?

Fotosoutěž Hasičských novin
...najdete na straně 5

VI. sjezd SH ČMS
...informace najdete na straně 4

Ročník 31., číslo 02–2020, 24. ledna 2020

Nominace
na Zlatý
záchranářský
kříž za rok 2019

Dobrovolní hasiči v Odrách se po více než dvou stech letech dočkali nové hasičské zbrojnice. Dočtete se na str. 6. Foto: HZS Moravskoslezského kraje

Setkání nejlepších hasičských
sportovců Královéhradeckého kraje

V Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech proběhlo setkání
reprezentantů Královéhradeckého
kraje. Zúčastnili se mj. ředitel HZS
kraje brigádní generál František
Mencl, hejtman kraje Jiří Štěpán,
starostové OSH a další.
Jiří Orsák, starosta KSH komentoval úspěchy mládeže, mužů a žen
na vrcholových soutěžích. „Jejich
výkony jsou nejen skvělou prezentací sborů dobrovolných hasičů, ale
také příslušných obcí a měst. Jsem

pyšný na všechny, kteří dosáhli
výtečných umístění na mistrovství
republiky hry Plamen, požárního
sportu a v soutěži CTIF,“ uvedl.
V kategorii dorostenek patřilo
poděkování Anděle Štěpánové
z SDH Česká Metuje, Lucii Sacherové z SDH Libňatov a Natálii
Langerové z SDH Hajnice.
Nejlepšími v ýkony odvedli
dorostenci Leoš Válek z SDH
Chlumec nad Cidlinou, Jakub
Hovorka z SDH Olešnice a David

Hoffman z SDH Běloves. Družstvo
dorostenců Libňatova obsadilo na
MR Plamen devátou příčku, dorostenky z Horního Lánova desáté
místo. Mladí hasiči Chlumce nad
Cidlinou stanuli na MR Plamen na
čtvrté příčce. Skvělým úspěchem
skončil start žen z SDH Hřibojedy
na mistrovství republiky v požárním sportu, tým obsadil pátou
pozici stejně jako mužský tým
Brada-Rybníček. Ženy z Nové
Paky zvítězily ve své kategorii na
mistrovství České republioky v tradičních disciplínách CTIF.
Ocenění se dostalo rovněž kolektivu HZS Královéhradeckého
kraje za titul mistra republiky.
Hejtman Královéhradeckého kraje
Jiří Štěpán připomněl náročnou
a záslužnou práci dobrovolných
hasičů při výchově mládeže. „Těší
mě, že na mistrovství republiky
dosahuje jak mládež, tak týmy
dospělých skvělých výsledků.
Děkuji za velice kvalitní výsledky
sportovcům a všem, kteří se na nich
jakýmkoliv způsobem podíleli.
Gratuluji rovněž týmu HZS kraje,
který odvedl perfektní výkon,“
uvedl.
Věra Nutilová
Foto: archiv

Historické požáry ve
světových metropolích

… čtěte na straně 3

Česká pomoc pro Bosnu
a Hercegovinu
Ministerstvo vnitra společně
s Hasičským záchranným sborem
ČR poslalo další pomoc do Bosny
a Hercegoviny. Ministr vnitra Jan
Hamáček (ČSSD) tak vyslyšel
prosbu o materiální humanitární
pomoc při zvládání migrace. Konvoj vozů Hasičského záchranného
sboru ČR dorazil do Sarajeva 13.
ledna. Tam si ji převzal místní
Červený kříž.

Humanitární pomoc se skládá
z 2 000 spacích pytlů, 2 000 přikrývek, 2 000 pláštěnek a 500 sad
jídelního nádobí, které dodal Hasičský záchranný sbor ČR. Celková
hodnota pomoci je cca 2,5 milionu
Kč a je hrazena z rozpočtu Ministerstva vnitra v rámci programu
Pomoc na místě. Veškerý materiál
přepravila 4 nákladní vozidla
(dokončení na str. 5)

Zasedal
výbor CTIF

Členové Českého národního
výboru CTIF letos poprvé zasedali
ve středu 15. ledna 2020 v účelovém
zařízení MV-generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru
ČR v Praze. Kromě vyhodnocení
roku 2019 bylo cílem jejich setkání
i schválení kvalifikačních podmínek
družstev mládeže a družstev mužů
a žen pro soutěže CTIF v roce 2021.
Důležitým bodem programu byla
příprava účasti na Shromáždění
delegátů CTIF 2020 v Německu,
které bude letos věnováno volbě
prezidenta a viceprezidentů CTIF.

Seriál Evakuace

aneb „víc než jen nohy na ramena“,
díl II.

...čtěte na straně 3

D+1 90820–00906 Pardubice

Vážení čtenáři Hasičských novin,
dovolte mi, abych vás jménem
redakce pozdravil a poděkoval všem,
kteří již uhradili předplatné na rok
2020. Stále se snažíme zlepšovat naši
databázi i nezbytné úkony, které
souvisí s vyřizováním předplatného,
ať už se jedná o sbory či jednotlivce.
Nyní jsme již schopni vyřizovat
fakturaci předplatného elektronicky.
Stačí zaslat na e-mailovou adresu
hasici@hasicisro.cz váš požadavek
na předplatné včetně kontaktních
údajů. Uložíme vše řádně do databáze. Celý proces se tím maximálně
urychlí včetně zaslání následné
elektronické faktury. Věřím, že toto
oceníte pro rychlost i přehlednost. Věk
digitální není určitě ideální dobou.
Co se však týká schopnosti předávat
rychle, jasně i levně informace, má
elektronická komunikace navrch
před holubí i klasickou poštou.
Za redakci Mirek Brát

Do 31. ledna 2019 je stále ještě
možno posílat nominace na Zlatý
záchranářský kříž za rok 2019.
Víte o někom, kdo v roce 2019 zachránil někomu život? Kdo pomohl,
když bylo třeba? Kdo měl odvahu
a podal pomocnou ruku někomu,
kdo to potřeboval? Nominujte ho
do Zlatého záchranářského kříže za
rok 2019 Nominovat můžete i prostřednictvím webu na www.zachranarskykriz.cz pomocí nominačního
formuláře. Uzávěrka nominací je
již zmiňovaného 31. ledna 2020.
Nominovat můžete v šesti hlavních
kategoriích:
1. Záchranářský čin laiků, subkategorie dospělí a subkategorie děti
do 18 let
2. Záchranářský čin profesionálů
jednotlivců
3. Záchranářský čin profesionálního týmu
4. Nejkurióznější záchranářský čin
5. Humanitární čin mimo území
ČR
6. Cena za výjimečný přínos pro
záchranářství
Zlatý záchranářský kříž vyhlašuje redakce časopisu RESCUE
report. Posláním soutěže je ocenit
výjimečné, profesionálně zvládnuté zásahy hasičů, zdravotníků,
policistů, vojáků a jiných složek
integrovaného záchranného systému, dobrovolníků i profesionálů,
neziskových organizací působících
v oblasti záchranářství. Obětavé
činy první pomoci laiků – dětí i dospělých, jsou přínosné především
díky vyjádření lidské nelhostejnosti
k ostatním. Nominované činy jsou
posuzovány dvoukolově odbornými
hodnotiteli napříč celým spektrem
záchranářských profesí. Jako výraz
nejvyššího společenského uznání
bude ocenění předáno v prostorách
Pražského hradu přímo z rukou
prezidenta republiky a nejvyšších
vládních představitelů.

Hasičské muzeum
v Jiřicích
... má otevřeno na straně: 8
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Události

Když chytne stodola

Tématická stránka Událostí vás
v Hasičských novinách seznamuje
se zásahy za uplynulé období,
na kterých ve většině případů
participovali profesionální i dobrovolní hasiči. Důležitou roli hrají
dobrovolní hasiči nejen u nás, ale
i u „protinožců“. Zprávy z hořící
Austrálie hovoří o nezastupitelné
roli hasičských dobrovolníků na
tomto kontinent u. Australský
svaz má samozřejmě, v porovnání
s Evropou, jiná geografická specifika. Na kontinentu o ploše 7,7
milionů kilometrů čtverečních žije
„jen“ 25 milionů obyvatel. Není
tak možné, aby rozsáhlá území
obsluhovaly pouze profesionální

jednotky. Navíc místní dobrovolníci velmi dobře znají terén,
ve kterém zasahují. Když oheň či
jiný živel vystoupí „z mantinelů„
běžné události, ukáže se v každé
společnosti obrovská důležitost
dobrovolnictví a vzájemné solidarity. Australští hasiči z oblastí nezasažených požáry jezdí pomáhat
svým kolegům stovky kilometrů
daleko. V našich zeměpisných
šířkách můžeme hledat analogii
v časech katastrofálních záplav.
I v událostech, které nevybočují
z charakter u běžných zásahů,
mají dobrovolní hasiči vždy svoji
důležitou úlohu.

Šest jednotek hasičů zasahovalo
v pondělí 13. 1. 2020 brzy ráno
u požáru bytu 1+kk na Mírovém
náměstí v Hlučíně (okres Opava).
Ze čtyřpatrového silně zakouřeného domu hasiči zachránili celkem
9 osob, z toho osm pomocí automobilové plošiny, dalších 22 osob
bylo „pouze“ evakuováno. Požár
v prvním patře domu si vyžádal
zranění jedné osoby a předběžně
odhadovanou škodu (na větší části
bytu) ve výši 400 tisíc korun. Hasiči
svým rychlým zásahem uchránili
majetek za jeden milion korun.
Příčina vzniku požáru je dosud
v šetření. Operační středisko hasičů bylo o požáru na centrálním
hlučínském náměstí informováno
v pondělí před třetí hodinou ranní.

Vyjely sem tři jednotky HZS Moravskoslezského kraje (HZS MSK)
– ze stanic Hlučín, Opava a Ostrava-Přívoz, odkud přijela automobilová
plošina AP 42 MB Econic, společně
s nimi tři jednotky dobrovolných
hasičů – Hlučín, Hlučín-Darkovičky
a Hlučín-Bobrovníky. Hasiči dostali
oheň pod kontrolu za 22 minut,
dohašování jim zabralo dalších 16
minut. Chodby domu odvětrávali
přetlakovým ventilátorem. Jak hasiči zjistili, zasažený byt nebyl vybaven žádným požárním hlásičem.
Pokud by byl vybaven například
detektorem kouře, šance na rychlé
uhašení ohně (třeba už v zárodku)
a uchránění osoby před zraněním
by byla výrazně vyšší.
HZS Moravskoslezského kraje

Plošina v akci

V pátek 10. ledna v půl jedenácté
přijalo operační středisko středočeských hasičů informaci o požáru
hospodářského stavení s garáží
v obci Želivec, která patří pod Sulice v okrese Praha-východ. Další
oznamovatelé uvedli, že z celé střechy stoupá kouř, uvnitř hoří také
osobní automobil a do objektu byl
vypnut přívod elektrického proudu.
V prvním sledu na místo vyjeli
profesionální hasiči ze stanic Jílové
a Říčany společně s dobrovolnými
hasiči z Jílového u Prahy, Těptína
a Velkých Popovic. Velitel zásahu
po příjezdu od uživatele zjistil, že
se uvnitř objektu o půdorysu přibližně 12 × 8 metrů nacházejí také
tlakové lahve, dřevo, pneumatiky
a polystyren. Velitel rozhodl o vyhlášení druhého stupně požárního
poplachu. K požáru proto byly povolány ještě dobrovolní hasiči obcí
Dolní Jirčany, Nespeky, Senohraby
a Sulice-Nechánice. V průběhu zásahu se z objektu ozývaly výbuchy.
Hasiči s dýchací technikou ihned
zahájili hasební práce, vynesli

kanystry s pohonnými hmotami
a ustavili výškovou techniku.
Voda byla do rozvinutého požáru
dodávána čtyřmi vodními proudy.
Pro zastavení šíření požáru pod
střešní konstrukcí byly použity
hasicí hřeby. Dodávka hasební
vody byla plynule zajištěna pomocí
obecní hydrantové sítě. Po necelé
hodině intenzivního hašení byla
ohlášena lokalizace požáru. Objekt
byl odvětrán pomocí přetlakové
ventilace a dohašován pomocí tří
proudů. Krátce po poledni byl snížen stupeň poplachu a provedena

redukce zasahujících jednotek.
Objekt byl předán majitelce s nařízenou šestihodinovou dohlídkou,
kterou zajistili dobrovolní hasiči
z Těptína. Příčinu vzniku požáru
určil vyšetřovatel HZS Středočeského kraje společně se specialisty
z Technického ústavu požární
ochrany Praha jako technickou závadu na elektroinstalaci osobního
automobilu. Požár způsobil škodu
za 1 milion korun, hasiči uchránili
hodnoty za 100 tisíc korun.
kpt. Ing. Jaroslav Gabriel,
HZS Středočeského kraj

Zásah v průmyslové hale

Zničený
rodinný dům

Še s t je d not e k z a s a hova lo
11. ledna v průmyslové hale v Brně
ulici Vídeňské. Požár předběžně
způsobil několika milionovou
škodu. Hasiči zasahovali u požáru
stroje, který byl určený na tryskání
a pískování kovových materiálů.
Do prostoru haly 15 × 30 metrů
hasiči postupně nasadili tři vodní
proudy. Použili i speciální řezací
a hasící zařízení Cobra. Plameny
hasiči dostali pod kontrolu v 12:37

hodin. Požár byl zcela uhašen
v 15:36 hodin. Dým zakouřil okolí
tryskacího stroje. V průběhu zásahu hasiči použili k měření teploty
termokameru. Plameny zcela zničily stroj a způsobily škodu v řádu
miliónů korun. Při požáru se nikdo
nezranil. Výše škody i příčina
vzniku požáru jsou v současné
době v šetření.
Petr Příkaský
HZS Jihomoravského kraje

Pomoc čtyř jednotek z řad profesionálních a dobrovolných hasičů si
na konci prvního lednového týdne
vyžádal požár v zásobníků sušičky
pilin v Bělkovicích-Lašťanech na
Olomoucku. Poté co se zastavila
technologie na bubnovém velkoobjemovém zásobníků zahořely
piliny a hrozilo výrazné rozšíření
požáru v celém areálu. Obsluha
naštěstí včas přivolala pomoc prostřednictvím telefonického hovoru,
s popisem situace, na linku tísňové
pomoci HZS Olomoucké kraje.
Operační středisko k místu vyslalo profesionální jednotku stanice

Šternberk, a to posádky dvou výjezdových vozidel. K místu ihned
také zamířila místní dobrovolná
jednotka Bělkovice-Lašťany, ale
také nedaleké Bohuňovice a Dolany. Hasiči po průzkumu velmi
rychle lokalizovali zahoření uvnitř

Krátce před půlnocí 5.ledna přijali hasiči na tísňové lince oznámení
o požáru uvnitř rodinného domu
v Jindřichovicích na Sokolovsku.
V době příjezdu první jednotky na
místo zásahu se oheň již rozšířil na
celé vrchní patro domu a na střechu.
Velitel zásahu si tak vyžádal na
místo další posilové jednotky. Kvůli
rychlému a masivnímu rozšíření
požáru uvnitř domu bylo možné zasahovat pouze z vnějšku a za použití
výškové techniky. Podle majitelky
objektu se uvnitř nikdo nenacházel,
přítomnost osob vyloučili hasiči
i následným průzkumem všech částí
domu. Pod kontrolu dostali hasiči až
po více než třech hodinách zásahu,
na místě zůstali až do konečné
likvidace v pondělí v dopoledních
hodinách. Na místě zasahovalo šest
jednotek hasičů. Předběžná škoda
je odhadnuta na tři miliony korun.
HZS Karlovarského kraje

bubnového zásobníků, k rozšíření
do dopravníkové cesty nedošlo.
Pomocí termokamery průběžně
situaci monitorovali. Co stojí za
příčinou technické závady s následným požárem je aktuálně v šetření, bude nutné vyčkat příjezdu
technika servisní společnosti. Výše
škody prozatím nejsou vyčísleny,
není zde předpoklad velkých hmotných škod. Celá situace se obešla
bez zranění. Jednotky se zhruba
po hodinovém zásahu postupně
navracely zpět na své základny.
Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
HZS Olomouckého kraje

Požár TESKO objektu v Praze likvidovaly
profesionální a dobrovolné jednotky

V pátek 10. ledna 2020 v 19:19
hod přijalo operační středisko
pražských hasičů hlášení o požáru neobydlené budovy v ulici
Voctářova v Praze 8. Na místo
postupně vyjely čtyři jednotky
profesionálních hasičů (centrála,
Holešovice, Strašnice, Satalice),
chemická služba z Petřin a 6 jednotek dobrovolných hasičů (Březiněves, Letňany, Ďáblice, Dolní
Měcholupy, Satalice a Čakovice).
Požárem byl zasažen objekt o rozměrech 20 × 15 metrů. Na likvidaci plamenů bylo nasazeno celkem
9 vodních proudů, hasební zásah

Hasiči na rozpálené
střeše

Dvě hasičské jednotky zasahovaly v lednu u požáru střechy
domu v Masarykově ulici, u stadionů v Ústí nad Labem. Hasiči
zasahovali ze žebříku i vnitřkem
budovy, požár lokalizovali v 7:40.
Okolní troleje byly na dobu zásahu
vypnuty. Příčina vzniku požáru
a škoda se vyšetřuje.
HZS Ústeckého kraje
Foto: Michal Mikšovský,
Lukáš Marvan

Požár v sušičce pilin

Záchrana srnky: V lednu vyjela jednotka hasiči ze stanice Telč k záchraně srnky
na rybníku v obci Olší. Srnka byla ve vzdálenosti přibližně 50 metrů od břehu. Hasičům
se podařilo srnku velmi rychle zachránit a nezraněnou ji následně vypustili do volné
přírody.
Kpt. Ing. Bc. Petra Musilová – tisková mluvčí HZS Kraje Vysočina

Krátce

probíhal i pomocí výškové techniky a v dýchací technice. V místě
zásahu byla Policií ČR regulována
doprava, chemická služba prováděla kontrolní měření koncentrací
zplodin hoření. Ty však nepřekročily hygienické limity. Ve 20:24
hodin byl z důvodu početního
stavu zasahujících jednotek vyhlášen II. stupeň požárního poplachu,
plameny se dále nešířily. Ve 21:05
hodin byla ohlášena lokalizace.
Celá polovina objektu byla díky
zásahu hasičů uchráněna a nebyla
zasažena požárem. V nezasažené
nebyla průzkumem nalezena žád-

ná osoba. Ve 21:51 hodin probíhalo
dohašování objektu a rozebírání
konstrukcí. Vzhledem ke stavu
objektu byla událost beze škody
a není evidováno žádné zranění.
Hasičští a policejní vyšetřovatelé
prověř ují, zda došlo k požár u
nedbalostí nebo úmyslným zapálením. Po 22. hodině došlo k další
redukci jednotek, velitel zásahu si
na místo povolal těžkou techniku
na rozhrabávání a demolici ohořelých částí TESKO objektu.
HZS hl. m. Prahy
Foto: Jan Kostík

Oheň zdevastoval
„bavorák“

Požár osobního auta v Jablonci
nad Nisou zaměstnal jablonecké
hasiče. V době příjezdu hasičů na
místo byl požárem zasažen motorový prostor vozu a část interiéru.
Pro likvidaci požáru byl použit
vysokotlaký proud. Způsobená
škoda byla vyšetřovatelem příčin
požárů stanovena na 600 tisíc korun. Událost se obešla bez zranění.
Zasahující JPO: stanice Jablonec
nad Nisou.
por. Mgr. Radka Kostelňáková,
HZS Libereckého kraje

Převrácený automobil

V katastru části Loučná Hora
havaroval 8. ledna osobní automobil, který skončil po nehodě v příkopu převrácený na střechu. Na
místo spěchali profesionální hasiči
ze stanic Nový Bydžov a Hořice, na
místě spolupracovali i se záchranáři a policisty. Hasiči museli jednoho
člověka z vozu vyprostit pomocí
hydraulického vyprošťovacího
zařízení, poté byl předán do péče
ZZS. Zraněný člověk byl transportován do nemocnice vrtulníkem
LZS. Hasiči zajistili místo zásahu
zabezpečili, havarovaný automobil
a předali událost policistům.
Martina Götzová, tisk. mluvčí
HZS Královéhradeckého kraje

Paraglaidista
v koruně stromu

Dramatické okamžiky zažil
v lednu paraglaidista, který místo
hladkého přistání uvízl v koruně
třiceti metrového stromu v katastrálním území obce Chvalčov na
Kroměřížsku. Naštěstí měl u sebe
mobilní telefon, kterým si přivolal
na pomoc hasiče. Na místo vyjeli
profesionální hasiči ze stanice
Bystřice pod Hostýnem a lezecké
skupiny hasičů ze stanic Zlín a Kroměříž. Po příjezdu na místo hasiči
zjistili, že muž je nezraněn a ve
výšce okolo třiceti metrů. Zásah
komplikoval špatně dostupný terén.
Hasiči tak museli techniku přinést
ke stromu, na kterém muž visel.
Jeden lezec vylezl za paraglaidistou
a poté s dalšími lezci během velmi
krátké chvíle čtyřiačtyřicetiletého
muže spustili na zem dolů.
por. Mgr. Lucie Javoříková
tisková mluvčí HZS Zl. kraje

Města v plamenech

HASIČSKÉ NOVINY 02/2020 l www.facebook.com/hasisckenoviny

strana 3

Historické požáry ve světových metropolích

S velkými historickými požáry měst se v Hasičských novinách pravidelně potkáváte. Jmenujme například ohnivou zkázu
portugalského Lisabonu, kterou vyvolalo katastrofální zemětřesení v 18. století, Psali jsme i o požáru v kanadském Halifaxu
v době první světové války. Stranou naší pozornosti nezůstala ani Moskva v době Napoleonova tažení do Ruska. Neunikla
nám   též tragická zkáza Drážďan, které pustošily zápalné bomby v době druhé světové války… Dnes bychom vám však chtěli
představit  ucelenější historickou mozaiku, ve které se zaměříme na historické požáry v celkem jedenácti velkých městech.
Opustíme v ní i hranice našeho kontinentu. Kromě evropských metropolí: Vídně, Kodaně, Amsterdamu, Bruselu, Madridu,
Londýna, Osla, Paříže či Stockholmu,  zamíříme i do amerického Washingtonu a australského města Sydney. Pravda, v tom
posledním případě porušíme  kritérium výběru, protože Sydney není, navzdory svému významu, hlavním městem Australského svazu. Cestovní průvodce jistou skutečnost příliš nezmiňují. O to více chceme tento fakt zdůraznit v Hasičských novinách. O proměny velkých měst Evropy i celého světa se  velkou měrou „zasloužily” požáry. Nejde totiž jen o jejich ničivou
primární sílu, ale i o novou situaci, kterou oheň nastolil. Ta byla šancí pro zásadní urbanistické proměny včetně poučení se
z katastrofy. V mnoha případech umožnily požáry, aby města vystoupila ze svých, historickými hradbami sevřených center,
a směřovala k dalšímu rozvoji a celkové modernizaci.

Norské Oslo čelilo katastrofálnímu požáru v roce 1624

Velký požár Londýna na historické malbě.

Velký požár Londýna

Zdálo se, že rok 1666 si přichystal pro metropoli Britských ostrovů zkoušku skutečně ďábelskou,
které odpovídaly právě ony tři
šestky v letopočtu (666 – v Bibli
označováno jako číslo šelmy –
ďábla, pozn. red.). Požár Londýna
z roku 1666 si vysloužil trvalý
přívlastek – velký. O střechu
nad hlavou při běsnění ohnivého
živlu přišlo téměř 80 000 lidí.
Zničeno bylo i 87 farních kostelů.
Zajímavostí na tomto požáru je
radikální metoda, která sloužila k demolici některých domů,
aby byly vytvořeny dostatečné
mezery v zástavbě bránící šíření
ohně. Tyto domy byly strženy za
pomocí náloží střelného prachu.
Odborníci tvrdí, že takto vytvářené velké průseky byly nakonec
rozhodující pro zabránění dalšího
šíření požáru. Dodejme, že tvrdá
zkouška dopadla na londýnské
obyvatelstvo i rok před ohnivou
katastrofou, kdy město postihla
epidemie moru. Vyšetřování příčin požáru bylo plné politických
konspirací. Zejména se jednalo
o averze náboženské, kdy byli
z úmyslného zapálení Londýna
obviňováni katolíci. Za žhářství
byl například popraven jeden
francouzský hodinář. Až později
se ukázalo, že byl v době vzniku
požáru na palubě lodi kdesi v Severním moři.

Bílý dům v plamenech

Požár Vídně v roce 1848.

Pojďme se ny n í přesu nout
z Evropy na americký kontinent,
konkrétně pak do roku 1814. Právě
probíhá britsko – americká válka,
během které se v plamenech
ocitne i velké území v Kanadě.
To je však pod britskou správou. Pomstou vojskům bojujícím
za amer ickou nezávislost má
být spálení jejich vlasteneckého
symbolu – města Washingtonu.
Vzplanulo i sídlo amerických
prezidentů – Bílý dům. Stalo se
tak 24. srpna 1814. Z budovy zůstaly jen ruiny. Výstavba „nového”
Bílého domu, započala okamžitě,
další rekonstrukce proběhla v roce
1830. Slavným vyobrazením této
události je obraz Toma Freemana.
Pokud jste ctiteli velkých hollywoodských opusů, mohli jste tento
obraz opakovaně vidět i ve filmu
režiséra Rolanda Emericha „Útok
na bílý dům“ z roku 2013. V tomto
snímku se opakovaně o požáru
z roku 1814 hovoří a pojítkem mezi
minulostí a filmovou současností
je právě Freemanovo dílo.

Pařížská komuna

Velký požár se odehrál ve francouzské metropoli v roce 1871
během vzpoury Pařížské komuny.
Nejvíce postižen byl francouzský
královský palác. Dvoudenní požár
tento dlouholetý symbol královské
moci zcela zničil. Oproti Bílému
domu ve Washingtonu, Tuilerijský palác v Paříži, symbol moci
francouzských králů, už z popela
nepovstal. Ačkoli se ozývaly hlasy

žádající jeho obnovu, bylo torzo budovy z 16. století ponecháno svému
osudu. Po roce 1880 už na požářišti
z roku 1871 nezůstal ani ten symbolický „kámen na kameni“.

Bitva u Kodaně

Velký požár poničil hlavní
město Dánského království v roce
1807. Měly ho na svědomí opět
válečné události. Spojené dánsko –
norské síly se střetly s britskou flotilou během napoleonských válek.
Britské lodě intenzivně ostřelovaly město, což vedlo k vypuknutí
velkého požáru. Tisíc budov lehlo
během požáru popelem. Kodaň
čelila velkým požárům i o století
dříve – v letech 1728 a 1758.

Madrid
o Vánocích 1734

Velký požár propukl ve španělském Madridu o Vánocích L.P.
1734. Bohužel, protože se jednalo o vánoční svátky v tradičně
katolické zemi, varovné signály
zvonů byly dávány do souvislosti
s vánočními svátky a nikoli s hrozbou ohně. Požáru padlo za oběť
množství uměleckých děl, zejména
pak obrazů . Byla mezi nimi díla
velikánů jakými byli malíři El
Greco, Rubens nebo Velasquez.
Madridu se nevyhnuly tragické
požáry ani v moderní době. Tak například v roce 1983 zde hořel noční
klub plný návštěvníků. Zahynulo
81 lidí. V roce 1987 zahynulo při
hašení požáru obchodního domu
10 hasičů.

stovky bruselských budov zapáleny a zničeny. Z této katastrofy
však povstaly objekty nové, které
nyní obdivují návštěvníci Bruselu
v okolí centrálního historického
náměstí Grote Markt.

Oslo v roce 1624

V hlavním městě Norska zuřil
velký požár v roce 1624. Trval celé
tři dny a zničil většinu budov. Stejně jako mnoho tehdejších měst,
bylo i Oslo v 17. století tvořeno
převážně dřevěnými budovami.
Výsledkem byla nejen nová výstavba Osla, ale i přesunutí celého
města blíže k tamní pevnosti. Tak
rozhodl norský král.

Amsterdam
„už jen z kamene“

Kolem roku 1400 se Amsterdam rozrostl na město s asi 3 000
obyvateli. Protože všechny domy
byly vyrobeny ze dřeva a postaveny těsně vedle sebe, existovala
neustálá hrozba požáru. V letech
1421 a 1452 prošly městem dva

velké požáry. Po druhém požáru,
který zničil tři čtvrtiny města,
bylo rozhodnuto, že nové domy
mají být postaveny už jen z kamene. Moudré rozhodnutí…

Ohnivý vídeňský
valčík

Oheň postihl též rakouskou
Vídeň a dotkl se i jejich historických symbolů. Mezi ně jistě patří
palácový komplex v Hof burgu.
Hořelo zde v říjnu 1848 i v listopadu 1992. První zmíněný požár
má na svědomí povstání. Oheň
zničil část tehdejších muzeálních
sbírek. V roce 1992 zase oheň velmi ohrožoval Rakouskou národní
knihovnu, která měla v Hofburgu
depozitáře.

Stockholm L.P. 1751

Švédský Stockholm měl v dějinách cel kem štěstí… Uni k l
ničení během válek, vyhnuly se
mu přírodní katastrofy. O to více
děsil jeho obyvatele oheň. Právem!
Nejhorší požár v celé historii

Ostřelování Bruselu

Sídlo amerických prezidentů v roce 1814.

Paříž v plamenech.

Požáry určovaly podobu i Bruselu – dnes hlavního evropského
města. Například ve druhé polovině 17. století došlo k opakovaným
útokům francouzských armád
na belgickou metropoli. Během
ostřelování města v roce 1695 byly

Požár Zahradního paláce v Sydney. Psal se rok 1879.

Stockholmu vypukl v roce 1751
a měl charakter ohnivé bouře. Zničeno bylo mnoho domů i kostelů.
Hovořilo se i o úmyslném založení
požáru… Novější stockholmské
požáry? Vzpomeňme na červen
roku 2008, kdy hořelo západní křídlo stockholmské radnice. Trvalo
asi 3 hodiny, než dostalo 70 hasičů
tento požár pod kontrolu.

Australské Sydney

V roce 1879 byl v australském
městě Sydney postaven tzv. Zahradní palác – velká výstavní budova. Zahradní palác byl postaven
především ze dřeva. Když 22. září
1882 vypukl v budově požár, nic
už nedokázalo odvrátit její totální
zkázu. Palác byl v té době využíván řadou ministerstev a vládních
úřadů, zničeno tak bylo i velké
množství důležitých dokumentů.
Připravil Mirek Brát
Zdroje foto: flickr, wiki,
pinterest, youtube.com,
senate.gov
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Příprava na sjezd SH ČMS

VI. sjezd SH ČMS

v kontextu současnosti i historie hasičského hnutí

IV. sjezd

V. sjezd

V. sjezd

Téma VI. sjezdu SH ČMS jsme otevřeli již v minulém čísle Hasičských novin. Sjezd proběhne  v červenci v Brně.  V Hasičských novinách chceme přispět k této nejvýznamnější události roku
2020 mozaikou informací z historie i současnosti. Rovněž máme v plánu i postupné zveřejnění 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). 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.

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.

SH ČMS patří vytváření podmínek pro účinnou ochranu života,
zdraví a majetku před požáry a při
poskytování pomoci při živelných
pohromách. Dále se Sdr užení
snaží maximálně podporovat práci
s dětmi a všeobecnou sportovní
činnost v duchu zdravého životního
stylu a zvyšování fyzické kondice.
Základními symboly SH ČMS jsou
znak, vlajka, prapor, stejnokroj
a logo, které bývá vyobrazováno
společně s názvem Sdružení.

Část II.
Programové teze
věnované výstavbě
Sdružení
1) Důslednou a správnou aplikací
Stanov, směrnic a předpisů SH
ČMS zlepšovat vnitřní chod
a fungování jak hlavního, tak
u všech pobočných spolků.
2) Při efektivním využívání všech,
pro sdružení dostupných, elektronických medií zlepšovat,
zejména vnitřní přenos informací. Zlepšení docílit v obou
směrech.
3) Plně využívat zavedený program evidence členské základny a nadále, na základě vznesených oprávněných připomínek
a námětů, vylepšovat tento
program.
4) Cíleně prohlubovat spolupráci
hlavního i všech pobočných
spolků sdružení s orgány státní
správy i a samosprávy na úrovni
krajů a obcí s cílem, vytvořit pro
činnost sdružení, zejména pro
činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, ta nejlepší
podmínky.
5) Ve spolupráci s ministerstvem
vnitra a GŘ HZS docílit účast

Organizační struktura SH ČMS
V roce 1983 se v pražském Paláci kultury (dnes kongresové centrum) uskutečnil VI.
sjezd SPO ČSSR. (foto archiv SDH Záboří n. L.)

zástupců sdružení v pracovních skupinách pro přípravu nového zákona o požární ochraně.
6) V určeném termínu zapracovat
do vnitřních předpisů sdružení
změny, vyplývající ze Stanov
SH ČMS přijatých VI. sjezdem
SH ČMS.
7) Při změnách sledovaných údajů
a skutečností věnovat trvalou
pozornost věnovat registraci,
respektive přeregistraci pobočných spolků do spolkového
rejstříku.
8) Výrazně změnit podobu webových stránek sdružení, tak aby
vedle informačního zdroje pro
vlastní členskou základnu,
plnily i funkci informačního
media sdružení pro širokou
občanskou veřejnost. Docílit
prostřednictvím webu hlavního
spolku, přistup na weby pobočných spolků v krajích a v okre-

Akce k hasičskému sjezdu se tradičně odbývají nejen v interiérech, ale i na
veřejných prostranstvích. (foto SDH H. Ředice)

sech. Do sekce vnitřních dokumentů sdr užení umožnit
přístup pouze členům sdružení.
9) Po VI. sjezdu SH ČMS ukončit
vydávání Hasičských novin
v tištěné podobě a přejít na
elektronickou formu vydávání
tohoto periodika.
10) Pokračovat v pravidelném
školení funkcionářů sdružení
s výběrem aktuálních témat
k činnosti sdruženi, ale témat
týkajících se celospolečenského života a vztahů ve společnosti. (příště: programové teze
věnované části III. – oblasti
represe:

Současnost:
Sdružení hasičů
Čech, Moravy
a Slezska
SH ČMS vzniklo v roce 1991 za
účelem jednotné organizace SDH,
jakožto nástupce Československého svazu požární ochrany. SH
ČMS se dělí do 14 krajských sdružení hasičů (dále jen KSH) a 77
okresních sdruženích hasičů (dále
jen OSH). Na nejnižších řídících
úrovních vystupují místní okrsková sdružení. V čele SH ČMS stojí
starosta se svými náměstky. Dále
SH ČMS řídí a provozuje 2 školy.
Jedná se o Ústřední hasičskou
školu Jánské Koupele a Ústřední
hasičskou školu Bílé Poličany
u Dvora Králové nad Labem. Tyto
školy se zaměřují na odbornou
přípravu mladých hasičů včetně
organizování akcí. SH ČMS mimo
jiné provozuje hasičské muzeum
v Přibyslavi. Mezi základní cíle

Organizační struktura SH ČMS
vychází ze stanov sdružení. Z hlediska organizační struktury je SH
ČMS možné dělit na pět organizačních jednotek odpovídajících
územně správnímu členění České
republiky, konkrétně na SH ČMS
jako ústřední orgán na celorepublikové úrovni, dále krajská sdružení hasičů (dále KHS), okresní
(městská) sdružení hasičů (dále
OSH), okrsky sdružení hasičů
a SDH na místní úrovni. Jednotlivé
organizační jednotky SH ČMS
jsou samostatnými právnickými
osobami. Na jednotlivých úrovních
vertikální struktury lze orgány
sdružení dělit horizontálně na
orgány rozhodovací, výkonné,
kontrolní a poradní. Nejvyšším
a současně rozhodovacím orgánem SH ČMS je sjezd, mezi
jehož výsadní kompetence patří
rozhodování o stanovách sdružení,
symbolice a náplni jeho činnosti,
dále schvalování zpráv o činnosti
a hospodaření a rozhodování o případném zániku sdružení. Sjezd je
svoláván shromážděním starostů
OSH, které působí jako rozhodovací orgán v období mezi sjezdy
a současně jako rozhodovací orgán
na krajské úrovni.

i hasičská záložna. Za druhé světové války a bezprostředně po ní
téměř veškerá činnost hasičských
jednot ustala úplně, jinde byla jejich aktivita omezena pouze na tu
nejnutnější, hasební činnost. Byly
zakázané veškeré schůze buď úplně, nebo se směly konat pouze pod
německým dohledem. Okupací
bylo hasičstvo silně poškozeno,
a proto bylo nejdůležitějším krokem po ukončení války vyřešení
řady vnitřních organizačních otázek a také bylo zapotřebí upevnit
a obnovit celou organizační strukturu a přizpůsobit ji novým podmínkám. Už nestačily soukromě
vybavené zbrojnice, pořizované
z veřejných sbírek. Stát přebírá
péči o hmotnou vybavenost požárních sborů.

Zaměřeno na mládež
(50.–70. léta 20. stol.)
Po skončení dr uhé světové
války začalo období systematické
práce s mladými hasiči. V roce
1945 byla zvolena dorostová komise, která měla vykonávat veškeré administrativní práce spojené s činností dorostu, dále měla
zpracovat jednotný výcvikový
program, cvičební a služební řád
dorostu a zajistit jednotný kroj.
Komise zodpovídala rovněž za
nábor nov ých členů a v ýcvik
vedoucích dorosteneckých družstev. V jednotlivých sborech se
rozvíjely dětské a dorostenecké
kolektivy (školní mládež 11–15
let, dorost 15–17 let). Dobrovolné
hasičské sbory byly vyzývány, aby
rekrutovaly mládež na školách. Činily tak především při příležitosti
organizovaných návštěv dětí v ha-

Odznak k hasičskému sjezdu v roce
1923.

sičských zbrojnicích a pořádáním
hasičských cvičení.
V roce 1959 pracovalo při sborech dobrovolných hasičů 5000
kroužků požární ochrany, které
sdružovaly 60 000 dětí, o rok
později bylo v 6 200 kroužcích
organizováno téměř 150 000 dětí
V roce 1968 byla zřízena samostatná organizace Mladý požárník
v rámci Československého svazu
požární ochrany, po dvou letech
své existence byla však opět sloučena s Pionýrskou organizací nově
ustaveného Socialistického svazu
mládeže. Z hlediska práce s mládeží ve sborech dobrovolných hasičů
je významný rok 1972, kdy vznikla
hra Plamen.
Zdroje foto: kshpak.cz,
hzscr.cz, wiki
Textové zdroje: Rossinski,
L. Dobrovolní hasiči v ČR,
dipl. práce, Praha 2014.
A. Svobodová,
(Dobrovolní hasiči jako nositelé
tradic. dipl. práce, Pardubice 2011)

Historické opáčko:
Hasičské dobrovolnictví (v období po
první světové válce)
V roce 1919 se v Brně konala
ustanovující schůze Svazu dobrovolného hasičstva
československého, na které
bylo utvořeno 5 zemských jednot,
Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus. Po
vzniku ČSR zahájila svoji činnost

Sjezdová upomínka ještě z časů Rakousko - Uherska. foto smirice.eu

Kaleidoskop zajímavostí

Česká pomoc
Bosně
a Hercegovině

HASIČSKÉ NOVINY 02/2020 l www.facebook.com/hasisckenoviny

Fotosoutěž Hasičských novin

(dokončení ze str. 1)

HZS ČR. S konvojem jelo také
doprovodné vozidlo s velitelem
jednotky, plk. Ing. Lukášem Kmecem, a jeho zástupcem – styčným
důstojníkem, ppor. Ing. Ondřejem
Šestákem. „Ministerstvo vnitra
pomáhá zemím západního Balkánu
dlouhodobě. Při loňské návštěvě
jsem hovořil se zástupci tamního
ministerstva a podle jejich požadavků jsme společně s Hasičským
záchranným sborem ČR sestavili
náklad, který dnes do Bosny a Hercegoviny posíláme,“ uvedl Jan
Hamáček s tím, že to není jediná
pomoc Ministerstva vnitra této
zemi. V roce 2018 Ministerstvo
vnitra poskytlo 1 milion EUR na
posílení kapacit hraniční policie.
„Hasičský záchranný sbor České
republiky má dostatečné rezervy
pro případ mimořádné události
v České republice, která by vyžadovala poskytnutí takovéhoto druhu
humanitární pomoci. Zajištění
případných potřeb obyvatel ČR tak
není nijak ohroženo. Jsem rád, když
můžeme pomoci lidem v nouzi,
kteří naši pomoc skutečně potřebují,“ doplnil slova pana ministra
vnitra Drahoslav Ryba.
Hasičský záchranný sbor ČR
v minulosti opakovaně zabezpečoval poskytnutí humanitární
pomoci, například v roce 2019 do
Íránu, konkrétně do povodněmi
postižené provincie Lorestan
a Khuzestan (kalová čerpadla, stany, přikrývky a spací pytle), nebo
také Řecku, na obnovu vybavení
hasičského sboru v Megaře po
ničivých požárech.
Řeckým kolegům byla předána pomoc v hodnotě 5 mil.
Kč, z rozpočtu ministerstva zahraničí, a jednalo se o minibus
Volkswagen Transporter, kalová
čerpadla, svítilny do výbušného
prostředí, vzduchový kompresor,
zásahovou obuv a další.
dle zprávy
pplk. Mgr. Nicole Studené,
tiskové mluvčí
MV-generální ředitelství
HZS ČR

Patronem hasičů je sv. Florián, patronem fotografů sv. Veronika. Ačkoliv se tito dva světci nikdy nepotkali, my jsme je
pomyslně vyzvali k patronaci nad první ročníkem Fotosoutěže
Hasičských novin.  
Naše redakce si tak dovoluje
oslovit všechny nadšené amatérské fotografy – a nadšené hasiče,
s nabídkou fotosoutěže, jejíž téma
je zaměřeno na dobrovolné hasiče.
Do soutěže jsou přijímány snímky, které zachycují činnost sborů
dobrovolných hasičů (SDH) i jednotek sborů dobrovolných hasičů
(JSDH). Může se jednat o snímky
ze zásahů i z kulturních, sportovních a společenských akcí s účastí
dobrovolných hasičů. Snímky
mohou být pořízeny digitálním
fotoaparátem i mobilním telefonem. Do soutěže jsou přijímány
i snímky, které vznikly na klasický
kinofilm (v tom případě je však
nutné fotografie před odesláním
„digitalizovat“ prostřednictvím
scaneru).
Hasičská technika na snímcích
je samozřejmě vítána. Abychom
dali šanci všem generací, uskuteční
se soutěž ve třech kategoriích: do
13 let věku, 13–18 let, nad 18 let
věku. V každé kategorii ocení-

Nová cisterna pro hasiče
ve Vimperku

Nová vimperská cisterna CAS
20/4000/240-S2T je vyrobena
firmou THT Polička na podvozku
Tatra Terra. Jedná se o smíšený
těžký podvozek, který je schopný
jezdit i mimo zpevněné komunikace, nemá problém jet v blátě nebo
ve sněhu. V nástavbě je instalována
nádrž na 40 00 litrů vody a 240 litrů
pěnidla. Vybavení cisterny je v tzv.

technickém provedení. Cena nové
cisterny je více než 6 miliónů korun
a byla zakoupena ze Všeobecné
pokladní správy. Vimperští hasiči
ji plánují nasadit na tzv. „prvovýjezd“, kde nahradí cisternu CAS 15
od stejného výrobce. Tato cisterna
byla v říjnu 2017 poškozena stromy
při větrné smršti Herwart.
HZS ČR
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Vypalování porostů

Hala Jablonec
– každoroční
evergreen
na displeji
telefonu
či obrazovce
poččcˇ ítacčˇ e:
na str. 8
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Vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Prezident
www.facebook.com/hasicskenoviny
Někde ano!
ocenil i hasiče
Někde ne?
www.hasicskenoviny.cz
Prakticky v každé lodi s nosností nad 500 kg (což je například i čtyřmístný raft) s miniaturním pomocným motorkem
musí být umístěn dvoukilový
hasicí přístroj. A hasicí přístroj
musí být dokonce i na vodním
skútru a menších člunech byť
alespoň jednokilový.
Na celé této zprávě je zajímavé především to, že toto nařízení vydalo o své vůli ministerstvo dopravy, které se vehementně roky brání přidat hasicí přístroje do povinné výbavy
silničních motorových vozidel.
Asi nemá smysl spekulovat o
tom kdo dokázal prosadit hasicí přístroje do lodiček, ani přemýšlet kdo nedokázal prosadit
hasicí přístroje do silničních
motorových vozidel. Spíše bychom měli přemýšlet jak obejít neoblomné úředníky a hasicí přístroje do aut dostat dobrovolně.
Jen vloni hasičská statistika
zaevidovala přes dva tisíce požárů dopravních prostředků a
pracovních strojů, při kterých
zemřelo 40 osob a 250 osob utrpělo při požárech dopravních

Prezident Miloš Zeman na
Pražském hradě ocenil nejvýznamnější záchranářské činy
loňského roku Zlatým záchranářským křížem.
Cenu za záchranu života obdrželi například studenti 2. ročníku
střední školy Martin Bartoš a Matěj Hulík. Když sjížděli řeku na kánoích viděli, jak 3letý chlapec sjel
s odrážedlem do řeky. Matka, která měla v kočárku další tříměsíční dítě, ihned skočila do vody, aby
zachránila syna. Ve vyhrocené situaci ale nezabrzdila kočárek a i
ten se rozjel do vody a začal okamžitě klesat ke dnu. Martin skočil
do vody přímo k tříletému chlapci, Matěj pádloval rychle k místu,
kam spadl kočárek s tříměsíční holčičkou. Obě děti se jim podařilo z
vody vytáhnout.
Dalším z oceněných byl devatenáctiletý Martin Šimek, který
po automobilové nehodě dokázal i
přes své těžké zranění vytáhnout z
havarovaného vozu, těsně předtím
než celý vůz vzplál, své dva těžce
zraněné kamarády. Za obdobný čin
obdrželi Zlaté záchranářské kříže

me tři nejlepší snímky. Vítězné
snímky otiskneme v Hasičských
novinách. Pro prezentaci došlých
fotografií rovněž využijeme web
Hasičských novin a náš Facebook.
Fotografie přijímáme na elektronické adrese: hasicskenoviny@post.
cz. Do předmětu zprávy, prosím,
napište Fotosoutěž 2020. Nezapomeňte uvést název fotografie, čas
a místo pořízení, vaši poštovní
adresu, věk (dosažený v tomto
roce) a telefonický kontakt. Každý
účastník může do soutěže zaslat
pouze jednu fotografii, barevnou či
černobílou. Formát fotografie JPG.
Maximální velikost jedné fotografie do 3MB. Do soutěže nebudou
přijímány fotografie zmenšené pro
elektronický přenos, tj., počet pixelů v obrázku by měl být alespoň
takový, aby velikost pixelů šířka x
výška neklesla v žádném z těchto
parametrů pod hodnotu 1 500. Jde
nám o to, aby snímek neměl příliš
nízké rozlišení, „nechyběly mu pixely“ a byl tudíž schopen důstojné

prezentace v tištěném vydání či na
našich elektronických platformách
(například i obyčejný fotoaparát,
který má „3 megapixely“ vytváří
snímky v JPG, které mají rozlišení
2048 × 1536, což je pro naši soutěž
technicky dostatečné. ) Snímky do
soutěže přijímáme do 20. března.
V Hasičských novinách č. 6 – dne
17. dubna naši fotosoutěž vyhodnotíme. Na výherce čekají pěkné ceny
od společnosti Hasiči, s. r. o., Nové
Město nad Metují (společnosti,
která pro SH ČMS zajišťuje vydávání Hasičských novin). V porotě
fotosoutěže zasednou zástupci
SH ČMS i zástupci společnosti
Hasiči, s. r. o. Jako porotce nebude
chybět ani Michal Fanta, profesionální fotograf, s jehož snímky se
pravidelně v Hasičských novinách
potkáváte.
Redakce Hasičských novin si
vyhrazuje právo prezentovat došlé
snímky v tištěné i elektronické
podobě spolu s uvedením autora,
jeho bydlištěm (město) a jeho
dosaženým věkem v roce soutěže.
Dobré světlo a šťastnou ruku při
výběru fotografií do soutěže vám
za redakci Hasičských novin přeje
Mirek Brát
Ilustrační foto: mf

Brambor salát cup
v režii hasičů

Zajímavou akci připravil SDH
v Újezdu pod Troskami. „Celá
akce vznikla tím, že po hasičské
schůzi přišla řeč na Vánoce. A protože se na ně těšíme, řekli jsme si,
že uspořádáme soutěž o nejlepší
bramborový salát,“ připomněl Jiří
Vymlátil, starosta hasičů. Majitel
zdejší hospůdky zareagoval vstřícně
a s nápadem, že k salátům připraví
ty nejlepší újezdské řízky. Protože
u zdejších hasičů není daleko od
nápadu k činům, zajistili plakáty
a pozvání na první ročník Golden
Brambor salát cup, pozvání pro širokou veřejnost zveřejnil Zpravodaj
Obecního úřadu. „U nás hasičů byla
celá záležitost přípravy hasičského
bramborového salátu, na rozdíl od
veřejnosti, výsadou mužů. A postupovali jsme při přípravě s pečlivostí,

na milimetr přesně jsme nakrájeli
zeleninu i brambory, s citem kořenili a labužnicky ochutnávali,“
upřesnil s úsměvem starosta sboru.
Poslední listopadovou sobotu se
tedy v hospůdce hodnotilo 21 vzorků bramborových salátů a to nejen
z Újezdu, ale také z Hrdoňovic.
Hodnotící komise pracovala ve
složení jeden hasič, jeden chalupář
a jeden obyvatel sousední obce Hrdoňovice. Z přinesených mís byly
odebrány vzorky, aby nebylo zřejmé, který salát kdo připravoval. Pro
komisi to byl oříšek, každý salát byl
totiž originál s výtečnými chutěmi
a vůněmi. Lidé, kteří soutěž navštívili, ochutnávali s apetitem také. Podle ohlasu početných obyvatel obou
obcí se jim chutě natolik promísily,
že bylo velmi náročné rozhodnout,
který byl ten nejlepší. Důležité je, že
všem chutnalo o to víc poté, kdy byl
salát každého návštěvníka doplněn
čerstvým řízkem. Vítězkou se stala
paní Blanka Hošková z Hrdoňovic.
Nejlepší kuchtíci převzali ocenění
v podobě zlaté, stříbrné a bronzové
brambory, vítězkou se stala paní
Blanka Hošková z Hrdoňovic.
„Jsem ráda, že se akce zdařila,
lidé poseděli, popovídali, k poslechu zahráli kamarádi s kytarami.
Všichni si užili příjemné odpoledne,
už teď se těšíme na další ročník,“
dodala zastupitelka a hasička Eva
Steinerová.
Věra Nutilová

strana 5

HASIČI NA SÍTI II
Stránky dobrovolných hasičů Troubelice
www.troubelice.cz/sdh/

V naší nové pravidelné rubrice se věnujeme webovým prezentacím
sborů dobrovolných hasičů. Jak jsme již uvedli v prvním díle, nesestavujeme žádný žebříček, spíše je to náhodný výběr. Trochu je to podobné
jako ve slavné pohádce Popelka. Pamatujete tu slavnou filmovou hlášku?
„Přines mi, co tě cestou cvrnkne do nosu.“ Naši redakci „cvrnkly“ do
nosu webové stránky SDH Troubelice v rámci rubriky Stalo se…(najdete
ji níže) A tak se webu troubelických hasičů budeme věnovat podrobněji.
Umístěn je na doméně obce Troubelice (Olomoucký kraj). Počítadlo
webu ukazuje, že od doby svého vzniku (pravděpodobně rok 2009) se na
stránky podívalo již více než 54 000 návštěvníků. To není špatné! Líbí
se nám barevnost webu i jeho jednoduchost. Pravda, „ajťáci“ budou nad
touto jednoduchostí jistě spínat ruce. Zajímavé je, že samotné stránky
obce Troubelice vypadají, jako by si rekreační chatu v Troubelicích začal
stavět někdo z okruhu spolupracovníků Billa Gatese. Nechceme však
vůbec hanit hasičské stránky. V jednoduchosti je totiž krása! Zaujal nás
i kalendář akcí na webu. Bohužel, příliš se podle něj hledat nedalo. Dále
nás ani nepustilo slibné tlačítko Facebook (třeba to je však jen technická
chyba našeho redakčního počítače). Palec nahoru dáváme nejen za pěkné
fotogalerie, ale i za možnost podívat se přímo z webu na videa (nahraná na
YouTube). Návštěvníka úvodní strany webu osvěží i fotografie z náhodné
galerie, které se automaticky mění. Jak je to s aktuálností informací? Průměrně, protože aktuality končí někdy na podzim 2019. Buď už v listopadu
zapadaly Troubelice sněhem (byť se o něm žádný meteorolog nezmiňoval), nebo administrátor stránek ulehl ještě před Vánocemi k zimnímu
spánku. Mohl by tomu napovídat i ukazatel aktuálního počasí, který na
webu také najdete. Co si z troubelického webu odnášíme? Jednu pěknou,
krátkou větu, ve které je obsaženo mnohé. Našli jsme ji v odkazu, který
se obšírně věnoval oslavám 130 let aktivit dobrovolných hasičů v této
obci. Ta věta zní: Náš sbor prožil dobré roky, ale i roky velice špatné. Ať
pro SDH Troubelice patří rok 2020 mezi roky zmiňované první kategorie!

STALO SE... aneb ohlédnutí v čase
Pro rok 2020 vám nabízíme v Hasičských novinách 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 se stalo v lednu 2014?
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 2014. Co nabídl
k řešení hasičům, jaká přinesl rizika? Například se jednalo o únik nebezpečného čpavku v soukromé firmě v Medlově na Uničovsku. (Amoniak neboli azan, triviální název čpavek, je bezbarvý, velmi štiplavý plyn.
Toxický a nebezpečný – pozn. red.). Únik byl oznámen 13. ledna 2014
na operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Na místo vyjeli profesionální hasiči z Uničova a Olomouce s chemickým
kontejnerem a dobrovolní hasiči z Troubelic a Medlova (SDH Troubelice
má tuto událost stále zaznamenanou ve fotogalerii na jejich webových
stránkách – pozn. red.). Hasiči po příjezdu zjistili, že ve strojovně ze
zásobníku o objemu asi 1000 litrů unikl čpavek. Celý zásah hasiči prováděli v protichemických oblecích, na místě bylo zřízeno dekontaminační
pracoviště. Uniklý čpavek zůstal ve strojovně, do ovzduší se ho dostalo
minimální množství. Proto nikdo ze zaměstnanců firmy ani z obyvatel
Medlova nemusel být evakuován. Hasiči uniklý čpavek ve strojovně
zkrápěli roztříštěným proudem vody a následně ho jímali a přečerpávali
do náhradních nádob. Při zásahu se zranili dva profesionální hasiči, kterým čpavek popálil ruce. Byli odvezeni do zdravotnického zařízení na
ošetření. Jejich zranění nebyla vážná. V 10:37 hodin se hasičům podařilo
utěsnit ventil, kterým čpavek unikal, v 12:53 hodin se jednotky postupně
začaly vracet z místa události na své základny.
Zdroj textu a foto: archiv HZS ČR
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Ve Svojku přivítali nové vozidlo
Svátečním měsícem byl pro
hasiče ze Svojku na Semilsku
loňský prosinec. Slavnostně jim
bylo předáno nové dopravní vozidlo Mercedes Sprinter 4x4. Malé
slavnosti se zúčastnil hejtman
Libereckého kraje Martin Půta,
Pavel Viták, vedoucí IZS HZS
v Semilech, starosta OSH Arnošt
Černý, četní zástupci okolních

sborů a mnozí obyvatelé obce Nechyběl zástupce dodavatele firmy
ZHT Hranice na Moravě obchodní
ředitel Luděk Svoboda. „Nové
hasičské auto bylo pořízeno díky
dotaci krajského úřadu ve výši 300
tisíc korun, Ministerstvo vnitra,
generální ředitelství HZS přispělo
450 tisíci. Zbývající částku ve výši
1,75 milionu uhradila naše obec,“

sdělil starosta obce Josef Dejmek.
Připomněl současně, že vozidlo
nahrazuje východoněmeckou IFU
z roku 1977, kterou v devadesátých
letech zakoupil sbor dobrovolných
hasičů a daroval obci. Novému
Mercedesu požehnal farář z Farnosti v Libštátu Evermod Jan
Sedláček. Velitel jednotky převzal
od hejtmana Libereckého kraje

a starosty obce Josefa Dejmka klíče
od vozidla. Následovaly početné
gratulace a zdravice hostů. „Jsem
rád, že Liberecký kraj podporuje
malé obce a jejich hasiče. Jsou často
mezi posledními spolky, které se
dokáží v obcích sejít a pomáhat
nejen při zásazích, ale i dalších
potřebných činnostech pro obce
a její občany,“ připomněl Martin
Půta. Pro nové vozidlo byla zrekonstruována obcí garáž z bývalé
kovárny. Zdejší výjezdová jednotka
je zařazena jako JPO V a zasahuje
v katastru obce. Nové vozidlo bude
hasičům sloužit zejména při dopravě mladých hasičů a soutěžního
družstva dospělých na soutěže,
bude pomocníkem při aktivitách
v obci. Obec se 175 obyvateli má
122 hasičů, z toho je dvacet dětí.
Mladí hasiči poctivě trénují a dobře
si vedou na soutěžích, přestože nemají klasické hasičské cvičiště ani
klubovnu. Při nepříznivém počasí
se scházejí v sále kulturního domu,
který mají hasiči v pronájmu.
Věra Nutilová
Foto: archiv SDH

Hasiči v Jaroměřicích nad Rokytnou
převzali nové požární vozidlo
Slavnostní převzetí a svěcení
nového vozidla se uskutečnilo
dne 1. 1. 2020 v jaroměřickém
zámeckém parku. Veřejnost měla
možnost si vozidlo prohlédnout
a zúčastnit se jeho svěcení, které
provedl strojník požární jednotky
P. Tomáš Holcner.
St a rost a mě st a I ng. K a rel
Müller informoval, že město Jaroměřice nad Rokytnou převzalo
od f ir my Porsche Praha nový
dopravní automobil na podvozku
Volkswagen Crafter.
Přestavbu vozidla pro účely
jednotky hasičů provedla firma
Hagemann, a. s., Ostrava. V roce

2016 byly podány dvě žádosti
o dotaci na dopravní automobil
a to na rok 2016 a 2017.
Následující rok město žádalo
znovu o dotaci na rok 2018, ovšem
opět bezúspěšně. Důvodem bylo
upřednostňování menších obcí.
Dne 14. 5. 2018 podalo město
žádost počtvrté (na rok 2019) a již
uspělo.
V lednu 2019 byla specifikace
vozidla odevzdána a v dubnu 2019
schválena. Následující měsíc byla
dotace přiznána a mohlo být vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele
vozidla. Vedení města oslovilo
obce, pro které jednotka požární

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

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 již druhý díl miniseriálu věnovaného evakuaci jako jednomu z nejvýznamnějších a nejúčinnějších
opatření, které chrání obyvatelstvo před účinky nejrůznějších neštěstí,
nehod či katastrof.

Operace Dynamo

Mezi nejrozsáhlejší zaznamenané evakuace osob patřila námořní
evakuace z francouzského Dunkerque do Británie na přelomu května
a června 1940 s názvem DYNAMO. Šlo o evakuaci přibližně 250 tisíc
příslušníků britských expedičních sil a okolo 95 tisíc spojeneckých
vojáků, především Francouzů. Ještě před vypuknutím 2. světové války
(v roce 1938) odsouhlasila britská vláda evakuaci asi 3,5 milionů dětí,
žen s malými dětmi, těhotných žen, tělesně postižených a starších osob
z Londýna a jeho okolí a dalších velkých měst Anglie. Nabídku této
evakuace využilo 1,25 milionů osob.

„Stěhování továren“

Mezi červencem a prosincem 1941, tj krátce po napadení Sovětského
svazu fašistickým Německem, bylo evakuováno z dosahu německých
vojsk okolo 1,5 tisíce podniků. Evakuace technického zařízení, strojů
a jejich obsluh a materiálu k zabezpečení válečné výroby z evropské
části tehdejšího Sovětského svazu (zejména dnešního Ruska) za pohoří
Ural a řeku Volhu a dále až na východní Sibiř a do středoasijské části
země (dnešní Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán a Turkmenistán)
byla zabezpečena přepravou v 1,5 milionech vagónů. Spolu s nákladem
průmyslových zařízení bylo evakuováno asi 16 milionů osob.

V novodobé historii patří k nejrozsáhlejším evakuacím z důvodu
válečného konfliktu námořní evakuace z Libanonu v červenci 2006.
Bylo evakuováno 130 000 osob převážně Kanaďanů, Francouzů, Britů.
Američanů a Australanů. Z důvodu průmyslové havárie patří k největším
evakuacím ta, která byla realizována po havárii Černobylské jaderné
elektrárny (26. 4. 1986). Bylo evakuováno okolo 250.000 osob.

Ženevské úmluvy
Vozidlo je pro větší bezpečnost
– viditelnost, opatřeno novými
reflexními barvami, schválenými
GŘ HZS. Dále je vozidlo, mimo
jiné,vybaveno tažným zařízením,
devíti místy k sezení, vozidlovými
a ručními radiostanicemi, svítilnami, zdravotnickým batohem,
páčidlem, přenosnými hasicími
přístroji a dalším potřebným vybavením.
Text a foto: František Hruška

Otevření hasičské zbrojnice v Odrách
Moravskoslezského kraje brig.
gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
a také ředitel územního odboru
Nový Jičín plk. Ing. Petr Adamus.
„Pro nás je místní dobrovolná
jednotka kategorie JPO II velmi
důležitá, každý rok vyjíždí zhruba
ke stovce zásahů. Jsem rád, že se
podařilo tuto stavbu realizovat

EVAKUACE

Libanon 2006

ochrany na základě smluvního
vztahu zajišťuje činnost. Zmíněné
obce se k návrhu velice kladně
postavily a přispěly níže uvedenými částkami: Horní Újezd přispěl
částkou 15.000 Kč, Mikulovice
přispěly částkou 20.000 Kč a Petrůvky přispěly částkou 100.000
Kč. Celková cena vozidla byla
1.437.042 Kč, z toho dotace od GŘ
HZS činila 450.000 Kč a od Kraje
Vysočina 300.000 Kč. Vlastní
podíl města je ve výši 552.042 Kč.

Dobrovolní hasiči v Odrách
se po více než dvou stech letech
dočkali nové hasičské zbrojnice
V Odrách na Novojičínsku se
v lednu konalo slavnostní otevření
nově vybudované hasičské zbrojnice. Slavnostního otevření se
zúčastnili kromě samotných členů
jednotky sboru dobrovolných hasičů také zástupci města Odry v čele
se starostou Ing. Liborem Helisem
a představitelé dodavatelských
firem. „Zázemí pro naši jednotku požární ochrany dlouhodobě
nebylo důstojné. Příprava stavby
nové zbrojnice v této lokalitě
byla zahájena v roce 2014. Díky
významné podpoře HZS Moravskoslezského kraje jsme v roce
2018 dosáhli na nejvyšší možnou
dotaci z Ministerstva vnitra,“ řekl
v úvodu starosta města.
K novému zázemí hasičům
i městu pogratuloval rovněž ředitel Hasičského záchranného sboru

Tradice i současnost

a že bude sloužit nejen hasičům,
ale i všem občanům města a okolí,“ řekl ke slavnostní události
generál Vlček.
Město Odry získalo v roce 2018
dotace na výstavbu z Ministerstva vnitra ve výši 4.500.000 Kč
a Moravskoslezského kraje ve výši
2.250.000 Kč. Stavba vyšla na ne-

celých 22 milionů Kč. „Technický
stav původního objektu byl značně
nevyhovující. Jsem nesmírně rád,
že se město rozhodlo vybudovat
novou zbrojnici. Budova je velmi
zdařile koncipovaná, kvalitní zázemí pro hasiče zvýší bezpečnost
celého území, na kterém jednotka
zasahuje,“ dodal před přestřižením
pásky plukovník Adamus.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v průběhu
přípravy stavby jak ze strany
projektu, tak ze strany financování
s městem Odry velmi úzce spolupracoval. Oderská dobrovolná
jednotka je předurčena pro zásahy
u dopravních nehod a zasahuje tak
mimo jiné i na velké části dálnice
D1. Právě dnem převzetí zbrojnice
začali hasiči vyjíždět k zásahům
z nové budovy.
Zdroj: HZS
Moravskoslzeského kraje

V Čechách se pojem „evakuace“ začal používat v souvislosti s hrozbou 2. světové války. V prvním právním dokumentu (zákon o ochraně
a obraně proti leteckým útokům z roku 1935) připraveným a schváleným v souvislosti s hrozbou napadení Československa fašistickým
Německem se evakuace ještě neřešila, ale o rok později byla v zákoně
o obraně státu podrobně zakotvena. Po 2. světové válce (12. srpna 1949)
byly přijaty čtyři Ženevské úmluvy a později tři dodatkové protokoly
k nim, které upravují podmínky a pravidla na ochranu osob během
ozbrojených konfliktů. V rámci této ochrany sehrává významnou roli
civilní obrana, k jejímž opatřením patří také evakuace. Ta spočívá
v organizování vymístění osob z válkou ohrožených oblastí a také vytvoření podmínek, aby tyto přesuny byly provedeny co nejhumánnějším
způsobem. (pokračování příště)
Pro Hasičské noviny zpracoval Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D.
Zdroj ilustračního obrázku: evakuace vojáků během
operace Dynamo via wiki

Z redakční pošty
Celý rok 2019 vás v Hasičských
novinách provázela pravidelná
rubrika zaměřená na recepty z Hasičské kuchařky, kterou vydali
pražští hasiči. Po skončení celého
gastronomického seriálu nám zbyl
v redakci jeden výtisk Hasičské kuchařky. Neskončil však někde zapomenutý na dně spodní zásuvky.
To je pro knížky smutný osud, když
stále mají potenciál, aby někoho
dalšího potěšily. Výtisk kuchařky
tak skončil jako součást vánoční
nadílky v rodině pana Moravce
z Močovic na Čáslavsku. Důvodem bylo, že dcera pana Moravce
je nejen nadšená hasička, ale také
ráda vaří. Jak jsme se dozvěděli
po vánočních svátcích, Hasičská
kuchařka – jako vánoční dárek – se
velmi líbila. Pilně se podle ní vaří
a hasičské recepty si u společného
stolu užívá celá rodina.
Udělalo nám to v redakci radost.
O to větší, když do naší emailové

schránky dorazila i fotografie
hasičské kuchařky s Hasičskou
kuchařkou v rukou.

HASIČSKÉ NOVINY 02/2020 l www.facebook.com/hasisckenoviny

Pro děti – Soutěž o Hasičské pohádky 2

Máme tady nový rok, do kterého vám přejeme všechno nejlepší
a hodně úspěchů, a to nejen při účasti v naší soutěži o Hasičské pohádky
2. Abyste i letos mohli získat naši
krásnou knihu pohádek a navíc se
vzdělávali v oblasti prevence proti
vzniku požárů a jiných mimořádných událostí, připravili jsme další
sérii otázek do naší lednové soutěže. Odpovíte-li správně na 4 otázky,
budete zařazeni do losování o knihu
Hasičské pohádky 2, kterou, jak

XXV.
reprezentační
ples SH ČMS
V KD Karlov-Benešov
se 15. 2. 2020 od 20 hodin
uskuteční
XXV. reprezentační ples SH ČMS.
Pořadatelem je SH ČMS
ve spolupráci s OSH Benešov.
Plesu udělila záštitu hejtmanka
Středočeského kraje Ing. Jaroslava
Pokorná Jermanová spolu
se starostou města Benešova
Ing. Jaroslavem Hlavničkou.
Akci, na které nebude chybět
ani tradiční tombola,
moderuje Saša Hemala.

jistě dobře víte, není možné zakoupit
v žádném obchodě. Lze ji získat jen
účastí v projektech organizovaných
Hasičským záchranným sborem
ČR. Své odpovědi na soutěžní
otázky zasílejte elektronicky do
31. ledna 2020 celostátnímu koordinátorovi preventivně výchovné činnosti kpt. Mgr. Martině Talichové
na e-mail martina.talichova@grh.
izscr.cz. Na první otázku je nutné
odpovědět slovně, k dalším třem
otázkám stačí uvést jen písmeno

správné odpovědi. Nezapomeňte
uvést korespondenční adresu, abychom Vám mohli, v případě, že se
stanete jedním z výherců knihy Hasičské pohádky 2, zaslat Vaši výhru.
1. František je ze školy doma.
Náhle zpozoruje oknem, že sousedům přes ulici stoupá z okna bytu
hustý kouř. Vytáčí v telefonu linku
tísňového volání 150 na hasiče. Poradíš Františkovi, jaké nejdůležitější
údaje je potřeba sdělit operátorovi
tísňové linky, aby přijeli hasiči co
nejdříve?
2. Pokud v zimě zamrzne rybník:
a) Jdu bruslit ihned, jak rybník
trochu zamrzne, abych to neprošvihnul
b) Chodím na rybník nejraději
úplně sám, moc bruslit neumím
a nechci, aby se mi ostatní smáli
c) Jdu bruslit pouze v doprovodu
dospělých a bruslím jen v místech, kde to mám od nich dovolené
d) Zásadně chodím bruslit jen
s partou kamarádů a je nám
jedno kam
3. Na tísňovou linku 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání)
se dovoláme mobilním telefonem:

a) Bez SIM karty, bez kreditu,
a pokud je na místě signál jakéhokoliv mobilního operátora
b) Pouze se SIM kartou a není třeba
mít dostatečný kredit
c) Pouze se SIM kartou a s dostatečným kreditem
d) Bez SIM karty i bez kreditu, ale
pouze přes svého operátora
4. Jaké chování je správné při mimořádné události:
a) Pomáhám ostatním, zbytečně
netelefonuji, dbám pokynů záchranářů
b) Nedělám nic, abych nic nepokazil
c) Neposlouchám rady záchranářů,
protože smím poslouchat jenom
maminku
d) Všechno si stále fotím, nevadí
mi, že záchranářům překážím,
hlavně abych měl dobrý snímek
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ZAUJALO NÁS...
Vyprošťovací automobily

S koncem loňského roku byla hasičům ze Středočeského kraje předána
do užívání dvě kompletně zmodernizovaná vozidla na podvozku Tatra
815 s nástavbou speciálního vyprošťovacího automobilu AV-20. Tato
vozidla nahradila už dosluhující AV-14, která byla na stanicích v Příbrami
a Říčanech. Cena zhodnocení obou vozidel byla 9.982.500 korun včetně
DPH a dodala je firma ČKD Mobilní Jeřáby a.s. Specifikace: Vozidlo
je postaveno na podvozku Tatra 815 P18 6×6, těžké váhové kategorie se
smíšeným podvozkem a je poháněno dieselovým desetiválcovým motorem o výkonu 208 kW při 2 200 otáčkách za minutu. Zásadní změna
nastala u převodovky, která byla nahrazena synchronní. Oba vyprošťovací
automobily byly například dovybaveny i couvací kamerou (detail kamery
naleznete na jedné z připojených fotografií) a novým výstražným a zvukovým zařízením. Dále byla kompletně vyměněna i kabina jeřábníka
a zrekonstruována kabina pro posádku. Osvětlení místa zásahu nově
zajištuje šestice LED reflektorů: dva jsou otočné a dálkově ovládané.
Tím však příklady modernizace těchto vozidel samozřejmě nekončí…
Zdroj: HZS Středočeského kraje

kpt. Mgr. Martina Talichová
celostátní koordinátor
preventivně výchovné činnosti
odbor ochrany obyvatelstva
a krizového řízení – oddělení
instruktáží a školení
generální ředitelství HZS ČR

Otestuje si své hasičské znalosti!
Na téma: Přetlaková ventilace po uhašení požáru. Odvedení studeného kouře
Přetlaková ventilace je metoda nuceného větrání, jejíž podstatou je
řízené vytlačování kouře čistým vzduchem. K odvedení studeného kouře
se přetlaková ventilace nasazuje až po uhašení požáru za účelem rychlého
odvětrání místa zásahu a k případnému dohledání zbytků hoření nebo
v průběhu zdolávání požáru k odvětrání prostorů mimo pásmo hoření
a přípravy.
Test: (správné odpovědi najdete „pod čarou“, zdroj testu s laskavým
svolením webu pozary.cz)
1. Studený kouř je:
A 	– takový, který není schopen
vznítit další látky
B – takový, který vychází z objektu při použití přetlakové
ventilace
C – hustý stoupající kouř se středně velkými částicemi

2. Při přetlakové ventilaci:
A 	– nejprve vytvoříme odváděcí
otvor
B – vytváříme odváděcí otvor až
po přetlakování objektu ventilátorem
C – nejprve zvolíme přiváděcí
otvor

3. Pro dosažení maximální účinnosti ventilace se doporučuje:
A 	– otevřít všechny okna na trase
odvětrávání
B – odvětrávat objekty po částech
C – umisťovat ventilátory po dvojicích
4. Odvod kouře z objektu může
být negativně ovlivněn:
A 	– silným větrem
B – kompaktním vodním proudem
C – hašením mlhovými proudy
u přiváděcího otvoru
5. Riziko opětovného vzplanutí
při přetlakové ventilaci:
A 	– nehrozí
B – hrozí
C – je zanedbatelné
správné odpovědi: 1a, 2c, 3b, 4a, 5b

PRO CHVÍLE ODDECHU
Židovská hasičská
anekdota

Tajenky: „…V PRVNÍ ŘADĚ TO BUDOU URČITĚ NOVÉ BRZDY.“

Chemickou továrnu v malé obci jednou
takhle v noci zachvátily plameny. K požáru se sjely hasičské sbory z celého okolí.
Zoufalý majitel továrny vykřikl, že dá půl
milionu tomu sboru, který požár uhasí.
Nikomu se ale do takové akce nechce.
Náhle se ozve nová siréna a objeví se
hasičský vůz z nedaleké židovské obce.
Tahle jednotka projede bez přibrzdění
mezi všemi ostatními hasičskými jednotkami a v plné rychlosti se vřítí přímo do
ohnivého pekla. Jeho posádka oheň uhasí,
majitel továrny hasičům dojatě děkuje.
„Co si za tu vypsanou odměnu pořídíte?“ ptá se přítomný reportér místních
novin. Mojše Abrahamovič, velitel židovského hasičského družstva, si otře pot
z čela a poté řekne: „(Odpověď najdete
v tajence vedlejší křížovky.)“
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Pozvánka do Hasičského muzea v Jiřicích
Než vás pozveme do tamního hasičského muzea, musíme si nejdříve
konkretizovat místopis. Hovoříme
o obci Jiřice u Moravských Budějovic (okres Znojmo, Jihomoravský
kraj). Hasiči v Jiřicích se v historii
měli čile k světu. Zasahovali například i v roce 1944 u vraku sestřeleného amerického letadla P-51 B
Mustang u blízké obce Boskovštejn.
Mustanga sestřelila stíhačka Focke
Wulf WF – 190 německé Luftwaffe. Americký pilot náraz stroje
do země bohužel nepřežil. Základ
pro muzejní expozici v Jiřicích vytvořila soukromá sbírka a nadšení
místního rodáka pana Františka
Vybírala. Výsledkem je množství
exponátů dokumentujících aktivity
dobrovolných hasičů až k přelomu
18. a 19. století. Těšit se můžete
na přilby, odznaky, dobové písem-

nosti i hasičská periodika. Nechybí
samozřejmě ani stříkačky, sbírka
uniforem či modely hasičských
automobilů. Speciální fotografická
kolekce zde prezentuje historické
hasičské automobily severoameric-

Hasičské muzeum města
Ostravy slaví 15 let činnosti

ké provenience. Muzeum v Jiřicích
je otevřeno po domluvě. Zájemci
o návštěvu mohou použít tato čísla
telefonů: 722 699 408 p. Vybíral
nebo 723 302 119 p. Anšlág.
Foto: Jakub Morávek

Benjamínek jabloneckých garáží
Jablonečtí hasiči uvedli do
provozu nový technický automobil v chemickém provedení pro
zdolávání mimořádných událostí
s výskytem nebezpečných látek
TA-L1CH (Barevné provedení

RAL 3024). Jako podvozek byl
zvolen dvounápravový IVECO
DAILY 70C18 H NEW s celkovou
hmotností 7200 kg. Vozidlo je
vybaveno požárním příslušenstvím pro zdolávání mimořádných

událostí s výskytem nebezpečných látek. Například nafukovací
dekontaminační sprchou, protichemickými přetlakovými obleky, pneumatickými ucpávkami
potrubí, záchytnými plastovými
nádobami, nářadím v nejiskřivém
provedení, světlometem v provedení do výbušného prostředí,
čerpadlem na nebezpečné látky,
pr ůmyslovým vysavačem, vysokotlakým mycím zařízením,
elektrocentrálou a další výbavou.
TA-L1CH byl pořízen v rámci
projektu bezpečné pohraničí (Registrační číslo projektu: CZ.11.1.2
3/0.0/0.0/15_001/0000006), jehož
cílem je zlepšení přeshraniční
připravenosti k provádění činností
při řešení krizových situací prostřednictvím posílení spolupráce
všech služeb zodpovědných za
bezpečnost v pohraniční oblasti.
HZS Libereckého kraje

Bezmála 85 tisíc osob navštívilo během 14 a půl let expozice
Hasičského muzea města Ostravy
v Ostravě-Přívoze. Muzeum jde
do své jubilejní, patnácté výstavní
sezony a svou velikostí je v Moravskoslezském kraji dosud jediné
svého druhu. S podporou města
Ostravy jej provozuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského
kraje (HZS MSK).
Každoročně se zapojuje do
jarního Festivalu muzejních nocí
a je mj. součástí Technotrasy
Moravskoslezského kraje. Letos
v květnu tomu bude patnáct let,
co bylo Hasičské muzeum, sídlící
v secesní budově v Zákrejsově
ulici vedle Archivu města Ostravy,
slavnostně otevřeno. Přebudováno
bylo z někdejšího Kabinetu požární ochrany.
Mu zeum s komentovaný mi
prohlídkami, které trvají okolo
hodiny, je velmi vhodné pro rodiny
s dětmi. Nejvíce sem přicházejí
školské výpravy – od mateřských
škol až po středoškoláky, vedle
nich i výpravy dobrovolných hasičů. Ze zahraničních návštěvníků
můžeme napočítat nejvíce zájemců z nedalekého Polska.
Stálý zájem o expozice je dán
hlavně tím, že Hasičské muzeum
je i přes skromné prostředky na reklamu přece jenom známější a jeho
obliba dále roste. Někteří nadšenci
z řad dospělých i dětí už muzeum
navštívili několikrát. A muzeum
se snaží své zajímavé expozice
obměňovat. Muzeum je otevřeno
od úterý do neděle – během pracovního týdne 9–12 a 13–17 hodin,
v sobotu, neděli a o vybraných
svátcích od 9 do 13 hodin.
Návštěvu skupin s více než
10 osobami je nutné objednat

předem na e-mail: muzeum@
hzsmsk.cz, nebo telefonicky tel.:
596 136 841. Největší zájem je jak
o modely a simulované ukázky
zásahů, tak o točení klikou ruční
sirény z první poloviny 20. století,
jiné nadchnou hasičské prapory
z konce 19. století, hasičské šavle
či sošky svatého Floriána, drtivou
většinu návštěvníků ale funkční
historické stříkačky. Nevšední
je i lezecká expozice, kde mohou
návštěvníci pomoci zachraňovat
zraněné osoby ze skály či studny,
což si rádi vyzkouší zvláště ti
nejmenší. Že se Hasičské muzeum zabývá také současností,
potvrzuje na muzeum neobvyklá
expozice – pracoviště operátorů
Integrovaného bezpečnostního
centra (IBC) Moravskoslezského
kraje, které sdružuje na jednom
místě veškerá operační střediska
složek IZS v Moravskoslezském
kraji.

Historie objektu
Secesní budovu postavila obec
v roce 1905. Již od počátku sloužila
hasičům. Až do roku 1919 zde bylo
v prvním nadzemním podlaží sídlo německého dobrovolného sboru
hasičů, ve druhém byla umístěna
přívozská spořitelna. V roce 1919

byl vystřídán německý sbor nově
založeným českým sborem dobrovolných hasičů, který již užíval
celý objekt včetně prostor bývalé
spořitelny. Více než šedesátiletá
historie sboru dobrovolných hasičů v Přívoze byla uzavřena v roce
1980, kdy byl sbor zrušen. Objekt
pak byl užíván Městskou inspekcí
požární ochrany v Ostravě pod
názvem Kabinet požární ochrany
a sloužil především jako školicí
středisko k pořádání seminářů,
školení a dalších akcí s požární
tématikou. Právě do tohoto období
se datuje vznik první expozice historických technických prostředků
a dokumentů.
Tato expozice byla vybudována
svépomocí příslušníky Městské
inspekce požární ochrany. V letech 2003 a 2004 bylo muzeum
rekonstruováno a dostavěno do
dnešní podoby. Investorem celé
akce bylo Statutární město Ostrava. Záměrem bylo vytvořit
důstojné prostředí, které bude
dokumentovat odborné i laické
veřejnosti historii požární ochrany v Ostravě, vývoj technických
prostředků a činnost hasičů, což se
podle názoru mnoha návštěvníků
podařilo.  
   HZS Moravskoslezského
kraje, ilustrační foto

více informací na

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

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

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

