
Zpráva o činnosti SDH a Jednotky SDH Kojetín za rok 2019 

I. činnost Sboru dobrovolných hasičů Kojetín v roce 2019

SDH Kojetín měl k 31. 12. 2019 celkem 49 členů, z toho
Muži (+18)..................18
Ženy (+18)..................17
Dorost (15-18)..............6
Mladí hasiči (do 15).....8

V roce 2019 se konala 1x Výroční valná hromada, 5x členská a 4x výborová schůze. 
Rok 2019 se nesl hlavně v duchu vzpomínek 145. výročí založení sboru (1874 – 2019).   

Stručný přehled jednotlivých událostí a akcí v roce 2019:

12. 1. - konaná Výroční valná hromada SDH Kojetín
  2. 3. - uspořádání Hasičského bálu spojeného s Pochováváním basy, sál VIC Kojetín
27. 4. - účast členů na XXVI. ročníku Hasičské pouti na sv. Hostýně
11. 5. - uspořádní I. kola soutěže v požárním sportu – Okrsková soutěž okrsku číslo 6. v Kojetíně
12. 6. - zemřel nás bratr, pan Marek Večerka – hasič, strojník, preventista sboru
18. 6. - pohřeb bratra Marka Večerky ve smuteční síni na hřbitově v Kojetíně
23. 6. - zemřela naše sestra, paní Marie Hrušková - hasička, předsedkyně revizní komise
28. 6. - pohřeb sestry Marie Hruškové ve smuteční síni na hřbitově v Kojetíně
29. 6. - v 15h pietní akt na hřbitově, vzpomínka na zemřelé hasiče v rámci 145. výročí sboru
29. 6. - v 17h Slavnostní zasedání u příležitosti 145. výročí založení sboru, v sále VIC Kojetín
17. 8. - uspořádání 17. ročníku soutěže požárních družstev O hodový koláč na škvárovém hřišti
17. 8. - v 18h mše svatá v místním farním kostele za živé a zemřelé členy sboru
24. 8. - svatba našich členů – Terezy Kohoutkové a Zdeňka Havlíčka na radnici v Kroměříži
29. 11. - účast starosty sboru na shromáždění představitelů sborů okresu Přerov v Bělotíně 

Dotace a příspěvky na činnost SDH Kojetín v roce 2019:

30 000 Kč - dotace Olomouckého kraje na financování oslav 145. výročí založení sboru 
                    a realizaci soutěže O hodový koláč (pořízení párty stanů - zázemí pro konání soutěží)
10 000 Kč - Město Kojetín – příspěvek na činnost družstva mladých hasičů, (úhrada startovného
                    na soutěžích, zakoupení sacího koše na požární sport, vyznamenání na oslavy 
                   145. výročí sboru)
 7 000 Kč – Město Kojetín – příspěvek na pohonné hmoty spotřebované při činnosti soutěžních      
                   družstev a sboru  
 5 000 Kč – sponzorský dar pana RNDr. Rudolfa Kalovského, potomka zakladajícího člena sboru

Činnost soutěžních družstev v roce 2019: 

Mladí hasiči fungovali jako družstva v kategorii těch nejmenších, tzv. Přípravka. 
Zúčastnili se soutěže I. kola Okrsku v Kojetíně, soutěže O hodový koláč a soutěže v Bezměrově. 

Soutěžní družstvo žen se účastnilo 8 závodů v rámci Velké ceny Moravské hasičské jednoty,
např: v Bezměrově – 2. místo, ve Zdislavicích - 4. místo. 
Dále účast na soutěžích v Obědkovicích – 1. místo, v Ivani – 2. místo, O hodový koláč – 3. místo.
Společná družstva žen na soutěžích v Uhřičicích a v Oplocanech. 



II. činnost Jednotky SDH Kojetín v roce 2019

Odborná příprava a činnost jednotky v rámci organizačního řízení: 

K 31. 12. 2019 měla jednotka 14 členů odborně a zdravotně způsobilých. 
Členové jednotky absolvovali pravidelné lékařské prohlídky, účastnili se odborné přípravy podle 
zpracovaného plánu v minimálním rozsahu 40 hodin za rok (obvykle každé druhé pondělí). 
Účast na cyklické odborné přípravě velitelů pořadané HZS v Přerově. Zdravotnický u HZS ÚO 
Prostějov. Školení řidičů služebních vozidel (referentů). 

Členové jednotky prováděli pravidelnou údržbu požární techniky, zkoušky čerpadel a agregátů, 
kontroly věcných prostředků, ve spolupráci s HZS PS Kojetín pravidelné kontroly dýchací techniky.
Prováděli praní a očistu zásahových oděvů a osobních ochranných prostředků, úklid zbrojnice
a veřejného prostoru před zbrojnicí. 
Velitel jednotky spolu se strojníky zajistil provedení STK na vozidlech, garanční prohlídku vozidla 
a jiné nutné opravy. 

Propagace jednotky a města Kojetína, jako zřizovatele, probíhala i v podobě ukázek naší hasičské 
techniky na dětských dnech v Oplocanech a v Popůvkách. 
V rámci odborné praxe i propagace jednotky a města, se členové jednotky, jako požární hlídky
a asistence na trati, zúčastnili závodů Mezinárodního mistrovství ČR a pak i Mistrovství Evropy
v autokrosu v areálu Přerovské rokle. Poté i závodů v rakouském Hollabrunu. Asistovali též 
při rallyecrossových závodech Mistrovství FIA Zóna střední Evropy (ZSE) na okruhu v Sosnové. 

Dotace a zakoupené vybavení z rozpočtu Města Kojetína v roce 2019: 

Z finančních prostředků města byli pro jednotku zakoupeny 3ks zásahových přileb Gallet, 
prostředky pro práci ve výšce: lana, karabiny, polohovací opasky, postroj a slaňovací brzda. 
4ks nových šatních skříněk pro uložení zásahových oděvů, 1x zásahové boty, pracovní trička, 
a pracovní stejnokroje PS II. 1x transportní plachta. 
Byla zakoupena sada samonosných mobilních protipovodňových zábran NOAQ Boxwall,
která bude co nejdříve uložena na samostatném přívěsném vozíku pro rychlé použití kdekoliv.
Pořízena byla multifunkční tiskárna do kanceláře velitele jednotky.  

Z dotace Olomouckého kraje ve výši 35 000 Kč a s přispěním stejné částky od Města Kojetína, 
byl pořízen nový dýchací přístroj SCOTT a 2ks náhradní kompozitové lahve 6,9 L. Tím jednotka 
definitivně opouští používání dýchací techniky z 80.tých let minulého století.   

Přehled další činnosti Jednotky SDH Kojetín v roce 2019: 

22. - 23. 3. - Zdravotnický kurs u HZS ÚO Prostějov (Ing. M. Vyhlídal, O. Matějček)
12. 5. - pomoc na trati při organizaci běhu Kojetínská Desítka
18. 5. - výstava techniky v Bezměrově při oslavách založení SDH Bezměrov 
23. 5. - řeka Morava v 15h dosáhla stavu 370cm (dosažení I.SPA) - povodňová bdělost členů JSDH
15. - 16. 6. - požární asistence - Mezinárodní Mistrovství ČR v autokrosu v areálu Přerovské rokle 
22. - 23. 6. - požární asistence při rychlostních závodech cestovních automobilů Rallycross Sosnová
26. 6. - pomoc na trati při organizaci sportovně-preventivní akce Běh proti drogám v Kojetíně
18. 8. - pořadatelská a asistenční činnost v rámci průběhu Kojetínských hodů na náměstí v Kojetíně
24. - 25. 8. - požární asistence při autokrosovém Mistrovství Evropy v areálu Přerovské rokle
19. - 20. 10. - požární asistence při autokrosových závodech v rakouském Hollabrunnu
11. 9. - praktická ukázka samonosných mobilních protipovodňových zábran NOAQ Boxwall 
1. 12. - Odborná příprava nositelů dýchací techniky v polygonu HZS PS Prostějov

http://23.6.ZSE/


III. Zásahová činnost jednotky SDH Kojetín v roce 2019 

Zásahy JSDH Kojetín v roce 2019 
Poř.č. Datum Čas vyhl. Mimořádná událost

1. 11. 1. 00:41 Požár nákladního vozidla v areálu firmy za Křenovskou ulicí.

2. 15. 1. 23:53 Požár na dvoře RD na ulici Stružní. Neohlášené pálení sedací soupravy. 

3. 13. 2. 20:34 Požár RD v Křenovicích, likvidace požáru a dohašování v 1. patře, 
vyklízení ohořelého vybavení. 

4. 7. 3. 01:17 Požár – zahoření v rozvaděči v baru U foťáka na náměstí Míru, Kojetín.

5. 20. 3. 13:18 Prověřovací cvičení v areálu Lihovaru Kojetín na Padlých hrdinů. 

6. 26. 3. 18:06 Požár trávy u dálnice D1 (250km) u Křenovic. Zasaženo 300m2 porostu.

7. 27. 3. 18:32 Požár trávy a keřů 20m od dálnice D1 (251km) mezi Popůvkami 
a Kovalovicemi.

8. 3. 4. 16:24 Pořár trávy u obslužné komunikace u dálnice D1(250km) nad obcí 
Křenovice.

9. 9. 4. 16:25 Technická pomoc – Transport nadměrné pacientky do sanitního vozu 
na ulici Blanská v Kojetíně. 

10. 1. 5. 15:00 Technická pomoc – čerpání studny v zahrádkářské kolonii na ulici 
Přerovská v Kojetíně.

11. 22. 5. 16:30 Technická pomoc – odstranění ulomené dopravní značky z koryta 
Mlýnského náhonu v ulici Mlýnká v Kojetíně.

12. 13. 6. 19:59 Technická pomoc – hlášena tekoucí voda z kanalizace do domu na 
náměstí Svobody v Kojetíně.

13. 13. 6. 20:24 Technická pomoc – zatopený sklep na ulici Dudíkova v Kojetíně.

14. 13. 6. 20:27 Technická pomoc – voda ve sklepě a na silnici v ul. Svat. Čecha, Kojetín.

15. 13. 6. 20:35 Technická pomoc – voda v obývacím pokoji RD, ul. Stružní, Kojetín. 

16. 13. 6. 22:00 Technická pomoc – valí se voda z polí nad ulicí Sladovní, valí se kolem 
domů a ohrožuje ulici Olomouckou a Stružní. Postavena provizorní hráz
u rybníka Jordán na odvod produ do rybníka. Na kopci u železničního 
přejezdu postavena další hráz k zabránění prodění vody přes zahrady 
do domů na ulici Sladovní. Pytlování písku na Technisu. 
V Kojetíně zasahují další jednotky PO.

17. 13. 6. 22:50 Technická pomoc – čerpání vody na ulici Sladovní, likvidační 
a zabepečovací práce v souvislosti s procházející přívalovou vlnou.

18. 16. 6. 12:42 Technická pomoc – teče voda z polí do obce Kovalovice. 

19. 16. 6. 12:54 Technická pomoc – Druhá vlna přívalových dešťů, valí se voda z polí 
do Kojetína, do ul. Sladovní, hrozí zaplavení domů na Olomoucké ul. 
Budují se hráze nad Sladovní u žel. přejezdu a u rybníku Jordán. 
Pytlování písku na Technisu. V Kojetíně zasahují další jednotky PO.

20. 16. 6. 13:51 Technická pomoc – valí se voda z polí, hrozí zaplavení domů, ul. 
Olomoucká. Navazující událost z předchozí události. Provizorní hrází 
odkloněn proud vody do Jordánu, domy byly uchráněny.

21. 16. 6. 16:10 Technická pomoc – čerpání sklepa v přístavbě RD v ul. Sladovní, Kojetín.



22. 17. 6. 18:20 Technická pomoc - Čištění komunikací od bláta po přívalu v místní části 
Kovalovice.

23. 18. 6. 16:30 Technická pomoc - Čištění komunikací od bláta po přívalu v místní části 
Kovalovice.

24. 19. 6. 17:46 Technická pomoc – čerpání vody ve sklepě bytového domu v ulici Nová
v Kojetíně. Třetí vlna přívalových dešťů v Kojetíně.

25. 20. 6. 16:00 Technická pomoc - čerpání vody z rybníka "Cholerák". Přečerpávání do 
Zadního (horního) rybníka z Předního (dolního). 

26. 27. 6. 00:25 Požár - žhnutí v hromadě rostlinného odpadu a kompostu za Tvorovskou 
ulicí v Kojetíně. Ruční rozebírání hromady, dohašování, prolévání vodou. 

27. 1. 7. 16:50 Technická pomoc – odstranění spadlého stromu po bouřce na polní cestě 
k rybníku „Cholerák“. 

28. 2. 7. 09:40 Technická pomoc – žádost Kriminální služby PČR o poskytnutí žebříku 
k přístupu na půdu v rámci vyšetřování případu, ul. Olomoucká, Kojetín. 

29. 21. 7. 13:04 Technická pomoc - Likvidace následků po přívalovém dešti v ulicích 
Tyršova, Olomoucká a Nová ulice v Kojetíně.

30. 31. 7. 19:19 Technická pomoc - odstranění následků prudkého větru při bouřce. 
Jednotka SDH Kojetín zasahovala na ulici Podvalí u spadlého stromu, 
který strhnul el. vedení. 
V Kojetíně u dalších událostí zasahovali také jiné jednotky HZS a SDH 
z okolních obcí u spadlých stromů a poškozených střech, atd. 

31. 31. 7. 19:40 Technická pomoc - odstranění následků prudkého větru při bouřce.
Spadlý strom v ulici Olomoucká, na rozcestí s ul. Stružní.

32. 31. 7. 19:50 Technická pomoc - odstranění následků prudkého větru při bouřce.
Spadlé stromy na náměstí Svobody, blokující silnici na Měrovice.

33. 6. 8. 14:18 Požár strniště na poli mezi Dvořákovou a Křenovskou ulicí v Kojetíně.

34. 13. 8. 00:27 Technická pomoc - odstranění spadlého stromu na silnici z Kojetína
do Chropyně. 

35. 15. 8. 13:29 Požár strniště nad obcí Popůvky, na svažitém poli pod dálnicí D1. 

36. 15. 12. 09:59 Požár malé dřevěné kůlny za rodinným domem v Kovalovicích.

37. 30. 12. 20:23 Požár výškové budovy, požár v bytě v 6. patře, ul. Tyršova, Kojetín.

 V součtu to činí: 24x technická pomoc, 12x požár, 1x prověřovací cvičení 
 Jednotka SDH Kojetín v roce 2019 zasahovala celkem u 37 mimořádných událostí. 

Počet požárů je zhruba ustálen na svém dlouhodobém průměru, výrazně se zvýšil počet technických
pomocí, především v souvislosti s extrémním počasím, kdy opakovaně Kojetín zasáhly silné 
bouřky, přívalový déšť a prudký nárazový vítr. 

  _____________________________________________________________________ 
  Podklady dodaly:                                                        
Stavinoha Tomáš – velitel JSDH Kojetín
Telička Lukáš – starosta SDH Kojetín 
Partyková Martina – vedoucí mládeže a žen          
                                         Revidoval: Baďura Václav – čestný velitel SDH Kojetín 
                    Zprávu zpracoval:  
            Baďura Pavel – zástupce velitele                                              v Kojetíně 18. 1. 2020 


