
Zpráva o činnosti SDH a Jednotky SDH Kojetín za rok 2020 

Činnost Sboru dobrovolných hasičů Kojetín v roce 2020 
K 31. 12. 2020 měl sbor celkem 47 členů, z toho mužů (+18) 17 členů, žen (+18) 19 členek, dorost 

(15-18) 3 členi, mladí hasiči (do 15) 8 členů.  2 členové v roce 2020 zemřeli. 

Během roku se konala 1 výroční valná hromada, 2 výborové a 3 členské schůze. 

Činnost sboru v průběhu roku 2020 byla významně ovlivněna pandemií koronaviru COVID-19. 

Činnost Jednotky SDH Kojetín v roce 2020 
Jednotka SDH Kojetín měla k 31. 12. 2020 celkem 15 zdravotně a odborně způsobilých členů. 

(3 velitelé, 4 strojníci, 7 řidičů skupiny C)  

Činnost jednotky v průběhu roku 2020 byla výrazně ovlivněna pandemií koronaviru COVID-19 a 

s tím souvisejících vládních nařízení a protiepidemických opatření. Na minimum bylo omezeno 

setkávání členů jednotky a přístup do společných prostor Hasičské zbrojnice v objektu HZS Požární 

stanice Kojetín. V kritickém období se prováděly pouze úkony nutné k zajištění akceschopnosti 

jednotky a samotné provedení zásahů při řešení mimořádných událostí. Bylo zrušeno plánované 

taktické cvičení s použitím mobilních protipovodňových zábran NOAQ. Nekonalo se ani žádné 

prověřovací cvičení k ověření akceschopnosti jednotky. V průběhu roku probíhala odborná 

příprava členů jednotky v rámci aktuálních možností. Cyklická příprava pro vybrané členy ve 

vybraných funkcích pořádaná HZS byla přeložena, posléze zrušena. Přezkoušení k získání a 

prodloužení příslušné odborné způsobilosti bylo provedeno on-line výukou pomocí tzv. e-

learningu. V nutném rozsahu byla prováděna údržba techniky (předepsané revize a kontroly, STK), 

kontroly a údržba věcných a osobních ochranných prostředků, údržba a úklid budovy hasičské 

zbrojnice. Na budovu hasičské zbrojnice byla instalována nová vývěsní skříňka (nástěnka) pro 

informování široké veřejnosti o činnosti sboru a o požárně-preventivních doporučeních pro 

obyvatelstvo. Jednotka v průběhu roku prováděla požární hlídky při těch kulturních a 

společenských akcích, které nebyly zrušeny vládními opatřeními. Oproti tradici se např. nekonal 

festival divadelních souborů Divadelní Kojetín 2020, Běh proti drogám, Kojetínská desítka, 

Rozsvícení stromu atd.  

 

Ze samotné činnosti JSDH Kojetín v roce 2020: 

18. 3. - byla jednotka zaevidována u HZS Olomouckého kraje do systému ostrahy a pomoci v 

lokalitách s výskytem epidemie v okolí Litovle a Uničova. Před samotným termínem nasazení 

jednotky do akce byla do oblasti povolána Armáda ČR, jednotka nezasahovala  

15. 8. - příprava hodových oslav na fotbalovém stadionu v Kojetíně, instalace zábran a koridorů 

pro uskutečnění vystoupení za zpřísněných hygienických a protiepidemických opatření  

16. 8. - zajištění průběhu hlavních hodových oslav ve městě Kojetíně, organizační činnost při 

programu na Masarykově náměstí a vystoupení kapely Čechomor na stadionu Morava  

19. 9. - zajištění bezpečnosti při Hobby závodech v autocrossu v areálu Přerovské rokle 

4. 10. - zajištění bezpečnosti a požární asistence při automobilové soutěži Rallye Kroměříž  

14. 10. až 29. 11. 2020 - činnost Jednotky SDH Kojetín při povodňových událostech ve městě. 

Řeka Morava 14. října po poledni překročila 3.SPA, následující den dosáhla cca. 460 cm, zaplavila 

níže položené oblasti města, včetně myslivecké střelnice, stadionu Morava, části ulice Závodí, 

zahrad v Přerovské ulici a jinde. Voda zatopila pole a les, silnici II/436 do Chropyně. Z města voda 

ustoupila 17. října, pole a les je zčásti zatopen dosud. Celkový rozsah povodně a způsobených 



škod lze z historického pohledu označit spíše za menší. Samotná zásahová činnost jednotky při 

povodni 2020 je blíže popsána v oddíle č.3 - Zásahy.  

30. 10. - Starosta města Kojetína pan Ing. Leoš Ptáček zaslal Jednotce SDH Kojetín děkovný dopis 

za realizovanou pomoc a zásahovou činnost související s povodňovými stavy ve městě.  

Největší investiční akcí v rámci vybavení jednotky byl nákup lanového elektrického navijáku a 

jeho instalace na cisternovou automobilovou stříkačku MAN. Naviják Come-Up, typ Rhino 15 s 

příslušenstvím v ceně 91.416 Kč byl pořízen z dotace Olomouckého kraje ve výši 45.000 Kč, 

zbytek byl hrazen z rozpočtu města Kojetína.  

Z programu na podporu zvýšení akceschopnosti jednotek PO na území Olomouckého kraje bylo 

čerpáno 2x 10 000 Kč (bez účasti města) jako příspěvek na získání řidičského oprávnění skupiny C 

pro dva členy zásahové jednotky (za účelem řešení nedostatku řidičů těžkých zásahových vozidel). 

Z důvodů nepředvídatelné situace ohledně šíření onemocnění COVID-19 bylo výrazně omezeno 

další čerpání z rozpočtu jednotky pouze na zcela nezbytné výdaje. 

Zásahy Jednotky SDH Kojetín v roce 2020 
 10. 2. - Technická pomoc – Odstranění spadlého stromu na silnici z Kojetína do Chropyně při větrné 

bouři Sabina. Jednotka provedla odřezání a odklizení kmene a větví z komunikace     

9. 3. - Taktické cvičení – Požár bývalého objektu Armády ČR (vícepodlažní budova) v Kroměříži. 

Organizace a průběh cvičení ve spolupráci s JSDH Kroměříž a JSDH Chropyně  

1. 5. - Technická pomoc - Čerpání a čištění studny pro zahradní kolonii na ulici Přerovská  

14. 6. - Technická pomoc – Pytlování pytlů s pískem v areálu Technis Kojetín, jako preventivní 

příprava při vydané výstraze ČHMÚ před lokálními bouřkami a přívalovými dešti  

20. 7. - Technická pomoc – Odstranění spadlého stromu přes komunikaci a zajištění strženého el. 

vedení po předchozí silné bouřce na ulici Závodí v Kojetíně. 

 28. 7. - Únik nebezpečných látek – Únik hydraulického oleje z drážního pracovního stroje 

kolejového vozidla v prostoru kolejiště na železničním nádraží v Kojetíně   

13. 8. - Požár travního a polního porostu u obce Měrovice nad Hanou.  

16. 8. - Požár v kuchyni při přípravě potravin v bytě na Masarykově náměstí v Kojetíně.   

14. 10. - Technická pomoc – Pytlování pytlů s pískem na protipovodňovou ochranu města. 

14.10. - Technická pomoc – Odstranění nebezpečných stavů - rozvoz pytlů s pískem v ulicích Závodí 

a Přerovská, evakuace domácích zvířat, zajištění majetku občanů, budování protipovodňových bariér 

ve vstupech do obytných objektů obyvatel města, aj. 

14.10. - Technická pomoc – plnění pytlů s pískem v areálu Technis Kojetín. Příprava a plnění 

dvoukomorových pytlů pro potřeby další protipovodňové ochrany při trvající povodni.  

16. 10. - Technická pomoc – Odstranění naplavenin a naplavených překážek na komunikace, 

reorganizace stávajících protipovodňových zábran z pytlů podle dané situace, monitoring.  

17. 10. - Technická pomoc – Odstr. nebezpečných stavů - čerpání vody za ulicí Ztracená v Kojetíně. 

17.10. - Technická pomoc – Likvidace následků povodní - čištění komunikací a technického a 

materiálního zázemí v areálu loděnice v Kojetíně  

24.10. - Technická pomoc – Likvidace následků povodně, čerpání vody, čištění a oplachování 

místních komunikací a vybavení v areálu myslivecké střelnice v Kojetíně 

17.11. - Technická pomoc – Čerpání vodní laguny z pole po povodních, za účelem minimalizace 

hospodářských škod na úrodě a umožnění sklizně cukrové řepy (pole za Moravou) 

25.11. - Požár – Požár chatky menšího rozsahu za Křenovskou ulicí v Kojetíně 

28.11. - Technická pomoc – Čerpání vodní laguny z pole po povodních, za účelem umožnění 

provedení sklizně cukrové řepy (pole za Moravou) 

29.11. - Technická pomoc – Čerpání vodní laguny z pole po povodních, za účelem umožnění 

provedení sklizně cukrové řepy (pole za Moravou) 



V součtu: 1 x únik nebezpečných látek, 1x taktické cvičení, 3x požár, 14x technická pomoc 

(odstranění nebezpečných stavů, povodně, čerpání vody, odstranění překážek z komunikací).  

 

Celkem v roce 2020 Jednotka SDH Kojetín řešila 19 mimořádných událostí.  

Podklady ke zprávě dodali: 

Tomáš Stavinoha – Velitel Jednotky SDH Kojetín 

Lukáš Telička – Starosta SDH Kojetín 

Martina Partyková – vedoucí kolektivů dětí a žen  

Zprávu o činnosti vypracoval: 

Pavel Baďura – zástupce velitele JSDH Kojetín                                         v Kojetíně 15. ledna 2021 

 


