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1. Hlavní cíle činnosti ČHJ
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.

2. Organizační struktura a členská základna ČHJ
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:
Hasičská župa Povltavská, Hasičská župa Východočeská, Hasičská župa Sionská a Hasičská župa Jana Roháče.
Hasičská župa Podvysocká nemá do dnešního dne dokončenou registraci jako pobočný spolek a existuje pouze
jako neformální uskupení registrovaných Hasičských sborů ČHJ v dané lokalitě.
Hasičská župa Sv. Markéty zanikla 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. Jeden nový hasičský sbor žádá o registraci. Ustavující schůze byla z důvodů přijatých celostátních
opatření odložena.
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 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.
K plnění 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.
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.
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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.

3. Činnost Prezidia ČHJ a plnění dotačních programů
České hasičské jednotě byla pro rok 2020 poskytnuta pouze neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na
základě rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR čj. MV-165262-5/PO-IZS-2019, ze dne 30. 01 2020, na projekt Stabilizace
aparátu spolku, v rámci dotačního programu: Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární
ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost v jednotkách SDH obcí.
Účelem projektu bylo zajištění činnosti jednoho pracovního místa administrativního pracovníka České hasičské
jednoty, jehož úkolem je vedení agendy spojené s celoroční činností ČHJ Pracovní náplní je zejména plnění úkolů
v oblasti vedení agendy ČHJ v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k činnosti ČHJ jako spolku,
zajištění pomoci s vedením agendy župních výborů ČHJ a hasičských sborů ČHJ.
V této souvislosti byly uzavřeny dohody o pracovní činnosti s následujícími osobami: Miroslav Obolecký, Alena
Balánová, Helena Pekarová, Michaela Růžičková, kteří se zároveň stávají členy sekretariátu ČHJ.
V důsledku korona virových opatření bylo zrušeno zasedání prezidia původně svolané na den 22. 3. 2020.
Plánované body byly projednány prostřednictvím sociálních sítí se členy sekretariátu ČHJ, kterými pak byly
tlumočen a dále na jednotlivé župy ČHJ. Byla zpracována a schválena Směrnice České hasičské jednoty k plnění
obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů dle GDPR
Byly zřízeny nové webové stránky ČHJ na kterých jsou zveřejněny schválené interní předpisy a směrnice a a
zveřejňovány další informace prezidia ČHJ.
Byla to především informace o společném memorandu s GŘ HZS a hasičskými spolky, podepsaném 20. 2 2020.
Výzva Prezidia České hasičské jednoty k podpoře úsilí vlády při prosazování jejich opatření pro boj s korona
virem.
Poděkovánívšem hasičským sborům ČHJ, aby se v úzké součinnosti s obecními a městskými úřady aktivně zapojily
do poskytování pomoci seniorům a všem potřebným lidem v místech svého působení, při zajišťování ochranných
roušek, jejich zásobování potravinami a zajišťování dalších nezbytných životních potřeb.
Usnesení Prezidia České hasičské jednoty v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR k projektům přijatým
ČHJ a k organizaci dalších akcí pro rok 2020.
Po projednání v sekretariátu ČHJ byla u příležitosti svátku Sv. Floriána zaslána GŘ HZS ČR zdravice k 20. letům HZS
ČR
Dne 21. 6. 2020 se uskutečnilo v sídle ČHJ řádné zasedání prezidia ČHJ za Účasti 10 členů. Na zasedání byly
projednány následující body:
Roční zpráva o činnosti ČHJ za rok 2019
Příprava plánu činnosti pro 2. pololetí 2020
Příprava aktivu k 30. výročí ČHJ v roce 2020
Zajištění vydání publikace k výročí vzniku ČHJ
Informace o odvolání proti výsledkům kontroly GŘ HZS v roce 2018
Zprávy ze žup a organizační záležitosti
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Stav členské základny
Zástupcům hasičských žup bylo uloženo nahlásit do příštího zasedání prezidia přesné počty členů v jejich sborech,
tj. stav členské základny k 30. červnu 2020. Poslední počty jsou uváděny ke dni konání sjezdu VI. sjezdu ČHJ
v roce 2017.
Na vědomí byla vzata informace náměstkyně prezidenta ČHJ Lenky Růžičkové o tom, že hasičské sbory Poličany,
Neškaredice, Křesetice a Kluky přešly 27. července 2017 pod župu Sionskou. Dále sdělení, že sbory Chrast a Krupá
jsou momentálně bez aktivní činnosti.
Členové prezidia byli dále informováni o neobjektivním postupu GŘ HZS při nepřiznaní dotace ČHJ na projekty
pro rok 2020
V usnesení bylo dále uloženo v návaznosti na vyústění kontroly z GŘ HZS podat správní žalobu na protiprávní
závěry kontrolní skupiny GŘ HZS.
Dále bylo rozhodnuto pokračovat v přípravě slavnostního aktivu, k výročí 30 let trvání ČHJ, v Přibyslavi a zajistit
vydání pamětní publikace, na kterou nebyla přiznána dotace GŘ HZS z jiných zdrojů.
Realizace sportovních soutěží a akcí pro děti a mládež byla ponechána na rozhodnutí jednotlivých žup s ohledem
na konkrétní zdravotní a hygienickou situaci v jednotlivých regionech.
Slavnostní aktiv České hasičské jednoty, při příležitosti 30. výročí jejího vzniku byl svolán dne 20. 8.. 2020
do Metodického centra hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi, na sobotu 10. října 2020 v 10 hodin. Pozváno
bylo 100 delegovaných členů ČHJ a 20 hostů.
V neděli 13. září 2020 od 10.00 hodin v Opatovicích I., č. p. 35 – Pohostinství, se uskutečnilo další zasedání
prezidia ČHJ s následujícím programem:
1. Prezentace a zahájení
2. Příprava scénáře aktivu k 30. výročí ČHJ v Přibyslavi
3. Schválení udělení pamětních medailí
4. Zajištění vydání publikace k výročí vzniku ČHJ
5. Informace o přípravě mapy hasičských sborů
6. Zprávy ze žup a organizační záležitosti
7. Usnesení a závěr
Dne 30. září 2020 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a vyhlášení mimořádného stavu jsem bylo
účastníkům oznámeno zrušení slavnostního setkání České hasičské jednoty k 30. výročí jejího vzniku.

4. Zprávy o činnosti jednotlivých hasičských žup ČHJ za rok 2020
Zpráva o činnosti Hasičské župy Sionské
V roce 2020 stejně jako začátkem každého roku proběhlo v prvním lednovém týdnu zimní soustředění ČHJ Opatovice I v
Kronfelzově. Výroční schůze ČHJ župy Sionské se konala v Červených Janovicích 21.2. 2020 jako setkání nejvyššího
orgánu, kde jsou diskutovány současné problémy, zkušenosti napříč hasičskými tématy a rovněž strategie pro následující
období. V těchto měsících probíhají reprezentační hasičské plesy jednotlivých sborů, kde je nutné vyzdvihnout zejména
XVII. ples župy Sionské, konaný dne 29. ledna 2020, který jako již tradičně organizuje sbor ČHJ v Červených Janovicích.
Mezi další tradiční a veřejností oblíbené plesy je nutné vyzdvihnout rovněž ČHJ Bahno a ČHJ Křesetice. Od 7.února 2020
ještě stihly své zimní soustředění v Deštném v O. h. děti z ČHJ Křesetice. Zimní výlet 8.2. na běžkách s ČHJ Opatovice I.
Vlivem covidových opatření byla většina soutěží zrušena. Proto se na jaře nekonala žádná postupová soutěž, menší
soutěže se začali rozjíždět až na podzim. První soutěž pořádalo SDH Lomec 5.9., z naší župy se zúčastnily sbory ČHJ
Opatovice I. (muži, 2.místo), ČHJ Korotice (muži ¨A¨, ¨B¨, 5 a 6. místo, ženy 3.místo, děti 3.místo). Další soutěží 12.9.
v Močovicích ČHJ Opatovice I. získalo opět 2. místo, 19.9. – ve Vrdech ČHJ Opatovice I 2.místo, ČHJ Korotice téhož dne
v Chlístovicích taktéž 2.místo. Sportovní sezóna byla tímto uzavřená.
ČHJ Štipoklasy ve spolupráci s obcí pořádaly 25.7. volejbalový turnaj a 5.9. Rybářské závody.
Některé sbory se vrhly na obnovu vybavení ČHJ Korotice opatřily výzbroj pro dětské družstvo, ČHJ Červené Janovice
JSDH nové svítilny, s pomocí Nadace Agrofert zakoupen dýchací přístroj, s přispěním Středočeského kraje a dotace
zakoupen nový dopravní automobil, nová CAS 32 od HZS Středočeského kraje.
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Z župy Sionské v oblasti zásahové činnosti je nutné zmínit sbory ČHJ JPO III Křesetice a Červené Janovice. Zásahy těchto
sborů směřovaly zejména k likvidací požárů, odklízení stromů blokujících komunikace nebo ohrožující přilehlé
nemovitosti, odčerpávání vody pro přívalových deštích nebo haváriích kanalizace, dopravní nehody, technická pomoc.
Celkem absolvovaly tyto jednotky v roce 2020 více než tři desítky výjezdů.
Zpráva o činnosti Hasičské župy Jana Roháče
Rok 2020 zahájil HS Zdeslavice pořádáním karnevalu, který se těšil velké účasti hasičů i ostatních návštěvníků.
V tomto měsíci HS Žandov zahájil činnost pořádáním Masopustu. Více než 30 masek šlo s kapelou dům od domu,
medvěd a Ivánek si zatančili s hospodyněmi za zvuku hudby. V každém domě měli pro masky připraveno
občerstvení. Ještě v únoru někteří členové HS Polánka, kteří jsou zařazeni do JPO 3 Malešov, aktivně pomáhali při
likvidaci spadlého
stromu v obci Košice. Použili dostupnou techniku a vybavení k likvidaci havárie. V březnu za mimořádných
opatření svolal starosta župy Josef Náhlovský Výroční členskou schůzi Župy Jana Roháče. Účast byla vzhledem k
nákaze Covidem 19 menší, ale všichni starostové sborů, zajistili informovanost svých členů. Duben začal
výjezdem a pomocí při požáru chaty v obci Vidlák -Černíny. Požár se podařilo zlikvidovat, avšak objekt shořel do
základů. Vznikla pouze materiální škoda, účastníci se nezranili. Ještě jednou museli naši členové vyjet k požáru
komína rodinného domu v obci Malešov.
HS Žandov také čistil les, pálil roští pro novou výsadbu lesa na Žandově. I hasiči Zdeslavic pomáhali obci
Chlístovice s čištěním lesa pro nové stromky.
Květen začal ve všech sborech kontrolami has. techniky a výstroje a úklidem v okolí has .zbrojnic. HS Polánka se
dočkal nové fasády has. zbrojnice.
Hasiči Zdeslavic prováděli selekci obilí pro místní ZD Chlístovice. V červnu uspořádali pochod-Šipkovanou pro děti
i dospělé.
A o prázdninách ještě zorganizovali a pořádali Sraz Rodáků a zakončili jej Anenskou poutí. Srpen byl náročný pro
členy Polánky, protože pomáhali při 2 požárech v okolí
a 2 zatopených sklepích rodinných domů v Kutné Hoře. I při požáru nákladního auta na poli u Onomyšle pomáhali
kontrolovat požár, aby se nerozšířil na celé pole obilí.
19.září se na Žandově konal Den s hasičem u rozhledny Na Březině.Za pěkného počasí plnily děti úkoly na
několika stanovištích odměnou jim byly medaile, diplomy, drobné dárky
a sladkosti. Hasiči ze Zbraslavic přijeli s vysokozdvižnou plošinou a Zdeslavice a Chlístovice přijeli ukázat svou
techniku. Zakončením dne byla ukázka hašení požáru, které si mohli se členy sborů děti vyzkoušet. HS Zdeslavice
v říjnu pracoval na přípravě pozemku pro víceúčelové sportoviště v obci.
V listopadu všechny naše sbory zkontrolovali techniku a výstroj a připravili na zimu. Prosinec začal pro hasiče
Polánka 3 výjezdy k likvidaci spadaných stromů na silnici.
Zdeslavice uspořádaly Rozsvěcení vánočního stromu v obci za velké účasti dětí a dospělých.
Zpráva o činnosti Východočeské župy ČHJ
Na úseku práce s dětmi a mládeží
Ve dnech 12. a 13. června 2020 bylo v Bítovanech proškoleno 8 vedoucích mládeže, a to z hasičských sborů
Hlinsko, Zaječice, Prosetín, Podlažice a Přelouč. Školení zahrnovalo mimo jiné témata jako činnost trenéra,
pojištění a úrazy, dokumentaci kolektivu mladých hasičů, volnočasové aktivity a hry, zdravovědu a základy první
pomoci, psychologii a pedagogiku. Zakončeno bylo praktickou částí.

Odpoledne plné her, zábavy a adrenalinu pro děti
Toto odpoledne chtěl hasičský sbor Prosetín původně uspořádat na přelomu května a června, ale první vlna
koronavirové pandemie to nedovolila. Proto byl zvolen náhradní termín, a to 4. července 2020 (místo tradiční
fotbalové show, kterou v roce 2020 SK Sokol Prosetín nepořádal). Hned u vstupu každé dítě obdrželo na uvítanou
sladkost a po celou dobu akce byla limonáda a nanuky zdarma. Pro děti hasiči připravili několik soutěžních
disciplín ve třech věkových kategoriích. Aby i nejmenší děti nepřišly zkrátka, měly k dispozici dětský koutek, který
měl obrovský úspěch, a plyšáci, kteří v něm byly pro ty nejmenší, si do posledního našly svého nového majitele.
Některé soutěže byly s hasičskou tématikou, přičemž do stříkání džberovkou byli zapojeni i rodiče. Kromě plnění
disciplín mohly děti vyzkoušet i malování na obličej. Mezi soutěže byly vloženy též praktické ukázky Městské
policie Skuteč s výkladem od jejich velitele. Další ukázkou byla záchrana a oživení osoby z hořící garáže za použití
dýmovnic a dýchací techniky v podání prosetínských hasičů. Zlatým hřebem byla bohatá tombola pro děti, ve
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které byly díky štědrým sponzorům skvělé ceny, jako např. notebook, jízdní kolo, mobilní telefon, skateboard,
spousta deskových her, hokej „Stiga“ a další. Této akce se zúčastnilo 230 soutěžících dětí. Po celou dobu se o
dobrou zábavu staralo také duo klaunů.

Stavební brigáda na táborové základně
V prvním srpnovém týdnu roku 2020 vyrostla na táborové základně ve Svratouchu, kde hasičský sbor Hlinsko
pravidelně pořádá letní dětské tábory, nová dřevěná stavba, která nahradila původní zchátralý objekt. Právě
z důvodu havarijního stavu staré dřevěné kuchyně, která již nesloužila svému původnímu účelu, bylo rozhodnuto
starý objekt zbourat a na jeho půdorysu postavit novou dřevěnou stavbu, jež bude sloužit jako sklad stanů
s podsadami a dalšího technického vybavení pro potřeby táborové základny.
Původní objekt byl téměř padesát let starý a zub času se na něm značně podepsal. Hrozilo, že další zimu by již
pod tíhou sněhu nevydržel a zbortil se, neboť staré trámy už místy chyběly a střecha byla prohnutá. Materiál na
stavbu uhradilo město Hlinsko, práci poskytli zcela zdarma dobrovolní hasiči z České hasičské jednoty Hlinsko.
Jejím členům a příznivcům se přitom podařilo postavit celou stavbu za pouhých šest dní. V sobotu, kdy dorazili na
místo, zde stál ještě původní objekt. Když pak v pátek končili s posledními pracemi, na stejném místě stál již zcela
nový dřevěný objekt o rozměrech 8,5 × 3,5 m dosahující 3m výšky.
Všem, kteří se na stavbě podíleli (včetně kuchyně) patří velké poděkování, neboť odvedli obrovský kus práce.
Věříme, že zbudovaná stavba bude dobře sloužit další desetiletí, tak jako ta předchozí. Kromě výše uvedených
stavebních prací rovněž v minulosti v rámci údržby této základny odpracovali hasiči z ČHJ Hlinsko pro město
mnoho brigádnických hodin. Nadto každoročně staví a bourají na této základně stany s podsadami.

Ostatní akce pro děti a mládež
Hasičský sbor Podlažice pro děti zorganizoval dne 5. června 2020 návštěvu Hasičského muzea v Kočím.

Na úseku fyzické příprava y soutěží v požárním sportu
Jako jeden z mála uspořádal hasičský sbor Prosetín noční soutěž v požárním útoku a zároveň první kolo „Summer
Night Cupu“, a to v pátek 24. července 2020. Soutěže se zúčastnilo 33 hasičských družstev.

Župní soutěž Východočeské župy ČHJ v požárním sportu dospělých pořádal hasičský sbor Hlinsko a konala se dne
6. září 2020 na tréninkovém fotbalovém hřišti v Hlinsku – Olšinkách. Zúčastnilo se jí celkem 7 družstev ČHJ, z toho
5 družstev mužů a 2 družstva žen. Při slavnostním nástupu pozdravili soutěžící starosta města Hlinska Miroslav
Krčil, radní Pardubického kraje Pavel Šotola a předseda kontrolního výboru Pardubického kraje Miloš Akerman.
Soutěžilo se v disciplíně požární útok. Pořadí bylo následující. V kategorii muži: 1. ČHJ Hlinsko, 2. ČHJ Prosetín, 3.
ČHJ Mokrýšov, 4. ČHJ Přelouč, 5. ČHJ Hlína. V kategorii ženy: 1. ČHJ Hlinsko, 2. ČHJ Přelouč.

Spolu se župní soutěží se v neděli 6. září 2020 v Hlinsku uskutečnil jubilejní 20. ročník tradičního
Memoriálu Michala Denka. Jelikož byla pro tento rok Liga okresu Chrudim v požárním útoku zrušena, proběhla
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soutěž pouze jako pohárová. Přesto se do Hlinska rozhodlo přijet 25 mužských a ženských družstev (z ČHJ i
SH ČMS), která zde zápolila v požárním útoku. Putovní pohár Michala Denka si odvezli, tak jako loni, opět muži z
SDH Zbožnov, na druhém místě se umístili hasiči z SDH Morašice, kteří získali stříbro i v loňském roce, a třetí byl
SDH Skuteč. Domácí sbor ČHJ Hlinsko dosáhl na šesté místo. Mezi ženami kralovaly hasičky ze Skutče, které si
zajistily první místo. Druhé byly ženy z SDH Brčekoly a na bronzovém místě se umístil SDH Slatiňany. Hlineckým
ženám letos patřilo páté místo.

Ostatní společenské a veřejně prospěšné akce
Hasičský sbor Zaječice uspořádal koncem ledna roku 2020 tradiční hasičský ples. Na jaře pak hasiči zorganizovali
sběr kovového odpadu. Tradiční soutěž ve vaření kotlíkových gulášů se podařilo uskutečnit na podzim roku 2020.
Zajímavostí hasičského sboru Hlína je aktivní sběr starého papíru pro obec. V roce 2020 odevzdali hasiči do
sběrných surovin celkem 3 580 kg kartonového papíru.

Zapojení HS Východočeské župy ČHJ do pomoci poskytované v rámci boje proti šíření Covid-19:
ČHJ Hlinsko
Sbor poskytoval pomoc prostřednictvím JSDHO. Hasiče nejdříve čekala první vlna rozvozu roušek pro obyvatele
města, poté bylo započato s první dezinfekcí veřejných prostranství, a to polikliniky, autobusového nádraží,
zastávek a bankomatů. Mezi místa, která byla dobrovolnými hasiči pravidelně dezinfikována, byly od dubna
zařazeny i vstupní prostory bytových domů včetně výtahů. Následoval rozvoz dezinfekčních prostředků (později
též roušek a respirátorů zakoupených městem) obyvatelům města Hlinska a spádových obcí. Dále byly nasazeny
dva generátory ozónu, pomocí nichž byly dezinfikovány budovy mateřských i základních škol, polikliniky a další
budovy. Samozřejmostí byla ozonizace objektů města nebo složek IZS a jejich vozidel. Během prázdnin byla
pravidelně prováděna též ozonizace táborové základny ve Svratouchu. Převážnou část členů JSDHO tvoří členové
ČHJ.
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ČHJ Prosetín
Sbor prostřednictvím JSDHO prováděl dezinfekci prostor a distribuci roušek.
ČHJ Zaječice
Sbor prováděl během opatření dezinfekci vytypovaných míst v obci (zastávky veřejné dopravy, kontejnery na
odpad). Dezinfekce byla prováděna každou středu a neděli prostřednictvím JSDHO.
ČHJ Včelákov
V rámci jednotky městyse prováděli členové ČHJ dezinfekci veřejných prostranství, zastávek autobusů, sběrných
míst a veřejných budov. Všichni členové JSDHO jsou členy ČHJ.
ČHJ Podlažice
Sbor poskytoval pomoc prostřednictvím JSDHO, přičemž se jednalo o pomoc seniorům ve formě zavážení
potravin a vyzvedávání léků. Dále sbor zásoboval lékaře ochrannými prostředky (roušky, respirátory, obleky a
štíty). Do dnešních dnů členové sboru pomáhají s rozvozem a doprovodem seniorů na očkování proti Covid-19.
ČHJ Přelouč
Sbor prostřednictvím JSDHO prováděl dezinfekci veřejných míst.
Do pomoci se zapojilo i mnoho dalších sborů, zejména prostřednictvím jednotek obcí, kteří však nezaslaly o této
činnosti podrobnější informace. Zde je na místě poděkovat všem členům ČHJ, zejména členům jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí z řad ČHJ, kteří se v úzké součinnosti s obecními a městskými úřady aktivně zapojili do
poskytování pomoci související s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR.

Zpráva o činnosti Hasičské župy povltavské
Výroční valná hromada župy povltavské se konala 21.2.2020 od 19:00 hodin v hostinci „Na rozcestí“ v
Drevníkách. Průběh byl zcela standardní, vyhodnocení uplynulé sezony 2019, plánování a přípravy župního života
2020, poděkování nejaktivnějším členům, zprávy členů vedení župy, zprávy ze sborů, zpráva finanční, přednesená
novým hospodářem župy, panem Pavlem Burianem ze Županovic.
Župní ples, jako vyvrcholení společenského života župy se konal 9.3.2020 ve společenském sále kulturního domu
v Drevníkách. Plesu se zúčastnilo 110 platících členů župy a hostí, všichni spokojeni.
3. 14.3.2020 byla státními orgány uzavřena veškerá restaurační a společenská zařízení a s následnými opatřeními
tak v podstatě veškerý župní život na dlouho utichl. Od této chvíle, na základě vládních opatření, župa Povltavská
žádný společný program neorganizovala. Veškeré aktivity vykonávané našimi členy od této chvíle byly zcela
individuální, spolkové, bez župní koordinace. Požární sport v roce 2020 vzhledem k epidemiologické situaci nebyl
vůbec organizován, soutěže neprobíhaly. Aktivita dětských sborů v roce 2020 v podstatě utichla. I přes omezené
podmínky zůstala řada sborů aktivních. Činnost jednotlivých sborů:
ČHJ HS Nalžovice
V lednu 2020 brigáda pro Obecní úřad - vysekávání křoví u silnic.
24.1. hasičský ples v pohostinství na Chlumu
22.2. Dětský karneval
V květnu sběr železa.
V létě pořádání obecní zábavy, setkání rodáků-zajištění občerstvení.
Pořádání dvoudenního závěrečného kola Brdské ligy 2020 - soutěž v požárním sportu, účast přes 30 družstev
denně.
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Akce výjezdové jednotky za r. 2020 - JPO3 Nalžovice:
10. 2., 10.2., 2.5 - výjezdy odstranění stromů z vozovky Cholín, Nalžovice, Nalžovice - Hluboká
23.6. - Nalžovice propad stropu v rodinném domě - následně v dalším týdnu výpomoc se stěhováním, úklidem
suti atd.
27. 6. - požár JZD Dublovice - technika
20. 7., 2.8., 26. 8. - odstranění stromů z vozovky Hluboká, Křepenice, Cholín
4. 12. - odstranění mastné skvrny komunikace Kňovice
6. 12. - odstranění stromu přes komunikaci Křepenice
CHJ HS Libčice
18.1.2020 poprvé v zasedací místnosti hasičské zbrojnice.
25.1.2020 výroční valná hromada mládeže, opět za hojné účasti děti i rodičů.
29.2.2020 karneval pro děti
Příměstský tábor v Libčicích – Olympiáda 2020
Proběhl ve dnech 6.7.2020 – 12.7.2020. Dětí se účastnilo 18. Téma letošního příměstského táboru byl Olympiáda
2020, na upomínku toho, že skutečná olympiáda nebyla pořádána kvůli pandemii COVID -19.
Děti po celý týden soutěžily v disciplínách s hasičskou tématikou. Nejoblíbenější soutěž byla v jednotlivcích při
běhání na 60 m s překážkami a v uzlové štafetě.
Soutěž Stará Huť
Soutěž ve Staré Huti proběhla dne 8.8.2020, dopoledne soutěžily děti, odpoledne dospělí.
Soutěž v Novém Kníně 28.9.2020 byla pro rok 2020 úplně poslední akcí.

ČHJ HS Křepenice
18.1.2020 Hasičský ples
22.2.2020 Maškarní bál
12.2.2020 Likvidace padlé lípy (bouře Sabina)
8.9.2020 Počepické šedesátky starší i mladší žáci.
9.9.2020 Počepický pohár starší žáci
13.9.2020 Memoriál Jaroslava Zajíčka ve Sloupu
29.8.2020 Noční soutěž v Novém Kníně Muži
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ČHJ HS Příbram
8-10.5.2020 distribuce informačních letáků COVID do poštovních schránek občanům města Příbram (spolupráce
s MěÚ Příbram)
15.8.2020 jednodenní akce "Search and rescue 2020 restricted" soutěžní setkání psovodů záchranných psů,
lokalita akce Jince.
Spolupráce s PČR při pátrání po pohřešovaných osobách (spolupráce i s ostatními kynologickými organizacemi
napříč celou ČR):

15.2.2020 Březnice
24.3.2020 Štěchovice
5.4.2020 Jílové u Prahy
27.4.2020 Teplice
6.8.2020 Strašice
19.8.2020 Brandýs nad Labem
30.10.2020 Kamenice (SčK)
14.11.2020 Příbram
26.11.2020 Lužná u Rakovníka
4.12.2020 Říčany
Všechny sbory povltavské župy se podílely na distribuci ochranných prostředků a pomoci s nákupy seniorům a
ostatním potřebným v nejtěžší době vládních omezení.
Sborové aktivity se omezily na sběry železného šrotu, úpravy obcí a spolupořádání letních odpočinkových aktivit
pro spoluobčany.

Informace o činnosti Muzea ČHJ v roce 2020
Akce pro veřejnost
V rámci „protikovidových „opatření byla prohlídková činnost pro veřejnost v muzeu utlumena a byla prováděna
pouze nezbytná údržba prostor a exponátů.
Badatelská činnost, spolupráce a zastoupení v komisích
Exponáty a archiválie muzea byly použity v rámci vydání publikace „Zásobování požární vodou, která je
v současné připravena k tisku. Dále byla připravována publikace k 30. výročí ČHJ pod názvem 30let hasičského
spolčování.
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5. Informace o hospodaření ČHJ
Svoji činnost financuje z několika základních zdrojů. Hlavním zdrojem jsou členské příspěvky, podpora obcí,
dotace územně samosprávních celků a dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím MV ČR. Dalšími zdroji jsou
případné sponzorské dary. Ústředně přidělení prostředky jsou prezidiem ČHJ rozdělovány na podle podílu na
plnění jednotlivých dotačních titulů na hasičské župy a sbory, které jejich plnění zajištují.
České hasičské jednotě byla pro rok 2020 poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na základě
rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR čj. MV-165262-5/PO-IZS-2019, ze dne 30. 01 2020, na projekt Stabilizace aparátu
spolku, v rámci dotačního programu: Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany,
jejichž členové vyvíjejí činnost v jednotkách SDH obcí.
Účelem projektu bylo zajištění činnosti jednoho pracovního místa administrativního pracovníka České hasičské
jednoty, jehož úkolem bylo vedení agendy spojené s celoroční činností ČHJ. Pracovní náplň tvořilo zejména plnění
úkolů v oblasti vedení agendy ČHJ v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k činnosti ČHJ jako
spolku, zajištění pomoci s vedením agendy župních výborů ČHJ a hasičských sborů ČHJ.
Celková částka dotace na tuto činnost činila 400 000 Kč a byla čerpána v souladu s identifikátorem a cílem plnění
projektu v rozsahu jednoho přepočteného plného pracovního úvazku formou dohod konaných mimo pracovní
poměr.
Roční zpráva o činnosti České hasičské jednoty za rok 2020 byla projednána a schválena na zasedání Prezidia ČHJ
dne 20 .6.2021.

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

Přílohy:
- Příloha k účetní závěrce sestavená ke dni 31. 12. 2020
- Rozvaha ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2020
- Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. 12. 2020
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