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1 Použité zkratky  

CHKO Beskydy  Chráněná krajinná oblast Beskydy  
ČR      Česká republika  
HZS MSK    Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje  
MSK      Moravskoslezský kraj  
IZS      Integrovaný záchranný systém  
JPO      Jednotka požární ochrany  
JSDH      Jednotka sboru dobrovolných hasičů  
OS      Organizační složka  
PO      Požární ochrana  
ČHMÚ     Český hydrometeorologický ústav  
CAS 20     Cisternová automobilová stříkačka    
AŽ 30     Automobilový žebřík, dosah 30 metrů  
ÚO NJ     Územní odbor Nový Jičín   
OA      Osobní automobil   
DN                        Dopravní nehoda      
AP 27 T 815    Automobilová plošina na podvozku Tatry T 815  
CAS 32  Cisternová automobilová stříkačka            
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2 Úvod  

Základní právo na ochranu života, zdraví a majetkových hodnot je zakotveno v Ústavě České 
republiky. Požární ochrana věcně představuje vytvoření účinné ochrany života a zdraví občanů 
a majetku před požáry a poskytnutí pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných 
událostech.  

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Frenštát pod Radhoštěm plní nezastupitelnou úlohu 
při ochraně lidských životů, životů hospodářských zvířat a při ochraně majetku občanů tohoto 
města a okolí. JSDH je jediným subjektem v obci, která je schopna profesionálně poskytnout 
pomoc při plnění úkolů při mimořádných událostech.  

Jednotka je v souladu s přílohou č. 4 Nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2012, kterým se mění 
nařízení Moravskoslezského kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky pro zabezpečení 
plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, zařazena do 
seznamu jednotek JPO II předurčených k zásahům pro požáry, dopravní nehody, havárie 
s nebezpečnými látkami, živelné pohromy a jiné mimořádné události. Dále také při plnění dalších 
úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.).   

Udržitelnost, modernizace a profesionalizace JSDH Frenštát pod Radhoštěm by měla být jednou 
z důležitých priorit města Frenštát pod Radhoštěm.   

Na základě usnesení Zastupitelstva města č. 50/14 písm. i) ze dne 10. 9. 1992 ve smyslu 
ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) a § 68 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, byla předána zřizovací listina pro organizační složku Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů.   

Jednotka sboru dobrovolných hasičů je jedna z organizačních složek města Frenštát pod 
Radhoštěm, jejímž základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry 
a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. JSDH plní úkoly stanovené Městem 
Frenštát pod Radhoštěm v rámci svěřené působnosti.   

Zpráva o stavu požární ochrany ve městě obsahuje vyhodnocení záchranných prací, včetně 
příslušných statistických údajů a plnění úkolů uvedených v koncepci JSDH.   

3 Hlavní údaje o městě  

Geografická charakteristika Města Frenštát pod Radhoštěm  

Rozloha  1 143 ha  
Poč. obyv.  10 766  
Poloha   jihovýchod Moravskoslezského kraje  
Pohoří   Beskydy (nejvyšší vrchol-Lysá Hora, 1323 m/n.m.)  
Úmoří   Baltského moře   

Město Frenštát pod Radhoštěm leží uprostřed malebné krajiny Moravskoslezských Beskyd 
mezi soutokem řek Lubiny a Lomné. Je vstupní bránou do CHKO Beskydy a střediskem horské 
turistiky a zimních sportů, i díky nedalekým Pustevnám. Jeho historické jádro je od roku 2003 
městskou památkovou rezervací. Hlavními zaměstnavateli ve městě jsou Vitesco Technologies 
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Czech Republic s.r.o. a Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát pod Radhoštěm a mnoho 
dalších podnikatelských subjektů zajišťující zaměstnanost ve městě.  

Správní členění a demografická charakteristika  

 správní obvod obce s rozšířenou působností 

 5 obcí (Trojanovice, Bordovice, Lichnov, Tichá, Veřovice) 

Základní informace o zpracovateli   

Název   Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Frenštát pod Radhoštěm  
Adresa   Střelniční 130, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01  
IČO    00297852  
Tel. spojení  +420 556 835 222  
Mobil   +420 724 370 108 (služebna)  
Web  www.hasicifrenstat.cz  
Facebook  facebook.com/hasicifrenstat  
Instagram  instagram.com/hasicifrenstat  
YouTube  youtube.com/@hasicifrenstat  
Twitter twitter.com/hasicifrenstat 

Postavení, práva a povinnosti JSDH obce, státních orgánů, správních úřadů, orgánů samosprávy, 
jakož i právnických osob a fyzických osob na úseku požární ochrany jsou upraveny následujícími 
základními právními předpisy:  

 ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů, (dále jen „zákon 
o požární ochraně“),  

 zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (krizový zákon),  

 zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně  

 některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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4 Organizační struktura  

Jednotka je v souladu s přílohou č. 4, nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2012, kterým se mění 
nařízení Moravskoslezského kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky pro zabezpečení 
plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, zařazena do 
seznamu jednotek JPO II předurčených k zásahům pro požáry, dopravní nehody, havárie 
s nebezpečnými látkami, živelné pohromy a jiné mimořádné události. Dále také při plnění dalších 
úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.), 
s výjezdem do 5 minut na území města Frenštát pod Radhoštěm a přilehlých obcích Trojanovice, 
Kunčice pod Ondřejníkem, Tichá, Lichnov, Bordovice.   

Jednotka disponuje následující technikou:  

 CAS 20 S2Z – T815 TERRNO 1, rok výroby 2007  

 CAS 32 - T815, rok výroby 1986   

 AP 27-T 815, rok výroby 1987, po částečné repasi v roce 2009   

 DA 15 L2T Mercedes Benz Sprinter 516 CDI/L, rok výroby 2015  

 OA Škoda Fabia, rok výroby 2006, v užívání od 6/2015 (převedeno od HZS MSK)   

 OA Škoda Octavia, rok výroby 2006, v užívání od 31.10.2018 (koupeno od Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje)    

Jednotka sboru dobrovolných hasičů jako organizační složka (OS) města Frenštát pod Radhoštěm 
zaměstnávala ke dni 31. 12. 2022 v pracovním poměru 6 členů výjezdové jednotky, jednu 
administrativní pracovnici a 14 členů dobrovolné jednotky sboru na Dohodu o provedení práce. 

Tabulka č. 1: Počet pracovníků a jejich zařazení dle odbornosti u JSDH Frenštát pod Radhoštěm v roce 2021  

Hlavní pracovní poměr  pracovní zařazení  

Josef Fojtík  velitel jednotky, velitel družstva, strojník, hasič 

Eliška Káňová  administrativní pracovnice  

sm
ěn

a 
A Martin Horák velitel družstva, strojník, technická služba, hasič 

Josef Fojtík velitel jednotky, velitel družstva, strojník, hasič 

sm
ěn

a 
B Radek Pitucha velitel družstva, strojník, hasič 

Vladimír Holeček velitel družstva, strojník, technická služba, hasič 

sm
ěn

a 
C Roman Stacha velitel družstva, strojník, hasič 

Josef Kuřec strojník, hasič 
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Dobrovolná jednotka  pracovní zařazení  

Bečka Vlastimil  strojník  

Buchta Jan hasič 

Fojtík Roman  hasič  

Jalůvka Robert  strojník, velitel družstva 

Jiříček Lukáš  hasič  

Kadúch Peter  strojník  

Krupa Tomáš strojník 

Kyselý Martin  velitel družstva  

Navrátil Martin hasič 

Novák Daniel hasič 

Ondřejka Petr  strojník  

Pavelka Daniel hasič 

Schwarz Pavel  paramedik, hasič   

  

5 Preventivně výchovná činnost  

5.1 Propagace v oblasti požární ochrany  
V pátek 10. června se konal Den města a den sociálních služeb ve Frenštátě pod Radhoštěm, 
jehož součástí bylo i představení naší jednotky a Sboru dobrovolných hasičů. Návštěvníci měli 
možnost navštívit stánek naší jednotky před budovou Domu kultury, kde si mohli prohlédnout 
i vyzkoušet naši výstroj a popovídat si s námi o podrobnostech rozmanitých činností naší 
jednotky. V odpoledních hodinách se pak v rámci doprovodného programu představili naši 
nejmladší hasiči ukázkou disciplíny požárního sportu Štafety požárních dvojic. Naši členové 
SDH také po celou dobu akce zajišťovali občerstvení pro návštěvníky. 

V sobotu 22. srpna 2022 od 10 hodin až do večera patřilo hřiště frenštátských hasičů 
veřejnosti, kde probíhal již po osmé Den se záchranáři. Tradiční akce, která byla poznamenána 
nepříznivým počasím. I tak ale na akci dorazilo obvyklé množství návštěvníků, cca 2 000. 
Program byl oproti minulému ročníku mírně upraven, cíleně nebyla dohodnuta spolupráce 
s historickým klubem Fénix, součástí statických ukázek byla i technika Záchranného útvaru HZS 
ČR z Hlučína a technika Armády ČR. Nově byly do dynamických ukázek zařazeny činnosti Czech 
SAR týmu, který improvizovaně zajistil i druhou ukázku činnosti místo nerealizovaného 
seskoku parašutistů z Frýdlantu nad Ostravicí (z důvodu nepřízně počasí).  

Obrovský zájem vzbudila také možnost zasoutěžit si v hasičských disciplínách soutěže TFA. Na 
poloviční trati, než je ta skutečná, závodní, určená profesionálům, si mohli návštěvníci 
vyzkoušet tvrdou práci hasiče. Na přibližně padesátimetrové trati museli zájemci, oděni do 
speciálních obleků a s přilbou na hlavě, smotat požární hadici, udeřit dvacetkrát kladivem do 
kovadliny, překonat překážkovou stěnu, převrátit čtyřikrát velkou pneumatiku, odtáhnout 
osmdesátikilogramovou figurínu, přelézt žebřík, vystoupit desetkrát na schod se zátěží 
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a překonat bariéru. Pořádnou zabíračku si nenechalo ujít přes šest desítek závodníků, z toho 
téměř polovinu tvořily ženy. Velmi mile nás překvapily časy některých návštěvníků, za které by 
se nemuseli stydět ani profesionální závodníci, ačkoliv samozřejmě byla obtížnost soutěže 
značně snížena. Vyhlášení výsledků soutěže se neslo ve slavnostním duchu a tři nejlepší jak 
v kategorii žen, tak i mužů získali hodnotné ceny.  

Pro akci se podařilo zajistit opět dostatečné množství sponzorů, již druhým rokem nás 
významně podpořila např. i Tatra Kopřivnice darem 25 000 Kč. Propagace akce byla rozšířena 
o velkoformátové plakáty ve městě a stejně jako minulý rok byla dohodnuta propagace akce 
v České televizi. I přes některé drobné nedostatky lze akci hodnotit jako velmi úspěšnou, pro 
další ročník ale bude třeba posílit včasné plánování některých činností. Další ročník se bude 
konat 19. srpna 2023. 

 



9 
  

   

Mezi tradiční prezentace patřilo vystoupení mladých frenštátských hasičů, kteří předvedli své 
výkony v požárním útoku a štafetě požárních dvojic. Nově se představili členové Czech SAR 
týmu, kteří ukázali vyhledávání osob pomocí psů a také příslušníci Armády ČR, kteří přivezli na 
ukázku zdravotnické vozidlo a různé typy zbraní.  

K pohodové atmosféře Dne se záchranáři přispělo také to, že byl celý areál provoněný 
hasičským gulášem, kterého se uvařilo několik kotlů. Spolu s vychlazeným pivem 
a reprodukovanou muzikou návštěvníkům akce nic nechybělo.  

V roce 2022 probíhala aktualizace a úprava internetových stránek JSDH. Průběžně jsou na 
internetové stránky doplňovány statistiky o zásazích jednotky aktuality činností kroužku 
mladých hasičů a jsou zde zpřístupněny prezentace zaměřené na ochranu člověka v případě 
vzniku mimořádné události.  

V roce 2022 pokračovala spolupráce s regionální televizí TV Beskyd v natáčení aktuálních 
informací u JSDH.  

Během celého roku jednotka poskytovala tiskové zprávy o mimořádných událostech 
a aktivitách informačního, propagačního a preventivně výchovného charakteru.  

5.2 Mladí hasiči  

Zpráva o činnosti kroužku Mladých hasičů ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 2022  
Družstvo mladší žáci  

Členská základna mladších žáků čítala na konci června 2022 celkem 26 členů, po letních 
prázdninách narostl počet až na současných 28 aktivních členů. Většina dětí se s disciplínami 
požárního sportu seznámila poprvé, tréninkové aktivity tak byly zaměřeny na úplné základy. 
Během pravidelných čtvrtečních tréninků jsme se soustředili především na požární útoky 
a štafetu požárních dvojic, což jsou dvě hlavní disciplíny série soutěží Floriánek Cup, kterou 
pořádá Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do soutěží jsme se nakonec přihlásili 
s jedním družstvem, jehož členy jsme v průběhu roku obměňovali v závislosti na jejich časových 
či zdravotních možnostech. Pro tréninkovou činnost jsme využívali hasičské hřiště, v zimních 
měsících pak tělocvičnu při ZŠ Rožnovská (leden–březen 2022) nebo při ZŠ Záhuní (listopad–
prosinec 2022). 

Svou soutěžní premiéru si družstvo mladších žáků zažilo 30. dubna 2022 v Lubině, kde se bohužel 
projevila velká míra prvotní nervozity a kvůli diskvalifikaci na požárním útoku a nepříliš 
povedeném čase štafety jsme se umístili na předposledním místě z přítomných družstev. Druhý 
závod ve Fulneku 7. května 2022 již proběhl o poznání lépe a z 12 přítomných družstev si naši 
nejmladší členové odváželi pohár za celkové třetí místo. V následujících závodech jsme série jsme 
se pak již bohužel nedokázali umístit lépe než na 5. místě a celou ligu jsme tak v září zakončili na 
6. místě z 8 družstev. Podrobnější výsledky Floriánek Cupu uvádíme v tabulce níže. 

Místo a datum soutěže Poř. v požárním útoku Poř. ve štafetě dvojic Celkové umístění 

Lubina, 30. 4. 2022 8. místo 5. místo 8. místo 

Fulnek, 7. 5. 2022 3. místo 5. místo 3. místo 

Tísek, 21. 5. 2022 5. místo 5. místo 5. místo 
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Výškovice, 4. 6. 2022 8. místo 5. místo 7. místo 

Slatina, 18. 6. 2022 7. místo 6. místo 8. místo 

Frenštát p. R., 10. 9. 2022 8. místo 5. místo 7. místo 

Mniší, 17. 9. 2022 5. místo 5. místo 6. místo 

Velké Albrechtice, 24. 9. 2022 7. místo 8. místo 8. místo 

Výsledky závodů ve Frenštátě pod Radhoštěm se zároveň započítaly i do okrskové soutěže 
mladších žáků. Ze dvou přítomných družstev okrsku bylo naše družstvo úspěšnější a převzalo tak 
pohár za první místo. Na závodech v Mniším jsme se poprvé zapojili i do závodu jednotlivců, ve 
kterém se na 10. příčce umístil Tomáš Blažek. 

V tradičním Závodě požárnické všestrannosti, který se konal 8. října 2022 ve Výškovicích, se naši 
nejmladší členové umístili na 6. místě z přítomných 11 družstev, což lze považovat za velký 
úspěch vzhledem k tomu, že se tohoto typu soutěže všichni účastnili poprvé. 

V rámci celoroční činnosti pořádáme pro děti a jejich rodiče společné akce. V roce 2022 jsme se 
tedy mohli společně setkat při tradičním kácení Máje na zahradě u hasičské stanice, na konci 
letních prázdnin jsme pro děti připravili rozloučení s prázdninami ve stylu westernu s hrami 
a kreativními činnostmi na hasičském hřišti a na stejném místě jsme se pak s dětmi sešli 
i v prosinci při příležitosti Mikuláše. Závěr roku jsme pak s dětmi oslavili na vánoční besídce 
v prostorách hasičské stanice. Kromě toho byly děti i součástí dalších akcí, kde předvedli své 
sportovní výkony – Den Města Frenštátu pod Radhoštěm a Den se záchranáři. 

Na závěr bychom rádi poděkovali všem rodičům, kteří nám během uplynulého roku pomohli 
s přípravami a realizacemi akcí, doprovázeli nás na závodech a celkově podporovali naši činnost 
s dětmi. Zároveň děkujeme všem našim sponzorům, donátorům a partnerům, bez kterých by 
kvalita naší práce byla jen těžko dosažitelná. 

Jan Buchta a Martin Navrátil 
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Zpráva o činnosti kroužku Mladých hasičů ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 2022  
Družstvo starší žáci a dorost  

Tak jako rok 2021 i rok 2022 byl poznamenán předchozími roky ovlivněnými pandemií 
koronaviru. Sezónu jsme začali slibně, na začátku roku čítal kolektiv mladých hasičů 14 členů, 
7 starších žáků a 7 dorostenců. Přes veškerou snahu vedoucích jsme však postupně přicházeli 
o dlouholeté členy našeho kroužku, což se podepsalo na výsledcích a účastech na jednotlivých 
soutěžích.  

Schůzky probíhaly pravidelně, a to každé pondělí a během konání soutěží i v pátek. Náplň 
schůzek byla jako obvykle zaměřena na odbornou a fyzickou přípravu, navštěvovali jsme místní 
kluziště, Sportovní centrum Replay, pořádali v rámci schůzek jednodenní výlety a během sezóny 
se aktivně připravovali na jednotlivé soutěže. Taktéž jsme se účastnili a podíleli na přípravě 
a organizaci Dne se záchranáři a soutěže mladých hasičů Floriánek Cup pořádané SDH Frenštát 
p. R. Jako kolektivu se nám podařilo nasbírat přibližně 200 kg kaštanů, které byly následně 
předány mysliveckému spolku.  

Níže je výčet soutěží a umístění členů a družstev kolektivu mladých hasičů, který jsme se během 
sezóny 2022 zúčastnili.  

Dne 5. 3. 2022 se konala první soutěž sezóny roku 2022 v uzlování a zapojování nářadí na 
základně v Tiché. Této soutěže se z kolektivu mladých hasičů ve Frenštátě p. R. účastnilo 10 dětí, 
5 starších žáků a 5 dorostenců. I zde se nám povedlo zabodovat a umístit na těch nejvyšších 
pozicích: jednotlivci starší žáci – Štěpán Blabla 3. místo, družstva starší žáci - 2. místo, jednotlivci 
dorost – Šimon Motyka 2. místo, družstva dorost - 1. místo.  

Druhou soutěží sezóny byl 12. 3. 2022 Fulnecký uzel konaný jak jinak – ve Fulneku. Na této již 
tradiční a oblíbené soutěži, které se každoročně účastníme a na které se nám daří ve všech 
kategoriích, i v kategorii vedoucích se nám opět podařilo probojovat na místa nejvyšší, a to: 
jednotlivci starší žáci – Vojtěch Schiller 2. místo, jednotlivci dorost – Nina Jalůvková 1. místo, 
družstva starší žáci - 4. místo, jednotlivci vedoucí a instruktoři – Martin Turek 4. místo.  

Dne 28. 5. 2022 se konalo Okresní kolo soutěže dorosteneckých kolektivů a jednotlivců v Novém 
Jičíně. Tato soutěž se skládá ze dvou částí, podzimní a jarní. Podzimní část jsme absolvovali ještě 
s početným kolektivem čili v kategorii družstev. Vzhledem k velkému odlivu členů jsme byli 
nuceni absolvovat jarní kolo pouze v kategorii jednotlivců, tudíž se nám výsledky z podzimního 
kola nezapočítávaly. I zde jsme však nezaostávali za ostatními účastníky soutěže a bodovali 
v kategorii jednotlivců následovně: Nina Jalůvková 3. místo, Martin Turek 6. místo, Pavel Turek 
7. místo, Šimon Motyka 8. místo.  

Jako každoročně se účastníme soutěže Běhu jednotlivců na 60 m a 100 m s překážkami, pod 
názvem „Perníkovka“. Tato soutěž se konala dne 19. 6. 2022 a z řad našich členů se soutěže 
účastnilo 6 dětí, dva starší žáci a čtyři dorostenci. I zde se nám podařily skvělé výsledky 
a jednotlivci se umístili na těchto pozicích: starší žáci – Vojtěch Schiller 2. místo, Pavel Turek 4. 
místo, mladší dorost – Vojtěch Schiller 1. místo, střední dorostenky – Nina Jalůvková 1. místo, 
Nicol Babincová 2. místo, starší dorostenci – Motyka Šimon 3. místo, Martin Turek 4. místo, Pavel 
Turek 6. místo.  

V průběhu okresní ligy mladých hasičů Floriánek Cup se naši jednotlivci z řad starších žáků 
zúčastnili soutěží v Běhu jednotlivců na 60 m s překážkami a to, v Lubině, Tísku, Slatině, Frenštátě 
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p. R. a v Mniší. V celkovém hodnocení soutěže se naši členové umístili: Vojtěch Schiller 2. místo, 
Pavel Turek 10. místo.  

V rámci soutěže Floriánek Cup v Mniší se naši dorostenci zúčastnili závodu v Běhu jednotlivců na 
100 m s překážkami a celkově se umístili na těchto pozicích: Nina Jalůvková 2. místo a Martin 
Turek 4. místo.  

Naši dorostenci se také zúčastnili podzimního kola v disciplíně Závod požárnické všestrannosti, 
a to 8. 10. 2022 ve Výškovicích. Naše hlídka zde dosáhla, v kategorii družstev dorostu, umístění 
na 4. místě.  

Podzimní schůzky byly rovněž zaměřeny na rozvoj fyzické zdatnosti, kdy jsme opět navštěvovali 
SC Replay a během schůzek konaných na hasičské zbrojnici se připravovali na soutěž v uzlování, 
která se uskutečnila 17. 11. 2022 ve Veřovicích. Vzhledem ke specifickým pravidlům, naši 
dorostenci obdrželi trestné body, které jim znemožnily se umístit na těch nejvyšších pozicích. 
Přesto se však povedlo i zde zabodovat, a to Martinu Turkovi 2. místo v kategorii dorostu 
a Pavlovi Turkovi 3. místo v kategorii starší žáci. Zimní příprava opět probíhala střídavě a to, ve 
sportovním centru Replay a od prosince také na městském kluzišti ve Frenštátě p. R. 

Sezónu roku 2022 jsme ukončili dne 12. 12. 2022 společným setkáním dětí i s rodiči na zahradě 
u Martina Turka, kde proběhlo malé občerstvení v podobě opékání špekáčků. V současné době 
má kolektiv mladých hasičů (dorostenců) ve Frenštátě p. R. 6 aktivních členů: Babincová Nicol, 
Jalůvková Nina, Motyka Šimon, Schiller Vojtěch, Turek Martin, Turek Pavel.  

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a zapojili do činností našeho kroužku, jakož i všem kteří nás 
podporovali v roce 2022 jak účastí, tak i finančně. Poděkování patří také Sboru dobrovolných 
hasičů ve Frenštátě p. R. a Jednotce sboru dobrovolných hasičů ve Frenštátě p. R., za finanční 
a technickou podporu činnosti kolektivu mladých hasičů. 

Robert Jalůvka 

6 Odborná příprava  

6.1 Spolupráce s HZS, ZÚ HZS ČR Hlučín a dalšími subjekty 
V pátek 4. března 2022 jsme navštívili Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně, abychom blíže poznali 
systém fungování a vysílání jednotek ZÚ, které zpravidla vyjíždí k dlouhodobým událostem 
s nutností použití speciální a těžké techniky. Celým areálem nás provedla tisková mluvčí por. 
Mgr. Jana Urbancová a s použitím jednotlivých kusů techniky nás seznámili její kolegové strojníci. 
Pestré složení vozidel, mezi nimiž dominují obrněné speciály Titan a Triton, si můžete taktéž 
prohlédnout přímo na stránkách záchranného útvaru, kde jsou k dispozici i karty techniky 
s popisem jejich specifikací. Tímto moc děkujeme paní tiskové mluvčí i jejím kolegům za 
obohacující zážitek a pokud tomu nebudou bránit neočekávané události, budeme se těšit na 
ukázku některých vozidel i na našem Dni se záchranáři 20. srpna 2022 ve Frenštátě pod 
Radhoštěm.  

Dne 21. dubna 2022 naše jednotka navštívila Mateřskou školku na ulici Dolní, kde jsme předvedli 
hasičskou výstroj a výzbroj. Jednotka seznámila všechny děti s činností jednotky, ukázala jim 
hasičská vozidla a jejich vybavení. Děti si poté vyzkoušely i výstřik vody a práci s proudnicí. 

 

https://www.hzscr.cz/clanek/technika-a-prostredky-zachranneho-utvaru-hzs-cr-847147.aspx
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V termínu 11. – 13. května 2022 proběhl kurz motorových pil pro nové uchazeče. Kurzu se 
účastnilo pět našich členů a z toho čtyři členové ho úspěšně absolvovali a stali se 
plnohodnotnými pilaři v naší jednotce.  

V sobotu 28. května 2022 jsme se společně s kolegy z dalších jednotek zúčastnili výcviku ve 
vyprošťování v Bílovci. Cvičení bylo rozděleno do tří oblastí: 

 likvidace požáru osobního vozidla s neznámým pohonem dle metodiky IFA, 

 stabilizace havarovaného vozidla pomocí stabilizačních tyčí, 

 vyprošťování osob z havarovaného autobusu ve spolupráci se záchranáři. 

Ve dnech 2., 3. a 7. června 2022 – naše jednotka navštívila Mateřskou školu na ulici Školská Čtvrť, 
kde jsme předvedli hasičskou výstroj a výzbroj. Jednotka seznámila všechny děti s činností 
jednotky, ukázala jim hasičská vozidla a jejich vybavení. Děti si poté vyzkoušely i výstřik vody 
a práci s proudnicí. 

Nedílnou součástí naší činnosti jsou pravidelná školení a výcviky na nejrůznější krizové scénáře. 
Jedním z nich je i kolaps našeho kolegy při zásahu a jeho následná evakuace do bezpečí pomocí 
multifunkčního pásu RHINOEVAC. Jedná se o praktický textilní popruh vybavený úchopovým 
okem a silnou karabinou. V rámci výcviku 3. října 2022 jsme zkoušeli všechny možné 
způsoby jeho využití, kromě zmíněné záchrany osoby jsme tedy testovali i použití pro přepravu 
vybavení, podpůrné mechanismy uchycení hadic při hašení či ukotvení proudnice pro soustavné 
chlazení tlakových lahví. Multifunkčním pásem je vybaven každý člen naší jednotky.  

V neděli 23. října 2022 jsme absolvovali výcvik ve vyprošťování z havarovaných vozidel, který se 
uskutečnil na parkovišti u hasičské stanice. Celý výcvik pro nás vedli kolegové z Hasičského 
záchranného sboru MSK ze stanice Nový Jičín pod vedením instruktora Daniela Mikudy. 

Dne 15. listopadu 2022 jsme navštívili Domov pro seniory Hortenzie ve Frenštátě pod 
Radhoštěm, abychom se společně s kolegy z Hasičského záchranného sboru MSK ze stanice 
Kopřivnice seznámili s nově využívanými evakuačními podložkami, které jsou součástí každého 
lůžka místních klientů. 

Následující den 16. listopadu 2022 nás navštívili naši kolegové z HZS Moravskoslezského kraje, 
abychom společně absolvovali výcvik v CO skladech, kde jsme trénovali spolupráci při čerpání 
z volného vodního zdroje. Následně jsme se přesunuli do prostor naší stanice, kde jsme společně 
nacvičovali různé techniky nouzového otevírání oken a dveří. 

V pátek 25. listopadu 2022 proběhlo ve Fulneku cyklické školení dobrovolných členů, kteří 
vykonávají funkci velitelů družstva nebo jednotky. Školení metodicky vedli členové HZS MSK. 

6.2 Taktická a prověřovací cvičení    
Dne 17. června 2022 proběhlo taktické cvičení v objektu firmy Siemens s.r.o, Markova 925 ve 
Frenštátě pod Radhoštěm na požár skladu barev (elektrický zkrat digitální váhy) za účelem 
seznámení členů JSDH Frenštát pod Radhoštěm a Hlavní požární hlídky Siemens Elektromotory 
Frenštát p. R. s požární charakteristikou objektu pro případ skutečného zásahu. 

V průběhu roku 2022 proběhla tři taktická cvičení jednotky. Cvičení byla zaměřena na osvojení si 
spolupráce s HZS MSK Kopřivnice a Nového Jičína a společných postupů s JSDH Frenštát pod 
Radhoštěm.  
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Dne 23. dubna 2022 proběhlo cvičení společně s HZS MSK Kopřivnice s tématem požáru 
rekreační chaty Koksař v Trojanovicích. Cvičení bylo zaměřeno na téma Požár ubytovny 
a záchrana zkolabovaného hasiče. 

Dne 24. listopadu 2022 proběhlo taktického cvičení v Aquaparku Frenštát pod Radhoštěm, 
kterého se účastnila naše jednotka se dvěma cisternami, jednotky HZS MSK ze stanic Kopřivnice 
a Nový Jičín a dobrovolní hasiči z Kopřivnice. Cvičení prověřilo především součinnost a spolupráci 
zúčastněných jednotek, které jsou předurčeny pro likvidaci událostí spojených s únikem 
nebezpečných látek.  

Dne 29. listopadu 2022 proběhlo v CO skladu v Novém Jičíně taktické cvičení na únik kyseliny 
chlorovodíkové z cisterny, celý zásah standardně probíhá v přetlakových protichemických 
oblecích OPCH 90 PO, pod kterými mají hasiči nasazeny dýchací přístroje. Celé cvičení mělo na 
starosti HZS Nový Jičín. 

Taktická cvičení jsou nedílnou součástí odborné přípravy hasičů a dobrovolným jednotkám 
umožňují seznámení se speciálním vybavením, kterým disponují profesionální jednotky. Neméně 
důležitou funkci plní společné výcviky i pro nácvik jednotných taktických postupů při likvidaci 
různorodých typů událostí. 

7  Speciální služby  

7.1 Technická služba  
Z prostředků rozpočtu města byly zakoupeny níže uvedené položky:   

Zakoupené prostředky   počet ks  cena  
Sušička vzduchu 
Reflektor Narex 
Zásahový kabát 
Zásahová obuv 
Zásahová přilba 
Svítilna na přilbu + držák  
Sedací úvazek 
Neprůřezné návleky 
Záchranné lana 

1 ks 
1 ks 
1 ks 
3 ks 
3 ks 
3 ks 
2 ks 
1 ks 
9 ks 

39 537 Kč  
3 468 Kč  

11 011 Kč  
19 326 Kč  
35 031 Kč  

7 059 Kč 
3 713 Kč  
2 765 Kč 

20 351 Kč 

Od HZS MSK jsme bezúplatným převodem dostali do užívání radiostanice, které měla naše 
jednotka již v užívání:    

Převedené prostředky   počet ks  cena  
Ruční radiostanice  8 ks 246 975,50 Kč 

7.2 Chemická služba  
Z rozpočtu města nebyly zakoupeny žádné nové prostředky. 
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7.3 Převedení majetku 
Z prostředků města byly převedeny následující položky: 

Převedené prostředky   počet ks  cena  
Babeta Jawa  1 ks 6 500 Kč 
Kamera MIVUE 358 1 ks 2 999 Kč 
Kamera MIO MIVUE 600 1 ks 2 400 Kč 
Automobil Škoda Octavia 1 ks 39 000 Kč 
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8 Zásahová činnost jednotky v uplynulém roce  

8.1 Statistika zásahové činnosti  
Statistika zásahové činnosti v roce 2022 je přílohou č. 1.  

9 Statistika činnosti pro město  

Tabulka č. 2. Statistika prací pro město provedené JSDH Frenštát pod Radhoštěm v roce 2022  

Místo práce Datum Popis práce Použitá technika Počet hodin 

Frenštát pod Radhoštěm 
Horní 26  

06.01.2022 
protlačení 
kanalizace 

CAS 32 T 815 1 h 

Frenštát pod Radhoštěm  
nám. Míru 1   
Akce města – K. Loprais 

22.01.2022 dovoz vody CAS 32 T 815 1 h 

Frenštát pod Radhoštěm  
Dr. Parmy 
Den města  

10.06.2022 
prezentace 

techniky 
DA 15 MB 

CAS 20 T 815 
8,5 h 

Frenštát pod Radhoštěm 
Pod Můstky 692 
Horečky Fest 

08.07.2022 dovoz vody CAS 32 T 815 1 h 

Frenštát pod Radhoštěm 
Horečky 
Horečky Fest 

09.07.2022 dovoz vody CAS 32 T 815 4 h 

Frenštát pod Radhoštěm 
Pod Můstky 692 
Memoriál J. Rašky 

12.08.2022 
ukázka 

techniky 
CAS 20 T 815 6,5 h 

Frenštát pod Radhoštěm 
Pod Můstky 692 
Memoriál J. Rašky 

13.08.2022 
asistence 

u sport. akce 
CAS 32 T 815 4,5 h 

Frenštát pod Radhoštěm 
Za Střelnicí 
Den se záchranáři 

20.08.2022 
organizace 

akce 

CAS 20 T 815 
CAS 32 T 815 

DA 15 MB 
AP 27 T 815 

10 h 

Frenštát pod Radhoštěm 
nám. Míru 
Beskydská sedmička 

23.08.2022 dovoz vody CAS 32 T 815 1 h 

Frenštát pod Radhoštěm 
nám. Míru 1 

12.09.2022 
čerpání vody 

z výtahu 
CAS 20 T 815 

DA 15 MB 
1 h 

Frenštát pod Radhoštěm 
Nádražní 1018   

30.10.2022 
umytí zastávky 

MHD 
DA 15 MB 1 h 
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Frenštát pod Radhoštěm 
nám. Míru 1 

10.11.2022 
výměna vlajek 

na radnici 
AP 27 T 815 1 h 

Frenštát pod Radhoštěm 
Záhuní 408 

26.11.2022 
ořez a kácení 

stromu 
AP 27 T 815 

OA Š – Octavia 
4 h 

Frenštát pod Radhoštěm  
nám. Míru 1 - radnice 

12.12.2022 
odstranění 
sněhového 

převisu 
CAS 20 T 815 1 h 

Frenštát pod Radhoštěm  
nám. Míru 1 - radnice 

15.12.2022 
odstranění 
sněhového 

převisu 
CAS 20 T 815 1 h 

Frenštát pod Radhoštěm  
nám. Míru 1 - radnice 

19.12.2022 
odstranění 
sněhového 

převisu 
CAS 20 T 815 1 h 

Frenštát pod Radhoštěm 
Horní 111 

19.12.2022 
odstranění 
rampouchu 

CAS 20 T 815 
AP 27 T 815 

2 h 

Frenštát pod Radhoštěm 
Tyršova 955  

15.12.2022 
odstranění 
rampouchu 

CAS 20 T 815 
AP 27 T 815 

1,5 h 

Celkem    51 h 
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10 Ekonomika  

10.1 Příjmy  
Příjmy na provoz JSDH Frenštát pod Radhoštěm stejně jako v minulých letech byly tvořeny 
přijatými prostředky z dotací od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a MVČR ve výši 606 
800 Kč, smlouvy o spolupráci ve výši 786 500 Kč od společnosti Siemens s.r.o., závod 
Elektromotory Frenštát pod Radhoštěm a smlouvy o reklamě ve výši 26 150 Kč. Služby a práce 
prováděné za úplatu dle ceníku schváleného zastupitelstvem města byly ve výši 74 482 Kč. Od 1. 
září 2013 je JSDH oprávněna k účtování vzniklých nákladů za zásah na DN. Toto oprávnění vychází 
ze zákona č. 160/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., 
o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Do 
31. prosince 2022 nám bylo poukázáno 50 400 Kč. Celkové příjmy JSDH byly ve výši 1 544 332 Kč.  

Tabulka č. 3. Příjmy JSDH Frenštát pod Radhoštěm za provedené práce a služby za rok 2022  

Provedené práce a služby   Příjem v Kč včetně DPH  Použitá technika  
Dovoz vody           19 900 Kč  CAS 32 T 815  
Půjčovné             2 600 Kč    
Likvidace hmyzu         10 600 Kč  CAS 20 T 815  
Práce s plošinou  3 393 Kč  AP 27 T 815  
Ořez stromů          30 503 Kč   AP 27 T 815  
Jiné             7 486 Kč     
Celkem 74 482 Kč  

 

Ceník prací a služeb JSDH Frenštát pod Radhoštěm je přílohou č. 13.  

Celkové příjmy jsou přílohou č. 12  

 

5
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6
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8   

Typy a počet ZOČ v roce 2022 asistence u sportovních a kulturních akcí

likvidace hmyzu

odstranění nebezpečných stavů

proplach kanalizace

čerpání vody

práce s plošinou
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Graf č. 1. Porovnání příjmů JSDH Frenštát pod Radhoštěm za provedené práce a služby za roky 2014-2022  

 

10.2 Výdaje  
Provozní výdaje jednotky byly čerpány v souladu se schváleným provozním rozpočtem ze strany 
zastupitelstva města v prosinci roku 2021. Po úpravách provedených během roku 2022 činil 
10 525 000 Kč. Z tohoto rozpočtu bylo skutečně vyčerpáno 7 892 462 Kč. Rozdíl mezi skutečně 
čerpaným provozním rozpočtem a celkovými příjmy činí 1 544 332 Kč. Náklady města na provoz 
JSDH činily 6 348 130 Kč.   

10.3 Investice, rekonstrukce, opravy hasičské stanice 
V roce 2022 nedošlo k žádné investiční akci v areálu hasičské stanice ani na hasičském hřišti. Do 
běžné údržby a oprav areálu hasičské stanice nebylo investováno. V plánu na rok 2023 je pořízení 
nové CAS 30 T 815, která by měla nahradit stávající CAS 32 T 815 z roku 1986.  
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11 Plnění koncepčních úkolů a cílů  

Získání investičních i neinvestičních prostředků z dotací a rozpočtů Krajského 
úřadu MSK, HZS MSK, Evropských strukturálních fondů a z rozpočtu ČR, a tím 
snížit stávající náklady.  

Termín:  
průběžně  

Viz. bod 10.3 Investice, rekonstrukce.  

Úkol splněn a pokračuje.  

 

  

Rozšířit stávající spolupráci se společnostmi Vitesco Technologies Czech 
Republic s.r.o, Continental Frenštát pod Radhoštěm s.r.o. a Siemens s.r.o., 
závod Elektromotory Frenštát p. R.  

Termín:  
průběžně  

O rozšíření a upevnění stávající spolupráce se společností Siemens s.r.o., závod Elektromotory 
Frenštát pod Radhoštěm, Continental Frenštát pod Radhoštěm s.r.o. a Vitesco Technologies 
Czech Republic s.r.o. v roce 2022 jednal velitel jednotky Bc. Zbyněk Vágner s ředitelem 
společnosti Siemens a finančním ředitelem společnosti Vitesco Technologies Czech Republic 
s.r.o. o možné finanční spoluúčasti při pořízení nové CAS pro JSDH Frenštát pod Radhoštěm.  

Úkol splněn a pokračuje.  

  

Oslovit místní podnikatelské subjekty a finanční instituce se snahou získání 
finančních prostředků na provoz a obnovu hasičské stanice.  

Termín:  
průběžně  

Během roku 2022 byly tak jako v loňském roce osloveny významnější podnikatelské subjekty 
ve městě se snahou získání finančních prostředků za smlouvy o reklamě. Podařilo se získat 
finanční prostředky ve výši 26 150 Kč. Ze strany JSDH byla subjektům nabídnuta vzájemná 
spolupráce a propagace jejich firmy na billboardu, který je umístěn na plotě stanice a na 
internetových stránkách JSDH a města Frenštát pod Radhoštěm.    

Úkol splněn a pokračuje.  

Statistika příjmů JSDH z provedených prací a služeb je v tabulce č. 3.  
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Realizovat úkoly na úseku preventivně výchovné činnosti, zabezpečovat 
informovanost široké veřejnosti o problematice požární prevence zejména 
prostřednictvím internetových stránek. Pokusit se zřídit kroužek mladých 
hasičů.    

Termín:  
průběžně  

V roce 2022 pokračuje kroužek mladých hasičů pro mladší žáky ve věku o 6–10 let založený 
v roce 2021. V současné době jsou u hasičů ve Frenštátě pod Radhoštěm dvě věkové kategorie 
kroužku mladých hasičů, a to pro mladší žáky ve věku 6–10 let a pro starší žáky a dorost ve věku 
13–17 let. Celá jednotka se podílela na celé řadě sportovně kulturních akcí během celého roku.   

Červen – Den města (Den otevřených dveří), Srpen – Den se záchranáři.  

Úkol splněn a pokračuje.  

  

Zvyšovat kvalitu odborné přípravy příslušníků, mj. pravidelným pořádáním 
společných výcviků s jednotkami HZS, podle aktuální potřeby a nabídky.  

Termín:  
průběžně  

Viz kapitola 6.1 – Spolupráce s HZS, ZÚ HZS ČR Hlučín a dalšími subjekty a 6.2 – Taktická 
a prověřovací cvičení. 

Úkol splněn a pokračuje.  

  

Provádět zpoplatněné služby a práce pro veřejnost a podnikatelské subjekty.  
Termín:  

průběžně  

Během roku jednotka prováděla zpoplatněné služby a práce. Celková výše těchto příjmů činí 74 
482 Kč.  

Úkol splněn a pokračuje. 

12 Externí zdroje dat, map a informací  

Internetové stránky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz. 

Internetové stránky Města Frenštát pod Radhoštěm www.mufrenstat.cz  

13 Informační přílohy  

Příloha č. 1. Statistika zásahů JSDH Frenštát pod Radhoštěm za rok 2022  

Příloha č. 2. Statistika událostí (výjezdů) ZOZ a ZOČ za roky 2014-2022  

Příloha č. 3. Typy a počty událostí/zásahů 2022  

Příloha č. 4. Statistika uchráněných hodnot 1992-2022. Statistika se vede pouze u požárů.  

Příloha č. 5. Statistika škod způsobených požárem za 2012-2022   

http://www.hzsmsk.cz/
http://www.hzsmsk.cz/
http://www.mufrenstat.cz/
http://www.mufrenstat.cz/
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Příloha č. 6. Počty osob u požárů v roce 2022 

Příloha č. 7. Rozdělení požárů dle typu v roce 2022  

Příloha č. 8. Statistické porovnání počtu požárů a DN za roky 2012-2022  

Příloha č. 9. Rozdělení dopravních nehod dle typu 2022   

Příloha č. 10. Rozdělení technických pomocí dle typu v roce 2022  

Příloha č. 11. Statistické porovnání výše rozpočtu a příjmů za roky 2012-2022  

Příloha č. 12. Statistické porovnání výše investic za roky 2017-2022  

Příloha č. 13. Celkové příjmy JSDH Frenštát pod Radhoštěm za rok 2022  

Příloha č. 14. Ceník prací a služeb JSDH Frenštát pod Radhoštěm v roce 2022  

Příloha č. 15. Mapové podklady-hasební obvod stanice JSDH Frenštát pod Radhoštěm  

Příloha č. 16. Partneři a sponzoři JSDH Frenštát pod Radhoštěm  
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Příloha č. 1. Statistika zásahů JSDH Frenštát pod Radhoštěm v roce 2022 

Typ zásahu ZOZ  Typ ZOČ 

Požár 29  Asistence u sportovních akcí 5 
Dopravní nehoda 28  Odstranění nebezpečných stavů 6 
Ostatní pomoc 3  Čerpání vody 38 
Planý poplach 5  Proplach kanalizace 2 
Technická pomoc 105  Práce s plošinou 8 
   Likvidace hmyzu  28 
Celkem výjezdů ZOZ 170  Celkem výjezdů ZOČ 87 

Celkový počet výjezdů v roce 2022   

  Zásahy jednotky 170 

  ZOČ   87  

Ostatní činnosti jednotky  

Jsou to události, při kterých nehrozí bezprostřední nebezpečí nebo touto činností hasiči 
předchází vzniku potenciálních hrozeb a nebezpečí. Jsou to činnosti prováděné mimo prostory 
hasičské zbrojnice a nejsou započítány do statistiky mimořádných událostí, ke kterým jednotka 
akutně vyjíždí na základě pokynu operačního střediska HZS Moravskoslezského kraje.   

Jedná se především o činnosti:  

a) předem dojednané s vedením jednotky,  

b) vyhodnocené operačním střediskem po příjmu tísňového volání, že se jedná o činnosti, 
které snesou odkladu, 

c) jsou po příjezdu jednotky na místo události a průzkumu vyhodnoceny tak, že se 
nejedná o záchranné a likvidační práce (pokud se z nich následně nestane „planý 
poplach“). 
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Příloha č. 2. Statistika událostí (výjezdů) ZOZ a ZOČ za roky 2014-2022.  

 

 Příloha č. 3. Typy a počty událostí u JSDH Frenštát pod Radhoštěm v roce 2022 
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Příloha č. 4. Statistika uchráněných hodnot 1992-2022. Statistika se vede pouze u požárů.  

 

 Příloha č. 5. Statistika škod způsobených požárem 2014-2022.  
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Příloha č. 6. Počty osob u požárů v roce 2022 

1 zraněná osoba  1 usmrcená osoba 
   

72 evakuovaných osob  30 zachráněných osob 
 Příloha č. 7. Statistické rozdělení požárů dle typu v roce 2022  

 

Příloha č. 8. Statistické porovnání počtu požárů a dopravních nehod za roky 2012-2022  
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Příloha č. 9. Statistické rozdělení dopravních nehod dle typu 2022 

 

Příloha č. 10. Statistické rozdělení technické pomoci dle typu 2022  
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Příloha č. 11. Statistické porovnání výše rozpočtu a příjmů za roky 2012-2022  

 

Příloha č. 12. Statistické porovnání výše investic za roky 2017-2022  

 
  

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500

10000
10500
11000
11500

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

rozpočet čerpáno náklady města příjmy

0 Kč

0 Kč

1 983 521 Kč

289 991 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

450 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

900 010 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Výše investic do JSDH z Města Frenštát pod Radhoštěm, 
Moravskoslezského kraje a MVČR v letech 2017 - 2021

MVČR MSK město



29 
  

   

Příloha č. 13. Celkové příjmy JSDH Frenštát pod Radhoštěm v roce 2022  

Druh příjmu  Dárce  Částka  
Smlouva o spolupráci  Vitesco Czech Republic s.r.o.    302 500 Kč  

Smlouva o spolupráci  
Siemens s.r.o., závod Elektromotory 
Frenštát p. Radhoštěm  

  484 000 Kč  

  Dotace na mzdy  Krajský úřad Moravskoslezského kraje    360 000 Kč  
Dotace na pohotovost  Krajský úřad Moravskoslezského kraje    200 000 Kč  
Dotace za výjezdy*  Krajský úřad Moravskoslezského kraje    46 800 Kč  
Smlouva o reklamě  Pneuservis Zátopek         5 000 Kč  
Smlouva o reklamě  Lipka HQ, s.r.o.         2 420 Kč  
Smlouva o reklamě  STRNADEL Frenštát, spol. s r.o.         6 050 Kč  
Smlouva o reklamě  Kupčík Robert        3 630 Kč  
Smlouva o reklamě  Autoservis Janda         6 050 Kč  
Smlouva o reklamě  PUSTĚJOVSKÝ s.r.o.         3 000 Kč  
Práce a služby**         74 482 Kč  
Dopravní nehody***       50 400 Kč  
Celkem     1 544 332 Kč  

  

* Dotace za výjezdy mimo území zřizovatele  

** Příjmy za práce a služby provedené jednotkou za úplatu   

*** Příjmy za DN. Od 1. září 2013 je JSDH oprávněna k účtování vzniklých nákladů za zásah na 
DN. Toto oprávnění vychází ze zákona č. 160/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů.  
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Příloha č. 14. Ceník prací a služeb JSDH Frenštát pod Radhoštěm na rok 2022  

Ceník platný od 1.2.2022 

Při větším objemu prací je možno stanovit cenu dohodou.  

Kilometry a čas včetně nakládky, se počítají od vyjetí z objektu JSDH Frenštát pod Radhoštěm.  

  
  

Ceník prací a služeb  JSDH Frenštát pod Radhoštěm 

druh  jednotka 
výkonu  sazba DPH  základ daně  cena s DPH  

Půjčovné          
pivních setů (dvě lavice + stůl)  1 den  21 %  83,00 Kč  100,00 Kč  
hasičských hadic (1 ks)  1 den  21 %  83,00 Kč  100,00 Kč  
přejezdových můstků  1 den  21 %  83,00 Kč  100,00 Kč  
CAS 20 T 815          
náklady na jízdu  1 km  21 %  41,00 Kč  50,00 Kč  
náklady na obsluhu  1 hod.  21 %  330,00 Kč  400,00 Kč  
náklady na práci na místě  1 hod.  21 %  2 066,00 Kč  2 500,00 Kč  
CAS 32 T 815          
náklady na jízdu  1 km  21 %  41,00 Kč  50,00 Kč  
náklady na obsluhu  1 hod.  21 %  330,00 Kč  400,00 Kč  
náklady na práci na místě  1 hod.  21 %  2 066,00 Kč  2 500,00 Kč  
Likvidace obtížného hmyzu          
paušální cena včetně 1 ks aerosolu  1 ks  21 %    250,00 Kč  
PP 27 T 815          
náklady na jízdu  1 km  21 %  41,00 Kč  50,00 Kč  
náklady na práci na místě  1 hod.  21 %  1 040,00 Kč  1 250,00 Kč  
Dopravní automobil Mercedes Benz          
náklady na jízdu  1 km  21 %  41,00 Kč  50,00 Kč  
Ostatní služby          
práce s motorovou pilou-náklady na místě  1 hod.  21 %  124,00 Kč  150,00 Kč  
práce s motorovou pilou-obsluha  1 hod.  21 %  330,00 Kč  400,00 Kč  
plovoucí čerpadlo Froggy-obsluha  1 hod.  21 %  330,00 Kč  400,00 Kč  
plovoucí čerpadlo Froggy-náklady na místě  1 hod.  21 %  124,00 Kč  150,00 Kč  
elektrocentrála-náklady na místě  1 hod.  21 %  278,00 Kč  336,00 Kč  
elektrocentrála-obsluha 1 osoba 1 hod.  21 %  330,00 Kč  400,00 Kč  
parkování osobní automobil  1 den  21 %  50,00 Kč  61,00 Kč  
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Příloha č. 15. Mapové podklady – Hasební obvod stanice JSDH Frenštát pod Radhoštěm  
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Příloha č. 16. Partneři a sponzoři JSDH Frenštát pod Radhoštěm  
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