Zpráva velitele jednotky
Sboru dobrovolných
hasičů města Hrochův
Týnec za rok 2021
V roce 2021 naše jednotka zasahovala u 84 událostí, které vyžadovaly nezbytný zásah
jednotek požární ochrany a naše jednotka na místě zasahovala.

Zásahy JSDH města Hrochův Týnec 2021
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KATEGORIE 1
Dopravní nehody

Požáry

Technická pomoc

Planý poplach

Únik nebezpečných látek

Záchrana osob

I v letošním roce měla naše jednotka na pilno. K našim činnostem navíc přibyla záchrana
osob, kdy jsme čtyřikrát vyjeli jako tzv. First respondeři k poskytování první pomoci a záchraně osob.
Pojmem „First responder“ obecně označujeme někoho (člověka, případně složku), kdo je schopen
realizovat rychlý zásah u člověka v přímém ohrožení života dříve, než se na místo reálně může dostat
výjezdová skupina Zdravotnické záchranné služby.
A jako každý rok jsme se potýkali s dopravními nehodami, požáry, úniky nebezpečných látek,
ať na pozemní komunikaci nebo do ovzduší a technickými pomocemi. To vše nám zabralo 208 hodin
zásahové činnosti. Mimo to musejí členové jednotky provádět v rámci organizačního řízení i činnosti,
kdy se musí věnovat odborné přípravě, údržbě a opravám výjezdové techniky, úklidu v požární
zbrojnici. Tomu se věnovali bezmála 280 hodin svého času.
Několika obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska na jižní Moravě prošla ve
čtvrtek 24. června 2021 okolo 19.20 hodin večer extrémní bouře s krupobitím a tornádem. Naše

jednotka nabídla pomoc na naše krajské operační středisko týž den. V rámci krajského odřadu jsme
nakonec byli vysláni dne 29. června 2021, kde jsme tři dny pomáhali s likvidací následků tornáda.
Odborná příprava a činnost
1. Povinná odborná příprava na základě Generálního ředitelství HZS ČR – 45 hodin ve zbrojnici.
Dále se členové vzdělávali formou samostudia, kdy byly velitelem jednotky zadána témata,
která si členové prostudovali doma na internetu.
2. Ukázka činnosti JSDH v ZŠ Hrochův Týnec v rámci preventivně výchovné činnosti.
3. Výcvik vyprošťování osob z havarovaných vozidel a poskytování první pomoci v součinnosti se
Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje.
4. Kurz pořádaný Rescue Profi Academy a Asociací velitelů JSDH na vnikání do uzavřených
prostor a vyhledávání osob v zakouřeném prostředí.
5. Účast na akci města „Vysaď si svůj strom“.
Údržba a opravy na technice
1.
2.
3.
4.

STK a E na výjezdových vozidlech.
Výměna náplní v převodovce, v čerpadle a motoru v cisternové automobilové stříkačce.
Servis a revize dýchací techniky, hydraulického vyprošťovacího zařízení.
V rámci zvýšení bezpečnosti zasahujících hasičů na místě zásahu pořízeny na cisternovou
automobilovou stříkačku zvýrazňující prvky.

Žádosti a dotace 2021/2022
1. Žádost na zastupitelstvo o pořízení nové sady hydraulického vyprošťovacího zařízení, obměna
za 22 let starou sadu.
2. Žádost na kraj na pořízení akumulátorové sady vyprošťovacího zařízení.
3. Žádost na zastupitelstvo na studii v rámci přestavby a rekonstrukce požární zbrojnice.
4. Žádost na statní dotaci k náhradám za zásahy mimo katastr našeho města a obnovu za
poškozené vybavení u zásahu.
5. Žádost na kraj na pořízení pneumatik na cisternovou automobilovou stříkačku.
6. V rámci obnovy osobních ochranných pomůcek, zásahový oděv, obuv, přilby a rukavice
bychom rádi využili dotačních programů pro hasiče skupin ČEZ a Agrofert.
7. Žádost druhé kolo na kraj na nákup vybavení.

Díky dobré spolupráci s představiteli města, se zastupitelstvem a zaměstnanci města se nám v roce
2021 podařilo rozjet projekt na obnovu vyprošťovacího zařízení, nechat zpracovat studii na přestavbu
a rekonstrukci požární zbrojnice, což byly dva velice důležité body. 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. Dále se nám daří získávat finance od pojišťoven za zásahy u
dopravních nehod, z různých dotačních titulů, ze kterých nákup těchto prostředků spolufinancujeme.
Počet členů v jednotce SDH města je 15. Jednotka disponuje cisternovou automobilovou stříkačkou
Man a technickým 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. Dále máme ve výbavě dva automatizované externí defibrilátory pro poskytnutí první pomoci
při srdeční zástavě.

