
Stručná zpráva o činnosti Jednotky SDH Kojetín za rok 2021

JSDH Kojetín má k 31. 12. 2021 celkem 15 způsobilých členů zásahové jednotky.

Činnost jednotky v roce 2021 byla ovlivněna pandemickou situací v ČR, zvláště nebylo
možné v plném rozsahu realizovat odbornou přípravu dle zpracovaného plánu, omezené

byly i cyklické přípravy pro jednotky PO pořádané ÚO HZS Přerov. 
Proběhl výcvik pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou na cvičné věži u HZS Přerov,

taktéž výcvik jednotek PO předurčených na řešení dopravních nehod. 
Realizoval se výcvik s mobilními protipovodňovými zábranami NOAQ v lokalitě 
Sladovní ul. (nad Jordánem) – zábrany byly plně uvedeny do výjezdového režimu.

Jednotka se podílela na požárních asistencích při autokrosových závodech
 v areálu Přerovské rokle, v Radči, v Hollabrunnu v Rakousku, při Rallye Kroměříž, 

na maratonském závodu Morava Run v Kojetíně. Zajistila doplňování vody 
při jízdách parní lokomotivy na tovačovské trati, prezentovala svou činnost na akci 

Den uniformovaných sborů v Kroměříži. 

Členové jednotky zajišťovaly průběh Kojetínských hodů a dalších kulturních akcí.
Probíhala běžná péče o požární techniku, údržba věcných a osobních ochranných

prostředků, drobná údržba a úklid Hasičské zbrojnice.

Z účelové dotace Olomouckého kraje ve výši 26 000 Kč, za finanční spoluúčasti města
Kojetína, byl do vybavení jednotky pořízen Automatický externí defibrilátor (AED) 

značky Lifepak 1000 se dvěma sadami elektrod v celkové ceně 58 000 Kč.  
AED slouží pro účinnější poskytování první pomoci při náhlé zástavě oběhu (laické

resuscitaci). Přístroj nalezne využití jak při zásahové činnosti, tak při větších kulturních
a společenských akcích v Kojetíně. 

Zásahy Jednotky SDH Kojetín v roce 2021

18. 1. - Požár na půdě rodinného domu v Růžové ul. v Kojetíně
30. 1. - Požár v půdním prostoru objektu bývalého statku Obora, Stružní ul., Kojetín
10. 2. - Technická pomoc - odstranění sněhových převisů ze střechy MÚ v Kojetíně
28. 2. - Požár v kuchyni bytu v přízemí výškového domu na ul. Polní v Kojetíně
 9. 4. - Požár bývalého drážního domku v areálu žel. nádraží v Kojetíně , ul. Nádražní
29. 4. - Požár v bytové jednotce víceúčelového domu v Kroměřížské ul., Kojetín
16. 7. - Požár skládky kompostu v silážní jámě – Kompostárna Polkovice
19. 7. - Taktické cvičení – stavba mobilní protipovodňové zábrany ve Sladovní ulici
12. 9. - Požár odpadu u bytového domu vedle Lihovaru, ul. Padlých hrdinů, Kojetín
25. 9. - Požár v rodinném domě na náměstí Svobody v Kojetíně
28. 9. - Požár v kuchyni rodinného domu v Křenovicích
10. 12. - Technická pomoc – otevření bytu v DPS ul. Jana Peštuky v Kojetíně

Jednotka SDH Kojetín řešila v roce 2021 celkem 12 mimořádných událostí. 

v Kojetíně 12. 1. 2022                                        zpracoval Pavel Baďura – zástupce velitele 


