
Zpráva velitele o činnosti výjezdové jednotky za rok 2011 
V roce 2011 nebyly ve výjezdové jednotce žádné výrazné personální změny. Počet členů, kteří mají 

podepsanou smlouvu s ÚM, je stabilní 19 a vzhledem k tomu v jakém počtu vyjíždíme k zásahům se 

zdá být tento počet odpovídající. Činnost jednotky se odvíjí od zásahů, údržby techniky a vybavení a 

absolvování pravidelných odborných příprav. 

A nyní již k samotné činnosti. V letošním roce jsme vyjížděli k celkem 10 událostem. 

1) Dne 29.1 jsme vyjížděli k zahoření v komíně v Libické Lhotce. Jednotka na místě 

nezasahovala, protože saze vyhořely. 

2) Dne 6.3 v pozdních večerních hodinách došlo k požáru velkoskladu firmy Lacman ve Vísce. 

Tento požár poměrně rozsáhlého objektu likvidovalo téměř 60 hasičů ze 7 jednotek. Po 

příjezdu na místo naše jednotka zřídila čerpací stanoviště provádělo dálkovou a kyvadlovou 

dopravu vody a vyklízení objektu. Zásah uvnitř budovy byl možný jen při použití dýchacích 

přístrojů. Hašení se protáhlo na téměř celou noc. Celková škoda byla vyčíslena na více než 20 

milionů korun a jeho příčiny byly později delší dobu vyšetřovány. Likvidace tohoto požáru se 

z naší jednotky účastnilo 13 členů. 

3) O 3 dny později 9.3 v odpoledních hodinách jsme v počtu 10 lidí vyjížděli k požáru louky 

v Novém Studenci. Tento vznikl při vypalování trávy a to i přes zákaz vydaný pro kraj 

Vysočina. Kombinace sucha a mírného větru způsobila, že se oheň proti kopci velice rychle 

rozšířil na plochu o rozloze téměř 3 hektary a zasáhl i část lesa. Situace navíc komplikoval 

fakt, že místo bylo nepřístupné pro cisternové vozy. Naše jednotka po příjezdu zřídila čerpací 

stanoviště a zajišťovala dopravu vody do cisteren. Z cisteren bylo nutné natáhnout proti kopci 

další vedení k požáru. Museli jsme použít všechny hadice, které jsou na autech. Viníkovi byla 

uložena pokuta. 

4) Ve dnech 18.-20.3 jsme v Havlíčkově Brodě absolvovali ZOP, čímž si velitelé a strojníci 

obnovili platnost osvědčení o odborné způsobilosti na další 5-ti letý cyklus. 

5) 30.3 prošly oba automobily technickou kontrolou. 

6) 18.4 jsme byli povoláni k požáru rodinného domu v Chotěboři – Palackého ulice. Vzhledem 

k tomu, že dům byl řadové zástavbě se oheň přenesl i na sousední objekt. K uhašení tohoto 

požáru bylo povoláno velké množství hasičské techniky mimo jiné např. plošina nebo stanice 

na doplňování dýchacích přístrojů, se kterou se ihned doplňovaly tlakové lahve. Z naší 

jednotky se zúčastnilo 9 členů. Na místě jsme doplňovali ostatní cisternové vozy, rozebírali 

střešní konstrukci, přičemž bylo nutné odstraňovat značné množství harampádí. Později jsme 

čistili chodník a silnici od eternitu a jiných napadaných věcí. 

7) O dva dny později dne 20.4 jsme vyjížděli k požáru u obce Horní Lhotky. Příčinou bylo 

vypalování trávy. 

8) 29.4 proběhlo na stanici v Chotěboři školení nositelů dýchací techniky. Současně byl vyškolen 

1 nový nositel dýchací techniky na stanici v Havlíčkově Brodě. 

9) Dne 6.5 jsme se zúčastnili námětového cvičení v areálu DVPM Slavíkov. Součástí cvičení byla 

ukázka nově postavené bioplynové stanice. 

10) 15.6 v odpoledních hodinách jsme vyjížděli k požáru chatky v zahrádkářské kolonii u ústavu 

invalidní rehabilitace v Chotěboři. Zásahu se zúčastnilo 6 členů jednotky. 



11) Dne 30.8 byl vyhlášen poplach kvůli požáru strniště u železničního přejezdu na Dobkov. Po 

zjištění skutečného rozsahu požáru byla jednotka odvolána. 

12) 9.9 5 členů naší jednotky spolupracovalo s jednotkou P.S. Chotěboř na odstraňování 

zapadlých předmětů z kanalizace ČOV. Později jsme dělali v dýchacích přístrojích průzkum 

potrubí v délce asi 50 m ze dvora bytovky k Exnerum. 

13) 17.9 jsme se zúčastnili 16. ročníku soutěže jednotek PO o pohár IZS v Lipnici nad Sázavou. 

V konkurenci 40 družstev jsme skončili přesně v polovině výsledkové listiny a to i přes to, že 

jsme se při provedení útoku nedopustili žádných výrazných chyb a celkový dojem z útoku byl 

dobrý. Mrzutá je spíše skutečnost, že i když je termín znám prakticky rok dopředu (3. sobota 

v září) málokdo si ho do toho září zaplánuje a lidem se pak omlouvá víc než bych si 

představoval. K poháru IZS bych chtěl ještě říci, že pořadatelé v Lipnici nad Sázavou připravili 

velice pěknou soutěž. 

14) Dne 10. Října v podvečerních hodinách jsme vyjížděli k požáru sklepa panelového domu 

v Chotěboři v Severní ulici. Účast 12 členů jednotky. 

15) Ve dnech 14.-15.10 proběhla na stanici v Havlíčkově Brodě COP velitelů a strojníků. 

16) Když jsem v hodnocení poháru IZS konstatoval, že si tuto soutěž do svého času málokdo 

plánuje, myslím si, že by bylo dobré scházet se na práci pravidelně (např. 1x v měsíci). Práce 

by tak měla pevný rámec a nikdo by si nemohl stěžovat, že o ničem nevěděl. Byl by to jistě 

krok vpřed. 

17) Na úplný závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se do činnosti zapojili nebo nás v ní 

podporovali.   


