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Lehká hasičská kavalerie
...parkuje na straně 3

Stříbrnolhotecké uzlování
...bilancuje na straně 4
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Premiér
u hasičů

Poslední únorový týden navštívila příbramskou stanici profesionálních hasičů delegace složená
z předsedy vlády České republiky
Andreje Babiše, starosty Příbrami
Jana Konvalinky a dalších členů doprovodu. Delegaci přivítal náměstek
ředitele HZS Středočeského kraje
pro integrovaný záchranný systém
a operační řízení plk. Ing. Miloš
Hladík spolu s ředitelem územního
odboru Příbram plk. Ing. Tomášem
Horvátem, Ph.D. Zajímavostí, kterou delegace při prohlídce stanice
nemohla vynechat, je protiplynový
polygon. Tím, že je jediný v celém
Středočeském kraji, školí v něm
příbramští hasiči nejen své profesionální kolegy, ale také členy
jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí. Pro přítomné byla připravena
i krátká praktická ukázka výcviku
v polygonu.              Zdroj: TZ HZS
Středočeského kraje

Vážení čtenáři Hasičských novin,
dovolte mi, abych vás informoval
o úloze našeho periodika v rámci
příprav VI. Sjezdu SH ČMS. Do
červnového sjezdového jednání v moravské metropoli Brně vás Hasičské
noviny budou informovat o přípravách této významné akce. Z únorového jednání redakční rady Hasičských
novin vyplynula skutečnost, že ve
dvou číslech novin, které budou
předcházet VI. Sjezdu SH ČMS,
naleznete i představení kandidátů na
pozice starosty SH ČMS a náměstků
starosty SH ČMS, věnovat se budeme
i tématu stanov Sdružení. Přímo na
brněnském sjezdu bude delegátům
k dispozici též 500 výtisků aktuálního čísla Hasičských novin. V rámci
předsjezdových prezentací kandidátů
zvažujeme i propojení tištěného periodika s naším webem a prezentací
novin v síti Facebook. Naším cílem
je vaše dobrá informovanost!
Za redakci Mirek Brát

Dne 13. února 2020  byla podepsána dohoda o spolupráci mezi
Ministerstvem vnitra – generálním
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, zastoupeným generálporučíkem Ing. Drahoslavem
Rybou, generálním ředitelem HZS
ČR, a správou státních hmotných
rezerv, zastoupenou Ing. Pavlem
Švagrem, CSc., předsedou Správy.
Tato dohoda, jako další v řadě,
navazuje na dlouhodobě výbornou
spolupráci mezi oběma subjekty,
a řeší praktické otázky spojené s vytvářením, udržováním a distribucí
státních hmotných rezerv, například
v případě krizového stavu. Podpisu
dohody byli přítomni také členové
vedení obou státních organizací.
Zdroj HZS ČR

Větrné bouře Sabine a Dennis. Tlaková níže Julie: spousta práce pro hasiče! Foto mf.

Spuštění lokační SMS umožní najít
volajícího na linku 112 už na vzdálenost 30 metrů
V úterý 11. února u příležitosti
Evropského dne tísňové linky se na
tiskové konferenci Hasičského záchranného sboru sešli zástupci z řad
hasičů, policistů a záchranářů, aby
veřejnosti představili využívání lokalizačních SMS formátu Advanced
Mobile Location (AML), jako nové
funkcionality jednotného evropského čísla tísňového volání – tísňové
linky 112, která bude využita také
pro národní tísňová čísla. Přítomný
byl i ministr vnitra Jan Hamáček.
Služba byla v České republice
spuštěna právě 11. února 2020, pro
zařízení s operačním systémem
Android, a bude nabíhat postupně
několik týdnů. Pilotní provoz bude
probíhat nejdřív na území hl. m.
Prahy a postupně se rozšíří do celé
České republiky.
V praxi to bude vypadat tak, že
pokud vytočíte jedno z tísňových
čísel (112, 150, 155, 158), vyšle

váš chytrý telefon operátorovi nejpozději do 25 sekund automaticky
zprávu s vaší přesnou polohou. Tato
vaše poloha se operátorovi automaticky zobrazí na monitoru v mapě.
„Jde o zásadní službu, která
výrazně zkrátí reakční dobu složek
IZS. Je skvělé, že funkci automatické lokalizace spouštíme, protože
lidé v tísni už nebudou muset nikomu ve stresu složitě vysvětlovat, kde
přesně jsou,“ uvedl ministr vnitra
Jan Hamáček s tím, že jde o další
krok k větší bezpečnosti našich
občanů.
Tat o dopl ň ková slu žba se
spustí ve všech „chytrých telefonech“ s operačním systémem
Android automaticky. Není tedy
potřeba instalovat jakoukoli aplikaci, povolovat polohové služby nebo
přenastavovat telefon.
„Běžně se stává, že lidé, kteří
se stanou svědky nebo účastníky

Hasičské muzeum
v maďarském Egeru

... zve k návštěvě na straně 8

dopravních nehod na dálnici, prostě nedokáží sdělit, kde se zrovna
nacházejí. Díky tomuto zpřesnění
polohy tísňového volání se hasiči
dostanou na místo zase o něco
rychleji, aby mohli lidem, kteří to
potřebují pomoci,“ vysvětlil přínos
lokalizace na příkladu dopravní nehody generálporučík Ing. Drahoslav
Ryba, generální ředitel HZS ČR.
K určení přesné polohy bude
mobilní telefon využívat pokrytí
satelity, mobilními sítěmi nebo wi-fi sítěmi. Na základě těchto dat pak
bude schopen určit polohu s přesností přibližně na desítky metrů.
V současné době využívá AML již
21 zemí světa, včetně ČR, mezi nimi
například Velká Británie, Spojené
státy, Norsko, Švédsko, Finsko,
Rakousko, Belgie nebo Dánsko.
Služba je bezplatná.
Text a foto Mgr. Irena Špačková, tisková mluvčí SH ČMS

Seriál Evakuace aneb "víc než
jen nohy na ramena", díl VI.
...čtěte na straně 6
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Hasiči podepsali
dohodu o spolupráci
se Správou státních
hmotných rezerv

Hasiči „na síti“
...rubrika na straně: 5

