Zpráva velitele výjezdové jednotky hasičů Kostelec nad Orlicí za
rok 2017
K dnešnímu dni má výjezdová jednotka 22 členů, kteří jsou vázáni dohodou o pracovní
činnosti nebo dohodou o provedení práce s městem. K 31. 12. 2017 jednotka zasahovala
celkem u 113 událostí, kde byla zapotřebí jejich pomoc:
Jednalo se o:










10 požárů
36 dopravních nehod
51 technických pomocí
8 úniků nebezpečné látky na pozemní komunikaci
2 záchrany osob a zvířat
5 ostatních pomocí
0 živelné pohromy
1 planý poplach
3 cvičení

Statistika ohledně počtu osob:
 4 osoby zemřely
 36 osob zraněno
 2 osoby evakuovány
 27 osob zachráněno
Řešené události byly různorodého charakteru dle přehledu.
Dle analýzy požárovosti k 31. 12. 2017 činila přímá škoda způsobená požáry v Kostelci
nad Orlicí zhruba 750.000,- Kč a uchráněné hodnoty činily kolem 5 000.000,- Kč.
Jednotka zasahovala celkem u 36 dopravních nehod. Celkem při těchto nehodách zemřely 2
osoby, 30 osob bylo zraněno, celková škoda přesáhla 7 miliónů Kč.
Kostelečtí hasiči zasahovali u 51 technických pomocí, u kterých se zpravidla jednalo o
popadané stromy na komunikace a nouzová otevírání bytů, kde hrozilo nebezpečí z prodlení.
Dále také jednotka 1. 1. 2017 dohlížela na zabezpečení novoročního ohňostroje na Palackého
náměstí v Kostelci nad Orlicí. Tvořila ledovou plochu pro školy a veřejnost za budovou
Obchodní akademie při velmi nízkých teplotách. V září, říjnu vyčerpala požární nádrž
v Kozodrech před její rekonstrukcí. Tyto události nepatří do statistiky zásahů, ale jedná se o
evidovanou činnost naší jednotky.
V roce 2017 probíhala odborná příprava členů jednotky na stanici HZS ÚO Rychnov
nad Kněžnou a to cyklika velitelů, která se provádí každý rok a základy zdravotnických
znalostí, které jsou součástí kurzu vyprošťování osob z havarovaných vozidel a pořádají se na
stanici HZS Velké Poříčí u Náchoda, kde byli dva naši členové. Dva členové se zúčastnili
základního kurzu hasiče s nositelem dýchací techniky a jeden člen prodloužení odborné
způsobilosti strojníka S-16. Tyto kurzy probíhaly v ÚHŠ Bílé Poličany.

Také jsme se zúčastnili s pěti členy výcviku v ohnivém trenažéru Dräger FIRE DRAGON
7000, kde jsme si vyzkoušeli reálné podmínky požáru v uzavřeném prostoru, bezpečný vstup
do těchto prostor, práci s proudnicí a účinné hašení a likvidace požáru.

Ke konci března roku 2017 starosta města p. Kinský a poté naše výjezdová jednotka převzala
od dodavatelské firmy Progres Sibřina do užívání nové zásahové vozidlo Volkswagen
Transportér 6. Zásahový automobil byl zakoupen z uvolněných finančních prostředků
rozpočtu města ve výši 1 500 000,- Kč a sponzorských darů ve výši 140 000,- Kč od firem
Federal Mogul, Saint Gobain - divize Isover Častolovice, TTV spedice Hlaváček a pana
MUDr. Musila. Toto vozidlo zasahuje převážně u dopravních nehod a technických pomocí.
Dne 16.10.2017 byl naší výjezdové jednotce předán do zásahového vozidla automatizovaný
externí defibrilátor LIFEPAK 1000. Zařízení předal radní Královéhradeckého kraje pro
zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar za účasti starosty Františka Kinského a místostarosty RNDr.
Tomáše Kytlíka. Toto zařízení je lékařský přístroj, který slouží k defibrilaci pacienta při
kardiopulmonární resuscitaci. Elektrickým výbojem obnoví správnou činnost srdce. K těmto
událostem budeme povoláni na žádost zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého
kraje. Důvodem je rychlejší poskytnutí pomoci postižené osobě s náhlou srdeční zástavou v
Kostelci nad Orlicí a jeho okolí do příjezdu posádky ZZS KHK.
Zařízení bylo zakoupeno v hodnotě 49 223,-Kč, kde část ve výši 44 000,- Kč byla poskytnuta
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. Tímto patří poděkování místostarostovi města
Kostelce nad Orlicí RNDr. Tomáši Kytlíkovi za vypracování a podání žádosti, dále
zastupitelstvu KHK za schválení účelové investiční dotace na nákup tohoto vybavení a také
instruktorům ZZS KHK za školení členů výjezdové jednotky.

V minulém roce se stal novým členem výjezdové jednotky Dominik Zahradník. Tímto mu
přeji, ať se mu daří v činnosti u jednotky. Dále ukončili členství v jednotce na vlastní žádost
Bedřich Jasník, Jan Vodička st., Petr Doskočil, Jiří Jelínek patří jim poděkování za jejich
dlouhodobou činnost v jednotce a odvedenou práci pro jednotku a naše město.
Před Vánocemi v roce 2016 se uskutečnila vánoční sbírka plyšových hraček na Městském
úřadu v Kostelci nad Orlicí, kterou zajistila p. Š. Slezáková z organizačně-správního odboru.
Plyšové hračky jsme si převzali a umístili do hasičských vozidel, kde budou v případě potřeby
poskytnuty dětem při mimořádné události. Jelikož sbírka byla poměrně veliká, hračky jsme
dále předali jednotkám sboru dobrovolných hasičů z Týniště nad Orlicí, Deštného v Orlických
horách, Třebechovic pod Orebem a dále Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého
kraje - výjezdovému středisku Rychnov nad Kněžnou a Oblastní nemocnici Náchod a.s. Nemocnici Rychnov nad Kněžnou - dětskému oddělení.

Ostatní činnost jednotky:
Nespočet hodin bylo taktéž odpracováno i mimo zásahovou činnost, například celoroční
údržba techniky, budovy, kondiční jízdy, výcviky, apod.
Spolupracujeme také s personálem v domě s pečovatelskou službou při manipulaci se seniory.
Další činnost v roce 2017:
Ukázka techniky a prezentace práce hasičů – Základní škola Gutha Jarkovského
Výcvik na Základní škole Gutha Jarkovského a Obchodní akademii, kde jsme si vyzkoušeli
evakuaci dětí a jejich přesun z budovy do nástupního prostoru.
Exkurze dětí ze Základní školy (dříve zvláštní či speciální školy)

Tomáš Sršeň
velitel JSDH Kostelec nad Orlicí – město
V Kostelci nad Orlicí 26. 2. 2018

