
?

 

Ročník 31., číslo 09–2020, 30. dubna 2020

...dočtete se na straně 3 ... se loučí na straně 4

Varšava – město, které povstalo z ohně a popela Nejlepší hasička světa
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Hasiči „na síti“Otestujte si své hasičské 
znalosti!

Seriál Evakuace 
aneb „víc než jen nohy na ramena“

Dramatické pohledy ve stylu „Česko v plamenech“ poskytl zasahujícím hasičům požár dřevěné restaurace ve východních Čechách. Píšeme o něm i v Událostech na straně 2.  
Foto mf

Jak probíhá spolupráce na rozvo-
zu ochranných pomůcek?

Přepravu z Ruslanu z letiště 
do celostátního skladu, který je 
v Opočínku, zajišťuje armáda 
a provoz skladu zajišťují profesio-
nální hasiči, především z Hlučína 
a ze Zbirohu. Z centrálního skladu 
z Opočínku, dále pomůcky rozvá-
žejí hasiči do jednotlivých krajů 
v ČR a jejich centrálních skladů. 
U nás je vozí do Chrudimi do 
centrálního skladu pro Pardubický 
kraj a odtud už distribuci zajištují 
dobrovolní hasiči. Máme ještě 
vybudované pobočné sklady v Li-
tomyšli, v Chrudimi a v Ústí nad 
Orlicí. Provoz těchto skladů a celou 
evidenci, co se kam rozešle, roz-
dělují pracovníci ze zdravotnictví, 
my dostaneme seznam a pomůžeme 
materiál vytřídit do jednotlivých 

Distribuci ochranných pomůcek z letadla Ruslan 
zajištovali i dobrovolní hasiči

Na vojenském letišti v Pardubicích přistály čtyři nákladní 
letouny Ruslan Antonov-124 se zdravotnickým materiálem. 
O koordinaci rozvozu těchto prostředků promluvil krajský 
starosta Pardubické kraje Josef Bidmon.

měst a obcí s rozšířenou působností. 
Celkem v kraji máme patnáct měst, 
do kterých se prostředky rozváží.

Za co vy konkrétně máte odpo-
vědnost?

Mám odpovědnost za dobro-
volné hasiče, za to, že tam máme 
stálou službu 24 hodin denně, 7 
dní v týdnu a za dopravu, například 

v pátek jsme distribuovali 6 tisíc 
litrů dezinfekčních prostředků na 
ruce. Můžeme vozit pouze 330 
litrů, takže bylo potřeba 19 doprav-
ních aut od dobrovolných hasičů. 
Všechno to jsou jednotky, které 
jsou určené pro ochranu obyvatel-
stva, takže JPO5.

Používáte i vy všichni ochranné 
pomůcky?

Většina z nás je z vesnic, takže 
už přijela z domova v ručně uši-
tých rouškách. Pardubický kraj 
nám dává dle potřeby ochranné 
prostředky, abychom mohli vyba-
vit naše zasahující hasiče. Máme 
roušky látkové, ne respirátory, pro 
naši potřebu nejsou nutné. Respi-
rátory jsou v tuto chvíli potřeba 
úplně jinde.

Zapojují se všichni dobrovolní 
hasiči?

Pro rozvážení ochranných po-
můcek v Pardubickém kraji jsme 
domluvení s Krajským ředitel-
stvím hasičského záchranného 
sboru pro jednotky kategorie 5, což 

je naprosto dostačující. Jednotky 
JPO 3 a JPO 2 jsou na základnách 
připraveny na zásahy u jiných udá-
lostí. Život jde dál, někde nám hoří 
v lese, čas od času je potřeba udělat 
transport pacienta, a to zajišťují 
právě tyto jednotky.

V jakých oblastech kromě dis-
tribuce materiálu se ještě zapo-
jujete?

Samozřejmě v jednotlivých ob-
cích starostové využívají dobrovol-
né hasiče pro rozdělování roušek 
pro občany, na nákupy potravin, 
ale to už si řídí každý v jednotli-
vých obcích, především starostové 
s veliteli jednotek.

Děkuji za rozhovor.
Mgr. Irena Špačková

Rádi bychom v Hasičských no-
vinách přinášeli v budoucnu více 
zpráv ze Slovenské republiky. 
Vzhledem k tomu, že mezi češtinou 
a slovenštinou neexistují zásadnější 
bariéry  pro porozumění, ponechá-
váme výjimečně následující řádky 
ve slovenském jazyce.  Sanitné 
automobily hasičskej záchrannej 
služby sú azda najviac vyťažené 
automobily posledných dní. Hasiči 
ich využívajú pri odbere vzoriek u 
osôb s podozrením na ochorenie 
COVID-19, od začiatku pandé-
mie boli využívané aj pri kont-
role osôb na štátnych hraniciach. 
Ambulancie HaZZ plnia úlohu pri 
poskytovaní špecializovanej am-
bulantnej zdravotnej starostlivosti, 
najmä ak je jej poskytnutie spojené 
s prekonávaním výšok, voľných 
hĺbok a iných prekážok, alebo inak 
sťažených podmienok neumožňuj-
úcich nasadenie bežnej záchrannej 
zdravotnej služby. MV SR má na 
túto činnosť zriadené ambulancie 
v odbore urgentná medicína (am-
bulancie HaZZ), do ktorých sú za-
radení hasiči so vzdelaním v oblasti 
urgentnej zdravotnej starostlivosti – 
zdravotnícki záchranári. Táto práca 
spočíva v činnostiach v rozsahu 
praxe záchranára v záchrannej zdra-
votnej službe a činnostiach hasiča, 
ako sú: práca v technicky náročnom 
teréne, záchrana osôb pomocou 
lezeckej techniky, záchrana osoby 
v podvese vrtuľníka, vyhľadávanie 
a evakuácia zachraňovaných osôb 
pomocou autonómnych dýchacích 
prístrojov, práca s hydraulickým 
vyslobodzovacím zariadením, zá-
chrana topiaceho sa, vyhľadávanie 
osôb pomocou termovíznej kamery 
alebo kamery do ťažko prístupných 
priestorov a mnoho ďalších. Záro-
veň materiálno-technické vybave-
nie vozidla ambulancie HaZZ je 
rozšírené o vybavenie pre záchranu 
osôb v ohrozenom priestore. Takýto 
automobil je dostupný v každom 
kraji so špecializovanou posádkou 
s celokrajskou pôsobnosťou (v Bra-
tislavskom kraji sú k dispozícii dva 
automobily).

Zdroj: dobrovolnihasici.sk
Foto: HaZZ, Milan Dermek

V době, kdy hasiči zásadním 
způsobem participují na opatře-
ních proti koronaviru Covid 19, 
nutně  potřebují každého hasiče, 
a proto i s pomocí médií apelují 
na obyvatele, aby  snažili v ma-
ximální možné míře předcházet 
vzniku požárů, zejména v příro-
dě. Varovných příkladů  je stále 
dost… Například šest jednotek 
hasičů zasahovalo v dubnu v Lich-
nově (okres Nový Jičín) u požáru 
hromady dřeva, kůlny, garáže 
a střechy přístavby rodinného 
domku, za který mohl úlet žha-
vých uhlíků z ohniště, kde bylo 
spalováno klestí a dřevěný odpad.  
Pálení přírodních materiálů po 
úklidu zahrad provádět lze, ale 
za dodržení vícero podmínek. 
Velkým rizikem je také plošné 
vypalování trávy  a porostů, byť je 
tato činnost zakázána hned třemi 
zákony České republiky. Navíc, 
trend těchto požárů je narůstající.  
Pokud se podíváme na loňské jaro 
(od 1. dubna do 31. května), pak 
hasiči vyjeli k 4 245 požárům, což 
je o tisíc více než tomu bylo ve 
stejném období v roce 2018. 

Zdroje: HZS ČR, HZS MsK
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Varování 
před požáry 

v přírodě 
a na zahrádkách


