Zpráva velitele výjezdové jednotky požární ochrany za rok 2011
K dnešnímu dni má výjezdová jednotka 28 členů a z toho 25 je vázáno dohodou o pracovní
činnosti. V roce 2011 jednotka zasahovala celkem u 62 událostí, kde byla zapotřebí jejich
nezbytná pomoc:
Jednalo se o:
14 požárů
25 dopravních nehod
19 technických pomocí
ve 2 případech se jednalo o únik nebezpečné látky na pozemní komunikaci
1 technologickou pomoc
1 taktické cvičení
Statistika ohledně počtu osob:
8 zemřelo
31 zraněno
13 evakuovaných
3 zachráněné
Ve srovnání s předešlým rokem 2010 řešili kostelečtí hasiči v roce 2011 o 29 zásahů méně.
Řešené události však byly, jak vyplývá z přehledu, různorodého charakteru.
Dle analýzy požárovosti za rok 2011 činila přímá škoda způsobená požáry v Kostelci nad
Orlicí 240.000,- Kč a uchráněné hodnoty činily 3.405.000,- Kč.
Při požárech, při kterých jednotka zasahovala v roce 2011, byly 3 osoby zachráněny a 13 osob
bylo evakuováno.
Stále alarmující je statistika dopravních nehod. Jednotka zasahovala celkem u 25 dopravních
nehod, kde v 11 případech bylo zapotřebí hydraulického vyprošťovacího zařízení k vyproštění
osob z havarovaných dopravních prostředků. Celkem při těchto nehodách zemřelo 8 osob, 28
osob bylo zraněno, celková škoda přesáhla 4 milióny Kč. Z tohoto pohledu patřil rok 2011
k nejtragičtějším v historii jednotky.
Dále kostelečtí hasiči zasahovali u 19 technických pomocí, u kterých se zpravidla jednalo o
popadané stromy na silnici a nouzové otevírání bytů, kde hrozilo nebezpečí z prodlení.
Výjezdová jednotka byla také povolána k taktickému cvičení do kostelecké firmy Cihelna
Kinský, kde byla podrobně seznámena s veškerou technologií podniku a provedena celým
areálem.
Rád bych Vás krátce seznámil s nejmimořádnějšími událostmi za rok 2011.
24.6. v 4.28 hod. byla jednotka povolána k dopravní nehodě, při které se čelně střetlo
vozidlo ZZS Rychnov nad Kněžnou převážející pacienta a kamión. Jednotka k této
mimořádné události vyjela z oběma vozidly předurčenými k dopravním nehodám.
Jednalo se tedy o Volkswagen Transportér a cisternu. Po příjezdu na místo jednotka
ihned začala se záchrannými pracemi. Při nehodě došlo k usmrcení dvou osob, jednomu
těžkému zranění a jednomu lehkému zranění.

7.11. v 16.28 hod. byla jednotka povolána k požáru rodinného domu v Doudlebách nad
Orlicí. Při cestě k události byla jednotka informována o tom, že se jedna osoba nachází
uvnitř objektu. Po příjezdu na místo se tato informace nepotvrdila a jednotka se
soustřeďovala na hašení rozsáhlého požáru v podkroví rodinného domu a střechy. Celý
hasební zásah byl prováděn v dýchací technice. Jednotka u tohoto náročného zásahu
využívala veškerou dýchací techniku, kterou má k dispozici. Dále jednotka prováděla
osvětlení místa zásahu a evakuaci majetku.
Odborná příprava členů jednotky byla zaměřena na spolupráci s HZS Královéhradeckého
kraje ÚO Rychnov nad Kněžnou. V roce 2011 proběhla celkem čtyři školení zaměřená
zejména na zásahy vzhledem k technickému vybavení jednotky. Dále se jednotka zúčastnila
školení zdravovědy ve spolupráci se ZZS Rychnov nad Kněžnou. Toto školení absolvovali
všichni členové výjezdové jednotky.
V roce 2011 proběhla také plánovaná reprodukce hlavní zásahové techniky. Proběhl prodej
starého vozidla CAS 25 RTHP sousednímu sboru SDH Čestice. Následně proběhl nákup nové
cisternové automobilové stříkačky CAS 20 S2R T 815 TERRNO 4 x 4.2 za 5,7 mil. Kč
dodanou firmou THT Polička, za účasti státu ve výši 1 mil. Kč, Královéhradeckého kraje ve
výši 2 mil. Kč a zbývající částku financovalo město Kostelec nad Orlicí. Byla využita i částka
z prodeje již zmiňované staré techniky. V současné době kostelecká jednotka disponuje
dvěma cisternovými automobilovými stříkačkami, AS 16 IFA W 50 L, velitelským
automobilem VW Transportér a hospodářským vozidlem Škoda Felicia Kombi.
V minulém roce také oslavil hasičský sbor 140 let své existence. Oslavy sboru probíhaly ve
dnech 10. – 12.6. Za celý průběh oslav bych tímto způsobem chtěl poděkovat všem členům
sboru, dále městu Kostelec nad Orlicí a Královéhradeckému kraji.
Ostatní činnost:
Nespočet hodin taktéž bylo odpracováno i mimo zásahovou činnost, například celoroční
údržba techniky, budovy, kondiční jízdy, ukázky zásahové činnosti apod.
další činnost:
pořádání hasičského plesu
ukázka techniky a prezentace práce hasičů během Dne bez aut
sběr železného šrotu
den otevřených dveří pro mateřské školy a základní školy
pořádání oslav 140. výročí sboru na Palackého náměstí
zajištění pořadatelské služby na MATRIX RALLY 2011 ( členové + vyprošťovací technika )
stavění párty stanu při příležitosti Kosteleckého posvícení
prořezání stromů na pozemku za OO PČR
pořádání vepřových hodů
Zajímavosti:
- na aktualizaci informačních internetových stránek SDH Kostelec nad Orlicí
www.hasici.kostelecno.cz
- na pravidelných měsíčních informací o zásahové činnosti ve zpravodaji města a na nástěnce
v ulici I.J. Pešiny
- průběžně probíhá sportovní příprava ve sportovní hale
Bedřich Jasník
velitel JSDH Kostelec nad Orlicí

