
Zpráva o činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
 obce Kamenice – Těptín za rok 2012 

 
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice – Těptín je organizační složkou 
obce zařazená do kategorie jednotek požární ochrany JPOIII/1.  
K 31.12.2012 bylo v jednotce vedeno celkem 20 členů. 
Co se týká odbornosti kromě velitele jednotky má jednotka 4 velitele družstev, 3 
strojníky a 12 hasičů.  
Mimo odborné přípravy a výcviku v průběhu roku se členové jednotky zúčastnili 
pravidelné odborné přípravy velitelů a strojníků kategorií JPO II a JPO III, kterou 
pořádá Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v hasičské zbrojnici v Těptíně 
pro všechny jednotky okrsku č. 1 Kamenice. V dubnu jsme se zúčastnili odborné 
přípravy nositelů dýchací techniky na hasičské stanici v Říčanech. Podzimního 
praktického výcviku, které pro jednotky pořádají Hasičská záchranný sbor 
Středočeského kraje a Okresní sdružení hasičů Praha-východ, jsme se nezúčastnili. 
Ve stejném termínu jsme zajišťovali asistenci na 4. ročníku cyklozávodu Van Gillern 
Cup. 
Ve výcvikovém plánu jednotky je každoročně zařazeno nejméně jedno prověřovací 
cvičení, které je zaměřeno na významné podniky v místě, školy a objekty, kde se 
shromažduje větší počet osob. Jednotka se tak díky těmto cvičením mimo jiné 
prakticky seznamuje s konkrétními objekty a  získává o nich cenné informace.  
V roce 2012 proběhla prověřovací cvičení dvě. K jednomu jsme byli přizváni 
pořádající jednotkou SDH Lojovice na začátku června do Základní školy ve Velkých 
Popovicích. Druhé proběhlo v Mateřské škole Želivec v polovině listopadu za účasti 
pouze naší jednotky. Obě cvičení byla zaměřena na likvidaci požáru v objektu školy, 
evakuaci, vyhledávání osob, záchranu a předlékařskou pomoc. 
 
Nyní v krátkosti k výjezdům. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice – 
Těptín v uplynulém roce 2012 zasahovala celkem u 34 případů. Z tohoto počtu se 
jednalo o: 
13 požárů 
5 dopravních nehod 
8 případů technické nebo ostatní pomoci 
ve 4 případech se jednalo o únik nebezpečných látek 
V roce 2012 jsme zaznamenali dva plané poplachy. 
Evidenci jednotlivých zásahů včetně podrobnějších informací uvádíme na 
webových stránkách www.hasiciteptin.cz . 
   
Vybavení věcnými prostředky a prostředky osobní ochrany členů jednotky  
udržujeme stále na dobré úrovni. V roce 2012 jsme se soustředili hlavně na zajištění 
nezbytného servisu a pravidelných kontrol u mobilní techniky a věcných 
prostředků. Velkou položkou v rozpočtu minulého roku byla např. revize dýchacích 
přístrojů Dräger. 
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Co se týká mobilní techniky, vozový park byl poměrně radikálně upraven. 
S obměnou techniky bylo započato už v roce 2011, kdy jsme na podzim prodali 
osobní automobil VW Transporter. Po zajištění financí potřebných pro zahájení 
prací na rekonstrukci cisterny CAS 25 K101 Liaz, jsme s rekonstrukcí úspěšně 
pokračovali i v roce 2012. Další finance na rekonstrukci se podařilo získat z prodeje 
cisterny Tatra 148 CAS 32 na jaře 2012. Obec byla napodruhé úspěšná i se žádostí o 
dotaci ze Středočeského fondu na podporu dobrovolných hasičů. Obec Kamenice 
získala dotaci na rekonstrukci vozidla ve výši 310 000 Kč se spolufinancováním ve 
výši 120 000 Kč. V polovině dubna loňského roku převzala obec do užívání jednotky 
dokončenou cisternu Liaz. V průběhu dalších měsíců byla tato cisterna zařazena na 
výjezd jako první vozidlo. Druhou cisternou je Tatra 148 CAS 32 a k dispozici je 
stále rychlý zásahový automobil Land Rover Defender.  
 
Na konci roku nás potěšila krajská dotace rozdělovaná každoročně Hasičským 
záchranným sborem, která byla obci Kamenice v prosinci zaslána na účet. 
Konkrétně byly dotovány výdaje na pohonné hmoty u zásahů mimo obec částkou 6 
542,00 Kč, odborná příprava částkou 3 360,00 Kč a na nákup věcných prostředků 
byla jednotce přidělena částka 41 054,00 Kč. Finance na věcné prostředky byly v roce 
2012 použity na nákup dýchací techniky – konkrétně dvou dýchacích přístrojů a 
dvou náhradních tlakových lahví značky Dräger.  
 
Na závěr čtené zprávy o činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce 
Kamenice – Těptín za rok 2012 děkujeme všem aktivním členům jednotky za jejich 
zásahovou činnost, ale také za dobrou údržbu techniky a výstroje a v neposlední 
řadě za účast na odborné přípravě a praktickém výcviku. 
Za podporu rovněž děkujeme zřizovateli jednotky - obci Kamenice a Hasičskému 
záchrannému sboru Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Územnímu odboru 
Kolín, stanicím Říčany u Prahy, Jílové u Prahy a Benešov u Prahy, se kterými 
spolupracujeme nejen při zásahové činnosti, ale i při řešení běžných provozních 
záležitostí jednotky. Děkujeme rovněž okolním jednotkám a sborům, se kterými se 
potkáváme u zásahů, při odborné přípravě a výcviku. 
 
 
 
 
 
Zprávu o výjezdech za rok 2012 zpracoval: 

 
 
 

Ladislav   Červený v.r.                                                
velitel JSDH obce Kamenice-Těptín 
 
 


