Zpráva o činnosti JSDH Roudnice nad Labem
od 1. 11. 2017 do 6. 12. 2018
Stálý počet členů: 19 (6 členů je zároveň i profesionálními hasiči)
Počet výjezdů: 44
Počet požárů: 29
Počet dopravních nehod: 2
Počet technických zásahů: 8
Počet planých poplachů: 5
Počet prospěšných prací (asistence, technické pomoci, kropení ulic...): 23
Počet ukázek, přednášek pro obyvatelstvo a školy v PO: 13
Ze zajímavých zásahů:
 13. 11. 2017 – Požár portálového jeřábu v areálu bývalých strojíren v Roudnici nad Labem.
 14. 12. 2017 – Odstranění kompletně utržené plechové střechy po větrné smršti v ul. Na
Čihadlech v Roudnici nad Labem.
 14. 12. 2017 – Odstranění utrženého plechu pomocí lezecké techniky na panelovém domě
ve výšce 8 patra v Roudnici nad Labem.
 23. 1. 2018 – Požár haly v areálu bývalých strojíren v Roudnici nad Labem.
 24. 1. 2018 – Požár rodinného domu v obci Vědomice.
 4. 3. 2018 – Požár rodinného domu v obci Ctiněves. Hašení domu a marná resuscitace
obyvatele.
 29. 5. 2018 – Požár tlakových lahví (autogenní soupravy) v areálu bývalých strojíren v
Roudnici nad Labem.
 6. 7. 2018 – Požár u Prackovic nad Labem. Vyhlášen zvláštní stupeň poplachu. Jednotka
JSDH Roudnice n/L spolu s pro zásah podřízenými JSDH Brozany a JSDH Budyně
zajišťovaly plnění požárního letadla z letiště v Roudnici nad Labem. Po dohodě s velitelem
letounu bylo postupně přesunuto plnící stanoviště blíže k požáru na pole u obce Keblice.
Ani na letišti, ani během přesunu a ani na polním stanovišti nedošlo ke zdržení plnění
letadla. Operační středisko vyslovilo chválu a poděkování za dobře zvládnutý zásah.
 30. 7. 2018 – Požár pole v obci Martiněves. Nasazení dálkově ovládané nárazníkové lafety z
kabiny vozidla CAS 20.
 2. 8. 2018 – Požár lesa a záchrana chaty před požárem v obci Záluží. První nasazení
programu „D“ (viz. Dále).
 3. 8. 2018 – Ochlazování haly a záchrana slepic ve slepičárně v obci Libotenice.
 10. 8. 2018 – Dopravní nehoda autobusu v ul. Špindlerova třída v Roudnici nad Labem.
Jednotka odstranila několik hnízd bodavého hmyzu u starších či alergických spoluobčanů.
Za asistence policie se povedlo otevřít několik zabouchnutých bytů. Jedná se o častou
pomoc spoluobčanů. Z tohoto důvodu bylo v letošním roce pořízeno nové vybavení k otvírání
zabouchnutých dveří a k otvíraní plastových oken. Jedná se o technické prostředky určené speciálně
pro hasiče.
Během letních měsíců jednotka skrápěla ulice a ochlazovala vzduch ve městě.
Dále se jednotka podílela na vzdělání obyvatelstva formou přednášek a ukázek na školách, v
prostorách požární zbrojnice, na dětských dnech apod. Jak v Roudnici n/L tak v okolních obcích.

Do výbavy jednotky se během měsíce prosince 2018 zařadí požární termokamera FLIR K55.
Podle našich informací se bude jednat o druhou termokameru přímo určenou pro zdolávání požárů v
územním odboru Litoměřice.
Jako jedni z prvních hasičů v územním odboru Litoměřice jsme do výbavy jednotky zařadili
tzv. program „D“. Jedná se o hadicový systém o průměru 25 mm s proudnicemi a rozdělovačem.
Poslední výzkumy a zkušenosti hasičů ukázali vhodnost toho řešení pro hašení bytových požárů
(daleko menší druhotné škody) a lesních požárů (spotřeba vody) oproti běžně používanému systému
C (52 mm).
Jednotka pokračuje v obnově především osobních ochranných pomůcek.
Během příštího roku bude potřeba oprava vnitřku rezavé nádrže a elektroinstalace
vozidle CAS 32.

na

Každou středu a některé víkendy se členové jednotky účastní pravidelného školení a
výcviku. Každý členy musí být proškolen povinně min. 40 hodinami předepsané odborné přípravy.
3. 6. 2018 se 12 členů z Jednotky hasičů města Roudnice nad Labem zúčastnilo zátěžového
výcviku v polygonu dýchací techniky u HZS Letiště Praha, a.s. Výcvik v tomto polygonu má
navodit fyzickou i psychickou zátěž, jakou hasič může zažít při reálném zásahu. Dále následovala
kompletní prohlídka požární stanice i s operačním střediskem a zázemím sloužících hasičů, úvod
zasvěcující roudnické hasiče do tajů hašení letecké techniky i jiných mimořádných událostí v
letovém provozu (aeroklubové letiště v hasebním obvodu) a ukázka speciální požární techniky.
Byl navázán kontakt s mladými hasiči v obci Vědomice. Naši členové se podílí na jejich
výchově spolu s členy SDH Vědomice. Hasiči okolo 15 let stáří dochází na pravidelná školení a
výcviky s členy JSDH Roudnice nad Labem.
26. 1. 2019 jednotka pořádá Hasičský ples.

Web: http://www.jsdhroudnicenl.cz/
Facebook: Hasiči města Roudnice nad Labem
V Roudnice nad Labem dne 6. 12. 2018
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