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Lépe komunikovat se svými profesionálními kolegy a rychleji dorazit na místo zásahu mohou 

jihočeští dobrovolní hasiči. Pomůže jim k tomu technika, na jejíž zakoupení jim přispěl 

částkou 4,5 milionu korun kraj. Ten uvedenou sumu, coby peněžní příspěvek, získal od 

Nadace ČEZ k zajištění připravenosti kraje na řešení krizových situací. Komunikační 

techniku převzali dobrovolní hasiči od představitelů kraje a Hasičského záchranného sboru 

Jihočeského kraje (HZS JčK) v úterý 8. března. Je určena pro jednotky, které jsou určeny k 

zásahu mimo území obce, která tuto jednotku zřizuje, tedy tzv. jednotky kategorie JPO II a 

JPO III. 

 

V rámci 1. etapy společného projektu „Materiálně technické vybavení Jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí (JSDHO)" tak dobrovolní hasiči dostali od kraje 36 digitálních 

vozidlových radiostanic, 42 vozidlových a 111 ručních analogových radiostanic a 45 tabletů s 

navigací. Profesionální hasiči jim pak dlouhodobě zapůjčí 33 digitálních vozidlových 

radiostanic v celkové hodnotě 1,5 milionu korun. Uvedený projekt připravilo a realizovalo 

oddělení krizového řízení kraje na základě požadavků (JSDHO) za spolupráce a odborné 

podpory HZS JčK. 

  

Bez spojení není velení 
„Cílem projektu je zlepšit komunikaci mezi dobrovolnými hasiči a operačním a informačním 

střediskem Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje při řešení mimořádných událostí 

nebo krizových situacích, zkrátit dobu dojezdu i komunikaci v místě zásahu," řekl hejtman 

Jiří Zimola s tím, že dobrovolní hasiči stojí při zásazích často v první linii a nová technika jim 

určitě usnadní práci. 

Ředitel HZS JčK Lubomír Bureš k tomu dodává: „Bez spojení není velení, říká dávné a 

pravdivé rčení. Tento společný projekt si klade za cíl posunout úroveň spojení dobrovolných 

hasičů do standardu profesionálních záchranných složek." 

Získání nové komunikační techniky kvituje s povděkem starosta jihočeských dobrovolných 

hasičů Jiří Žižka. „Komunikace našich zasahujících jednotek se střediskem HZS JčK nebyla, 

bohužel, vždy plně funkční. Tato technika nám nyní pomůže přesněji lokalizovat místa 

zásahu, čímž se zkrátí dojezdový čas našich vozidel. Moc za to děkuji pracovníkům oddělení 

krizového řízení kraje, Nadaci ČEZ i příslušníkům HZS JčK," řekl. 

K dokončení kompletního dovybavení JSDHO komunikační technikou byla již zahájena II. 

etapa výše uvedeného projektu, kde se počítá s částkou čtyři miliony korun. Dokončena by 

měla být zhruba za necelý rok. 

 


