
 ZPRÁVA O ČINNOSTI  
JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH  HASIČU  ZA ROK 2018 

 
 

Vážené sestry a bratři, vážení hosté,  
dovolte mi, abych Vás všechny seznámil s uplynulým rokem, jak po 

stránce organizačního řízení, to znamená výcvik, odborná a technická příprava 
tak operačního řízení, to jsou zásahy. Naše jednotka je k dnešnímu dni složena 
z třinácti členů. 

Jsme jednotka s místní působností kategorie JPO V.(5) 
 
 

Výcvik se řídil podle "Ročního plánu pravidelné odborné přípravy a školení 
JSDH Držovice na rok 2018 a dle směrnic GŘ HZS pro výcvik jednotek PO " 

 
Jednotka se pravidelně, mimo prázdniny, schází první středu v měsíci k 
teoretické přípravě a třetí středu v měsíci k praktickému výcviku.  
K této činnosti se musí připočítat i školení či výcvik pořádaný ÚO HZS  PV 
(územní odbor hasičského záchranného sboru Prostějov) a námětová cvičení, 
soutěže a závody.    
Na podzim roku 2017 jsme provedli nábor nových členů do jednotky za účelem 
doplnění a rozšíření našich řad. Přihlásilo se osm žadatelů. 
Náročnou základní odbornou přípravu úspěšně ukončilo šest, dnes už mohu říci 
našich nových kolegů.  
 
Také už v roce 2017 se započala pro nás další příjemná událost. 
Je to kladné vyřízení žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního 
automobilu. 
Ministerstvo vnitra a Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR 
podpořilo v roce 2017 nákup auta finančním příspěvkem ve výši 450 tisíc korun 
a Olomoucký kraj letos poskytl účelovou investiční dotaci ve výši 100 tisíc 
korun.  
Zbylou část do konečné ceny 987 262 Kč s DPH uhradila obec Držovice, jehož 
majetkem se vozidlo stalo. 
Jedná se o dopravní automobil Ford Custom Kombi, motor o objemu 1995 cm3 
a výkonu 96 kW splňující emisní normu Euro 6. Jedná se o podvozek 4×2 s 
výrobním označením L2 H1,  
Díky takovéto konstrukci umožňuje vozidlo přepravu celkem 9. osob a to ještě 
s velkým zavazadlovým prostorem. Bude sloužit prioritně pro přepravu hasičů, 
při mimořádných událostech jej lze využít jako evakuačního automobilu pro 
evakuaci ohrožených obyvatel.  
Vozidlo může být použito pro dopravu hasičů na místo události v rámci 
běžných zásahů popřípadě pro převoz hasičského vybavení či materiálu, nebo i 



pro možné střídání hasičů při déletrvajících zásazích. V rámci zásahu má tak 
širokou škálu využití. S dopravním automobilem byl také dodán přívěsný vozík 
s užitnou hmotností 500 kg s plachtou.  
Kromě toho bude sloužit i pro bezpečnou přepravu mladých hasičů na soutěže v 
požárním sportu a při jiných aktivitách sboru.  Obrovskou výhodou je, že 
vozidlo může řídit řidič, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny B.  V 
případě potřeby a za splnění zákonných podmínek, bude moci toto vozidlo 
využívat i obec a ostatní spolky obce.  
Slavnostní předání naší jednotce proběhlo v neděli 17. června u příležitosti 
konání okrskové soutěže. Jak už zaznělo ve zprávě starosty sboru. 
 
Další dotace, o kterou letos obec žádala Olomoucký kraj, byla částka 150 000 
Kč. Na obnovu zásahových oděvů a kompletní vystrojení nových členů 
jednotky. Přilby, svítilny, kukly, zásahový oděv, trička, rukavice a boty. 
Celkem za 299 497 Kč. 
Poslední letošní dotace, o kterou jsme žádali a obdrželi, byla od Nadace 
Agrofert. 
Hasičský fond je samostatným projektem Nadace AGROFERT a je určený 
profesionálním i dobrovolným hasičským sborům, organizacím a sdružením. 
Fond přijímá žádosti o příspěvky zejména na přístroje, vybavení či zařízení, na 
projekty, akce a aktivity v oblastech zásahové a záchranářské činnosti.  
Částka 20 000 Kč, se použila na nákup 11 pracovních stejnokrojů PSII s čepicí. 
Za realizaci všech dotačních titulů, všem výše jmenovaným děkujeme. 
 
V krátkosti zmíním jen pár zajímavých akcí z našeho letošního výcviku. 
 
Školení řidičů jednotky skupin B, C. 
Školení preventistů.  
Školení v bezpečnosti při zásahu a činnost jednotky. 
Školení šesti nových strojníků, se uskutečnilo ve dnech 23. a 24. listopadu na 
stanici HZS Prostějov.  
Pravidelnou odbornou přípravu obsluhovatelů motorových pil. Tato pravidelná 
odborná příprava je organizována a zajišťována každoročně v jednotkách PO v 
rozsahu 5 hodin teorie a 3 hodiny praxe. Praxi jsme tak jako vloni prováděli při 
odstraňování náletových dřevin u silnice Držovice – Olšany a na několika 
stromech patřících občanům obce, kteří žádali o jejich pokácení či ořez. 
Do našich odborných aktivit lze započítat i ukázku výcviku a techniky na 
dětském dni či Dni požární bezpečnosti v pátek 13. října. 
Poslední akcí v rámci výcviku bylo závěrečné přezkoušení všech členů 
jednotky, formou testů.  
 
 
 



 
Výjezdy jednotky v roce 2018  počet : 4 

 

TECHNICKÁ POMOC – DESTRUKCE OBJEKTU 

19. června. 2018    9:51 
Výjezd jednotky: 10:02 
V počtu 1+3 
Návrat na základnu 11:21 
Držovice, ul. Fibichova spadlá zeď stodoly, ohrožení sousedního domu 
Spolupráce s 2. HSZ Prostějov a Olomouc. 

POŽÁR – ULICE SEBASTINIHO  

5. července. 2018  10:14  
Výjezd jednotky 10:23 
V počtu 1+3 
Návrat na základnu 10:32 
Držovice, ul. Sebastiniho požár haly, černý dým – požár odpadu. 
Spolupráce s HZS Prostějov a JSDH Prostějov-Vrahovice. 

POŽÁR – TRÁVA U R 46 

15. října. 2018  
Výjezd jednotky 14:13 
V počtu 1+2 
Návrat na základnu 14:46 
Držovic- požár trávy, dvě ohniska, 10x10m kolem dálnice 
Spolupráce s HZS Prostějov. 

 

TAKTICKÉ CVIČENÍ – PALÍRNA U ZELENÉHO STROMU 

16. listopadu 2018 16:09 
Výjezd jednotky 16:12 
v počtu 1+9 
návrat na základnu 17:19 
Taktické cvičení na požár nízké budovy a vyhledávání 
osob.                            Areál palírny U Zeleného stromu. 

Zúčastněné jednotky: JPO Prostějov-Vrahovice, Mostkovice, Domamyslice, 
Krasice, Žešov, Držovice. 



 
Díky veliké podpoře a pochopení vedení obce Držovice se nám podařilo členy i 
jednotku dobře vystrojit a vybavit. Tímto panu starostovi Jaroslavu Studenému 
a všem zastupitelům děkujeme.  
Nezbytnou součástí činnosti jednotky, krom výcviku je i starost o věcné i 
technické prostředky. Na údržbě či opravách všeho co k zásahu potřebujeme, se 
podílí všichni členové jednotky.  
 
 
Na závěr mi milí hosté, členové jednotky i sboru, dovolte poděkovat za všechen 
ten čas, který „hasičině“ věnujete.  
 
 
              
 
                                                                                     Velitel jednotky Držovice  
     30. prosince 2018                                                          Svatopluk Kypěna 


