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Zpráva velitele SDH a velitele JSDHO Rozb ěřice 

Vážené sestry, brat ři, vážení hosté. 
 

Předkládám vám zprávu o průběhu výcviku, zvyšování odborné způsobilosti členů 
jednotky požární ochrany a o údržbě svěřené techniky za rok 2006. 
 

Praktická činnost začala v letošním roce poněkud dříve, než v minulých letech a to 
v neděli 26.března v podvečerních hodinách z důvodu prudkého tání sněhu, velkého 
množství vody valící se z Chlumského kopce a následného zaplavení zahrad, garáží, domů 
a sklepů v horní části Rozběřic. Příčinou zaplavení byl zanesený příkop za zahradami nad 
obcí, který se musel pročistit, aby voda mohla odtéct.  

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za jejich obětavou snahu a 
činnost. 

Bohužel této události předcházela oprava požární stříkačky, při které se nejprve 
musela opravit vývěva, která byla rozbitá z předchozího používání stříkačky a už se 
neopravila. Situace, kdy je požární stříkačka dlouhodobě rozbitá se již nesmí opakovat a 
technika musí být vždy připravena k zásahu. 
 

Praktická činnost začala 9.dubna, tedy 2 dny po mém zvolení, kontrolou a 
odzkoušením svěřené techniky. Při této události byly zjištěny následující závady na požární 
stříkačce PS12: 

• Nesprávné fungování vývěvy, která byla provizorně opravena v březnu 
• Vadná elektroinstalace – alternátor nedobíjel a autobaterie se velmi rychle vybíjela, 

kvůli nesprávnému zapojení kabelů 
• Přehřívání požárního stroje z důvodů prorezlých trubiček chlazení a ucpaného obvod 

chlazení.  
• Zanesené čerpadlo nečistotami a povolený rotor čerpadla 

 
Dále byly zjištěny závady na podvozku požární stříkačky PPS12:  

• Urvané zavírání zadních dveří vozíku 
• Urvaná noha na oji na stavění vozíku 

 
Tyto závady byly v několika následujících týdnech odstraněny 
 
Po několika letech byl zprovozněn druhý naviják u stožáru na sušení hadic a 

zprovozněny zarezlé kladky na vrcholu stožáru. 
 

V průběhu roku byl dále zjištěn velmi špatný stav hadic. Při podzimní revizi se jich 
téměř polovina musela kvůli havarijnímu stavu vyřadit. Některé, které byly děravé jen trochu, 
se zachovaly. 
 

Samotný výcvik už s funkční technikou začal 16.dubna a družstvo se začalo 
připravovat na soutěž ve Střezeticích, kde místní sbor 30.dubna oslavil 110let od svého 
založení a naše družstvo se umístilo v tvrdé konkurenci 14 družstvech na 11. místě.  
 
 Další soutěž se konala na Chlumu 27.května. Tato soutěž byla okrsková, tudíž se jí 
zúčastnily sbory z našeho okolí, se srovnatelnou technikou. V této soutěži jsme se umístili na 
druhém místě za ne už tak suverénním Světí, jako tomu bylo v minulých letech, jelikož i 
konkurence v našem okrsku se zvyšuje. Soutěže se zúčastnilo 5 družstev. 
 

10.června se konala další soutěž. Ve Světí na místním hřišti proběhl za účasti  8 
družstev Pohár starosty obce Světí, kde jsme se umístili na 5. místě a jako nejlepší z našeho 
okrsku. Kdyby nás nezradila technika, přivezli bychom si pohár. 



VVH  12.1.2007   VVH za rok 2006 

VVH - 12.1.2007 

 
 V pátek 16.června v podvečer, v době kdy jsme se připravovali na noční soutěž 
v Hořiněvsi, která se konala ve stejný den, bylo vyhlášeno námětové cvičení. Byl nahlášen 
požár dílny v Rozběřicích v areálu zemědělského družstva Všestary. Při této prověrce, jak 
jsem již zmínil, byl zjištěn špatný stav hadic. Po skončení námětového cvičení a vyměnění 
hadic za suché se družstvo vydalo za vydatného deště do Hořiněvse na noční soutěž, která 
pro nás byla premiérou a velkou neznámou. V této soutěži tvrdé konkurence 14 družstev 
jsme se umístili na krásném 7. místě a to jako téměř jediní s takto zastaralou a nedostačující 
technikou.  
 

Další a letos poslední soutěž se konala na Chlumu 23.září, kam se sjely sbory, 
bojovat o Pohár starosty obce Všestary. Zde se již sešla větší konkurence, než tomu bylo na 
jaře. Naše družstvo šlo předvést svůj útok jako sedmé a poslední a bohužel toto číslo pak 
figurovalo i ve výsledkové listině. Poprvé v letošní sezóně jsme zaváhali a skončili bez 
naměřeného času a poslední.  
 
 Jak jste si jistě povšimli, během celé zprávy jsem se nezmiňoval o výcviku a jeho 
průběhu, jelikož výcvik probíhal každou neděli a před soutěžemi i v průběhu týdne. Celkem 
během roku bylo uspořádáno 27 výcviků, při kterých bylo odcvičeno zhruba 340 hodin a 
dalších 55 hodin bylo vynaloženo na opravu a údržbu techniky. 
 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům jednotky za jejich tvrdou a poctivou 
práci během celého roku a přístupu k povinnostem. Jmenovitě: Beneš Jiří, Brixí Martin, 
Černý Pavel, Juran Martin, Netušil Marek, Skořepa Jan, Svoboda Lukáš, Šotola Rudolf, 
Vaníček Petr, Zikmunda Karel ml. 
 
 Tímto končím výčet aktivit za minulý rok a doufám, že za podpory sboru bude naše 
aktivita příští rok ještě větší než v uplynulém roce a to zejména v oblasti dnes velmi 
populárního požárního sportu. 
 
 
Děkuji za pozornost a přeji za celé družstvo všem hodně zdraví a štěstí v novém roce. 
 
 
 
 
 
 
            Pavel Černý 
12.1.2007       Velitel SDH a JSDH Rozběřice 

 


