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Sdružení hasičů ČMS okresu Strakonice 

 

 

 

Zpravodaj – 2/2018 

 
 

 

 

 

Tento materiál obsahuje základní informace o dění 

v dobrovolné požární ochraně Strakonicka a slouží jako 

pomocný materiál  pro zajištění Vaší práce. 
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Úvodní slovo:                                                                                

Naše heslo:          „Bohu ku cti –bližnímu ku pomoci“ 

Vážené hasičky, hasiči, i jejich příznivci, 
 

můj úvod nebude tak,  jak bych si přála optimisticky naladěn, je trochu poznamenán událostí, 

kterou jistě odvane čas, ale jako přímý účastník, vidím to trochu jinak. Ano, nenadále nás 

opustil starosta SHČMS ing. Karel Richter 18. srpna přímo mezi svými na Pyrocaru 

v Přibyslavi….. 

Byl to  ,, Velký Hasič ,, a zachovejme mu světlou vzpomínku. 

Díky této nenadálé události se tak trochu mění plán práce VV  SHČMS a SS a situace se musí 

vyřešit. Volba prozatímního starosty, která se bude konat na mimořádném SS 8. 12. 2018 

v Přibyslavi se dotýká nás všech a bude třeba hledat náhradu, která bude na pozici starosty 

reprezentovat Sdružení ještě skoro rok a půl do řádných voleb. 

Zmiňuji se o tom, že tato nenadálá situace jistě ovlivní vnitřní život Sdružení, ale naši práci 

ne. V novém Zpravodaji II/18 jsou informace o akcích, které již v průběhu roku proběhly, ale 

i to, co nás ještě čeká. Shrnu-li práci dobrovolných hasičů na okrese v tomto významném roce 

100. výročí založení Československé republiky, tak mohu jen říci, že jste úžasní. Oslavy 

kulatých výročí, kde bylo vzpomenuto i tohoto významného mezníku našich dějin, měly 

všude velmi vysokou úroveň a perfektní průběh. 

Ještě jednou bych proto ráda poděkovala všem za jejich práci na všech stupních, ale i všem, 

kdo přispěli do Zpravodaje, k jeho náplni, protože ať už je doba jakkoliv nepříznivá a naše 

nálady rozporu plné pracujeme ve prospěch dobrovolných hasičů, jak jen to nejlépe jde. Díky 

patří také všem, kteří vezmou tyto listy do ruky a zároveň je prosím ještě o trochu 

shovívavosti, jistě bude lépe ve společnost , i u hasičů, dobu si sice vybrat nemůžeme, ale, 

možnost jak ji prožít, ano, tak tedy ať je podle našich představ.  

 
                                                                                  
                                                                                    Boukalová Jaroslava 

                                                                                starostka OSH Strakonice 
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Informace za sekretariátu OSH Strakonice 

Výše členských  příspěvků pro rok 2019 zůstává ve stejné  výši Kč  100 ,-- za dospělé , 

členské příspěvky za děti  Kč 40,-. Každé pondělí od 15. 00 do 17. 00 hodin  má 

v kanceláři OSH Strakonice úřední hodiny starostka OSH Strakonice p. Boukalová.  

Vaše náměty či připomínky můžete proto řešit přímo s ní osobně. Mobilní telefonní číslo na 

OSH Strakonice je 607043488, pevná linka 383335928. Hasičské zboží je za tuto cenu  : 

Cena členského průkazu je Kč 15,-- za dospělého a Kč 20,-- za děti, pouze ale v případě, že 

žádáte o kopii, při přihlášení nového člena je členský průkaz zdarma. ČU OSH je za Kč 72,-- 

včetně stužky, věrnostní stužky – Kč 42,--, medaile ZPP a ZZ – Kč 330,--, věrnostní medaile 

za 10 let – Kč 250,--. 

Do centrální evidence SDH Vám byly na základě odevzdaných formulářů v roce 2017 

vytvořeny  přístupy, přihlášení  je možné pomocí telefonního kontaktu, který jste nám sdělili. 

Od konce letošního roku budou celé členské základně našeho okresu vytistěny nové 

členské průkazy. Žádáme o doplnění evidence o aktuální fotografie na 

www.evidencesdh.cz. Průkazy budou tištěny průběžně pro celý okres zdarma, jakákoliv 

náhrada bude zpoplatněna částkou Kč 15,-- za jeden průkaz. Doplňte si proto fotografie 

do evidence co nejdříve, abychom mohli začít s distribucí. V případě, že máte již 

fotografie do systému nahrané, můžete zaslat e-mail na naši adresu a průkazy Vám 

vytiskneme. Jedná se o plastovou kartičku, záznamy o placení Vám zůstávají stávající.  

 

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost obecné nařízení EU č. 2016/679 (dále jen "GDPR"), 

které přináší SH ČMS a jeho pobočným spolkům nové povinnosti. Naší povinností proto 

bylo natisknout novou přihlášku se souhlasem pro všechny stávající členy sborů 

dobrovolných hasičů. Tyto přihlášky jsme předali představitelům SDH ( starostům 

okrsků ) a žádáme o jejich podepsání od všech členů SDH. Doporučujeme tyto souhlasy 

nechat podepsat na Vašich VVH SDH. Po podepsání nám tyto souhlasy prosím vraťte 

v obálce ( za celý sbor ) na OSH Strakonice, kde je musíme založit na zabezpečeném 

místě. Nové formuláře Přihláška a evidenční karta je k dispozici na stránkách   

www.oshstrakonice.cz a také www.dh.cz. 

 Žádáme jako každoročně o včasné odevzdání  Hlášení o činnosti SDH  z důvodu zpracování 

celkového sumáře do SH ČMS Praha, které je závazné pro získání dotace pro příští rok. 

Zejména se jedná o dodání počtu členů kolektivů MH a dorostu. 

Setkání funkcionářů SDH a OSH  ( dříve Zasloužilých hasičů ) se konalo   dne 12. 10. 

2018 v restauraci Palermo ve Strakonicích. Této velice pěkné akce  se 

zúčastnilo 51 zasloužilých hasičů.  Zúčastněným byla promítnuta projekce 

zásahovosti od HZS ÚO Strakonice,  vybraným zasloužilým hasičům 

předán  Řád starostky OSH a medaile k 100. výročí založení 

Československa.  

 

http://www.evidencesdh.cz/
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Soutěž PO očima dětí – se v letošním roce konala v průběhu prvního pololetí letošního roku. 

Zúčastnilo se jí cca. 1 100 dětských kreseb a literárních dílek. V červnu bylo na HZS ÚO 

Strakonice vyhodnocení spojené s ukázkou hasičské techniky. Navštívili jsme také Domov 

Petra Mačkov a DOZP Osek , kde jsme předali zúčastněným diplomy, medaile a drobné ceny. 

Děkujeme tímto Jihočeskému kraji a Městu Strakonice za poskytnutou dotaci . 

Shromáždění představitelů sborů okresu Strakonice se uskutečnilo dne 16. 11. 2018 od 

15 hodin na HZS ÚO Strakonice. Podzimní okrsky proběhnou do 30. listopadu . 

Z každého SDH se aktivu zúčastní starosta a velitel.  Z jednání bude sepsán zápis, který musí 

být odevzdán na OSH Strakonice do 5. 12. 2018.  Do svých zápisů můžete zařadit  i Vaše 

návrhy a připomínky, abychom se mohli na jednáních VV OSH zaměřit  na jejich řešení a 

mohli jsme s Vámi tímto způsobem komunikovat. V případě, že máte zájem na Vašich VVH 

SDH o delegáty z OSH Strakonice, pošlete prosím pozvánku do naší kanceláře. 

Doporučený program je stejný jako v letech minulých: 

a) zpráva o činnosti okrsku za rok 2018 

b) informace z jednání Shromáždění představitelů sborů 

c) Zpravodaj II/2018 

d) soutěže v požárním sportu 

e) rozprava a závěr 

 

Výroční valné hromady sborů se uskuteční do 31. 1. 2019. Všechny SDH do 5. 2. 2019 

odevzdají na OSH Strakonice Hlášení o činnosti , které je přílohou Zpravodaje II/2018. 

Členské příspěvky můžete zaplatit v kanceláři OSH Strakonice hotově, dále na účet u ČS 

682931389/0800 (nutno uvést platící SDH), nebo poštovní poukázkou na naší adresu – OSH 

Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01  Strakonice do 31. 1. 2019. Závěrečné zasedání VV 

OSH a odborných rad proběhne dne 14. 12. 2018 v restauraci Palermo ve Strakonicích. 

Poděkování. Děkujeme touto cestou našim sponzorům za finanční a věcné dary, které nám 

v naší činnosti velmi pomohly. Poděkování patří Městu Strakonice, Jihočeskému kraji  a 

dalším právnickým a fyzickým subjektům. Chtěli bychom poděkovat zejména sponzorům, 

kteří nám pomohli s oceněním při závěrečném vyhodnocení pohárových soutěží v Čejeticích a 

doprovodné soutěži Miss hasička 2018 a také zahradnictví Střítež, konkrétně panu Boškovi za 

nádherné květinové dary a výzdobu sálu. Velice děkujeme p. Miroslavu Krčalovi jednateli 

firmy Dram Invest s. r. o za finanční podporu soutěže Miss hasička našeho okresu, panu 

Mrázovi z firmy AgroMráz,  poděkování patří také HZS ÚO Strakonice, konkrétně řediteli 

HZS Ing. Otu Šmejkalovi a všem ostatním, kteří dobrovolnou požární ochranu podporují, jak 

finančně, tak i svou prací a pomocí. 
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Zpráva o činnosti ORM při OSH Strakonice 

 

ORM Strakonice pořádala výlet MH dne 21.4. do Chýnovské jeskyně, Husitského muzea a 

muzea čokolády v Táboře. Výletu se zúčastnilo na 50 MH a vedoucích. 

 

 Dne 5. 5. 2018 uspořádala ORM ve spolupráci s HZS Strakonice pohárovou soutěž „Otavský 

Plamínek“, které se zúčastnilo 9 družstev v kategorii přípravka, 23 v kategorii mladší a 16 

v kategorii starší. 

V kategorii přípravka se nejlépe umístili: 1) SDH Malenice  

        2) SDH Cehnice 

3) SDH Vodňany 

 

V mladší kategorii se nejlépe umístili:  1) SDH Volyně „A“ 

       2) SDH Štěkeň 

                                                            3) SDH Dřešín „B“ 

 

V kategorii starších se nejlépe umístili:   1) SDH Poříčí 

                                                          2) SDH Strakonice I „A“ 

                                                           3) SDH Štěkeň 

 

   Okresní soutěž dorostu proběhla ve Strakonicích 12. 5. 2018. Na stadionu FK Junior 

soutěžila zde dvě družstva dorostenek, jedno družstvo smíšené a celkem 27 jednotlivců 

chlapců a dívek, 15 jednotlivců v kategorii dorostenky a 12 jednotlivců v kategorii 

dorostenců. 

V kategorii  družstva dorostenky:          1) SDH Střelské Hoštice 

2) SDH Bavorov 

 

V kategorie smíšené družstvo:      1) SDH Pražák 

 

V kategorii jednotlivci dorostenky mladší: 1) SDH Střelské Hoštice - Pechlátová 

                                             2) SDH Litochovice - Božková 

                                                     3) SDH Štěkeň - Kosková  

                                                                                             

V kategorii jednotlivci dorostenky střední:   1) SDH Litochovice - Božková 

                                                                       2) SDH Štěkeň - Zborníková 

                                                                       3) SDH Střelské Hoštice - Štrynclová 

 

V kategorii jednotlivci dorostenky starší:      1) SDH Slaník  - Rodová 

                                                                        2) SDH Bavorov – Křížková  

                                                                        3) SDH Čepřovice - Pelešková 

 

V kategorii jednotlivci dorostenci mladší:      1) SDH Střelské Hoštice - Rejžek 

 

V kategorii jednotlivci dorostenci střední:      1) SDH Slaník - Šíma 

                                                                         2) SDH Slaník – Hokynář 

                                                                         3) SDH Tchořovice – Mužík 

 

V kategorii jednotlivci dorostenci starší:        1) SDH Slaník - Kočí 
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                                                                         2) SDH Vodňany - Kub 

                                                                         3) SDH Tchořovice - Fořt 

Okresní kolo hry „PLAMEN“ proběhlo v Radošovicích na hřišti a to 9. 6. 2018 ve spolupráci 

s SDH Strakonice I. a TJ Radošovice Této soutěže se zúčastnilo 14 kolektivů v kategorii 

mladší a 12 v kategorii starší. 

V mladší kategorii se nejlépe umístili:   1) SDH Střelské Hoštice 

        2) SDH Dřešín 

        3) SDH Volyně 

 

V kategorii starších se nejlépe umístili:   1) SDH Střelské Hoštice 

        2) SDH Drahonice 

        3) SDH Volyně 

 

V letošním roce byl pořadatelem krajského kola všech kategorií okres Písek. V Písku na 

stadionu  dne 17. 6. 2018 proběhlo krajské kolo dorostu.                        

V kategorii družstva dorostenci:     OSH Strakonice - 3.místo. 

V kategorii družstva dorostenky:     SDH Bavorov - 4.místo 

 

  Jednotlivci dorostenci mladší:   SDH Střelské Hoštice – Rejžek 2. místo 

  Jednotlivci dorostenci střední:   SDH Slaník – Šíma  3. místo 

  Jednotlivci dorostenci starší  SDH Slaník – Kočí 4. místo 

 

 Jednotlivci dorostenky mladší:   SDH Slaník – Kočová 3. místo 

 Jednotlivci dorostenky starší:  SDH Slaník – Rodová 3. místo  

 

Krajské kolo hry „Plamen“ proběhlo 23. 6. 2018 v Milevsku, náš zástupce SDH Střelské 

Hoštice skončil na 3. místě v kraji.  

 

XVIII. ročník Memoriálu J. Roučeho, se konal dne 1. 9. v Česticích, zúčastnilo se celkem 30 

družstev MH. V kategorii přípravka 5, 15 v kategorii mladší a 10 v kategorii starší. 

 

V kategorii přípravka:   1) SDH Bavorov 

2) SDH Malenice 

           3) SDH Střelské Hoštice 

 

V mladší kategorii:    1) SDH Dřešín „A“ 

      2) SDH Dřešín „B“ 

                 3) SDH Štěkeň 

 

V kategorii starší:     1) SDH Volyně 

      2) SDH Poříčí 

      3) SDH Střelské Hoštice 

 

Školení vedoucích mládeže se konalo ve dnech 15. – 16. září 2018 ve škole v přírodě Střelské 

Hoštice. Zúčastnilo se 40 vedoucích a z toho 9 vedoucích úplně poprvé. V letošním roce bylo  

účastníkům školení připraveno několik stanovišť,  kde si prakticky mohli vyzkoušet 

poskytnutí první pomoci.                                                   

                                                                Jaroslav Jáchym                            

                                                 vedoucí ORM při OSH Strakonice                                                                
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Odborná rada represe při OSH Strakonice 

 

   

  Tak jako v předcházejících letech, tak i v tomto roce bylo hlavní náplní činnosti ORR 

zajišťování a organizace hasičských postupových soutěží v okrese. Rovněž byly na ORR 

projednány a doporučeny ke schválení termíny pohárových hasičských soutěží v jednotlivých 

SDH. Záměr byl ten, aby postupové, ale i pohárové soutěže byly obsazeny proškolenými 

rozhodčími.  

 

  Pozornost při organizačním zabezpečení hasičských soutěží v okrese směřovala především 

k zajištění  hasičských postupových  soutěží mužů a žen. Okresní  soutěž se konala na 

stadionu FK Junior ve Strakonicích.  

   

   ORR a sekce rozhodčích  se rovněž podílela na organizaci a uskutečnění školení  

rozhodčích pro požární sport v našem okrese. Školení se konalo  na jaře  před základní 

hasičskou soutěží na okrscích a I. kola postupové soutěže v rámci našeho okresu.  

 

  Poděkování patří těm, kteří iniciativně zajišťovali a byli ORR nápomocni při její specifické 

činnosti. Jedná se  zejména o HZS ÚO Strakonice a další subjekty  za  pomoc při všech  

aktivitách ORR v průběhu celého roku. 

 

Výsledky I. kola postupové hasičské soutěže pro muže a žen:  

 

  Soutěž se konala dne 2. 6. 2018  na stadionu FK Junior  ve Strakonicích. Zúčastnilo se jí 

celkem  8 soutěžních družstvev mužů a 4 soutěžní družstva žen. 

 

Výsledky:     muži:      1. Chobot                                                    ženy:        1. Nové Kestřany 

                                     2. Hoštice u Volyně                                                    2.  Sousedovice 

                                     3. Litochovice                                                             3. Bavorov 

                      

Soutěže  „O pohár starostky OSH“ mužů a žen v požárním útoku v roce 2018 

(součást I. kola postupové hasičské soutěže) se zúčastnilo celkem 8 družstev mužů, 8 družstev 

žen a 1 družstvo veteránů. 

 

 

Výsledky:       muži:      1. Nové Kestřany                                          veteráni:  1.  Litochovice 

                                      2. Chobot                                                                       

                                      3. Sudoměř                                                  

 

                        ženy:     1. Štěchovice 

                                      2. Novosedly 

                                      3. Bavorov 

 

 

Na krajské postupové soutěži v požárním sportu v Písku náš okres reprezentovala družstva 

z Chobotu – muži, Sousedovice - ženy 
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Výsledky hasičských pohárových soutěží v okrese Strakonice pro rok 2018  
 

   SDH v okrese a OSH zajišťovaly  13 pohárových soutěží. Soutěží se zúčastnilo 140 

soutěžních družstev mužů, 90 soutěžních družstev žen a 59 soutěžních družstev veteránů. 

 

Výsledky bodovaných pohárových soutěží v okrese jsou součástí Zpravodaje II/ 2018  a 

na webových stránkách OSH Strakonice  www.oshstrakonice.cz . 

 

Vyhodnocení hasičských pohárových soutěží se 

uskutečnilo  dne 14. 9. 2018 v kulturním domě 

v Čejeticích. Soutěžním družstvům, která se umístila 

na 1. – 3. místě, byly předány diplomy, poháry a věcné 

ceny. Součástí společenského a kulturního programu 

byly také soutěže Miss hasička okresu Strakonice  a 

Missák okresu Strakonice, Miss hasičkou pro tento rok 

se stala Jiřina Soukupová z Novosedel, 1. Vícemiss 

Aneta Říhová z Lomu a 2. Vícemiss Renata Mašika 

z Nových Kestřan, Miss Sympatie – Lucie Bergerová 

ze Štěchovic, soutěž O nejlepší pohárovou soutěž ( 

SDH Rovná) . Missákem letošního roku byl vyhlášen 

Vít Novák ze Sudoměře.  Od 4. do 10. místa –muži , 

od 4. do 5. místa  - ženy a veteráni, soutěžní družstva obdržela na tomto závěrečném 

vyhodnocení diplomy a věcné ceny. Nestorem hasičských pohárových soutěží v tomto roce 

byl vyhodnocen člen soutěžního družstva Černětic pan Josef Ernst.  

 

K přípravě základních postupových hasičských soutěží pro muže a ženy na okrese v roce 

2019: 

 

Okrskové postupové hasičské soutěže: 

 

- ORR doporučuje k zajištění této soutěže vypracovat propozice 

- ORR doporučuje, aby jednotlivé soutěže  byly obsazeny proškolenými rozhodčími 

- ORR doporučuje na podzimních okrskových aktivech projednat a v zápise uvést 

termín a místo konání základní postupové soutěže na okrsku tak, aby tyto soutěže 

v okrsku skončily v termínu do 2. 6. 2019 .  Dále  doporučuje, aby základní postupové 

soutěže na okrscích byly organizovány v disciplíně požární útok mužů a žen a 

v disciplíně běhu na 100 m s překážkami nebo štafetě 4x100 m (dle místních 

podmínek) 

- ORR doporučuje starostům okrsků, aby pro presentaci činnosti OSH, na okresní 

soutěž poslali minimálně 1 soutěžní družstvo mužů i žen za okrsek, nebo minimálně 1 

soutěžní družstvo mužů i žen ze sborů. Tyto soutěžní družstva mohou reprezentovat 

celý okrsek, nebo jednotlivé sbory 

- výsledky základní postupové hasičské soutěže na okrsku musí být odevzdány na OSH 

do 3 dnů po skončení této soutěže 

 

 

 

 

 

http://www.oshstrakonice.cz/
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Okresní a krajské postupové hasičské soutěže  ( I. a II. kolo v PS) v roce 2019 

 

- I. kolo soutěže v PS (okresní kolo) se bude konat dne  8. 6. 2019 na stadionu FK 

Junior  ve Strakonicích  

- II. kolo soutěže v PS (krajské kolo) se bude konat dne 15. 6. 2019 v Táboře.             

- požární útok v kategorii muži a ženy se uskuteční na jednotný požární stroj  dodaný 

pořadatelem OSH 

- součástí  postupové hasičské okresní soutěže je soutěž O pohár starostky OSH 

v požárním útoku. Uskuteční se v kategoriích -  muži, ženy a veteráni. 

 

Dále k přípravě bodovaných pohárových hasičských soutěží v roce 2019 

 

- Zájemci o pořádání bodovaných pohárových soutěží v okrese v termínu do 19. 2. 2019            

(úterý) včetně, předají do kanceláře OSH ve Strakonicích žádost a propozice 

k pořádání bodované pohárové hasičské soutěže. Na pozdní podání přihlášek a 

propozic nebude brán zřetel ! 
Návrh a výběr bodovaných pohárových soutěží pro rok 2019  provede ORR. 

- k pořádání bodované pohárové hasičské soutěže SDH jako pořadatel předloží 

potvrzenou písemnou žádost (originál) a propozice pohárové soutěže ve smyslu 

platných Směrnic. Písemná žádost musí obsahovat také telefonní kontakt na 

zodpovědnou osobu za tuto pohárovou soutěž ( velitele soutěže) 

- v termínech konání okresních soutěží hry Plamen dne 1. 6. 2019 , dospělých 8. 6. 2019  

a  15. 6. 2019 (krajská soutěž) nebudou v okrese Strakonice schvalovány žádné 

bodované pohárové soutěže. Bližší informace po poradě k soutěžím v únoru 2019. 

- v kategorii veteráni budou soutěžit na 3 B, 1 člen může být starší 35 let a ostatní 

členové soutěžního družstva musí být starší  40 let 

- nádrž s vodou bude v průběhu pokusu průběžně doplňována 

- před zahájením bodované pohárové soutěže musí být na viditelném a přístupném místě 

zveřejněny Propozice bodované pohárové soutěže 

- na bodované pohárové soutěži musí být i přípravná základna – může být pouze 

vyznačeno 

- na pohárové hasičské soutěži věnovat pozornost bezpečnosti práce co se týká kvality 

povrchu dráhy, terénu kolem základny a dráhy v šíři dráhy min. 10 m. 

- při noční pohárové hasičské soutěži musí být dráha pro požární útok řádně osvětlena 

po celé délce dráhy a celou dobu plnění disciplíny 

- po provedeném posledním pokusu soutěžního družstva zveřejnit výsledky do 15 

minut, 

do 30 minut od posledního provedeného pokusu zabezpečit  vyhlášení výsledků 

- u pořadatelů (SDH), kteří se budou ucházet o pořádání bodované pohárové hasičské 

soutěže v dalším období (rok 2020 atd.) bude přihlíženo k účasti soutěžního družstva 

pořadatele v 1. kole, tj. okresní postupové hasičské soutěži v roce 2019. 

- při vyhlašování výsledků soutěžních družstev, kteří se umístili na bodovaných místech 

musí být přítomni minimálně 4 členové soutěžního družstva v soutěžním dresu nebo 

sportovním úboru 

- soutěžní družstva, která při platném pokusu se umístí na 11. a dalším místě získávají 

do celkového hodnocení 1 bod 

- na jeden termín bude schválena pouze jedna bodovaná pohárová soutěž, s výjimkou 

noční bodované pohárové soutěže 

- kontrola členských průkazů před soutěží  
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- za účelem koordinace termínu pořádání pohárových hasičských soutěží v okrese, ORR 

organizuje s pořadateli  poradu a to    

 

              dne 27. 2. 2019 (středa) v 15. 00 hodin v zasedací místnosti HZS ÚO Strakonice 

 

- pořadatelé na této poradě zaplatí pořadatelský poplatek k zajištění závěrečného 

vyhodnocení soutěží ve výši Kč 1 000,--. 

- na závěrečné vyhodnocení pohárových soutěží budou pozváni zástupci všech 

pořadatelů 

- pohárové hasičské soutěže budou organizovány pouze v disciplíně požární útok pro 

muže, ženy a veterány 

- pohárové soutěže podle „Směrnic“ nespojovat s jinou hasičskou soutěží 

- k provedení požárního útoku musí být pořadatelem zajištěna el. časomíra, v opačném 

případě pohárová soutěž nebude započítaná do celkového hodnocení v okrese 

- do celkového hodnocení pohárových soutěží v okrese se budou započítávat body 

každému soutěžnímu družstvu, které se zúčastní okrskové postupové soutěže 

- ORR upozorňuje, že zařazení do harmonogramu nebodovaných pohárových 

hasičských soutěží v okrese, je podmíněno předložením předepsaných dokladů 

- v případě, že se porady dne 27. 2. 2019 nezúčastní zástupce SDH a nepředloží 

požadované doklady, nebude pohárová soutěž projednávána ani schválena 

- podklady pro organizování a pořádání pohárových hasičských soutěží budou 

projednány v ORR a předloženy VV OSH ke schválení 

- hodnocení pohárových soutěží musí být provedeno v termínu do 2. 9. 2019 

- k celkovému vyhodnocení pohárových soutěží je potřeba odevzdat výsledkovou listinu 

z okrskové postupové soutěže.  Pokud nebude odevzdána na OSH, nebude soutěžní 

družstvo hodnoceno. 

- výsledky z pohárové hasičské soutěže musí pořadatel odevzdat na OSH do 3 dnů po 

skončení soutěže 

- doporučuje se jednotlivým pořadatelům, aby pohárovou hasičskou soutěž uváděl 

starosta nebo velitel SDH 

- výsledková listina do pohárové hasičské soutěže musí být jednotná – podle vzoru od 

OSH Strakonice 

- v roce 2019 se bude soutěžit o putovní poháry v kategoriích muži, ženy a veteráni 

- do celkového hodnocení pohárových soutěží budou zařazeny soutěžní družstva i 

z jiných okresů 

Všeobecné: 

-  na jaře 2019 se podle zájmu uskuteční školení nových rozhodčích, přihlášky musí být 

zaslány na OSH do konce ledna 2019 

- přihláška na soutěž musí být řádně vyplněná a potvrzená SDH (razítko) a musí být 

čitelná 

- v případě nesplnění výše uvedených podmínek, nebude soutěžní družstvo hodnoceno 

- přihlášky do všech hasičských soutěží se musí odevzdat na OSH Strakonice k založení 

do centrální evidence 

Cvičení jednotek SDH v roce 2019 

- připravuje se v měsíci  květnu, místem budou Čimelice, okres Písek 

- bližší informace budou zveřejněny v lednu 2019, dotazy na e-mailu 

pavel613@seznam.cz, tel. 608557978 

 

                                                                                                         Sládek Karel 

                                                                                         vedoucí ORR při OSH Strakonice 

mailto:pavel613@seznam.cz
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Příloha ke zprávě vedoucího ORR – výsledky bodovaných pohárových soutěží okresu 

Strakonice 

       
 

SDH muži SDH ženy SDH veteráni 

 

  
 

   
1. Sudoměř 158 Novosedly 139 Černětice 112 

2. N.Kestřany 147 Štěchovice 137 Litochovice 109 

3. Černětice 86 N. Kestřany 98 Dřešín A 108 

 Litochovice 69 Cehnice 87 Štěchovice 90 

 Rovná 69 Litochovice 82 Přechovice 22 

 Štěchovice 68 Rovná 71 S. Hoštice 22 

 Cehnice A 53 Poříčí 54 Němčice 20 

 Vacovice 44 Sousedovice 46 P. Ptakovice 18 

 Poříčí 35 Bavorov 20 Čejetice 15 

 Sedlice 29 Mladějovice 17 Volyně 10 

 Chobot 24 Sedlice 6 Čestice 10 

 Čejetice 14 Čestice 6 Drachkov 8 

 Strakonice 14 Ćejetice 5 Sedlice 8 

 Cehnice B 13 
  

Sudoměř 6 

 Hoštice 12 
  

Poříčí 6 

 Nišovice 10 
  

N. Kestřany 6 

 Čestice 10 
   

Strakonice 5 

 Radomyšl 9 
       

 Blatná 8 
       

 Němčice A 6 
       

 Předslavice 5 
       

 Přešťovice 5 
       

 Mladějovice 5 
       

 Novosedly B 3 
       

 Čestice B 3 
       

 Březí 3 
       

 S. Hoštice 1 
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Odborná rada žen při OSH Strakonice 

 

Podle plánu práce jsme se zavázaly zúčastňovat se akcí pořádaných OSH Strakonice a 

spoluprací s odbornými radami. Vše se nám daří dobře plnit. 

Účastnily jsme se pohárových soutěží, okresních i krajských kol požárního sportu, MH a 

dorostu, jako rozhodčí, sčítací komise i jako zdravotní služba. 

Na přání rodiny Vondrů se již v letošním roce nekonal ,,Memoriál Věry Vondrů“. ŠKODA. 

Putovní pohár Memoriálu byl slavnostně předán za nejvíce prvenství ženám ze SDH 

Mladějovice. K předání došlo na okresním kole požárního sportu ve Strakonicích. 

Setkání Zasloužilých hasičů se v letošním roce konalo bez výletu, pozvaní hasiči si poseděli 

v hospůdce Palermo ve Strakonicích. Sešlo se cca 50 hasičů a hosté – starosta Města 

Strakonice Mgr. Hrdlička, bývalý starosta OSH Písek  pan Novák, za HZS Strakonice pan 

Matulka a starostka OSH Strakonice paní Boukalová. Každý z hostů řekl několik milých slov 

na adresu zúčastněných a k práci dobrovolných hasičů. Několika vybraným byl předán Řád 

starosty OSH Strakonice a medaile u příležitosti 100. výročí republiky. Někteří z toho byli i 

v rozpacích. Jako pokaždé se losovalo o dárkové balíčky. Pan Matulka z HZS působivě a 

poučně vyprávěl o práci a zásazích profesionálních hasičů a zodpovídal kladené otázky. Po 

dobrém jídle, pití a povídání se hasiči pomalu rozcházeli k domovům.  

Jelikož se blíží konec roku 2018, tak bych chtěla poděkovat za spolupráci všem odborným 

radám, výkonnému výboru, HZS Strakonice, kanceláři OSH, členkám ORŽ a popřát do roku 

dalšího hlavně hodně ZDRAVÍ, ostatní si nějak zařídíme, nebo koupíme.  

                                                             Matoušková Jana-  vedoucí ORŽ při OSH Strakonice 

 

Odborná rada vnitroorganizační při OSH Strakonice 

 

V uplynulém období se rada podílela :  

   1. Na organizaci    Shromáždění  představitelů sborů okresu Strakonice ( jaro a podzim ). 

2. Na tvorbě a distribuci Zpravodajů I. a II./ 2018 OSH ČMS  Strakonice. 

   3. Na Setkání funkcionářů OSH a SDH našeho okresu dne 12.10. 2018 v restauraci Palermo 

ve Strakonicích. 

  Členové odborné rady se jako zástupci OSH Strakonice zúčastnili několika výročí založení 

sborů dobrovolných hasičů v okrese Strakonice. 

  Každý člen odborné rady se zúčastní jako delegát OSH  několika VVH SDH v okrese 

Strakonice. 

  Na závěr děkuji všem odborným radám při OSH Strakonice za dobrou spolupráci v tomto 

roce a přeji Vám všem hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce příštím. 

 

                                                                                                            Václav Staněk 

                                                                                          vedoucí ORVO při OSH Strakonice 



 

 

13 

Odborná rada prevence při OSH Strakonice 

 

 

      Odborná rada prevence se sešla podle plánu práce na rok 2018 již celkem třikrát. Na své 

poslední schůzce se zabývala přípravou odborného školení. Problém je, ale v tom, že se na 

toto školení ze strany jednotlivých sborů doposud nikdo  nepřihlásil. Rada prevence eviduje 

pouze jednu přihlášku a to na získání odznaku „Preventista III . Znovu tímto informujeme 

sbory, aby ten, kdo  má zájem se tohoto školení zúčastnit,  se přihlásil  na níže uvedené adrese 

.  Pravidelně se zúčastňují Mgr. Mjr.  Václav Svach (za prevenci) a i Ing. Kpt. Milan Havlas 

(za ochranu obyvatelstva).  

      Rada se rozhodla udělat spolu s HZS ÚO Strakonice školení preventistů, ale i členů sborů 

dobrovolných hasičů, kteří mají zájem o prevenci. Toto školení se bude konat  na hasičské 

stanici ve Strakonicích v měsíci lednu 2019 a to na předpokladu, pokud se přihlásí minimálně 

20 účastníků. Čas a datum konání školení bude účastníkům včas oznámen. Doba školení je 

cca. tři hodiny a bude zaměřené na : 

                               Činnost jednotek SDH při krizových událostech 

                               Prevenci zaměřená na fyzické osoby 

Přihlásit se můžete osobně v kanceláři OSH ve Strakonicích, nebo telefonicky na čísle 383 

335 928 nebo 607 043 488, popř. na e-mailu osh.strakonice@seznam.cz ( p.Soukupová). 

Uvedete jméno, příjmení,  sbor a telefonní číslo (kontakt).  

       

      Informace pro získání odznaku „Preventista I a II stupně ze stran SDH a jednotlivců. 

  A proto mi dovolte, abych znovu připomněl krátce jak získat tento odznak. 

Odznak „P III“ obdrží uchazeč na základě úspěšného absolvování testu o 40-ti otázkách. 

Odznak „P II“ obdrží uchazeč, který již úspěšně absolvoval testy pro P III a na základě 

úspěšného absolvování testu o 40-ti otázkách pro P II. 

Odznak „P I“ obdrží uchazeč na základě předložení kopie Osvědčení odborné způsobilosti 

podle § 11 zákona č. 113/1985 Sb., o požární ochraně. 

    

  Zájemci o získání odznaku odbornosti „Preventista“ se mohou přihlásit osobně v kanceláři 

OSH ve Strakonicích, nebo telefonicky na čísle 383 335 928 ( pí . Soukupové). Zájemce 

uvede pouze jméno a příjmení, datum narození a jméno obce ve které je členem SDH. 

Zkoušky nových zájemců a přezkoušení proběhne cca. na přelomu roku 2018-2019. Zájemci 

budou včas informováni o termínu zkoušek místa konání.  

 

    

 

 

                                                                                               František Kotrc  

                                                                                   vedoucí ORP při OSH Strakonice  
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Odborná příprava strojníků a velitelů JSDHO v roce 2018 
 

   

Odborná příprava strojníků a velitelů jednotek SDH proběhla v letošním roce na 

jednotlivých požárních stanicích dle hasebních obvodů. V měsíci květnu byl rovněž 

organizován kurz nositelů dýchací techniky s účastí jedenácti členů JSDHO.  

V únoru byl pořádán specializační kurz pro členy jednotek SDH obcí „Obsluhovatel 

motorové pily“ v rozsahu 64 hodin. Dále byl organizován v březnu kurz „Technik ochrany 

obyvatelstva“ v rozsahu 16 hodin. Celkem se obou kurzů zúčastnilo 20 členů jednotek 

SDH obcí.   

 

Odborné přípravy se zúčastnilo celkem 153 strojníků a velitelů v rámci celého okresu. 

  

 I. pololetí II. pololetí Celkem 

Velitelé jednotek a družstev 
16. – 17.3. + 5. – 6.10. 

74 19 93 

    
Strojníci 
23. – 24.3. + 12. – 13.10. 

40 20 60 

    
Nositelé dýchací techniky  
11.- 12.5. 

11 --- 11 

    
Obsluha motorových pil 
únor 

11 --- 11 

    
Technik ochrany obyvatelstva 
16.-17.3. 

9 --- 9 

    

Celkem v roce 2018   184 
 

 

„OTAVSKÝ PLAMÍNEK 2018“ 
 

Dne 5. května ve spolupráci s OSH ČMS jsme pořádali již XI. ročník 

soutěže kolektivů mladých hasičů v požárním sportu „OTAVSKÝ 

PLAMÍNEK“ v disciplíně „Požární útok“.  

 

 

 

 

Druhé pololetí 2018 

HZS Jihočeského kraje 
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Výsledky soutěže Otavský Plamínek 2018: 

 

Pořadí 
PŘÍPRAVKA MLADŠÍ STARŠÍ 

Družstvo Čas Družstvo Čas Družstvo Čas 

1. Malenice 57:15 Volyně A 20:12 Poříčí 24:49 

2. Cehnice 81:50 Štěkeň 23:20 Strakonice I. A 25:93 

3. Vodňany 85:52 Dřešín B 23:96 Štěkeň 26:34 

 
XII. ročník soutěže Otavský Plamínek se uskuteční 4. května 2019. 

 

 

Různé informace 
 

V roce 2014 vyšel v platnost nový pokyn GŘ HZS ČR č. 3/2014 ze dne 27. ledna 

2014, který se týká odborné přípravy (OP) a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a 

jednotek SDH podniků. 

 

Vzdělávání členů JSDHO formou  e – learningu 

Z pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2014 ze dne 27. ledna 2014 vyplývá, že je možné odbornou 

přípravu k získání odborné způsobilosti na funkci velitele družstva či velitele jednotky SDH 

obce získat stávající prezenční formou v rozsahu V-40 (40 hodin) u HZS JčK, ÚO Strakonice, 

nebo kombinovanou formou tzv. e-learningovou formou vzdělávání. E-learningová forma 

vzdělávání obsahuje výuku vybraných témat na počítači po internetovém připojení na 

výukovém portálu. Po úspěšném absolvování e-learningové formy studia (test), se standardní 

délka výuky snižuje o 16 hodin, tzn. celková hodinová dotace prezenční formy kurzu V-40 je 

tedy v rozsahu 24 hodin u HZS JčK, ÚO Strakonice. Od roku 2016 se e-learningová forma 

rozjela i pro kurz S 40 (40 hodin) k získání odborné způsobilosti na funkci strojník jednotky 

SDH obce.  

 

Pokud zřizovatelé jednotek SDH obcí budou chtít v roce 2019 proškolit nové velitele 

(JPO III i JPO V), nebo strojníky (kategorie JPO III) a využít tak e-learningové formy 

studia, žádáme o nahlášení účastníků (jméno a příjmení, datum narození, email) do 

28.2.2019 na email: frantisek.hrach@jck.izscr.cz. 

 

Funkce 

OP 

k získání 

způsobilosti 

OP 

k prodloužení 

způsobilosti 

Velitelé družstev a velitelé jednotek SDH obcí (bez ohledu na 

kategorii JPO) 
40 hodin 

8 hodin 

(podmínkou je minimálně 

se zúčastnit OP 

3 krát v průběhu pěti let 

nebo absolvovat znovu 40 

hodin po pěti letech) 

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO III 40 hodin 16 hodin po pěti letech 

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V, které mají CAS  16 hodin 16 hodin po pěti letech 

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V, které nemají CAS 8 hodin 8 hodin po pěti letech 

mailto:frantisek.hrach@jck.izscr.cz


 

 

16 

Dotace pro jednotky SDH obcí 2018, 2019 

 

 Informace o úspěšných žadatelích v dotačních titulech v roce 2018 na rok 2019 naleznete 

na internetové adrese: http://www.hzscr.cz/hzs-jihoceskeho-kraje.aspx, v odkaze „Jednotky 

požární ochrany“. 

 

 Další informace ohledně dokumentace jednotek SDH obcí, řádu výkonu služby 

v jednotkách PO, zprávy o zásahu a jiné, naleznete na webových stránkách: 

 

http://www.hzscr.cz/clanek/informace-pro-jsdho.aspx  

http://www.hzscr.cz/clanek/vybrane-informace-k-zajistovani-pozarni-ochrany-na-

uzemi-obce.aspx 

 

 

Zásahová činnost jednotek HZS a SDH v roce 2018 (1.1. – 20.10. 2018) - výpis 
 

Typ události Počet Podíl v % Uchráněno 

(tis. Kč) 

POŽÁR     

Požár     96 11,81 43 135 

Požár bez účasti jednotky PO        0 0,00 0 

DOPRAVNÍ NEHODA     

DN silniční 156 19,19 nesledováno 

ŽIVELNÍ POHROMA     

Převažující povodeň, záplava, déšť 0 0,0 nesledováno 

ÚNIK NEBEZPEČNÉ CHEM. LÁTKY     

Únik ropných produktů 23 2,83 nesledováno 

TECHNICKÁ HAVÁRIE     

Technická pomoc 449 55,23 nesledováno 

Technologická pomoc 0 0,00 nesledováno 

Ostatní pomoc 48 5,90 nesledováno 

OSTATNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI     

Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) 0 0 nesledováno 

PLANÝ POPLACH     

Planý poplach 38 4,67 nesledováno 

 Celkem                      813  43 135 

 
Požáry celkem   S účastí jednotky  Bez účasti jednotky 
přímé škody   15 315,5      12 

usmrceno osob   1    

usmrceno hasičů   0     

zraněno osob   7    1 

zraněno hasičů   0     

 

Přímá škoda      15 315,5,- tis. Kč 

Uchráněné hodnoty     43 135,- tis. Kč 

 

 

HZS Strakonice tímto děkuje zúčastněným jednotkám SDH za dosavadní prováděnou 

zásahovou činnost. 

 

 

 

 

http://www.hzscr.cz/hzs-jihoceskeho-kraje.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/informace-pro-jsdho.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/vybrane-informace-k-zajistovani-pozarni-ochrany-na-uzemi-obce.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/vybrane-informace-k-zajistovani-pozarni-ochrany-na-uzemi-obce.aspx
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Vybrané požáry od května 2018  

 

21.5.2018 kolem 8:40 hod. Požár bytu v bytovém domě v ul. Bahenní ve Strakonicích. 

Přímá škoda 700.000,- Kč, U.H. 3.000.000,- Kč. Příčinou bylo nezjištěné nedbalostní 

jednání některého s uživatelů bytu. Požár likvidovaly 2 jednotky PO : HZS Jčk PS Strakonice, 

SDH Strakonice. Při požáru došlo ke zranění 2 osob – uživatelů bytu (řezné rány od 

skla).  

 

25.7.2018 kolem 14:40 hod. Požár svinovacího lisu John Deere na poli v k.ú. obce Lnáře. 

Přímá škoda 550.000,- Kč, U.H 400.000,- Kč. Příčinou vzniku požáru bylo vniknutí cizího 

předmětu do lisu a následný vznik požáru. Požár likvidovaly 3 jednotky PO : HZS Jčk PS 

Blatná, SDH Blatná, SDH Lnáře. Při požáru nedošlo k usmrcení ani zranění osoby. 

 

27.7.2018 kolem 13:15 hod. Požár svinovacího lisu John Deere na poli v k.ú. obce Metly. 

Přímá škoda 450.000,- Kč, U.H 960.000,- Kč. Příčinou vzniku požáru bylo vniknutí cizího 

předmětu do lisu a následný vznik požáru. Požár likvidoval 8 jednotek PO : HZS Jčk PS 

Blatná, SDH Blatná, SDH Lnáře, SDH Bělčice, SDH Metly, SDH Mladý Smolivec, SDH 

Kasejovice, SDH Hvožďany. Při požáru nedošlo k usmrcení ani zranění osoby.  

 

7.8.2018 kolem 15:00 hod. Požár dodávky s valníkem Citröen Jumper na silnici č. 20 v k.ú. 

obce Radčice. Přímá škoda 350.000,- Kč, U.H. 0,- Kč. Příčina požáru nebyla zjištěna. 

Likvidaci požáru provedly 3 jednotky PO : HZS Jčk PS Vodňany, SDH Vodňany, SDH 

Protivín. Při požáru nedošlo k usmrcení ani zranění osoby. 

 

28.8.2018 kolem 09:35 hod. Požár osobního automobilu Mazda 6 v příkopu vozovky u 

silnice č. 22 v k.ú. obce Drahonice. Přímá škoda 0,- Kč, U.H. 0,- Kč. Příčinou vzniku požáru 

byl náraz vozidla ve vysoké rychlosti do stromu vedle komunikace. Likvidaci požáru 

provedly 2 jednotky PO : HZS Jčk PS Strakonice, HZS Jčk PS Vodňany. Při požáru došlo 

k usmrcení 1 osoby - řidiče, který ve vozidle zcela uhořel.  

 

11.9.2018 kolem 10:00 hod. Požár kanceláře a velína technologie u odchovny vepřů v areálu 

farmy v obci Nihošovice. Přímá škoda 300.000,- Kč, U.H. 2.000.000,- Kč. Příčinou vzniku 

požáru byla technická závada el. instalace chladničky, která se nacházela v kanceláři velína. 

Likvidaci požáru provedly 3 jednotky PO : HZS Jčk PS Strakonice, SDH Volyně, SDH 

Nihošovice. Při požáru nedošlo k usmrcení ani zranění osoby. 

 

7.10.2018 kolem 00:20 hod. Požár rodinného domu a hospodářských objektů v obci 

Sedlíkovice. Přímá škoda 2.000.000,- Kč, U.H. 1.000.000,- Kč. Příčinou vzniku požáru byla 

technická závada el. instalace v mrazáku, který se nacházel v kotelně v hospodářské části 

rodinného domu. Likvidaci požáru provedly 4 jednotky PO : HZS Jčk PS Strakonice, SDH 

Strakonice, SDH Čejetice, SDH Štěkeň. Při požáru nedošlo k usmrcení ani zranění osoby. 

 

20.10.2018 kolem 01:45 hod. Požár pergoly a rodinného domu v obci Stožice. Přímá škoda 

7.000.000,- Kč, U.H. 20.000.000,- Kč. Příčina vzniku požáru je v šetření. Při požáru došlo 

k uchránění rekonstruovaného domu a 2 luxusních osobních automobilů. Likvidaci požáru 

provedlo 5 jednotek PO : HZS Jčk PS Vodňany, HZS Jčk PS Písek, SDH Vodňany, SDH 

Vodňany-Pražák, SDH Bavorov. Při požáru nedošlo k usmrcení ani zranění osoby. 
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Další mimořádné události od 1.1.2018 

 
13.2.2018 – Dopravní nehoda osobního automobilu Škoda Yeti a nákladního automobilu 

DAF na silnici č. 20 (140,5 km) v k.ú. obce Hněvkov. Při dopravní nehodě došlo k usmrcení 

1 osoby a 1 osoba byla zraněna a zachráněna.  
 

17.2.2018 – Dopravní nehoda dodávky VW Transporter a osobního automobilu Ford Focus 

na silnici č. 4 (103 km) v k.ú. obce Radošovice. Při dopravní nehodě došlo ke zranění 3 osob 

(z toho 2 děti).  

 

24.4.2018 – Dopravní nehoda 2 osobních automobilů a 1 nákladního automobilu zn. Renault 

na silnici č. 22 (110,5 km) v k.ú. obce Radčice. Při dopravní nehodě došlo ke zranění  2 osob, 

které byly zároveň zásahem HZS zachráněny 

 

30.4.2018 – Dopravní nehoda 1 osobního automobilu Škoda Superb a 1 nákladního 

automobilu (kamionu) Scania na silnici č. 4 (107,5 km) v k.ú. Strunkovice n. Volyňkou. Při 

dopravní nehodě došlo ke zranění 1 osoby a k usmrcení 2 osob z osobního automobilu.  

 

22.5.2018 – Dopravní nehoda 2 osobních automobilů (1 x Škoda Rapid, 1 x Škoda Octavia) 

na silnici č. 20 (190 km) v k.ú. Čavyně. Při dopravní nehodě došlo ke zranění 3 osob.  

 

18.8.2018 – Dopravní nehoda 1 osobního automobilu Škoda Fabia a 1 dodávky Mercedes 

Sprinter na silnici č. 20 (183 km) v k.ú. Čavyně. Při dopravní nedhodě došlo k usmrcení 4 

osob a 1 osoba byla zraněna.   
 

5.9.2018 – Dopravní nehoda 2 osobních automobilů VW Tiguan a Hyundai i40 na silnici č. 

4 (115 km) v k.ú. Volyně v ul. Vimperská. Při dopravní nehodě došlo ke zranění 5 osob. Na 

místo události se dostavila 1 jednotka PO : HZS Jčk PS Strakonice.  

 

Zásahy JPO v okrese Strakonice od 23.9. do 25.9.2018 – vichřice FABIENNE 

 

Celkový počet událostí :   68 

 

Celkem zasahovalo   73 jednotek všech typů 

z toho     19 jednotek HZS ČR 

     50 jednotek SDH obcí 

     4 jednotek podniku 

 

Počet událostí v ORP Blatná  9 

     ORP Strakonice 44 

     ORP Vodňany 15 

 

Zásahy jednotek PO spočívaly především v odstraňování padlých stromů či větví 

z komunikací, zajištění střešních konstrukcí a odstraňování poškozených stromů nad 

komunikacemi. 

 

 

 

Informace do „Zpravodaje SDH“ zpracoval plk. Ing. Ota Šmejkal, ředitel HZS 

Jihočeského kraje, územního odboru Strakonice.  


