Doprovodné aktivity související s pořízením
Cisternové automobilové stříkačky
S pořízením Cisternové automobilové stříkačky CAS 20 na podvozku Tatra 815 TERRNo
v Olešnici a další hasičské techniky v Orlickém Záhoří, Kudowě Zdroji, Bystrzyici Klodzkej,
Miedzylesi, a výstavbou hasičské zbrojnice v Rokytnice v O. h. souvisí i další aktivity. Jejich
hlavní smyslem bylo vzájemné seznámení s pořízenou technikou a věcnými prostředky,
stejně jako společný výcvik a sjednocení metodických postupů při provádění záchranných
prací.
V červenci jsme se ve městě Kudowa Zdroj zúčastnili s kolegy z Kudowy Zdroj, Bystrzyice
Klodzkej, Miedzylesi, Orlického Záhoří a Rokytnice v O. h. společné odborné přípravy při
poskytnutí první předlékařské pomoci. Společně jsme se seznámili s postupy při fixování
zraněných osob, provádění kardipulmunální resuscitace, zastavování silného krvácení a
komplexní urgentní zdravotnické péči. Další již praktické cvičení se tématem společného
zásahu při dopravních nehodách konalo v září na stejném místě. S pomocí hydraulického
vyprošťovacího zařízení jsme trénovali vyprošťování osob z havarovaných vozidel a do praxe
jsme uvedli i všechny informace z předchozí teoretické přípravy.
V měsíci říjnu se další část společných výcviků konala v Olešnici, kde se námětem
cvičení stalo zvládnutí povodně v podobě výstavby protipovodňových opatření a likvidace
úniku nebezpečné látky, včetně záchrany postižených osob. Nasazení více jak 40 hasičů
současně prověřila nejen dílčí schopnosti každé jednotky, ale zejména schopnosti velitelů a
velitele zásahu při řízení českých i polských jednotek souběžně.
Poslední a co do počtu zúčastněných největší společnou akcí bylo potom v listopadu
společné školení, na kterém se všichni detailně seznámili s technikou a věcnými prostředky,
které byly pořízeny v rámci projektu „Modernizace integrovaného záchranného systému
Orlických a Bystřických hor v souvislosti se vstupem do Shengenského prostoru“ registrační
číslo: CZ.3.22/1.3.00/09.01502 stejně jako s postupem výstavby nové hasičské zbrojnice,
která se v rámci tohoto projektu staví v Rokytnici v O. h.
Osobní vazby, které byly při akcích navázány budou zcela jistě přínosné při společných
zásazích a dalších společných akcích na obou stranách státních hranic. Zejména jazykové
bariéry byly do značné míry odstraněny.

