?

Tsunami – když voda udeří pěstí
…čtěte na straně 3

Vlastenec a hasič Antonín Kráčmar
…jeho příběh je na straně 6
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Konference

Recyklujte s hasiči

– nová soutěž Recykloliga

Červený kohout 2020

Jihočeská metropole hostí již 23.
ročník odborné konference na téma
požární ochrany – Červený kohout.
Prestižní konference s mezinárodní
účastí se bude konat netradičně
ve dnech 31. září až 1. října 2020
v konferenčních prostorách Clarion
Congress Hotelu České Budějovice.
Červený kohout patří mezi nejvýznamnější konference požární
ochrany v naší republice. Po celá
léta si drží vysoký kredit a oblíbenost v širokém spektru odborníků.
Konferenci pravidelně navštěvují
nejen příslušníci hasičského sboru,
ale také výrobci stavebních systémů, technici požární ochrany,
odborně způsobilé osoby, zástupci
univerzit vyučujících problematiku
požární ochrany a řada dalších.

Nové generátory
dezinfekce

Hasiči se vracejí ze zásahu na hladině přehrady. Mohou nárůst drobné vlnky u břehu přehrady do výše vln tsunami? Více na straně č. 3. Foto: mf.

Vojenští hasiči se v Nebrasce
naučili hasit tankovací letoun

Čeští vojenští hasiči

Hasiči sloužící v Armádě ČR
jsou výborně vycvičenými profesionály, kteří aktivně využívají
i možností mezinárodní kooperace
a edukace. V minulosti byla takový
příkladem i jejich mise u kolegů,
kteří působí u jednotky Národní
gardy v Nebrasce. Vyměňovali si
teoretické i praktické zkušenosti
v oblastech postupů při řešení různých druhů mimořádných událostí,
představovali techniku a kritická či
nebezpečná místa.

Hasili americký
tankovací letoun

Hasiči ze všech leteckých základen, včetně Správy letiště Pardubice, se tak po teoretické i praktické
stránce naučili například jak postupovat při hašení amerického tankovacího letounu Boeingu KC-135
Stratotankeru, který příležitostně
operuje i z českých vojenských
letišť a povahou svého nákladu
představuje v případě nehody vysoké ohrožení. Tento letoun je totiž
určen pro doplňování paliva jiných
letadel za letu. Při svém vzletu, za

plného naložení, je na palubě více
než 100 tisíc litrů leteckého paliva
– přibližně 82 tisíc litrů v nádržích
v trupu letadla a více než 18 tisíc
litrů paliva v křídlech letadla. Čeští
vojenští hasiči mu v takovém případě musí být schopni poskytnout
stejnou kvalitu záchranných a hasebních prací jako na domovských
základnách.

sazení českých vojenských hasičů
do zahraniční mise. Na závěr se
uskutečnila výměna zkušeností
při vyprošťování osob z havarovaného automobilu, což je schopnost,
kterou může kdykoliv potřebovat
jakýkoliv hasič nebo záchranář po
celém světě.

Pracovali
s trenažerem
havarovaného letounu

Česká návštěva proběhla v rámci partnerství mezi Českou repub-

Zahraniční spolupráce

likou a Nebraskou a je součástí
dlouhodobého úsilí o budování mezinárodních vztahů mezi
příslušníky českých vojenských
hasičských jednotek a některých
zahraničních partnerů. Vojenští
hasiči dále spolupracují s kolegy
ze Slovenska a americké základy
v Ramsteinu.
dle zprávy kpt. Mgr. Jana Smetany Agentura logistiky, foto
acr.army.cz

Otestujte si své hasičské
znalosti!
…další test najdete na straně 7

Čtyři kusy ručních dekontaminačních termo generátorů s označením SN 50 nakoupili hasiči v Karlovarském kraji. Finanční prostředky
na pořízení generátorů desinfekce
získali hasiči formou příspěvku
od Města Sokolov a od společnosti
Synthomer a.s. Sokolov. Pořízení
těchto přístrojů vyšlo celkem na 386
716 Kč. Dva přístroje jsou na stanici
Sokolov a dva na stanici v chemických závodech v Sokolově. Po zaškolení obsluhy budou moct hasiči
vykonávat s generátory objektovou
desinfekci prakticky všech prostorů,
kde to bude potřeba.
HZS Karlovarského kraje

SDH Mladá Vožice
jubilantem
SDH Mladá Vožice jubilantem
Sbor dobrovolných hasičů Mladá
Vožice (Jihočeský kraj) si v červenci připomíná 145 let od svého založení. První požár, jehož se vožičtí
hasiči zúčastnili, vypukl roku 1876
ve Stojslavicích. Hořela tam čtyři
stavení a obyvatelstvo bylo zachváceno panikou. Prý, když se pojednou
se v záři smolnic objevili vožičtí
hasiči se stříkačkou, lidé, kteří dosud hasiče neviděli, se domnívali,
že jsou to poslové z nebe a klesali
před nimi na kolena a vzývali je
o pomoc… Krásný příběh! Hasičské
noviny se připojují ke gratulantům!

Výměna zkušeností se uskutečnila na letišti Lincoln a na základně
Vzdušných sil Offutt u Omahy. Hasiči zde měli jedinečnou možnost
pracovat s trenažerem havarovaného letounu za využití opravdového
ohně. Takový trenažer v České republice zatím chybí. Další přidanou
hodnotou bylo získání zkušeností
s nasazením ve vícejazyčném prostředí, s odlišnými postupy, které
vychází z různých norem, jež řídí
letový provoz, i práce s jiným
vybavením. Zvládnutí takovéto
spolupráce je jednou ze základních
podmínek pro budoucí možné na-

Pozvánka do Hasičského
muzea ve Františkově
…na straně 8

D+1 90820–00906 Pardubice

Více než 1 600 sborů dobrovolných hasičů (SDH) se už zaregistrovalo do projektu Recyklujte
s hasiči, jehož spuštění před 10 lety,
v roce 2011, inicioval kolektivní
systém Elektrowin. Ten nyní pro
hasiče v rámci projektu nachystal
novou soutěž s názvem Recykloliga. „V každém měsíci počínaje
červencem a konče prosincem
2020 můžete za realizovaný sběr
vysloužilého elektra získat jeden
soutěžní los, který bude vložen
do elektronického osudí, a při
troše štěstí vyhrajete peněžitou
cenu, která bude zaslána na účet
vašeho sboru,“ vzkazuje Roman
Tvrzník, předseda představenstva
ELEKTROWIN, a. s. Hrát se bude
o 20 výher v celkové hodnotě
34.000 korun. Prvních 10 bude
vylosováno v říjnu 2020 za období
červenec–září, druhá polovina
v lednu 2021 za období od listopadu do prosince. Připravena je
ale ještě cena pro Super vítěze, ta
bude mít hodnotu 10.000 Kč. I ta se
bude losovat v lednu příštího roku.
„Podmínkou účasti v soutěži je
uskutečnění alespoň jednoho řádného svozu elektroodpadu v měsíci
podle podmínek programu Recyklujte s hasiči,“ upozorňuje Tvrzník.
Zjednodušeně to znamená, že SDH
zorganizuje sběrnou akci a za sesbírané elektrospotřebiče dostane
finanční odměnu. Případná výhra
v Recyklolize je bonusem navíc.
Úplná pravidla soutěže „Recykloliga“: www.recyklujteshasici.cz/
souteze Za 10 let fungování projektu
se s pomocí dobrovolných hasičů
podařilo vysbírat celkem 22 200 tun
starého elektra. V průměru to
představuje 15,7 tuny na každý aktivní sbor. Nejvíc se v průměru sbírá
v Olomouckém kraji, v těsném závěsu pak v kraji Karlovarském. V absolutních číslech vede Středočeský
kraj se sběrem 4 134 tun. Znamená
to, že středočeští dobrovolní hasiči
se postarali o 18,6 % veškerého
elektra vysbíraného v rámci projektu. „Sbory dobrovolných hasičů
působí skoro ve všech obcích ČR
a jsou občany vnímány jako spolek,
který se stará o bezpečnost, kulturu
a sportovní vyžití v obci, na svou
činnost si ale vždy musely finanční
prostředky obstarat, jednou možností byl přitom i sběr šrotu,“ připomíná Jan Aulický, ředitel kanceláře
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska. Elektrowin aktivní sbory
od začátku finančně podporoval.
Od startu projektu do konce roku
2019 bylo na odměnách hasičům
vyplaceno téměř 35 milionů korun.
Každý ze sborů, které se nejen
zaregistrovaly, ale také skutečně
pomohly sbírat staré elektro, tak
získal v průměru 24.652 korun. Ty
mohl využít na svou další činnost.
www.recyklujteshasici.cz

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

Exploze v pražském bytě

V přehledu vybraných událostí za uplynulé období nechybí
nehoda na železničním přejezdu.
Rádi bychom tak dnešní úvod
k Událostem věnovali právě takovým nehodám. K obligátní ikoně
červeného kohouta přidáváme též
speciální ikonu (dopravní značku
– výstražný kříž pro železniční
přejezd jednokolejný). Takových
nehod totiž neubývá, ale naopak
přibývá. V naší republice jsou
tisícovky železničních přejezdů,
na kterých každoročně zahynou
desítky osob. V drtivé většině
jsou viníky účastníci silničního
provozu, kteří vjedou na přejezd
v době, kdy to zákon zakazuje.
Riskantní chování řidičů automobilů potvrzuje i dlouhodobá
statistika Drážní inspekce. Drážní inspekce usiluje o to, aby co

největší množství těchto přejezdů
bylo doplněno závorami. Tento
způsob řešení úrovňového křížení
silnice a dráhy se z dlouhodobého
hlediska jeví jako nejméně rizikový. Velmi nebezpečné jsou i střety
osobních vlaků s nákladními automobily, kdy dochází k vykolejení
a ke zranění cestujících ve vlacích.
Statistiky jsou neúprosné: Každá
pátá nehoda na železničním přejezdu končí úmrtím člověka. Nejhorší
následky ale mívají střety vlaku
s člověkem, lidé při nich umírají
v 77 procentech případů. V normální situaci je prevence takových
nehod jednoduchá: Respektovat
dopravní značky, signalizaci, raději
dvakrát se podívat doleva, doprava,
teprve potom jet, šlápnout na pedál
či do pedálů, zatáhnout za rukověť
plynu, vykročit…

Motocyklista střetnutí
s vlakem nepřežil

Začátek července byl ve znamení
komplikovaného zásahu na území
hlavního města. Krajské operační
a informační středisko HZS hl. m.
Prahy hasiče ze 3 stanic do ulice
Strojnická v Praze 7 k požáru bytu
obytného domu. Operační středisko
získalo první hlášení o požáru zprostředkovaně, ale na tísňovou linku
následovala další volání, ze kterých
bylo zjištěno, že požáru předcházel
výbuch a v domě se nachází jedna
imobilní osoba a několik osob je
kvůli zakouřeným chodbám uvězněno ve svých bytech. První jednotka byla na místě během 2 minut
a velitel zásahu si na místo povolal

další posilové jednotky. Požárem
byly zasaženy 2 byty ve 2 vchodech.
To bylo způsobeno propadem příčky
a rozšířením do další bytové jednotky. Z toho důvodu začala evakuace
a záchrana osob z obou vchodů pomocí vyváděcích masek a výškové
techniky. Oba objekty byly odpojeny od elektrické energie a plynu
ve spolupráci s pracovníky elektrárenské a plynárenské pohotovosti.
Byl vyhlášen 2. stupeň požárního
poplachu z důvodu počtu nasazených jednotek. Zásah byl rozdělen
na 3 úseky a zasahovali zde hasiči
ze 6 pražských stanic, jednotka
HÚOPH a jednotka HZSp Správy
železnic, chemická služba z Petřin
kvůli výměně tlakových lahví
v dýchacích přístrojích a psycholog
HZS hl. m. Prahy. Byl povolán také
evakuační autobus.. Pod částečnou
kontrolou měli hasiči plameny po
30 minutách od příjezdu na místo.
Požárem byla narušena také statika

domu, proto byl na místo přivolán
statik, se kterým hasiči objekty
zkontrolovali. Ten zjistil, že statika
není narušena a lidé se postupně
mohlivracet do svých bytů, mimo
těch nejvíce zasazených požárem
a zplodinami. Poté byl objekt zkontrolován ještě ve spolupráci s pyro-

V domově seniorů hořelo

V sobotu 4. července v 17:16
hodin nahlásil personál domova seniorů na Tyršově náměstí v Unhošti
nedaleko Kladna, že se aktivoval
požární hlásič a na chodbě se objevil
kouř. Operační důstojník na místo
obratem vyslal profesionální hasiče
ze stanice Kladno s velitelem čety,
dvěma cisternami a výškovou technikou a další dvě cisterny jednotek
sboru dobrovolných hasičů obcí
Unhošť a Braškov. Hasiči v dýchací
technice hned po příjezdu rozvinuli
dopravní vedení a jedním vodním
proudem zahájili zásah. Velitel
upřesnil, že jde o intenzivní požár
v prostoru kadeřnictví a vstupní
chodby s recepcí. Zplodiny hoření se

ventilací rozšířily do čtyřpodlažní
části domova seniorů. Hasiči společně s personálem, příslušníky Policie
ČR a strážníky městské policie
evakuovali 87 seniorů. V průběhu
zásahu byla povolána zdravotnická
záchranná služba pro jednu ženu,
které se přitížilo. Ve spolupráci se
správcem objektu byl uzavřen přívod inženýrských sítí. Hasiči měli
za necelou půlhodinu od nahlášení
události plameny pod kontrolou.
K odvětrání kouře z objektu byla
nasazena přetlaková ventilace. Pro
snížení sekundárních škod byla
hasební voda odsáta speciálním
průmyslovým vysavačem. Po 18.
hodině se senioři mohli začít vracet

do svých pokojů. Po nezbytný čas
musely být z bezpečnostních důvodů uzavřeny komunikace v okolí objektu. Před 20. hodinou byl domov
seniorů předán ředitelce a všechny
jednotky se vrátily na základny.
K události vyjel nejen územní, ale
také krajský vyšetřovatel příčin
požárů. Společně vyčíslili škodu na
dva miliony korun, hasiči včasným
zásahem uchránili hodnoty za deset
milionů. Příčina vzniku požáru
zůstává v šetření. Zálohu stanice
HZS Kladno pro případ souběžné
mimořádné události zajistili dobrovolní hasiči obce Žilina.
kpt. Ing. Jaroslav Gabriel,
HZS Středočeského kraje

Záchrana osmnácti osob z hořícího domu
Osmnáct osob, včetně jednoho
dítěte, kočky a psa bylo na přelomu
června a července evakuováno
v Brně, kde došlo k požáru bytu
v rámci bytového domu. Celý
dům byl silně zakouřen. Ze zprávy
Davida Jirouše (HZS JmK): Byt

V první polovině července zasahovali hasiči u tragické dopravní
nehody na železničním přejezdu
v Odrách na Novojičínsku, kde
se střetl motocyklista s osobním
vlakem. Operační středisko k události vyslalo hasiče ze stanice HZS
MSK v Bílovci, dobrovolnou jednotku města Odry a rovněž podnikovou hasičskou jednotku Správy
železnic. Motorkář utrpěl zranění

neslučitelná se životem, lékař
konstatoval smrt na místě. Hasiči
poskytli pro potřeby zdravotníků a
policistů skládací mobilní zástěnu
a provedli protipožární opatření
na motocyklu. Zároveň jej zajistili
proti úniku provozních kapalin. Ve
vlaku cestovalo 20 osob, nikdo z
nich nebyl zraněn.

nasadit vyváděcí masky, aby se
nenadýchali zplodin hoření. Osm
obyvatel domu, kteří se před kouřem ukrývali na balkonech, jsme
zachránili pomocí automobilového žebříku. Pro obyvatele domu
přistavil Dopravní podnik města
Brna autobus. Zde mohli najít
dočasné útočiště. Ubytování na
další dny řešili zástupci městské
části. Z hořícího bytu jsme vynesli i kočku, která již nedýchala.
Poskytli jsme jí improvizovanou
kyslíkovou terapii. Po několika
minutách kočka nabyla vědomí.
Předpokládaná škoda způsobená
požárem je minimálně jeden milion korun. Příčinou vzniku požáru
byla velmi pravděpodobně technická závada na elektroinstalaci.

HZS Moravskoslezského kraje

HZS Jihomoravského kraje

Požár vratislavického pivovaru

Letošní léto znamenalo i požár
sladovny pivovaru ve Vratislavicích nad Nisou. Na místo události
byly okamžitě vyslány jednotky 2.
stupně požární poplachu. Průzkumem místa zásahu bylo zjištěno,

hořel v prvním patře čtyřpodlažní
bytovky. Celý jeden pokoj byl
v plamenech, na likvidaci jsme
nasadili jeden vodní proud. Ze
zakouřeného domu jsme zachránili 18 osob. Deset jsme vyvedli
po schodišti. Museli jsme jim

že požárem bylo zasažené 4. NP
a střešní konstrukce. Postupně se
však požár rozšířil také do 3.NP
a zároveň i střechou ven. Z důvodu
nutnosti zásahu v dýchací technice
si velitel zásahu na místo povolal

i technický automobil s chemickou
výbavou pro doplňování tlakových
lahví ze stanice Liberec. Hasební
zásah byl veden třemi útočnými
proudy, a to vnitřkem objektu
a zároveň pomocí dvou kusů výškové techniky zvenku. Na místě
události zasahovalo celkem 10
jednotek hasičů s počtem přibližně
15ks mobilní požární techniky.
Kvůli odvětrání prostor objektu
a vysoké teplotě pod střechou jednotky rozebraly střešní konstrukci
a dohašovaly ohniska požár u.
Během zásahu došlo k lehčímu
zranění dvou zasahujících hasičů.
Příčinou požáru byla závada na
elektroinstalaci. Předběžná výše
škody byla majitelem odhadnuta
na 4 mil. Kč.
dle zprávy
por. Bc. Lucie Hložkové
tisková mluvčí
HZS Libereckého kraje
Foto: HZS Libereckého kraje

Zásah v hnědouhelném lomu

Hasiči nedávno zasahovali u požáru v hnědouhelném lomu Jiří
u Vintířova. Plameny zasáhly pohonnou jednotku a na místě byly
potřeba především cisterny s velkou
zásobou hasební vody. Za necelou hodinu měli hasiči požár pod
kontrolou. Bylo však nutné dále
dochlazovat a vyhledávat skrytá
ohniska. Příčina požáru je v šetření,

prvotní odhad způsobené škody je
10 milionů korun. Zasahující jednotky: HZSp SUAS Vřesová (CAS
30 T815-7, CAS 20 T815). HZS
Sokolov (CAS 20 Scania, CAS 30
T815-7). HZS CHZ Sokolov (CAS
24 Scania), HZS Karlovy Vary
(CAS 30 T815-7). JSDH Vintířov
(CAS 30 Scania).
HZS Karlovarského kraje

technikem Policie ČR. Z objektu
bylo evakuováno celkem 22 osob,
40 osob bylo zachráněno, 15 osob si
převzala do péče ZZS HMP a jedna
osoba požár bohužel nepřežila. Ve
spolupráci s Policií ČR probíhá
šetření příčiny požáru.
HZS hl. m. Prahy

TELEGRAFICKY
Požár plynu

Čtyři hasičské jednotky vyjely
počátkem července k požáru plynu
unikajícího z narušeného potrubí
ve výkopu v Kollárově ulici ve
Varnsdorfu – Pod Špičákem. Hasiči
zajistili místo události a ochlazovali okolí. Na místo byli povoláni
plynaři. Zdravotnická záchranná
služba ošetřila dělníka popáleného
na ruce. HZS Ústeckého kraje
Foto: Michal Šafus

Vlak narazil
do návěstidla

Několik profesionálních a dobrovolných jednotek zasahovalo
v červenci u železniční vlakové
nehody, kdy souprava osobního
vlaku narazila do železničního návěstidla v Prosenicích. Celá situace
se odehrála bez zranění, ve vlaku
cestovalo zhruba 150 osob.
zdroj twitter
HZS Olomouckého kraje

Požár přístřešku
s barely

Dvě jednotky hasičů, profesionální a dobrovolné z Jaroměře,
zasahovaly na začátku července
u požáru přístřešku s barely v areálu jedné firmy v Tyršově ulici
v části Josefov. Hasiči se soustředili
nejen na samotnou likvidaci požáru
přístřešku, ale ochlazovali také
vedlejší halu, kde byly uskladněny
další látky. Požár měly jednotky
rychle pod kontrolou. Příčina vzniku požáru je předmětem vyšetřování, škoda byla předběžně vyčíslena
asi na 50 tisíc korun. Uchráněné
hodnoty představují asi 200 tisíc
korun.
Martina Götzová
tisková mluvčí
HZS Královéhradeckého kraje

Síla vody
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Tsunami
Otázce živelních katastrof se v Hasičských novinách pravidelně věnujeme.
Nevynechali jsme ani obří vlny tsunami. Zmiňovali jsme se o nich v souvislosti
se zemětřesením, které katastroficky poničilo portugalský Lisabon v roce 1755.
Nyní se podíváme na fenomén tsunami podrobněji. Zejména se zaměříme
na zodpovězení otázky, zda vlny tsunami hrozí i ve vnitrozemských státech
Evropy včetně České republiky.
Evropská tsunami

Nejprve špetka školometské
teorie. Výraz tsunami vznikl spojením japonských slov tsu (přístav)
a nami (vlna). Jedná se o dlouhou
vlnu, která je na volném moři
takřka nepostřehnutelná. Ačkoli je
vlnová délka tsunami i 300 kilometrů, výška vlny na volném moři je
maximálně 1,5 metru. Jakmile se
však taková vlna velkou rychlostí
(několika set kilometrů za hodinu)
přiblíží k pobřeží a „narazí na dno“,
její výška dramaticky roste. Obrovská vlna pak udeří na pobřeží silou
apokalyptické vodní pěsti. Pustoší
pobřeží a zabíjí. Vznik tsunami si
spojujeme především ze vzdálenými
oblastmi Pacifiku a dalšími exotickými lokalitami. Ničivé vlny však
v blízké i vzdálené historii pustošily
také Evropu. O tsunami v Portugalsku jsme se již zmínili. Dodejme
k tomuto výčtu i tsunami, které
postihlo Dubrovnik v Jaderském
moři v roce 1667. Nelze vynechat
ani informaci o výbuchu sopky na
řeckém ostrově Théra okolo roku
1540 před naším letopočtem. Obrovská vlna se prohnala Egejským
mořem a znamenala počátek zániku
pro vyspělou civilizaci na ostrově
Kréta. Už je to dávno, mávnete
možná rukou. Dobrá, posuňme se na
časové ose blíže k naší současnosti.
V roce 1901 vznikla tsunami (jako
následek zemětřesení) i v Černém
moři v oblasti města Balčik. Na pobřeží tehdy zaútočily vlny o výšce
až šest metrů. Tsunami postihlo
rovněž pobřeží Albánie v závěru
19. století. Velké materiální škody
a vysoké počty obětí zaznamenalo
zemětřesení a vlna tsunami v italské
Kalábrii (Středozemní moře) v roce

1905. Zpátky do antiky… I legenda
o Atlantidě je možná jen reflexe vln
tsunami, které smetly ze souše řecké
město Helike ve 4. století před naším
letopočtem.

Obří vlny pod Alpami

Hrozí vlny tsunami i ve vnitrozemí Evropy? Odpověď zní: ano.
Důkazem jsou nejen historické
události, ale i výsledky současného
vědeckého bádání. Vlny tsunami
totiž může na rozlehlé vodní ploše
(lhostejno, zda se jedná o moře
nebo velké jezero či přehradní
nádrž) iniciovat nejen zemětřesení,
ale i rozsáhlý sesuv půdy. Těmito
podmínkami a premisami disponuje i evropský kontinent. V roce
1601 došlo v oblasti Lucernského
jezera (dnešní Švýcarsko) k zemětřesení, které mělo za následek
velké sesuvy půdy. Vlny tsunami
o výšce čtyř metrů tehdy zabily 8
lidí. Ještě větší katastrofa se však
u tohoto poklidného horského
jezera odehrála v roce 563. Vlny
tsunami dosahovaly výšky přes
10 metrů. Odborníci se seriózně
zabývají i možným vznikem vln
tsunami na jedné z největších vnitrozemských vodních ploch v západní části Evropy – Ženevském
jezeře. Záznamy totiž ukazují, že
zemětřesení v roce 563 zasáhlo

Průzkum Ženevského jezera má napomoci odhalit rizika vzniku tsunami.

nejen Lucernské, ale i Ženevské
jezero. Vlny tsunami v lokalitě
dnešní Ženev y měly v ýšk u 8
metrů, v Lausanne v severní části
jezera však dosáhly výšky až 12
metrů. Tsunami se na Ženevském
jezeře vytvořilo nejen z důvodů
zemětřesení, ale jeho ničivá síla
byla násobena i sesuvem části hory
Le Grammont do jezerních vod.

Přehrady a jezera

Nejznámější případ vln tsunami
ve vnitrozemí Evropy má jméno
Vajont. Jednalo se o přehradu v severní Itálii (přibližně 100 kilometrů
severně od Benátek) dokončenou
v roce 1961 na stejnojmenné řece.
Sesuv půdy do vod přehrady v roce
1963 dal vzniknout obrovské vlně,
jejíž čelo se zvedlo až do neuvěřitelné výšky 70 metrů! V městečku
Longarone a v několika dalších vesnicích zahynulo více než 2000 lidí.
Hráz přehrady zůstala při katastrofě
neporušená a je stále k vidění jako
memento podcenění síly, kterou
v sobě skrývá masa vody. Prázdná
přehrada, která je stále z velké části
zasypaná zeminou, byla otevřena
návštěvníkům až v roce 2002. Varování tragédie přehrady Vajont se
objeví vždy, když hrozí nebezpečí
tsunami ze strany velké přehrady.
Než se vydáme za tsunami do Čes-

Hráz italské přehrady Vajont

Na Michigenském jezeře hrozí i tzv.
meteotsunami.

ké republiky, vydejme se přeci jen
do světa pro některé další případy,
které, naštěstí, skončily pouze ve
stádiu reálné hrozby. V roce 2018
bylo v Kolumbii evakuováno více
než 9 000 lidí, když hrozilo protržení hráze na budované přehradě
na řece Cauca. Krize byla navíc
prohloubena několika sesuvy půdy.
Černý scénář známý z přehrady
Vajont však nenastal. V ohrožení
se ocitla v roce 2016 i přehrada
Mosul na řece Tigris v Íráku. Zde
však nehrozila jen příroda či rizika
špatného technického stavu tohoto
vodního díla, ale i příslušníci Islámského státu.
Experti varovali, že pokud by
se přehrada protrhla (například
následkem teroristického útoku)
ničivá vlna podobná tsunami by ve
městech podél Tigridu usmrtila více
než 1 milion lidí. Ušetřen by nebyl
ani Bagdád, kam by vlna dorazila
za tři dny. Kontrolu nad přehradou
v Mosulu, čtvrtou největší na Blízkém východě (její provoz byl zahájen v roce 1986) později převzaly
kurdské síly. Posuňme se na mapě
světa na severoamerický kontinent
a konstatujme, že vnitrozemská
tsunami, skutečná i hrozící, jsou
známa i obyvatelům Spojených
států amerických. Tento jev byl vícekrát zaznamenán v lokalitě Roos-

Přehrada Mosul v Íráku.

Animace protržení hráze přehrady na řece Bílá Desná v roce 1916.

eveltova jezera ve státě Washington.
Například v roce 2009 zde do jezera
spadla část svahu a vyvolala malé
tsunami, které poničilo zakotvené
lodě a rekreační objekty v blízkosti
jezerních břehů. Tsunami hrozí
také na jezeře Tahoe v Kalifornii.
Tsunami v jezerních vodách je též
oblíbeným tématem zpravodajství
z okolí Michigenského jezera (jezera v systému tzv. Velkých jezer na
severu USA). Zde se ovšem jedná
o tzv. meteotsunami, což je přírodní
jev podobný klasickému tsunami.
Je způsobován kolísavým tlakem
vzduchu a funguje na principu
rezonance a fyzikálního kmitání.

Zvláštní povodně

Zpátky v Čechách, na Moravě či
Slezsku. Úleva, že u nás tsunami
nehrozí. Bohužel, i naše země má
v historii událost, která je někdy
jmenována jako „tsunami“. Na jejím
počátku však nebylo zemětřesení,
ani sesuv velkého množství půdy
do rozsáhlé vodné plochy. Jedná se
o tragickou událost protržení hráze
přehrady na řece Bílá Desná v Jizerských horách. Připomínkou, která
tuto tragickou událost z roku 1916
přenáší do naší současnosti, je tzv.
šoupátková věž, která zde byla zachována jako památník. V roce 1996
byl celý areál prohlášen za kulturní
památku. Voda z přehrady smetla
18. září 1916 část obce Desná.
Bilance byla tragická: 59 mrtvých.
Protržení přehrad není klasickým
„tsunami“, proto jej v tomto případě ponecháme v uvozovkách, byť

se u článků o této události výraz
„tsunami“ často objevuje. Tento
„úder vody“ patří do kategorie tzv.
zvláštních povodní. V naší paměti
jsou „zvláštní povodně“ zapsané
černými literami především z roku
2002, kdy se protrhly hráze řady
rybníků.

Epilog

V úvodu článku jsme si položili
dílčí otázku, zda může tsunami
vzniknout i v České republice. Především si musíme ujasnit příčiny
vzniku tsunami, které platí pro moře
i velké vnitrozemské vodní plochy:
seismická činnost, sopečná činnost,
sesuv půdy, klimatické faktory
(meteotsunami), pád meteoritu…
U nejčastější příčiny – seismické
činnosti, musí být splněna konkrétní
kritéria. Patří mezi ně například zemětřesení alespoň střední velikosti
těsně pod jezerním dnem. I na území naší republiky může zemětřesení
nastat. Sopečná činnost? V roce
2005 upozornili němečtí vědci na
stoupající magmatickou aktivitu
v oblasti Chebské pánve. Mrazení
v zádech a obava s tsunami na některé naší přehradě? Žádný strach,
oproti obyvatelům jiných zemí
můžeme spát klidně. Pokrok ve
vědeckém bádání, změny klimatu či
historická zkušenost však varují, že
dlouhé spaní „na vavřínech“ často
vede sice k bdělému, leč lehkomyslnému stavu.
Připravil Mirek Brát
Foto: wiki, flickr, youtube,
geotech.hr, freep.com, jizerky.cz
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Dovolenkové statistiky i dobré preventivní rady
Během loňského léta (od 1. července do 31. srpna 2019) zasahovali
hasiči u požáru v domácnostech
ve 377 případech. Tyto požáry si
vyžádaly 7 lidských životů, což je
nejvíc za posledních 10 let. 86 osob
bylo zraněno. Požáry v domácnostech způsobily jen za tyto dva letní
měsíce škodu přes 86 miliónů Kč,
což je opět nejvíc za posledních 10
let. Evakuováno nebo zachráněno
muselo být kvůli těmto požárům
478 osob. Základní doporučení
před odjezdem na dovolenou:
Když na delší dobu opouštíte byt,
tak zkontrolujte, zda jsou vypnuty
všechny elektrické spotřebiče
a zhasnuta všechna světla. Všechny
spotřebiče, které nemusí být zapojeny, odpojte ze zásuvek. Nikdy
nenechávejte spotřebiče v tzv.
pohotovostním režimu. Televizory

odpojte od antény. Doporučuje se
vypnutí jističů pro světelný a zásuvkový okruh, ochráníte tak váš
majetek před poškozením v případě
úderu blesku nebo prudkého výkyvu napětí v síti. Zavřete všechna
okna i dveře. Prudký déšť může
způsobit škody nejen ve vašem
bytě, ale může dojít i k protečení

vody k sousedům. Silný vítr může
způsobit rozbití skel v oknech.
Na balkonech, terasách a zahradách nenechávejte volně položené
předměty, zahradní nábytek, kusy
plechu či květinové truhlíky, které
by mohly při silném větru spadnout
či odletět a někoho zranit. Pro zamezení havárie, např. v důsledku
prasklé hadice u pračky či umyvadla, doporučujeme uzavřít přívod
vody do bytu. Pro případ, že by
v době vaší nepřítomnosti přeci jen
došlo k nějaké nemilé nehodě, tak
je dobré se domluvit se sousedem či
známým a nechat u něj svůj aktuální kontakt a rezervní klíče. Hasiči
tak budou moci rychleji zasáhnout
a nebudou se muset dovnitř bytu
dostávat násilím. Statisticky nejčastěji se na vzniku požárů podílí
lidská nedbalost (loni přes prázd-

niny bylo takto způsobeno 1006
požárů) a technické závady (celkem
1 018 požárů v době loňských
prázdnin). V době školních prázdnin je nutné připomenout i nebezpečí her dětí se zápalkami a ohněm.
Tyto hry způsobily během letních
prázdnin v roce 2019 28 požárů se
škodou přes jeden milion korun.
Děti nemohou posoudit následky
svého jednání a dospělí jsou ze
zákona povinni dbát, aby jejich děti
svým jednáním nezpůsobily požár.
Post scriptum od Hasičských novin:
A když už na dovolené jste, vždy pomůže
(doma i v okolní Evropě) tísňová linka 112.

dle zprávy
pplk. Mgr. Nicole Studené,
tiskové mluvčí MV–generální
ředitelství HZS ČR

Kaleidoskop zajímavostí

OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM
I ve Slovenské republice se těší oblibě literární či výtvarné soutěže
s hasičskou tématikou. Příkladem byla Celoslovenská soutěž dětí ve výtvarném a literárním projevu pro školní rok 2019/2020. Soutěž společně
vyhlásili generální sekretář Dobrovolné požární ochrany Slovenské
republiky a prezident Hasičského a záchranného sboru Slovenské republiky. Jednalo se již o 17. ročník soutěže. Tématem pro aktuální ročník
byla záchrana osob z vodní hladiny. Soutěžilo se ve třech kategoriích:
mateřské školy, základní školy prvního stupně (1.–4. ročník), základní
školy druhého stupně (5.–9. ročník). Celoslovenská soutěž byla organizována jako postupová z územních kol, které vyhlásily územní organizace
DPO SR ve spolupráci s okresními ředitelstvími HaZZ. Výsledky soutěže
byly zveřejněny v časopise Požárník a na internetové stránce DPO SR.
Slavnostní předání cen nejlepším autorům se uskutečnilo před prázdninami pod záštitou generálního sekretáře DPO SR a prezidenta HaZZ.
Slovenským dětem to skvěle píše i kreslí. Snad se na nás naši slovenští
kolegové nebudou zlobit, když otiskneme jeden příklad: Je jím obrázek,
jehož autorkou je Soňa Feketeová, ZŠ a MŠ Modrý Kameň (Úzo DPO
SR Velký Krtíš). Získal 1. cenu ve výtvarné části soutěže ve věkové
kategorii III. (2. stupeň základních škol)
Zdroj: www.dposr.sk

Profesionální i dobrovolné jednotky procvičovaly
plnění hasičského letadla
Na Letišti Mnichovo Hradiště
proběhla praktická odborná příprava ve spolupráci s Leteckou
hasičskou službou. Námětem výcviku bylo plnění letecké techniky
hasební látkou a shozy hasební
látky. Uvedeného výcviku se zúčastnilo přibližně padesát hasičů
z územního odboru Mladá Boleslav
a vybraných jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v rámci hasebního obvodu letiště. Po seznámení
se systémem plnění letadla An–2,
které na palubě disponuje nádrží
o objemu 1 500 litrů, a nezbytnými
bezpečnostními zásadami násle-

doval samotný praktický výcvik.
I když deštivé počasí hasičům příliš
nepřálo, tak si příslušníci HZS
i členové jednotek SDH obcí několikrát vyzkoušeli plnění letadla
a viděli samotné provedení shozů.
Jednotky Hasičského záchranného
sboru ČR spolupracují s Leteckou
hasičskou službou především v letním období při likvidaci rozsáhlých
lesních požárů v náročném terénu,
který je nepřístupný pro běžnou
zásahovou techniku.
mjr. Ing. Zdeněk Bidzilia,
vedoucí pracoviště IZS
a služeb ÚO Mladá Boleslav

Výcvik
Soutěž „Společně proti Covidu“, aneb společně to zvládneme“
kladenských
lezců

První prázdninový den se kladenští hasiči podívali na svět
skutečně z výšky. Proběhla totiž
pravidelná odborná příprava hasičů lezců, kteří jsou předurčeni
pro práci ve výšce a nad volnou
hloubkou. Výcvik probíhal na 118
metrů vysokém komíně, který je
v majetku Teplárny Kladno, která
je součástí skupiny Sev.en Energy.
Komín je nepoužívaný a je mimo
areál elektrárny. Hasiči spolupracují s teplárnou dlouhodobě,
v minulosti například při cvičení
Blackout 2018. Kladenští lezci na
místě procvičovali záchranu visící
osoby, poskytování první pomoci,
sebejištění, sebezáchranu, používání různé lanové techniky, postupové jištění a práci s transportní
vanou. Hasiči tak měli možnost
procvičit různé záchranné techniky a způsoby, kterými zvyšují
svoji odbornou přípravu a nabyté
zkušenosti mohou pak zúročit při
skutečných zásazích.
Text a foto HZS SK

V č e r v nu se u sk ut e č n i la
v okrese Ústí nad Labem soutěž „Společně proti covidu aneb
Spolecně to zvládneme“ pro kategorii starší 18 let. Na tříčlenná
družstva čekal nelehký netradiční
úkol. Každá hlídka dostala mapku
a v ní vymezený prostor, ve kte-

rém má najít bez fáborků a bez
zakreslení do mapy 8 stanovišť
a ty splnit. Zakázán byl na trati
běh. Startovalo se běžným způsobem… po 5 minutách. Disciplíny,
se kterými se závodníci museli
poprat: hasičský kuželník, signalizace, střelba ze vzduchovky, tajná
disciplína – džberová stříkačka,
topografické značky, určování
věcných prostředků PO poslepu,vázání uzlů, zdravověda. Celkem
se akce zúčastnilo 14 družstev
z 8 SDH. Zúčastněná SDH: Božtěšice, Libouchec, Chabařovice,
Neštěmice, Chlumec, Petrovice,
Chuderov, Stebno. Nejnižší čas na
trati nakonec byl 36:18 a nejdelší
65:18. Celkem bylo možné získat
53 bodů. Jak to všechno dopadlo?
1. místo Stebno, startovní číslo
1, celkem 50 bodů, čas 39:36.

2. místo Božtěšice, startovní
číslo 15, celkem 48 bodů, čas 40:10.
3. místo Libouchec, startovní
číslo 11, celkem 48 bodů, čas
60:02.

Velké poděkování patří celému
týmu, který soutěž připravil. Organizační tým: Tomáš Mikšovský,
David Vorlíček, Šárka Brettschneiderová.

Startér: Jana Karásková.
Zpracování výsledků: Martina
Crháková.
Disciplíny: hasičský kuželník
– René Lacina, signalizace – František Štrébl, střelba ze vzduchovky
– Dušan Slávka, tajná disciplína
(džberová stříkačka) – Hanka Hůlková, topografie – Jana Judytková,
určování věcných prostředků PO
poslepu – Jiří Hladík, vázání uzlů
– Dana Slavková, zdravověda
– Zdeněk Vacek.
Děkujeme velice všem, kteří
v této nelehké době přijeli změřit
své síly a užít si společně pěkný
den. Velké díky všem, kteří přiložili ruku k dílu, bez nich by se ta
akce opravdu nepovedla.
Martina Crháková,
členka KORM a náměstkyně
starosty OSH Ústí nad Labem

Moravská liga TFA je i osvětou o dárcovství kostní dřeně
V červnu odstartoval závodem
TFA v Trpíně 4. ročník série závodů
v disciplínách TFA s názvem Moravská liga TFA. První závod měl
původně proběhnout už 19. dubna
v Podolí, avšak okolnosti a opatření
spojená s pandemií koronaviru nás
donutila začátek sezóny odložit.
Žádný ze závodů jsme ale nerušili,
pouze jsme je přesunuli do podzimní části sezóny. Čas navíc, který
jsme měli, jsme věnovali intenzívní
práci na zlepšení organizace jednotlivých závodů a zavádění novinek.
Také se nám podařilo rozšířit řady
sponzorů a partnerů Ligy, jejichž
podpora zajisté přispěje ke zvýšení
kvality závodů, za což jim tímto
děkujeme. Mimo to jsme také navázali na charitativní činnost ML
TFA z minulých let, kterou je osvěta
o dárcovství kostní dřeně a sbírka
hraček pro pacienty dětské onkologie, a posunuli ji zase o kousek dále.
V době, kdy se zprávy ve světě točí
převážně kolem nemoci způsobené

koronavirem, nesmíme a ani nechceme zapomínat na to, že všude
jsou lidé všech věkových kategorií,
které trápí spousta dalších nemocí,
jež ze světa jen tak nevymizely.
ML TFA dlouhodobě podporuje
boj s jednou z těch nejzákeřnějších
a snaží se ho ulehčit hlavně dětským
pacientům. Proto jsme letos navázali spolupráci s Nadačním fondem

dětské onkologie Krtek a založili
transparentní účet, na který budeme
po celý rok shromažďovat dobrovolné příspěvky, abychom mohli výtěžek věnovat Krtkovi. NFDO Krtek
má za cíl rozšiřovat možnosti léčby
a zabezpečovat komplexní podporu
péče o onkologicky nemocné děti na
Klinice dětské onkologie FN Brno,
kam pravidelně vozíme hračky vy-

brané ve sbírce na našich závodech.
Více informací najdete na http://
krtek-nf.cz . Zapojit se můžete i Vy!
Jak? Možností je několik. Pokud
jste zdraví a je vám mezi 18 a 35
lety, můžete se zapsat do Českého
národního registru dárců dřeně
a dát tak někomu šanci na nový
a plnohodnotný život. Informace
o možnostech dárcovství kostní
dřeně najdete na webu www.kostnidren.cz. Dále můžete na jakýkoliv
ze závodů přinést hračky, dětské
knížky nebo pyžámka. Několikrát
do roka navštěvujeme Kliniku dětské onkologie Fakultní nemocnice
Brno a dětským pacientům hračky
předáváme. Dalším místem, kam
putují vybrané hračky, je pak Dětské
centrum rodinného typu Chovánek. A na závěr, svůj dobrovolný
finanční příspěvek můžete poslat
na transparentní účet Moravské ligy
TFA, číslo účtu je: 2601773032/2010
Přispět lze samozřejmě jednorázově, ale i trvalým příkazem na menší

částky. Jsme si vědomi, že nás čeká
nelehké období a o to srdečněji
děkujeme za každý Váš příspěvek.
Za tým organizátorů
ML TFA Veronika Kadlecová
Foto: mltfa.cz
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Kaleidoskop zajímavostí

Dobrovolní hasiči převzali ocenění od ministra vnitra
Dobrovolní hasiči převzali
v úterý 30. června od ministra vnitra Jana Hamáčka ocenění za jejich
čas, odvahu a odhodlání pomáhat
v době nouzového stavu. Ocenění
převzal náměstek SH ČMS Lubomír Janeba. Přítomen jednání
byl genpor. Ing. Drahoslav Ryba.
V rámci krátkého neformálního
setkání náměstek Janeba pohovořil s panem ministrem o dalších
oblastech budoucí spolupráce.
Informoval oba přítomné o změně
termínu VI. sjezdu SH ČMS (12.
prosince 2020), dále podotkl, že
je nutné v budoucnu pracovat i se
řadovými členy sborů dobrovolných hasičů, protože jejich úloha

záplavy bohužel poznamenaly
i náš okres a naši hasiči z JSDH
Dašice pracovali ve dne v noci,
čerpali, pytlovali a zachraňovali
okolní obce. My ostatní z SDH
jsme i v této ztížené situaci řešili

Loňským patronem týmu hasičů z Dašic byl hendikepovaný Patrik Šimánek.

HASIČI NA SÍTI XIV.
Stránky SDH Rumburk
www.hasicirumburk.cz

byla během nouzového stavu zcela
nezastupitelná. V řadě měst a obcí
pomáhali členům jednotek a podíleli se na mnohé potřebné činnosti.
Dále neopomněl zmínit aktivitu
s názvem Společník, kterou Rada
mládeže SH ČMS připravovala
pro mladé hasiče po dobu 60 dnů
během nouzového stavu. Rovněž
pan náměstek připomněl důležitost
změny zákona o státních symbolech. Pan ministr vnitra přislíbil, že
se těmito záležitostmi bude zabývat
a vyslovil naději, že by toto mohlo
být do VI. sjezdu legislativně
ošetřeno.
Mgr. Irena Špačková,
tisková mluvčí SH ČMS

Hasiči z Dašic závodí „pro Matěje“. Pomozte i Vy!
Hasiči z Dašic pomáhají vždy
a všude I v letošním roce, který
je poznamenán i lokálními záplavami, se část našeho SDH účastní
benefičního „závodu“ Metrostav
Handy Cyklo Maraton. Červnové
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problémy jak a kde sehnat peníze
na „závod“ pro našeho patrona
a mladého koleg u z blízkého
SDH Rokytno Matěje Vrbatu,
který v loňském létě utrpěl těžkou
nehodu a je upoután na lůžko.
Metrostav Handy Cyklo Maraton
je non-stop závod na 2 222 km,
který musíme zvládnout za 111
hodin. Jedeme v kategorii osmičlenných týmů, jako předchozí
roky se jmenujeme „Spinálníček
Cyklo team“. Letošní ročník se
uskuteční 28. července až 1. srpna
2020. Tématem roku 2020 jsou
hrady a zámky, projede se všech
14 krajů a v každém se „navštíví“
jeden hrad a jeden zámek. Tento
projekt aktivně pomáhá zapojovat osoby s tělesným postižením,
v každém týmu musí být jeden
handikepovaný jezdec, který musí
zdolat minimálně 100 km. Hlavním cílem této akce je finanční
podpora patrona týmu, kterým
bývá osoba, kterou postihla těžká
životní situace (úraz, vážná ne-

moc), v našem případě jde o níže
zmíněného Matěje. Pro letošní je
náš patron již zmíněný Matěj Vrbata, je mu šestnáct let. Žije pár kilometrů od Dašic, v obci Rokytno.
V srpnu 2019 měl vážnou nehodu
na motorce, po které utrpěl těžká
zranění, nyní je upoután na lůžko.
Před nehodou byl Matěj u dobrovolných hasičů, rád maloval, fotil
a natáčel videa.
Vý těžek ze sbírk y pomů že
Matějovi k návratu do běžného
života, konkrétně je to na rehabilitace, kompenzační pomůcky
a příspěvek na nákup speciálně
upraveného osobního automobilu.
Mezi naše hlavní sponzory patří
Město Dašice, INELSEV ENERGIE, Tomáš Koubek a mnoho
dalších. Přidejte se k nim, budeme
rádi za každou korunu, kterou pomůžete Matějovi. Příspěvky můžete posílat na transparentní účet
Spinálníčku 2901376573/2010, do
poznámky „pro Matěje“.

V naší pravidelné rubrice se věnujeme náhodně vybraným webovým
prezentacím sborů dobrovolných hasičů. Tentokráte vás zavedeme do
města Rumburka v Ústeckém kraji, sídla, které proslavila například
vojenská vzpoura 7. pěšího pluku v roce 1918. Nezaměříme se však
na dějiny vojenství, ale na oficiální webové stránky tamního sboru
dobrovolných hasičů. Umístěny jsou na srozumitelné doméně, výstižný
a chvályhodný je rovněž jejich obsah a použitá grafika. V prvé řadě
je třeba ocenit pravidelnou aktualizaci webu. Tím je tato prezentace
zcela rovnocenná i aktualitám ze života rumburských dobrovolných
hasičů na sítích Facebook či Youtube. Ostatně, webové stránky mají
podtitul: Zprávy o požárním dění v Rumburku a okolí. Obsah úvodní
strany nabízí nahlédnutí do „hlubších“ vrstev webu prostřednictvím
horizontální i vertikální lišty s dalšími odkazy. Nechybí zde popis
historie sboru, jehož kořeny sahají až do roku 1858. Mužstvo poprvé
nastoupilo v uniformě dne 18.8.1858 v den narozenin císaře Františka
Josefa I. Velkou slávu si rumburský sbor odbyl v roce 1908, kdy se
slavilo 50. výročí založení. Slavnostního pochodu se účastnilo na 2000
hasičů. Pochodovalo se jim určitě dobře, vždyť jim do kroku hrálo 10
kapel! V dalších odkazech se představují členové sboru i používaná
technika, se kterou jednotka (v kategorii JPO II/1) vyjíždí k zásahům.
V případě techniky se nešetřilo ani doprovodnými fotografiemi, takže
je to zajímavé a poučné čtení. Nechybí ani archiv sahající od současnosti
až do roku 2008. Velmi detailně jsou členěny i zásahy a další akce,
na kterých sbor participoval. Jednotlivé virtuální „šuplíky“ nabízejí
dopravní nehody, požáry, technické pomoci, likvidaci úniků nebezpečných látek, záchranu osob a zvířat i živelní pohromy. Obsah webu
je velmi přehledný, vše dobře funguje i technicky. Co si z oficiálního
webu SDH Rumburk odnášíme? Pozitivní pocit, že webové prezentace
dokáží být, co do aktuálnosti, stále rovnocennými partnery pro profily
na sociálních sítích
foto úvodní strana webu

Dobrovolným hasičům města Milevska je 150 let

Seriálový triptych věnovaný historii i současnosti milevských hasičů – část III.
Dne 1. ledna 1976 vznikl požární útvar Písek, detašované
pracoviště v Milevsku a požárníci
z povolání. Od začátku byla velmi
dobrá spolupráce s dobrovolným
požárním sborem. V roce 1987
převzal budovu požární zbrojnice
Veřejný požární útvar Milevsko.
Dobrovolný požární sbor začal garážovat techniku pod přístřeškem
na dvoře požární stanice. V roce
1990 na červnovém mimořádném zasedání Ústředního výboru
požární ochrany Československa
v Jesenici, rozšířena o delegáty
všech okresů, vzniklo Sdružení
hasičů Čech Moravy a Slezska,
základním článkem tohoto sdružení byl Sbor dobrovolných hasičů,
místo požárníka opět označení
hasič. V roce 2003 byla sepsána
smlouva s Městským úřadem v Milevsku o pronájmu garáží ve dvoře
pošty na náměstí Edvarda Beneše.

V roce 2008 začala první etapa
rekonstrukce, druhá etapa v roce
2009 a 2. října 2009 došlo k předání
garáží pro techniku dobrovolným
hasičům. Od roku 1987 až do roku
2009 byla hasičská technika jednotky Sboru dobrovolných hasičů
v Milevsku bez důstojného zázemí.

Lidé pod prapory

Sbor dobrovolných hasičů v Milevsku má tři hasičské prapory
a každý je pořízen v jiné historické době. Nejstarší prapor byl
zakoupen v roce 1882, tehdy ještě
za Rakouska-Uherska za 202 zlatých. Druhý prapor byl zakoupen
za první republiky v roce 1938 za
1.800 Kčs. Třetí prapor byl jako
nejvyšší ocenění předán milevskému požárnímu sboru při výročí 100
let od založení sboru Ústředním
výborem Požární ochrany v Praze.

Nejstarší prapor sboru zakoupen v roce 1882 za Rakouska – Uherska za 202 zlatých.

Dne 6. 6. 2020 měl Sbor dobrovolných hasičů Milevsko oslavovat 150 let od svého založení a pro návštěvníky měl připravený velmi bohatý program s muzikou.
Bohužel, přišla pandemie koronaviru, a tak jsme se rozhodli celou akci přeložit
na příští rok, a to konkrétně na 5. 6. 2021. Děkujeme za pochopení a budeme se
těšit na naše společné setkání v příštím roce. Více informací najdete na našich
facebookových stránkách SDH a JSDH Milevsko, nebo nám můžete napsat na
sdhmilevsko@seznam.cz.

Tento prapor má jen několik málo
Sborů v České republice. Velitelé
milevského dobrovolného sboru za
150 let: Dominik Souček, František
Zeman, Jaroslav Strnad, Jan Fiala,
Josef Malý, Karel Duchoň, František Kothera, Josef Hrubý, Václav
Fara, Josef Bumbálek, Ladislav
Jakimjuk a současný velitel David
Matoušek. Starostové hasičského
sboru Milevsku za 150 let: Bedřich
Šebek, František Zeman, Josef
Novák, František Kypet, Matěj
Kolařík, JUDr. Jiří Tichý, Václav
Beneš, Čeněk Dlouhý, Václav Fara,

Třetí prapor byl jako nejvyšší ocenění předán milevskému požárnímu
sboru při 100letému výročí od Ústředního výboru Požární ochrany
z Prahy. Tento prapor má jen několik málo Sborů v České republice.

Jan Kotápiš, Karel Míka, Jaroslav
Devera, Ing. František Kabele
a současný starosta Miroslav Kolář. Dobrovolný hasičský sbor má
čtyři Zasloužilé hasiče: Jindřicha
Marvana, Ladislava Jakimjuka,
Ing. Františka Kabele a Jaroslava
Deveru.

Naplnění hasičského
hesla

Stav dobrovolných hasičů v Milevsku v roce 2020: členská základna má 66 členů, z toho 16
žen a 16 dětí. Zásahová jednotka
má 15 vyškolených členů, kteří
vyjíždějí na zásahy. V současné
době má jednotka dobrovolného
hasičského sboru tuto techniku:
dvě automobilové stříkačky Liaz
a Tatra 148, dopravní automobil
Avia, motorový člun na přívěsu
a osobní automobil Škoda Pic-kup.
Sbor dobrovolných hasičů velice
úzce spolupracuje s Hasičským
záchranným sborem Jihočeského
kraje, zvláště pak s detašovaným
pracovištěm v Milevsku a s Městským úřadem v Milevsku. Těší nás,
když můžeme pomáhat zmírnit
neštěstí druhých. Potvrzuje se to,
že co děláme, má nějaký smysl.
Naším heslem je: „Vlasti služ,
město ochraňuj!“
kronikář hasičského sboru
Jaroslav Devera
Foto: archiv

STALO SE... aneb ohlédnutí v čase
Rokem 2020 vás v Hasičských novinách provází rubrika, ze které
by možná měl radost i pan Komenský. Proč? Protože právě on říkal:
Svěřovat věci pouhé paměti znamená zapisovati je do větru, neboť naše
paměť je prchává. Pamatujete si například, co se stalo v červenci roku
2015? Naše rubrika vám chce připomenout události, příběhy, zprávy tuctové a všední či naopak výjimečné a důležité z obecného i hasičského
hlediska, které se udály již před více lety. Můžete pak porovnávat, zda
je aktuální měsíc roku 2020 jiný či podobný, než byl ten, který se již po
pás propadl do řeky času.
Pojďme tedy nahlédnout do července roku 2015, kdy se na Opavsku
rozhořel rozsáhlý lesní požár. Zasahovalo u něj 14 hasičských jednotek
(z toho 3 jednotky HZS Moravskoslezského kraje a 11 jednotek sborů
dobrovolných hasičů) a celkem 22 hasičských vozidel. Při požáru, ke
kterému byl povolán i vrtulník pro letecké hašení, nedošlo k žádnému
zranění nebo usmrcení osob. Vrtulník vybavený speciálním vakem na
vodu v podvěsu shazoval vodu na místa určená hasiči a ti pak místa dohašovali. Likvidaci požáru komplikovala kromě silného větru i potřeba
dopravy většího množství vody na hašení. Proto byly v přilehlých obcích
u rybníka a požárních nádrží zřízeny tři čerpací stanoviště a hasiči kyvadlově cisternami dopravovali vodu na místo požáru. Požár nakonec zasáhl
16 hektarů lesa a škoda byla stanovena na 3 miliony korun.
s využitím zdroje HZS Moravskoslezského kraje
Foto: silvarium.cz
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Valteřické hasičské historické trio
Hasiči ve Valteřicích na Semilsku zrenovovali během několika
let tři hasičské stříkačky, které
jsou dnes plně funkční. Stříkačka
od firmy Stratílek byla pořízena
v roce 1936. Během služby u sboru
byla stříkačka využívána nejen pro
činnost sboru k ochraně majetku,
ale využívali ji také muži a ženy
při hasičských soutěžích. V roce
1977 byla zakoupena ve sboru modernější přenosná stříkačka. Hasiči
z Valteřic dostali příkaz, aby Stra-

tílka odevzdali tehdejší požární
inspekci. Strojník stříkačky Jirka
Kubát se proti nařízení ohradil
a stříkačku neodevzdal se slovy
„Dokud budu strojníkem, Stratílek
zůstane v hasičárně, byl koupen za
peníze občanů nikoliv obce nebo
státu.“ Pravidelně stříkačku protáčel, mazal, ale na použití s vodou
dlouhá léta nedošlo. Stříkačka
byla v koutku hasičské zbrojnice.
Všechno se změnilo v letech 1998–
1999, kdy nová generace hasičů

Jedna ze stříkaček

byla zvědavá, co všechno Stratílek
dokáže. Vytáhli jej, oprášili, rozebírali a skládali karburátor, měnili
svíčky. Hasiči byli po mravenčím
snažení šťastní, že motor naskočil
a slyšeli jeho zvuk. Vývěva zavodnila čerpadlo a z hadice začala
po dlouhých letech stříkat voda.
Hasiči se Stratílkem začali jezdit
na nejednu oslavu, v roce 1999 se
rozjeli do Vysokého Mýta „ukázat
Stráťovi jeho rodné město“. Poté
byla stříkačka v roce 2004 zrenovována včetně nového laku a změnila
se ve výstavní krasavici především
díky čtyřem hasičům: Zdeňkovi
Johnovi, Frantovi Jiroutkovi, Miloslavu Šírovi a Petru Johnovi st..
Nápomocni však byli i ostatní. Od
roku 2001 nikdy nechyběla na celostátních hasičských slavnostech
v Litoměřicích ani na setkání Stratílkovských stříkaček ve Vysokém
Mýtě. Při oslavě 75 let stříkačky
uspořádali akci Voda na Vrbičku.
Jednalo se o dálkovou dopravu
vody historickými stříkačkami na
kopec Vrbička ve Valteřicích. Trasa
měřila více jak kilometr, poslední
stříkačkou před vrcholem byl
„oslavenec“, který tlačil vodu 250

metrů daleko.
Dalším exponátem je stříkačka
R.A.Smékal, kterou se hasiči rozhodli kompletně opravit a vdechnout jí nový život. Před čtyřmi
lety stříkačku očistili, byla nutná
i náročná oprava všech dřevěných
kol. Následovalo rozebírání zbytku stříkačky, kozlíku, podvozku,
pumpy, součástky bylo nutné rozhýbat, otryskat, zbavit rzi. „První
křest vodou proběhl na dětském
dni, později jsme si nechali ušít
i historické uniformy,“ připomněl
starosta sboru Václav Vondrouš.
Zcela mimořádnou stříkačkou
je stříkačka nalévací, která dlouho
ležela na půdě hasičárny. Opravit
bylo třeba vnitřní výdřevu, která
byla téměř celá shnilá, síto před
pumpou bylo prorezavělé a písty
rozpadlé. Také tento unikát se hasičům podařilo dát do původního
stavu. „Bylo nutné vše opískovat,
nalakovat, vylouhovat a nakonec
poskládat. Výsledkem je krásná
historická stříkačka, je plně funkční, jen ta voda se do ní musí nosit,“
dodal s úsměvem starosta sboru.
Věra Nutilová
Foto: archiv sboru

Vlastenec a hasič Antonín Kráčmar
Letos uplynulo 75 let od smrti
Antonína Kráčmara. Býval okresním velitelem hasičů v Nové Pace
v Královéhradeckém kraji, knihov-

Dobová fotografie Antonína Kráčmara

níkem v Horním Javoří, aktivním
členem divadelních ochotníků
Sokola v Pecce a hlavně velkým
vlastencem. Z dochovaných materiálů vyplývá, že za svou několikaletou různorodou aktivní protifašistickou činnost byl týden před
vánočními svátky, dne 17. 12. 1944
zatčen a uvězněn v Terezíně. Nikdy
se nevrátil do rodného kraje. Není
známo přesné datum jeho úmrtí,
podle záznamů v Národním památníku Terezín se jím stal pravděpodobně květen 1945. O jeho silném
vlasteneckém cítění svědčí jeho
vyznání z roku 1939. U vrcholu
Krkonošské vyhlídky v Horním
Javoří roste plochou nevelký lesík. Za druhé světové války na ní
byla stálá hláska německé hlídky
sledující letecký provoz. U vyhlídky najdeme mírnou vyvýšeninu
s mělkou prohlubní, jejíž jižní
stranu tvoří skalní blok. Dosud je
čitelná, Antonínem Kráčmarem

vlastnoručně v pískovcové skále
vytesaná myšlenka: Věřím pevně
ve vítězství ducha nad mečem.
Vytesal také dvě malé niky, do nich
byly vloženy fotografie prezidentů
Tomáše Garrigue .Masaryka a Edvarda Beneše. Pod nimi je vytesán
kalich vložený mezi slova „Pravda
vítězí“ – A. Kráčmar. Tato práce,
spojená s nelehkým tesáním do
pískovce, byla náročná a riskantní.
Aby jej nikdo nepřistihl při práci,
hlídal jej dobrý kamarád Josef
Lánský, mlynář ze Stupné. Antonín
Kráčmar byl skromným člověkem
s velkou odvahou a statečností.
Tyto jeho lidské vlastnosti se projevovaly v jeho každodenní práci,
v činnosti hasičského sboru v Nové
Pace. Netajil se odporem k fašismu,
jako hasič uznával a naplňoval
hasičskou myšlenku, vycházející
z odkazu světce a mučedníka,
patrona hasičů svatého Floriána.
Ctil jeho přesvědčení, že se nikdy

nelze vzdát své víry. Hasičstvo
novopackého okresu mu v padesátých letech projevilo úctu tím, že
vytesali do skály – u vytesané myšlenky Antonína Kráčmara, vlastní
pamětní desku. V Památníku v Terezíně zjišťovala starostka OSH
v Jičíně Eva Steinerová přibližnou
dobu úmrtí Antonína Kráčmara
a poté zajistila vydání skromné brožury a zhotovení oficiální pamětní
desky, která je nyní umístěna na zdi
hasičské zbrojnice v Pecce.
Věra Nutilová

Pamětní deska na budově zbrojnice
v Pecce

Dorostenci druzí nejlepší v kraji
Výjezdová jednotka hasičů ve
Slatině nad Zdobnicí v Pardubickém
kraji JPO III má k dispozici cisternu
CAS 20 TATRA TERRNO z roku
2011 a dopravní automobil Tranzit
L1Z. Další vozidlo PRAGA V3S
z roku 1990 je určeno pro případnou humanitární pomoc, hasiči jej
využili např. při povodních. Členové výjezdové jednotky průběžně
absolvují odborná školení strojníků,
velitelů, obsluhy motorových pil
a dalších. V loňském roce zasahovali u šesti událostí. Jak shodně
připomínají starosta a preventista
sboru Stanislav Ulrych a velitel
jednotky Petr Roubíček, nízký počet výjezdů přičítají dobré požární
prevenci. Vloni jednotka absolvovala taktické cvičení TUNEL. Jak
uvedl velitel Petr Kubíček, cílem
bylo procvičení transportu věcných prostředků a zraněných osob
v nepřístupném terénu, prověření
nouzového spojení, manipulace
a obsluha prostředků pro převoz
materiálu a zraněných osob. Ve
Slatině nad Zdobnicí se dlouhodobě
věnují výchově mladých hasičů.
V současnosti pracují s 22 dětmi
a dorostenci, jejich vedoucí je
Boženka Krsková. Za dobu svého
působení vychovala již několik
generací hasičů. „V loňském roce

se podařilo sestavit tým dorostenců,
který postoupil na krajskou soutěž
Plamen do Trutnova. Tým dosáhl
výborných výsledků, v požárním
útoku zaznamenal druhé místo, ve
štafetě čtvrté, v běhu na 100 metrů
s překážkami vybojovali dorostenci
druhé místo a celkově tak stanuli
na stříbrné příčce,“ sdělil Stanislav
Ulrych. Dodal současně, že lví podíl
na úspěchu měl Jakub Zimmer z Rokytnice, který slatinské dorostence

Mladí hasiči na krajské soutěži

doplnil o dorostence z Rokytnice
a z Kvasin, kde je trénoval. Hasiči
pořádají pro druhý stupeň ZŠ Memoriál Standy Krska, který nese
jméno dlouholetého vedoucího
mládeže. Tato soutěž je obdobou
branného závodu hry Plamen a je
zpestřena netradičními disciplínami
na motivy bajky o vlku, koze a zelí.
Letos v září proběhne už 14. ročník.
Při té příležitosti předvedou hasiči
techniku, k vidění bude ukázka

práce dalších složek Integrovaného
záchranného systému. V okrsku
soutěžilo družstvo žen a dva týmy
mužů. Výsledky byly více jak dobré,
muži obsadili třetí a páté místo, ženy
vybojovaly druhé místo. Největšího
úspěchu dosáhli hasiči třináctým
vítězstvím v řadě v rámci okrskové
soutěži. Také stará garda hasičů
neusnula na vavřínech a pravidelně
startuje v soutěži veteránů v Pekle
nad Zdobnicí, kde též dosahuje
vynikajících výsledků. Hasiči ze
Slatiny nad Zdobnicí mají ve svých
řadách 94 členů a během roku se
zúčastňují několika brigád, např. při
úpravě okolí zbrojnice, údržbě techniky, sběru železného šrotu. Pravidelně pořádají pálení čarodějnic.
Tradiční hasičský ples s výjimkou
válečných let pořádali nepřetržitě.
„V příštím roce proběhne ples s pořadovým číslem sto dvacet, což je
určitý primát. S ukázkami činnosti
jsme se představili na Soptíkově
táboření v Deštném v Orlických
horách. Velmi si vážíme skutečnosti, že před třemi lety jsme byli
vyhodnoceni v anketě Dobrovolní
hasiči roku v kategorii „severovýchod“ Čech na prvním místě,“ dodal
Stanislav Ulrych.
Věra Nutilová

Textem a obrazem

VE ZKRATCE

Dezinfikování Dolu ČSM–sever
Dvě desítky profesionálních
hasičů (HZS MSK) s šesti osvědčenými generátory teplého desinfekčního aerosolu („vuvuzelami“)
se v červnu zapojily v areálu Dolu
ČSM– sever na Kar vinsk u do
třídenní dezinfekce tří dolů OKD
– ČSA, ČSM–sever a ČSM–jih,

a to kvůli zvýšené nákaze koronavirem Covid–19. Během tří hodin
museli hasiči „vyčistit“ prostorné
koupelny a „řetízkové“ šatny pro
havíře, kanceláře správní budovy
a chodby Dolu ČSM–sever.
dle zdroje HZS MSK

Kynologové trénovali
Cvičení kynologů HZS ČR,
které probíhalo v nedávné době
v Brně, bylo rozloženo do několika bloků. Příšlušníci se mimo
jiné zaměřili na postup a správnou
taktiku kynologa při zásahu, seznámili se s jednotlivými prvky
výcviku a přípravy záchranářského
psa. Součástí tohoto výcviku bylo

také seznámení se s probíhajícími
změnami předpisů zaměřujících
se na kynologii. Na závěr došlo
k upevnění návyků a dosavadního
výcviku atestovaných psů tak, aby
i přes náročnost programu a výcviku byli ihned připraveni pro reálné
nasazení.
HZS ČR

Výcvik leteckých záchranářů
Letečtí záchranáři Ústeckého
kraje trénovali s Leteckou záchrannou službou a Horskou službou
na skalním masivu Rač, vrchu
Hradiště u Habří. Cvičení bylo
zaměřeno na zopakování a řádné
používání signálů.
HZS Ústeckého kraje
Foto: J.Kostík

Letadlu došlo palivo

Lépe než bájný Ikaros, „dopadla“ osádka motorového letadla,
které v červnu havarovalo v Jihočeském kraji. Zatímco příčnou
smrtelného pádu Ikara byl fakt, že
mu blízkost slunce roztavila vosk,
kterým měl pospojovanou strukturu křídel, letadlo typu Blackshape
Prime (ultraligth italské prove-

nience) přešlo do pádu z důvodu
nedostatku paliva. Havárie letadla
neměla ani tragické následky pro
jeho posádku: V letadle letěl pilot
a jedna cestující. Zraněného pilota
zdravotníci ZZS odvezli do nemocnice, žena vyvázla bez zranění.
Foto HZS Jihočeského kraje

HASIČSKÉ NOVINY 14/2020 l www.facebook.com/hasisckenoviny

Ohlédnutí

v historickém kalendáři
V Liberci si připomněli založení prvního českého požárního
sbor u (12. června 1945). Profesionální hasiči v Liberci tak
slaví již 75. let své existence.
Jako stanice českých hasičů byl
krátce po skončení druhé světové
války vybrán vybrán objekt v ulici
Barvířská. Nyní jej využívá ředitelství HZS Libereckého kraje.
Budova, která byla po zakoupení
městskou radou přestavěna na
hasičskou zbrojnici a slavnostně
předána hasičům 17. října 1909,
byla původně továrnou. Zrekonstruována byla nákladem více než
52 tisíc tehdejších korun. Sbor tak
získal potřebné prostory nejen pro
techniku k zásahům, ale i nutné
zázemí pro svou činnost. I když
hasiči nyní využívají řadu nových
technologií, tak řada principů
jejich činnosti vychází z dávné
minulosti, na kterou bychom neměli zapomenout. Právě liberecký
hasičský sbor byl průkopníkem
některých hasičských novinek,
mezi které patřila např. plachta pro
skluz osob z hořícího domu nebo
pěnový hasicí přístroj.

XLVI. ročník Memoriálu Josefa Romportla
a Vlastimila Málka v disciplínách požárního sportu
Stadion pro výcvik a požární
sport HZS Královéhradeckého
kraje v Hradci Králové bude hostit
koncem srpna tradiční a jednu
z nejstarších soutěží v požárním sportu v České republice –

XLVI. ročník Memoriálu Josefa
Romportla a Vlastimila Málka
v disciplínách požárního sportu.
Termín konání: 20. srpna 2020.
Místo konání: Stadion HZS KH
k r aje, GPS: 50°12'11.570" N,

15°50 ' 8.68 0 " E . Vel it el s ou těže: mjr. Ing. Dušan Jičínský.
Tajemník soutěže:  mjr. Bc. Rudolf
Jelínek. Hlavní rozhodčí:  brig. gen.
František Mencl.
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ZAUJALO NÁS...
Hasičům v Libereckém kraji bude pomáhat
DRON

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje testuje bezpilotní letoun
– dron. Jedná se o Dron DJI Matrice 210 RTK (viz fotografie), který
byl spolufinancován z prostředků strukturálních a investičních fondů
EU v rámci projektu „Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného
sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou
klimatu“. Celková pořizovací cena včetně veškerého příslušenství byla
1.200.000 Kč. V jeho výbavě nechybí např. termovizní či klasická kamera.
Stroj zvládne na jednu sadu baterií přibližně 20 minut letu. Celkem je
k dispozici šest sad baterií, včetně příslušného vybavení pro rychlé dobíjení. Dron bude sloužit hasičům při průzkumu místa zásahu. Své uplatnění
může najít při hledání ohnisek požárů, pátrání po pohřešovaných osobách,
identifikaci potencionálně nebezpečných látek, i jiných událostech. Obecně půjde o podporu rozhodovacího procesu velitele zásahu.
s využitím zdroje HZS LK, foto dronpro.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodáme Liaz 18.29 XA
CAS 24 2500 400–S2Z
4×4

Otestujte si své hasičské znalosti
Společná činnost při vytváření vodní ulice
Vodní ulice slouží pro ochranu osob před účinky sálavého tepla v případě rozsáhlých požárů a podobně.
Test (správné odpovědi najdete „pod čarou“, zdroj testu s laskavým
svolením webu pozary.cz):
1. Vodní ulice slouží:
a) k dopravě vody v zástavbě
b) pro ochranu před sálavým teplem
c) pro náhradu frontálního útoku
2. Vodní deštník vytvořený vhodnou proudnicí C má šířku:

a) přibližně 5 metrů
b) přibližně 10 metrů
c) přibližně 15 metrů
3. Mezi vodními deštníky převádí hasiči skupinky:
a) 4–6 osob
b) 8–10 osob
c) 10–12 osob

4. Proudnici v základním postavení nesou:
a) čísla 2 a 3
b) čísla 1 a 2
c) číslo 3 a strojník
5. Pro jednotlivé proudy je vhodné využít:
a) hadice C
b) hadice D
c) hadice B

Správné odpovědi: 1b, 2b, 3b, 4b, 5b

Nadstavba vozidla vyrobená
v Komet Pečky. Datum 1. přihlášení: 12. 12. 1995 (model 1996),
Euro motor, Bosch čerpadlo, výkon: 189 kW / 2 000 min –1 objem
vody 2 500 litrů, objem nádrže
na penu: 400 l, náhon: 4×4, ABS,
počet mist: 1 + 7, stav pneu:
80 % 1× hadice rychlého zásahu.
Extra výbava: vysílačka v kabině
a strojovně, pneumatický osvětlovací stožár na dálkové ovládání,
naviják s DO ovládaním. Vozidlo
má česká evidenční čísla, novou
STK a emisní kontrolu. Vozidlo je
možné prodat na splátky, leasing.
Výborný technický stav. Více info
a foto na: https://www.dobraci.sk/
hasicska–technika/cas–k25–liaz

Kulatiny jihomoravské stanice
Hasičská stanice Brno-Lidická
oslavila 80 let. Toto výročí nově
připomíná pamětní deska. Původním sídlem brněnského profesionálního hasičského sboru založeného v prosinci 1863 byla Stará
radnice v Radnické ulici. Výstavba
stanice na ulici Lidická (tehdy
Nová ulice) započala v roce 1939.
Inspiraci hledali stavaři ještě před
zahájením výstavby v zahraničí,
protože u nás toho času nebyla žádná srovnatelná budova shodného
typu.   Budova je postavena z železobetonu a dutých cihel. Vzhledem
k nestabilnímu podloží stojí na železobetonové desce. Jde o vskutku
nadčasovou stavbu, protože pod-

sklepené prostory plánované pro
historické vozy odolají i současným mnohatunovým kolosům. Zub
času se nicméně na budově podepsal. V souvislosti s rekonstrukcí
sousedního domu v uplynulých
letech byly zjištěny statické závady
na budově hasičské stanice. Jejich
případné opravy však nejsou rentabilní. Navíc zázemí a provozní
podmínky stanice dlouhodobě
neodpovídají požadavkům 21.
století. V plánu je proto demolice
a výstavba nové moderní stanice.
dle zprávy
Jaroslava Mikošky,
HZS JmK

PRO CHVÍLE ODDECHU
Malíř, grafik i hasičský reformátor

Tajenka: „NIZOZEMSKO, BAROKO“

Jan van der Heyden (1637–1712) byl vyznamným malířem skla a grafikem. Zasloužil se však
i o úpravy hasičské stříkačky. Byl také autorem
první ilustrované hasičské příručky a reformátorem
v činnosti dobrovolných hasičů. Rozdělil například
konkrétní město na lokality, ve kterých měli primárně zasahovat hasiči, kteří zde žijí. Tím se značně
zkrátil „dojezdový“ čas při cestě k požáru. Zároveň
se Jan van der Heyden zasloužil o organizování
výcviku a pravidelných cvičení pro dobrovolné
hasiče. Pokud vyluštíte správně naší křížovku,
dozvíte se název země, ve které působil včetně
uměleckého směru, v němž tvořil.
(foto: wikipedia, volné dílo)
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Automaticky nebo manuálně
Spojení mezi vozidlem s eCall
systémem a telefonním centrem tísňového volání 112 se uskuteční buď
automaticky po aktivaci senzorů ve
vozidle, nebo manuálně po stisku
nouzového tlačítka ve vozidle. Manuální aktivace je určena také pro
případy, kdy vozidlo vybavené
palubní jednotkou dojede k místu

havárie jiných vozidel nebo se posádka vozu ocitne v jiném ohrožení.
Palubní zařízení systému eCall
naváže s tísňovou linkou datové
a hlasové spojení. Při zahájení spojení se do technologie telefonních
center tísňového volání 112 přenáší
tzv. minimální soubor dat. Tento
datový soubor obsahuje informace
o nehodě, včetně času, přesné polohy, směru jízdy vozidla, identifikace
vozidla a stavu systému eCall (údaj
o tom, zda bylo volání spuštěno
manuálně nebo automaticky). Data
o poloze vozidla se v jednotce
ukládají, ale podle normy to jsou
pouze poslední tři pozice. Právě
tato opatření vedou k zajištění maximální ochrany soukromí a proti
zneužití systému eCall. Vozidlové
zařízení eCall je instalováno na
bezpečném místě ve vozidle tak,
aby se při případném nárazu jednak
neuvolnilo a neohrozilo tak posádku
vozidla a také aby spolehlivě fungo-

valo i v extrémních situacích jako je
náraz vozidla do pevné překážky,
kdy dojde k prudkému zpomalení
vozidla, extrémnímu přetížení a deformaci vozidlových částí.
Co se děje při aktivaci?
Operátorovi se při volání prostřednictvím systému eCall zobrazí místo nehody na mapě a na
obrazovce se vizualizují data
zaslaná palubní jednotkou. Podle
vytěžených informací vyšle ope-

rátor pomoc potřebných složek integrovaného záchranného systému.
Díky automatické aktivaci systému
a minimálnímu souboru dat je
možno pomoc poskytnout i tehdy,
když nikomu z posádky zdravotní
stav nedovolí komunikovat s operátorem nebo je v zemi cizincem
a nezná dostatečně jazyk. Kromě
zajištění vyslání pomoci na místo
nehody předává telefonní centrum
tísňového volání 112 informaci
o nehodě také do jednotného systému dopravních informací Národního dopravního informačního
centra v Ostravě, které je použije
pro texty na informačních tabulích
pro řidiče, pro dopravní zpravodajství, aktuální dopravní situaci
na internetu, osobní navigační
systémy apod. Česká republika
je považována za průkopníka této
technologie. Od 30. září 2017 jsou
všechna operační střediska HZS
ČR připravena na příjem eCallu.
Tento projekt od roku 2006 připravoval a vedl na GŘ HZS ČR plk.
Ing. Luděk Prudil, současný ředitel
pražských hasičů.

Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice

(nosič, maska, plicní automatika, tlaková lahev)

pod Řípem

 Položení kytic u hrobu Václava Kratochvíla  Slavnostní
průvod z Krabčic  Přivítání na Kramářském place  Koncert
Velkého dechového orchestru Mělník  Ukázky mladých
hasičů  Pokus o rekord v dálkové přepravě vody  Křest
knihy „Pompiéři, požárníci, hasiči“  Žehnání praporů 
Dynamické ukázky činnosti hasičů
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S dýchacím přístrojem PSS 4000 získáte kvalitu,
spolehlivost, odolnost, komfort, bezpečí, snadné
ovládání a údržbu. Servisní podporu po celé ČR
a nízké provozní náklady.
Kompletní dýchací přístroj Dräger PSS 4000
od 31.408 Kč s DPH

Setkání hasičů
á

Chcete mít jistotu, že při zásahu nic nepřehlédnete? Investujte do kvalitního zobrazení u hasičské
termokamery. Zároveň Vás naučíme, jak co
nejefektivněji používat termokameru Dräger při
zásahu.
Taktická termokamera Dräger UCF 6000
za 107.350 Kč s DPH

pozvánka

Aktuální příklad
Tři jednotky hasičů zasahovaly
nedávno u vážné nehody na Pražském okruhu, hasiče přivolal právě
automatický systém vozidla eCall.
Událost byla na operační středisko
hasičů ohlášena automatickým
systémem eCall přímo z vozidla,
bez zásahu řidiče a bezprostředně
po nehodě. Systém ohlásil druh vozidla i jeho polohu, jednotky tak na
přesné místo byly vyslány okamžitě.
Po náročném vyprošťování, které
trvalo 40 minut, byla zraněná osoba
předána ZZS a transportována do
vrtulníku LZS. Zásah blokoval průjezd Pražským okruhem v oblasti
Horních Počernic.
Foto Milan Pacík, youtube,
textový zdroj HZS hl. m. Prahy

z první poloviny minulého století). Vše však začalo v roce 2004
malou expozicí hasičských historických stříkaček, které zapůjčili
dobrovolní hasiči z okolí. V roce
2006 byla nad muzeem otevřena
i galerie pro výstavy místních
umělců. Muzeum najdete na adrese Františkov 63, Rokytnice nad
Jizerou. Před návštěvou je vždy
nejlepší objednat se na telefonu:
775 970 180 či pro další kontakty
nahlédnout na web muzea na adrese www.starykravin.cz. Informace
o muzeu naleznete i na sociální síti
Facebook.
Foto FB

V seriálu Hasičských novin
o muzejních expozicích s hasičskou tématikou vás nyní chceme pozvat do osady Františkov
(katastrálně část Rokytnice nad
Jizerou). Muzeum v objektu bývalého k ravína ( původně zde
měly být pěstovány žampióny) je
soukromou iniciativou manželů
Brožových. Nejedná se expozici
věnovanou monotématicky hasičské technice. Historické hasičské
stříkačky zde uvidíte v kontextu
dalších exponátů stálé expozice,
která je věnována životu v Krkonoších (např. ukázka staré horské
svět nice a svátečního pokoje

Pod
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Jak eCall funguje? V případě
dopravní nehody zahájí palubní
zařízení eCall ve vozidle tísňové
volání, prostřednictvím kterého dojde ke spojení s telefonním centrem
tísňového volání 112.
Právě jednotné evropské číslo
tísňového volání 112 je stejně jako
ve všech státech Evropské unie dostupné zdarma i v České republice,
umožňuje zavolat pomoc zdravotnické záchranné služby, policie či
hasičů s určením polohy volajícího
pomocí jediné tísňové linky.

Pozvánka do muzea a galerie
Starý kravín ve Františkově
u Rokytnice nad Jizerou

2020

Vaše prapory přivezte s sebou.
Při příjezdu v pátek bude umožněno ubytování ve vytyčeném prostoru
Registrace účastníků na: hasici.podripem@seznam.cz

více informací na

24. října 2020 od 10 hod.

Na téma: Automatický systém vozidla eCall

www.vezeko.cz

PŘESTAVBA SKŘÍNĚ PS 12 na podvozek VEZEKO
Cena podvozku pod PPS 25

650,- Kč bez DPH / 31 037,- Kč vč. DPH
500,- Kč bez DPH / 15 125,- Kč vč. DPH

Výškově stavitelná oj - příplatek 12

Myslete na svoji bezpečnost, používejte ochranné
prostředky, které jsou kompatibilní a navzájem se
podporují. Tím si vytvoříte komfortní a bezpečný
celek. Produkty značky Dräger se navzájem doplňují
– například maska FPS 7000 s přilbou HPS 7000.
Přilba Dräger HPS 7000 H1 signálně žlutá
od 7.236 Kč s DPH

MOŽNOST MONTÁŽE STAVITELNÉ OJE S VÝMĚNNÝM PŘIPOJENÍM NA KLOUB ISO 50 NEBO OKO ISO 40 S

Ceny platné do 31. 12. 2020

Dräger. Technika pro život

l region Čechy: pavel.chovancik@draeger.com
l region Morava: david.stanek@draeger.com
l Tel. +420 272 011 851

Celková hmotnost 750 kg I Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg I Konstrukční rychlost 130 km/hod I Kola 185 R 14C

