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Tatrování 2019

Kdy na vosy volat
profesionální hasiče?

Více než 2 500 návštěvníků se
sešlo na 9. ročníku Zbirožského
hasičského Tatrování, které bylo
letos doplněno Dnem otevřených
dveří Národní základny humanitární pomoci. Ta má sídlo právně
v areálu Hasičského záchranného
sboru ČR ve Zbirohu. Celému dni
dominovala soutěž krásy MISS Tatra 2019. Letos se do finále probojovalo 42 Tater. Volby královny mezi
Tatrami v kategorii MISS Sympatie
se zúčastnilo 509 hlasujících diváků. Ti jako tu nejkrásnější zvolili
Tatru 815 Terrno SDH Blatná.
Dále byly hodnoceny Tatry v kategoriích MISS Tatra Osobní, zde
vyhrála Tatra 57 majitele Michaela
Hokera. Titul MISS Tatra nákladní
putoval k panu Janu Hokerovi,
který do Zbiroha přivezl Tatru 141.
V kategorii MISS Tatra Junior si
pomyslnou korunku odnesla Tatra
815 Terrno SDH Chodov a v seniorské kategorii vyhrála Tatra 148
SDH Stod. Hlavní kategorii MISS
TATRA 2019 vyhrála letos Tatra,
která je ve vozovém parku HZS
ČR naprostým nováčkem a zároveň
unikátem. Je to cisternová zodolněná stříkačka tzv. TITÁN.
HZS ČR

Pouze v případě ohrožení života hmyzem nastupují hasiči,
v ostatních případech dávají hasiči
přednost odborníkům. Činnost
související s likvidací hmyzu není
totiž úkolem hasičů a provádějí ji
soukromé firmy. Hasiči dokáží v naléhavých případech pomoci. Hasičský záchranný sbor tuto činnost
provádí dobrovolně. Míra ohrožení
zdraví jen málokdy odpovídá definici mimořádné události. Limitem
zásahů HZS ČR je také vybavenost
prostředky pro tuto činnost (např.
stroji pro šetrné usmrcení včelstev
po odchytu – na základě veterinárních předpisů se z důvodů nemocí
nesmí neznámá včelstva vracet).
Míru ohrožení posoudí při převzetí
zprávy od ohlašovatele operační důstojník, případně na místě události
velitel zásahu. Na místě pak velitel
zásahu po průzkumu provede opatření, aby se dále zabránilo „ohrožení“ – vytyčí prostor, a případně
počká na odbornou firmu.
HZS Pardubického kraje
Cvičení „Autobus 2019“ simulovalo nehodu autobusu na horské silnici v Krkonoších. Více informací najdete na straně 6. Foto mf.

Zlaté záchranářské kříže za rok 2018

Ve dnech 24.–25. května 2019 se
v Jelenie Góře za účasti zástupců
Hasičského záchranného sboru
Libereckého kraje, Města Jelenia
Góra a Okresu Jelenia Góra uskutečnil Mezinárodní polsko - český
hasičský den spojený se speciálním
výcvikem a školením pro hasiče
a složky krizového řízení z Polska
a České republiky. Tato akce se
uskutečnila pod hlavičkou společného projektu „Posílení bezpečnosti
společného příhraničí v oblasti
Jelenohorské kotliny, Jizerských
hor a Krkonoš“. Projekt schválený
v roce 2017 má za úkol zvýšit
připravenost a posílit vzájemnou
spolupráci zasahujících složek při
záchranných a likvidačních pracích.

votů. Za Výjimečný přínos pro záchranářství byl, IN MEMORIAM,
oceněn Zlatým záchranářským
křížem Ing. Karel Richter, dlouholetý starosta Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska. Do redakce časopisu RESCUE report,
který je vyhlašovatelem soutěže,
dorazilo sedmdesát pět nominací.
Po vyloučení duplicitních nominací
posuzovali hodnotitelé v prvním
kole sedmdesát tři nominací. Generálním mediálním partnerem
byla Česká televize. Mediálními
partnery byly časopis 112, časopis
Policista, Hasičské noviny a Institut managementu rizik. Dodejme,
že projekt je časopisem RESCUE
report každoročně vyhlašován již
od roku 1999 na území České republiky, od roku 2007 také na Slovensku. V roce 2000 laureáty Zlatého záchranářského kříže poprvé
přivítal prezident České republiky
na Pražském hradě, kde jim za
jejich činy osobně poděkoval. Od
roku 2008 jsou Zlaté záchranářské
kříže předávány z rukou prezidenta
republiky.
Foto
Kancelář prezidenta republiky

Naši lidé:

Vladimír Jeník
...najdete na straně 4

Vítězové letošního 20. ročníku:
V kategorii Záchranářský čin
laiků subkategorie dospělých:
Zlatý záchranářský kříž obdrželi Radovan Stránský a Martina
Součková.
Záchranářský čin laiků subkategorie děti a mládež do 18 let:

Zlatý záchranářský kříž obdržel
Tomáš Maša.
V kategorii Záchranářský čin
profesionálů jednotlivců: Zlatý
záchranářský kříž obdržel prap.
Tomáš Kocmánek. Čestné uznání
obdržel prap. Ladislav Kubák.
V kategorii Záchranářský čin

profesionálního týmu. Zlatý záchranářský kříž obdržela HZS
Plzeňského kraje hasičská stanice
Domažlice (nprap. Jakub Hoffman
velitel zásahu, pprap. Martin Mráz,
pprap. Martin Sterzl, nstržm. Josef
Konrády, nstržm. Martin Von(dokončení na straně 7)

Prezident republiky Miloš Zeman připomenul ve svém projevu k oceněným i slova Talmudu… „každý, kdo zachrání jeden lidský
život, zachránil celé lidstvo.“
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Polsko-český
hasičský den

Prezident republiky ve středu
22. května 2019 předal ocenění za
nejlepší záchranářské činy roku
2018 na slavnostním ceremoniálu
XX. ročníku Zlatého záchranářského kříže. Posláním Zlatého
záchranářského kříže je ocenit
výjimečné, profesionálně zvládnuté zásahy hasičů, zdravotníků,
vojáků, policistů a jiných složek
integrovaného záchranného systému, dobrovolníků i profesionálů,
neziskových organizací působících
v oblasti záchranářství, stejně jako
obětavé činy první pomoci laiků
– dětí i dospělých a podpořit význam záchranářské profese i stavovskou čest záchranářů všech
oborů. Záštitu nad slavnostní akcí
převzali prezident republiky Miloš
Zeman, ministr vnitra Jan Hamáček, ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch, předseda vlády Andrej
Babiš, generální ředitel HZS ČR
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba a policejní prezident brig. gen. Mgr. Jan
Švejdar. Na Pražském hradě získali
ocenění profesionálové i laici, kteří
často za dramatických okolností
pomohli k záchraně lidských ži-

Hasičské muzeum
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