
Zpráva velitele výjezdové jednotky za rok 2013 
Počet členů jednotky se v roce 2013 snížil a jednotka má v letošním roce 18 členů, kteří mají 

podepsanou smlouvu s ÚM. Co se týče odborných příprav udržujeme předepsané početní stavy a 

jednotlivý členové absolvují pravidelná školení. Novinkou pro rok 2014 je to, že HZS již vydal závazný 

plán odborné přípravy členů JSDHO na rok 2014, takže jsou termíny známé dostatečně dopředu a 

mělo by odpadnout to, že přihlašování lidí probíhalo na poslední chvíli. Všichni absolvují také 

předepsané zdravotní prohlídky. 

A nyní již k samotné činnosti: 

1. Výčet událostí začnu zásahem z loňského roku, který se stal těsně před koncem roku a 
v loňské zprávě není zmíněn. Šlo o požár vepřína v obci Borek. Požár byl nahlášen 
operačnímu středisku 25.12. v půl čtvrté ráno. V době příjezdu prvních jednotek byl vepřín o 
rozloze 100x18 metrů v plamenech a začínala se propadat střecha. Uvnitř bylo 1400 vepřů a 
všechny zvířata bohužel při požáru uhynula. Na likvidaci požáru bylo nasazeno několik 
vodních proudů. Voda se na místo události dopravovala kyvadlově. Požár se podařilo 
zlikvidovat až v dopoledních hodinách. Na jeho likvidaci bylo nasazeno 9 jednotek 
profesionálních a dobrovolných hasičů. Z naší jednotky zasahovalo 11 členů. 

2. Dne 15.01. jsme byli povoláni na pátrání po pohřešované osobě v Chotěboři na Břevnické 
přehradě. Vzhledem k tomu že PČR hledanou osobu již našla jinde bylo pátrání po příjezdu 
jednotek odvoláno. 

3. Dně 15.03. proběhlo na stanici v Chotěboři školení nositelů dýchací techniky – zátěžový test. 
Z naší jednotky se zúčastnilo 6 členů. 

4. 27.03. prošly oba automobily technickou kontrolou. 
5. 19.-20.04. proběhla na stanici Humpolecká v Havlíčkově Brodě COP velitelů družstev a 

strojníků. 
6. Dne 24.04. v nočních hodinách jsme v počtu 8 osob vyjížděli k požáru v Chotěbořských 

strojírnách ve firmě Recyklig. Požár se díky včasnému zjištění nerozšířil a byl rychle uhašen. 
7. 25.06. jsme odstraňovali vyvrácený strom u obce Horní Sokolovec. Strom se vyvrátil směrem 

do silnice a ještě se částí zachytil o telefonní vedení. Situaci komplikovala blízkost vedení 
vysokého napětí. Po odstranění stromu jsem čistili komunikaci v délce zhruba 20 m. 

8. Dne 16.07. jsme vyjížděli k požáru lisu na balíky do Nové Vsi u Chotěboře. Zcela nový lis na 
slámu začal hořet uprostřed pole kde jej řidič traktoru uhasil hasícím přístrojem. Poté s ním 
ještě stihl sjet z pole na silnici, kde začal stroj opět hořet. Požár zlikvidovala jednotka 
profesionálních hasičů z Chotěboře. Naše jednotka na místě nezasahovala a po domluvě 
s velitelem zásahu se vrátila zpět. 

9. 28.07. jsem likvidovali požár meze a remízku u Chotěboře v prostoru mezi Břevnicou 
přehradou a skládkou na Lapíkově. Zásahu se zúčastnilo 6 členů jednotky. 

10. O den později (29.07) vystřídala sucho silná průtrž mračen, po které naše jednotka 
odčerpávala vodu ze sklepů v ulici Na Skalce. Poté jsme odřezávali a odstraňovali polámané 
větvě u odbočky směrem k libickému rybníku. 

11. 28.08. jsme se zúčastnili námětového cvičení v dětském domově v Nové Vsi u Chotěboře. Zde 
se v rámci cvičení provádělo vyhledávání osob v budově a rozvinutí proudu do 2 nadzemního 
podlaží. 

12. Dne 04.11. jsme vyjížděli k požáru rodinného domku v obci Raňkov. Příčinou požáru byl 
výbuch chemikálií způsobený chováním majitele. Z naší jednotky se jeho likvidace zúčastnilo 
5 členů. 

13. 17.11. v nočních hodinách jsme likvidovali požár uskladněného dřeva v Libici Železnohorské 
ulici. 



14. 21.11. jsme byli povoláni k požáru bytu v ulici na Valech. Po zjištění jeho skutečného rozsahu 
jsme byli operačním střediskem odvoláni během cesty zpět. 

15. 26.11. v nočních hodinách vyjíždělo 5 členů jednotky k požáru elektroinstalace v jídelně firmy 
Losenka v Chotěboři. 

16. Celkem od začátku roku evidujeme 11 událostí z toho jedno námětové cvičení, 3 technické 
pomoci a 7 požárů. 

17. UM zakoupí ještě v tomto roce 2 nové dýchací přístroje zn. Drägger typ PPS 3000 objem 
lahve 6,8 l. Dále 2 zásahové přilby též zn. Drägger. Tato technika s kandahárovým upínáním 
přímo na přilbu umožňuje mnohem rychlejší nasazení masky což je jistě výhodou. Přístroj je 
přetlakový a práce s ním je oproti nepřetlakovému Saturnu na výrazně jiné úrovni. Dále bylo 
od HZS převedena jedna přenosná vysílačka typ Motorola, díky které se komunikace při 
zásahu ještě zlepší. 

18. Tímto je zpráva u konce a já bych chtěl všem, kteří se do ní zapojili nebo nás v ní podporovali, 
poděkovat. 


