Zpráva o činnosti JSDH Troubky za rok 2012
Dovolte mi, abych vám v této zprávě přiblížil činnost JSDH Troubky za rok 2012.
Jako již tradičně začnu svou zprávu zásahovou činností a výčtem zásahů za uplynulý
rok. V roce 2012 naše jednotka vyjížděla celkem k 16 událostem, z toho se jednalo
2x o planý poplach, 10x o požár, 3x o technickou pomoc a jedenkrát o taktické
cvičení. V případě požárů se na poměrně vysokém počtu projevily jarní požáry
travních a lesních porostů, dále pak místní záškodník, který zapaloval kontejnery
na tříděný odpad. Na druhé straně stojí náročnější zásahy při požáru ve sklepě
stolárny v Troubkách, hospodářského stavení v Citově, přístavku rodinného domku
v Brodku, či rozsáhlá událost při nárazu kamionu do domu v Přerově. Letošní rok se
statisticky vymyká rokům předcházejícím, kdy události typu požár výrazně převyšují
technické zásahy. Přičemž trend v předchozích letech byl přesně opačný.
Budu li se držet tradiční struktury této zprávy, pak se v této části musím věnovat
odborné přípravě. Jako každý rok jsme se v jarních měsících zúčastnili cyklické
přípravy velitelů, strojníků a řidičů. V podzimních měsících pak proběhla porada
velitelů. Odborná příprava probíhá stále se zaměřením na praktický výcvik
a na zlepšování návyků. Snahou je zaměřit se při výcviku na správné použití věcných
prostředků ve vybavení jednotky a správné postupy při různých typech událostí.
Jako pozitivní vidím zapojení tří nových členů do činnosti jednotky, včetně úspěšného
ukončení kurzu nositelů dýchací techniky. Členové jednotky se zúčastnili taktického
cvičení zaměřeného na ochranu obyvatelstva, kde byla prováděna stavba mobilních
protipovodňových hrází. Negativní stránkou je slabá komunikace uvnitř jednotky
a složité hledání termínů pro odbornou přípravu. Což je pro mě námět pro rok 2013.
Při hodnocení odborné přípravy není možné opomenout pomoc a ochotu příslušníků
HZS Olomouckého kraje ÚO Přerov, zvláště pak našeho patrona. V současné době je
již zpracován plán odborné přípravy pro rok 2013 a máme zajištěno navíc školení
první pomoci pro celou jednotku.
V roce 2012 došlo k dalšímu rozšíření naší výbavy. Jako nejpřínosnější vidím
doplnění dýchací techniky. Tento materiál je využíván pravidelně při odborné
přípravě, výborně se ovšem osvědčil při zásazích, kdy je patrný značný posun
dopředu oproti stávající dýchací technice. Další nákup nového vybavení byl zaměřen
na pomůcky pro poskytnutí první pomoci, ochranné pomůcky pro práci na vodě
a další osobní ochranné pomůcky. Konkrétně se jednalo o zdravotnický batoh,
speciální nosítka, plovací vesty, suché obleky, hasičské opasky a další drobné
vybavení. Zároveň byla do vozidla Tatra pořízena motorová pila a přetlakový
ventilátor.
Pravidelně probíhají práce na technice, kdy je do vozidel postupně začleňováno
nové vybavení, je upravováno uložení současného vybavení, tak aby bylo místo
ve vozidlech využito co nejlépe. Samozřejmostí jsou pravidelné kontroly a údržba
techniky. Zde je snahou předcházet komplikacím a odhalovat problémy dříve
než nastanou v ostrém provozu.
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Na závěr mi dovolte poděkovat všem členům Jednotky za odvedenou práci.
Dále pak všem co nás podporují, zvláště pak Obci Troubky za spolupráci a finanční
podporu, Krajskému úřadu za finanční podporu, příslušníkům HZS Olomouckého
kraje za ochotu a podporu při odborné přípravě i při práci.
Zpracoval dne 23. 12. 2012.
Bc. Petr Březina, velitel JSDHO Troubky.
Datum
9.1.
18.3.
23.3.
26.3.

9.7.

Technika
CAS 32 T
CAS 32 T
CAS 32 T
CAS 32 T
DA Iveco
CAS 32 T
CAS 32 T
DA Iveco
CAS 32 T
CAS 32 T
CAS 32 T
DA Iveco
DA Iveco

24.7.
25.7.
7.8.

DA Iveco
CAS 32 T 815
DA Iveco

25.8.

DA Iveco

9.10.

CAS 32 T 815
DA Iveco
CAS 32 T 815
DA Iveco

4.4.
20.4.
28.4.
1.6.
2.7.

5.12.

815
815
815
815

Typ události
Požár OA
Požár tráva
Požár tráva
Požár nízké budovy

Místo
Troubky
Tovačov
Henčlov
Brodek u Přerova

Počet členů
4
4
4
6

815
815

Požár tráva
Planý poplach

Troubky
Troubky

2
8

815
815
815

Planý poplach
Požár kontejner
Požár a DN

Císařov
Troubky
Přerov

4
4
5

Technická pomoc likvidace hmyzu
Taktické cvičení
Požár kontejner
Technická pomoc –
odstranění překážek
Technická pomoc likvidace hmyzu
Požár nízké budovy

Troubky

3

Přerov
Troubky
Troubky

4
4
4

Troubky

3

Císařov

8

Požár průmyslové objekty

Troubky

7

Struktura zásahů 2012

1
2
Požár
Technická pomoc
Planý poplach

3
10

Příloha: Plán odborné přípravy členů JSDHO Troubky na rok 2013.
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Taktické cvičení

Příloha:
Plán pravidelné odborné přípravy členů JSDHO Troubky na rok 2013
Leden –

Funkce požárně bezpečnostních zařízení,
Problematika únikových cest,
Užití IDP praxe,
rozsah 3 hodiny

Únor –

Zásady poskytování první pomoci,
rozsah 8 hodin
Cyklická příprava velitelé,
1. Zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),
2. Zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),
3. Poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu
vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),
rozsah 16 hodin

Březen –

Seznámení s novelou typové činnosti složek IZS při společném zásahu STČ 07/IZS Záchrana pohřešovaných osob – pátrací akce v terénu,
Obsluha, používání a údržba PT v jednotce podle návodu k obsluze
a interních aktů řízení
Taktické a bezpečnostní zásady pro umisťování PT na místě zásahu
(u požáru, dopravní nehody v blízkosti troleje apod.),
rozsah 4 hodiny
Cyklická příprava strojníci,
rozsah 8 hodin
Odborná příprava řidiči,
rozsah 8 hodin

Duben –

ML Bojového řádu jednotek PO P - Požáry fotovoltaických systémů,
Hašení požárů elektrických zařízení,
ML Bojového řádu jednotek PO P - Zásahy na plynová zařízení,
IDP praktický výcvik,
rozsah 4 hodiny

Květen –

ML Dopravní vedení s rozdělovačem před budovou a útočný proud
po schodišti do prvního podlaží,
Přívodní vedení savicemi,
Přívodní vedení, použití plovoucích a kalových čerpadel,
Signály pro dodávku vody,
IDP praktický výcvik,
rozsah 5 hodin

Červen –

Složení a vztyčení čtyřdílného nastavovacího žebříku,
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Výstup na nastavovací žebřík a vytvoření útočného proudu „C“,
BŘ ML O/2 – O/5,
rozsah 4 hodiny
Červenec – Základy práce na vodní hladině, zásady bezpečnosti práce na vodní
hladině, záchrana tonoucí osoby,
rozsah 5 hodin
Srpen –
Úkoly hasiče na místě zásahu,
Pohyb v neznámém prostředí,
BŘ ML O/6 – O/10,
rozsah 4 hodiny
Září –

Sebejištění, základní prvky sebezáchrany (včetně nouzových způsobů
slanění), použití základních uzlů, použití základních prostředků pro práci
ve výšce a nad volnou hloubkou,
IDP praktický výcvik,
rozsah 5 hodiny

Říjen –

BŘ ML O/10 – O/14,
Komunikace v JPO, komunikace z KOPIS,
rozsah 3 hodiny

Listopad -

ML bojového řádu 1/N – 12/N,
požáry komínových těles,
rozsah 3 hodiny
IDP cyklická příprava,
rozsah 8 hodin

Prosinec –

ML bojového řádu 12/N – 23/N,
Pokyn G Ř H ZS Č R a N MV č. 48/2005, kterým se stanoví postup
pro hlášení závažných mimořádných událostí a krizových situací
a podávání pravidelných denních informací o požárech a činnosti
jednotek PO, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 49/2008
Dodržování pravidel ke statistickému sledování událostí a zpracování
(Dílčí) Příloha č. 1 Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 10/2006,
kterým se stanoví pravidla statistického sledování událostí
a dokumentace o vedení zásahů,
Doškolování a přezkušování probraných témat,Zodnocení výcvikového
roku, statistiky,
rozsah 5 hodiny
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Každý měsíc může být odborná příprava upravena o aktuální téma daného období
nebo dle potřeby velitele. Součástí odborné přípravy jsou i pravidelné kondiční jízdy
strojníků. Do odborné přípravy bude rovněž zařazeno taktické cvičení, počet, téma
a rozsah cvičení bude upřesněn v průběhu roku dle potřeb.
Zpracoval:
Bc. Petr Březina, velitel JSDHO Troubky
V Troubkách dne 22. 12. 2012.
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