?

Nový seriál: Hasiči „na síti“
...startujeme na str. 5

Příprava VI. sjezdu SH ČMS
...informace na straně 6
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Vážení čtenáři a obchodní partneři Hasičských novin. Dovolte, abych
Vás pozdravil v novém roce 2020.
Pro letošek máme pro vás připraveno
opět 24 vydání Hasičských novin.
Prezentaci novin najdete i na našem
webu a Facebooku. Některé rubriky
a seriály, které vás provázely rokem
2019, již na stránkách novin v roce
2020 nenajdete. Připravili jsme pro
vás však nové. V letošním roce se
uskuteční VI. sjezd SH ČMS. Této
významné události se chceme samozřejmě pečlivě věnovat. Začínáme
již v tomto vydání Hasičských novin.
Periodikum, které držíte v rukou, je
o hasičích a pro hasiče. Chcete-li se
podělit s ostatními formou textu či fotografie s čímkoli, co bylo a je důležité
či zajímavé pro váš sbor, neváhejte
a pošlete. Rádi otiskneme pro radost
současnou i pro uchování paměti pro
budoucí generace. Protože, čas plyne.
Píše se už zase nový rok 2020. Tak,
ať se vydaří!
Za redakci Mirek Brát

Záchrana osob pomocí vrtulníků ve spojení s lanovou technikou je v České republice, respektivě v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky systémově cvičena a využívána od roku 1997. Foto: mf

Spolupracujícím subjektem pro
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska je i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Je to pochopitelné, když uvážíme,
jak velkou péči věnuje Sdružení
práci s mládeží. Příkladů konkrétních styčných bodů spolupráce
v rámci hasičské osvěty najdeme
mnoho.
Tak například v roce 2018 se
na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnila
celostátní konference NIDV věnovaná bezpečnosti ve školách,
primár ní prevenci rizikového
chování žáků a studentů a školní
výuce bezpečnostních témat. Její
součástí byla i představení aplikace Hasiči pro školy – vyučování
bezpečnostních témat zajímavě,
s využitím moderních technologií,
efektivně a s minimálními nároky
na finanční možnosti škol a časové
zatížení učitelů.
O dva roky dříve (v roce 2016)
se ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy Kateřina Valachová
osobně zúčastnila slavnostního
zahájení Mistrovství světa v požárním sportu v Ostravě.

Hasičské muzeum v Přibyslavi
oslaví letos čtyřicáté páté narozeniny
O tom všem a mnohém dalším
se můžete dozvědět při návštěvě
Hasičského muzea v Přibyslavi,
jehož „základy“ byly položeny
již před čtyřiceti pěti lety. Hasičské muzeum v Přibyslavi je nyní
provozované Centrem hasičského
hnutí (jako organizační jednotkou
SH ČMS) v interiérech přibyslavského zámku. Jak již bylo řečeno,
první expozice s hasičskou tématikou zde byla otevřena v roce
1975. Expozice se dále rozrůstaly.
V roce 1983 zde byla na ploše
1 200 m 2 již prezentována Stálá
výstava požární ochrany V zámku

Bilance SDH Semily I.
... najdete na straně 4

byly později zřízeny také prostory
pro archiv, depozitáře, sbírkovou
i odbornou knihovnu, dílna pro
konzervátora, dokumentační pracoviště, přednáškový a slavnostní
sál i společenské místnosti s příslušným zázemím. Centrum hasičského hnutí je také badatelským
centrem v oblasti historie hasičů
a je sídlem mezinárodní Komise
pro dějiny hasičství, CTIF, muzea
a dokumentaci při CTIF. Nyní je
v patnácti sálech přibyslavského
zámku dokumentována problematika požární ochrany a poslání
hasičů v České republice. Na ploše
3 000 m 2 jsou vystaveny exponáty
připomínající bohatou historii
hasičů, dále současně používanou techniku a pomůcky sloužící
k hašení požárů včetně prevence.
Součástí výstavy je Síň mezinárodní spolupráce se zeměmi
CTIF. Při návštěvě přibyslavského
zámku se můžete seznámit nejen
s českou hasičskou historií sahající
až tereziánským a josefínským

reformám. Zajímavý je i samotný
zámek, původně gotický hrad
z poloviny 13. století. Při jeho obléhání zemřel v 15. století husitský
vojevůdce Jan Žižka. Zničená gotická fortifikace byla v 16. století
nahrazena renezančním zámkem,
který byl později upravován v duchu kánonů klasicizmu. Italskou
renezanční architekt ur u stále
připomíná přibyslavský arkádový
ochoz, jehož sloupořadí evokuje
slunné Toskánsko. V parku přibyslavského zámku stojí jezdecká
socha Jana Žižky od Bohumila
Kafky. Sochař navrhl v roce 1931
sochu pro Žižkův pomník v Praze
na Vítkově. Tato přibyslavská
vznikla jako menší zkušební odlitek v roce 1935, její výška je 290
centimetrů. To hlavní, co však na
dnes na kulturní mapě republiky
přibyslavský zámek představuje,
je zaznamenání toho, „jakby povstání ohně se zamezilo… Kdyby
předci oheň povstal, jakby se časně
vyjevil, co nejspěšněji se uhasil,

Požární hlídka
v Zemi faraonů

...čtěte na straně 3

D+1 90820–00906 Pardubice

Jde nám přeci o to, „jakby povstání ohně se zamezilo… Kdyby předci oheň povstal, jakby se
časně vyjevil, co nejspěšněji se uhasil, a konečně jakby se škodliví následkové, ješto by již
po uhašeném ohni udáti se mohli, odvrátiti.“ Poznáváte citaci z Řádu proti ohni pro města
městyse, který vydal v roce 1787 císař Josef II.? Ano, právě tento panovník, spolu se svojí matkou císařovnou Marií Terezií, udělal mnoho pro požární osvětu v ryze praktických intencích.
Prvním právním dokumentem v Čechách byl tereziánský patent z roku 1751, který například
nařizoval, aby ve městech habsburské říše vznikaly varovné zvonice. Tento patent promluvil
i do budování kuchyní. Od jeho vydání měly být již komíny a černé kuchyně stavěny jako zděné.

a konečně jakby se škodliví následkové, ješto by již po uhašeném
ohni udáti se mohli, odvrátiti.“
Zdroje foto:
vysočina.eu, chh.cz

Rubrika:
Zaujalo nás
... čeká na straně: 7
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Autobus v nesnázích

Na kalendáři máme druhý týden nového roku 2020. Přesto
nám dovolte se ještě ohlédnout za
událostmi, které tradičně najdete
v období přerodu roku starého do
toho nového… Ano, máme na mysli
vánoční svátky. Z pohledu hasičů
citlivé období naplněné snadno zápalnými látkami, což v kombinaci
se zasněnou či naopak euforickou
náladou nevěstí nikdy nic dobrého.
Podle statistik hasičských profesionálů však uplynuvší svátky
vánoční patřily k těm klidnějším.
Nižší počet požárů prý způsobilo
i deštivé počasí. Vánoční stromeček hořel na Štědrý den například
v Jihomoravském, Pardubickém
nebo Středočeském kraji. V hlavním městě zase během adventu

vyjížděli hasiči ke čtyřem požárům
adventních věnců, jeden požár
byl přímo na Štědrý den a jeden
25. prosince. Nejčastěji vyjížděli
hasiči k technickým zásahům,
celkem ke 142. Mezi ně patřilo
například čerpání vody ze sklepa
bytu, čištění propustky od větví
v potoce, odstranění stromu přes
cestu, otevření bytu či snesení psa
ze střechy domu. Jednotlivé činnosti kopírovaly trend posledních
let, tedy to, že výjezdy k požárům
již tvoří méně než třetinu.
A jaký byl Silvestr? Na ten nám
už v našem úvodu nestačily řádky.
Na stránce Hasičských novin věnované událostem za uplynulé období
však samozřejmě silvestrovské
oslavy nechybí.

Zapálená svíčka na balkoně
Na druhý svátek vánoční vyjeli hasiči na Semilsku k požáru
panelového domu v Lomnici nad
Popelkou. Po příjezdu na místo
hasiči zjistili, že se jedná o požár
od zapálené svíčky na balkoně
jednoho z bytů ve 3 nadpodlažím
patře. Požár se hasičům podařilo
okamžitě dostat pod kontrolu a zabránit tak dalšímu šíření, následně
byl také zlikvidován. Kvůli silnému zakouření prostor domu, které
bylo životu ohrožující pro ostatní
obyvatele, hasiči evakuovali celkem 7 osob. Dvě osoby zachránili
ze zamčeného bytu. Jedna osoba se
zranila. Pro odvětrání prostor domu
nasadily jednotky přetlakovou

ventilaci a provedly závěrečný průzkum termokamerou pro případná
skrytá ohniska požáru. Místo zásahu hasiči závěrem předali majiteli
bytu a správci objektu. Po odvětrání zakouřených prostor se mohli
obyvatelé opět vrátit do svých bytů.
Celková škoda byla vyšetřovatelem
příčin požáru stanovena cca na 150
tis. Kč. Hasiči uchránili majetek
v hodnotě 1,5 mil. Kč. Na místě
zasahovali profesionální hasiči ze
Semil spolu s dobrovolnými kolegy
z Nové Vsi nad Popelkou a Lomnicí
nad Popelkou.
por. Bc. Lucie Hložková,
HZS Libereckého kraje

Zranění zábavní pyrotechnikou

Vážné zranění ruky mělo za
následek použití zábavní pyrotechniky na letišti v Krásně na Sokolovsku 27. prosince večer. Na místě
zasahovaly dvě jednotky hasičů,
které asistovaly záchranné službě
při zajištění přistání vrtulníku
pro transport zraněného mladého

muže. Pro policii hasiči následně
zajistili celé místo události, pomáhali s osvětlením i vyhledáváním
zbytků použité pyrotechniky. Jak
k nehodě během používání zábavní
pyrotechniky došlo, zjišťuje kriminální policie společně s pyrotechniky. HZS Karlovarského kraje

K požáru odstaveného auta vyjížděli pardubičtí hasiči 31.12. tamní na sídliště Závodu
Míru. Plameny hasiči zkrotili pomocí vysokotlakého proudu vody. Foto HZS Pardubického kraje

Dvě jednotky profesionálních
hasičů (HZS MSK) zasahovaly
v pondělí 23. 12. 2019 dopoledne
v obci Řepiště (okres Frýdek-Místek) u nehody městského linkového
autobusu, který skončil pravou
stranou v příkopu, opřený o svah.

Osudná
prskavka
Kolem půl osmé večer na Štědrý den přijalo operační středisko
středočeských hasičů oznámení
o požáru obývacího pokoje v rodinném domě v Odoleně Vodě
v okrese Praha-východ.
Požární poplach se tak rozezněl
na stanicích v Kralupech na Vltavou a Mělníku, u podnikových hasičů Aero Vodochody a také v obci
Dolínek, kde sídlí jednotka sboru
dobrovolných hasičů. Jako první
dorazila k požáru jednotka HZSP
Aero Vodochody, která stromeček
uhasila a nahlásila lokalizaci.
Silně zakouřený prostor bylo
nutné odvětrat, což hasiči udělali
přirozenou cestou bez nutnosti nasazení ventilátorů. Při snaze dostat
požár pod kontrolu osobami, které
byly v domě, došlo k popálení
a nadýchání dvou z nich. Přijela
tak pro ně zdravotnická záchranná
služba, která je ale po ošetření ponechala na místě, protože převoz
do nemocnice odmítly.
Hasiči měli podezření na zasažení stropní konstrukce, tak část
stropu rozebrali, aby se ujistili,
že nehrozí žádné další zahoření.
Oheň zasáhl jen obývací pokoj,
zplodiny hoření se však rozšířily
i do dalších částí domu. Likvidaci
nahlásil velitel zásahu před devátou hodinou.
Krátké poté byl objekt předán
majiteli. Příčinou vzniku požáru
byla prskavka umístěná na vánočním stromku. Přímé škody vyčíslil
vyšetřovatel na 950.000 korun.
por. Ing. Tereza Fliegerová,
tisková mluvčí
HZS Středočeského kraje

Jeho řidič i jediný cestující vyvázli
bez zranění. O úspěšné vytažení
autobusu na silnici se postaral hasičský jeřáb AC 60 Demag/Terrex
společně s vyprošťovacím speciálem MB Actros Bizon. Nehoda se
stala v pondělí po půl osmé ranní

v Mírové ulici nedaleko křižovatky
s Cihelní ulicí Po zdokumentování
místa nehody sem přijela k jednotce Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje
ze stanice Frýdek-Místek i druhá
profesionální jednotka – ze stanice HZS MSK Ostrava-Zábřeh,
především s těžkou vyprošťovací
technikou (jeřáb a Bizon) a mobilní
kontejnerovou dílnou. V první fázi
vyprošťování zvedl hasičský jeřáb
zadní část prázdného autobusu,
Bizon přitom postupně přitahoval
autobus směrem k silnici dvěma
zadními navijáky tak, až byla tři ze
čtyř kol autobusu na silnici. Během
hodiny byl dopravní prostředek
zpět na silnici, která byla po dobu
vyprošťování zcela uzavřena.
Hasiči jej ještě umyli od bahna
a zachráněný autobus mohl sám
bez problémů odjet do mateřského
depa.
HZS Moravskoslezského kraje

Požár chatky

Krátce
Tragická nehoda

K tragické dopravní nehodě
vyjížděli před vánočními svátky
profesionální hasiči z Jaroměře.
Na silnici č. 33 došlo ke střetu
dodávky s kamionem, osoba v dodávce na místě svým zraněním
podlehla. Z havarované dodávky
zřejmě vytekla nafta do příkopu,
kamion zůstal nakloněn a byl zaryt
do hlíny, tahačem až po nárazník.
Nákladní vozidlo mělo v nádrži
asi 500 litrů nafty, existovalo
podezření, že se látka dostala do
půdy. O této skutečnosti byli vyrozuměni zástupci orgánů ochrany
životního prostředí.
Hasiči předali místo zásahu
policistům k došetření. K události
se pak vrátili zpět po 20. hodině,
aby provedli úklid vozovky. Cestou zpět na základnu pak jednotka
potkala jedno zapadlé vozidlo,
které pomohla vyprostit.
Martina Götzová,
tisková mluvčí HZS
Královéhradeckého kraje

Mezi vánočními svátky a příchodem nového roku se objevil požár
chatky v Brněnských Ivanovicích. Do boje proti plamenům hasiči postupně nasadili tři vodní proudy. Z přístavku vynesli PB láhev. Vyšetřovatel
na místě vyčíslil škodu na 40 tisíc korun. Při požáru se nikdo nezranil.
Petr Příkaský, HZS Jihomoravského kraje

Zásahy o Vánocích
na Pardubicku

Požár domu si vybral
daň nejvyšší
První den nového roku přinesl
v Jihočeském kraji tragický požár.
Ve shořelém domě v Horní Plané
našli hasiči uhořelou osobu.
Informaci o požáru hasiči přijali
na operační středisko v 7:33 hodin. K požáru byli vysláni včetně
výškové techniky profesionální
hasiči ze stanic Frymburk a Český
Krumlov, svoláni byli dobrovolní
hasiči obcí Horní Planá a Černá v Pošumaví. Požár zasáhnul
jednopodlažní samostatně stojící
rodinný dům. Ještě před příjezdem
hasičů dům opustila tříčlenná rodina, podle jejichž informací měla
být v podkroví ještě jedna osoba.

Požár dům ničil kompletně. Hasičům se podařilo zabránit rozšříření
na další vedlejší objekty.
V 8:33 hodin velitel zásahu
hlásil lokalizaci požár, tedy že je
pod kontrolou zasahujících hasičů
a dále se nešíří. Uvnitř domu však
došlo k propadnutí stropu.
Když se hasičům po dařilo zřízené stropy částečně dohasit, našli
na požářišti mrtvou osobu.
Po úplné likvidaci požáru na
požářiště nastoupil vyšetřovatel
HZS společně s Policií ČR. Co bylo
příčinou vzniku požáru, je zatím
v jejich šetření.
HZS Jihočeského kraje

První hodina nového roku lámala rekordy
Celkem k 108 požárům vyjeli
hasiči jen v první hodině letošního
roku. Přitom dlouhodobý denní
průměr je 47 požárů za celý den.
A v porovnání s předcházejícími
lety je to nárůst téměř na dvojnásobek. Hasiči vyjížděli k prvním
letošním požárům již pár vteřin po
půlnoci a v jednu chvíli byli u 70
požárů zároveň.
Ve většině případů se jednalo
o menší požáry odpadu, křovin,
převážně tújí, zbytků pyrotechniky a krabic od pyrotechniky nebo
popelnic a kontejnerů na odpad.
Hořelo ale také na balkoně obytného domu, garáž, fasáda domu
nebo pyrotechnika v uzamčeném
voze. Za většinou požárů stála
zábavní pyrotechnika. V době od
20:00 hodin 31. prosince 2019 do
6:00 hodin 1. ledna 2020 vyjeli

Události

hasiči celkem ke 265 požárům, což
je o 89 víc než ve stejném období
loňských silvestrovských oslav.
Nejvíce požárů bylo v prvních šesti
hodinách nového roku v Praze,
Středočeském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Nejméně
hasiči vyjížděli k požárům v tomto
časové rozmezí v Kraji Vysočina.
Do půlnoci jednotky hasičů vyjely v Praze k 24 požárům. Od půlnoci do 06:00 hodin pak k dalším 33
požárům. První výjezd v roce 2020
byl v Praze minutu po půlnoci. Ve
většině případů se jednalo o menší
požáry odpadu, křovin, zbytků pyrotechniky a kontejnerů. V jednom
případě hořelo na balkoně obytného domu. Ve Středočeském kraji vznikl první požár v roce 2020
šest vteřin po půlnoci v Kostelní
Lhotě na Nymburku, zahořelo zde

zhruba 20 tújí, škoda i příčina jsou
předmětem dalšího šetření. Jediný
požár domu od pyrotechniky byl
nahlášen v Karlíku – Praha-západ
– pyrotechnika zalétla za fasádu
domu, kde způsobila zahoření na
polystyrenu, hasiči museli část
fasády rozebrat, aby místo řádně
prolili vodou – škoda byla vyčíslena na 100.000 korun.
Požár pyrotechniky v uzamčeném voze zase likvidovali hasiči
v Brandýse nad Labem – zasahující
jednotky musely provést násilný
vstup do vozidla a vysokotlakým
vodním proudem požár uhasily.
Škoda byla vyčíslena na 20.000
korun.
Dle zprávy
pplk. Mgr. Nicole Studené,
tiskové mluvčí MV-generálního
ředitelství HZS ČR

Hasiči v Pardubickém kraji
na Štědrý den vyjížděli celkem
ke třinácti událostem. V deseti
případech se jednalo o technickou pomoc, jedenkrát zasahovali
u dopravní nehody a likvidovali
dva požáry vánočních stromků.
Na první svátek vánoční hasiči
zasahovali u jedenácti událostí,
z toho v sedmi případech se jednalo o technické pomoci a ve třech
případech hasiči odstraňovali následky dopravních nehod. Jedenkrát hasiči vyjeli na zapnuté čidlo
elektrické požární signalizace, ale
k požáru nedošlo, tedy se jednalo
o planý výjezd.
por. Bc. Vendula Horáková,
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje

Popeláře ohrožoval
oheň

Dne 20. 12. 2019 jednotka ze
stanice Lovosice a dobrovolná jednotka z Třebenic vyjely k požáru
popelářského auta v Tyršově ulici
v Třebenicích. Hasiči museli udělat díru do nástavby vozu a odpad
prolít vodou a pěnou.
HZS Ústeckého kraje

Hoření adventního
věnce

Den před Štědrým dnem přijali
hasiči zprávu o požáru v rodinném
domě v Bystřici pod Hostýnem.
Požár ní poplach byl vyhlášen
jednotce profesionálních hasičů
z požární stanice Bystřice pod
Hostýnem a jednotkám dobrovolných hasičů z Bystřice pod
Hostýnem a Rychlova.
Hasiči v dýchacích přístrojích
provedli průzkum a z domu vynesli hořící adventní věnec. V domě
byl v době požáru syn majitelů,
který se nadýchal zplodin hoření.
Velitel zásahu si vyžádal příjezd
Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje. Hasiči dále provedli odvětrání domu.
Vyšetřovatel hasičů určil jako
příčinu vzniku požáru nedbalostní
jednání při používání otevřeného
ohně. Škoda způsobená požárem
byla vyčíslena v předběžné výši
15.000 korun.
nprap. Roman Žemlička,
HZS Zlínského kraje

Hasiči na cestách
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Berte následující řádky nikoli jako varování, když uposlechnete reklamních sloganů a rozhodnete si zkrátit letošní zimu pobytem například na
rudomořském pobřeží Egypta. Tato země s dávnou historií a pestrou
nabídkou turistické infrastruktury na pobřeží nejseverněji položeného
korálového moře na světě má prokřehlému našinci opravdu co nabídnout i v zimních měsících, to vše za relativně rozumné ceny. Čtete
ovšem článek v Hasičských novinách. Nebudeme se tak věnovat ani
korálovým útesům, ani starověkým památkám. V ohnisku naší pozornosti je opět živel ohně, který se čas od času nevyhýbá ani egyptským
turistickým resortům.

Ne každý kouř v rudomořském hotelovém resortu musí nutně znamenat požár. V případě tohoto snímku se jednalo o razantní desinsekci komárů.

Hasičem i na cestách

První místo, kde se potkáte po
vašem příletu do Egypta s rizikem
ohně, je samozřejmě letiště. Signalizuje to přítomnost moderní
hasičské techniky, kterou vyžadují
bezpečnostní standardy vzdušného
přístavu, kde rolují na start či naopak přistávají letadla obtížená nejen cestujícími a jejich zavazadly,
ale i leteckým petrolejem v nádržích. Opustíte letiště a směřujete na
hotelové ubytování. Tady už hasiče
nenajdete. Přesto pozornému oku
neuniknou hasicí přístroje, čidla
kouře či hydranty. Personál hotelů
je většinou zvyklý na turisty, kteří
si hotel po příletu zvědavě projdou, propátrají pokoj či bungalov,
společné prostory. Když jsem však
zkoumal v jednom hotelu vybavení
pro případ požáru a zkoušel luštit
arabský návod na použití hasicího
přístroje, musel jsem na egyptský
personál působit jako opravdu
velký výstředník. Systémy detekce
kouře i připravenost vybavení pro
uhašení malého požáru jsou však
v takovém velkém izolovaném

hotelovém resortu sevřeném mezi
pouští a mořem nadmíru důležité.
Těžko totiž odhadovat dojezdové
časy egyptských hasičů po nahlášení požáru. Rozhodující by určitě
byla snaha o zdolání malého požáru
vlastními silami včetně bezpečné
evakuace hotelových hostů.

Požáry v Káhiře

Hoří egyptské hotely? Ano, hoří
stejně jako hotely v jiných částech
světa. V lednu 1952 například
podlehla požáru ikona egyptských
ubytovacích zařízení Shepheard's Hotel. Stalo se to během požárů
a občanských nepokojů v Káhiře,
které znamenaly konec egyptského
království a přeměnu monarchie
v republiku. O 5 let později byl
Shepheard's Hotel postaven znovu,
aby v 21. století musel čelit jiným
požárům a občanským nepokojům
během tzv. Arabského jara. To
už je však trochu jiná kapitola…
V káhirské megapoli ovšem hotelové komplexy hoří, aniž by pro
iniciaci požáru byl nutný chaos
a kulisy státních převratů. Oheň se

tak v roce 2016 nevyhnul ani tamnímu hotelu Andalusia. Při požáru
se zranilo 77 osob. Většina postižených se dostala do nemocnice
z důvodu otravy splodinami hoření.
Na místě zasahovalo 15 hasičských
sborů a 30 sanitek. Tragickou
bilanci měl však požár luxusního
káhirského hotelu v březnu roku
1990. Za rozsáhlým požárem byla
závada na troubě v jedné z hotelových restaurací. Oheň si vybral
nejvyšší daň v podobě 16 úmrtí, několik desítek lidí bylo těžce zraněno. Protože se jednalo o výškovou
budovu, měla zranění i charakter
traumatů po pádu či skoku z výšky.
Vyšetřovatelé požáru nevycházeli
z údivu: šestipodlažní luxusní hotel
Heilopolis Sheraton nedisponoval
základními systémy detekce kouře
či možností vyhlášení požárního
poplachu. Velká část hotelu s kapacitou 630 pokojů byla zničena.
Požáru neunikli ani ptáci, kteří
byli chováni mezi tropickými rostlinami v centrální hotelové hale.
V době požáru bylo v hotelu okolo
1 000 hostů a 300 osob hotelového
personálu. Bylo tak s podivem, že
počet obětí nebyl mnohem vyšší.
V době požáru nebyla instalace
poplachového a detekčního systému v hotelech – podle egyptské
legislativy – povinná. Luxusní
egyptské hotely se začaly těmto
technologiím požární ochrany
věnovat až od roku 1987. Naštěstí
se již časy změnily a hlásiče kouře
najdeme nyní v hotelech v Káhiře
i v resortech na pobřeží Rudého
moře, kam se nyní z egyptského
hlavního města vydáme.

Oheň v restauraci

Požár turistické lodi v Egyptě v roce 2017 skončil úplným zničením plavidla.

Naši egyptskou požární hlídku
na rudomořském pobřeží začneme
v Hurghadě, která se za posledních
třicet let proměnila z ospalé rybářské vesnice na 50tisícové turistické
město, které s oblibou navštěvují
i Češi. I do českého tisku se tak

Hotelové i administrativní budovy hořely v egyptské Káhiře během Arabského jara v roce 2011.

dostala v roce 2011 informace
o požáru v tamním Grand Hotelu.
Požár zcela zničil hotelovou restauraci a pouze díky včasnému zásahu
hasičských jednotek se nerozšířil
do okolí. Turisté byli evakuováni,
zraněni byli čtyři Egypťané. Škody
se vyšplhaly do výše 8 milionů
egyptských liber (necelých 12 milionů korun českých – pozn. red.).

Lodě v plamenech

Říkáte si, že když jste blízko
moře, je subjektivně riziko požáru
menší. Je to jen psychologický
klam. Hořet totiž může v hotelu
nedaleko pláže stejně jako přímo
na lodi pohupující se na vlnách
Rudého moře. V loňském roce se
o tom přesvědčili klienti potápěčského safari, kteří se vydali na lodi
Suzana na šestidenní výlet po atraktivních rudomořských lokalitách.
Neohrožovaly je zuby žraloků nebo
barakud, ale oheň. Již první noc na
lodi čelili ohni a dusivému kouři.
Ohni uniklo 28 klientů a členů
posádky. Bohužel, jedna americká
turistka požár nepřežila. Oheň

vypukl i na lodi Overseas dva roky
před tragédií na lodi Suzana. Zde
byly v ohrožení, kromě egyptské
posádky, i skupina složená z britských, francouzských, indických,
ruských a tureckých turistů. Jak
později ukázalo vyšetřování, nebylo na palubě provedeno žádné požární a evakuační proškolení. Požár
vznikl v lodní kuchyni. Turisté do
výpovědi uvedli, že cítili hořící olej,
který se možná posádka pokusila
„uhasit“ kbelíkem vody… Pro celou
loď byl údajně k dispozici pouze jediný hasicí přístroj. Turisté i osádka
lodi se nakonec zachránili skokem
do moře, odkud je zanedlouho
vylovila rybářská loď a dopravila
na pevninu. Poněkud hořký závěr
prázdninové cesty. Kdo někdy pobýval na potápěčské lodi v Egyptě,
ví, že se jedná z požárního hlediska
o značně ohrožená plavidla, na
jejichž palubách nechybí například
ani láhve s čistým kyslíkem či další
lahůdky pro námořní variantu červeného kohouta.
Výsledkem výše popsaných
incidentů tak byly i sankce pro

egyptské posádky a majitele lodí.
Podlehnout představě, že oheň
nemá šanci, když je metr od vás
celé moře, je tak snadné – a klamné!

Epilog

Byli jsme s požární hlídkou
v Zemi faraonů v hlavním městě
Káhiře i na pobřeží Rudého moře,
na pevnině i na moři. Nenechte si
těmito řádky kazit vaši případnou
plánovanou cestu do Egypta. I když
se však stanete turisty, neztrácíte
právo na vlastní úsudek. V každém hotelu by měl být vyvěšen
evakuační plán, označeny únikové
východy. .Na potápěčské lodi pro
desítky osob by zase měl být více
než jeden hasicí přístroj. Hasičské
noviny vám upřímně přejí, abyste
při vašich cestách za odpočinkem
a poznáním tyto znalosti nikdy
nemuseli použít!
Připravil Mirek Brát
Foto: Mirek Brát,
wiki, flickr, divernet.com,
desertnews.com, youtube
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Bilance SDH SEMILY I. za rok 2019

Na konci listopadu 2019 se
konala v hasičské zbrojnici SDH
Semily I. Výroční valná hromada,
která hodnotila činnost sboru za
uplynulý rok. V jejím úvodu starosta sboru bratr Marek Vrtilka
přivítal jak členy sboru, tak i vzácné hosty: starostku města Semily
Bc. Lenu Mlejnkovou, náměstka
starosty OSH Semily bratra Jaroslava Bachtíka a zástupce sborů
z Bítouchova, Košťálova, Nouzova
a Podmoklic. V úvodním referátu
bratr starosta všechny přítomné
seznámil s bohatou činností našeho
sboru, který od prosince 2018 do
VVH 2019 uspořádal a nebo se na
nich podílel. Bylo to celkem osm
kulturně společenských akcí. Těmi
nejvýznamnějšími jsou organizace
semilského Pecnu před semilským
zámkem včetně sobotního večerního programu, hasičský dětský den,

hasičský tábor 2019 na Nebákově
nebo uspořádání jednoho kola
hasičské soutěže mládeže O pohár
dráčka Soptíka 2019 na semilském
fotbalovém stadionu (pod záštitou
OSH Semily). Sbor nezapomněl ani
na své členy, pro které uspořádal
společný výlet do Prahy, na Moravu
a prodloužený víkend na chatě na
Dvoračkách. Ve svých řadách má
i 57 dětí a mládeže ve věku do 18 let
ve všech kategoriích: mladší, starší
a dorost. Ti vzorně reprezentují jak
sbor, tak i město Semily na různých
soutěžích místních, regionálních
i krajských, z nichž si odvážejí
nejeden pohár. V okresní soutěži
OSH Semily O pohár dráčka Soptíka 2019 mladší celkově obsadili
5. a 12. místo a v kategorii starších
1. a 7. místo. Ani v soutěži Plamen
ročník 2018/2019 určitě ostudu
neudělali. Mladší obsadili 4. místo,

starší 1. místo, dorostenky 3. místo
a dorostenci 1.místo. Z krajského
kola této soutěže vybojovali starší 3. místo, dorostenky 4. místo
a dorostenci 2. místo. Dorostenci
sbor reprezentovali i na okrskové
soutěži dospělých ve Škodějově,
kde ženy i muži obsadili třetí místa.
V letošním roce se sbor účastnil se
svou parní stříkačkou 7. Celorepublikového srazu parních stříkaček v Otrokovicích-Kvítkovicích
a mezinárodní výstavy Nábřeží
paromilů v Hradci Králové. Sbor
je i dlouholetým spojencem sbírkového projektu Pomozte dětem
– Kuře. Dne 26. dubna 2019 se
členové sboru účastnili každoroční
sbírkové akce Peříčkový týden,
na kterém se jim v ulicích Semil,
Lomnice nad Popelkou a Turnově
podařila vybrat částka 13.080 Kč.
Nezapomíná se ani na hasičskou
techniku a zbrojnici. Vše se průběžně udržuje a opravuje. Za toto

období členové sboru odpracovali
bezmála 8 000 brigádnických
hodin. Na podzim se podařilo zakoupit starší cisternovou stříkačku
Škoda 706 CAS 25 ze sousední
obce Benešov u Semil. Připravenost je jedním ze základů činnosti
všech sborů a proto se i semilský
sbor účastnil podzimního cvičení, jehož tématem byla prevence
a připravenost v případě povodní.
I v tomto období vyšel bezpočet
článků o činnosti semilského sboru
v různých periodikách: Hasičské
noviny, Semilské noviny, Krkonošský a Liberecký deník a dalších.
Zvláštní pozornost byla sboru
věnována i na webových stránkách
DH ČMS. Za velkou podporu děkujeme městu Semily, Krajskému
úřadu v Libereci, MŠMT ČR, HZS
v Semilech a dalším soukromým
sponzorům.
Ladislav Bruckner,
zástupce starosty SDH Semily I.

řemeslu svého syna Pavla, který
se doslova „potatil“ a stal se úspěšných vedoucím kolektivu mládeže
v Brada-Rybníčku. Jeho svěřenci

získali vloni titul mistrů republiky
v kategorii dorostu, jako tým mužů
startovali na mistrovství republiky v požárním sportu v Liberci.
V rodinné tradici pokračuje rovněž
syn vedoucího Pavel, který se stal
mistrem republiky v jednotlivcích
letos ve Svitavách. František Šámal
je aktivním hasičem bez ohledu na
dosažený věk. Je členem hasičského výboru okrsku, rozhodčím požárního sportu a pracuje v revizní
radě sboru. „Nenechali jsme si ujít
udělení titulu Zasloužilý hasič,
při kterém byl přítomný jeho syn
Pavel. Naše gratulace byla poděkováním za záslužnou práci pro sbor
a za výchovu mládeže. Za hasiče
okresu Jičín si dovolím říci, že jsme
na něj nesmírně pyšní,“ uvedla starostka OSH Eva Steinerová.
Věra Nutilová
Foto: František Válek
společně se synem Pavlem

Půl století aktivním hasičem

V závěru loňského roku obdržel
v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi nejvyšší vyznamenání,
Řád sv. Floriána, František Válek.
Jedenapadesát let je členem SDH
Valdice, ale hasičem je plných
třiapadesát roků. Byl člověkem,
který žil velmi aktivně, nikdy
nechyběl na akcích sboru, byl členem soutěžního družstva, pomáhal
při opravách vozidel, pracoval
na úseku prevence. Pomáhal při
organizaci a průběhu nesčetných
kulturních a společenských akcích
např. plesech, sportovních utkáních, pomoci městu. Zúčastňoval
se všech pracovních aktivit sboru,
pomáhal při výstavbě hasičské
zbrojnice, požární nádrže Od roku
1985 byl třicet let vedoucím mládeže, jeho zásluhou se děti nejen
dobře umisťovaly na soutěžích. Dokázal jim společně s dalšími hasiči
připravit nejrůznější aktivity. Práci
s mladými hasiči vždy považoval

za prioritní. Mnozí jeho svěřenci
se postupem let stali nejen členy
sboru, ale také výjezdové jednotky. Příkladně vedl k hasičskému

Bilance roku 2019

Informace

Ústřední odborná rada represe
podává pomocnou ruku velitelům
Ústřední odborná rada represe
zpracovala podle nařízení Generálního ředitelství HZS ČR metodickou pomůcku Výcvikový rok 2020.
Dokument je určen pro velitele
jednotek sborů dobrovolných hasičů a všechny, kdo řeší odbornou
přípravu dobrovolných hasičů.
Text je zpracován tak, aby poskytl
velitelům veškeré standardní informace k vedení základní dokumentace jednotky týkající se odborné
přípravy a ověření znalostí členů
jednotky PO. Každý velitel si může
v dokumentu vybrat témata podle
operační hodnoty své jednotky. Samozřejmě to neznamená, že každá
jednotka musí věnovat čas tématům
na řešení událostí, ke kterým není
vybavena nebo předurčena. Stále
přibývá jednotek SDH obcí, které
jsou vybaveny speciální technikou.
Jedná se o výškovou techniku, hydraulickou i pneumatickou vyprošťovací techniku. Ojedinělá není
ani jeřábová a zvedací technika.
Přibývá i jednotek s předurčením
na řešení úniků nebezpečných
látek. Toto vše je již nyní zakotveno v dokumentu Výcvikový rok
2020. Součástí textového souboru,

který je možné stáhnout na webu
www.dh.cz v rubrice Represe,
bude v úvodu roku i elektronická
presentace všech témat odborné
přípravy. V rubrice jsou umístěny
i podzákonné resortní předpisy,
které se odborné přípravy týkají.
Každý velitel jednotky požární
ochrany má nyní kompletní a ucelené informace ke své celoroční
činnosti. 			
Bc. Robert Kučera
vedoucí ÚORR SH ČMS

Ústřední odborná rada represe
SH ČMS jednala v Karlovarském kraji
V prosinci 2019 jednala Ústřední
odborná rada represe SH ČMS
v Karlovarském kraji. Konkrétně
v nové hasičské zbrojnici ve Skalné
u Chebu. Poslední jednání rady
v roce 2019 mělo velmi bohatý
program. Jednání zahájil vedoucí
rady pan Robert Kučera a předal
slovo starostovi Krajského sdružení hasičů v Karlovarském kraji
panu Aloisi Minářovi. Ten přivítal
všechny přítomné a informoval
o aktivitách dobrovolných hasičů
v Karlovarském kraji. Následovala exkurse po moderním areálu
hasičské zbrojnice místního sboru
ve Skalné. Exkurzi doplněnou
o přednášku vedl velitel sboru
a jednotky SDH obce Skalná pan
Roman Melničuk. Po ukončení
prohlídky následovalo oficiální
jednání Ústřední odborné rady
represe. Program se skládal z třinácti bodů. Velice konstruktivní
jednání se týkalo především zhodnocení dosavadní činnosti v oblasti
represe: nikoli jen v roce 2019,
ale v celém předešlém volebním
období. Hodnocení předešlého
volebního období na úseku represe
je natolik rozsáhlé a klíčové, že
by jeho zakomponování do tohoto
článku nebylo příliš vhodné. Proto
se budeme zmíněnému tématu
věnovat v samostatném materiálu.
Rada dále složila plán práce na rok
2020. Plán činnosti samozřejmě
obsahuje veškeré standardní body

v oblasti represe. V roce 2020
budeme opět organizovat instruktážně metodické zaměstnání pro
vedoucí okresních a krajských rad
represe. Počítáme se svým podílem
na organizaci zahajovacího ceremoniálu Litoměřických slavností.
V roce 2020 budeme organizovat další ročník Mistrovství ČR
v disciplínách TFA. Tentokráte
budou místem jeho konání Svitavy.
Opět se budeme bavit na odborné
úrovni se zástupci GŘ HZS ČR
o potřebách členů jednotek SDH
obcí. Samozřejmě se chceme i nadále důrazně podílet na zajištění
dalších výhod pro členy jednotek
SDH obcí. V neposlední řadě
připravíme i metodickou pomoc
velitelům jednotek požární ochrany
nazvanou Výcvikový rok 2020 (informaci o tomto materiálu najdete
již v tomto čísle Hasičských novin
– pozn. red.). Úvod roku 2020 bude
ve znamení vyhlášení zkoušek odbornosti HASIČ I. stupně. Opravdu
velkou pozornost jednání věnovalo
informacím ze sekce psovodů SH
ČMS. Zde musíme zmínit nejen
veliké úspěchy našich kynologů
na domácí i mezinárodní půdě.
Velkým úspěchem je i získání několika dotačních titulů na činnost
psovodů. Toto vše patří do úspěchů
oblasti represe Sdružení hasičů
Čech Moravy a Slezska.
Foto: zbrojnice v obci Skalná
RK

– nárůst událostí o deset procent

Program začíná v 16 hodin. Během slavnostního předávání vystoupí taneční skupina
Scarlett a Ilona Csáková. Po skončení předávání bude koncert skupiny Like-it.

V období od 1. ledna do 30. září
2019 zasahovali hasiči u 104 536
událostí, což je o 10,0 % více než
ve stejném období roku 2018.
Počet událostí narostl nejvíce
u technických havárií, kam spadají zjednodušeně řečeno všechny
zásahy, které nejsou požárem nebo
dopravní nehodou.
A zatímco požáry tvořily v tomto období pouze 14,2 % z činnosti
hasičů, technické zásahy byly
zastoupeny v 57,3 %. Mezi ně patří
široká škála činností, od složitého
zásahu v muničních skladech ve
Vrběticích, přes likvidace následků větrných smrští (popadané
stromy a větve) až po širokou škálu
dalších zásahů.
Počet požárů způsobených zábavní pyrotechnikou v posledních
letech výrazně vzrostl a způso-

bené škody se pohybují v řádech
milionů korun. Nejčastěji hoří
trávní porosty, kontejnery s odpady, okrasné keře nebo věci na
balkonech.
V poslední době dochází i k zapálení odstavených aut a objevují
se i případy vyhořelých bytů, do
kterých vlétly zapálené světlice.
V období přechodu roku vznikají požáry častěji než v období
vánoc. Příčiny požárů jsou většinou dobře známy: lidská neopatrnost a nedbalost, nesprávná manipulace se zábavní pyrotechnikou
a nedodržování bezpečnostních
doporučení.
V mnoha případech je na vině
i nadměrná konzumace alkoholu,
která způsobuje, že lidé přestávají
být dostatečně ostražití.
dle zdroje: HZS ČR

Termíny mezinárodních a celorepublikových
akcí v požárním sportu pro 2020
Termíny MEZINÁRODNÍCH akcí
22.–26. 5. Ukrajina, Kropivnickij – pohár Černobylu
10.–16. 8. Chorvatsko, Čakovec – MS dorostu
31. 8. – 6. 9. Kazachstán, Karaganda – MS dospělých
26. 9. – 3. 10. Bulharsko, Varna – Oděsa CUP
Termíny CELOREPUBLIKOVÝCH akcí
26.–28. 6. Jihlava – Mistrovství ČR Hry Plamen
4.–6. 7. Zábřeh na Moravě – Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu
21.–23. 8. Ostrava – MČR v požárním sportu dospělých a MČR dorostu
ve výstupu na cvičnou věž

Kaleidoskop zajímavostí

Kuriózní zásahy
O kuriózní zásahy nemají v průběhu roku nouzi dobrovolní ani
profesionální hasiči. Ze zmíněné
druhé databáze jsme pro vás vybrali
několik takových zásahů za nedávno
skončený rok 2019.
Kočárek v Labi. Nečekaný konec
měla únorová podvečerní procházka
matky, která si vyšla s kočárkem
a dítětem na Podskalské nábřeží
v Kolíně. V blízkosti lávky u zimního stadionu jí náhle kočárek vyklouzl
z ruky a sjel do Labe. Naštěstí maminka v té chvíli vedla dítě druhou
rukou, takže byl prázdný. Hasiči
byli na místě i se člunem za několik
málo minut. Kočárek, který zvolna
plaval asi tři metry od kraje směrem
k Nymburku, se jim podařilo zachytit ze břehu hákem a přitáhnout.
Uvězněn v kontejneru. Profesionální hasiči z Mladé Boleslavi
vyjeli 3. prosince na žádost městské
policie k netradiční záchraně do
ulice Mileny Hážové, kde vlezl muž
do mobilního kovového kontejneru
na textil, ale už se nedokázal vlastními silami dostat ven. Hasiči byli
na místě za pár minut a nezraněného „vězně“ ze železné kobky vysvobodili pomocí ručního vyprošťovacího nástroje a úhlové brusky.
Paraglidista na buku. Dvě
jednotky hasičů společně se dvěma
členy Horské služby Beskydy zachraňovaly zkušeného paraglidistu
z jižní Moravy, který při letu z beskydského vrchu Javorový přistál,
poněkud neočekávaně, místo na
zemi na vzrostlém buku v katastru
obce Krásná (okres Frýdek-Místek).
Z výšky 20 metrů mu záchranáři
pomohli pomocí lezecké techniky
a sousedního stromu. Událost se
obešla díky bohu bez zranění.
„Pán prstenů“ Dne 15. března
byli profesionální hasiči přivoláni
na oddělení chirurgie v nemocnici
v Kroměříži, aby odstranili mladému muži prsten z prostředníčku
pravé ruky. Hasiči po příjezdu
na místo zjistili, že prsten má po
předchozím pokusu o odstranění
vytvořenu ostrou hranu. Nemohli
tak k sundání použít provázek. Mezi
prst a prsten proto vložili pro ochranu kus plechu. K naříznutí prstenu
použili multifunkční nářadí s malým rozbrušovacím kotoučem. Po
dostatečném oslabení materiálu prsten odstranili pomocí štípacích kleští. „Pán prstenu“ tak sice o prsten
přišel, ale ruka včetně všech prstů
mu naštěstí zůstala. Zdroj HZS ČR
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Nadělovali radost dětem
Hasiči z Dětřichova navštěvují
děti z dětského domova v Jablonném v Podještědí devět let vždy
před vánočními svátky. „Je to naše
srdeční záležitost. Nejenže přivezeme dárky, ale snažíme se předat
kousek radosti každému dítěti
v domově. Dárky jsme shromažďovali více jak měsíc,“ uvedla hasička
Zuzana Kotvová. Na dárky přispěli
členové hasičského sbor a také
obecní úřad. Přidali se obyvatelé
obce, známí a přátelé ze sousedního Frýdlantu a někteří zaměstnanci
firmy Damino. Hasiči zakoupili
drobné dárky jak pro malé, tak větší
děti z domova. „Byly to například
pastelky, sluchátka k telefonu,
plyšáky, hračky, knížky. Každý
dárek jsme pečlivě zabalili a poté
rozdali. Dostalo se na každé dítě,“
připomněl velitel Ladislav Šamko.
Děti z domova měly připravené
poděkování formou krátkého vystoupení, zatancovaly a zazpívaly.

Pro všechny účastníky včetně
hasičů připravili šikovné kuchařky pohoštění. Mezi hasiči byla
přítomna starostka obce Dětřichov
Martina Kohoutová, která pomáhala rozdávat dárečky. „K dětem do
domova nejezdíme z povinnosti.
Snažíme se jim věnovat část našeho

volného času, pomoc je pro nás
samozřejmostí, tu potřebuje každý
z nás v jakékoliv podobě. Víme, že
i děti z domovů potřebují přátele,
kteří na ně nezapomínají. Když
vidíme jejich radost, je to pro nás
největší odměna,“ dodala Zuzana
Kotvová. Věra Nutilová

Celoroční činnost hodnotili
hasiči z krkonošské obce Benecko. Mají ve svých řadách 35 členů
a jednotku kategorie JPO 5. Jednotka zasahuje v katastru obce. Jsou
to zejména časté výjezdy spojené
s popadanými stromy, hasiči v zimním období shazují sníh a ledy
z budov, nechybějí ani zásahy u požárů v obci. V letním období, kdy
také zdejší oblast zasáhlo nebývalé
sucho, naváželi vodu například na
zdejší statek. Mají dvě vozidla,
nechybí cisterna Š 706 a Iveco Magirus, kterému je téměř pětadvacet
let. Jak připomněl odstupující starosta sboru Miroslav Janata, hasiči
se o obě auta pečlivě starají tak, aby
byla vždy akceschopná. Pozornost
věnují rovněž dnes již historické
stříkačce Stratílek, kromě toho se

starají o stříkačku PS 12 a soutěžnímu stroji PS 15. Během roku jsou
pořadateli nebo spoluorganizátory
některých akcí, jako taneční zábava
při motoristických závodech do
vrchu, pálení čarodějnic. „Každoročně pořádáme, samozřejmě ve
spolupráci s obcí, tradiční Beneckou pouť U kapličky sv. Huberta.
Připravujeme například taneční
parket, zázemí i veškeré občerstvení a zajišťujeme následný úklid.
Máme svou udírnu, ženy napečou
koláče a jiné dobroty,“ upřesnil
Miroslav Janata s tím, že nechybí
střelnice, houpačky, „sranda“ soutěž hasičů, obří skluzavka a soutěže
pro děti. A protože se pouť koná
v Krkonoších, často hraje kapela
Sjetá liška. Plných šestnáct roků
pořádají hasičskou soutěž Benecký

pohár na louce, ze které je vidět až
na Dvoračky. Závodit přijede nejeden hasičský tým z okolí. „Máme
v současnosti tři družstva, jedním
z nich jsou veteráni, sedmičlennému družstvu je celkově 560 let,“
sdělil Jan Erlebach, nově nastupující starosta sboru. „Tito pánové hasiči jsou sice starší věkem, ale mladí
duchem, vždy svým výkonem budí
obdiv diváků i dalších soutěžících
a všichni jim neobyčejně fandíme,“
uvedl Jan Erlebach. Skoro dvacet
let trvá spolupráce s německými
hasiči v 500 kilometrů vzdáleném
Bennekensteinu. Vzájemně se
navštěvují, vyměňují zkušenosti,
poznávají zajímavá místa kraje.
„V příštím roce máme v plánu zbudovat například přístřešek nad gril
v areálu U Kapličky, vymyslíme
stabilnější plochu pro taneční parket a osadíme osvětlení u vchodu.
Čeká nás příprava poutě, která bude
spojena s výročím založení sboru,“
uvedl Jan Erlebach. „V katastru
obce jsou aktivní tři hasičské sbory, a to jsem velmi rád. Těší nás,
že hasiči jsou nositeli kulturního
a společenského života obce a je na
ně vždy spolehnutí. Z toho důvodu
je rádi podporujeme, nejen morálně, ale i finančně. Musím říci, že si
jejich práce nesmírně vážíme,“ dodal starosta obce Jaroslav Mejsnar.
Věra Nutilová

Veteránům je 560 let

Hasičský elektromobil
přijíždí z Rakouska
V závěru loňského roku zaujala hasičskou laickou i odbornou
veřejnost informace o vozidle
rakouské firmy Rosenbauer. Jde
totiž o koncept hasičského vozu –
elektromobilu. Jedná se o Concept
Fire Truck (CFT), dvounápravový
elektromobil, kde veškerou energii nutnou k zásahu i samotnému
pohybu vozu obstarává elektřina.
Vůz je vybaven nastavitelným podvozkem a pohonem 4x4. Proměna

Ocenění za projekt Hasiči pro školy

konceptu do podoby regulérního
vozu by se měla uskutečnit do
roku 2022. Limitem pro úspěšné
prosazení takového vozidla v praxi
ovšem bude dostatečná kapacita
akumulátorů. Těm by mohl případně pomáhat i dieselový motor. Pak
by se ovšem nejednalo o klasický
elektromobil, ale o hybrid. Inu,
necháme se překvapit.(red)
Foto: Rosenbauer Group

Příslušnice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje por.
Ing. Iva Karafiátová a příslušník
Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje por. Ing. Adam
Fuksa, hlavní autoři projektu Hasiči pro školy, obdrželi medaili III.
stupně za zásluhy o rozvoj Vyšší
policejní a střední policejní školy
Ministerstva vnitra v Praze. Jsou
historicky prvními příslušníky
HZS ČR, kteří toto ocenění dostali.
Oceněni byli mimo jiné za zavádění moderních metod do výuky
problematik Ochrany člověka za

běžných rizik a za dlouhodobou
spolupráci se školou Hasiči pro školy jsou výukovým materiálem pro
2. stupeň základních škol v oblasti
požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Materiál je realizován
v rozsahu 20 výukových hodin na
čtyři ročníky. Jedná se o interaktivní prezentace doplněné videem,
fotografiemi a grafikou, pracovními listy pro děti a metodickou
příručkou pro učitele. Celý projekt
je realizován za finanční podpory
Ústeckého kraje.
Zdroj HZS ČR
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HASIČI NA SÍTI I.
Stránky dobrovolných hasičů Protivín
www.muprotivin.cz/hasici
V naší nové pravidelné rubrice se chceme věnovat webovým prezentacím sborů dobrovolných hasičů. Nesestavujeme žádný žebříček, spíše je to
náhodný výběr. Přesto, pokud znáte nějaký pěkný hasičský web, napište
nám do redakce jeho adresu, zařadíme jej do naší rubriky. Dnes nám padl
do oka web dobrovolných hasičů z Protivína. Pravda, nenajdete jej na
samostatné doméně. Existuje jako podstránka na webu města Protivína.
Líbí se nám jeho barevná úprava a rychlost odezvy. Fajn je samostatný
vyhledávač na úvodní straně, která je rovněž velmi přehledná. Najdete na
ní základní odkazy typu: zásahy, výcvik, historie, rady z prevence, pro
nové zájemce, užitečné odkazy, o webu. Můžeme jen doporučit krásné
fotogalerie plné podařených, ba profesionálních fotografií. Na úvodní
straně webu funguje i automatická prezentace vybraných fotografií. Uživatel ocení i přímá tlačítka na sociální sítě typu Facebooku či YouTube.
Pokud se chcete podívat na zásahy protivínských hasičů, můžete tak udělat
prostřednictvím kalendáře a vybírat si události podle chronologie (nebo
můžete samozřejmě použít již zmíněný vyhledávač na úvodní straně
webu). Na webu najdete informace současné i historické anotace. Zaujal
nás také odkaz naplněný informacemi o hasičské prevenci. Jen škoda, že
web nebyl v poslední době příliš aktualizován. Jak jsme se však přesvědčili po použití „tlačítka“ Facebook, aktuality se nyní přesunuly právě na
tuto navazující sociální síť. Co si z protivínského hasičského webu odnášíme? Motivační libozvučnou sentenci, která byla proslovena v Protivíně
v červenci 1901. Platila tehdy, když byla krasopisně vyvedena na papíře,
a platí i nyní, kdy si ji můžeme přečíst na protivínském hasičském webu
v odkazu Historie: Přátelé! Nechť statné šiky naše v šumném příchodu
probudí k čilé práci na poli hasičském pracovníky vlažné, nechť přátel
a příznivců nám získají ve vrstvách nejširších! Jen otužilá pravice hasičská
dovede platně konati přetěžkou službu hasičskou, a naší jest chloubou, že
sboru hasičskému, jehož jádro sestává ponejvíce z poctivého lidu dělného,
svěřuje občanstvo statky nejdražší v době nejtěžší.
Foto: úvodní strana webu

STALO SE... aneb ohlédnutí v čase
Pro rok 2020 vám chceme v Hasičských novinách nabídnout rubriku,
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 bylo v lednu 2010?
Snad jen matně? Naše nová rubrika vám chce připomenout události,
zajímavé 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 se nyní podívat na slibovaný leden roku 2010. Jaký byl ve své
první polovině? Zasněžený! Archivy dosvědčují, že hasiči zasahovali
například během 8. ledna 2010 u zvýšeného počtu dopravních nehod
a technických událostí. Podíl na zvýšeném počtu těchto zásahů mělo
vytrvalé sněžení na celém území republiky. Hasiči zaznamenali tento den
celkem 352 událostí. K požáru vyjeli v 51 případech, zasahovali u 142
dopravních nehod, osmi úniků látek, 125× poskytli technickou pomoc,
13× vyjeli zbytečně z důvodu planého poplachu. Na zásazích se podílelo
480 jednotek požární ochrany, z toho 331 jednotek Hasičského záchranného sboru České republiky K řešení mimořádných událostí ve spojení
se sněžením, ledovkou a silným větrem byla nasazena také technika Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín. Celkem 27 záchranářů s 15 ks techniky
se přemístilo z Hlučína do kraje Královéhradeckého, Jihomoravského,
Vysočina a do Základny logistiky ve Zbirohu (Rokycansko). Hlučínští
záchranáři se již při svém přesunu podíleli na uvolňování komunikací
a vyprošťování vozidel. Na území města Zlín vyhlásil krizový štáb magistrátu města kalamitní stav ve 14:00 hodin (8. 1. 2010). Na území Olomouckého kraje byl Správou silnic Olomouc v 19:45 hodin (8. 1. 2010)
vyhlášen 2. stupeň kalamitního stavu. Na území města Ostrava zasedal
krizový štáb: situace si zatím nevyžaduje vyhlásit kalamitní stav. Takový
byl začátek ledna L.P. 2010.
(zdroj textu archiv HZS ČR, ilustrační foto hasicihorka.wz.cz)
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Informace k VI. sjezdu SH ČMS
11. července 2020, Brno

Tradice i současnost

EVAKUACE
Evakuace aneb víc než jen „nohy na ramena“
díl I.
Z pera Mgr. Bohumíra Martínka jste mohli v loňském roce číst v Hasičských novinách seriál věnovaný systému varování obyvatelstva. Nyní
jsme pro vás od stejného autora připravili miniseriál věnovaný evakuaci   
jako jednomu z nejvýznamnějších  a nejúčinnějších opatření, které chrání
obyvatelstvo před účinky nejrůznějších neštěstí, nehod či katastrof.

Špetka teorie

Nejdůležitější událostí roku 2020 bude pro SH ČMS VI. sjezd SH ČMS, který se bude konat
červenci v Brně. V Hasičských novinách se budeme přípravám sjezdu pravidelně věnovat.
Upozorňujeme však, že naše informace jsou pouze dílčím výběrem zajímavostí a postřehů.
Komplexní informace vztažené k VI. sjezdu SH ČMS, ze kterých i naše redakce čerpá, jsou
dostupné v textové i obrazové podobě na webu Sdružení na adrese www.dh.cz V Hasičských
novinách přineseme samozřejmě detailní informace z konání sjezdu a podrobně představíme výstupy ze sjezdového jednání. V tomto i příštích vydáních Hasičských novin se budeme
věnovat rovněž tezím dokumentu s názvem Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska pro období let 2020–2025, pro VI. sjezd SH ČMS (schválený SS OSH dne 19.10.2019)
a jejich odjezd z místa jednání dne
12. července dopoledne.
Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do
roku 2025
Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále
jen „SH ČMS“ nebo „Sdružení“)
pro období let 2020–2025 pro VI.
sjezd SH ČMS, konaný dne 11. 7.
2020 v Brně.

Ubytování pro účastníky sjezdu bude zajištěno v Orea hotelu Voroněž.

Logo VI. Sjezdu SH ČMS.

Organizace sjezdu
VI. sjezd SH ČMS se bude konat
dne 11. července 2020. VI. sjezd SH
ČMS se bude konat v sále Rotundy
areálu Veletrhy Brno. Konání VI.
sjezdu SH ČMS budou v souladu se
Stanovami předcházet tato jednání
orgánů SH ČMS:
Valné hromady sborů se uskuteční do 31. ledna 2020. Valné
hromady okrsků SH ČMS se uskuteční do 29. února 2020. Jednání
shromáždění delegátů sborů se
uskuteční do 31. března 2020. Jednání shromáždění delegátů OSH
se uskuteční do 30. dubna 2020.
Jednání shromáždění starostů OSH
se uskuteční do 31. května 2020.
Volby delegátů
Klíč pro volbu delegátů sjezdu
(čl. 31, odst. /2/ Stanov), kteří

budou zvoleni na shromáždění
delegátů sborů (čl. 63, odst. /5/,
písm. b) Stanov) je určen jedním
delegátem na počet 1 200 členů se
zaokrouhlováním do 1 200 směrem
dolů a od 1 201 směrem nahoru.
Jako výchozí údaj se použije stav
členské základny k 31. prosinci
2019. OSH nahlásí určené údaje
o delegátech a náhradnících VI.
sjezdu SH Kanceláři sdružení do
31. května 2020. Klíč pro volbu delegátů shromáždění delegátů sborů,
kteří budou zvolení na valných hromadách sborů, určuje svolavatel, to
je shromáždění představitelů sborů
(čl. 63, odst. /2/, Stanov). Doporučuje se, zvolit klíč tak, aby na
jednání byl každý sbor zastoupen
nejméně jedním členem. Klíč pro
zastoupení OSH na Shromáždění
delegátů OSH určuje svolavatel, to
je shromáždění představitelů OSH
(čl. 53, odst. /2/ Stanov)
Program sjezdu
Program VI. sjezdu bude navržen tak, aby jednání sjezdu bylo
zahájeno 11. července v 09.00
hodin a ukončeno ten samý den po
projednání všech bodů schváleného
programu jednání VI. sjezdu SH
ČMS. Příjezd delegátů se předpokládá dne 10. července večer

Část první věnovaná Postavení
hasičů ve společnosti a na mezinárodní úrovni
1) V úzké spolupráci s představiteli obcí, státní správy, poslanci
a senátory Parlamentu ČR, dalšími orgány, institucemi, spolky
a právnickými a podnikajícími
fyzickými osobami, zvýšit úsilí
o zlepšení podmínek nutných
k zabezpečení činnosti dobrovolných hasičů. Za tímto účelem
vyhledávat vhodné možnosti na
všech úrovních, včetně navrhování potřebných legislativních
změn.
2) Působit všemi dostupnými prostředky na politiky všech úrovní
a na veřejnost pro zvyšování
společenského uznání hasičů
se zvýrazněním jejich nezastupitelné činnosti v obcích a v celé
společnosti.
3) Sledovat navrhované změny
v právních předpisech, které by
mohly ovlivnit kteroukoliv ob-

last činnosti dobrovolné požární
ochrany, zejména postavení hasičů ve sborech a ve společnosti
a výkon služby v jednotkách
požární ochrany obcí (JSDHO) s cílem intervenovat za
pozitivní změny ve prospěch
dobrovolných hasičů.
4) Nadále nepolevit v dobře nastolené spolupráci s GŘ HZS
ČR a všemi jeho organizačními
jednotkami systému HZS ČR.
5) Prohlubovat a rozvíjet spolupráci s mezinárodními hasičskými organizacemi, zejména
s CTIF, Mezinárodní sportovní
federací hasičů a záchranářů
(MSFHZ) a dalšími. 6) Rozvíjet
přímou spolupráci se zahraničními hasičskými svazy zejména
se svazy sousedícími s Českou
republikou a svazy zapojenými
v podunajské komisi CTIF.
7) Průběžně připravovat, podporovat a podílet se na zabezpečení
reprezentace mládeže a dospělých České republiky pro účast
na mezinárodních a vnitrostátních hasičských soutěžích.
8) Iniciovat podporu legálním
humanitárním aktivitám a úzce
spolupracovat se subjekty působícími v této oblasti (Liga
proti rakovině, Nadace ADRA,
Popálky atd.).
9) Vytvářet podmínky pro rozvoj
spolupráce s dalšími spolky
a svazy, zejména se spolky
a svazy, které mají svoji činnost
obdobně zaměřenou jako SH
ČMS.
10) Organizovat a podporovat
výkon dobrovolnictví a vybírat
dobrovolníky pro výkon dobrovolnictví.
(příště představíme část č.2
Programu činnosti Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska do roku 2025 věnovanou
Výstavbě Sdružení)

Uvedené jevy vyvolané činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a které
vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací označujeme jako
mimořádná událost. Evakuaci můžeme řadit k základním způsobům
ochrany obyvatelstva. Volíme ji v případech, kdy nejsme nebo nebudeme
schopni zabezpečit účinnou ochranu osob, popř. zvířat na určité ploše
(hovoříme o plošné evakuaci) nebo v konkrétním objektu (hovoříme
o objektové evakuaci). To platí i pro přemístění např. technického zařízení,
strojů a materiálu k zachování nutné výroby v určité oblasti nebo v místě,
ve kterých výroba nemůže fungovat. Platná definice plošné evakuace
zní: „Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu z míst
ohrožených mimořádnou událostí nebo krizovou situací do míst, kde je
pro evakuované obyvatelstvo zajištěno nouzové ubytování, pro zvířata
nouzové ustájení a pro předměty nouzové uskladnění,“ dává možnost
jejího širokého výkladu jak v současné době, tak i v historii lidstva. Objektovou evakuací se pak rozumí krátkodobé, co nejrychlejší opuštění
ohroženého objektu (zpravidla požárem, havárií, nebezpečnou látkou,
nástražným výbušným systémem atd.) po únikových cestách jednotlivci
nebo skupinami osob. Jde o přesun osob na volné prostranství nebo do
chráněného prostoru mimo dosah nebezpečí. Evakuační opatření může
být preventivní např. v případě hrozícího rozsáhlého lesního požáru,
povodně, protržení hráze, nálezu nebezpečného výbušného předmětu
anebo ve vojenské rovině při očekávané vojenské invazi. Potřeba evakuace může být vyvolána i situací po události, např. evakuace z oblasti
dlouhodobě zasažené nebezpečnou látkou, z prostoru zničeného vichřicí
nebo zemětřesením. Za ozbrojeného konfliktu může být evakuace provedena do bezpečnostních zón, kde se nepředpokládají účinky ozbrojeného
konfliktu. Evakuaci podléhají všechny osoby v ohroženém prostoru mimo
těch, kteří ji zabezpečují nebo vykonávají jinou neodkladnou péči.

Evakuace před Mongoly i Švédy

Pojem evakuace pochází z latiny a znamená vyklizení nebo vyprázdnění (prostoru apod.). Co se týká osob (ale i předmětů) se tyto přesuny
z různých prostorů odehrávaly již v dávné minulosti. Jsou zaznamenány
události a následně přesuny osob ve spojitosti s válečným ohrožením.
Např. v českých zemích lidé utíkali před mongolskými nájezdníky ve 13.
století, před různými armádami, zejména Švédy za třicetileté války, před
Tatary v 17. století atd. V těchto případech šlo o neplánovaná opatření,
prováděná instinktivně s cílem uchovat „holý“ život. (pokračování příště)
Pro Hasičské noviny zpracoval Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D.
Zdroj ilustračního obrázku
– Bitva u Rocroi (1643) za třicetileté války, via wiki

Z redakční fotopošty
Vážená redakce,
Posílám do Hasičských novin PF 2020. Jsem hasičský kronikář OSH
Chrudim a KSH Pardubice, zpracovávám různé informace o hasičských
akcích a výročích v kraji Pardubice. Poslední byla výročí firem Stratílek
a R. A. Smekal. Při těchto a podobných akcích vystavuji renomované
stříkačky firmy Stratílek, mám pět kusů. Dvě jsou v muzeu ve Vysokém
Mýtě ve Stratílkově expozici. Jsem velkým sběratelem hasičských předmětů. Manželka Ludmila peče perníkové výrobky s hasičskou tématikou
(děkujeme za krásné sladké přání – pozn. red.). Navštěvujeme pravidelně
Hasičské slavnosti Litoměřice. Několikrát jsme se zúčastnili slavností na
sv. Hostýně. Byl jsem na setkáních sběratelů na Slovensku  – v Turzovce,
Dyčce, Tvarožnej. Mám tam mnoho kamarádů. Zajíždím i do Německa do
města Kurort Jonsdorf. Srdečně zdravím a přeji mnoho úspěchů v roce
2020, který bude bohatý na události!
František Pecka, Sobětuchy

Hasičské miniatury

Počet míst ve sjezdovém sále: pro delegáty, skrutátory a hosty 460 míst. Pro
předsednictvo 14 míst.

Hasičská technika v miniaturách je až do 30. ledna
prezentována na výstavě ve foyer Městské knihovny
v Dobrušce. Jejím obsahem je sbírka Milana Kolena,
člena SDH Mělčany. Pan Koleno má nyní ve sbírce
200 kusů kovových modelů hasičské techniky.
Jste srdečně zváni!

HASIČSKÉ NOVINY 01/2020 l www.facebook.com/hasisckenoviny

Mezinárodní konference BEZPEČNÉ POHRANIČÍ
Jak jsme slíbili ve vydání Hasičských novin č. 24/2019, vracíme
se ještě ke konferenci Bezpečné pohraničí, která proběhla v minulém roce v hotelu Tenis Vitality Vendryně a byla
věnována závěrům projektu „Rozvoj kooperace a výměna
zkušeností záchranných složek v příhraničním prostoru“
spolufinancovaného z Programu INTERREG V-A Slovenská
republika – Česká republika.
Celá konference proběhla v příjemné, přátelské atmosféře, umocněné krásným prostředím a kvalitními službami hotelu Vitality.
Průběh konání konference bylo
ve znamení živé diskuse, zejména
pak při společenském večeru první
den jednání. Účastníci se mnohé
dozvěděli o způsobu práce svých
přeshraničních kolegů a tím se
mohli i inspirovat k obohacení své
činnosti. Přidanou hodnotou pak
bylo navázání nových kontaktů.
Organizátoři konference i její účastníci hodnotí tuto akci jako velmi
zdařilou. Konferencí však projekt
zcela neskončil, i když většina monitorovacích ukazatelů je splněna
a tím je dána i možnost předběžného celkového zhodnocení projektu.
Projekt má významný společenský
dopad. Projektem je navázáno a prohloubeno partnerství škol, které
zabezpečují zvyšování odborné
způsobilosti dobrovolných jednotek

požární ochrany obcí. Tyto jednotky
přispívají k bezpečnosti a ochraně
obyvatelstva na obou stranách
hranice, což přispívá ke zvýšení
a zkvalitnění životních podmínek
občanů obou států. Ve třech typech
kurzů bylo proškoleno celkem 346
dobrovolných hasičů, čímž došlo
k významnému zvýšení kvalifikačních předpokladů a navíc se tak stalo
v oblastech , které standardně nejsou školeny (bezpečná jízda, práce
ve výškách, práce na vodě). Mimo
bezpečnostní aspekt, JSDH zabezpečují i významnou roli v kulturně-sociálním životě v obcích a tímto
má projekt i synergický efekt, kdy
se při společných setkáních vytvoří
prostor pro seznámení jednotlivých
JSDH, jako reprezentantů dalších
místních iniciativ. Tyto vztahy
pak mohou dále prohlubovat a
navazovat další partnerství i mimo
projekt. Díky výstupům projektu,
zakoupenému vybavení a hlavně

aktivitám projektu byla zajištěna
spolupráce místních iniciativ, kvalitní systém výcviků a zvýšení
kvalifikace cílové skupiny. Tím se
nezvýšila pouze ochrana obyvatelstva, tak jak jsme popsali výše, ale
i ochrana hasičů samotných, jejichž
dobrovolná činnost je mnohdy životu nebezpečná. Vybavení, které
bylo v rámci projektu zakoupeno,
bude k výcviku sloužit i dlouho
po ukončení projektu. Realizace
projektu má ale i své méně pozitivní
stránky. Kromě značné administrativní zátěže ve spojení s vykazováním projektu je to zejména způsob
financování, který pro dobrovolné
spolky je velmi problematický tím,,
že je nutné vlastní předfinancování.
Ústřední hasičské škole Jánské
Koupele schválil Výkonný výbor
SH ČMS bezúročnou půjčku ve výši
jednoho milionu korun. Obdobně
to bylo i slovenského partnera. Bez
těchto půjček by realizace projektu nebyla možná. Tato podpora
nadřízených orgánů si zaslouží
mimořádného ocenění. Klady však
jednoznačně převažují nad zápory.
Byly naplněny a kvalitně zabezpečeny všechny plánované aktivity
a indikátory projektu. Jednoznačně
byly posíleny znalosti a dovednosti
cílové skupiny v zájmu zkvalitnění
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ZAUJALO NÁS...
Humanitární a materiální pomoc

jejich záchranářské činnosti, ale
také z hlediska vlastní bezpečnosti.
Za vše nejlépe hovoří spokojenost
a velmi kladné hodnocení účastníků
kurzů. Realizační tým vyzvedává
zájem a kázeň dobrovolných hasičů,
kteří se zúčastnili kurzů. Děkuje
i všem spolupracovníkům. Zejména
pak oceňuje spolupráci a podporu
svých profesionálních kolegů z Hasičského záchranného sboru MSK,
bez kterých realizace projektu by
nebyla možná.
Ing. Jan Karger,
ředitel ÚHŠ Jánské Koupele
a vedoucí manažer projektu

Činnost skladů Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR je
důležitou aktivitou při poskytování humanitární a materiální pomoci pro
země postižené přírodní katastrofou. O transferech materiální pomoci
jsme vás v loňském roce informovali i na stránkách Hasičských novin.
V oblasti poskytování humanitární pomoci pro země postižené přírodní
katastrofou, byla například v roce 2019 ze skladů SOZ HZS ČR vypravena humanitární pomoc do republiky Írán v celkové hodnotě 1 mil. Kč.
Jednalo se o elektrocentrály, kalová čerpadla, přikrývky a spací pytle.
Materiál byl soustředěn do Základny humanitární pomoci ve Zbirohu
a odtud po kontrole převezen na letiště Praha Kbely. Materiální pomoc pro
Řecko soustředěna ve skladu Kamenice byla zabezpečována nákladním
vozidlem skladu SOZ HZS ČR Skuteč, materiál a věcné prostředky, včetně
automobilní techniky, byly pořízeny z prostředků GŘ HZS ČR. Další
materiální pomoc, tentokrát pro Ukrajinu, pořízená rovněž z prostředků
GŘ HZS ČR byla soustředěna v pobočce Národní základny humanitární
pomoci v Jihlavě, odkud byla předána přímo zástupcům Ukrajiny.
Foto HZS ČR

Třicáté první Betlémské světlo Zaostřeno

Předání Betlémského světla od
hasičů z hornorakouského okresu Freistadt českokrumlovským
hasičům se uskutečnilo v sobotu
21. prosince 2019 od 17:00 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Rožmitále na Šumavě. Poprvé
se k nám se Světlo přátelství, jak
byl betlémský plamen také nazván,
dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a z rukou hasičů
z hornorakouského okresu Freistadt bylo poprvé předáno českokrumlovským hasičům 23. prosince 1989 na celnici v Dolním
Dvořišti. Letošní předání bylo tedy
již třicáté první a věříme, že tato
krásná tradice bude pokračovat
i nadále. Foto Petr Skřivánek,
SDH Velešín

na lanovky

V závěru loňského roku absolvovali pravidelnou přípravu
hasiči-lezci z územních odborů
HZS Královéhradeckého kraje
na sedačkové lanovce v Deštném
v Orlických horách. Na lanovce,
která se teprve na zimní sezónu připravovala, měli možnost
vyzkoušet si záchranu osob ze
sedaček v několikametrové výšce.
Lezci proškolení na záchranu osob
ve výškách a nad volnou hloubkou
obsadili sloupy lanovky, ze kterých
se dostali k figurantům, které pak
spouštěli pomocí lana bezpečně na
zem. Hasiči využili lanovku Marta
II ve Skicentru Deštné v Orlických
horách.

PRO CHVÍLE ODDECHU
Příběh stopaře

Tajenky: „…SI NASKOČIL, KDYŽ JSME TLAČILI

Stopuje muž o půlnoci v bouřce…
Naje d n o u v i d í
v d á lc e s vě t l a
auta, které se přibližuje krokem. Rozeznává stařičkou hasičskou
Avii. Auto zastaví, muž do něj naskočí.
Za volantem však nikdo nesedí! Auto se
dá zase pomaloučku do pohybu…
Muž je k smrti vyděšený! Nakonec
se vzpamatuje, otevře dveře, vyskočí
a utíká pryč.
V nejbližší hospodě vypráví všem onu
strašidelnou historku. Asi za půl hodiny
se otevřou dveře, vejdou dva totálně
zničení a zmoklí hasiči, poručí si grog
a rozhlíží se kolem.
A v tom jeden povídá druhému: „Hele,
Juro, že je to ten kretén, co (DOKONČENÍ JE V TAJENCE)?“
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vydavatele nebo redakce. Uzávěrka dalšího čísla je 17. 1. 2020, vyjde 24. 1. 2020.

Hasičský fond Nadace Agrofert
Činnost dobrovolných hasičů
může být financována i prostřednictvím nadačních příspěvků.
Může vám tak přijít vhod informace o Hasičském fondu, samostatném projektu Nadace Agrofert,
který je určen i pro dobrovolné
hasičské sbory.
Hasičský fond přijímá žádosti
o příspěvky zejména na přístroje,
vybavení či zařízení, na projekty,
akce a aktivity v oblastech zásahové a záchranářské činnosti
hasičského sportu práce s dětmi
a mládeží organizace společenských, sportovních či kulturních
aktivit v obci či regionu určených

široké veřejnosti Žádosti o podpor u mohou žadatelé podávat
opakovaně, maximálně však jednu
žádost ročně. Kdo může žádat
o příspěvek?
Jednotka sborů dobrovolných
hasičů (JSDHo, JSDHp) či její
zřizovatel/obec. Sdružení, spolek.
Organizace dobrovolných hasičů
organizovaná ve Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska či v České
a Moravské hasičské jednotě. Jiný
typ hasičské organizace, která
má hasičskou a záchranářskou
práci uvedenou ve stanovách
(např. hasičská škola), případně
také rozpočtová organizace (HZS

ČR) nebo podniková organizace
(HZSp) Jaký typ nákladů lze z hasičského fondu hradit? Náklady
na pořízení, opravu či renovaci
záchranářské techniky a vybavení. Náklady spojené s hasičskými
aktivitami pro děti a mládež.
Náklady spojené s hasičským
spor tem. Z Hasičského fondu
nelze hradit: náklady na aktivity
mimo území České republiky.
Nadace neposkytuje příspěvky
zpětně. Hasičský fond není určen
k úhradě dluhů.
Info o Hasičském fondu
najdete na adrese
www.nadace-agrofert.cz

PAVLIŠ A HARTMANN
VÝROBA POŽÁRNÍ TECHNIKY

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 150 112

Potøebujete dovybavit
požární zbrojnici nebo vaše auto ?

Naši nabídku najdete na
www.phhp.cz
PAVLIŠ A HARTMANN, spol. s r.o.
V Telèicích 249
Chvaletice
533 12

Tel.: 466 985 890-2
Fax: 466 985 367
e-mail: office@phhp.cz
www.phhp.cz

Pozvánka do Hasičského muzea ve Vlachově Lhotě
Poprvé se Vlachova Lhota ve Zlínském kraji (pod
názvem Rankova Lhota) připomíná již v roce 1412.
V roce 1992 bylo uspořádáno lidové referendum, které
rozhodlo o osamostatnění obce. Expozice v tamním
hasičském muzeu je věnována historii i současnosti hasičských sborů, jejichž zřizovateli jsou obce sdružené
v Mikroregionu Ploština a MAS Ploština o. s. (Místní
akční skupina), který je součástí NUTS II Střední Morava, Zlínského kraje, okresu Zlín. Leží na hranicích
okresu Zlín a Vsetín, sousedí s mikroregionem Hornolidečsko, Vizovicko, Jižní Valašsko a Luhačovské
Zálesí. MAS Ploština se rozkládá na území devíti obcí
a dvou měst, kterými jsou Brumov-Bylnice, Valašské
Klobouky, Křekov, Haluzice, Loučka, Újezd, Vysoké
Pole, Drnovice, Tichov, Vlachovice a Vlachova Lhota.
Jedná se o mikroregion s celkovým počtem 16 305
obyvatel a rozlohou 164,4 km². Hustota osídlení je
99 obyvatel/ km². Mimo sbory dobrovolných hasičů
zřizovaných obcemi na území mikroregionu má ve
Valašských Kloboukách sídlo i Hasičský záchranný
sbor Zlínského kraje zřizovaný Krajským úřadem Zlín
jako jedna ze složek Integrovaného záchranného sys-

tému České republiky. Vstupné do muzea ve Vlachově
Lhotě je dobrovolné. Zájemci o návštěvu muzea mohou
využít například elektronického kontaktu vlachova.
lhota@tiscali.cz V muzeu si můžete zakoupit originální pohled, kapesní kalendář či pas hasičských muzeí.
Foto: obec Vlachova Lhota

Dobrovolní hasiči mohou poskytnout
předlékařskou první pomoc
ještě před příjezdem záchranářů
Úsilí o zkrácení dojezdového
času sanitek vedlo ke vzniku
dohody mezi Královéhradeckým
krajem, hasiči, záchranáři a šesti
obcemi ležícími v příhraničí.
V případě potřeby vyrazí poskytnout předlékařskou první pomoc
jednotky dobrovolných hasičů,
které zřizují zapojené obce. Ty
budou na tento způsob zásahu
vybaveni a vyškoleni. „Máme
skvěle fungující zdravotnickou
záchrannou službu, ale v pohraniční se zejména vlivem počasí
dojezdové časy sanitek prodlužují.
Rozhodli jsme se to změnit tím, že
v případě potřeby vyrazí na místo
nejprve místní dobrovolní hasiči,
kteří budou důkladně vybaveni
a proškoleni. Věřím, že tímto
způsobem zachráníme mnoho
životů, byť si přeji, aby výjezdů
bylo co nejméně,“ uvedl hejtman
K rálovéh radeckého k raje Jiř í
Štěpán. V závěru loňského roku
byla na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje uzavřena dohoda
o spolupráci mezi Hasičským
záchranným sborem Královéhradeckého kraje, Královéhradeckým
krajem, Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje (ZZS KHK) a obcemi
Adršpach, Olešnice v Orlických
horách, Orlické Záhoří a městy
Rokytnice v Orlických horách,
Teplice nad Metují a Žacléř, jako
zřizovateli jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. „Hasičský
záchranný sbor vytipoval šest
jednotek požární ochrany, které

jsou připraveny spolehlivě pokrýt
vybrané lokality, a předjednali
jsme s nimi zapojení do této
činnosti. Zahrnutí do systému
poskytování první pomoci je nad
rámec běžných hasičských činností. Při výběrů byly zohledněny
dojezdové časy, díky kterým mají
dobrovolné jednotky potenciál být
v místě události s předstihem. Při
tom se zohledňuje čas potřebný
k výjezdu předurčené jednotky
od vyhlášení poplachu a doba
jízdy na místo zásahu,“ uvedl
ředitel Hasičského záchranného
sboru Královéhradeckého kraje
František Mencl. Dohoda o poskytnutí plánované pomoci na
vyžádání sjednocuje pravidla spolupráce mezi smluvními stranami
v oblasti přednemocniční péče.
První pomoc na vyžádání budou
poskytovat předem určené jednotky sboru dobrovolných hasičů,

které budou vybavené a odborně
připravené. Ty postižené osobě
poskytnou předlékařskou první
pomoc do doby příjezdu posádky
zdravotnické záchranné služby.
Tento způsob první pomoci bude
poskytovaný v lokalitách, kde
vzhledem k dojezdovým časům
mohou bý t dobrovol ní hasiči
na místě dříve než záchranáři.
Dobrovolné hasiče bude možné
podle uzavřené dohody vyslat i při
dočasné nedostupnosti sil a prostředků zdravotnické záchranné
služby. Výdaje na poskytnutí pomoci uhradí předurčené jednotce
požár ní ochrany na vyžádání
Královéhradecký kraj kraj jako
zřizovatel ZZS KHK, a to včetně
spotřebního zdravotnického materiálu (např. náhradní elektrody
k AED, obvazový, fixační a jiný
spotřební materiál).

