Zpráva velitele jednotky
Sboru dobrovolných
hasičů města Hrochův
Týnec za rok 2020
Předem bych rád poděkoval za dosavadní práci a činnost členů naší jednotky
dobrovolných hasičů města, kteří se v letošním roce podíleli na tom, aby naše technika
byla schopná pomáhat v kteroukoliv denní i noční hodnu po celý rok. Dále velký dík za
jejich odborné znalosti a profesionální vystupování při zásazích, které mnohdy byly
vyčerpávající nejen fyzicky, ale i psychicky.

V roce 2020 naše jednotka zasahovala u 97 událostí (k 3. 12. 2020), které vyžadovaly
nezbytný zásah jednotek požární ochrany.
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KATEGORIE 1
Dopravní nehody

Požáry

Technická pomoc

Planný poplach

Únik nebezpečných látek

V letošním roce bylo naše město a jeho místní části ohroženo virovým onemocněním SARS–
CoV-2, známé spíše jako COVID 19. V první vlně naše jednotka prováděla dezinfekci míst s výskytem
většího počtu osob (například dětská hřiště, zastávky hromadné dopravy osob, prostory před
městským úřadem, dům pečovatelské služby, obchody, pošta, lékaři, kontejnery atd.). Dalším

prověřením akceschopnosti naší jednotky byl vodní živel, konkrétně povodeň, která nám doslova
„zatopila“ celkem čtyřikrát. A jako každý rok jsme se potýkali s dopravními nehodami, požáry a
technickými pomocemi. Nicméně jsme se i s tímto poprali na výbornou a celkem strávili u zásahu ucti
hodných 136 hodin. Mimo jiné provádějí členové jednotky v rámci organizačního řízení i činnosti, kdy
se museli věnovat odborné přípravě, údržbě a opravám výjezdové techniky, úklidu v požární zbrojnici
a stodole.
Odborná příprava
1. Povinná odborná příprava na základě Generálního ředitelství HZS ČR – 42 hodin ve zbrojnici,
dále formou samostudia, kdy byly velitelem jednotky zadána témata, která si členové
prostudovali doma na internetu.
2. Ukázka zásahu na dopravní nehodu pro občany města Luže – hasičské oslavy.
3. Výcvik vyprošťování osob z havarovaných vozidel pod vedením lektora, jehož působení je po
celém světě.
Údržba a opravy na technice
1. Vestavba pro věcné prostředky požární ochrany do dopravního automobilu.
2. Obnova výstražného světelného zařízení na cisternové automobilové stříkačce.
3. V rámci zvýšení bezpečnosti zasahujících hasičů na místě zásahu pořízeno šrafování
„chevron“ na cisternovou automobilovou stříkačku.
Žádosti a dotace 2020/2021
1. Žádost na rok 2021 o dotaci na MAS – výjezdová vrata pro dopravní automobil.
2. Žádost na zastupitelstvo o pořízení nové sady hydraulického vyprošťovacího zařízení, obměna
za 22 let starou sadu.
3. Žádost na kraj na pořízení akumulátorové sady osvětlení.
4. Žádost na statní dotaci k náhradám za zásahy mimo katastr našeho města a obnovu za
poškozené vybavení u zásahu.

Díky dobré spolupráci s představiteli města, se zastupitelstvem a zaměstnanci města se nám daří
postupně obnovovat osobní ochranné prostředky a vybavení důležitými prostředky pro naši
zásahovou činnost. Naše jednotka disponuje s financemi přidělenými rozpočtem města, z čehož je
hrazen provoz budovy zbrojnice, provoz a opravy techniky, nutné revize, pojištění členů a techniky a
následně investice pro obnovu a nákup vybavení a ochranných prostředků. I v roce 2020 se nám
podařilo právě na nákup těchto prostředků sehnat navíc státní a krajskou dotaci.

Bohužel nás v letošním roce zasáhla nešťastná událost, kdy naše řady po nezaviněné tragické
dopravní nehodě opustil zkušený hasič strojník Patrik Dubský. ČEST JEHO PAMÁTCE!

Počet členů v jednotce SDH města k 3. 12. 2020 je 15. Jednotka disponuje cisternovou
automobilovou stříkačkou Man a dopravním automobilem Ford. Hasičská jednotka města je krajským
věstníkem předurčena pro zásahy na dopravní nehody kategorie C, zásahy na dopravní nehody na
pozemních komunikacích I. tříd.

