
Vážená paní starostko, vážení členové výkonného výboru, představitelé sborů, vážené hasičky, 
hasiči. 
 

Nejprve chci poděkovat za pozvání na dnešní shromáždění představitelů sborů a zároveň mi 
dovolte, abych Vás pozdravil jménem HZS JčK a samozřejmě jménem HZS Územního odboru 
Prachatice.  

 
Zásahová činnost  

 
- Podána stručná informace o zásahové činnosti jednotek PO okresu Prachatice za rok 2019. 
- Stručně rozebrán zásah na mimořádnou událost (výbuch a následný požár) bytového domu 

v obci Lenora. 
- Poděkování členům SDH Netolice a Petrův Dvůr za organizaci a přípravu výcviku jednotek 

PO v areálu bývalé zemědělské usedlosti a pivovaru v Petrově Dvoře. Zde HZS ÚO 
Prachatice měl poprvé možnost si (úspěšně) vyzkoušet chemicko-technický kontejner 
s novým přenosným kompresorem v praxi. 

Poděkování všem členům jednotek PO v okrese Prachatice za zásahovou a výcvikovou činnost 
v roce 2019. Zvláště pak patří velké poděkování členům JSDHO Lenora, Volary a Horní Vltavice, 
kteří zasahovali na výše zmíněném požáru v obci Lenora. 
 

Požární prevence 
 

- Dlouhodobá úzká spolupráce mezi pracovištěm prevence ÚO HZS Prachatice a odbornou 
radou Prevence OSH Prachatice zejména při získávání odbornosti „Preventista II. a III. 
stupně. Tato spolupráce bude pokračovat i nadále. 

 
Dotace a nová technika pro jednotky PO v okrese Prachatice v roce 2019 

 
Nové CAS 20 v roce 2019 – obec Vacov, obec Sv. Maří a město Netolice – CAS před dokončením, 
do konce letošního roku by měla být CAS dodána. 
 
V roce 2017 se ujednotil systém vyhlašování státních investičních dotací pro jednotky SDH obcí do 
jednoho programu, který se dělí na jednotlivé podprogramy: 

- Podprogram 1 - pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky 
o Tento podprogram mohou využít pouze obce zřizuiící JPO kategorie II a III, 
o Státní dotace + finanční podpora z fondu zábrany škod dělá na pořízení nové CAS 

2.5 mil. Kč. + pro úspěšné žadatele po podání žádosti přispívá KÚ JčK cca 1 mil Kč. 
 

- Podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu (dále jen „DA“)  a podprogam 3 – 
stavba a oprava požární zbrojnice – „šestinová dotace“ 

o Tento podprogram mohou využít i obce zřizující JPO kategorie JPO V, tzn platí pro 
všechny kategorie jednotek SDH obcí. 

o Financování ½ - stát (max. však 450 tis Kč (u pož. zbrojnic max. 4.5 mil Kč), 1/3 – 
KÚ max. však 300 tis. Kč (u pož. zbrojnic max. 3 mil Kč) a obec 1/6 a více). 

o V roce 2019 realizovali DA: Prachatice (Oseky), Š. Hoštice, Malovice (Krtely), 
Vacov (B. Hora), 

o V roce 2019 žádost o dotaci s realizací 2020 na nové DA podali z okresu Prachatice 
Bohumilice (21), Horní Vltavice (25) a Strunkovice nad Blanicí (29) – dotace 
přidělena a Husinec (34), Vacov (37), Strunkovice nad Blanicí pro Šipoun (39), 
Lhenice (52) a Vimperk (59). 
 

- Podprogramu 3. : Dotaci na rok 2020 dostala Nová Pec, další žádosti - Borová Lada (9) a 
Prachatice (pro Staré Prachatice – 25). 

 



Souběžně s tímto státním investičním dotačním titulem běží jako každý rok neinvestiční státní 
dotace (náhrady za zásahy mimo katastr, náhrady za odbornou přípravu apod.), investiční a 
neinvestiční dotace Krajského úřadu JčK. 
 

Nová technika HZS PT 
V letošním roce byl dovybaven chemicko-technický kontejner o nový přenosný kompresor. 

Na požární stanici Prachatice byla dodána nová CAS 20 Scania a nová sada AKU vyprošťovacího 
zařízení Holmatro. Na požární stanici Vimperk bude v prosinci dodána nová CAS na podvozku 
TATRA Terra. 
 
Informace z oblasti Komunikačních a informačních systémů 
 

- Koncem třetího čtvrtletí 2019 byl na lokalitě Žlíbský vrch zprovozněn vykrývač 
analogového radiového signálu. 

 
Odborná příprava 

 
Praktický výcvik nositelů dýchací techniky. 
 
Odborná příprava členů jednotek SDH obcí v roce 2018: 

- Počty proškolených velitelů 80, 
- Počty proškolených strojníků 33, 
- Počty proškolených nositelů dýchací techniky 163 z toho nových 11, 

. 
Odborná příprava členů jednotek SDH obcí v roce 2019: 

- Počty proškolených velitelů 78, 
- Počty proškolených strojníků 57, 
- Počty proškolených nositelů dýchací techniky 174 z toho nových 8, 

 
Jednotek, které vlastní DT je v okrese celkem 21. 
 

Ostatní spolupráce mezi HZS a OSH popřípadě jednotlivými sdruženími v oblasti 
požárního sportu a kulturně-společenské 

 
- ve spolupráci s odbornou radou ochrany obyvatelstva a prevence jsme opět 

vyhlašovali výtvarnou a literární soutěž „Požární ochrana očima dětí“. Vyhodnocení 
proběhlo dne 25. června 2019 na požární stanici Vimperk, pro děti bylo zajištěno 
malé občerstvení, pěkné ceny a na závěr ukázka hasičské techniky. Celkem se v roce 
2019 v okrese Prachatice této soutěže zúčastnilo 223 dětí ve všech kategoriích a 
z toho pět dětí obsadilo medailové pozice i v krajském kole. 
 

- HZS ÚO Prachatice zajišťoval ukázky mobilní požární techniky na různých výročích 
a oslavách sborů, 

 

- pomoc při zajištění soutěží v požárním sportu ( okresní kolo a pohárové soutěže v 
Prachaticích ), 

 
Závěrem 

 
Ještě jednou děkuji za spolupráci v roce 2019, přeji Vám všem hodně úspěchů v osobním i 
profesním životě, těším se na spolupráci v roce 2020 a hlavně „Ohni zmar“ 
 
 
        Plk. Ing. Milan Raba 
       ředitel HZS ÚO Prachatice 


