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Vá�ené hasièky a vá�ení hasièi.
Konec roku 2018 se pøekulil a u� bude pomalu konèit 1. ètvrtletí toho leto�ního. Rok 2018 byl ji� ètvrtým
rokem po V. sjezdu SH ÈMS a pro na�i okresní organizaci byl opìt naplnìn nelehkými úkoly, jako byly
roky pøedcházející. Ani ten leto�ní rok nebude jednoduchý. Stále platí pro dobrovolné hasièe heslo

, a proto se i na�e èinnost zamìøuje pøedev�ím na rozvoj fyzické a
psychické kondice na�ich èlenù a mladých hasièù, i kdy� i spoleèenské dìní nesmí zùstávat stranou. Mimo
jiné budeme závìrem roku hodnotit svoji práci za celé volební období a volit do svého èela nová vedení.
Své slovo úvodem bych chtìl opìt zaèít hodnocením práce za uplynulý rok. Rok 2018 byl pro Sdru�ení
hasièù ÈMS okresu Èeský Krumlov rokem ve znamení hesla .
Na�e okresní sdru�ení mìlo v loòském roce dokonèit výmìnu èlenských prùkazù a tím upøesnit èlenskou
základnu v centrální evidenci, která má slou�it nejen ke stanovení pøesného poètu èlenù v jednotlivých
SDH, ale i k evidenci èinnosti jednotlivých èlenù, jejich vyznamenání, vykonávaných funkcích a dosa�ené
vzdìlání v oblasti po�ární ochrany. Bohu�el liknavostí pøedstavitelù SDH se nám tento stì�ejní úkol
loòského roku nepodaøilo naplnit, proto�e mnozí pøedstavitelé zaèali projevovat zájem o nové prùkazy a�
koncem mìsíce listopadu. To se u� pøes ve�kerou snahu stihnout nedá. Problémem se stalo i vlastní
pøedávání hotových prùkazù, proto�e díky platnému naøízení GDPR se nesmí tyto doklady rozesílat po�tou.
Obdobný problém nastal pøi plnìní trvalého úkolu, kterým je zasílání pøehled o majetku a závazcích daného
roku, který stanovili na loòském jarním shromá�dìní pøedstavitelù SDH do 31. kvìtna 2018. Poslední
pøehledy jsem shánìl koncem mìsíce prosince a jen taktak byl splnìn poslední termín zaslání Mìstskému
soudu v Praze. Bylo v�ak stanoveno, �e pøehledy budou zasílány prostøednictvím OSH. Èím se v�ak èlenové
OSH provinili, �e byli takto potrestáni, nevím. Naopak se na�li nìkteøí pøedstavitelé, kterým se zdá
opìtovné upozornìní na neplnìní základních povinností �buzerací�. Asi bude nutné pøistoupit k urèitým
opatøením, a to odeslání podkladù bez tìchto sborù a pøípadné následky si ponesou tyto sbory sami, proto�e
jsou samostatnými právnickými osobami.
Po ukázkách, jak umíme dobøe zorganizovat krajské soutì�e v po�árním sportu mu�ù, �en, dorosteneckých
kolektivù a na krajské úrovni celostátní hry Plamen v roce 2016 a setkání zaslou�ilých hasièek a hasièù a
jejich doprovodu v roce 2017 ve mìstì, které je krásné nejenom z historického hlediska, ale je i sídlem
na�eho okresního sdru�ení, se nám v roce 2018 tolik nedaøilo. Myslím si, �e to v�ak není vinou èlenù OSH,
ale mnohdy �patnou komunikací ze strany pøedstavitelù SDH.
Tím nemám na mysli jenom starosty SDH, ale v�echny funkcionáøe sborù a jejich vzájemnou komunikaci
mezi sebou a mezi SDH a èleny VV OSH. Obèas se z nìkterých SDH ozývají hlasy, proè jsou vlastnì
organizováni ve Sdru�ení hasièù Èech, Moravy a Slezska, ale pøitom zapomínají, �e jejich pøedchùdci sbory
zakládali, aby pomáhali svým spoluobèanùm nejen pøi likvidaci mimoøádných událostí, ale aby byli i
nositeli kulturních tradic i zábavy. Vìøím, �e si pøi své èinnosti najdou to, co je bude bavit, naplòovat a bude
ku prospìchu v�ech.
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V roce 2016 byla provedena tzv. pøeregistrace základních organizací SH ÈMS, neboli sborù dobrovolných
hasièù na podspolky. V souèasné dobì by mìla být dokonèena výmìna èlenských legimací. Pokud nastanou
nìjaké problémy, je potøebné, aby se pøedstavitelé SDH ozvali s VV OSH, aby bylo mo�né tyto problémy
øe�it.
Po podání posledního hlá�ení za rok 2018 má okresní organizace má 52 SDH s 2.486 èlenkami a èleny
vèetnì mladých hasièù a dorostu.
V souèasné dobì se pøipravují postupové okrskové soutì�e, okresní kola v celostátní høe Plamen a soutì�e
v po�árním sportu a jistì i pohárové soutì�e dospìlých i mladých hasièù. Od roku 2016 se do centrální
evidence zaèaly vyznaèovat k jednotlivým úèastníkùm soutì�í z øad èlenù SH ÈMS úèasti na tìchto
soutì�ích buïto sportovec v soutì�ích nebo aktivní sportovec. Pokraèovalo to i v roce 2017 a 2018, a bude
to pokraèovat i v roce leto�ním. Bohu�el v leto�ním roce pøibyla pro sbory dal�í nová povinnost, tou je
zasílání registraèních listù sportovních oddílù kvùli vyhlá�eným dotacím z ministerstva �kolství. Dal�í
povinnost pro okresní výbory.
V leto�ním prvním èísle Hasièského zpravodaje bych si pøál, abychom v roce 2018, spoleènými silami
v�echny úkoly, které jsou na nás, na celou okresní organizaci, jejími� souèástmi jste i Vy ve sborech
dobrovolných hasièù, zdárnì zvládli. Dovolte mi, abych toto nám v�em popøál i na závìr prvního leto�ního
úvodníku.

 � starosta OSH Èeský Krumlov

18.10.1945  28.2.2019
Bratr Jaroslav Plánský byl èlenem SDH Lhotka od roku 1961. V domovském
SDH zastával funkci jednatele a kronikáøe. Byl zapisovatelem okrsku Køem�e a
od roku 2005 èlenem Okresní revizní rady OSH Èeský Krumlov.
Dvì volební období byl zastupitelem Mìstského úøadu Køem�e za osadu
Lhotka.
V roce 1977 bylo br. Plánskému udìleno Èestné uznání SDH, v roce 1980 pak
Èestné uznání OSH.  V roce 1981 obdr�el Medaili Za pøíkladnou práci
a v roce 1995 Medaili Za zásluhy.

Èest jeho památce.

Je�tì není hotovo...
Evidence a výmìna èlenských prùkazù SDH je�tì stále není dokonèena. Posunuli jsme se sice o nìco dál,
ale do úspì�ného konce je�tì stále nìco málo chybí. Tak�e bych ráda apelovala na v�echny, kteøí vìdí, �e
mají restík, aby se ozvali ohlednì zkontrolování výpisu z evidence, který po�lu mailem. Pak mù�eme øe�it
jednotlivé chyby a dokonèit tisk prùkazù.
Pøípadné zmìny ve sborech a nové èleny prosím posílejte starostovi OSH a v kopii na mail:
sipkova.ruzenka1@gmail.com
Od kvìtna 2018 platí nové evropské naøízení �GDPR�. Od tohoto data je nutné nové èleny pøihla�ovat na
nových formuláøích pøihlá�ek. Ty lze stáhnout na https://www.dh.cz/index.php/gdpr/609prihlaskaclena.
Zároveò je najdete v pøíloze HZ 4/2018.
Nakonec bych ráda podìkovala za spolupráci Vám v�em, kteøí jste se aktivnì zapojili do tohoto procesu
�výmìny�.  Doufám, �e v pøí�tím zpravodaji u� budu moci napsat, �e máme hotovo.

Za OSH Èeský Krumlov Rù�ena Lep�ová
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Sbor dobrovolných hasièù Hubenov byl zalo�en v roce 1961. V té dobì mìl pouze gará� pro jediné vozidlo
s pøívìsným vozíkem PPS 12 a nic víc. A� pøed 10 lety do�lo k roz�íøení zbrojnice o tolik potøebné sociální
zaøízení a malou klubovnu. V leto�ním roce byla ukonèena oèekávaná pøístavba druhé gará�e pro novìj�í
zásahový cisternový vùz. Tím se obmìòuje vozový park. Za staøièkou CAS 706 RTHP ( rok
výroby 1973 ) ji� mù�e vyjí�dìt vozidlo CAS Liaz  100 ( rok výroby 1990). Èlenové SDH Hubenov tímto
dìkují Mìstu Kaplice, které realizaci roz�íøení hasièské zbrojnice zajistilo a to nákladem 1,5 mil. Kè. Na
uskuteènìní akce se podíleli starosta Mìsta Kaplice Pavel Talíø, p. Putzerová, ing. Ota Koøínek, p. Kadiè a
stavební f. Bína Vele�ín.
   Motorem èinnosti SDH Hubenov je její zásahová po�ární jednotka. Ta je zaøazena do kategorie výjezdu
JPO III a její èleny bych Vám rád pøedstavil: Josef Bazso � velitel jednotky, Michal Auer � velitel dru�stva
a strojník, Martin Luk� � strojník, Mi�ka Radek � strojník, Miroslav Ivaniè �strojník. Dal�ími èleny
jednotky jsou Jan Zeman, Marie �i�ková, Radek Schwarz, Franti�ek Hesenseidl, Jaroslav Popluhár, Matìj a
Ondøej Mareèkovi. V�ichni èlenové jednotky nejsou z obce Hubenov, ale v pøípadì výjezdu k po�áru
spìchají z obcí Blansko, D. Dvoøi�tì a �ïár. Za období roku 2018 mìli hubenov�tí hasièi 12 výjezdù.
V leto�ním roce ji� zasahovali u po�áru rodinného domu v obci Ro�mitál na �umavì a dále u po�áru
pneumatik v lokalitì Kaplice nádra�í. Èlenové zásahové jednotky v rámci dobré spolupráce se svým
zøizovatelem oèekávají, �e Mìsto Kaplice vybuduje v dal�í etapì ve stávajících prostorách hasièské
zbrojnice sprchy a umývárnu, na které se pøi leto�ní dostavbì . Po návratu ze zásahu u
po�áru je nezbytné a normální se umýt a pøevléct se zpìt do civilního obleèení.
  Co øíci závìrem. Nìjak se pøi tìch na�ich hodnoceních zapomíná na osobu, která øídí a stará se dlouhá léta
o chod dobrovolných hasièù v Hubenovì. Jedná se o starostu SDH p. Václava Luk�e, skromného a
obìtavého èlovìka. V�ichni jsme si u této osoby zvykli a zároveò oèekáváme, �e musí mít èas v�dy
vyslechnout ka�dého, umìt se správnì rozhodnout a zaøizovat a zaøizovat, jako by ani nemìl svoji rodinu,
svoje starosti. Proto mu právem patøí dík za v�e, jak to zvládá celých 20 let. Pøeji za v�echny stálé zdraví.

                                                                                            Kuèera Zdenìk, èlen SDH Hubenov

Starosta SDH p. Václav Luk� a èlenové JSDH pøi slavnostním otevøení pøístavby zbrojnice v únoru 2019

Spoleèné taktické cvièení okrsku na skládku komunálního odpadu v Bukovsku
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Masopustní strom Ro�mitál na �umavì
23.2.2019  foto Radek Schwarz

Besednice  23.2.2019  foto 1. 2. Michaela Syrovátková

Zimní tréninky mladých hasièù v Besednici

Bene�ov nad Èernou 2.3.2019  foto Mgr. Pavel Ptáèek
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 tentokrát do Èeského Krumlova k medvìdùm a do bazénu.

Vyrá�íme od Èeskobudìjovické brány a i kdy� trochu pr�í, tì�íme se na trdelník.

V medvìdím pøíkopu posloucháme zajímavé povídání pana Èerného nejen o Marii Terezii (souèasném
jediném medvìdu v Èeském Krumlovì), ale i o ostatních medvìdech, kteøí zde byli odchováni.

Bìhem dopoledne se vyèasilo a po de�ti ani
památky.
Pro�li jsme se tedy je�tì po zámeckých nádvoøích
a plá��ovém mostì èeskokrumlovského zámku,
odkud je krásná vyhlídka na mìsto. Procházkou
kolem opravených klá�terù jsme se vrátili zpìt
na parkovi�tì.  Tady je�tì malá svaèinka pøed
náv�tìvou plaveckého bazénu. Dvì hodiny utekly
jako voda a pak u� jen obèerstvení, proto�e nám
docela vyhládlo. Vyrá�íme domù a sezóna mù�e
zaèít.

MH Bene�ov nad Èernou
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Vá�ení ètenáøi,
  topná sezona je témìø u konce a hasièi opìt museli vyjí�dìt k po�árùm komínù. Ka�dý rok v
prùbìhu topné sezóny dochází k nìkolika po�árùm, které jsou zapøíèinìny zanedbáním údr�by komínù,
nesprávným pou�íváním tepelných spotøebièù, nebo nedodr�ováním zásad bezpeèného provozu topidel.
Proto by nikdo nemìl podceòovat údr�bu a mìl by si nechávat pravidelnì èistit komíny a kontrolovat
topidla. Koneckoncù je to i na�e povinnost.  Jde o povinnosti na úseku po�ární ochrany pøi provozování
komínu, kouøovodu (dále jen �spalinová cesta�) a spotøebièù paliv. Jak je uvedeno v provádìcím pøedpisu
k zákonu è. 133/1985 Sb., o po�ární ochranì ve znìní pozdìj�ích pøedpisù  naøízení vlády è. 91/2010 Sb.,
o podmínkách po�ární bezpeènosti pøi provozu komínù, kouøovodu a spotøebièù paliv v § 1:
�Ka�dý si musí poèínat tak, aby pøi provozu komína, kouøovodu a spotøebièe paliv nedocházelo ke vzniku
po�árù.�
  Je dùle�ité si uvìdomit skuteènost, �e neprovedením kontroly a èistìním spalinové cesty sice lze
�u�etøit�, ale následky, které vznikají po po�áru komínu, jdou v lep�ím pøípadì do øádu desítek tisíc korun, a
co je hor�í, bývají i pøíèinou ohro�ení �ivota a zdraví.
  Dále je nutné vìnovat pozornost osobì, která Vám èi�tìní a kontrolu provádí. Není vhodné hledìt
jen na finanèní stránku vìci, ale hlavnì na kvalitu odvedené práce.

Kontrolu a èi�tìní mohou provádìt: odbornì zpùsobilé osoby, které jsou dr�itelem �ivnostenského
oprávnìní v oboru kominictví. Zjednodu�enì øeèeno se jedná o osoby, které mají v �ivnostenském listu
èinnosti kominictví.

které
vznikly od komínù nebo topidel. �kody na majetku pøesáhly stovky tisíc korun. Vìt�ina tìchto po�árù byla
zpùsobena zanedbanou údr�bou komínových tìles ze strany majitelù objektù. Nejèastìj�í pøíèinou vzniku
tìchto po�árù byly saze v komínì, které se vznítily v dùsledku prùniku jisker z topidla nebo vlivem rychlého
nárùstu teploty pøi topení.
  Závìrem je vhodné zmínit, �e HZS Jihoèeského kraje je vìcnì a místnì pøíslu�ným orgánem státní
správy v øe�ené problematice a v pøípadì zanedbání povinností provádìní revizí, kontrol a èi�tìní
spalinových cest jsou po po�árech spalinových cest ukládány nemalé finanèní sankce. Nelze v�ak
opomenout i skuteènost, �e v pøípadì poji�tìní objektu mohou být po�kození ze strany poji��ovny finanènì
kráceny za neplnìní svých povinností.

por. Bc. Michal Jùzko, ÚO HZS Èeský Krumlov
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Hasièi Vele�ín
5.1.2019 v noci minutu po pùl páté byla
jednotka povolána na technickou pomoc 
odstranìní stromu padlého pøes celou �íøi
silnice III/1567 vedoucí z Vele�ína do Sv. Jana
nad Mal�í zhruba 2km od Vele�ína. Po pøíjezdu
jednotka zjistila, �e do le�ícího stromu narazil
osobní automobil a zùstal na nìm zaklínìný.
Jednotka zajistila unikající provozní kapaliny z
chladièe motoru a odstranila strom z pravého
jízdního pruhu. Tím kyvadlovì zprùjezdnila
komunikaci. Následnì za pomoci
hydraulického vypro��ovacího zaøízení

jednotka vùz zvedla a kmen pod vozem vytáhla. Po úklidu vozovky a odtlaèení vozidla mimo komunikaci
se vrátila zpìt na základnu.

Druhého ledna pøesnì v pùl páté ráno pøijalo
Operaèní a informaèní støedisko HZS Jihoèeského
kraje informaci o po�áru v Køem�i, èásti obce Chlum.
Po�ár byl ohlá�en jako po�ár truhlárny. Do Chlumu
byli vysláni profesionální hasièi ze stanic Køem�e a
Èeský Krumlov, zároveò byly svolány jednotky SDH
obcí Brloh, Holubov, Køem�e � Chmelná a Køem�e �
Chlum. Na místì po provedeném prùzkumu velitel
zásahu podal upøesòující zprávu, a to �e se nejedná o
po�ár truhlárny, ale rodinného domu stojícího vedle
truhlárny. V domì byly v dobì po�áru tøi osoby,
v�echny se stihly samoevakuovat je�tì pøed pøíjezdem
hasièù. Nikdo z nich nebyl zranìn. Hasièi na�li
ohnisko po�áru v pøízemí domu � v obývacím pokoji.
Po nìkolika minutách po�ár dostali pod kontrolu a tìsnì pøed �estou hodinou ranní byla nahlá�ena úplná
likvidace po�áru. Silnì zakouøený dùm byl následnì odvìtrán. Vy�etøovatel HZS stanovil vý�i vzniklé
�kody na znièeném interiéru domu pøedbì�nì na 800 000,.

Osádky dvou cisteren a automobilového �ebøíku byly v podveèer
�tìdrého dne vyslány v Èeském Krumlovì na Sídli�tì Vy�ný, kde
v jednom z bytù byl ohlá�en po�ár. Po�ár na tísòovou linku 112
v 15:50 hodin ohlásili sousedé, kteøí ucítili kouø. Ne� pøijeli
hasièi, lidé vykopli dveøe, vnikli do bytu a v obýváku na�li na
stole hoøící adventní vìnec. Uhasili ho dvìma pøenosnými
hasicími pøístroji. Hasièi pak zkontrolovali øádné uha�ení,
zasa�ené doutnající vìci vynesli ven na volné prostranství a byt
odvìtrali. Bìhem zásahu se dva sousedé nadýchali kouøe,
zdravotníci ZZS je odvezli do nemocnice. Dal�í zranìnou osobou
byla u�ivatelka zasa�eného bytu, která se mezitím do bytu vrátila.
Díky rychlému a duchaplnému zásahu sousedù se po�ár neroz�íøil
ani v bytì samotném, ani do bytù dal�ích. Vy�etøovatel HZS
stanovil vý�i vzniklé �kody na 4 500,, hodnota uchránìného
majetku èiní 200 000,. Pøíèinou vzniku po�áru byla nedbalost  
ponechané hoøící svíèky na adventním vìnci bez dozoru.

To nám ten starý rok pìknì skonèil a nový rok zaèal...
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Tøi jednotky hasièù zasahovali v pátek 11. ledna v odpoledních hodinách v bytì ve �vermovì ulici v Horní
Plané. Po�ár byl na Operaèní a informaèní støedisko HZS Jihoèeského kraje 15 minut po 15. hodinì. Do
Horní Plané vyjela profesionální jednotka ze stanice Frymburk a dále byl vyhlá�en poplach dobrovolným
hasièùm obcí Horní Planá a Èerná v Po�umaví. Hasièi z domu evakuovali jednu osobu, kterou si pøevzali
zdravotníci ZZS. Prùzkumem domu dále zjistili, �e hoøí v pokoji v prvním nadzemním podla�í. Po�ár
interiéru dostali pod kontrolu hned po nìkolika minutách. Úplnou likvidaci po�áru velitel zásahu nahlásil
v 16:13 hodin, kdy byl po�ár nejen uha�en, ale zasahující jednotky provìøily, �e se neroz�íøil do dal�ích
pokojù èi èástí domu. Vy�etøovatel HZS stanovil vý�i vzniklé �kody na 30 000,. Pøíèina vzniku po�áru je
v �etøení, jednou z vy�etøovacích verzí je po�ár od prskavky na vánoèním stromeèku.
Vá�ná dopravní nehoda se stala 15.1.2019 v ranních hodinách u Hoøic na �umavì. Nehoda byla na tísòovou
linku 112 nahlá�ena v 3:52 hodin. Operaèní a informaèní støedisko HZS Jihoèeského kraje na místo vyslalo
jednotku profesionálních hasièù ze stanice Èeský Krumlov a Vojenskou hasièskou jednotku Boletice.
K nehodì vyjeli samozøejmì také policisté a zdravotnická záchranná slu�ba. K Hoøicím vzlétnul také
vrtulník LZS. Hasièi prùzkumem na místì nehody zjistili, �e se jedná o osobní auto, které vyjelo ze silnice a
narazilo do stromu. Ve zcela znièeném autì zùstala zaklínìna jedna osoba, kterou hasièi bìhem nìkolika
minut vyprostili a pøenesli pøes potok ke zdravotníkùm. Poté, co byla zranìná osoba stabilizována a
transportována do nemocnice, hasièi proøezali stromy okolo havarovaného auta a krátce pøed �estou hodinou
ranní velitel hlásil, �e auto je vyta�eno zpìt na vozovku. Jednotky jej rovnou nalo�ily na vùz odtahové
slu�by. Nehodu �etøila Policie ÈR.
�kodu ve vý�i 500 000, vyèíslil vy�etøovatel HZS po po�áru støechy domu v Hoøicích na �umavì 3. února .
K po�áru byli vysláni profesionální hasièi ze stanice Èeský Krumlov a dobrovolní hasièi obcí Èerná
v Po�umaví a Hoøice na �umavì. Hasièi dostali po�ár po hodinì zásahu pod kontrolu, úplnou likvidaci
po�áru velitel zásahu nahlásil v 13:06 hodin. Poté jednotky z po�áøi�tì postupnì odjí�dìli. Na místì zùstala
pouze místní dobrovolná jednotka pro monitoring.
Èeskokrumlov�tí profesionální hasièi zasahovali v sobotu 23.2. v obci Pøíseèná u dopravní nehody osobního
automobilu tovární znaèky Suzuki Vitara, který havaroval tak, �e skonèil pøibli�nì dva metry od bøehu
v øece. Z auta, které zùstalo pøevrácené na støechu, øidièka vylezla sama. Nemìla �ádné viditelné zranìní.
Hasièi prùzkumem zjistili, �e z auta nevytékají �ádní provozní kapaliny. Pøesto velitel zásahu rozhodnul o
preventivní instalaci sorpèního hada. Následnì si pro vypro�tìní auta vy�ádal automobilový jeøáb, pomocí
kterého bylo Suzuki z øeky vypro�tìno, otoèeno a postaveno zpìt na kola. Pak u nìj hasièi odpojili
autobaterii. Nehodu �etøila Policie ÈR.

zdroj foto...Jsdho Hubenov/Kaplice

Druhý stupeò po�árního poplachu vyhlásilo
Operaèní a informaèní støedisko HZS Jihoèeského
kraje 15. Ledna u po�áru domu v Ro�mitále na
�umavì. K po�áru do�lo v ranních hodinách. Do
Ro�mitálu v 7:38 hodin vyjeli profesionální hasièi
ze stanice Kaplice a jednotky SDH obcí Ro�mitál
na �umavì a Kaplice � Hubenov. Po prùzkumu na
místì po�áru velitel zásahu hlásil, �e se jedná o
rodinný dùm plnì zasa�ený po�árem. Vy�ádal si
okam�itì dal�í posilové jednotky. Byly povolány
vozy profesionálních hasièù z èeskokrumlovské
stanice a dobrovolných jednotek obcí Vy��í Brod a
Dolní Dvoøi�tì. Celkem se na po�áøi�ti pohybuje a
vodu dodává �est cisteren a dva dopravní
automobily. Nový nízkopodla�ní rodinný dùm
hoøel prakticky kompletnì. Uvnitø byla jedna

osoba, která není zranìna. Vy�la pøed dùm sama. Pøes operaèní støedisko byla obeznámena starostka obce,
aby doporuèila obèanùm vzhledem k silnému kouøi a povìtrnostním podmínkám neotevírat okna. Hasièi
z domu vynesli desetikilovou propanbutanovou láhev. V tuto chvíli je po�ár pod kontrolou zasahujících
jednotek. Velitel zásahu v 10:18 hodin nahlásil lokalizaci po�áru. Následovat bude doha�ování, které bude
spoèívat pøedev�ím v rozebírání støe�ní konstrukce. Co bylo pøíèinou vzniku po�áru, bude �etøit vy�etøovatel
HZS a� po likvidaci po�áru.
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Jaký byl rok z pohledu jihoèeských hasièù? Kolik jsme zachránili osob? Ke kolika jsme vyjeli dopravním
nehodám? Jak velké �kody zpùsobily v�echny loòské po�áry? V�echny tyto a podobné otázky odpoví
statistické údaje o událostech HZS Jihoèeského kraje.
V roce 2018 zasahovali jihoèe�tí hasièi celkem u . Je to o více ne� �est set událostí ménì, ne�
bylo v roce 2017 (9 305 událostí). Dùvodem poklesu celkového poètu událostí bylo to, �e jsme v prùbìhu
roku 2017 likvidovali následky snìhové kalamity, letních prudkých bouøek a pøedev�ím nìkolika vichøic
vèetnì øíjnového orkánu Herwart.
Jako ji� tradiènì tak také i v roce 2018 více ne� polovinu výjezdù na�ich jednotek tvoøí technické zásahy.
V roce 2018 jihoèeské jednotky vyjely k 5 186 zásahùm. Meziroèní pokles opìt (rok 2017 � 5 678 zásahù)
opìt odrá�í ji� zmiòovaný orkán Herwart a dal�í pøírodní kalamity.
V poøadí druhou statisticky významnou skupinou zásahù jihoèeských hasièù jsou dopravní nehody.
Jednotky HZS Jihoèeského kraje likvidovaly v roce 2018 následky 1 521 nehody, kde je zmìna v porovnání
s poètem 1 574 v roce 2017 prakticky zanedbatelná.
�ádnou výraznou zmìnu na�e statistiky nezaznamenaly ani v poètu po�árù, kterých v loòském roce
jihoèe�tí hasièi uhasili 1 097 (rok 2017  1 086).
Dal�í statistické zajímavosti roku 2018:
§   hasiči u všech typů zásahů evakuovali 1 744 osob, z toho 151 v pøímé souvislosti s po�árem,
§   celkový počet všech zranìných lidí je 1 766, zranìní se nevyhnula ani zasahujícím hasièùm � 4
profesionálové museli vyhledat lékaøské o�etøení,
§   smutným číslem je poèet usmrcených, kterým na�e jednotky ji� nedokázaly pomoci, ve statistikách
evidujeme 191 usmrcenou osobu,
§ �koda zpùsobená v�emi po�áry se vy�plhala na hodnotu 123 962 000,,
§   na druhou stranu hasiči svými zásahy uchránili majetek v hodnotì 286 014 800,,
§   519 je počet planých výjezdù,
§   u všech událostí zasahovalo v Jihoèeském kraji 10 533 profesionálních a dobrovolných jednotek.
(Poznámka: poèet zasahujících jednotek je vy��í ne� poèet v�ech událostí proto, �e u jedné události èasto
zasahovalo více ne� jen jedna jednotka PO.)
Statistické údaje o zásazích HZS Jihoèeského kraje v letech 2015  2018:
HZS JèK      2015     2016     2017     2018

1 407    892    1 086    1 097
1 381    1 505    1 574    1 521
4 830    4 714    5 678    5 186

Poznámka: Prezentovány jsou pøedbì�né základní statistické informace o událostech se zásahem jednotek
po�ární ochrany a po�árech v roce 2018. Koneèné poèty zásahù vèetnì dal�ích informací budou
publikovány ve Statistické roèence HZS Jihoèeského kraje za rok 2018, která bude k dispozici
v následujících týdnech a se kterou Vás samozøejmì seznámíme.
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Lidské tìlo v ledové vodì velmi snadno promrzá a èlovìk mù�e rychle padat do bezvìdomí. Zásah hasièù
pøi záchranì osoby proboøené do ledu musí být proto rychlý a efektivní a v neposlední øadì pro nì samotné
také bezpeèný.
Záchrana proboøených osob proto patøí do pravidelné odborné pøípravy v�ech profesionálních hasièù. Poèasí
posledních dnù bylo nápomocno, a proto mohl v tomto týdnu probìhnout výcvik hasièù územního odboru
Èeské Budìjovice. Výcvik se konal na rybníku �afránek v Èeských Budìjovicích ve tøech dnech tak, aby se
na nìm vystøídaly v�echny tøi slou�ící smìny. Výcvik vede instruktor, který je vy�kolený v problematice
záchrany osob z ledu.
Hasièi mìli k výcviku pøipraveno jak základní vybavení, které bì�nì pou�ívají pøi jakémkoli jiném zásahu,
tak dal�í vybavení pou�ívané právì pøi zásahu na vodì: nafukovací lávku, suché obleky, pøilby do vody,
házecí pytlíky, plovací vesty.
Praktickému výcviku pøedcházela teoretická pøíprava na uèebnì. Hasièi si zopakovali metodiku, mo�nosti
provedení záchrany, specifika práce na vodì a informace o vzniku ledu, jeho zamrzání na tocích a plochách,
zralost a únosnost.
Poté následoval ji� praktický výcvik na rybníku, do kterého byla v ledu proøezána díra pro �topícího se�.
Základním pøedpokladem záchrany osoby je vlastní bezpeènost hasièe. Proto hasièi procvièovali pohyb po
ledì a ji�tìní za pou�ití bì�ných prostøedkù, které mají k dispozici, jako jsou napøíklad lana èi nastavovací
�ebøíky. Díky tìmto prostøedkùm se rozlo�í hmotnost a záchranáøi se tak sami nepropadají.
Následnì hasièi pøistoupili k záchranì proboøených osob. V�ichni hasièi si vyzkou�eli zachránit
proboøeného figuranta nìkolika zpùsoby. Poka�dé vyu�ili prostøedky, které bì�nì vozí v zásahových
cisternách. Ka�dý z hasièù zachránil figuranta pomocí mirelonové smyèky, nastavovacího �ebøíku, hadice a
nafukovací lávky.

Jak probíhá záchrana z ledu, naleznete na fotografiích a videích na webových stránkách HZS Jihoèeského
kraje www.hzsjck.cz.
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Návrh na zmìnu ve zkou�ce sirén vze�el z iniciativy starostù jihoèeských obcí, kteøí se obávají mo�né
paniky obyvatel pøi zaznìní sirény. Hasièský záchranný sbor Jihoèeského kraje zájem o toto opatøení ochrany
obyvatelstva ze strany starostù uvítal. A jeliko� právì hasièské operaèní støedisko je tím, kdo sirény spou�tí,
byl to právì Hasièský záchranný sbor Jihoèeského kraje, který zmìnu realizoval.

Od bøezna  2019 bude  tedy  prostøednictvím místních  informaèních  systému  a  vybraných  rotaèních
sirén zahájeno vysílání verbální  informace �zkou�ka sirén�, které probìhne v�dy v 11:55 hodin. Samotný
signál zkou�ky sirén se pak rozezní ve stejný èas jako doposud, a to v rovných 12 hodin.

Vendula Matìjù
tisková mluvèí HZS Jihoèeského kraje

Soutì� zahájil krátce po deváté hodinì dopolední krajský øeditel HZS Jihoèeského kraje plk. Lubomír
Bure�. Slavnostního zahájení se zúèastnili vzácní hosté, napøíklad starostové mìst Tábor a Sobìslav.

Jihoèeské  soutì�e  se  zúèastnilo 26 hasièùlezcù  ze  �esti  územních odborù HZS  Jihoèeského kraje.
Chybìli lezci územního odboru Prachatice, kteøí se právì dnes úèastnili odborného výcviku.

Lezci bojovali jak v kategorii  jednotlivcù, tak dru�stev. Ka�dý z územních odborù utvoøil  tøíèlenné
dru�stvo s tím, �e domácí Tábor vyslal do soutì�e dru�stva dvì. Mimo soutì�ní dru�stvo smìl ka�dý územní
odbor vyslat do soutì�e i samotné lezce, kteøí pak bojovali pouze v kategorii jednotlivcù.

Poøadatelé pro soutì�ící pøipravili 6 tras postupnì odstupòovaných dle obtí�nosti. Velmi obtí�né byla
ji� tøetí trasa, která byla koneènou pro vìt�inu závodníkù. Do semifinálové trati pak postoupilo pìt nejlep�ích:
Radek Kümmel (ÚO Tábor), Patrik Luèanský (ÚO Písek) � oba v�echny pøedchozí tratì absolvovali, Michal
Ulrich (ÚO Èeské Budìjovice), Martin Prox (ÚO Jindøichùv Hradec) a Adam Dranèák (ÚO Strakonice).

Ètvrtá trasa rozhodla o poøadí na tøetím a� pátém místì: 3. Adam Dranèák, 4. Michal Ulrich a 5. Martin
Prox. O celkovém vítìzi pak rozhodla pátá trasa. Vítìzem krajského kola se stal písecký Patrik Luèanský,
mnohonásobný vítìz krajské soutì�e z minulých let Radek Kümmel skonèil na místì druhém.

V dru�stvech pak zvítìzilo domácí dru�stvo územního odboru Tábor I., druzí byli hasièi z Jindøichova
Hradce, o tøetí místo se podìlili lezci územních odborù Strakonice a Èeské Budìjovice.
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Telefonní èísla a kontakty na OSH Èeský Krumlov:
Vzhledem k tomu, �e se obèas vyskytují úkoly a problémy, které je nutno øe�it neprodlenì, pøipomínáme
Vám telefonní èísla na nìkteré funkcionáøe OSH

              mob.:   602 161 159
(po celých 24 hodin � mo�no poslat SMS)        email: Jaromir.Marek@seznam.cz,

domù:  380 323 047
 mob:   723 432 707
 email: vaclav.holemy@seznam.cz

     mob:   602 482 674
 email: krenauera@seznam.cz

     mob:  724 066 386
 email: johanvitek@seznam.cz

             mob:   728 358 117
 email:  zivcak@email.cz

      mob:  724 270 248, 727 814 457
                            email: sipkova.ruzenka1@gmail.com

         mob:  724 236 670
 email: OSH.maradova1@seznam.cz

    mob:  773 456 692
 email: Ivana.67@seznam.cz

Dále Vás �ádáme, vzhledem k tomu, �e není zøízena po�tovní pøihrádka na po�tì v Èeském Krumlovì,
abyste ve�kerou po�tu, kterou chcete zasílat na OSH Èeský Krumlov, posílali na adresy:

 Jaromír Marek, Prostøední Svince 16, 382 32 Vele�ín
:

Roman Zivèak, Poøe�ín 54, 382 41 Kaplice
: Václav Holemý,

Poøe�ín 47, 382 41 Kaplice
: Rù�ena Lep�ová, Bene�ov nad Èernou 339, 382 32 Bene�ov nad Èernou

 (pøihlá�ky, odhlá�ení, soutì�e) apod.:  Jana
Maradová, Vy�ný 78, 381 01 Èeský Krumlov

 (funkce, vzdìlání, vyznamenání
apod.):  Ivana Sosnová, Zubèice 18, 382 32 Vele�ín

 � Èestné uznání OSH, medaile za vìrnost a dal�í ocenìní dle statutu:
Jan Vitek, Holubov 247, 382 03 Køem�e, Jaromír Marek, Prostøední Svince 16, 382 32 Vele�ín

27.4. 2019  Holubov    10:00

11.5. 2019  Brloh        10:00

25.5. 2019  Kaplice  PLAMEN

  8.6. 2019  Pøídolí       10:00

22.6. 2019  Bene�ov n. È  O pohár starostky

 14.9.2019  Besednice  10:00

 21.9. 2019  Vele�ín       9:00

12.10.2019  Bene�ov nad Èernou  ZPV





È.j.: OORP1/2019

Èeský Krumlov, 18. února 2019
Poèet listù/stran: 1/2

  Okresní sdru�ení hasièù Èech, Moravy a Slezska,  ve
spolupráci s  poøádá odbornou pøípravu

Odborná pøíprava preventistù v po�ární ochranì se uskuteèní dne

v

Hasièská 125, 381 01 Èeský Krumlov

  8:30 hod.          prezence
  9:00  11:30 hod.  preventivnì výchovná èinnost v rámci obcí a SDH
11:45  13:30 hod.  po�ární ochrana
13:30  14:00 hod.  pøezkou�ení formou testu
14:30 hod.  pøedpokládané ukonèení odborné pøípravy
Souèástí odborné pøípravy je i vzdìlávání pro provádìní preventivnì výchovné èinnosti v rámci obcí a SDH.
Odborná  pøíprava  bude  zakonèena  ovìøením  získaných  znalostí.  Úèastníci  po  ukonèení  obdr�í  doklad  o
absolvování této odborné pøípravy, na jeho� základì mohou svou èinnost vykonávat.
Ke studiu lze vyu�ít zákon è. 133/1985 Sb., o po�ární ochranì, v platném znìní a vyhlá�ku è. 246/2001 Sb.,
o stanovení podmínek po�ární bezpeènosti a výkonu státního po�árního dozoru (vyhlá�ka o po�ární prevenci),
v  platném  znìní  a  Soubor  testových  otázek  ÚORP  Preventista  III  (jsou  ke  sta�ení  na
https://www.dh.cz/index.php/usekprevence/vzdelavani

 psací potøeby, poznámkový blok, dále zákon è. 133/1985 Sb., o po�ární ochranì, v platném
znìní a vyhlá�ku è. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek po�ární bezpeènosti a výkonu státního po�árního
dozoru (vyhlá�ka o po�ární prevenci), v platném znìní a .

Na  odbornou  pøípravu  preventistù  po�ární  ochrany  je  nutné  se pøihlásit  nejpozdìji  do
a to nebo na

Za OOR prevence OSH ÈMS Èeský Krumlov s pozdravem

                Rù�ena Lep�ová
                     vedoucí okresní odborné rady prevence



Hasièský zpravodaj vydalo OSH Èeský Krumlov 15.3.20189
Uzávìrka pøíspìvkù dal�ího èísla 10.6.2019. Kontakt: knihovna@benesovnc.cz, jaromir.marek@seznam.cz,

tel 727 814 457, Hasièský zpravodaj také na http://www.oshceskykrumlov.wz.cz/
Za pùvodnost, jazykovou  a vìcnou správnost zveøejnìných pøíspìvkù odpovídají autoøi.

Pøíspìvky nemusí vyjadøovat stanovisko redakce nebo OSH. Redakce si vyhrazuje právo dodaný pøíspìvek neotisknout

Závazná pøihlá�ka k odborné pøípravì preventistù v po�ární ochranì, která se uskuteèní dne
 na Okresním útvaru HZS v Èeském Krumlovì

Vysílající organizace:   ........................................................................................................

Jméno a pøíjmení úèastníka:  ......................................................................................................

Datum narození:    ........................................................................................................

Èíslo prùkazu SDH (jeli): �������������������������...

Podpis odpovìdné osoby vysílající organizace:

        ........................................................................................................



https://www.hzscr.cz/clanek/menuinformacniserviszpravodajstvi2019unorsouteztesezachranackemo
nejhezciobrazekhasicsketechnikybudoucnosti.aspx
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