






Vážení přátelé, profesionální hasiči, 

dovolte mi, abych vás všechny pozdravil jménem Senátu 
PČR i jménem svým, u příležitosti 20. výročí od vzniku 
stanice HZS v Sedlčanech.
Z historie se dovídáme, že první placený hasičský sbor 
byl založen už v roce 1853 v Praze. Hlavní odpovědnost 
za hašení požárů však od 2. poloviny 19. století ležela na 
dobrovolných hasičských sborech měst a obcí. Profesio-
nální požární jednotky, stejně tak dobrovolné hasičské 
sbory prošly vývojem a změnami jak po vzniku Česko-
slovenska, tak za druhé světové války a zejména pak 

v 50. – 60. letech minulého století. Zásadními změnami prošla profesio-
nální požární ochrana po roce 1989. Proces změn v úkolech i charakte-
ru činnosti HZS ČR vyvrcholil na přelomu tisíciletí, zařazením do systému 
krizového řízení, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému. 
HZS ČR je dnes hlavním koordinátorem a páteří integrovaného záchranného systé-
mu. To se projevilo pozitivně i v letošním období coronaviru.
Jako starosta tohoto města jsem měl od roku 1990 velké přesvědčení o umístění 
stanice HZS v Sedlčanech a její profesionalitu zapojit do vznikajícího záchranného 
systému.
Díky pochopení tehdejšího přednosty okresního úřadu Ing. Jaromíra Volného 
a velkou podporou Ing. Jiřího Heindricha, ředitele územního odboru HZS Příbram 
se tak v letech  1998 – 2000 stalo. 
Po celou dobu dvaceti let patří moderní pracoviště HZS do fungujícího integrova-
ného záchranného systému města i celého regionu Sedlčanska. 
Před 20ti lety se uskutečnilo slavnostní otevření stanice HZS v Sedlčanech. 
Vážím si toho, že jako tehdejší starosta, jsem mohl být u záměru, projektu, realizace 
i zprovoznění. 
Přeji místnímu pracovišti HZS, všem jeho členům i veliteli všeho dobrého do dal-
ších let, hodně úspěchů a pevné zdraví.

Ing. Jiří Burian
senátor PČR
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Vážení čtenáři,

je mi ctí a jsem opravdu rád, že mohu prostřednictvím 
této krásné publikace poblahopřát k 20. výročí působ-
nosti stanice Hasičského záchranného sboru v Sedlča-
nech.
Velmi si vážím okamžiku, kdy se před 20 lety v říjnu 2000 
podařilo v Sedlčanech slavnostně uvést do provozu nové 
pracoviště Hasičského záchranného sboru. Uplynulých 
20 let dalo jasnou odpověď těm, kteří pochybovali o ne-
zbytnosti vytvořit v Sedlčanech zázemí pro profesionální 
hasiče. Díky včasným zásahům při jednotlivých výjez-
dech se podařilo zachránit obrovské hodnoty. To jsou jednoznačné argumenty, kte-
ré potvrzují opodstatnění sedlčanské stanice.
Dovolte mi jmenovat tři výrazné osobnosti, které se v devadesátých letech minu-
lého století nejvíce zasloužily o výstavbu nové stanice Hasičského záchranného 
sboru. Nezpochybnitelné zásluhy má tehdejší starosta města Ing. Jiří Burian, kte-
rý dlouhodobě prosazoval vznik stanice Hasičského záchranného sboru v Sedlča-
nech. Díky podpoře, kterou našel u ředitele Hasičského záchranného sboru okre-
su Příbram Ing. Jiřího Heinricha a díky pochopení přednosty Okresního úřadu 
v Příbrami Ing. Jaromíra Volného se podařilo projekt uskutečnit, stanici vybudovat 
a v roce 2000 uvést do provozu. 
Vážím si toho, že od počátku se podařilo vytvořit velmi dobrou spolupráci a sou-
činnost profesionálních hasičů s hasiči dobrovolnými. Výjezdová jednotka požární 
ochrany sboru dobrovolných hasičů města Sedlčany s Hasičským záchranným sbo-
rem úzce spolupracuje a funguje jako záložní jednotka. 
Děkuji všem hasičům jménem svým a troufám si říci i jménem občanů města 
za jejich pomoc, obětavou a nebezpečnou práci a obrovské nasazení při zásazích. 
Za výbornou spolupráci s městem Sedlčany děkuji plk. Ing. Tomáši Horvátovi, PhD., 
řediteli územního odboru Příbram, Hasičskému záchrannému sboru Středočeské-
ho kraje a npor. Ing. Petru Hronovi, veliteli stanice Hasičského záchranného sboru 
Sedlčany.

Ing. Miroslav Hölzel
starosta města Sedlčany 
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Vážení čtenáři, kolegové hasiči,

dostává se Vám do rukou tato útlá brožura, jejímž smys-
lem je připomenout dvacáté výročí profesionální hasič-
ské služby, která je zabezpečována jednotkou Hasičské-
ho záchranného sboru (dále jen „HZS“) Středočeského 
kraje ze stanice Sedlčany. Dvacet let z pohledu historie 
lidstva, ale i samotného města Sedlčany, je jen zlomkem 
času, přesto si dovolím tvrdit, že v tomto konkrétním pří-
padě velmi významným, který se již nesmazatelně vryl 
do novodobých dějin a společenského vývoje nejen měs-
ta, ale i zdejšího sedlčanského regionu. 

Stanice HZS Sedlčany byla slavnostně otevřena dne 26. října 2000 jako v pořadí 
třetí stanice v té době ještě HZS okresu Příbram. 

Počátek fungování stanice byl vsazen do období velkých státoprávních, tak i ha-
sičských změn na úseku požární ochrany, neb od  1. 1. 2001 byly zřízeny nově HZS 
krajů jako organizační složky státu, zatímco původní HZS okresů jako příspěvko-
vé organizace okresních úřadů zanikly. Stanice HZS Sedlčany se tak stala součástí 
struktury územního odboru Příbram a dnes je jednou z 33 stanic HZS Středočes-
kého kraje. 

I díky své nedlouhé historii, stanice nemusela oproti jiným stanicím územního od-
boru Příbram, projít vývojem a přerodem od dobrovolné požární ochrany k profe-
sionálnímu hasičskému sboru s počátečním nadšením a prací ve velice skromných 
podmínkách a s nevyhovujícím vybavením až  k  poněkud „modernímu“ dnešku.

V podstatě již od prvopočátku byla posádka stanice HZS Sedlčany ve stejném slu-
žebním poměru k České republice jako příslušníci Policie ČR. Jako příslušníci HZS 
Středočeského kraje sloužili ve třech směnách po 5 hasičích s příslušnou techni-
kou odpovídající stanici tzv. typu P1, čímž mimo jiné naplňovali základní teze ta-
bulky plošného pokrytí.  Na první pohled ideální stav byl však vykoupen ústupky 
a kompromisními řešeními při výstavbě vlastní budovy stanice z důvodu nedo-
statku finančních prostředků a v souvislosti s tím několikerými změnami v období 
plánování stavby, projekce a nakonec i vlastní realizace, které se bohužel v rámci 
nedostatečné kapacity zázemí stanice projevují doposud.  
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Za uplynulých dvacet let působení profesionální jednotky HZS v Sedlčanech, 
jejímž základním posláním je chránit životy a zdraví občanů České republiky před 
požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, došlo k mnoha 
stovkám zásahů. Rozšíření zásahové činností hasičů a také změna její struktury 
si postupně vyžádala lepší a modernější techniku, vybavení technickými prostřed-
ky a osobními ochrannými pomůckami a v neposlední řadě přinesla vyšší nároky 
na odbornou znalost, vycvičenost a připravenost hasičů z povolání. Čas se nedá 
zastavit, a to ani v oblasti personální, což dokládá i fakt, že z původního – ustavují-
cího osazenstva profesionálních hasičů jich do dnešní doby slouží na stanici už jen 
třetina, tedy celkem pět příslušníků.

Dvacet let v připodobnění k životu člověka hovoří o tom, že stanice HZS Sedlčany 
už dospěla a stala se plnohodnotným článkem a součástí fungujícího celku s ná-
zvem HZS Středočeského kraje.  Naštěstí jsou už dávno zapomenuty doby, kdy se 
hovořilo sic v hypotetických úvahách, ale přeci o zakonzervování některých „mla-
dých“ stanic s nižším počtem výjezdů. Především zvýšeným počtem zásahové 
činnosti v posledních pěti letech mimo jiné i tato stanice dokazuje, že rozhodnutí 
zachovat nepřetržitý provoz a službu občanům v tísni, byť i u menších stanic v re-
gionálních městech, je a bylo pro zachování úrovně bezpečnosti široké veřejnosti 
při jakýchkoliv krizových situacích vždy elementární prioritou a správným řeše-
ním našeho sboru jako celku. 

Závěrem mi dovolte poděkovat jak stávajícímu, tak minulému vedení města Sedl-
čany za odpovědný a racionální přístup při řešení požární ochrany, ale i ostatním 
spolupracujícím subjektům a institucím na zdejším teritoriu. 

Sedlčanským hasičům – příslušníkům pak přeji, aby pokračovali v započaté tradici 
a pokorně navazovali na dobrou práci svých předchůdců, která by se neobešla bez 
potřebného množství sil, energie a pevného zdraví. Zároveň Vám všem přeji vždy 
šťastné návraty z úspěšně zdolaných zásahů na Vaši základnu. 

plk. Ing. Tomáš Horvát, Ph.D.
ředitel územního odboru Příbram

HZS Středočeského kraje



V letošním roce 2020 uplyne přesně 20 let od založení 
profesionální stanice v Sedlčanech. Dříve byla požární 
ochrana v okolí města Sedlčany zajišťována pomocí jed-
notky SDH Sedlčany. Na základě požadavku dojezdových 
časů a plošného pokrytí, bylo rozhodnuto o stavbě profe-
sionální stanice v Sedlčanech. Stavba stanice Hasičského 
záchranného sboru Středočeského kraje byla zahájena 
v roce 2000 jako nový objekt na zelené louce a násled-
ně v roce 2000 zkolaudována. Objekt se skládá z hlavní 
budovy včetně garáží a cvičné věže, která není stavebně 
propojena s hlavní budovou.

Již od samotného vzniku stanice byl objekt postaven jako 
bezobslužný, to znamená se zajištěním výjezdů nejprve přes Okresní operační 
středisko ze stanice Příbram. V současné době je organizování výjezdů přes Kraj-
ské operační a informační středisko se sídlem v Kladně.

Hasební obvod stanice hasičského záchranného sboru Sedlčany je tvořen celkem 
22 obcemi a městy, včetně zásahové činnosti i mimo okres Příbram. Hasební ob-
vod stanice HZS Sedlčany je tvořen širokým pásmem, které je tvořeno od pravého 
břehu řeky Vltavy ve směru toku až po tzv. český Merán. Jedná se o území pře-
vážně zemědělské, v současné době na hranici výroby produktů. V současné době 
má město Sedlčany s rozsáhlým územím cca 7.000 obyvatel. V hasebním obvodu 
stanice se také nachází množství kulturních památek a přírodních zajímavostí. 
V době letních prázdnin narůstá obsazenost území především pro okolí vyhledá-
vané Slapské přehrady.

Jednotka se při zásazích opírá také o spolupráci s jednotkami sboru dobrovolných 
hasičů obcí v celém správním obvodu Sedlčany a v případě vyhlášení vyšších stup-
ňů poplachu i spolupráce se stanicemi HZS Příbram a Dobříš nebo i dalšími jednot-
kami sousedních okresů Středočeského i Jihočeského kraje.

Závěrem mi dovolte popřát nám do dalších let pevné zdraví  a mnoho sil na prá-
ci, kterou každodenně všichni příslušníci na zajištění  akceschopnosti a fungování 
jednotky odvádějí.

npor. Ing. Petr Hron
velitel stanice
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Výstavba stanice v roce 2000.

Výstavba stanice v roce 2000.



HASIČI VE MĚSTĚ SEDLČANY
Sedlčany jsou v současnosti třetí největší město okresu Příbram. Leží v jeho 
jihovýchodní části a jsou sídlem pověřeného obecního úřadu, který vykonává ně-
které přenesené působnosti i pro další blízké obce. Město leží v tzv. Sedlčanské 
kotlině na soutoku Mastníku a Sedleckého potoka. První písemná zmínka pochází 
již z roku 1057. Již od 12. století byly střediskem Středního Povltaví. Na počátku 
14. století patřila tehdejší trhová ves Rožmberkům, kterým také patřily místní zla-
té doly. Za vlády Karla IV. je ale museli vrátit královské komoře. V 15. století získalo 
město mnoho privilegií a do městského znaku rožmberskou pětilistou růži. V roce 
1580 město získal známý stavitel rybníků-regent Jakub Krčín z Jelčan, který za-
čal brzy vybírat od projíždějících kupců vysoké mýtné. Kvůli tomu se začali kupci 
městu vyhýbat a došlo proto ke sporu Krčína s tehdejším měšťanstvem. Další větší 
rozvoj města nastal až v roce 1894, kdy byla do města přivedena železniční trať 
Olbramovice - Sedlčany. Nová Radnice byla postavena v 19. století a jsou na ni umís-
těny památníky zemřelých v první a druhé světové válce. Za 2. světové války, při 
okupaci republiky německou armádou,došlo ke zřízení nacistického vojenského 
výcvikového prostoru a vystěhování lidí Sedlčanska, Sedlecka a Voticka. V květnu 
1943 byla v Sedlčanech zřízena pobočka přesídlovací kanceláře, která zajišťovala 
vystěhování obyvatel města do 1. srpna 1943. České obyvatelstvo se mohlo vrátit 
až po osvobození v roce 1945. Poté také začal rozvoj průmyslu, kdy vznikly nové 
výrobní objekty (Sedlčanské strojírny, Povltavské mlékárny, později pak BIOS, 
KDS, Hamiro…). S tím také rostl počet obyvatel města, až na dnešních  cca 7 000.

Stálá osídlení, obce a města si vyžadovala nejen pevné organizační a správní nor-
my, ale také opatření související s vnitřní bezpečností. K nebezpečím, která půso-
bila a stále působí nemalé škody na majetku i životech, patři živelní pohromy a po-
žáry. Nebezpečí požáru se vždy projevilo v tom okamžiku, kdy člověk nad ohněm 
ztratil vládu, kdy oheň se změnil v ničící živel. A člověk také hledal možnosti, 
jak s tímto živlem úspěšně zápasit. Jako v mnoha jiných městech po vlasti České, 
tak i ve městě Sedlčany, klestila sobě cestu myšlenka hasičská. Zřejmě k tomu při-
spěla i vzpomínka na nejničivější požár v Sedlčanech, který vypukl 21. dubna roku 
1828 a pohltil 185 domů, včetně radnice, děkanství, školy i špitálu. Své domovy 
tak ve chvíli ztratilo 267 rodin, čtyři obyvatelé uhořeli a mnoho jich bylo zraněno…
(údaj v Pamětní knize města Sedlčany). Sbor dobrovolných hasičů sedlčanských byl 
založen v roce 1869. Založení sboru nebylo bez obtíží,stanovy upravené dle sboru 
města Velvary musely být několikrát upravovány než byly c.k. místodržitelstvím 
schváleny. Stalo se tak 5. července 1869, krátce poté svolal purkmistr ustavující 
schůzi a již 1.srpna 1869 se konala první valná hromada sboru, které se zúčastnilo 
43 “údů“, jak se tenkrát členům sboru říkalo.
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Postupem let si Sbor dobrovolných hasičů pořizoval modernější techniku i výstroj, 
např. v roce 1906 parní stříkačku a začátkem třicátých let hasičský automobil 
s výkonnou motorovou stříkačkou. Škoda, že se nám do dnešních dnů tato technika 
nedochovala.

I nadále zajišťoval Sbor dobrovolných hasičů Sedlčany výjezdy k požá-
rům a dalším mimořádným událostem. A nutno podotknout, že v rám-
ci možností používané techniky a neorganizování stálé služby na veli-
ce dobré úrovni. Přesto bylo třeba hledat cestu k systémovému řešení 
organizování výjezdů hasičů v aglomeraci města i jeho blízkého okolí. V po-
sledních desetiletích 20. století docházelo k velice rychlému vývoji technolo-
gií a nových druhů materiálů, mnohdy vysoce požárně nebezpečných, budo-
vání a integraci investičních celků i infrastruktury, nárůstu motorizace atd. 
Cesta k profesionalizaci hasičských jednotek tak vlastně umocnila možnos-
ti úspěšně zachraňovat lidské životy, zdraví i majetek. Již tehdy byly snahy 
o zřízení profesionální stanice, ale nedařily se. Až když spatřilo světlo světa 
usnesení vlády č. 646 z roku 1994 o plošném rozmístění sil a prostředků po-
žární ochrany, byly dány nové předpoklady k zahájení jednání o ustanovení 

Hasičské cvičení na sedlčanském náměstí dne 21. června 1885.
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profesionální stanice v Sedlčanech. Ale od stanice na papíru ke stanici v reálu 
vedla ještě dlouhá cesta, neboť vše bylo o penězích. Díky pochopení a podpoře 
bývalého přednosty Okresního úřadu Příbram a ostatních představitelů města, 
ale i pochopení vedení Hasičského záchranného sboru České republiky, se včas 
podařilo zajistit požadovaný objem financí včetně pozemku. Po výběrovém 
řízení, ve kterém zvítězila firma Staveko Příbram, započala výstavba objektu 
stanice na přelomu let 1999-2000. Slavnostní otevření proběhlo v rámci oslav 
30. výročí založení příbramského profesionálního sboru, dne 26. října 2000 za 
účasti význačných hostů. Hasiči s technikou pak začali zajišťovat pravidelnou 
službu od 1. listopadu 2000. 

Po celou dobu své dvacetileté působnosti spolupracují příslušníci stanice s vý-
jezdovou jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Sedlčany, od roku 2004 s nově 
koncipovanou jednotkou pod velením pana Milana Šeráka, která navázala na 
tradice vysoké odbornosti a maximálního nasazení sedlčanských hasičů při po-
moci svým spoluobčanům, za což jim patří veliký dík! Devadesátá léta se i jinak 
promítla do života hasičů velice výrazně. Nové společenské proměny si vynutily 
řadu legislativních změn v předpisech požární ochrany. Výrazně stoupla prestiž 
hasičského povolání, což sebou přineslo i částečné zlepšení materiálního za-
bezpečení. Současně tak došlo k výraznému zvýšení počtu mimořádných udá-
lostí a zásahů jednotek požární ochrany.  

Vstup do 21. století byl pro hasiče zcela přelomový. Došlo ke změně organi-
zační struktury hasičského záchranného sboru. Na základě nové klíčové le-
gislativy se stalo hlavním cílem Hasičského záchranného sboru chránit životy 
a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při 
mimořádných událostech. Zatím co začátek poslední dekády byl ve znamení 
boje s povodněmi, posledních 5 let se začíná na zásahové činnosti profesionál-
ních hasičů nejen v Sedlčanech projevovat jiný kritický fenomén, a to dlouho-
trvající sucho. I na tyto změny v oblasti struktury a charakteru zásahové čin-
nosti náš sbor musí operativně reagovat, především pak změnami ve výbavě 
věcnými prostředky, technikou a v odborné přípravě zabezpečující vycviče-
nost všech příslušníků.
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rok Celkový počet 
událostí

Dopravní 
nehody Požár Technická 

pomoc

2001 118 51 34 33

2002 224 61 47 116

2003 159 53 53 53

2004 130 43 45 42

2005 103 38 35 30

2006 136 36 46 54

2007 131 31 63 37

2008 159 58 53 48

2009 194 42 70 82

2010 175 26 61 88

2011 154 21 43 90

2012 173 39 44 90

2013 252 34 29 189

2014 163 34 34 95

2015 270 51 54 165

2016 194 45 41 108

2017 230 40 39 151

2018 216 38 48 130

2019 250 35 38 177

POČET ZÁSAHŮ STANICE SEDLČANY
ZA OBDOBÍ OD ROKU 2001 – 2019



rok celková škoda uchráněné   
  hodnoty
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2003
9.5.2003 
požár rodinného domu v Sedlčanech 450 000 Kč 450 000 Kč
2004
2.8.2004 
požár kombajnu Krásná Hora n. Vltavou 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč
2005
27.2.2005 
požár v kotelně RD Vysoký Chlumec 20 000 Kč 3 000 000 Kč
2006
5.4.2006 
požár výrobních prostor KDS Sedlčany 300 000 Kč 2 400 000 Kč
2007
4.11.2007 
požár Technických služeb v Sedlčanech  4 000 000 Kč 4 000 000 Kč
2008
22.8.2008 
požár truhlárny Petrovice Kojetín 4 000 000 Kč 500 000 Kč

NEJVĚTŠÍ ZÁSAHY STANICE HZS SEDLČANY 
OD VZNIKU STANICE ZA ROKY 2000 - 2020

2001
První zásah HZS stanice Sedlčany se uskutečnil dne 4.1.2001 a to na dopravní ne-
hodu - za Sedlčany, směr Osečany pod vedenín pprap. Hůši J. tehdejšího velitele 
družstva. Celkem za rok 2001 se uskutečnilo 118 zásahů.
2002
Druhá polovina roku byla poznamenána povodní. Nejvíce vytopených vý-
robních prostor bylo v Sedlčanech (pekárna, drůbežárna, lahůdky Atlantik 
a Kovošrot), kdy v 1. vlně (7.8. - 8.8.2002) bylo celkem 6 zásahů a následně v 2. vlně 
(13.8. - 15.8.2002) 25 zásahů. 
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2009
2.11.2009 
požár DALMO Sedlec Prčice 5 000 000 Kč 3 500 000 Kč
2010
9.1.2010 
požár rodinného domu v Klučenicích 1 500 000 Kč 1 000 000 Kč
2011
28.3.2011
požár garáže rodinného domu 150 000 Kč 4 000 000 Kč
2012
29.10.2012 
požár obchodu prodejna Sedlčany 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč
2013
26.2.2013 
požár kotelny zámek Radíč 100 000 Kč 10 000 000 Kč
2014
4.1.2014 
požár bytového domu Sedlec-Prčice 150 000 Kč 5 000 000 Kč
2015
28.12.2015 
požár dílny Dublovice 10 000 000 Kč 4 000 000 Kč
2016
7.5.2016 
požár truhlárny Osečany 500 000 Kč 7 000 000 Kč
2017
2.12.2017
požár truhlárny Krásná Hora n. Vltavou 4 000 000 Kč 1 000 000 Kč
2018
14.10.2018 
požár stodoly Sedlčany 1 000 000 Kč 10 000 000 Kč
2019
14.12.2019
požár skládky elektroodpadu Sedlčany 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč
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TECHNIKA STANICE SEDLČANY

CAS 20/4000/240 - S2T.

CAS 32/9000/540 - S3R.
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TECHNIKA STANICE SEDLČANY

AP 27 - 2/P.

Člun GRAND s proudovým motorem Envirude.
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SMĚNA „A” SEDLČANY

SMĚNA „B” SEDLČANY

Zleva: nprap. Bc. Petřík Martin, pprap. Kaiser Lukáš, nstržm. Janoušek Matěj, nstržm. 
Lalák Miroslav, nstržm. Mikota Josef.

Zleva: nprap. Ing. Háša Martin, pprap. Moskvik Jan, nstržm. Sůva Jiří, nstržm. 
Eisenreich Patrik, nstržm. Kořán Jakub.
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SMĚNA „C” SEDLČANY

Zleva: nprap. Šusta Miloslav, pprap. Komárek Miroslav, nstržm. Bc. Auda Tomáš, 
nstržm. Pejša Michal, nstržm. Šimák Jiří.



SOUPIS POŽÁRNÍ TECHNIKY
NA STANICI HZS SEDLČANY

18

  Velitel stanice   od   do

  Hůša Josef   1.1.2000   31.12.2002

  Ing. Hron Petr   1.1.2003   dosud

Název techniky označení rok výroby

Cisternová automobilová 
stříkačka CAS 20/4000/240 - S2T 2020

Cisternová automobilová 
stříkačka CAS 32/9000/540 - S3R 1987

Automobilová plošina 
AP 27 AP 27 – 2/P 1989

Velitelský automobil 
Škoda Fabia NA Škoda Fabia COMBI 2007

Hospodářské vozidlo OA 
PEUGEOT PARTNER OA 2016

Člun na vodní plochu 
s podvozkem 
a motorem EVINRUDE

GRAND 2015

PŘEHLED OBSAZENÍ FUNKCE VELITELE
STANICE HZS SEDLČANY OD ROKU 2000



SPOLUPRÁCE S MĚSTEM
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Spolupráce města Sedlčany s HZS Středočeského kraje byla od prvopočátku ješ-
tě za dob HZS okresu Příbram na úseku požární ochrany a i dnes na velmi dob-
ré úrovni, což vlastně dokládá i tato brožura, jejíž základní tezí je připomenutí 
20. let vzniku zdejší stanice profesionálních hasičů, která by bez významné a aktiv-
ní podpory výše uvedených subjektů nikdy nevznikla. 
K prohloubení vzájemné spolupráce města a HZS územního odboru Příbram došlo 
v roce 2016, kdy po jednáních s tehdejším panem starostou bylo konstatováno, 
že je podpora zvýšení akceschopnosti zdejší stanice HZS nejen žádoucí, ale i po-
třebná k zachování a zvýšení úrovně standardu požární bezpečnosti poskytované 
občanům zdejšího sedlčanského regionu a města samotného. Vyústěním uvedené 
spolupráce a podpory je tak prakticky každoroční participace města na vybraných 
projektech zvýšení akceschopnosti HZS Středočeského kraje - územního odboru 
Příbram.

Slavnostní předání oscilačního monitoru Blitzfire HE jednotce HZS Sedlčany za 
účasti starosty města Ing. Miroslava Hölzela, velitele stanice npor. Ing. Petra Hrona 
a ředitele územního odboru Příbram plk. Ing. Tomáše Horváta, Ph.D. 



V roce 2017 došlo poprvé  za výrazného přispění města Sedlčany k pořízení pod-
tlakového ventilátoru RamFan EFC 120 X pro odvod zplodin a kouře z místa požáru 
a nedýchatelného prostředí. Uvedený prostředek je unikátní tím, že pracuje v pro-
tivýbuchovém provedení a je jediným podtlakových prostředkem tohoto typu na 
územním odboru Příbram.
V roce 2018 byl městem Sedlčany pořízen jednotce HZS automatický externí defi-
brilátor Philips AED, kterým bylo doplněno portfolio prostředků k prvotní předne-
mocniční pomoci u zásahů spojených  s postižením osob náhlou srdeční zástavou. 
V roce 2019 byl příspěvek města na zvýšení akceschopnosti jednotky HZS Sedlča-
ny využit na pořízení přenosného velkokapacitního oscilačního monitoru (proud-
nice) s oscilací pod obchodním názvem Blitzfire HE, která umožňuje dodávat velké 
množství vody s potřebnou intenzitou na požářiště. Díky značnému dosahu (do-
střiku) vodního proudu, ploše pokrytí a částečné bezobslužnosti je tento prostře-
dek předurčen např. k hašení rozsáhlých požárů s vysokou mírou intenzity tepelné 
radiace, která je pro dlouhodobý pobyt zasahujících nejen nepřípustná, ale i ne-
možná. 
V letošním roce 2020 bude příspěvek města Sedlčany využit ke sdružení více pří-
spěvků k mimorozpočtovému financování na pořízení chemického kontejneru 
– tedy speciální techniky kontejnerového typu, která bude zajišťovat kompletní 
servis zasahujícím jednotkám PO při mimořádných událostech s výskytem nebez-
pečných látek na celém územním odboru (okresu) Příbram.
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FOTO ZE ZÁSAHŮ OD ROKU 2000

Dublovice - výbuch lahve na LPG ve vozidle 14.11.2008.

Nalžovice - Zásah ve skladu nebezpečného odpadu ve vepříně 14.12.2006.
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FOTO ZE ZÁSAHŮ OD ROKU 2000

Dublovice - požár autodílny s přilehlými garážemi 28.12.2015.

Dublovice - požár autodílny s přilehlými garážemi 28.12.2015.
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Sedlčany - požár Kovošrotu 14.12.2019.

Sedlčany - výcvik ve vyprošťování 2020.

FOTO ZE ZÁSAHŮ OD ROKU 2000
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20 let profesionálních hasičů v Sedlčanech






