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Všem členům Moravské hasičské jednoty. 
 
 
                                                                                                                

Vážení kolegové a kolegyně, členové a členky Moravské hasičské jednoty,  
 

Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila 
dne 12. března 2020 pro území České republiky „NOUZOVÝ STAV“ po dobu 30 dnů, z důvodu ohrožení 
draví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS Co V-2. Vzhledem k tomu, že se tato opatření 
postupem času rozšířila a neustále se rozvíjejí, rozhodl jsem se, vydat následující opatření, jehož smyslem 
je úprava činnosti Moravské hasičské jednoty v období „NOUZOVÉHO STAVU“: 
 

1. Soutěže v požárním sportu, dovednostní soutěže, soutěže TFA, apod. – jelikož není v současné 
době možné uskutečnit jakoukoliv soutěž v požárním sportu, ruším pro všechny věkové kategorie 
konání všech postupových soutěží v požárním sportu, regionálních soutěží a místní a pohárových 
soutěží v požárním sportu, a to včetně ligových soutěží v požárním sportu. Toto rozhodnutí platí 
také pro všechny soutěže ve všestranné zručnosti, soutěže v disciplínách TFA a dovednostní 
soutěže.  Vzhledem k tomu, že všechny uvedené soutěže jsou jednou ze stěžejních aktivit MHJ, 
předpokládám, že pokud to situace v ČR dovolí, přesune se konání těchto soutěží do podzimních 
měsíců letošního roku. Snahou bude, alespoň uspořádat část postupových soutěží, a to například 
v rozsahu okresních kol, přeboru MHJ v požárním sportu a případně Mistrovství MHJ a ČHJ. To 
stejné platí u soutěží v TFA, kde jistě dojde k omezení Ligy MHJ v soutěžích v disciplínách TFA, 
ale i přes to se budeme snažit alespoň část těchto soutěží uspořádat. Ve stejném duchu bychom 
chtěli realizovat dovednostní soutěže pro mladé hasiče, jako je FIRE DANCE, Branný závod MHJ 
a případně nahradit některou z postupových soutěží jinou halovou soutěží.  

2. Semináře vedoucích mládeže, rozhodčích požárního sportu a ostatní vzdělávací akce – vzhledem 
k tomu, že se uvedené akce pořádají v rámci MHJ zejména v podzimních měsících, předpokládám, 
že se v letošním roce podaří je realizovat.  

3. Letní tábory mladých hasičů – v současné době není jasné, zda dojde k povolení realizovat akce 
tohoto typu a je nutné na vyčkání stanoviska MŠMT a Vlády ČR. Jelikož zde ještě existuje šance 
na možnost uspořádání těchto akcí, dovoluji si Vás požádat o trpělivost. Situaci bedlivě sledujeme 
a jakmile budeme mít nové informace, ihned Vám je poskytneme. Proto prosím, pokud nemusíte 
z nějakých objektivních důvodů tábor zrušit (nutnost úhrady záloh za stravu a pronájem střediska a 
podobně), nedělejte to prosím. Je možné, že po ukončení „nouzového stavu“ budou rodiče 
potřebovat pomoci se zabezpečením dětí a mládeže například z důvodu vyčerpání řádné dovolené 
v období nouzového stavu, a já bych byl velice rád, kdybychom jim v tom mohli jakkoli pomoci.   

4. Výroční sjezd Moravské hasičské jednoty – jelikož se nepodařilo do vyhlášení „nouzového stavu“ 
realizovat některé okresní konference delegátů, stávající termín „Výročního sjezdu MHJ“ 
19.6.2020 se ruší. Jamile bude umožněno realizovat jednotlivé kroky k uskutečnění okresních 
konferencí delegátů, které pak umožní i uskutečnění „Výročního sjezdu MHJ“, budeme Vás o této 
skutečnosti neprodleně informovat, včetně nového termínu konání sjezdu. 

5. Výroční setkání zasloužilých členů Moravské hasičské jednoty – v současné době jsou tato setkání 
zrušena v celém rozsahu.  V případě, že bude možné uvedené setkání realizovat v podzimním 
období, budeme Vás o termínech a způsobu informovat. Dosavadní uhrazené zálohy na uvedená 
setkání budou převedeny do realizace této akce v náhradním termínu. V případě, že by nedošlo 
k realizaci setkání v náhradním termínu, budou zálohy v plné výši vráceny.  
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6. Reprezentace na vrcholových soutěžích v požárním sportu – vzhledem k tomu, že došlo ke zrušení 

společného Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu, které se 
mělo konat v Ostravě, ruší se jakékoliv kroky ve smyslu příprav nominace reprezentačních týmů 
MHJ. 

 
 
 

Vážení kolegové a kolegyně, vážení členové a členky Moravské hasičské jednoty, 
 

jsem si plně vědom, že stávající situace zasáhla do života nás všech, našich hasičských sborů ale především 
také našich rodin a blízkých. Omezení činnosti dobrovolných hasičů nabírá rozměrů, s kterými jsme se asi 
nikdo z nás ještě nesetkali a nemáme s tím žádnou zkušenost. Vše, co se teď děje a vlastně i neděje, bude 
mít zásadní vliv nejen na celoroční činnost Moravské hasičské jednoty jako celku, ale samozřejmě 
především na činnost jednotlivých hasičských sborů. Každá takové omezení má také zásadní vliv na 
čerpání dotačních prostředků od jednotlivých subjektů, a to ať od Ministerstva vnitra ČR, MŠMT ČR, krajů 
a mnoha dalších subjektů. V současné době jednáme o případných možných změnách čerpání těchto 
finančních prostředků a úpravám účelu jejich využití. I když všechny tyto záporné směny nás všechny 
denně trápí, přesto se dobrovolní hasiči semkli a začali přes všechny vlastní problémy pomáhat. Jsem si 
vědom, že řada Vás se ihned zapojila do mnoha akcí, šijete roušky, prostřednictvím svých jednotek 
pomáháte vedením obcí s pomocí při péči o seniory, rozvážíte obědy, nákupy, provádíte desinfekci 
veřejných prostor veřejných prostranství a mnoho dalších, v současné době nutných činností. Za to bych 
Vám všem chtěl ze srdce poděkovat a poklonit se před Vašim nasazením, aktivitou a odhodláním. Vy, jako 
všichni ostatní dobrovolní hasiči jste jasným důkazem, že jsme vždy připraveni plnit smysl hesla na našich 
praporech „Bohu ke cti – bližnímu ku pomoci“.  Za to vše Vám moc děkuji a jsem hrdý na to, že mohu stát 
v čele takového spolku lidí, kterým prostě není okolní svět ukradený. Všem Vám přeji, aby jste celé toto 
nepříjemné období ustáli ve zdraví, a těším se na osobní setkání s Vámi na některé z akcí, které se nám 
v letošním roce snad podaří realizovat. 
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