
 

 
Jednotka SDH Havířov Město 

 Zřizovatelem jednotky je dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně je Statutární 

město Havířov. Organizačně jednotka spadá pod kancelář primátora. Hlavní činností je 

hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. 

Jednotka je v plošném pokrytí kraje zařazena do kategorie JPO III/1.  

Speciální předurčenost jednotky: Zásahy s úniky nebezpečných chemických látek v okrese 

Karviná. 

 
Sbor dobrovolných hasičů  

Havířov Město 
 SDH Havířov Město je organizační složkou Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezka. Jsme občanské 

sdružení působící na úseku požární ochrany. Mezi naše hlavní činnosti patří výchova mladých hasičů, 

pořádání hasičských soutěží pro mladé a dospělé hasiče. Podílíme se na odborné přípravě budoucích i 

současných členů jednotky. Sbor je financován pouze s příspěvků členů, darů a dotací na mládež. 
 
 



Zpráva o činnosti  
“Jednotky SDH Havířov Město” 

 
Členská základna :  
 

funkce počet členů 

velitel jednotky 1 

velitel družstva 4 

strojník 8 

hasič 10 

 
 
Specializace: 
Lezecká skupina(8 členů),  
předurčenost JPO na zásahy s nebezpečnou látkou(celá jednotka),  
Pilaři( 8 členů),  
Zdravotník (3 členové) 
Likvidace obtížného hmyzu - včely, vosy, sršni (celá jednotka) 
 
Technika: 
 Cisternová stříkačka CAS 24 R4x4 Renault ( r. v. 2003) 
 Dopravní automobil DA 12 Renault (r. v. 2008) 

 
Speciální vybavení:  
1x Více-plynový detektor X-Am2500   
1x Infra teploměr   
2x sady na nedestruktivní otvírání dveří a plastových oken   
1x Hydraulický otvírač zamčených dveří 
 
Pomocná technika: 
2x Přenosná stříkačka PS12 (r. v. 1976, 1980) 1x mimo provoz nutná GO  
3x Plovoucí čerpadla (1996, 1999, 2003) 
2x Motorová pila H-55(1997, 2003)   
1x Rozbrušovací pila (2003)   
1x Hydraulické vyprošťovací zařízení WEBER(2003) 
1x Vodní vysavač Panda (2004)   
1x Týlový přívěs MHZ1 (propůjčený majetek)   
1x Přívěsný vozík PPS12 (propůjčený majetek) 
 
 



Týlové zabezpečení v rámci ochrany obyvatelstva: 
  1x Vojenský stan 12x6 (cca 30 lidí) 
  1x Nůžkový stan 6x3 (cca 10 lidí) 
  1x Konvektor na nápoje 
  1x Naftové topení 
  2x Přenosné toalety 
10x Zahradní set (propůjčený majetek) (součtem až pro 100 osob) 
 
 
Zásahy v uplynulém roce (viz příloha statistika 2016): 
Požár:      46 
Planý poplach:   19 
Technická pomoc    41 
Dopravní nehoda:   1 
Ostatní činnost:  44  
Celkem :  151 
 
Spolupráce: 
Městská policie Havířov - řešení mimořádných událostí 
Odbor životního prostředí - kácení náletových dřevin a úklid  řeky Lučiny a přilehlého okolí 
Odbor školství a kultury - dovoz vody na městské akce, požární asistence u ohňostrojů 
Školy a školky na území města - kácení a ořezy dřevin 
Sbor dobrovolných hasičů Havířov Město - práce s mládeží 
Hasičský záchranný sbor ČR - řešení všech mimořádných událostí, odborná příprava a další 
školení 
 
Plusy roku 2016  

- Akceschopnost všech  prostředků(vše bylo funkční) 
- splnění plánovaných výcviků a školení 
- “navýšení” odměn pro členy (cca na člena 1900 kč za 1350 hodin hotovostí, tj. 

1,40kč/hod) 
 
Mínusy roku 2016 

- nedostatek financí na ochranné prostředky 
- nedostatek financí na údržbu vozového parku a pomocné techniky 
- střecha budovy hasičské zbrojnice opět protéká 
- stále nevyřešený právní  vztah mezi členem jednotky a zřizovatelem (dohoda o 

členství, jmenování do funkcí, pojištění, odměny) 
 
 
Bohužel negativa převažují nad pozitivy. K počtu výjezdů, jednotka není finančně 
zabezpečena tak, jak by si zasloužila. Vzhledem k tomu, že se jedná o peníze, nikdo se do 
vyřešení potřeb a celkové vize financování dobrovolných hasičů nehrne. 
 
 



Mobilní technika JSDH Havířov Město 

 

CAS 24 R4x4 

Náhrada CAS 32 T148. Pořízen městem Havířov v roce 2003. První menší oprava nástavby 
provedena v roce 2015. Osádka 1+5, voda 3500 litrů, pěnidlo 400 litrů. Motor o výkonu 
200kW. Hmotnost vozu 14 tun. Tažné zařízení pro 10tun bržděný nebo 750 kg nebržděný 
přívěs.  

       

 

DA 12 Renault Master 

Pořízen v roce 2008 jako náhrada za dosluhující Avie. 1+8 míst k sezení, velký úložný 
prostor. Vůz dostal přezdívku FRANTIŠEK. Bývalý primátor města František Chobot po 
krátké neformální schůzce z velitelem jednotky do tří měsíců zařídil koupi nového vozu.  

 

 

 
 
 
Mobilní technika která je propůjčována jednotce v případě potřeby 



Volkswagen Transporter T4 

Vzhledem k malým přepravním kapacitám, byla pořízena vyřazená sanitka NsP Havířov. Po 

přestavbě má vůz posádku 1+5 a je hlavně využívám pro přepravu mladých hasičů. V 

případě krize je zapůjčován jednotce SDH. Přestavba se mohla uskutečnit díky sbírce členů 

a příznivců hasičů. Vůz je majetkem SDH Havířov Město. 

         

MHZ 1 

Mobilní hasičská zbrojnice. Slouží jako zázemí u déle trvajících zásahu nebo asistencí. 
Pořízeno díky sbírce členů a upraveno svépomoci členy SDH. Majitelem je SDH Havířov 
Město. 

       

PPS12 

Přívěs na převoz věcných  prostředků. V mimořádných situacích je k zápůjčce jednotce 
SDH. Pořízeno díky sbírce členů a upraveno svépomoci členy SDH Majetek SDH Havířov 
Město. 

  

 

 
Došlík Emanuel  
velitel JSDH Havířov Město 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


