Zpráva o činnosti
Jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce Jabloňany za rok 2018

1 Základní informace
Název: Jednotka sboru dobrovolných hasičů
obce Jabloňany.

Zřizovatel JSDH: Obec Jabloňany

Zařazení jednotky v plošném poplachovém plánu:
Jednotka kategorie JPO V,
s předurčeností k Ochraně obyvatelstva pro ORP
Boskovice a Jihomoravský kraj

Adresa zřizovatele: Jabloňany 88,
PSČ 679 01 Skalice nad Svitavou
Adresa požární zbrojnice: Jabloňany 137
Velitel JSDH: Machač Petr
Počet členů JSDH: 20

Evidenční číslo JPO: 621186

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jabloňany je zřizována obcí dle zákona o požární ochraně, jako její
organizační složka, pro zabezpečení území obce před požáry a jinými mimořádnými událostmi. Jednotka a její
členové musí splňovat předepsané legislativní povinnosti a je financována z rozpočtu obce za využití příspěvků
z rozpočtu kraje.
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1.2

Zkratky a základní pojmy

DA
IMZ

Dopravní automobil
Instruktážně metodické zaměstnání
(praktický odborně zaměřený výcvik ve
spolupráci s HZS)
JPO
Jednotka požární ochrany
JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů
HZS
Hasičský záchranný sbor

KOPIS HZS JMK Krajské operační informační
středisko HZS Jihomoravského kraje
OOB Ochrana obyvatelstva
ORP Obec s rozšířenou působností
OP
Odborná příprava
PVČ
Preventivně výchovná činnost
TP
Technická pomoc
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2 Základní shrnutí roku 2018 v JSDH Jabloňany
Rok 2018 měl být pro JSDH i obec mimořádný, neboť za pomocí získaných dotací se měl do naší obce pořídit
zcela nový dopravní automobil. Ten měl sloužit pro přepravu 9 osob s využitím i pro dopravu mládeže na soutěž
a ostatní. Bohužel i po řadě předchozích kroků nebyl schválen poslední krok k jeho pořízení a tak jsme jako první
obec v ČR vraceli získané dotace i zajištění prostředky od sponzorů na jeho pořízení.
Členové JSDH se podíleli kromě zásahů také na pravidelných akcích v rámci obce (zakončení školního roku pro
místní ZŠ a MŠ Obora, zakončení prázdnin, rozsvěcování vánočního stromku a další), údržbě technicky, odborné
přípravě nebo činnostech pro zřizovatele nebo spoluobčany. Více se dozvíte v dalších kapitolách zprávy.
Mezi významné počiny v roce 2018 v souvislosti s JSDH, kromě již zmiňovaného zrušení nákupu již vybraného
nového DA, patřily:
 JSDH vyjížděla během roku k 8-mi zásahům zpravidla technické pomoci (hmyz, stromy) nebo výjezdy v rámci
OOB, z toho bylo 1 prověřovací cvičení v naší obci na požár osobního automobilu.
 Průměrné délka zásahů byla 2,5 hodiny. Z toho nejdelší zásah byl přes 8,5 hodiny při nehodě nákladního
automobilu v Kunštátě, kde jsme zajišťovali týlové zázemí.
 Celková doba strávená u zásahů všech členů byla přes 90 hodin. Průměrně se každého zásahu účastnilo 45 členů nebo v rozmezí 3 – 6 lidí dle možností.
 Pro obec nebo spoluobčany jsme realizovali kromě jiného 11 činností, při kterých bylo odpracováno celkem
104 hodin s průměrnou účastí 5,2 člena JSDH na 1 akci.
 Jednotka měla v roce 2018 20 členů, z toho významněji se do její činnosti zapojovala zhruba polovina.
 Kromě standardní odborné přípravy jsme se zúčastnili na jaře dvoudenního IMZ pro jednotky OOB
pořádaného v Autokempu Merkur v Pasohlávkách a v prosinci IMZ pro JSDH okresu BK ve Výcvikovém
zařízení HZS JMK v Tišnově.
 Koncem roku úspěšně absolvovali 9ti denní Pilařský kurz Jan Horák a Lukáš Vlach a zvýšili tak celkový počet
členů JSDH pro zásahy a práci s pilou na 4.
 V letošním roce byl pořízen přenosný kompresor pro usnadnění údržby techniky a vybavení.
 I přes původně schválené prostředky v rozpočtu obce na PO včetně prostředků na nákup nového DA nebo
nového garážové stání byly celkové skutečné výdaje na JSDH v roce 2018 73 tis. Kč, z toho čisté výdaje obce
45 tis. Kč, zbytek financován z účelové neinvestiční dotace JMK za školení nebo náhrady za zásahy mimo
katastr obce.
 Mimo tuto situaci se snažíme zajistit financování i z ostatních zdrojů a v říjnu jsme podali žádost o grant od
Nadace Agrofert na pořízení elektrocentrály pro týl a příslušenství pro osvětlení. Tato žádost byla v lednu
následujícího roku vyhodnocena kladně.

Fotografie z IMZ (výcviku) JSDH okresu Blansko ve školícím zařízení Tišnov:
stanoviště vstup a hašení v zakouřených prostorech, prosince 2018.
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3 Organizační struktura JSDH Jabloňany
Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Jabloňany zřídilo v souladu s platnými právními předpisy
zastupitelstvo obce Jabloňany jako organizační složku na základě zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a nařízení Jihomoravského kraje. Jednotka je zařazena mezi základní složky integrovaného
záchranného systému v kategorii JPO V s předurčeností pro ochranu obyvatelstva pro ORP Boskovice a JMK.
U JSDH Jabloňany se jedná o jednotku s místní působností, která zpravidla zasahuje na území svého zřizovatele,
obce Jabloňany, s povinností výjezdu do 10 minut. Svolání jednotky je prováděno pomocí SMS a AMDS voláním
některým členů na mobilní telefon. Jednotný dálkově řízený způsob svolávání pomocí rotační sirény
prostřednictvím KOPIS HZS JMK není v Jabloňanech zřízen.
Tabulka: Seznam členů JSDH Jabloňany
Označení

Funkce

Jméno

Specializace

Velitel jednotky

Machač Petr

Velitel, Technik OOB, Strojník, Pilař

Zástupce velitele

Horák Jan

Velitel, Technik OOB, Zdravotník, Pilař

Velitel družstva

Štarha Jakub

Velitel

Technik OOB

Machač Jaroslav

Strojník, Technik OOB, Pilař

Strojník

Petržela František

Strojník

Strojník

Vlach Lukáš

Strojník, Pilař

Strojník

Petržela Jiří

Strojník

Strojník

Musil Michal

Strojník

Strojník

Zachoval Josef

Strojník

Hasič

Kučerová Iva

Zdravotník

Hasič

Prudký Milan

Hasič

Dvořák Martin ml.

Hasič

Horák Jiří88

Hasič

Horák Jiří95

Hasič

Hubený Pavel

Hasič

Kužela Tomáš

Hasič

Ocetek Jakub

Hasič

Tomášek Radek

Hasič

Vlach Roman

Hasič

Zachoval Lukáš

Zpráva o činnosti

4

JSDH obce Jabloňany 2018

4 Statistika a základní údaje
4.1

Přehled činnosti a zásahů jednotky

Činnost JSDH je povinně evidována v systému Portall, kde jsou informace sdíleny s HZS a KOPIS. Informace se
týkají údajů o členech jednotky (např. informace o udržování specializací nebo zdravotních prohlídkách), údajů
o technice (akceschopnost, údržba, …) a informace o výjezdech techniky, zásazích a činnostech.
Dále JSDH Jabloňany používá vlastní aplikaci Reporting JSDH, kde jsou průběžně evidovány všechny činnosti
(včetně odborné přípravy, údržby a ostatní), ze kterých jsou čerpány níže uvedené statisticky a přehledy.
Tabulka: Základní přehled aktivit JSDH Jabloňany v roce 2018.
Kategorie

Počet akcí

Celková doba
(h)

8
11
27
24

20
23
209
65

Zásah
Činnost
Odb. příprava
Údržba
Administrace
Celkem hodin

4.2

Průměrná
délka

Průměrná
účast

2:31
2:05
7:46
2:43

Celkem
hodin

4,5
5,2
4,6
2,4

90,02
104
922
150
266
1 532

3,7

Přehled zapojení jednotlivých členů JSDH

Účast na výjezdech, činnostech podobně jako i na odborné přípravě je povinné evidovat. Z této průběžné
evidence jsou k dispozici pak následné přehledy o zapojení jednotlivých členů, ale i celé jednotky. Graf
znázorňuje účast členů na jednotlivých akcích jako výjezdy, činnost a další.
Graf: Přehled účasti jednotlivých členů dle jednotlivých typů činností v roce 2018:
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Během roku proběhlo 46 základních akcí JSDH, tzn. 8 výjezdů, 11 činností pro zřizovatele (obec) nebo občany a
27 akcí, které souvisely s odbornou přípravou (výcviky, IMZ, školení, kurzy nebo i individuální samostudium).
Dále se členové podíleli na údržbě nebo administrativních činnostech souvisejících s chodem JSDH, které
probíhaly individuálně a v grafu četností akcí vyjadřují pouze, zda se člen během roku zapojil či ne.
S ohledem na časovou náročnost byly hrubě (určitě nejsou evidovány všechny) letos sledovány i činnosti
související s organizací, chodem a propagací JSDH v kategorii Administrace. Jedná se o správu dokumentace a
řízení JSDH (evidence činnosti, dokumentace JSDH, vybavení a členů atd.), zajišťování chodu (dotace a finanční
vypořádání, výběr a pořizování vybavení) a propagace činnosti JSDH (web a ostatní publikační činnost). V roce
2018 to byly speciálně i aktivity související s plánovaným pořízením nového DA, ale ty nakonec byly zbytečné.

Tabulka: Detailní přehled odpracovaných hodin jednotky a jednotlivých členů v roce 2018:
Člen JSDH
Horák Jan
Vlach Lukáš
Machač Petr
Machač Jaroslav
Petržela František
Petržela Jiří
Prudký Milan
Kučerová Iva
Musil Michal
Kužela Tomáš
Tomášek Radek
Horák Jiří95
Ocetek Jakub
Štarha Jakub
Zachoval Josef
Zachoval Lukáš
Vlach Roman
Horák Jiří88
Dvořák Martin
Hubený Pavel
Celkový součet
Struktura činnosti

Zásah
18
17
8
10
15
14
8
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
6%

Činnost
21
16
22
11
16
9
5
2
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
104
7%

Odb.
příprava
233
233
101
90
101
45
41
43
2
14
14
2
0
0
2
0
0
0
0
0
922
60%

Údržba

Administrace

Celkem

26
11
37
17
21
14
2
0
15
0
0
0
6
0
2
0
0
0
0
0
150
10%

79
6
101
42
6
14
6
7
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
266
17%

377
281
269
170
159
95
61
53
17
14
14
6
6
6
4
0
0
0
0
0
1 532
100%
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5 Financování jednotky
Financování činnosti JSDH je zajišťováno prostřednictvím zřizovatele (Obce Jabloňany) s výraznou podporou
Jihomoravského kraje (týká se náhrad za realizovanou odbornou přípravu, zásahy mimo katastr obce zpravidla
v rámci předurčenosti OOB nebo případně dotace na vybavení a zvýšení akceschopnosti JSDH).
Náklady spojené se zásahem v katastru obce zřizovatele (v Jabloňanech) nejsou propláceny, hradí je obec
z běžného rozpočtu vyčleněného pro JSDH.
V roce 2018 bylo v plánu obecního rozpočtu obce Jabloňany na oblast Požární ochrany počítáno
s částkou 1,06 mil Kč, z toho:





45 tis. Kč na provoz JSDH (obvyklá částka jako v minulých letech)
950 tis. Kč na pořízení nového DA (včetně přiznaných dotací 450 a 300 tis., které obec obdržela na rok 2018)
40 tis. Kč na pořízení plechové garáže pro parkování DA
25 tis. na činnost spolku SDH (vyjma činnosti kolektivu mladých hasičů).

Skutečné výdaje čistě na činnosti JSDH za rok 2018 činily 73 727 Kč, z toho obec Jabloňany hradila pouze 45 168
Kč, zbytek ve výši 28 559 Kč byl spolufinancován JMK prostřednictvím účelové neinvestiční dotace na náhrady
na odbornou přípravu nebo náhrady výdajů v souvislosti s realizovanými výjezdy.
Mezi největší výdaje JSDH nebo významné pořízení v roce 2018 patřilo (uvedeno v tis. Kč):









4 kompresor vzduchový
2,6 lišta na motorovou pilu a řetězy
1 elektrický mobilní přímotop pro OOB
4,5 emise a STK CAS 15 Daf, AS 16 Sachs
6,1 nově pojištění JSDH
8 pohonné hmoty a maziva
4,8 nájemné za prostor pro parkování pro AS 16 Sachs a sklad SDH ve ZEPO středisku Jabloňany
ostatní výdaje, mezi které patří: poplatek lékaři za zdravotní prohlídky členů JSDH, revize elektrospotřebičů,
cestovné na kurzy, revize přenosných hasících přístrojů,…

Od listopadu 2018 provedeno připojištění JSDH na rizika a případné možné vzniklé škody související se zásahem
a celkovou činností JSDH. Dále úrazové pojištění pro aktivní členy a pojištění odpovědnosti pro členy řídící
obecní / hasičská vozidla.

Zpráva o činnosti

7

JSDH obce Jabloňany 2018

6 Technika, vybavení a její údržba
6.1

Přehled hlavní techniky a agregátů ve vybavení JSDH Jabloňany v roce 2018

V roce 2018 disponuje JSDH Jabloňany následující mobilní technikou a agregáty.
Hlavní technika JSDH Jabloňany
Označení
Automobilová stříkačka (AS 16)
v Jabloňanech od r. 1989
Cisternová automobilová stříkačka 15 (CAS 15)
v Jabloňanech od r. 2012
Nákladní valníkový přívěs

Podvozek
SACHSERING (IFA) S4000-1

Rok výroby
1966

DAF 45-160 Ti

1994

Agados ALUX 26

2015

Agregáty JSDH Jabloňany
Označení
Přenosná elektrocentrála

Typ
EC-HONDA ECT 7000F

Elektrické kalové čerpadlo
Motorové kalové čerpadlo
Motorová pila řetězová
Motorové plovoucí čerpadlo

KČE-HCP AS 215
KČM-HERON - 1200
MPŘ-STIHL 310
PMČ-PH-CYKLON 1

6.2

Rok výroby
2009
2011
2016
2008
2015

Přehled osobních ochranných prostředků

Členové JSDH mají k dispozici 9 kusů třívrstvých zásahových oděvů Deva Patriot. Od počátku roku 2018 jsou
tyto oděvy přiděleny jako osobní ochranné prostředky aktivním členům. Dále pak 8 kusů jednovrstvých
zásahových oděvů deva BUSHFIRE, které jsou využívány kolektivně. Ochranu hlavy zajišťuje deset kusů
zásahových přileb Gallet F1 SF. Některé z nich jsou vybaveny svítilnami v provedení LED. Aktivní členové splňující
požadavky odborné způsobilosti jsou vybaveni rukavicemi pro technické zásahy a ochrannou kuklou pod
zásahovou přilbu. Všichni členové mají přidělenou zásahovou obuv.

6.3

NEpořízení dopravního automobilu JSDH Jabloňany

Zastupitelstvo obce i po opakovaném projednání rozhodlo o zastavení nákupu dopravního automobilu (DA) pro
JSDH obce.
Jednalo se o dodávku splňující podmínky dle vyhlášky pro hasičské dopravní automobily určenou k přepravě 9ti
osob, která mohla být využívána i pro přepravu Kolektivu mládeže SDH Jabloňany na soutěže a pro další potřeby
obce. Bohužel nebyl schválen poslední krok k pořízení a to kupní smlouva s dodavatelem, který vzešel z
výběrového řízení dle schválené technické specifikace.
Požadavky a technická specifikace nového DA v sobě zahrnovaly i zkušenosti od okolních sborů, které tyto
dodávky pořizovaly nedávno, a případná doporučení co by řešily nyní jinak. Tato specifikace do výběrového
řízení byla v lednu projednána s vedením obce včetně silnější motorizace a vyšších užitných vlastností vozidla s
důrazem na bezpečnost přepravovaných osob. Následně celková cena z výběrového řízení ve výši 1,06 mil. Kč
měla být pak převážně hrazena z dotací nebo případně dalších zdrojů s tím, že obec by hradila ze svého pouze
220 tisíc Kč, což bylo o 20 tis. Kč více než bylo schváleno již na začátku roku v rozpočtu obce. Podobně byly
zastupitelstvem schvalovány i jednotlivé dílčí kroky jako např. smlouva o přijetí dotace apod.
Zpráva o činnosti
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Částky financování po výběru nového DA pro obec Jabloňany byly následující:
Dotace Hasičského záchranného sboru ČR
Dotace Jihomoravského kraje

450 000 Kč
300 000 Kč

Finance obce Jabloňany na DA schválené v rozpočtu 2018
Sjednané dary soukromých firem na pořízení DA

200 000 Kč
50 000 Kč

Doplnění financování (dar) členů jednotky JSDH obce Jabloňany
Potřeba navýšení financování obce Jabloňany
(původně přislíbená spoluúčast SDH Jabloňany)
Celková kupní cena

40 000 Kč
20 000 Kč
1 060 000 Kč

Je smutné, že rozhodnutím Výboru spolku SDH byla stažena i dlouhodobě dohodnutá spoluúčast SDH ve výši
20 tis. Kč z činnosti kolektivu mládeže a nebylo podpořeno pořízení nového DA, i když cíl pořízení nové dodávky
byl původně schválen členskou schůzí. Nejen, že nedošlo k pořízení dodávky, která by zjednodušila činnost JSDH
a významně vyřešila / ulehčila dopravu mládeže na soutěže, ale naše obec se tak stala první v JMK ale i celé
České republice, která takto nelogicky postupovala. Stalo se tak i přes předchozí schválené kroky
zastupitelstvem obce (včetně v dubnu schváleného přijetí dotace) a mnoha dalších administrativních a
schvalovacích kroků dle podmínek čerpání dotace, které obec realizovala od dubna 2017.
Přehled kroků, které byly realizovány v souvislosti se snahou o pořízení nového DA do obce:
 od 11/2017 – Průzkum trhu (typů vozidel,
dodavatelů) a zejména technických řešení DA
 12/2018 – Vypracování prvních předběžných TP
pro DA Jabloňany
 16. 1. 2018 – Zpracování projektu a odeslání
žádosti o dotaci na DA z JMK
 Leden 2018 - Vyrozumění z JMK o přiznání
dotace 300 tis. Kč
 4. 2. 2018 – Přepracování TP dle nového vzoru
pro TP na DP rok 2018
 Leden 2018 – Ověření postupu k TP a dotaci s
HZS JMK
 22. 2. 2018 – Odeslání prvního návrhu TP na
HZS JMK
 3. 2018 – Požadavek HZS JMK na úpravy TP (+
následná ještě 2 kolečka připomínek)
 12. 3. 2018 – Schválení TP na HZS JMK a předání
na GŘ HZS
 16. 3. 2018 – Schválení/podpis upravených TP
na GŘ HZS
 22. 3. 2018 – Zpracování žádosti o registraci
 26. 3. 2018 – Odeslání žádosti o registraci akce
na GŘ HZS ČR

 4. 2018 – První návrh zadávací dokumentace a
návrhu smlouvy pro výběr
 6. 4. 2018 – Registrace akce na HZS (založení
akce, vydání akce s potvrzením akce)
 23. 4. 2018 – Vyhlášení výběrového řízení
(osloveny 4 firmy)
 24. 4. 2018 – Schválení smlouvy
zastupitelstvem na dotaci 300 tis. Kč z JMK na
DA
 5. 2018 – Termín pro předložení nabídek a
vyhodnocení výběrového řízení
 5. 2018 - Vyhodnocení výběrového řízení, dle
nabídky byla vybrána společnost Progres Servis
Sibřina spol. s r.o.
 9. 5. 2018 - Písemné potvrzení sponzorských
darů na pořízení DA ve výši 50 tis. od firem
Helivo a Hyundai Boskovice
 10. 5. 2018 - Jednání zastupitelstva obce, kde
zastupitelé neschválili finální krok k pořízení kupní smlouvu bez zájmu o jednání o
případných dalších variantách.
 16. 8. 2018 - Další jednání zastupitelstva obce,
kde bylo předloženy dodatečné zdroje
financování (dary členů JSDH) opět s
negativním výsledkem
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6.4

Nezájem o přípravu a výstavbu nové hasičské zbrojnice

V roce 2017 byla zpracována studie na výstavbu nové zbrojnice, se kterou jsme se ucházeli o dotaci na její
výstavbu. Dle aktuálního vývoje žadatelů a přidělených prostředků šance na získání dotace i pro Jabloňany byla
v následujících letech velmi vysoká. V roce 2018 bylo nutné žádost o dotaci na HZS opět podat, ale naše obec
tak neučinila. Zastupitelstvo obce, s ohledem na stav k DA a chybějící souhlas funkcionářů SDH k tomuto
požadavku, který vyžadoval starosta obce, o opakovaném podání žádosti o dotaci na zbrojnici v roce 2018
nehlasovalo a to i přes projevený zájem JSDH.
S ohledem na současný stav zbrojnice a možností parkování hasičské techniky, celkem pozitivní aktuální vývoj
na seznamu žadatelů a vybraných příjemců, tak naše obec opět přišla o tuto možnost zlepšení obecní
vybavenosti, která by řešila nejen parkování techniky, ale i chybějící prostory pro zázemí, školení (zasedací
místnost) a další využití pro obec a občany.

6.5

Údržba a opravy techniky v průběhu roku

Tak jako každý rok jsme se i v roce 2018 pravidelně věnovali údržbě techniky a vybavení. V průběhu roku jsme
provedli drobné opravy rozvodů na naší CAS 15. V dubnu proběhla kompletní výměna olejových náplní a filtru
na CAS 15. V květnu byla vyměněná olejová náplň u všech motorových agregátů. V prosinci jsme připravili
vozidlo a absolvovali měření emisí a prohlídku státní technické kontroly s CAS 15 Daf.
V lednu byla provedena oprava brzd na AS 16 Sachs. V květnu proběhla příprava vozidla a absolvování
pravidelné prohlídky STK a měření emisí. V prosinci došlo k zazimování vozidla.
Pro lepší uložení vybavení pro OOB došlo k výrobě pojízdného regálu na euro přepravky s vybavením, ten je
díky použitým kolečkům mobilní a dá se přemisťovat po garáži.
V letošním roce také proběhla revize elektrospotřebičů ve vybavení JSDH. Realizovali jsme u odborných
pověřených osob roční periodické kontroly / revize osobních ochranných prostředků, prostředků osobního
jištění (lana, opasky)..., přenosných hasících přístrojů,... .
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7 Pravidelná odborná příprava členů JSDH
7.1

Podmínky pro odbornou přípravu

Jednotka musí mít zpracovaný roční plán pravidelné odborné přípravy. Tento plán se zpracovává na základě
ročního plánu pravidelné odborné přípravy, který vydává GŘ HZS ČR. Roční plán pravidelné odborné přípravy
může velitel jednotky upravit dle předurčenosti jednotky.
Pravidelnou odbornou přípravu členů jednotky obce Jabloňany a jejic členů organizuje a ověřuje její velitel. Cílem
této přípravy je prohloubení znalostí a praktických dovedností hasičů. Dle možností jsme se scházeli pravidelně
v průběhu celého roku. Pravidelná odborná příprava se provádí v rozsahu min. 40 hodin ročně. Odborná příprava
se skládá z teoretické a praktické části. Ta je zaměřena především na obsluhu požárních automobilů a obsluhu
věcných prostředků ve výbavě JSDH.
Přehlednou tabulku účasti členů na odborné přípravě najdete v kapitole 4.2
členů JSDH.

7.2

Přehled zapojení jednotlivých

Vybrané akce odborné přípravy JSDH Jabloňany

IMZ OOB autokemp Merkur 20-21.4.2018
Již čtvrtým rokem se naše jednotka (v rámci předurčenosti k ochraně obyvatelstva pro ORP Boskovice a JMK)
zúčastnila výcviku zaměřeného na ochranu obyvatelstva při mimořádných událostech. Téma letošního výcviku
byly povodně a ochrana před nimi. Letošní ročník proběhl v Pasohlávkách v autokempu Merkur u vodní nádrže
Nové Mlýny. Z Jabloňan jsme odjížděli v pátek 20.4.2018 před třináctou hodinou.
Po příjezdu do kempu a vstupním školením bezpečnosti práce na nás čekal první úkol. Tím bylo postavení zázemí
pro nocování jednotek. Týl byl řešen pomoci nafukovacích stanů. Všech osmnáct jednotek se rozdělilo do šesti
týmů. Pět týmů následně začalo plnit zadané úkoly, šestý tým měl po celou dobu na starost týlové zázemí.
Zajišťovali ohřev a výdej stravy, dohled nad prostorem výcviku a nakonec měli za úkol i sbalení zázemí jednotek.
Naše jednotka začala po svačině okolo 18 hodiny plnit první zadaný úkol. Tím byla stavba protipovodňových
stěn ze systémů firem Gumotex a Rubena – mobilní hráze plněné vodou a systém hliníkových prvků používaných
například v pražských nábřežích jako ochrana proti povodni. Jedná se zajímavé alternativy ke standardní stěně
z pytlů s pískem. Druhé páteční stanoviště bylo seznámení se s čerpadlovým kontejnerem a obsluhou jeho
čerpadel. Během padesáti minut jsme museli za pomocí čerpadel z kontejneru vytvořit čerpací stanoviště a
zamezit tak přelivu hráze vodní nádrže. Zde jsme již pracovali za tmy, proto jsme řešili i osvětlení prostoru
pomocí osvětlovacího balonu.
Po ukončení tohoto stanoviště v 21 hodin následoval úklid materiálu a přesun na večeři připravenou tylovými
jednotkami. Po večeři již následoval zasloužený odpočinek po náročném a velmi slunném dni a diskuze
zúčastněných k výbavě OOB nebo výcviku.
Druhý den po snídani jsme pokračovali na třetím stanovišti, kde jsme za pomocí našeho vybavení měli provést
osvětlení místa události. Po splnění úkolu jsme měli možnost porovnat různé druhy osvětlení. Dále nám zde
operační důstojníci předvedli mobilní operační středisko, včetně nahlášení fiktivní události a její následné
řešení.
Jako poslední jsme měli možnost procvičit si základy lanové techniky, sebejištění a práci ve výšce. Závěrem
proběhl úklid materiálu, vyhodnocení celého cvičení a před 14 hodinou postupný odjezd jednotek domů.
Naše pětičlenné družstvo bylo ve složení: Petr Machač, Jan Horák, Jaroslav Machač, František Petržela a Lukáš
Vlach. Po oba dny jsme spolupracovali ve skupině s jednotkami z Bořitova a Okrouhlé.
Zpráva o činnosti
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Této odborné přípravy se účastnila víc jak stovka členů dobrovolných jednotky z Blížkovic, Bořitova, Brankovic,
Brna-Černovic, Brna-Slatiny, Dobročkovic, Drnovic, Chvalovic, Jabloňan, Kobylí, Moravského Žižkova, Okrouhlé,
Olomoučan, Švábenic, Těšan, Uhřic, Žeravic a Židlochovic. Na přípravě a realizaci dvoudenního výcviku
spolupracovalo na pět desítek osob z řad HZS Jmk. Těm patří naše poděkování za kvalitně připravený výcvik,
který měl pro účastníky velký přínos.

Výcvik jednotek v Zařízení Tišnov
V pátek 7.12 jsme absolvovali náročný výcvik spolu s dalšími pěti
jednotkami okresu Blansko v zařízení HZS JMK v Tišnově. Výcvik
trval více jak osm hodin a díky své náplni byl pro zúčastněné velmi
náročný. Náročnosti také přidala tma a dále pak velmi nízké
teploty.
Měli jsme tak jedinečnou možnost procvičit situace spojené se
záchranou osob, zásahu u dopravní nehody a mnoha dalších
situací napodobující reálné zásahy.
Díky absenci dýchací techniky v naší JSDH jsme pozvali i dva
zástupce ze sousední Skalice nad Svitavou a ti tak plnohodnotně
doplnily jabloňanské hasiče.

Fotografie: IMZ Tišnov: stanoviště s předlékařskou pomocí –
masáž srdce a použití AED.
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Fotografie: Účastníci večerního a nočního výcviku IMZ pro JSHD z okresu BK v Tišnově, prosinec 2018.
Kurz obsluhovatelů motorových pil v zařízení HZS JMK v Tišnově
Dva členové naší zásahové jednotky, Jan
Horák a Lukáš Vlach, úspěšně
absolvovali
devítidenní
kurz
obsluhovatelů motorových pil OMP 64.
Kurz byl rozdělen do tří víkendových
bloků a byl úspěšně zakončen složením
závěrečné praktické i teoretické části
zkoušky. Honza i Lukáš získali nejen
spoustu teoretických informací, ale
hlavně praktických zkušeností. Jednotka
má tak nyní čtyři členy s platným
osvědčením pilaře.
Získané osvědčení pro obsluhu motorových pil je součástí komplexní odborné přípravy členů JSDH, bez kterého
by naše jednotka nemohla zasahovat např. při odstraňování popadaných stromů apod.
Získání osvědčení (podobně jako u ostatní odborností JSDH jako velitel nebo strojník) je to pouze prvním krokem.
Následně tito členové musí absolvovat opakované proškolování (formou školení jednotky, e-learningem nebo
účastí na obnovovacích kurzech HZS) nebo i pravidelný následný praktický výcvik v předepsaném rozsahu apod.
Pro ostatní členy JSDH i bez specializací je situace podobná. Aby mohli být povolání k zásahu u mimořádné
události, musí mimo jiné splňovat:
 dobrý zdravotní stav (doložený zdravotní prohlídkou u lékaře - každé dva roky),
 absolvovat odbornou přípravu v rozsahu minimálně 40 hodin za kalendářní rok včetně závěrečného
přezkoušení (testu)
 účastnit a podílet se na výcviku
 účastnit a podílet se na údržbě techniky, agregátů a prostředků požární ochrany
 starat se o přidělené prostředky a svěřené osobní ochranné prostředky
Zpráva o činnosti
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8 Zásahová činnost a činnost pro zřizovatele
8.1

Úvod a vymezení Zásahu a Činnosti pro zřizovatele

Zásah - činnost jednotky a dalších složek IZS u události včetně prověřovacího cvičení. Jedná se o činnost směřující
k odvrácení ohrožení, nebezpečí, záchraně osob, zvířat a záchraně majetku. Výjezd a každou činnost v průběhu
zásahu hlásí velitel jednotky, nebo velitel zásahu KOPIS (krajské operační středisko) HZS JMK. Zásah jednotce
požární ochrany vyhlašuje KOPIS HZS JMK prostřednictvím SMS a AMDS (automatické hovorové volání), v naši
obci není dálkově řízená siréna, (současná siréna by se musela spouštět manuální po dostavení člena JSDH do
hasičské zbrojnice = značná časová prodleva).
Činnost pro zřizovatele - jedná se o události, u kterých není bezprostřední ohrožení, nebo jednotka PO provádí
činnosti k předcházení vzniku potenciálního ohrožení (např. likvidace vos či sršňů, asistence, služby pro
zřizovatele jednotky, pro obec, občany). Výjezd a návrat na základnu při činnosti hlásí velitel jednotky na KOPIS
HZS JMK. Tyto činnosti jsou převážně dojednány předem a na podnět starosty obce, nebo občanů. Po příjezdu
na místo lze dle situace překlasifikovat na zásah. Jednotka provádějící činnost musí být vybavena osobními
ochrannými prostředky (stejně jak u zásahu) a na výzvu KOPIS musí provést výjezd dle potřeb KOPIS HZS JMK k
zásahu v počtu 1+3 (velitel + strojník a dva hasiči)

8.2

Základní přehled zásahů a činností

V roce 2018 jednotka vyjížděla k 19 událostem z toho 11 x činnost pro občany, nebo obec. První ze zásahů na
sebe nenechal dlouho čekat a už 7. ledna 2018 byl jednotce a PS HZS JMK Boskovice operačním střediskem HZS
JMK vyhlášen poplach ve 2:35. Jednalo se o odstranění odlomené větve na komunikaci u sousední Skalice.
Převažující byli především likvidace nebezpečného hmyzu. Ve dvou případech jsme zajišťovali týlové
zabezpečení pro zasahující hasiče a složky IZS u zásahů větších rozsahů. Po celý rok jsme také prováděli činnosti
pro zřizovatele a občany. V těchto případech se jednalo například o zprůchodnění kanalizací, ne-akutní likvidace
hmyzu nebo kácení dřevin a mnoho dalších.
Tabulka: Přehled zásahů JSDH Jabloňany v roce 2018
Datum
07.01.18
08.08.18
14.09.18
07.11.18
30.11.18
17.12.18
31.12.19

Název akce
TP větší haluz u Skalice (u značky obce)
Zásah strom
Zásah TP hmyz
Zásah TP sršni RD Kocimberk
TP likvidace hmyzu
Požár lesa Lhota Rapotina
Výjezd OOB-dopravní nehoda Kunštát
PC 2018
Celkem
Průměr

Trvání
akce
0:36
0:54
1:10
1:34
1:55
3:55
8:38
1:30
20:12
2:31

Počet
lidí
6
3
4
4
3
6
4
6
36
4,5

Celkem
hodin
4
3
5
6
6
24
35
9
90
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Tabulka: Přehled činnosti JSDH Jabloňany v roce 2018
Datum

Název akce

18.02.18
12.03.18

OP zprůchodnění kanalizace OÚ
OP akáty pod el. vedením, demontáž osvětlení
OP odstranění stromu, Vlach Lukáš, ořechy
TP zoč Ulice ke Skalici
TP zoč hmyz u kaple
TP zoč hmyz Kocimberk
Rozloučení s prázdninama
TP zoč kanalizace RD ve středu obce
TP ořech Kocimberk
Montáž osvětlení, příprava stanu
TP odstranění hnízda Kocimberk
Celkem
Průměr

04.07.18
30.07.18
25.08.18
20.10.18
16.11.18
02.12.18
21.12.18

8.3

Trvání
akce
1:47
0:50
1:35
0:40
0:26
0:40
9:00
1:10
2:30
2:00
1:15
21:53
1:59

Počet
lidí
4
7
7
6
5
5
4
4
5
7
3
57
5,2

Celkem
hodin
7
6
11
4
2
3
36
5
13
14
4
104

Vybrané zásahy JSDH Jabloňany v roce 2018

Požár lesa Lhota Rapotina
Dne 30.11.2018 v 17:34 byla JSDH Jabloňany vyslána k požáru lesního porostu o rozloze 100 x 100m v katastru
obce Lhota Rapotina. Komplikací pro všechny zasahující jednotky byl těžce přístupný terén, panující sychravé
počasí a teploty okolo -7°C. Naše jednotka na místě zřídila a zabezpečovala provoz týlového zázemí pro
zasahující jednotky. Má místě zasahovalo šest členů z Jabloňan.
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Dopravní nehoda Kunštát
V pondělí 17.12.2018 vyjížděla JSDH
Jabloňany ve 12:47 k dopravní nehodě
v Kunštátu. Na místě jsme zabezpečili týlové
zázemí
pro
zasahující
hasiče.
Vzhledem k rozsahu události a nutnosti
staticky zabezpečit budovu bylo rozhodnuto
o vytvoření odpočinkového místa v zasedací
místnosti městského úřadu. Ve 20:54 se
jednotka vrátila zpět na základnu. Na místě
čtyři členové z Jabloňan.
Tito členové JSDH Jabloňany převážně
odjížděli ze svých zaměstnání k zásahu, tudíž
se ke svým rodinám vraceli i po
neplánovaných
cca
17
hodinách.
V odpoledních/večerních hodinách byli
připraveni další členové na střídání, ale
střídání nebylo realizováno z důvodu
předpokládaného
dřívějšího
ukončení
zásahu. Ale i především pro to, že JSDH
Jabloňany
nedisponuje
dopravním
automobilem, kterým bychom střídání
realizovali a případně ho použili nejen
k zásahům s předurčeností ochrany
obyvatelstva, kde nám chybí další vozidlo
např.,
pro
operativní
dokoupení
spotřebovaných potravin, ale i již uvedené
střídání zasahujících.

Foto HZS JMK

Požár osobního automobilu po dopravní nehodě - prověřovací cvičení JSDH
30.12. v 18.07 byl vyhlášen KOPIS HZS JMK poplach pro JSDH Jabloňany. V 18:14 výjezd, po příjezdu na místo
události zjištěn simulovaný požár OA s osobou uvnitř. Na místě velitel JSDH a starosta obce - jedná se o
prověřovací cvičení JSDH. Provedeno uhašení automobilu v motorovém prostoru vozidla pomocí vysokotlakého
proudu od CAS 15 DAF, odvětrání vozidla a poskytnutí předlékařského ošetření. Z důvodu nárazu vozidla do
stromu a předpokladu poranění páteře proveden šetrný transport osoby mimo havarované vozidlo pomocí
páteřní desky.
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9 Mimo zásahová činnost.
Návštěva dětí ze studijního střediska Oblastního
spolku ČČK Blansko.
Naši jednotku dne 6.2.2018 navštívily děti, které
trávily jarní prázdniny na studijním středisku v
Bedřichově. Dětem jsme představili naši techniku a
činnost. Děti měly možnost se zapojit do her z
oblasti prevence pod vedením instruktora Hasík
Josefa Havlíčka ml., po jehož úspěšném absolvování
dostaly děti drobnou odměnu. Na závěr jsme
předvedli ukázku nesprávného hašení oleje, která
vzbudila zasloužený obdiv.
Sběr elektroodpadu a starého papíru
7.4. se členové JSDH zapojili a pomohli kolektivu
mládeže SDH Jabloňany se sběrem elektroodpadu
a starého papíru svozem po obci. Kolektiv mládeže
poslední roky pravidelně provádí sběr tohoto druhu
odpadů. Ke svozu byl použit obecní traktůrek a
hasičská cisterna s přívěsy.
Úkliďme česko. Ukliďme si doma, Jabloňany
7.4. členové JSDH pomohli kolektivu mládeže SDH
Jabloňany s celorepublikovou akci a pomohli s
úklidem v Jabloňanech a jeho širokém okolí. Zapojili
se do samotného pěšího úklidu a také s hasičským
autem s přívěsem prováděli svoz naplněných pytlů
z okolí a rozvoz, svoz do akce zapojených dětí a
dospěláků.
Zakončení školního roku pro ZŠ Jabloňany a MŠ
Obora
Ve středu 27. června jsme pořádali pátý ročník
hasičského dopoledne. V areálu v Luhu jsme
přivítali žáky z místní základní školy, děti z mateřské
školky na Oboře a i dříve narozené, kteří
doprovázeli nebo se přišli kouknout. Pro
zúčastněné jsme si připravili stanoviště preventivně
výchovné činnosti Hasík. Zde si přítomní formou her
osvěžili znalosti o IZS. Na dalších stanovištích
proběhla střelba ze vzduchovek a sestřik
nástřikového terče.

zájmem prohlédly techniku a vybavení jednotky.
Největšímu zájmu se těšil transport zraněné osoby
na páteřní desce, který si děti mohly vyzkoušet na
vlastní kůži.
Děti si opekly párek a na závěr programu získaly
účastnický certifikát o úspěšném absolvování
hasičského kurzu pro děti ZŠ Jabloňany a MŠ Obora.
Rozloučení s prázdninami 25.8.2018
Dne 25. srpna jsme se již tradičně zapojili do
spolupořádání akce a nejen pro děti jsme s
kolektivem mládeže a SDH připravili lanovou dráhu,
stříkání z hasičské proudnice do terče, stánek s
úkoly z preventivně výchovné činnosti Hasík a
ukázku vybavení JSDH. Lanovkou se svezli od
nejmenších po dospělé, většina jela i opakovaně,
pro velký zájem jsme vydrželi do úplného závěru
akce.
Soustředění kolektivu mládeže SDH Jabloňany
V posledním prázdninovém týdnu jsme zapůjčili
týlové zázemí, vybavení JSDH pro vícedenní
soustředění Kolektivu mládeže SDH Jabloňany a
připravili jsme pro děti a mládež večerní stezku
odvahy ve sportovním areálu a jeho blízkém okolí.
Psí víno a břečťan
17.10. jsme pomohli Kolektivu mládeže SDH
Jabloňany především s vyhloubení děr v kamenitém
podkladu a výsadbou popínavých rostli ve
sportovním areálu u paty svahu na hasičské dráze.

Rozsvícení vánočního stromu Jabloňany

Svoji techniku prezentovali členové JSDH
Jabloňany. Po uhašení požáru popelnice pomocí
vysokotlakého proudu z CAS 15 DAF si děti se

V neděli 2.12.2018 jsme na žádost starosty rozvěsili
vánoční ozdoby po sloupech pouličního osvětlení ve
středu obce. Spolupracovali při stavbě stanů a
nasvícení prostoru mikulášské nadílky v okolí
kostela.
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10 Fotopříloha
Závěrečné zprávy JSDH Jabloňany 2018
https://photos.google.com/share/AF1QipPyT8H8dvuy4eOBEfsHq70SC18OLAWWvwVi2FloCtLwJKe7kkbQKXDEoF1RUmwg?key=LXdmeVFHQXJ4VUpDa3FFZE9Lb0pEV1QzZXB0dVl3

Spolupráce JSDH s MH při sběru elektroodpadu a starého papíru

PVČ: Návštěva dětí ze studijního střediska Oblastního spolku ČČK Blansko.

Zapojení techniky JSDH do akce: Úkliďme česko. Ukliďme si doma, Jabloňany
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Rozloučení s prázdninami – připravená lanovka pro děti.

PVČ: Ukázka techniky a vybavení při akci rozloučení s prázdninami
v Jabloňanech.

PVČ: Ukázka prvotního ošetření zraněného při akci Zakončení školního roku pro
ZŠ Jabloňany a MŠ Obora
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Zřízení týlového zázemí při požáru 30. 11. 2018 v k.ú. Lhora Rapotina.

Činnost pro obec – kácení dřevin v dolní části obce.

Činnost pro obec čištění ucpané kanalizace pod OU v rámci stavebních úprav
vjezdu.

20

Zpráva o činnosti
JSDH obce Jabloňany 2018

Výcvik – IMZ OOB Pasohlávky: práce s „suchých“ oblecích, duben 2018.

Výcvik – IMZ OOB Pasohlávky: stavba protipovodňových stěn a stanovište
přečerpání vody pomocí vybavení z povodňového kontejneru.
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Činnost pro občana – březen 2018 kácení dřevin v dolní části obce.

Výcvik – IMZ pro JSDH z okresu Blansko v Tišnově, prosinec 2018.

Činnost pro občana – listopad 2018 kácení dřevin v horní části obce.
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11 Příloha Reporting JSDH Jabloňany 2018
Příloha Reporting JSDH Jabloňany 2018 obsahuje kompletní výčet činnosti JSDH včetně popisu a detailu ze
Zásahů a Činností JSDH (totožné obsahy s informace ze Zpráv o zásahu). Tyto informace obsahují i osobní údaje
podléhají mlčenlivosti JSDH nebo ochraně osobních údajů.
Proto Příloha Reporting JSDH není součástí veřejné verze Zprávy o činnosti JSDH Jabloňany a vybraní uživatelé
plné verze této zprávy a uvedené přílohy musí s těmito informacemi dle toho nakládat.
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