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1. Úvod 
 

 Zpráva o činnosti Jednotky Sboru Dobrovolných Hasičů Klecany (JSDH Klecany) 
za měsíc leden 2018 je vypracována a předkládána z důvodu interního vyhodnocení 
akceschopnosti jednotky a komplexního poskytnutí informací radě města i široké veřejnosti 
o stavu PO v obci. Zároveň vyhodnocuje a rekapituluje plnění pracovních úkolů jednotky 
SDH Klecany a jejích povinností vyplývajících jak ze Zřizovací listiny, tak i ze zákona 
č. 133/1985 Sb., o PO a vyhlášky MV č. 246/2001Sb. 
 

2. Bezpečnostní situace města Klecany z pohledu PO a JSDH Klecany 
 

 Již od prvního dne nového roku začala JSDH Klecany pracovat opět v plném režimu. 
Právě oslavy Nového roku, spojené s povšechním společenským veselím a masovou 
aplikací pyrotechniky, mívají za následek poměrně velké množství nežádoucích zahoření. 
Požáry pak přinášejí nejen poměrně vysoké majetkové a hospodářské škody, ale mnohdy 
bývají zdrojem velkého společenského nebezpečí, úrazů a úrazů s následkem smrti. 
Statisticky doloženými příčinami požárů bývá mimo pyrotechnických výrobků hlavně 
fenomén lidského faktoru. Většina požárů vzniká vinou lidské nepozornosti a podcenění 
rizika nebezpečí plynoucího z konané činnosti. 
 

 Letošní oslavy se alespoň v našem spádovém okrsku obešly bez podobných 
tragických událostí. Oslavy Nového roku proběhly v relativně klidném duchu. Přesto jednotka 
držela v minimálním redukovaném počtu členů bdělost. 
 

 Dne 04.01. 2018 se jednotka sešla na pravidelné pracovní schůzi za účelem vyhodnocení 
oslav konce roku a přípravě Valné hromady SDH Klecany. Přivítali jsme mezi sebou i zástupce 
města, starostu Ivo Kurhajce. 
Z jeho úst jsme byli obeznámeni s novými skutečnostmi ve smyslu jeho delegace do funkce 
zástupce obce na Krajském úřadě v integračně řídící Komisi bezpečnosti při HZS v IZS. 
V té souvislosti bylo poukázáno na jednotkou nedostatečně evidované nárokovatelé položky. 
Byla přijata okamžitá nápravná opatření ve smyslu pověření odpovědných osob za vedení 
evidence v jednotlivých oblastech technického zázemí a vybavenosti jednotky. 
 

 Dne 20.01. 2018 od 14.00 hod. se konala Valná hromada SDH Klecany. Součástí 
programu zasedání bylo i navolení nových členů do zásahové jednotky SDH Klecany. 
S platností od 01.02. 2018 čítá zásahová jednotka SDH Klecany 18 členů ve složení: 
 - velitel jednotky   1 člen 
 - velitel družstva jednotky   2 členové 
 - hasič 15 členů 
 

 - z toho strojník jednotky   4 členové 
Podrobné informace o průběhu VH viz Zápis v VH a Usnesení VH ze dne 20.01. 2018. 
 

3. Zásahová činnost JSDH Klecany 
 

 Relativně poklidný začátek roku z pohledu zásahové činnosti jednotky byl přerušen již 
koncem druhého týdne měsíce ledna. 
 

 ♦ dne 14.01. 2018 (neděle) v 16.09 hod. byl jednotce vyhlášen požární poplach : 
 - typ požár - lokalita areál Horních kasáren 
 - technika ZA_Liaz KAROSA CAS 25 - čas vyhlášení 16.09 
 - čas výjezdu 16.19 - čas dojezdu 16.26 
 - jednotka FILINGER Miroslav (VJ) KOLMER David (STR) 
 BUDIL Miroslav HORA Martin 
 PACOVSKÝ Vladimír ČECH Michal 
 KLAUDINGER Marcel 

 - lokalizace 16.37 - likvidace 16.37 
 - čas odjezdu 16.41 - čas ukončení 16.51 



 

 - jednotka přijela na místo požáru jako druhá a velitelem byl proveden průzkum; 
 prvotním průzkumem bylo zjištěno úmyslné zapálení a kontrolované hoření osobního 
 automobilu třídy I.; 
 byly provedeny pomocné práce při dohašování pro jednotku IZS HZS Neratovice; 
 po ukončení prací byla velitelem zásahu (HZS Neratovice) jednotka odeslána na 
 základnu. 
 

 ♦ dne 16.01. 2018 (úterý) v 00.48 hod. byl jednotce vyhlášen požární poplach : 
 - typ požár auta s výbuchem - lokalita Klecánky, Povltavská 
 - technika ZA_Liaz KAROSA CAS 25 - čas vyhlášení 00.48 
 - čas výjezdu 00.56 - čas dojezdu 01.02 
 - jednotka MARTINÍK Lubomír (VJ) KOLMER David (STR) 
 HORA Martin VOREL Jaroslav 

 - lokalizace 01.07 - likvidace 01.16 
 - čas odjezdu 02.11 - čas ukončení 02.22 
 - jednotka přijela na místo požáru jako první a velitel provedl průzkum situace; 
 průzkum potvrdil jak lokalitu, tak i druh požáru - nekontrolované hoření osobního 
 automobilu třídy I. po výbuchu palivové soustavy; 
 jednotka provedla prvotní zásah jedním proudem tlakové vody; 
 po příjezdu jednotky IZS HZS Neratovice byl nasazen ještě druhý clonový proud 
 k dokonalému prolití a ochlazení všech dutin vozidla; 
 po příjezdu vyšetřovatele IZS HZS a provedení fotodokumentace jednotka likvidovala 
 střepy a zbytky vozidla na lokalitě prostranství po výbuchu; 
 byl proveden prvotní zásah likvidace ropných látek a úkapů na zpevněné ploše 
 požářiště; 
 po ukončení všech prací byla velitelem zásahu (HZS Neratovice) jednotka odeslána 
 zpět na svou základnu; 
 před ukončením zásahu ještě musela jednotka doplnit hasební látku do cisterny - vodu; 
 po doplnění vody jednotka ukončila zásah a vrátila se zpět na základnu. 
 

 ♦ dne 18.01. 2018 (čtvrtek) ve 20.14 hod. byl jednotce vyhlášen požární poplach : 
 - typ technická pomoc - lokalita Klecany, nám. č.p. 361 
 - technika ZA_Liaz KAROSA CAS 25 - čas vyhlášení 20.14 
 - čas výjezdu 20.22 - čas dojezdu 20.32 
 - jednotka MARTINÍK Lubomír (VJ) KOLMER David (STR) 
 PACOVSKÝ Vladimír ČECH Michal 
 HORA Martin VOREL Jaroslav 

 - lokalizace 20.40 - likvidace 21.15 
 - čas odjezdu 21.22 - čas ukončení 21.27 
 - jednotce byl vyhlášen poplach prostřednictvím MP Klecany; 
 - při výjezdu jednotky byla událost nahlášena operačnímu středisku IZS SK; 
 - po příjezdu na místo události provedla jednotka lokalizaci události a průzkum situace; 
 informace o přesném místě události byla okamžitě předána do systému IZS na operační; 
 jednalo se o přístřešek sušárny prádla při bytovém domě 361 s lehkou střechou 
 z trapézových plechů; 
 část střešní krytiny byla větrem uvolněná (rozsah cca. 0,8x6,0 m) a ohrožovala okolní 
 stavby, osobní automobily i obyvatelstvo; 
 členové jednotky zabezpečili uvolněné části střešní krytiny proti dalším poryvům větru, 
  části strhané krytiny bezpečně uložili do prostoru přístřešku; 
 průběhu celého zásahu asistovala MP Klecany; 
 po ukončení všech prací a nahlášení stavu na operační IZS se jednotka vrátila zpět 
 na svou základnu. 
 

 ♦ dne 26.01. 2018 (pondělí) ve 08.46 hod. byl jednotce vyhlášen požární poplach : 
 - typ technická pomoc - lokalita Klecánky, Povltavská - jez 
 - technika ZA_Liaz KAROSA CAS 25 - čas vyhlášení 08.46 
 - čas výjezdu 08.55 - čas dojezdu 08.59 
 - jednotka FILINGER Jan (VJ) HORA Martin 
 



 

 - lokalizace 09.00 - likvidace 10.40 
 - čas odjezdu 10.50 - čas ukončení 10.57 
 - jednotka přijela na místo požáru jako první a velitel provedl průzkum situace; 
 na místě přítomna PČR na jejíž žádost byl poplach vyhlášen a MP Klecany; 
 průzkum potvrdil jak lokalitu, tak i druh události - nález osoby (muže) nejevící známky 
 života v technologické části Klecáneckého jezu; 
 po příjezdu jednotky IZS HZS Neratovice byla událost předána veliteli zásahu HZS; 
 jednotka prováděla součinnou technickou pomoc pro jednotku HZS Neratovice; 
 po příjezdu vyšetřovatele kriminální PČR a provedení fotodokumentace jednotka 
 dolikvidovala použitou výzbroj a výstroj; 
 po ukončení všech prací byla velitelem zásahu (HZS Neratovice) jednotka odeslána 
 zpět na svou základnu; 
 

4. Spolupráce se složkami veřejné správy, složkami IZS a občany 
 

 Spolupráce a podpora ze strany zřizovatele jednotky je trvale na vysoce kvalitní úrovni. 
Jednotka je trvale připravena plnit úkoly vyplývající nejen z podstaty její existence, ale i úkoly 
zadávané zástupci města. 
 

 Spolupráce s HZS a ostatními složkami IZS je taktéž na poměrně vysoké profesní úrovni. 
S přibývajícími zásahovými výjezdy a zvyšující se intenzitou výjezdů setrvale zlepšuje kvalita 
profesní kooperativní spolupráce. 
 

 Oblast spolupráce s poměrně nově vzniklou složkou MP Klecany se intenzivně rozvíjí. 
Úzká spolupráce a součinnost jednotky s MP Klecany, stejně jako s prvosledovými hlídkami 
PČR je naprosto nedílnou součástí dobře odvedené práce a zrcadlí se na výsledcích 
a kvalitě provedených zásahů. 
Vzhledem k vyšší mobilitě MP jsou právě její členové naším zrakem při dohledávání 
a upřesňování lokalit jednotlivých zásahů. 
 

 Od začátku roku pokračuje ve své činnosti i kroužek Mladého hasiče, který navazuje 
na svou činnost z loňského roku. Jeho členská základna se rozrostla již na dvacet aktivních 
členů. S problémy se potýká vedení mládeže z důvodu nedostatečných personálních kapacit. 
 

 

 Příslušníci jednotky SDH Klecany si váží spolupráce s občany a snaží se okamžitě 
reagovat na všechny podněty a oznámení z jejich řad. 
 

5. Materiální a technické vybavení 
 

 Technické a materiální vybavení jednotky doznalo na sklonku loňského roku obrovských 
změn a zlepšení. Do výjezdu byla zařazena nová výjezdová technika v podobě dopravního 
automobilu DA-Z1L Ford Transit a nové velkokapacitní cisterny Tatra T 815-7 CAS 30. 
Dopravní automobil Ford Transit předurčeného k přepravě členů jednotky k zásahu, popřípadě 
k evakuaci obyvatelstva ze zasažené oblasti (požár, povodně, atd.). 
 
 

Naopak velkoobjemová cisterna (9,0 m3 hasiva) Tatra T 815-7 CAS 30 s možností vedení 
autonomního požárního zásahu nahradila stávající a bohužel již dosluhující T 138. 
Velkokapacitní cisterny jsou pro jednotku nepostradatelným pomocníkem při likvidaci 
nejen plošných zahoření (pole, lesní porost, apod.), ale i při požárech objektů. 
 

 Technické vybavení jednotky je sice na solidní úrovni stávajících potřeb, ale vzhledem 
ke stáří a opotřebovanosti některých jejích součástí musí dojít k její postupné výměně 
a doplnění. 
 

 ♦ k 5. lednu 2018 byla zásahová jednotka nově vybavena autonomními, zásahovými 
 pohotovostními svítilnami z důvodu častých nočních zásahů, svítilny byly jednotce 
 pořízeny z vlastních finančních zdrojů SDH Klecany; 
 

 ♦ k 28. lednu 2018 byla zásahová jednotka dovybavena chybějícími autonomními, 
 zásahovými pohotovostními svítilnami, svítilny byly jednotce pořízeny z vlastních 
 finančních zdrojů SDH Klecany; 



 

5. Závěr 
 

 Jakožto velitel JSDH Klecany jsem přesvědčen o tom, že jednotka je právoplatným 
útvarem samosprávy a partnerem IZS v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. 
Stala se nedílnou součásti a jedním ze základních prvků IZS. 
 

 Věřím že dalším zintenzivněním spolupráce s městem, MP Klecany a dalšími složkami 
IZS ČR bude kvalita odvedené práce JSDH Klecany dále narůstat a povede ke zkvalitnění 
služeb občanům a celé společnosti. 
 
 
 
 
 
V Klecanech dne : 02.02. 2018 
 
 
 
 
Za JSDH Klecany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………...…………………                                                     ……………………………………………….. 

 Jan FILINGER Miroslav KODET 
 velitel JSDH Klecany starosta SDH Klecany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


