Slavnostní pøedání se uskuteèní
GPS: 48°35'12.038"N, 14°33'44.482"E
Pro hasièe je Betlémské svìtlo symbolem míru a pøátelství.
Svìtélko zaehnuté v místì narození Jeíe Krista k nám letos dorazí
ji po
. Mylenka íøení pøedvánoèního pokoje a míru vznikla
v Rakousku, odkud se rozíøila do pìtadvaceti zemí svìta. Tak byla
zaloena novodobá vánoèní tradice. Úplnì poprvé plamínek pøicestoval
v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal souèástí vánoèní sbírky
rakouského rozhlasu a televize na pomoc postieným dìtem.
K nám se Svìtlo pøátelství, jak byl betlémský plamen také nazván, dostalo po pádu ètyøicetileté komunistické
vlády a z rukou hasièù z hornorakouského okresu Freistadt byl poprvé pøedán èeskokrumlovským hasièùm
23. prosince 1989 na celnici v Dolním Dvoøiti.
Váení kolegové, hasièi
pøijmìte pozvání ke spoleènému setkání a pøevzetí letoního poselství
 Svìtla pøátelství od naich kolegù  pøátel z Rakouska

Pokud máte zájem o doprovod do místa konání,
bude spoleèný odjezd v 16:00 hodin z prostoru
bývalé celnice Dolní Dvoøitì  Wullowitz na
rakouské stranì.
øeditel ÚO Èeský Krumlov
HZS Jihoèeského kraje
Plk. Ing. Pavel Roboud
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Váené hasièky a váení hasièi.
Své slovo úvodem bych chtìl v posledním letoním èísle Hasièského zpravodaje vìnovat posledním
událostem v poslední dobì. Víte vichni, e nás v letoním roce v mìsíci srpnu opustil dlouholetý starosta
SH ÈMS br. Ing. Karel Richter. Protoe vak ná spolek nemùe zùstat dlouho bez vedení, bylo svoláno
podzimní shromádìní starostù okresních sdruení, které na svém jednání 8. prosince 2018 zvolilo nového
starostu SH ÈMS. Stal se jím dosavadní námìstek starosty SH ÈMS br. Jan Slámeèka, který by mìl být
v èele naeho spolku do konání 6. sjezdu v roce 2020.
Blíí se kvapem konec letoního roku a s ním vrcholí konání výroèních valných hromad. Nezapomeòte
na vèasné poslání hláení o celoroèní èinnosti za letoní rok, které by mìlo být dopraveno na OSH
do 31.12.2018. Vèasné splnìní tohoto úkolu pomùe nám, èlenùm VV OSH splnit úkol vèas zaslat hláení
o èinnosti naeho okresního podspolku do Prahy. Vìøím, e to nebude trvat stejnì dlouho jako hláení
o majetku, které není do dneního dne úplnì uzavøeno.
Za nezaslaná hláení celkového pøehledu o majetku a závazcích za rok 2017 následky ponesete Vy sami.
My doruèené pøehledy zaleme vèas, i kdyby mìly nìkteré pøehledy SDH chybìt. Víc pro Vae sbory
opravdu udìlat nemohu.
Obdobné problémy byly po celý rok se získáváním podkladù k výmìnì èlenských prùkazù, které mìly být
dodávány ji v roce 2016. V souèasné dobì se tisknou èlenské prùkazy, které by mìly být postupnì
pøedávány jednotlivým pøedstavitelùm SDH. Pøed nìkolika lety se zdálo, e pøedstavitelé sborù zaèínají
pracovat dobøe a potøebná hláení a informace zasílají vèas. Jako bychom to zakøikli. Uvìdomte si,
e vèasným pøedáváním usnadòujete práci jak zpracovatelùm, tak celému výkonnému výboru OSH.
Vìøím, e Vae práce se v pøítím roce podstatnì zlepí a spolupráce s VV OSH bude konstruktivnìjí.
Nebojte se psát své nápady jak po stránce lepí organizace práce nebo poøádání Vaich akcí, kterých by
se mohli zúèastnit i èlenové jiných SDH, a nemusí to být pouze soutìe v poárním sportu. Bohuel
nemùeme zapojit vechny sportovní hasièské soutìe do celookresní ligy, protoe byste to ani ve
nestíhali, ale budeme rádi za kadou Vai aktivitu, ale ne v podobì kritiky na naich shromádìních, kdy
se vlastní chyby snaíte shodit na nìkteré èleny VV OSH.
Nezapomeòte, e v roce 2019 bychom mìli opìt volit nové výbory podspolkù SDH. To znamená,
e bychom mìli hodnotit práci èlenù Vaich výborù a pokud se nám práce nìkterého èlena nelíbí, mìli
bychom ho nahradit novým, takovým, který se bude Vaí práci pozdvihnout a zlepit.
Závìrem mi dovolte, abych Vám oznámil, e k 31. prosinci letoního roku konèím ve svém zamìstnání
a e u nebude k dispozici emailová adresa, kterou jsem pouíval ve svém zamìstnání, ale budete mít
k dispozici pouze adresu Jaromir.Marek@seznam,cz . Budu se snait, abych tuto emailovou adresu
obhospodaøoval co nejintezivnìji. Mé telefonní èíslo 602 161 159 Vám bude k dispozici stále.
Pøeji Vám do Nového roku pevné zdraví a hodnì spokojenosti ve Vaem osobním, rodinném ivotì a
splnìní jak Vaich osobních cílù, tak i tìch v hasièském ivotì.
 starosta OSH Èeský Krumlov

Pøibyslav (8. 12. 2018)  V srpnu 2018 zemøel starosta Sdruení hasièù
Èech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter. Výkonný výbor SH ÈMS na
svém jednání 20. záøí rozhodl o konání volby nového starosty na
odloeném jednání Shromádìní starostù okresních sdruení hasièù (OSH).
To se uskuteènilo v sobotu 8. prosince 2018 v Centru hasièského hnutí v
Pøibyslavi.
Z jednání jednotlivých Shromádìní delegátù OSH vzeli tøi kandidáti 
Ing. Jaroslav Salivar, Jan Slámeèka a Milan Spilka. Na úvod byl schválen
volební øád a bylo tak rozhodnuto o uskuteènìní tajné volby. Ze vech
okresních starostù (77), kteøí disponují celkem 402 hlasy, bylo pøítomno 74
starostù a 2 zplnomocnìní zástupci s celkovým poètem 399 hlasù.
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Volební komise po seètení vech hlasù oznámila výsledek volby:
Jaroslav Salivar  69 (17,29%)
Jan Slámeèka  320 (80,2%)
Milan Spilka  10 (2,51%)
Jan Slámeèka (1952) je dobrovolným hasièem ji 51 let, jeho domovským sborem je Sbor dobrovolných
hasièù Olí. Celý ivot se aktivnì zapojoval do èinnosti hasièského hnutí na rùzných stupních organizaèní
struktury Sdruení  jako starosta sboru, okrsku, èlen VV OSH a VV KSH, krajský starosta, èlen VV SH
ÈMS a námìstek starosty SH ÈMS. Pùsobí ve Správní radì Nadace na podporu hasièského hnutí v ÈR
pùsobící pøi Centru hasièského hnutí. Je zaslouilým hasièem.
Od konce 70. let pracuje ve veøejné správì a samosprávì. Od vzniku krajù byl 16 let èlenem Zastupitelstva
Kraje Vysoèina za Komunistickou stranu Èech, Moravy a Slezska.
Za své hlavní úkoly v èele sdruení povauje pøivést Sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezska k øádnému
sjezdu v roce 2020 jako jednotný a pevný celek vytvoøený z mnoha malých podstatných souèástí, které se
vzájemnì doplòují. Jako samozøejmé vnímá uchování dobrých vztahù a úzkou spolupráci s kolegy z
Hasièského záchranného sboru.
https://www.dh.cz/index.php/test2/shromazdenistarostuosh/jednanishromazdenistarostuosh/722novym
starostoushcmszvolen

Jak vichni víme, konec roku 2018 je termín, do kterého mìly být vymìnìny prùkazy èlenù SH ÈMS.
Pøed samotným tiskem prùkazù byli osloveni zástupci vech sborù naeho okresu s informací o monosti
kontroly výpisù èlenských základen a eliminovat tak chyby napø.v datu vstupu èlena do sboru, chyby ve
jménech nebo datech narození. Vìtina sborù na tuto výzvu reagovala a chyby se snaíme prùbìnì
opravovat.
Není dùleité jakým zpùsobem se chyby do systému dostaly, ale abychom je opravili a údaje v evidenci byly
v poøádku.
Pokud by se vám stalo, e na novém prùkazu najdete chybu, prosím o informaci, abychom mohli dodateènì
chybu v evidenci opravit. Bude  li to chyba závaná (ve jménu èi datu narození) prùkazku samozøejmì
vymìníme. Chybu v datu vstupu staèí opravit v centrální evidenci a prùkazka by se tisknout znovu
nemusela. To budeme øeit individuálnì.
Pøípadné zmìny ve sborech a nové èleny prosím posílejte starostovi OSH a v kopii na mail:
sipkova.ruzenka1@gmail.com
Mozná jetì poznámka k zasílání podkladù.
Na okrese máme témìø dva a pùl tisíce èlenù.
Pokud mi zástupce sboru pole svùj aktuální seznam èlenù sboru, nemohu v ádném pøípadì pøi porovnání s
evidencí odhalit chyby. Jestli je jméno dobøe napsané, pøípadnì jestli se èlenka mezi tím náhodou nevdala,
atd.... I proto vdy v mailu píu, abyste pøípadné opravy udìlali barevnì ve výpisu, který je ve Wordu a tedy
není problém jej upravit. Moná si øíkáte, e je to pro Vás moc práce a je jednoduí poslat ten Vá seznam.
Vak oni si s tím poradí...
Vìøte, e neporadí  nemùu znát osobnì vechny hasièe z naeho okresu. By jsem se o to snaila, bez chyb
se to pak neobejde.
Od kvìtna 2018 platí nové evropské naøízení GDPR. Od tohoto data je nutné nové èleny pøihlaovat na
nových formuláøích pøihláek. 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 vem, kteøí jste se aktivnì zapojili do tohoto procesu
výmìny. Díky tomu máme opraveno a vytitìno témìø 1600 èlenských prùkazù.
Za OSH Èeský Krumlov Rùena Lepová
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Také v tomto roce jsme se snaili vyvíjet èinnost v oblasti poární prevence, která bývá velmi èasto
podceòována nejen ze strany veøejnosti, ale co je horí, také ze strany funkcionáøù sborù dobrovolných
hasièù i starostù obcí a mìst.
Dá se pøedpokládat, e kdyby byla poární prevenci vìnována vìtí pozornost, nezvyoval by se poèet
výjezdù jednotek právì k poárùm, které vznikají velkou mìrou z nedbalosti.
I to je dùvod, proè se snaíme roziøovat svoji èinnost a nabízet besedy pro koly, kolky, veøejnost i seniory
pøi rùzných pøíleitostech. V letoním roce probìhly besedy v Z a M v Beneovì nad Èernou, v mateøské
kole v Kaplici, ve kolách v Èeském Krumlovì. Pøi té pøíleitosti byli osloveni uèitelé kol s nabídkou
úèasti dìtí v soutìi Poární ochrana oèima dìtí a mládee 2019 na téma
"
Propozice jsou ke staení na https://mladez.dh.cz/index.php/volnocasoveaktivity/akceprodetia
mladez/538pozarniochranaocimadetiamladeze2019vyhlaseni
Jak u jsem psala v nìkterém z minulých èísel HZ, letos se do soutìe zapojilo na 250 dìtí z naeho okresu
a ákynì ZU Kaplice se umístila ve své kategorii na tøetím místì v republikovém kole. Cenu si osobnì
pøebrala pøi vyhodnocení v èervnu na zámku v Pøibyslavi.
21.listopadu probìhla v Beneovì nad Èernou beseda na téma prevence pro seniory. V èase blíících se
Vánoc zamìøená na situace, které by mohly nastat pøi nedodrení bezpeènostních pravidel. Pøedstavili jsme
také poární hlásiè a jeho pouití. Jde opravdu hlavnì o to, uvìdomit si, co by se mohlo stát.
Do preventivnì výchovné èinnosti lze samozøejmì poèítat akce typu "Den IZS na Lipnì", který se
uskuteènil 8.9. a blíe jsme o nìm ji také psali. Celý den je vìnován práci vech sloek integrovaného
záchranného systému a je zde spousta stanovi, kde je dìtem i dospìlým návtìvníkùm pøibliována práce
hasièù, policistù a záchranáøù.
Zapojili jsme se také k dalí akci vyhláené HZS a to byl "Pátek tøináctého  Den poární prevence! V tento
den se otevírají dveøe hasièských zbrojnic pro návtìvníky, kteøí si mohou prohlédnout vybavení hasièù a
zjistit, jak to u nich vlastnì funguje. Hasièi poøádají besedy, chodí èíst dìtem pohádky, zkrátka si ke své
bìné práce pøidávají jetì nìco navíc. A proè? Statistika nepøináí pøíli lichotivá èísla.
Statistika
Dle statistik je stále nejvíc poárù zpùsobeno lidskou nedbalostí  faktorem, který kadý z nás mùe ovlivnit.
Nejèastìji jde o neopatrnost pøi kouøení (odhozený nedopalek cigarety), manipulaci s otevøeným ohnìm
(svíèky ponechané bez dozoru, zatápìní, vaøení) nebo zanedbání bezpeènostních pøedpisù.
Vùbec nejtragiètìjí následky mají poáry v domácnostech, pøi kterých jen v letech 2006  2016 zemøelo 732
osob. Prùmìrnì tedy takto zemøe 66 osob roènì. Obecnì platí, e usmrcené osoby v domácnosti tvoøí
nadpolovièní vìtinu vech usmrcených osob pøi poárech.
V loòském roce dolo v domácnostech k 3 400 poárùm, pøi nich zemøelo 58 lidí a 691 osob se zranilo.
kody se vyplhaly na 377 milionù korun.
Aby tato èísla byla co nejnií, je nejúèinnìjím nástrojem prevence. Hasièi se proto vemi monými cestami
snaí realizovat preventivnì výchovnou èinnost, upozoròovat na rizika vzniku poárù a jejich nejèastìjí
pøíèiny a také na to, jak se chovat v pøípadì vzniku dalích mimoøádných událostí (povodeò èi jiná pøírodní
katastrofa nebo havárie zpùsobená jak lidským tak technickým selháním).
Dìti se ji nìkolik let vechny dùleité informace o tom, jak zvládat bìná rizika i mimoøádné události, uèí
ve kole.
A jsme zase na zaèátku u toho, proè je prevence tak dùleitá, i kdy leckdy opomíjená.
Jedním z bodù v pøipravovaném plánu práce naí OORP na pøítí rok je i pøíprava kolení Preventistù pro
zájemce z øad dobrovolných hasièù. Máte chu do práce v tomto smìru?
Podrobnìjí informace vèetnì termínu najdete v bøeznovém èísle HZ. Svùj pøípadný zájem o kolení volejte
727 814 457.
Za OORP Rùena Lepová
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V sobotu 22. 9. 2018 v 14:38 h. hláen poár v sousední obci Møíè. Nae jednotka vyjela k poáru tìpek s
vozem CAS 24  LIAZ 101. tìpky zaèaly hoøet u kolem pùl sedmé ráno, které likvidovala jednotka HZS
Køeme. Posléze byly tìpky rozhrnuty a opìt se rozhoøely. Na místo byla jetì povolána jednotka SDH
Chmelná. Na základnu jsme se vrátili kolem 16:45 h.

22.9.probìhla na frymburském námìstí ji po patnácté tradièní a populární noèní soutì v poárním útoku.
V letoním roèníku se nám pøihlásilo 10 enských drustev a 24 muských drustev. Opìt pøijali nae
pozvání i tradièní hosté jako je pan senátor ing. Tomá Jirsa, okresní starosta sdruení hasièù ÈMS Jaromír
Marek. Pøi slavnostním zahájení se losovalo naimi hosty drustvo, které bylo obdarováno speciálními
cenami od naich sponzorù. Jednalo se o soudek piva, prasátko a sportovní proudnice. Tento roèník byl jetì
výjimeèný v tom, e bylo oficiálnì a slavnostnì pøedáno ezlo panu Karlu Malákovi, který se stal velitelem
soutìe po panu Antonínu Labajovi. Soutì probìhla na sklopné terèe a soutìící mìli na pøípravu základny
tøi minuty. Celou naí soutì odstartovala tradiènì enská drustva a a po nich ta muská. Poèasí nám pøálo
a také nechybìlo smáèení divákù :)
Tuto kategorii vyhráli hasièky z Chmelné s èasem 20,15 vteøin, druhé místo putovalo do
Strákovic kdy jejich èas byl 20,57 vteøin a tøetí bronzové se umístili eny z Todnì s èasem 21,03 vteøin.
Tato kategorie byla delí o jednu hadici ,,B´´. S tím se nejlépe poprali a po zásluze se na
prvním místì umístilo drustvo Zdislavice A s èasem 17,85 vteøin, druhé místo bralo drustvo Holubova s
èasem 18,85 vteøin a bronzové umístìní patøilo muùm z Doubravic u Volynì, kdy jejich èas byl 18,99
vteøin.
Za SDH Frymburk Karel Malák

V úterý 27. listopadu se na sedaèkové lanovce
na Kle uskuteènilo souèinnostní cvièení
lezeckých skupin a drustev HZS Jihoèeského
kraje, a to z územních odborù Èeský Krumlov,
Prachatice a Èeské Budìjovice.
Hasièilezci absolvují svá cvièení pravidelnì a
záchrana osob z lanovky je jedním z obvyklých
témat. Pro lanovku na Kle jsou pøedurèeni
lezci z výe vyjmenovaných územních odborù.
A právì ti si v rámci celodenního taktického
cvièení vyzkoueli rùzné zpùsoby záchran osob,
které by uvízly na nefunkèní lanovce vèetnì
bezpeèného pøístupu k nim. Souèástí cvièení
byla také orientace zasahujících hasièù na
lesních cestách vedoucích na vrchol Kle.
https://www.hzscr.cz/clanek/ceskokrumlovstihasicilezcicvicilina
lanovcenaklet.aspx
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Zapálenými svíèkami pøedevím na adventních vìncích si v následujících dnech a týdnech budeme
zpøíjemòovat pøedvánoèní èas. A tak uèiníme, mìli bychom si uvìdomit vechna rizika, která mùe
otevøený plamen pøinést.
Nae domácnosti jsou dnes doslova pøeplnìny vysoce hoølavými materiály. Koberce, èalounìní, záclony 
to ve je vyrobeno z umìlých vláken, které snadno hoøí. Poáry v bytech se právì kvùli tìmto vysoce
hoølavým materiálùm rychle íøí a mohou bìhem nìkolika málo minut zpùsobit znaèné nejen materiální
kody, ale pøedevím újmy na zdraví èi dokonce ivotech.
Musíme stále myslet na to, e zapálená svíèka na adventním vìnci je stále a poøád otevøený oheò a je tøeba
s ní tak zacházet!
Abychom se podobným nepøíjemným událostem vyhnuli, uvádíme nìkolik uiteèných rad:
§ Dùleitý je výbìr svíèek. Do adventního vìnce pouijte svíèky, které jsou pro vìnce urèené.
Klasické svíèky (urèené napø. do svícnù) nejsou pro adventní vìnce pøíli vhodné, nebo brzy
prohoøí a mohou vìnec, který je èasto vyroben z hoølavých materiálù, zapálit. Pod kadou svíèku
v kadém pøípadì dejte nehoølavou podloku. (pozn. adventní vìnce bez ochranných podloek pod
svíèkami mohou slouit jen jako dekorace a v ádném pøípadì bychom je nemìli zapalovat. Riziko,
e nám vìnec vzplane, je velké.)
§ Pro adventní vìnce je dùleité vybrat vhodné místo. Mìl byt být umístìn na stabilní nehoølavé
podloce, která brání pøímému kontaktu hoøící svíèky s podkladem a zároveò je v dostateèné
vzdálenosti od dalích hoølavých materiálù. Rozhodnì otevøený oheò nedávejte k oknùm do
prùvanu, blízko záclon, do tìsné blízkosti sedaèek èi jiných textilií, ani na polièku, skøíò nebo
televizi, nebo oheò se rychle pøenese na nábytek a zaøízení bytu.
§ Rizikovým faktorem jsou i dìti nebo zvíøata, jejich vynalézavost èasto nezná mezí. Dìti baví
svíèky sfoukávat, znovu zapalovat nebo mùou v nepozornosti pøi høe hoøící svíèku a vìnec
pøevrhnout.
§ Zapálené svíèky, a ji umístìné na adventních vìncích nebo jinde, nesmíte nechat bìhem jejich
hoøení bez dozoru. Sfouknìte je vdy, kdy opoutíte domov nebo jdete spát. Jsou zaznamenány i
pøípady, kdy si majitel bytu odskoèil zakouøit na balkón a hoøící svíèka mezitím zpùsobila poár.

Pokud pøes vechna bezpeènostní opatøení k poáru dojde, zachovejte chladnou hlavu. Mùete se pokusit
poár zlikvidovat vlastními silami. V takovém pøípadì je nutné reagovat rychle, zamezit pøístupu vzduchu a
mení poár v zárodku uhasit improvizovanými prostøedky, napø. udusit botou, pokrývkami nebo jinými
silnìjími textiliemi bez umìlých vláken nebo vodou (pozor vak na elektrické pøístroje èi vìci napojené do
elektøiny.)
V ádném pøípadì vak nepøeceòujte své síly. Lidské zdraví je vdy cennìjí ne majetek a rozhodnì se
nepokouejte pøípadný poár uhasit sami za kadou cenu. Pokud zjistíte, e poár sami nemùete uhasit,
zavolejte hasièe na tísòovou linku 150 nebo 112.
Vendula Matìjù
tisková mluvèí HZS Jihoèeského kraje
tel: 950 230 360
mobil: 725 035 023
email: vendula.mateju@jck.izscr.cz
webové stránky: www.hzsjck.cz

6

 (2.øíjna 2018) K vyprotìní zranìné osoby z pracovní ploiny vyjeli do
Horní Plané profesionální hasièi ze stanice Frymburk a jednotka místních dobrovolných hasièù.
Ta byla na místì jako první a asistovala zdravotníkùm ZZS s oetøením zranìné osoby
zaklínìné v koi pracovní ploiny. Ploina byla pøiblinì pùl metru nad zemí, vedle ní leel
kmen o prùmìru pøiblinì 20 cm. Zranìný mu v koi si stìovala na velké bolesti a nebylo moné, aby se
v koi jakkoli pohnula. Hasièi proto hydraulickými nùkami ko rozstøihli tak, aby zranìného mohli vyndat
ven. Zde ho pak zafixovali do vakuových nosítek a transportovali do sanitky. Odtud byl pøevezen
k vrtulníku LZS a transportován ním do nemocnice.
 Dnes (5. øíjna) krátce po pùl ètvrté odpolední
byly osádky dvou cisteren profesionálních hasièù ze
stanice Èeský Krumlov vyslány do Pøíseèné, kde byl
ohláen poár kotle v jedné z místních firem. Prùzkum
na místì ukázal, e hoøí kotel na vytápìní haly. Kotel
na biomasu prohoøel a poár zasáhnul i piliny uvnitø.
Bylo nutné zásobník rozebrat, piliny rozhrabat a ve
uhasit. Teprve v 17:03 hodin hlásil velitel zásahu
lokalizaci, to znamená, e poár byl plnì pod
kontrolou zasahujících hasièù. Úplná likvidace poáru
nastala pøiblinì o hodinu pozdìji. Vyetøovatel HZS
stanovil výi vzniklé kody na 750 000,, hasièi svým
zásahem uchránili dalí majetek v hodnotì 250 000,.
Pøíèina vzniku poáru je pøedmìtem etøení.
(nedìle 21.øíjna 2018)  koda ve výi 300 000, byla vyèíslena po poáru chaty, ke kterému dolo u
Vyího Brodu, èásti obce Hrudkov. K poáru vyjeli profesionální hasièi ze stanice Frymburk a Èeský
Krumlov a ètyøi jednotky SDH obcí Vyí Brod, Louèovice, Romberk nad Vltavou a Vìtøní. Jednalo se o
chatu, stojící v zahrádkáøské kolonii, o pùdorysu 6 x 4 metry. Pøiblinì pùl hodiny trvalo zasahujícím
jednotkám, aby dostaly poár pod kontrolu. Úplnou likvidaci poáru velitel zásahu nahlásil v 9:16 hodin.
Poté odesílal jednotky postupnì zpìt na základnu. Zásahem hasièù byl uchránìn dalí majetek v hodnotì
200 000,. Pøíèina vzniku poáru je v etøení.
(pondìlí 29. Øíjna 2018)  ádná koda nevznikla pøi poáru lesní hrabanky, která hoøela u Pohorské
Vsi, èásti obce Pohoøí na umavì. Poár uhasili profesionální hasièi ze stanice Kaplice spoleènì
s jednotkami SDH obcí Malonty a Beneov nad Èernou.
 V úterý (6. listopadu) podveèer zasahovali profesionální hasièi z èeskokrumlovské
stanice spoleènì s Vojenskou hasièskou jednotkou Boletice u dopravní nehody, která zablokovala silnici I.
tøídy è. 39 u Hoøic na umavì. Z vedlejí silnice vyjídìl osobní automobil znaèky Hyundai i20, ve kterém
cestovaly ètyøi osoby. Na hlavní silnici se srazil s projídìjícím nákladním vozem Iveco a dalím vozem 
dodávkou Opel Vivaro. K nehodì byly v 19:38 hodin povolány vechny sloky integrovaného záchranného
systému. Jako první na místo pøijela èeskokrumlovská jednotka, její velitel po prùzkumu podal upøesòující
zprávu: vechny ètyøi osoby cestující ve voze Hyundai utrpìly váná zranìní, u jedné osoby hasièi provádí
resuscitaci. Dalí dvì zranìné osoby byly dle pokynù lékaøe ZZS do nemocnice transportovány letecky. Do
oivování nakonec dvou osob se následnì zapojila i ZZS. Bohuel zranìní dvou resuscitovaných osob byla
nesluèitelná se ivotem, resuscitace nebyla úspìná. Zranìní utrpìli také oba øidièi nákladních aut, byli do
nemocnice pøevezeni sanitkami. Zároveò s vyprotìním hasièi zajiovali havarované vozy proti vzniku
poáru, øeili vyteklé provozní kapaliny a osvìtlovali místo pro pøistání vrtulníku. Silnici policisté po dobu
likvidace následkù nehody zcela uzavøeli. Zásah hasièi ukonèili po odklizení vrakù a úklid vozovky po
pùlnoci.
por. Ing. Vendula Matìjù
tisková mluvèí
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Krajská hygienická stanice
Jihoèeského kraje se sídlem v Èeských Budìjovicích
Na Sadech 25, 370 71 Èeské Budìjovice,
khscb@khscb.cz
Zdravotnická záchranná sluba Jihoèeského kraje
B. Nìmcové 6/1931, 370 01 Èeské Budìjovice
www.zzsjck.cz
Hasièský záchranný sbor Jihoèeského kraje
Praská 52b, 370 04 Èeské Budìjovice
www.hzsjck.cz
Krajské øeditelství policie Jihoèeského kraje
Lannova 26, 370 74 Èeské Budìjovice
krpc.pio@pcr.cz

Dnes se v areálu výjezdové základny Zdravotnické záchranné sluby Jihoèeského kraje uskuteènilo taktické
cvièení sloek integrovaného záchranného systému na téma Výskyt vysoce nakalivé nemoci 2018. Cílem
cvièení bylo procvièení jednotného postupu, který by byl pouit v pøípadì podezøení na výskyt vysoce
nakalivé nemoci.
Podle pøipraveného scénáøe se do simulované ordinace praktického lékaøe dostaví pacient se zdravotními
obtíemi. Oetøující lékaø u nìj zjistí anamnézu, obdrí informace o jeho zahranièním pobytu ve Støední
Africe a na základì zjitìných výsledkù vysloví podezøení na vysoce nakalivou nemoc (VNN). Lékaø
následnì kontaktuje cestou operaèního støediska ZZS Jihoèeského kraje Krajskou hygienickou stanici,
informace postupuje dalím slokám integrovaného záchranného systému a je aktivována Výjezdová skupina
Jihoèeského kraje pro VNN vèetnì Biohazard týmu Zdravotnické záchranné sluby Jihoèeského kraje.
U simulované ordinace praktického lékaøe zøídila jednotka Hasièského záchranného sboru Jihoèeského kraje
dekontaminaèní stanovitì a velitel zásahu koordinoval èinnost vech zasahujících sloek. Místo bylo
uzavøeno a støeeno pøísluníky Policie ÈR z Krajského øeditelství policie Jihoèeského kraje.
Vedoucí lékaøka VS pro VNN rozhodla o nutnosti izolace pacienta a jeho transportu na Kliniku infekèních,
parazitárních a tropických nemocí Nemocnice na Bulovce  zaøízení urèeného pro poskytování zdravotní
péèe osobám s vysoce nakalivou nemocí. Záchranáøi z Biohazard týmu, vybavení speciálními osobními
ochrannými prostøedky (OOP), po vstupu do ordinace umístili pacienta do biovaku, je se pouívá pro
primární transport pacientù s VNN.
Po dekontaminaci biovaku a vekerého zdravotnického personálu, který pøiel do kontaktu s pacientem, byl
zahájen transport do pøísluného zdravotnického zaøízení. Biohazard tým si poprvé vyzkouel reálnou dobu
transportu, trvající zhruba 3 hodiny, pøi kterém musel být doprovázející záchranáø i øidiè obleèen do
speciálních OOP. Øízení sanitního vozidla ve speciálních OOP klade na záchranáøe vysoké nároky a má svá
specifika. Aby transport byl co nejrychlejí a nejbezpeènìjí, je sanitní vozidlo po celou dobu doprovázeno
policejní eskortou.
Hasièi, lékaøi, záchranáøi, policisté i epidemiologové si v reálném èase vyzkoueli vzájemnou komunikaci a
správnost stanovených postupù, které by byly v reálném pøípadì pouity. Souèinnostní taktické cvièení
prokázalo dùleitost vzájemné spolupráce pøi øeení mimoøádné události tohoto typu a zajitìní ochrany
veøejného zdraví vèasným pøijetím pøísluných opatøení. Byla provìøena také souèinnost se Zdravotním
ústavem Ústí nad Labem a provedení ohniskové dezinfekce jeho zamìstnanci v místnostech simulované
ordinace praktického lékaøe.
Význam dneního cvièení okomentoval øeditel HZS Jihoèeského kraje plk. Ing. Lubomír Bure: Podpora
naich jednotek Krajské hygienické stanici Jihoèeského kraje pøi tomto cvièení ukazuje, e integrovaný
záchranný systém je pøipraven na vechny typy mimoøádných událostí.
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Za Krajskou hygienickou stanici jej doplnila MUDr. Jitka Luòáèková, øeditelka odboru protiepidemického:
Váíme si podpory vech sloek IZS pøi øeení takovéto mimoøádné události, kterou je výskyt vysoce
nakalivé nemoci, napø. ze skupiny hemoragických horeèek, typu Ebola v nìkterém ze zaøízení poskytovatelù
zdravotních slueb.
Za Krajské øeditelství policie Jihoèeského kraje se ke cvièení vyjádøil tiskový mluvèí por. Bc. Milan
Bajcura: Cvièení Biohazard pøineslo policistùm nové poznatky v rámci opatøení a to jak po tábní, tak i
praktické akci. Stráci zákona musí na pøípadnou informaci tohoto charakteru okamitì reagovat vysláním
potøebných sil a prostøedkù k zajitìní vnitøního a vnìjího perimetru, aby do místa ohniska nákazy
nevstupovali ádné nepovolané osoby. Zároveò koordinovat pokyny Integrovaného operaèního støediska
Krajského øeditelství policie Jihoèeského kraje se stejným pracovitìm na Policejním prezidiu Èeské
republiky napøíè jednotlivých krajù. V neposlední øadì pøipravit doprovodné vozidlo, které bude zajiovat
transport sanitních vozidel z místa ohniska nákazy do vytipovaného zdravotnického zaøízení.
Fotografie ze cvièení naleznete na stránkách HZS Jihoèeského kraje www.hzsjck.cz a Zdravotnické
záchranné sluby Jihoèeského kraje www.zzsjck.cz
Informace o èinnosti KHS Jihoèeského kraje pøi cvièení budou k nahlédnutí na web stránkách
www.khscb.cz, sekce  Úèast na akcích
MUDr. Jitka Luòáèková, Ing. Antonín Martínek
Krajská hygienická stanice Jihoèeského kraje
Bc. Petra Kafková
tisková mluvèí ZZS Jihoèeského kraje
por. Ing. Vendula Matìjù
tisková mluvèí HZS Jihoèeského kraje
por. Bc. Milan Bajcura
tiskový mluvèí Krajského øeditelství policie Jihoèeského kraje

Dne 4. 10. 2018 v èase 14  16 hodin probìhlo u obce Chvaliny taktické cvièení jednotek PO a letecké
sluby Policie ÈR na téma poár lesa. Cvièení se zúèastnilo 42 hasièù, 6 vodidel CAS, 3 vozidla DA, 2 VEA
a èerpací kontejner Hydrosub z 6 poárních jednotek ÚO È. Krumlov, 2 leteètí záchranáøi z HZS Hl. mìsta
Prahy a osádka vrtulníku Bel 412 patøící k letecké slubì Policie ÈR. Námìtem cvièení bylo procvièit
spolupráci jednotek PO s osádkou vrtulníku a to jak, pøi plnìní bambi vaku tak i monosti samotného haení
lesního poáru z bambi vaku.
V první fázi cvièení byly nasazeny síly a prostøedky na haení poáru v lesním porostu, zøízeno èerpací
stanovitì za pomoci velkoobjemového èerpání pomocí kontejneru Hydrosub a stanovena trasa pro kyvadlovou
dopravu vody. Dále bylo pøipraveno doplòovací místo pro vrtulník a dvì nezávislá vedení B pro plnìní bambi
vaku.
V dalí fázi a po pøíletu vrtulníku bylo provádìno plnìní bambi vaku, kde se postupnì vystøídaly
vechny jednotky. Souèástí cvièení byla rovnì ukázka efektivnosti leteckého haení pro velitele èet a drustev
územního odboru È. Krumlov.
Zpracoval Bc. mj. Jaromír Maurer, velitel stanice È. Krumlov
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Hasièský záchranný sbor Jihoèeského kraje
Praská 52b, 370 04 Èeské Budìjovice
www.hzsjck.cz

Poární sport je jedno z nejrozíøenìjích sportovních odvìtví v celé Èeské republice. Zabývají se jím
drustva nejen profesionálních hasièù, ale i muù, en i dìtí témìø v kadém sboru dobrovolných hasièù a
celoroènì se poøádají rùzné soutìe, závody a mistrovství v tomto sportu s velkou tradicí.
U hasièù profesionálních je poární sport sportem èíslo jedna a vypovídá o fyzické kondici a pøipravenosti
pøísluníkù HZS ÈR.
Poární sport slouí jako pøíprava fyzické zdatnosti pro pøísluníky HZS ÈR a skládá se ze ètyø disciplín:
výstupu do 4. podlaí cvièné vìe, bìhu na 100 metrù s pøekákami, tafety 4 x 100 metrù s pøekákami a
královské disciplíny poárního útoku.

Pøíprava reprezentace HZS Jihoèeského kraje na sezonu 2018 a zejména na srpnové Mistrovství HZS ÈR
v Liberci zaèala ji v zimním období, a to konkrétnì 4. ledna 2018. Mùe se zdát, e zaèátek pøípravy byl
pøedèasný. Ale vzhledem k tomu, e výsledky posledních let nebyly pøíli uspokojivé, nechtìli jak
závodníci, tak pøedevím trenér a vedoucí drustva ponechat nic náhodì.
Drustvo tvoøí jindøichohradeètí nprap. Radim vehla, pprap. Stanislav míd, pprap. Pavel Janù, nstrm.
Michal Doktor, nstrm. Marek enkýø, nstrm. Jan Kuèera a nstrm. Jaroslav Poukar. Tým doplòují ppor.
Jan Jeek a nstrm. David Hájek z èeskobudìjovické stanice a nstrm. Ivan Pìnèa ze stanice ve
Strakonicích. Trenérem drustva je bývalý vynikající závodník ppor. Martin Hrádek, vedoucí drustva jsou
sportovnì i trenérsky velezkuení øeditel územního odboru Jindøichùv Hradec plk. Luká Janko a nprap.
Libor Vondráèek.
Jeliko vìtinu drustva tvoøí závodníci a realizaèní tým z územního odboru Jindøichùv Hradec, odehrávala
se vìtina tréninkù právì na jindøichohradecké stanici, kde sportovci trénují výstup do 4. podlaí cvièené
vìe. Atletickou pøípravu, bìh na 100 metrù s pøekákami, tafetu a útok závodníci trénovali na atletickém
stadionu Vajgar v Jindøichovì Hradci.
V pøípravném zimním období, tedy od ledna do dubna, závodníci trénovali individuálnì v rámci smìny,
dvakrát za mìsíc pak probìhlo spoleèné soustøedìní v tìlocviènì na stanici v Písku nebo na stanici a
atletickém stadionu v Jindøichovì Hradci.
V kvìtnu pak zaèíná nìkolikamìsíèní pro závodníky velmi oblíbené období, a to období závodù. Drustvo
HZS Jihoèeského kraje se zúèastnilo 15 mítinkù po celé Èeské republice vèetnì ji zmiòovaného
Mistrovství HZS ÈR v Liberci.

3. 5. 2018
17. 5. 2018
18. 5. 2018
23. 5. 2018
29. 5. 2018
2. 6. 2018
7. 6. 2018
8. 6. 2018
15. 6. 2018
15. 8. 2018
16. 8. 2018
23. 8.  26. 8. 2018
13. 9. 2018
21. 9. 2018
26. 9. 2018

Karlovy Vary
Plzeò  Velká cena ÈR v poárním útoku
Plzeò  Memoriál Kruíka
Ústí nad Orlicí
Jindøichùv Hradec  Jihoèeská liga HZS
Krchleby
Dneboh  Velká cena ÈR v poárním útoku
Èeské Budìjovice  Memoriál plk. Ing. Blaka
Písek  Krajská soutì v poárním sportu drustev HZS JèK
Odolena Voda  Velká cena ÈR v poárním útoku
Hradec Králové
Mistrovství Èeské republiky v poárním sportu drustev HZS ÈR  Liberec
Petrovice  Velká cena ÈR v poárním útoku
Brno  Pohár Vysoèiny
Milevsko  Jihoèeská liga HZS
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Poslední srpnový víkend se v severoèeském Liberci konalo 47. Mistrovství Èeské republiky v poárním
sportu drustev HZS ÈR a 65. Mistrovství Èeské republiky drustev Sdruení hasièù Èech, Moravy a
Slezska v poárním sportu. Mistrovství je vrcholem kadé sezóny kadého poárního sportovce. Jedná se o
velice prestiní akci, které se úèastní sportovci vech 14 krajù celé Èeské republiky. A teprve zde se ukáe,
jak se jednotlivci i drustva pøipravovali. Výsledek dosaený na mistrovství rozhoduje o úspìnosti nebo
neúspìnosti celé sezóny.
Pro reprezentaèní drustvo HZS Jihoèeského kraje dopadlo letoní mistrovství velice dobøe, nebo ve velmi
vyrovnané a silné konkurenci pøed sebe pustilo pouze pìt nejlepích krajù a obsadilo celkové, velice krásné
.
Jihoèei na mistroství zúroèili peèlivou a nároènou pøípravu, skvìle fungující kolektiv a i to pøísloveèné
sportovní tìstí.

V záøí se drustvo územního odboru Jindøichùv Hradec, jeho èlenové tvoøí základ jihoèeské reprezentace,
zúèastnilo v Brnì tradièního závodu v poárním sportu drustev  Poháru Vysoèiny. V konkurenci 10
drustev sahali Jihoèei celý závod po celkovém 1. místì, nakonec skonèilo velice tìsnì na celkovém 2.
místì, o pár desetinek za územním odborem Tøebíè, který pro zmìnu tvoøí základ reprezentace kraje
Vysoèina. Za zmínku stojí i to, e Jihoèei v Brnì vytvoøili nový jihoèeský rekord v poárním útoku, a to
22:07 s.

Reprezentaèní drustvo HZS Jihoèeského kraje se dále zúèastnilo velice prestiního závodu  Velké ceny
HZS ÈR v disciplínì poární útok.
Tato liga v poárním útoku se skládá z pìti kol, v roce 2018 se jí zúèastnilo 22 nejlepích drustev z ÈR a
reprezentace Jihoèeského kraje obsadila celkové, velice krásné 5. místo.

Po velice vydaøené a úspìné sezonì 2018, která byla okoøenìna krásnými celkovými i individuálními
výkony a dá se charakterizovat jako jedna z nejúspìnìjích za posledních 12 let, nastává pro závodníky
zaslouený odpoèinek od poárního sportu. Ale jen takový, aby se v lednu roku 2019 jihoèeská reprezentace
zaèala pøipravovat na sezonu nadcházející.
Poznámka na závìr
O vysoké kvalitì poárního sportu v Èeské republice vypovídá i famózní umístìní reprezentaèního výbìru
ÈR na Mistrovství svìta v tomto sportu, které se letos konalo u naich sousedù na Slovensku v Banské
Bystrici. Èeský výbìr nenael pøemoitele a Èeská republika se poprvé v historii (v konkurenci 22
reprezentaèních týmù) stala mistry svìta v poárním sportu drustev 2018.
Fotografie ze závodù naleznete na webových stránkách HZS Jihoèeského kraje www.hzsjck.cz.
Autor èlánku: ppor. Martin Hrádek, územní odbor Jindøichùv Hradec
Vendula Matìjù
tisková mluvèí HZS Jihoèeského kraje
tel: 950 230 360
mobil: 725 035 023
email: vendula.mateju@jck.izscr.cz
webové stránky: www.hzsjck.cz
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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 øeit neprodlenì, pøipomínáme
Vám telefonní èísla na nìkteré funkcionáøe OSH

(po celých 24 hodin  mono poslat SMS)

zam: 386 706 488
mob.: 602 161 159
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 potovní pøihrádka na potì v Èeském Krumlovì,
abyste vekerou potu, kterou chcete zasílat na OSH Èeský Krumlov, posílali na adresy:
Jaromír Marek, Prostøední Svince 16, 382 32 Veleín
:
Roman Zivèak, Poøeín 54, 382 41 Kaplice
: Václav Holemý,
Poøeín 47, 382 41 Kaplice
: Rùena Lepová, Beneov nad Èernou 339, 382 32 Beneov nad Èernou
(pøihláky, odhláení, soutìe) apod.: Jana
Maradová, Vyný 78, 381 01 Èeský Krumlov
(funkce, vzdìlání, vyznamenání
apod.): Ivana Sosnová, Zubèice 18, 382 32 Veleín
 Èestné uznání OSH, medaile za vìrnost a dalí ocenìní dle statutu:
Jan Vitek, Holubov 247, 382 03 Køeme, Jaromír Marek, Prostøední Svince 16, 382 32 Veleín

Pohodové proití vánoèních
svátkù,
hodnì tìstí a úspìchù
v novém roce 2019
pøeje
OSH Èeský Krumlov
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Hasièský zpravodaj vydalo OSH Èeský Krumlov 15.12.2018.
Uzávìrka pøíspìvkù dalího èísla 10.3.2019. 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

