
 

 

 

 

Dotace na vybavení pro záchranné práce na vodě, pro JSDH Bílovice nad Svitavou 

1. Vývoj projektu: 

V měsíci listopadu 2017 naše jednotka SDH Bílovice nad Svitavou obdržela finanční dotaci ve 

výši 50 000,- Kč na záchranný člun od Nadace Agrofert pro hasiče, který jsme objednali u 

specializované firmy s hasičským vybavením, který odpovídá našim požadavkům a žádosti o 

dotaci.  Nyní již člun ve vlastnictví obce a naše jednotka ho má k využití.  Do integrovaného 

záchranného systému bude zařazen do konce měsíce dubna 2018. Je nutné dokoupit věcné 

vybavení k tomuto člunu (pádla, záchranné vesty, záchranné přilby), které budou financovány 

z rozpočtu obce na rok 2018 pro potřeby JSDH.  

Dále je třeba zajistit pro záchranné práce na vodě, proškolení členů zásahové jednotky ve 

specializačním kurzu, který vypisuje a organizuje HZS Jihomoravského kraje ve specializačním 

zařízení v Tišnově, dle rozpisů kurzů HZS. 

2. Přínos poskytnutého finančního příspěvku od nadace: 

Naše obec se nachází v údolí řeky Svitavy, která je lemována po obou březích chatovou 

oblastí (více jak 500 chat). Naši obec již několikrát v minulosti ohrožovaly nenadálé povodně 

a bylo přistoupeno k nouzové evakuaci ohrožených objektů. Nový záchranný člun bude 

v případě těchto záchranných prací ihned k nasazení a bude pomáhat v případě nouze 

majitelům těchto objektů. Dále naše jednotka tímto vybavením získala možnost rychlejší a 

efektivnější záchranné práce provádět i mimo naši obec v okolních obcích a městech nejen na 

řece Svitavě, ale i v případě nouze a vyhlášení zvláštního stupně nebezpečí po celé České 

republice, na výzvu krajského operačního střediska HZS. Samozřejmostí je  zvýšení kvalifikace 

členů zásahové jednotky na záchranné práce na vodě, který lze podstoupit jen v případě 

vlastnictví záchranného člunu, který díky dotaci Nadace Agrofert nyní vlastníme. 

3. Vize projektu do budoucna: 

Dovybavení jednotky a členů ochrannými pracovními pomůckami a technikou pro tyto 

nenadálé události pro záchranu zdraví a majetku občanů, možnost do budoucna zakoupení 

přívěsu pro transport záchranného člunu za osobní automobil. 

Zkvalitnění a udržitelnost této techniky po celou dobu její životnosti v provozuschopném 

stavu. 

 
Jan Kala, velitel jednotky SDH 


