členů složek IZS
Projekt: Spolupráce orgánů ČHJ při organizaci odborné přípravě členů jednotek Po z řad ČHJ
V rámci projektu byly v roce 2018 realizovány čtyři jednání prezidia ČHJ a rady pro školení a
výcvik:
 Dne 25. 3. 2018 v sídle ČHJ v Praze za účasti celkem 10 členů prezidia, rady pro
školení a výcvik a revizní komise ČHJ.
Hlavní body jednání: a) projednání a schválení plánu činnosti na rok 2018, b) přidělení
a rozpis státní dotace ČHJ na rok 2018, c )zápis pobočných aktualizace zápisů do
spolkového rejstříku, d) doplnění výstrojního řádu, e) zprávy ze žup a organizační
záležitosti.
 Dne 20. 5. 2018 v sídle ČHJ v Praze za účasti celkem 9 členů prezidia, rady pro školení
a výcvik a revizní komise ČHJ.
Hlavní body jednání: a) schválení zprávy o činnosti ČHJ za rok 2017, b) Zajištění
plnění plánu činnosti ČHJ na rok 2018, c) čerpání dotací ČHJ na rok 2018, d) zprávy ze
žup a organizační záležitosti.
 Dne 1. 9. 2018 v Opatovicích I, Kutná Hora, za účasti celkem 9 členů prezidia, rady pro
školení a výcvik a revizní komise ČHJ.
Hlavní body jednání: a) schválení zprávy o činnosti ČHJ za I. pololetí 2018, b) Zajištění
plnění plánu činnosti ČHJ na rok 2018, c) čerpání dotací ČHJ na rok 2018, d) zprávy ze
žup a organizační záležitosti
 Dne 11. 11. 2018 v sídle ČHJ v Praze za účasti celkem 14 členů prezidia, rady pro
školení a výcvik a revizní komise ČHJ.
Hlavní body jednání: a) Čerpání dotací na rok 2018, b) plán činnosti na rok 2019, c)
projednání žádostí o dotaci na rok 2019, d) zprávy ze žup a organ lační záležitosti
Název programu – Výchovná a vzdělávací činnost na úseku práce s dětmi a mládeží
v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a
vzájemné pomoci při mimořádných událostech.
Projekt: Dětské tábory kolektivů maldých hasičů ČHJ, soutěže dětí, propagační a výchovné
akce pro děti a mládež pořádané ČHJ
Soutěže dětí, propagační a výchovné akce pro děti a mládež pořádané Českou hasičskou
jednotou a jejími organizačními články proběhly v roce 2018 následovně:
Soutěže dětí v požárním sportu proběhly v základních kolech v jednotlivých župách:
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 župa Východočeská dne 29. 4. 2018 v Podlažicích za účasti 9 družtev
 župa Sionská I. kolo dne 26. 5. 2018 v Paběnicích za účati 10 družstev
 župa Povltavská dne 12. 5. 2018 v Nalžovicích za účasti 8 družstev
Mistrovství České republiky v požárním sportu mládeže ČHJ a MHJ se uskutečnilo dne 9. 6.
2018 v Brně za účasti 18 družstev (8 družstev mladších žáků a 10 družstev starších žáků). Šlo o
vrcholnou soutěž, na kterou postoupila vítězná družstva ČHJ a MHJ z župních postupových kol
a následně z Prezidentských kol jednotlivých hasičských jednot.
Mimo tyto postupové soutěže se uskutečnila celá řada dalších soutěží s tématikou požární
ochrany, které pořádaly jednotlivé hasičské župy ČHJ. Zimní dětský tábor pořádaný župou
Sionskou proběhl ve dnech 1. 1. až 7. 1. 2018 v Kronfelzově v Jeseníkách. Letní soustředění
dětí a dětské tábory proběhly v Křeseticích 30. 7. – 3. 8. 2018 za účasti 30 dětí, ve Svratouchu
28. 7. – 4. 8. 2018 za účasti 94 dětí a Zderazi 4. 8. - 6. 8. 2018, který byl původně plánován do
11. 8. 2018 avšak ze zdravotních důvodů musel být předčasně ukončen.
Název programu – Soutěže v požárním sportu podle pravidel požárního sportu
v kategoriích dobrovolných a profesionálních hasičů
Projekt: Postupové soutěže ČHJ v požárním sportu v kategorii dobrovolných hasičů
V základních kolech se uskutečnily župní postupové soutěže ČHJ v požárním sportu dle
pravidel požárního sportu a to v župách:
 župa Východočeská dne 29. 4. 2018 v Podlažicích za účasti 13 družstev
 župa Sionská dne 12. 5. 2018 ve Štipoklasech za účasti 17 družstev
 župa Povltavská dne 12. 5. 2018 v Nalžovicích. za účasti 14 družstev
Na základě župních postupových kol vznikla nominace do Prezidentského kola ČHJ.
V rámci tohoto projektu se dále v roce 2018 uskutečnilo Prezidentské kolo ČHJ v požárním
sportu dle pravidel požárního sportu dne 24. 6. 2018 v Prosetíně. Jednalo se o postupovou
soutěž, na základě které vznikla nominace na Mistrovství České republiky v požárním sportu
ČHJ a MHJ, které proběhlo 8. 9. 2018 v Brně za účasti 7 družstev ČHJ.
Podíl čerpání dotací u jednotlivých projektů výše uvedených programů byl následující:
Název projektu

Celkové
náklady, Kč

Přidělená dotace
Kč

Povinný příspěvek ČHJ
%

Kč

%

Spolupráce při organizování

110.000,00

77.000,00

70,00

33.000,00

30,00

286 000,00

200.000,00

69,93

86 000,00

30,07

245 027,00

170.000,00

69,38

75 027,00

30,62

odborné přípravy
Dětské tábory ČHJ a akce pro děti
a mládež
Postupové soutěže ČHJ v požárním
sportu
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Mimo tyto projekty zahrnuté do ročního plánu činnosti ČHJ byla jednotlivými župami a
hasičskými sbory realizována řada společenských, sportovních a kulturních akcí.
Zpráva o činnosti Župy Jana Roháče za rok 2018
Nový rok zahájily všechny naše 3 sbory výročními schůzemi, které se konaly v únoru .
Koncem února uspořádal HS Zdeslavice Skuhrovácký ples.
I HS Žandov nezahálel a 24.2. 2018 uspořádal 3. ročník Žandovského masopustu. Za
doprovodu hudby prošel průvod masek vesnicemi Žandov, Pivnisko a Vernýřov. Ani mrazivé
počasí neubralo účastníkům na dobré náladě. V průvodu bylo asi 30 masek, které postupně
obcházely domy, kde si zatančily s obyvateli a ti je odměnili drobným pohoštěním. Večer bylo
v hasičárně připraveno pro všechny přátelské posezení s hudbou. HS Polánka v březnu
zajišťoval občerstvení na dětském karnevalu v Malešově. Na 16.3. 2018 jsme svolali Výroční
Župní schůzi, přítomni byli všichni zástupci sborů a řada členů. Projednali jsme úkoly na rok
2019. Konec dubna patřil pálení čarodějnic, které pořádali hasiči na Žandově. Připravili soutěže
pro děti i občerstvení a opékání špekáčků. 1.května HS Zdeslavice zorganizoval stavění
Staročeských májí. Začátek soutěžní sezóny zahájil HS Zdeslavice účastí na soutěži v Roztěži,
kterou pořádá župa Podvysocká. Jako každý rok vyrazil sbor Polánky na prodloužený víkend 47.5. 2018 do Velké Úpy u Pece pod Sněžkou. Pronajali jsme si chatu a navštívili jsme Janské
Lázně, Sněžku a stezku Korunami stromů. Spolek Muzeum Malešov uspořádal benefiční akci
"Putování s Malešem" 12.května, kterého jsme se zúčastnili a zajišťovali občerstvení pro
účastníky. 26.5. 2018 pořádal HS Žandov Župní soutěž v požárním sportu. Jejich první
organizování soutěže se vydařilo ke spokojenosti všech soutěžících i diváků, kteří přišli v
hojném počtu. Soutěžilo 5 družstev mužů, 3 družstva žen a 1 družstvo dětí . 2.června jsme se
zúčastnili "Hasičské fontány " v Praze. Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek. 9.6.2018
pomáhali hasiči Polánka při pořádání Dne dětí na hřišti v Malešově. Předváděli jsme tam svoji
has.techniku a největší úspěch mělo stříkání vody na cíl pomocí plovoucího čerpadla. Pro děti
to bylo příjemné osvěžení v horkém dni. 16.6.20018 proběhla na Polánce soutěž v pož.sportu "
O Pohár starosty HS Polánka". Přijelo 6 sborů rozdělených do 11 družstev. 23.červen patřil
soutěži v pož.sportu v Miskovicích. Soutěžilo 6 družstev dospělých a 3 družstva dětí ze
Suchdola. V tomto termínu se konala i " Šipkovaná pro děti " , kterou uspořádali hasiči
Zdeslavice. Procházkou okolní krajinou a soutěžemi po cestě, byly všechny děti nadšené. Ještě
v červenci zorganizovali hasiči "Setkání rodáků Zdeslavic", které mělo velký ohlas i v
regionálním tisku. Na září naplánovali tradiční "Traktoriádu" . Tato akce má vždy velký úspěch
a celorepublikovou účast. Říjen zahájil HS Žandov akcí "Dětský den s hasiči " pod rozhlednou,
počasí jim přálo a pro děti bylo připraveno několik stanovišť s úkoly. Za odměnu dostaly
diplom a balíček s odměnou. Na závěr předvedl sbor ukázku has.sportovního útoku. 13. října se
konala " Drakiáda" v areálu HS Polánka.Připravili jsme pro děti ukázku vyprošťování osob z
havarovaného auta, kterou předvedli hasiči Žleby a výcvik psů s psovody z Horních Bučic. I
tak se celé odpoledne pouštěli draci a pro děti i rodiče bylo připraveno mnoho soutěží s
odměnami a opékání špekáčků. Závěr Října (28.10.2018) patřil na Žandově položení věnců u
pomníku padlých, ke 100. výročí vzniku republiky. V prosinci HS Polánka účinkoval v
mikulášském průvodu Kutnou Horou, který pořádá GASK. 8.prosince jsme pro děti připravili
"Hrátky s čerty". Společně s dětmi jsme ozdobili stromek a vyrobili jedlé ozdoby na stromek
pro zvířátka. Konec roku všechny sbory zakončily vánočním večírkem a přáním mnoha
úspěchů v novém roce 2019.
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Zpráva o činnosti Župy Sionské za rok 2018
Začátkem každého roku, stejně jako v roce 2018 proběhlo v týdnu od 1. do 7. ledna zimní
soustředění ČHJ Opatovice I v Kronfelzově. Mezi další pravidelné akce v zimních měsících se
řadí zejména výroční schůze ČHJ župy Sionské, která se konala v Červených Janovicích 2.
února 2018. V neposlední řadě v těchto měsících probíhají reprezentační hasičské plesy
jednotlivých sborů, kde je nutné vyzdvihnout zejména XVI. ples Župy Sionské, konaný dne 26.
února 2018, který jako již tradičně organizuje sbor ČHJ v Červených Janovicích. Mezi další
tradiční plesy je nutné vyzdvihnout rovněž ČHJ Bahno a ČHJ Křesetice.
Měsíc květen bývá pravidelně měsícem župních soutěží v požárním sportu v rámci župy
Sionské. V roce 2018 to byla konkrétně postupová soutěž v požárním sportu družstev
dospělých, která se konala u příležitosti výročí 90 let od založení hasičského sboru ve
Štipoklasech dne 12. května 2018. Této soutěže se účastnilo 5 družstev žen a 12 družstev mužů
(za ČHJ družstva žen ze Štipoklas, Opatovic I a Bahna, dále družstva mužů z Křesetic,
Opatovic I, Štipoklas, Bahna, Paběnic, Korotic a Kluků). Součástí župní soutěže ve
Štipoklasech byl i bohatý doprovodný program v podobě názorných ukázek techniky HZS
Středočeského kraje, kde také předvedli práci příslušníki HZS se zaměřením pro práci na laně.
Výsledky postupové župní soutěže v požárním sportu družstev dospělých (12. 5. 2018
Štipoklasy)
ženy 1. místo SDH Lomec
muži 1. místo ČHJ Křesetice
2. místo ČHJ Štipoklasy
2. místo ČHJ Opatovice I
3. místo ČHJ Opatovice I
3. místo SDH Zbraslavice
V druhé polovině měsíce května se konala také župní soutěž v požárním sportu dětí. Soutěž
probíhala běhen dopoledne v sobotu 26. května u příležitosti oslav 130 let od založení sboru
hasičů ČHJ Paběnice. V rámci odpoledne dále pokračovaly oslavy soutěží v požárním sportu
dospělých. Této soutěže se účastnilo 10 družstev dětí, 4 družstva žen a 7 družstev mužů (z ČHJ
družstva z Opatovic I, Červených Janovic, Křesetic, Bahna, Paběnic, Korotic a Kluků).
Výsledky župní soutěže v požárním sportu družstev dětí (26. 5. 2018 Paběnice)
mladší děti 1. místo ČHJ Opatovice I
starší děti
1. místo ČHJ Červené
Janovice
2. místo ČHJ Bahno
2. místo SDH Žehušice
3. místo ČHJ Červené Janovice
3. místo ČHJ Bahno
V pátek 1. června u příležitosti oslav výročí 140 let od založení sboru hasičů obci Červené Janovice
pořádala ČHJ Červené Janovice (JSDH JPO III) den otevřených dveří hasičské zbrojnice s
doprovodným programem a setkáním všech členů a přátel ČHJ Červené Janovice. Další akcí v
měsíci červenu (9. 6. 2018) byla každoroční soutěž v požárním sportu všech družstev pořádaná ČHJ
Korotice. Této soutěže se zúčastnila celkem 4 družstva dětí, 4 družstva žen a 7 družstev mužů.
Poslední akcí v měsíci červnu, na které se účastnila župa Sionská bylo prezidentské kolo ČHJ v
požárním sportu dospělých konané 24. 6. 2018 v Prosetíně (Skutči) s účastí družstva mužů ČHJ
Opatovice I.
V týdnu od 30. 6. do 7. 7. 2018 proběhlo každoroční letní soustředění ČHJ Opatovice I v
Kronfelzově. Další akcí po záštitou ČHJ župy Sionské byla požární soutěž u příležitosti oslav 130.
výročí založení sboru v obci Křesetice. V sobotu 14. 7. 2018 ČHJ Křesetice připravila celodenní
program pro hasiče z řad ČHJ i SDH a širokou veřejnost. Při této příležitosti byla slavnostně
otevřena nově zrekonstruovaná požární zbrojnice, proběhla přehlídka historické techniky a ukázka
práce složek IZS.
Na přelomu měsíců července a srpna, tj. v týdnu od pondělí 30. 7. do pátku 3. 8. 2018 vždy v době
od 7:30 do 17 hodiny pořádal sbor ČHJ Křesetice (JSDH JPO III) první ročník příměstského
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prázdninového táboru se zaměřením na hasičské dovednosti a pohybovou zdatnost přihlášených
dětí. Tomuto táboru se v regionu dostalo obrovské popularity a jeho kapacity byly beznadějně
zaplněny. Další srpnovou akcí pro župu Sionskou byla tradiční soutěž v požárním sportu pořádaná
dne 25. srpna v rámci ČHJ Kluky – O putovní tesák ČHJ Kluky. Řada družstev z ČHJ se rovněž
účastnila noční hasičské soutěže v požárním útoku pořádanou sousedním sborem SDH Zbraslavice
téhož dne (noci) 25. 8. 2018.
Sezóna v požárním sportu pro ČHJ župu Sionskou byla zakončena na Mistrovství republiky ČHJ s
MHJ v požárním sportu družstev dospělých 8. září 2018 v Brně. Na této akci byla župa Sionská
reprezentována družstvy mužů i žen z ČHJ Opatovice I.
Výše uvedený výčet akcí v rámci ČHJ župy Sionské je pouze výčtem akcí, které byly jako klíčové
zahrnuty do plánu činnosti pro rok 2018. Jednotlivé sbory spadající pod ČHJ župu Sionskou mají za
sebou v roce 2018 mnoho další práce, ať už to jsou zásahy jednotek v rámci JPO jednotlivých obcí,
nebo jejich úzká spolupráce s obcemi v rámci pořádání kulturních akcí nebo obecně prospěšných
aktivit. Podrobný výčet činnosti za uplynulý rok 2018 v jednotlivých sborech je pravidelně součástí
diskuse u příležitosti výroční schůze ČHJ župy Sionské, kam jsou pravidelně zváni i starostové obcí
a členové prezidia ČHJ.

Zpráva o činnosti župy povltavské za rok 2018
Na počátku roku 2018 proběhly dvě nejdůležitější akce župy, Výroční valná hromada
konaná23.2.2018 v KD Drevníky a župní hasičský ples 3.3.2018 tamtéž. Plesy povltavské
župy jsou tradičně velmi dobře připraveny a velmi vyznačují se hojnou účastí průměrně kolem
120 hostí.
První soutěží pro děti z Libčic a Nalžovic tohoto roku bylo: Aprílové uzlování v Nalžovicích
a to 5.4.2018.
Poté župní život lehce odpočívá až do května, kdy je župou pravidelně organizována župní
postupová soutěž v požárním sportu. Tato soutěž je pořádána pro družstva dětí, žen i mužů, po
několik posledních let na stejném místě, v zámecké oboře v Nalžovicích. V roce 2018 se tato soutěž
konala dne 12.5.2018.
Výsledky postupové župní soutěže v požárním sportu družstev dospělých (12.5.2018 Nalžovice)
Ženy: 1. místo ČHJ Dražetice

2. místo ČHJ Nalžovice
3. místo ČHJ Homole
4.
Muži : 1. místo ČHJ Nalžovice "B"
2. místo ČHJ Křepenice
3. místo ČHJ Borotice
Mladší žáci 1. místo ČHJ Nalžovice

2. místo ČHJ Libčice
3. místo ČHJ Křepenice "B"
Starší žáci 1. místo ČHJ Nalžovice
2. místo ČHJ Křepenice
3. místo ČHJ Libčice
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Další akce kterých se župa zúčastnila či je pořádaly sbory župy.
V sobotu 9. 6. 2018 v Brně na stadionu VUT CESA Mistrovství ČHJ a MHJ mládeže.
Zůčastnily se děti z Libčic a Nalžovic.
24.6.2018 se konalo Prezidentské kolo ČHJ na sportovním areálu města Skuteč a stadionu v Prosetíně.
Za župu se zúčastnily družstva mužů z Nalžovic a Hubenova.
První prázdninový týden se konal tábor pro mladé hasiče z Libčic se uskutečnil na Nové Živohošti a to
v počtu 25 dětí. Termín 1. – 8.7.2018.
Tábor dětí z Nalžovic pro 25 dětí se konal 15. – 17.7.2018 na Sejcích.
Společné mistrovství ČHJ a MHJ v požárním sportu mužů i žen 8.9.2018 v na stadionu VUT v Brně.
Za župu se zúčastnil tým z mužů Nalžovic.
Děti z Nalžovic a Libčic se zúčastnily ještě mnoha dalších soutěží a akcí, které pořádal buďto sbor, nebo
obce.

Zpráva o činnosti Župy Východočeské za rok 2018
Župní soutěž mládeže
Župní soutěž (základní kolo) v požárním sportu mládeže pořádal hasičský sbor Podlažice
a konala se dne 29. 4. 2018 v Podlažicích. Zúčastnilo se jí 5 družstev mladších a 4 družstva
starších žáků.

Župní soutěž - mládež

Župa
Východočeská

Datum konání Místo konání
29. 4. 2018

Počet družstev
mladších

Počet družstev
starších

5

4

Podlažice

VÝSLEDKY:

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Mladší
ČHJ Hlinsko
ČHJ Přelouč A
ČHJ Včelákov
ČHJ Přelouč B
ČHJ Přelouč C

Starší
ČHJ Hlinsko
ČHJ Podlažice
ČHJ Přelouč
ČHJ Včelákov

Mistrovství republiky mládeže

Mistrovství České republiky v požárním sportu mládeže ČHJ a MHJ se uskutečnilo dne
9. 6. 2018 v Brně. Šlo o vrcholnou soutěž, na kterou postoupila vítězná družstva ČHJ a
MHJ z župních postupových kol. Pořadatelem mistrovství byla tentokrát Moravská
hasičská jednota. Za Českou hasičskou jednotu se jí zúčastnila 3 družstva mladších
(Hlinsko, Nalžovice, Libčice) a 4 družstva starších žáků (Hlinsko, Nalžovice, Libčice,
Podlažice).
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MČR - mládež

Datum konání

Místo konání

9. 6. 2018

Brno

Počet družstev
mladších ČHJ
3

Počet družstev
starších ČHJ
4

VÝSLEDKY:

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo

Mladší
MHJ Mělčany
MHJ Syrovice
MHJ Bratčice
MHJ Žabčice
ČHJ Hlinsko
MHJ Rosice
ČHJ Nalžovice
ČHJ Libčice

Starší
MHJ Žabčice
MHJ Mělčany
MHJ Syrovice
ČHJ Nalžovice
MHJ Křenovice
MHJ Bratčice
ČHJ Hlinsko
ČHJ Libčice
ČHJ Podlažice

Dětské tábory a soustředění kolektivů mladých hasičů

Dětské tábory a soustředění kolektivů mladých hasičů s hasičským a záchranářským
zaměřením uspořádaly hasičské sbory z Hlinska a Přelouče. Tyto tábory bezpochyby
přispěly k vzájemnému poznávání dětí a odbourávání různých společenských bariér.
Tábory - mládež
Datum konání

Místo konání

Počet dětí

ČHJ Hlinsko

28. 7. – 4. 8. 2018

Svratouch

94

ČHJ Přelouč

4. 8. – 6. 8. 2018

Zderaz

30

(pův. plánováno 4. 8. – 11.
8.)

Ostatní akce pro děti a mládež
Ostatní propagační, výchovné a vzdělávací akce pro děti a mládež organizované
Východočeskou župou České hasičské jednoty (na tyto akce nebyla čerpána dotace MV CŘ):
 „Hasičské piškvorky“ dne 7. 4. 2018 v Hlinsku – Všestranná vědomostně-dovednostní
soutěž pro děti za účasti sborů ČHJ i SH ČMS.
 „Veřejné pálení čarodějnic“ (propagační akce) dne 30. 4. 2018 v mnoha obcích, v nichž
působí hasičské sbory ČHJ.
 Mezinárodní den dětí 1. 6. 2018 – Jednotlivé hasičské sbory zajišťovali soutěže a další
aktivity pro děti a mládež.
 „Hlinecké šedesátky“ dne 7. 10. 2018 v Hlinsku – Soutěž jednotlivců v běhu na 60 m
s překážkami pro děti. Soutěž je zařazena do ligy okresu Chrudim, v rámci níž soutěží
sbory ČHJ i SH ČMS.
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Župní soutěž dospělých

Župní soutěž (základní kolo) v požárním sportu dospělých pořádal hasičský sbor
Podlažice a konala se dne 29. 4. 2018 v Podlažicích. Zúčastnilo se jí 9 družstev mužů a
4 družstva žen. Na základě župního postupového kola vznikla nominace do
Prezidentského kola ČHJ v požárním sportu.
Župní soutěž - dospělí

Župa
Východočeská

Datum konání Místo konání
29. 4. 2018

Počet družstev
mužů

Počet družstev
žen

9

4

Podlažice

VÝSLEDKY:

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo

Muži
ČHJ Krásné
ČHJ Zaječice
ČHJ Prosetín
ČHJ Hlinsko
ČHJ Přelouč
ČHJ Hlína
ČHJ Podlažice
ČHJ Mokrýšov / ČHJ
Včelákov
ČHJ Mokrýšov / ČHJ
Včelákov

Ženy
ČHJ Hlinsko
ČHJ Zaječice
ČHJ Přelouč / ČHJ Podlažice
ČHJ Přelouč / ČHJ Podlažice

Prezidentské kolo ČHJ dospělých
Šlo o postupovou soutěž, na jejímž základě vznikla nominace na Mistrovství České republiky v
požárním sportu družstev ČHJ a MHJ. Prezidentské kolo dospělých pořádal hasičský sbor
Prosetín z župy Východočeské dne 24. 6. 2018 v Prosetíně za účasti 5 družstev mužů.
Nejdříve proběhla disciplína štafeta 4 x 100 m překážek a běh na 100 m na sportovním
stadionu ve Skutči, disciplína požární úrok poté proběhla na hřišti v Prosetíně. Zde se konalo i
závěrečné vyhlášení výsledků. Dle prezenčních listin se soutěže zúčastnilo 43 soutěžících,
9 rozhodčích vč. pořadatelů a 7 ostatních.

Prezidentské kolo - dospělí

Datum konání

Místo konání

24. 6. 2018

Prosetín

Počet družstev
mužů
5

VÝSLEDKY:

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

ČHJ Prosetín
ČHJ Nalžovice
ČHJ Hlinsko
ČHJ Opatovice I.
ČHJ Hubenov
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Počet družstev
žen
-

Mistrovství republiky ČHJ a MHJ dospělých
Pořadatelem Mistrovství České republiky v požárním sportu družstev ČHJ a MHJ byla stejně
jako u soutěže mládeže Moravská hasičská jednota. Soutěž dospělých se konala 8. 9. 2018
v Brně. Jednalo se o celostátní soutěž mezi Českou a Moravskou hasičskou jednotou
v požárním sportu dle pravidel požárního sportu v kategorii dobrovolných hasičů. Za Českou
hasičskou jednotu se jí zúčastnila 4 družstva mužů (Prosetín, Hlinsko, Nalžovice, Opatovice I.)
a 3 družstva žen (Hlinsko A, Hlinsko B, Opatovice I).

MČR – dospělí

Datum konání

Místo konání

8. 9. 2018

Brno

Počet družstev
mužů ČHJ
4

Muži
ČHJ Prosetín
ČHJ Hlinsko
MHJ Císařov
ČHJ Opatovice I.
ČHJ Nalžovice
MHJ Tišnov
MHJ Hrušky
MHJ Železné

Ženy
ČHJ Hlinsko A
ČHJ Hlinsko B
MHJ Císařov
MHJ Rokytnice
MHJ Křenovice
ČHJ Opatovice I.
MHJ Železné
MHJ Hrušky

Počet družstev
žen ČHJ
3

VÝSLEDKY:

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo

Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů (HZS, SH ČMS, ČHJ, MHJ)
Reprezentační družstva ČHJ se také zúčastnila Mistrovství České republiky profesionálních
a dobrovolných hasičů v požárním sportu, pořádané společně HZS a SH ČMS za účasti
reprezentačních družstev ČHJ a MHJ. To proběhlo ve dnech 24. až 26. 8. 2018 v Liberci.
Českou hasičskou jednotu zde reprezentovala sportovní družstva z Prosetína (župa
Východočeská) v mužské kategorii a Hlinska (taktéž župa Východočeská) v ženské kategorii.

Pořádání soutěží pro získání specifických dovedností členů ČHJ
V rámci tohoto projektu se hasičské sbory ČHJ zúčastnily jednotlivých kol soutěží v požárním
útoku v rámci hasičské ligy okresu Chrudim, kterou společně pořádají ČHJ – župa
Východočeská, SH ČMS – okresní sdružení hasičů Chrudim a HZS Pardubického kraje –
územní odbor Chrudim. Hasičská liga probíhala v měsících od května do října 2018. Projekt
byl zaměřen na tělesnou přípravu v rámci soutěží za účelem zvýšení fyzické zdatnosti
a získání specifických dovedností členů ČHJ. Na tento projekt nebyla poskytnuta ani čerpána
dotace MV ČR.

Župní soutěž mládeže
Župní soutěž (základní kolo) v požárním sportu mládeže pořádal hasičský sbor Podlažice
a konala se dne 29. 4. 2018 v Podlažicích. Zúčastnilo se jí 5 družstev mladších a 4 družstva
starších žáků.
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Župní soutěž - mládež

Župa
Východočeská

Datum konání Místo konání
29. 4. 2018

Počet družstev
mladších

Počet družstev
starších

5

4

Podlažice

VÝSLEDKY:

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Mladší
ČHJ Hlinsko
ČHJ Přelouč A
ČHJ Včelákov
ČHJ Přelouč B
ČHJ Přelouč C

Starší
ČHJ Hlinsko
ČHJ Podlažice
ČHJ Přelouč
ČHJ Včelákov

Mistrovství republiky mládeže

Mistrovství České republiky v požárním sportu mládeže ČHJ a MHJ se uskutečnilo dne
9. 6. 2018 v Brně. Šlo o vrcholnou soutěž, na kterou postoupila vítězná družstva ČHJ a
MHJ z župních postupových kol. Pořadatelem mistrovství byla tentokrát Moravská
hasičská jednota. Za Českou hasičskou jednotu se jí zúčastnila 3 družstva mladších
(Hlinsko, Nalžovice, Libčice) a 4 družstva starších žáků (Hlinsko, Nalžovice, Libčice,
Podlažice).
MČR - mládež

Datum konání

Místo konání

9. 6. 2018

Brno

Počet družstev
mladších ČHJ
3

VÝSLEDKY:

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo

Mladší
MHJ Mělčany
MHJ Syrovice
MHJ Bratčice
MHJ Žabčice
ČHJ Hlinsko
MHJ Rosice
ČHJ Nalžovice
ČHJ Libčice

Starší
MHJ Žabčice
MHJ Mělčany
MHJ Syrovice
ČHJ Nalžovice
MHJ Křenovice
MHJ Bratčice
ČHJ Hlinsko
ČHJ Libčice
ČHJ Podlažice
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Počet družstev
starších ČHJ
4

Dětské tábory a soustředění kolektivů mladých hasičů

Dětské tábory a soustředění kolektivů mladých hasičů s hasičským a záchranářským
zaměřením uspořádaly hasičské sbory z Hlinska a Přelouče. Tyto tábory bezpochyby
přispěly k vzájemnému poznávání dětí a odbourávání různých společenských bariér.
Tábory - mládež
Datum konání

Místo konání

Počet dětí

ČHJ Hlinsko

28. 7. – 4. 8. 2018

Svratouch

94

ČHJ Přelouč

4. 8. – 6. 8. 2018

Zderaz

30

(pův. plánováno 4. 8. – 11.
8.)

Ostatní akce pro děti a mládež
Ostatní propagační, výchovné a vzdělávací akce pro děti a mládež organizované
Východočeskou župou České hasičské jednoty (na tyto akce nebyla čerpána dotace MV CŘ):
 „Hasičské piškvorky“ dne 7. 4. 2018 v Hlinsku – Všestranná vědomostně-dovednostní
soutěž pro děti za účasti sborů ČHJ i SH ČMS.
 „Veřejné pálení čarodějnic“ (propagační akce) dne 30. 4. 2018 v mnoha obcích, v nichž
působí hasičské sbory ČHJ.
 Mezinárodní den dětí 1. 6. 2018 – Jednotlivé hasičské sbory zajišťovali soutěže a další
aktivity pro děti a mládež.
 „Hlinecké šedesátky“ dne 7. 10. 2018 v Hlinsku – Soutěž jednotlivců v běhu na 60 m
s překážkami pro děti. Soutěž je zařazena do ligy okresu Chrudim, v rámci níž soutěží
sbory ČHJ i SH ČMS.

Župní soutěž dospělých

Župní soutěž (základní kolo) v požárním sportu dospělých pořádal hasičský sbor
Podlažice a konala se dne 29. 4. 2018 v Podlažicích. Zúčastnilo se jí 9 družstev mužů a
4 družstva žen. Na základě župního postupového kola vznikla nominace do
Prezidentského kola ČHJ v požárním sportu.
Župní soutěž - dospělí

Župa
Východočeská

Datum konání Místo konání
29. 4. 2018

Počet družstev
mužů

Počet družstev
žen

9

4

Podlažice

VÝSLEDKY:

1. místo
2. místo

Muži
ČHJ Krásné
ČHJ Zaječice

Ženy
ČHJ Hlinsko
ČHJ Zaječice
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3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo

ČHJ Prosetín
ČHJ Hlinsko
ČHJ Přelouč
ČHJ Hlína
ČHJ Podlažice
ČHJ Mokrýšov / ČHJ
Včelákov
ČHJ Mokrýšov / ČHJ
Včelákov

ČHJ Přelouč / ČHJ Podlažice
ČHJ Přelouč / ČHJ Podlažice

Prezidentské kolo ČHJ dospělých
Šlo o postupovou soutěž, na jejímž základě vznikla nominace na Mistrovství České republiky v
požárním sportu družstev ČHJ a MHJ. Prezidentské kolo dospělých pořádal hasičský sbor
Prosetín z župy Východočeské dne 24. 6. 2018 v Prosetíně za účasti 5 družstev mužů.
Nejdříve proběhla disciplína štafeta 4 x 100 m překážek a běh na 100 m na sportovním
stadionu ve Skutči, disciplína požární úrok poté proběhla na hřišti v Prosetíně. Zde se konalo i
závěrečné vyhlášení výsledků. Dle prezenčních listin se soutěže zúčastnilo 43 soutěžících,
9 rozhodčích vč. pořadatelů a 7 ostatních.

Prezidentské kolo - dospělí

Datum konání

Místo konání

24. 6. 2018

Prosetín

Počet družstev
mužů
5

Počet družstev
žen
-

VÝSLEDKY:

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

ČHJ Prosetín
ČHJ Nalžovice
ČHJ Hlinsko
ČHJ Opatovice I.
ČHJ Hubenov

Mistrovství republiky ČHJ a MHJ dospělých
Pořadatelem Mistrovství České republiky v požárním sportu družstev ČHJ a MHJ byla stejně
jako u soutěže mládeže Moravská hasičská jednota. Soutěž dospělých se konala 8. 9. 2018
v Brně. Jednalo se o celostátní soutěž mezi Českou a Moravskou hasičskou jednotou
v požárním sportu dle pravidel požárního sportu v kategorii dobrovolných hasičů. Za Českou
hasičskou jednotu se jí zúčastnila 4 družstva mužů (Prosetín, Hlinsko, Nalžovice, Opatovice I.)
a 3 družstva žen (Hlinsko A, Hlinsko B, Opatovice I).

MČR – dospělí

Datum konání

Místo konání

8. 9. 2018

Brno

Počet družstev
mužů ČHJ
4
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Počet družstev
žen ČHJ
3

VÝSLEDKY:

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo

Muži
ČHJ Prosetín
ČHJ Hlinsko
MHJ Císařov
ČHJ Opatovice I.
ČHJ Nalžovice
MHJ Tišnov
MHJ Hrušky
MHJ Železné

Ženy
ČHJ Hlinsko A
ČHJ Hlinsko B
MHJ Císařov
MHJ Rokytnice
MHJ Křenovice
ČHJ Opatovice I.
MHJ Železné
MHJ Hrušky

Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů (HZS, SH ČMS, ČHJ, MHJ)
Reprezentační družstva ČHJ se také zúčastnila Mistrovství České republiky profesionálních
a dobrovolných hasičů v požárním sportu, pořádané společně HZS a SH ČMS za účasti
reprezentačních družstev ČHJ a MHJ. To proběhlo ve dnech 24. až 26. 8. 2018 v Liberci.
Českou hasičskou jednotu zde reprezentovala sportovní družstva z Prosetína (župa
Východočeská) v mužské kategorii a Hlinska (taktéž župa Východočeská) v ženské kategorii.

Pořádání soutěží pro získání specifických dovedností členů ČHJ
V rámci tohoto projektu se hasičské sbory ČHJ zúčastnily jednotlivých kol soutěží v požárním
útoku v rámci hasičské ligy okresu Chrudim, kterou společně pořádají ČHJ – župa
Východočeská, SH ČMS – okresní sdružení hasičů Chrudim a HZS Pardubického kraje –
územní odbor Chrudim. Hasičská liga probíhala v měsících od května do října 2018. Projekt
byl zaměřen na tělesnou přípravu v rámci soutěží za účelem zvýšení fyzické zdatnosti
a získání specifických dovedností členů ČHJ. Na tento projekt nebyla poskytnuta ani čerpána
dotace MV ČR.

Zpráva o činnosti Muzea ČHJ v roce 2018
Akce pro veřejnost
Městská část Praha 9 ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl. města Prahy, Českou
hasičskou jednotou a Sborem dobrovolných hasičů Praha Miškovice pořádala dne 26. 5. 2018 od 10.00
do 17.00 hodin Den hasičského záchranného sboru v prostoru ulice Nad Kolčavkou. Pro návštěvníky je
připravena ukázka techniky hasičského záchranného sboru, prohlídka muzea české hasičské jednoty a
soutěže pro děti. Prohlídky muzea se zůčastnilo 346 osob.
Hasičské muzeum ČHJ na Kolčavce navštívilo 27. 7. 2018 dvacet dětí a pět vedoucích z příměstského
dětského tábora na Praze 8 v Ďáblicích
15. 9. 2018 Bitva o Pivovar Kolčavka - den otevřených dveří – účast 87 osob
V rámci prováděných školení servisních techniků hasicích přístrojů a hydrantových systému se
s vystavovanými exponáty seznámilo 148 účastníků těchto kurzů.

Stránka 15 z 16

V měsíci dubnu a květnu 2018 byla provedena generální údržba všech sbírkových předmětů
Přírůstky za rok 2018
1 ks prospekt, motorová stříkačka Růžodol, období 1. R, cena 160,- Kč
Finanční hospodaření
Výdaje:
Na pořízení sbírkových předmětů bylo v roce 2018 vynaloženo .
Prostředky na konzervaci, renovaci a údržbu sbírkových předmětů
Reklamní prospekty a vizitky
Pojistné sbírky za rok 2018 činilo
CELKEM výdaje za rok 2018

8 830,- Kč
4 200,- Kč
500,- Kč
25 000,- Kč
38 350,- Kč

Roční zpráva o činnosti České hasičské jednoty za rok 2018 byla projednána a schválena na
zasedání Prezidia ČHJ v Kurné Hoře dne 22. 6. 2019.

V Praze dne 24. 6. 2019

Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph. D.
prezident ČHJ
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