
?

 

Ročník 31., číslo 06–2020, 20. března 2020

... čtěte na straně 4 ... zvoní na straně 3

Základní kámen zbrojnice v Kostelci na Hané Zvony proti zkáze

Vážení čtenáři Hasičských novin, 
i naše periodikum se musí vyrovná-
vat z  důsledky šíření onemocnění  
COVID 19. Vládní opatření za-
měřená na snížení pandemického 
působení koronaviru se pochopitelně 
dotýkají řady aktivit, o kterých vás 
v Hasičských novinách informujeme. 
Noviny našeho typu (s periodou vydá-
ní 1× za 14 dní) nedokážou reagovat 
na vzniklou situaci tak rychle jako 
elektronická a další média. Z  toho 
důvodu najdete na stránkách tohoto 
vydání novin i pozvánky na některé 
akce či informace, které mohly být 
v  době práce na tomto novinovém 
vydání  aktuální. Během krátké doby 
se však mohl jejich status změnit. 
Prosím vás tedy jako čtenáře o jistou 
shovívavost. I my se budeme samo-
zřejmě snažit co nejlépe se přizpůso-
bit nové situaci. Pro zcela aktuální 
informace si vás dovolíme odkázat 
na stránky Sdružení (SH ČMS) na 
adrese www.dh.cz.      Mirek Brát  
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Hasiči „na síti“Hasičské muzeum  
ve Všetatech

Seriál Evakuace 
aneb „víc než jen nohy na ramena“, díl VI.

Výcvik královéhradeckých hasičů na tamní Bílé věži. Působivý snímek se zajímavou kompozicí si zaslouží prezentaci ve větším formátu.(Textem jsme toto cvičení již před-
stavili v minulých vydáních Hasičských novin). Foto: mf.

V návaznosti na rozhodnutí Mi-
nisterstva zdravotnictví České re-
publiky, v souvislosti s opatřeními 
k ochraně obyvatelstva a prevenci 
před dalším šířením onemocnění 
COVID-19, způsobeným novým 
koronavirem SARS-CoV-2, byli od 
6:30 hodiny ranní 9. 3. až do odvo-
lání nasazeni hasiči na deseti kont-
rolních stanovištích umístěných na 
vybraných hraničních přechodech.  
Jednalo se o tyto hraniční přecho-
dy: Lanžhot – Brodské (SVK), 
Hatě – Kleinhaugsdorf (AUT), 
Mikulov – Drasenhofen (AUT), 
Dolní Dvořiště – Wullowitz (AUT), 
Strážný – Philippsreuth (DEU), 
Rozvadov – Waidhaus (dálnice) 
(DEU), Folmava – Furth im Wald 
(DEU), Železná Ruda – Bayerisch 
Eisenstein (DEU), Pomezí nad 
Ohří – Schirnding (DEU), Petro-
vice – Altenberg (DEU) Smyslem 
těchto kontrolních stanovišť je 
namátková kontrola osob, při 
jejich vstupu na území ČR cestou 
uvedených hraničních přechodů, 
a případně zachycení osob, jejichž 
tělesná teplota převýší 38 °C. Lidé, 
kteří takto vstupují na území ČR, 
současně dostávají informace o ně-
kterých opatřeních přijatých v ČR 
proti šíření onemocnění COVID 
-19. Hasiči na těchto stanovištích 

Situace, kdy silný vítr způsobuje 
rozsáhlé výpadky při dodávkách 
elektrické energie, je častým prů-
vodním jevem nestabilního kli-
matu. Na odstraňování následků 
vichřic a orkánů spolupracují vždy 
ruku v ruce hasiči s distributory 
elektrické energie. Za účelem 
efektivnější spolupráce byla na 
základě zkušeností s orkánem 
Herwart a následných praktických 
cvičení na téma dopadů dlouhodo-
bých výpadků dodávek elektrické 
energie vytvořena platforma pro 
automatizovanou výměnu dat mezi 
informačním systémem HZS ČR 
a dispečerskými řídicími systé-
my distribučních společností. Ve 
čtvrtek 5. března 2020 na půdě 
MV – generálního ředitelství HZS 
ČR podepsaly ČEZ Distribuce, 
a. s., E.ON Distribuce, a. s., a Ha-
sičský záchranný sbor ČR oficiální 
dohodu o spolupráci. Předmětem 
uzavřené dohody je vzájemná 
spolupráce při řešení mimořád-
ných událostí nebo krizových 
situací spočívající ve vytvoření 
automatizovaného systému pro 
předávání informací o lokalizaci 
místa mimořádných událostí, u kte-
rých operační střediska HZS ČR 
vyžadují součinnost s havarijními 
četami distribučních společností. 
Zároveň HZS ČR jeho prostřed-
nictvím přijímá od distributorů in-
formace o poruchách na distribuční 
soustavě, seznam jimi postižených 
adres a předpokládané době jejich 
odstranění, a to při každé změně 
ve stavu poruchy nebo počtu po-
ruchou dotčených odběrných míst. 

Zdroj HZS ČR

Vzhledem k omezení pořádání 
akcí s větším počtem osob a vývo-
ji, který nelze předpovědět, bylo 
odloženo  konání  II. kola Českého 
halového poháru v běhu na 60 m 
s překážkami – Jablonecké šedesát-
kování. Odloženy byly i akce Jab-
lonecká hala dorostu a Jablonecká 
hala dospělých.  Závody v termínu 
21. a 22. března 2020 a 28. a 29. 
března 2020 se tedy neuskuteční. 
Předpokládané náhradní termí-
ny v hale budou 3. a 4. října a 10. 
a 11. října 2020. V jaký den bude 
daná kategorie, bude upřesněno 
organizátorem.

teploty tyto ochranné pomůcky: 
respirátor, ochranný štít s plexi-
sklem, a latexové rukavice. Při 
případném dalším kontaktu s oso-
bou, u které byla zjištěna tělesná 
teplota vyšší jak 38 °C, nebo při 
kontrole osob v autobuse, použí-
vají příslušníci HZS ČR ochranný 
jednorázový oděv. Pokud některý 
z hraničních přechodů nemá do-
statečné zázemí pro zřízení těchto 
kontrolních stanovišť, zabezpe-
čují hasiči kontejner pro nouzové 
přežití, jako týlové zabezpečení, 
který bude sloužit jak hasičům, tak 
policistům a celníkům.

dle zprávy pplk. Mgr. Nicole 
Studené,  tiskové mluvčí MV-

-generální ředitelství HZS ČR 

plní úkoly v součinnosti s Policií 
ČR a Celní správou ČR. Na 3 
stanovištích (Rozvadov, Lanžhot, 
Petrovice) jsou zastoupeny všechny 
tři uvedené bezpečnostní složky, na 
zbývajících 7 jsou vždy příslušníci 
HZS ČR, a buď příslušníci Poli-
cie ČR, nebo Celní správy ČR. 
Velitelem stanoviště je zpravidla 
příslušník PČR. Na stanovištích, 
kde není Policie ČR zastoupena, je 
velitelem příslušník Celní správy 
ČR.  Úkolem příslušníků HZS ČR 
na stanovištích je primárně měření 
tělesné teploty osob bezdotykový-
mi teploměry, které dodalo Mini-
sterstvo zdravotnictví ČR, a které 
na stanoviště distribuovala Policie 
ČR. Hasiči používají při měření 

Hasiči měřili teplotu 
na vybraných hraničních přechodech

Z Národní základny huma-
nitární pomoci ve Zbirohu byl 
6. 3. 2020 za účasti generálního 
ředitele HZS ČR, generálporučíka 
Ing. Drahoslava Ryby, vypraven 
konvoj s materiální pomocí pro 
Řecko. Řecko požádalo o pomoc 
prostřednictvím Střediska pro 
koordinaci odezvy na mimořádné 
události EU v souvislosti s velkým 
přílivem uprchlíků. Ministr vnitra 
Jan Hamáček rozhodl o poskytnutí 
věcné pomoci, která se skládá 
z 10 ks čerpadel, 4 ks elektro-
centrál, 1 000 ks nafukovacích 
matrací, 1 000 ks spacích pytlů, 
1 000 ks vlněných přikrývek, 
1 000 ks ručníků a 10 ks topení do 
stanů. Humanitární pomoc v cel-
kové hodnotě 2.480.000 Kč bude 

Humanitární pomoc Řecku

do Řecka dopravena Hasičským 
záchranným sborem ČR. Konvoj, 
který dnes vyrazil ze Zbirohu, 
se skládal ze 4 nákladních vozů 
Skladovacího a opravárenského 
zařízení HZS ČR, jednoho tahače 
s návěsem Záchranného útvaru 
HZS ČR a dále z velitelského 
vozidla a doprovodného vozidla. 
Na cestu do Řecka bylo vysláno 
celkem 15 příslušníků Hasičského 
záchranného sboru ČR. Česká 
republika poskytuje humanitární 
pomoc zemím postiženým mig-
rační krizí pravidelně. Vybavení 
pro nouzové ubytování bylo již 
dopraveno do Maďarska, Slovin-
ska, Chorvatska nebo Makedonie. 

Foto Jiří Dvořák, HZS ČR

Dohoda
k automatizované 

výměně dat

Odklad sportovních 
akcí v Jablonci


