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Obec Kublov podpořila projekt ke zvýšení akceschopnosti jednotky
HZS Středočeského kraje
Na obec Kublov se obrátil plk. Ing. Tomáš Hradil, ředitel územního odboru Beroun
jako předkladatel projektu ke zvýšení akceschopnosti jednotky HZS Středočeského kraje,
stanice Hořovice, do jejíž působnosti spadá i naše obec. Záměrem předkladatele je pořízení
rychlého zásahového automobilu, který bude sloužit pro co nejrychlejší profesionální zásah
při dopravních nehodách.
Rychlý zásahový automobil je speciální požární automobil lehké hmotnostní kategorie
(do 3,5 t) pro přepravu tříčlenné osádky hasičů se základním vybavením pro co nejrychlejší
technickou záchranu osob a hašení požárů u dopravních nehod. Vozidlo je vybaveno
kompletní sadou hydraulického vyprošťovacího zařízení, soupravou pneumatických
zvedacích vaků o nosnosti až 41 tun, vysokotlakým hasicím zařízením s nádrží 150 l vody a
prostředky pro poskytnutí první pomoci a pro likvidaci olejových havárií.
Podvozek vozidla je uzpůsoben požadavkům na co nejrychlejší a nejbezpečnější
přepravu tříčlenné skupiny hasičů se základním vybavením ve velmi špatných klimatických
podmínkách k dopravním nehodám a požárům na pozemních komunikacích. Vybrán byl
dodávkový automobil VW Transporter T6.1 2,0 TDI 4MOT DSG DR EU6 146 kW s pohonem
všech kol, se sedmistupňovou automatickou převodovkou s měrným výkonem motoru 42,57
kW/t (dvojnásobný oproti běžným cisternovým automobilovým stříkačkám), s prvky aktivní
bezpečnosti ABS, ESP, ASR a max. konstrukční rychlosti 199 km/h. Podvozek má
vzduchové odpružení obou poháněných náprav, umožňující variabilitu světlé výšky vozidla o
90 mm.
Potřeba takového speciálního vozidla vyplývá ze statistik, kdy jen roce 2020
zasahovala jednotka Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ze stanice
Hořovice u celkem 354 událostí se 116 zraněnými, 40 zachráněnými, 8 evakuovanými a 12
usmrcenými osobami. Z těchto událostí bylo 104 dopravních nehod, v 6 případech s
vyproštěním osob z havarovaných vozidel, 11 požárů dopravních prostředků, 15 záchrany
osob z uzavřených prostor – otevírání bytů a spoluprací se složkami IZS. Využitelnost
vozidla RZA byla u 99 zásahů.
K takovým zásahům je nejvhodnější speciál na dopravní nehody, se kterým je možno
na rozdíl od stávajícího vybavení dosáhnout rychlého vyproštění osob z havarovaných
vozidel, což má zásadní vliv pro záchranu osob.
Dalším využitím takového speciálu jsou zásahy u požárů dopravních prostředků,
neboť z důvodu přítomnosti plastů a pohonných hmot ve vozidlech dochází k rychlému
rozvoji požáru, kdy osobní automobil je požárem zcela zachvácen za 4-5 minut, u nákladního
vozidla je včasný zásah rozhodující pro zabránění šíření požáru z kabiny či ze zablokované
nápravy na návěs.
Možnou oblastí využití vozidla je i záchrana osob z vody a ledu, kdy se záchranáři s
vozidlem co nejrychleji přepraví na místo zásahu společně s hasičem ustrojeným v obleku do
vody. Rychlý zásahový automobil je následován pomalejší cisternovou automobilovou
stříkačkou s člunem a dalším potřebným vybavením.

V neposlední řadě je vozidlo využitelné při záchraně a technických
ých zásazích osob
zavalených pod těžkými předměty (strom, stavební stroje, auto spadlé z heveru, atp.), při
odstraňování překážek provozu na pozemních komunikacích a při likvidace drobných
olejových havárií.
Pořizovací hodnota takového speciálního vozidla je 2,5 mil. Kč. Zastupitelstvo obce
Kublov se k žádosti HZS rozhodlo tento projekt
projekt,, který může vést i k záchraně kteréhokoli z
našich občanů, podpořit z rozpočtu obce částkou 300 tis. Kč. Nákup vozidla
vozi
se předpokládá
v průběhu I. čtvrtletí r. 2022. Darovací smlouva byla schválena na 12. veřejném zasedání
zasedá ZO
Kublov.

JUDr. Josef Matějka - starosta
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