Stručný popis zásahu
Ve čtvrtek 25. ledna 2018 v 1.57 vyhlásil KOPIS poplach naší jednotce a vyslal nás k likvidaci
požáru Hotelu Čihák v Poddubí. K zásahu vyjela jednotka v počtu 5-ti hasičů vozidlem CAS25.
Na místo jsme dorazili jako první jednotka v době, kdy objekt byl zasažen požárem v plném
rozsahu. Okamžitě jsme zajistili sítě, zahájili průzkum bojem zevnitř objektu a hasební práce
zvenčí. Téměř 10 hodin trvala likvidace na které se podílelo 11 jednotek, my jsme setrvali na
místě z rozhodnutí VZ až do konce.
Podrobný popis zásahu, doplnění
Během jízdy jsme z dálky viděli mohutné plameny. Na místě zásahu hned tři naši hasiči v
dýchací technice započali s přípravou průzkumu a hasebních prací, další dva se věnovali zajištění
objektu. Neprodleně jsme tak mohli zahájit průzkum a hasební práce současně. Podporu nám
tvořila v prvních chvílích místní jednotka z Lensedel. Po příjezdu posilových jednotek došlo k
přestavění techniky a my jsme kromě hasebních prací uvnitř objektu měli za úkol dopravu vody
na požářiště z řeky Sázavy pro všechny zasahující jednotky, včetně výškové techniky. Celkově
jsme odpracovali 8 hodin v dýchací technice, obsluhovali jsme přívod vody do výškové techniky
a zajišťovali osvětlení místa zásahu. Uvnitř objektu jsme rozebírali betonové mazaniny a střešní
konstrukce, zvenčí zase dřevěné obložení a spadlá hořící torza střešní konstrukce. Dohašování
skrytých ohnisek bylo velmi náročné, konstrukce objektu byla tvořena kombinací dřeva, zdiva,
betonu, malty a škváry. Museli jsme rozbíjet betonové krusty a maltou ohozené dřevěné
konstrukce, abychom se dostali k uhašení dřevěného jádra stropu. Celkem jsme u zásahu strávili
9,5 hodiny, práce byly velmi náročné a zcela vyčerpaní jsme se vraceli na základnu. Většina z
nás pokračovala do svého zaměstnání. Naše jednotka u zásahu prokázala svou vysokou
akceschopnost a disciplínu, veškerá technika pracovala bez závad a stejně tak naši hasiči, kteří
podali nadstandardní výkon v dýchací technice. Výrazně jsme tak přispěli k úspěšné likvidaci
této události.

