?

Lehká hasičská kavalerie
...parkuje na straně 3

Stříbrnolhotecké uzlování
...bilancuje na straně 4
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Premiér
u hasičů

Poslední únorový týden navštívila příbramskou stanici profesionálních hasičů delegace složená
z předsedy vlády České republiky
Andreje Babiše, starosty Příbrami
Jana Konvalinky a dalších členů doprovodu. Delegaci přivítal náměstek
ředitele HZS Středočeského kraje
pro integrovaný záchranný systém
a operační řízení plk. Ing. Miloš
Hladík spolu s ředitelem územního
odboru Příbram plk. Ing. Tomášem
Horvátem, Ph.D. Zajímavostí, kterou delegace při prohlídce stanice
nemohla vynechat, je protiplynový
polygon. Tím, že je jediný v celém
Středočeském kraji, školí v něm
příbramští hasiči nejen své profesionální kolegy, ale také členy
jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí. Pro přítomné byla připravena
i krátká praktická ukázka výcviku
v polygonu.              Zdroj: TZ HZS
Středočeského kraje

Vážení čtenáři Hasičských novin,
dovolte mi, abych vás informoval
o úloze našeho periodika v rámci
příprav VI. Sjezdu SH ČMS. Do
červnového sjezdového jednání v moravské metropoli Brně vás Hasičské
noviny budou informovat o přípravách této významné akce. Z únorového jednání redakční rady Hasičských
novin vyplynula skutečnost, že ve
dvou číslech novin, které budou
předcházet VI. Sjezdu SH ČMS,
naleznete i představení kandidátů na
pozice starosty SH ČMS a náměstků
starosty SH ČMS, věnovat se budeme
i tématu stanov Sdružení. Přímo na
brněnském sjezdu bude delegátům
k dispozici též 500 výtisků aktuálního čísla Hasičských novin. V rámci
předsjezdových prezentací kandidátů
zvažujeme i propojení tištěného periodika s naším webem a prezentací
novin v síti Facebook. Naším cílem
je vaše dobrá informovanost!
Za redakci Mirek Brát

Dne 13. února 2020  byla podepsána dohoda o spolupráci mezi
Ministerstvem vnitra – generálním
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, zastoupeným generálporučíkem Ing. Drahoslavem
Rybou, generálním ředitelem HZS
ČR, a správou státních hmotných
rezerv, zastoupenou Ing. Pavlem
Švagrem, CSc., předsedou Správy.
Tato dohoda, jako další v řadě,
navazuje na dlouhodobě výbornou
spolupráci mezi oběma subjekty,
a řeší praktické otázky spojené s vytvářením, udržováním a distribucí
státních hmotných rezerv, například
v případě krizového stavu. Podpisu
dohody byli přítomni také členové
vedení obou státních organizací.
Zdroj HZS ČR

Větrné bouře Sabine a Dennis. Tlaková níže Julie: spousta práce pro hasiče! Foto mf.

Spuštění lokační SMS umožní najít
volajícího na linku 112 už na vzdálenost 30 metrů
V úterý 11. února u příležitosti
Evropského dne tísňové linky se na
tiskové konferenci Hasičského záchranného sboru sešli zástupci z řad
hasičů, policistů a záchranářů, aby
veřejnosti představili využívání lokalizačních SMS formátu Advanced
Mobile Location (AML), jako nové
funkcionality jednotného evropského čísla tísňového volání – tísňové
linky 112, která bude využita také
pro národní tísňová čísla. Přítomný
byl i ministr vnitra Jan Hamáček.
Služba byla v České republice
spuštěna právě 11. února 2020, pro
zařízení s operačním systémem
Android, a bude nabíhat postupně
několik týdnů. Pilotní provoz bude
probíhat nejdřív na území hl. m.
Prahy a postupně se rozšíří do celé
České republiky.
V praxi to bude vypadat tak, že
pokud vytočíte jedno z tísňových
čísel (112, 150, 155, 158), vyšle

váš chytrý telefon operátorovi nejpozději do 25 sekund automaticky
zprávu s vaší přesnou polohou. Tato
vaše poloha se operátorovi automaticky zobrazí na monitoru v mapě.
„Jde o zásadní službu, která
výrazně zkrátí reakční dobu složek
IZS. Je skvělé, že funkci automatické lokalizace spouštíme, protože
lidé v tísni už nebudou muset nikomu ve stresu složitě vysvětlovat, kde
přesně jsou,“ uvedl ministr vnitra
Jan Hamáček s tím, že jde o další
krok k větší bezpečnosti našich
občanů.
Tat o dopl ň ková slu žba se
spustí ve všech „chytrých telefonech“ s operačním systémem
Android automaticky. Není tedy
potřeba instalovat jakoukoli aplikaci, povolovat polohové služby nebo
přenastavovat telefon.
„Běžně se stává, že lidé, kteří
se stanou svědky nebo účastníky

Hasičské muzeum
v maďarském Egeru

... zve k návštěvě na straně 8

dopravních nehod na dálnici, prostě nedokáží sdělit, kde se zrovna
nacházejí. Díky tomuto zpřesnění
polohy tísňového volání se hasiči
dostanou na místo zase o něco
rychleji, aby mohli lidem, kteří to
potřebují pomoci,“ vysvětlil přínos
lokalizace na příkladu dopravní nehody generálporučík Ing. Drahoslav
Ryba, generální ředitel HZS ČR.
K určení přesné polohy bude
mobilní telefon využívat pokrytí
satelity, mobilními sítěmi nebo wi-fi sítěmi. Na základě těchto dat pak
bude schopen určit polohu s přesností přibližně na desítky metrů.
V současné době využívá AML již
21 zemí světa, včetně ČR, mezi nimi
například Velká Británie, Spojené
státy, Norsko, Švédsko, Finsko,
Rakousko, Belgie nebo Dánsko.
Služba je bezplatná.
Text a foto Mgr. Irena Špačková, tisková mluvčí SH ČMS

Seriál Evakuace aneb "víc než
jen nohy na ramena", díl VI.
...čtěte na straně 6

D+1 90820–00906 Pardubice

Hasiči podepsali
dohodu o spolupráci
se Správou státních
hmotných rezerv

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

430 tun usmrcené drůbeže

V současné době, kdy svět čelí
globálnímu ohrožení koronavirem,
již menší pozornost je věnována
jinému chřipkovému viru, který
dokáže decimovat drůbeží velkochovy. Vracíme se tak na stránce
věnované zásahům hasičů za uplynulé období k řešení situace, kterou
inicioval virus ptačí chřipky H5N8
ve velkochovu Moras a.s. ve Slepoticích. Jednalo se o nejrozsáhlejší
likvidaci virem napadené drůbeže
nejen v hranicích České republiky,

ale i evropského kontinentu. Kromě hasičských profesionálů se celé
akce zúčastnili i dobrovolní hasiči.
Opět to potvrzuje plnou kompetentnost dobrovolných hasičů při
řešení i opravdu mimořádných
a složitých událostí. Nadále tak
pokračuje prohlubování spolupráce  
dobrovolných a profesionálních
hasičů, které bylo vyjádřeno v průběhu měsíce února 2020 i podpisem
společného memoranda.

Střet vlaku s kamionem
V pátek 21. února v 11.44 hodin
přijala tísňová linka Hasičského
záchranného sboru Středočeského
kraje informaci o dopravní nehodě osobního vlaku a kamionu na
železničním přejezdu v katastru
obce Stará Huť na Příbramsku.
Operační důstojník k události vyslal profesionální hasiče ze stanic
Příbram a Dobříš a také jednotku
sboru dobrovolných hasičů z Dobříše. Zároveň byla nehoda ohlášena
podnikové jednotce Správy železnic
Praha. První jednotka byla na místě

už čtyři minuty od výjezdu ze své
stanice. Provedeným průzkumem
bylo zjištěno, že na železničním
přejezdu, který je křížením tratě
číslo 210 a komunikace vedoucí ze
silnice číslo 114 k firmě na výrobu
ekologických paliv, došlo ke střetu
osobního vlaku a kamionu, přičemž
motorový osobní vlak narazil do
přívěsu nákladní soupravy a následně vykolejil. Při nehodě byl lehce
zraněn strojvedoucí, řidič vozidla
a dva cestující z vlaku, ve kterém
v době nehody cestovaly celkem
čtyři osoby. Hasiči provedli zajištění
místa nehody a zkontrolovali, zda
nedochází k úniku provozních kapalin z vlaku. Po příjezdu drážních
hasičů jim bylo místo krátce před
13. hodinou předáno a jednotky
středočeských hasičů se vrátily zpět
na základny.
nprap. Petr Svoboda oddělení
IZS HZS Středočeského kraje

Shořela skladovací hala

V noci ze čtvrtka 13. února na
pátek 14. února krátce před půlnocí
začala hořet skladovací hala v Aši.
V době příjezdu hasičů na místo
událostí byla již celá hala zasažená
plameny. Uvnitř haly bylo několik
vozidel a motorek, během likvidace
požáru uvnitř hasiči našli rovněž
tlakové lahve. Kromě hašení požáru
se hasiči museli zaměřit i na ochranu
okolí, hned vedle byla podstatně
větší hala, kam pronikl kouř, ale plameny na další objekt nepřeskočily.
Za necelou hodinu měli hasiči požár
pod kontrolou. Oheň i tak stihl celou

halu prakticky zničit včetně všeho
uvnitř. V dopoledních hodinách
pak hasiči vyjeli na místo události
znovu provést kontrolu, poté si požářiště převzal majitel. Událost je
bez zranění. Příčina a výše škody je
v šetření. Zasahující jednotky: HZS
Aš (CAS 20 Tatra, CAS 30 T815-7),  
HZS Cheb (CAS 20 Scania, AŽ 37
Iveco), HZSp SŽ Cheb (CAS 30
Scania),  JSDH Libá (CAS 24 L101),  
JSDH Krásná (CAS 30 T815),  JSDH
Hazlov (CAS 25 Š706).  JSDH Hranice (CAS 20 T815).
HZS Karlovarského kraje

Škodu odhadem 1,5 milionu korun způsobil v polovině února požár
krmného stroje v obci Bystřice. Na
místo byly vyslány tři jednotky hasičů – profesionální z Jičína a JSDH
Kopidlno a Libáň. Hasiči měli požár
rychle pod kontrolou, do hodiny od
nahlášení události pak měli událost
zlikvidovanou. Nikdo nebyl při
požáru zraněn, z vozu uniklo drobné množství oleje. Příčina vzniku
požáru se vyšetřuje.

HZS Královéhradeckého kraje

Požár krmného stroje

Hasiči z HZS Pardubického
kraje, Záchranného útvaru HZS
ČR a dobrovolní hasiči zasahovali
od pondělí 17. února do čtvrtka 20.
února 2020 v areálu velkochovu
Moras, a. s., ve Slepoticích. Důvodem bylo zjištění viru ptačí chřipky
H5N8. Hasiči použili metodu zaplynování hal oxidem uhličitým.
Tato metoda byla úplně poprvé
v České republice vyzkoušena při
ptačí chřipce v Pardubickém kraji,
a to v roce 2007 v Kosoříně. Jelikož
se metoda osvědčila, hasiči ji ihned
nasadili i na likvidaci mimořádné
události ve Slepoticích. V pondělí
17. února byla utěsněna pěnou hala
s krocany. Poté započalo samotné
zaplynování oxidem uhličitým.
V hale bylo 7 tisíc krůt. Při likvidaci celého chovu, a tedy po celou
dobu zásahu, museli zasahující hasiči používat jednorázové ochranné
obleky, pryžovou holeňovou obuv
i pryžové rukavice. Chránit si
museli také dýchací cesty. Plyn byl
vpouštěn do haly celou noc. Zaplynování je složitý proces, při kterém
byla vždy postupně zvyšována
koncentrace oxidu uhličitého tak,
aby zvířata nejprve usnula a poté
se už neprobudila. Na jednu halu
bylo použito zhruba 5 tun CO2.
Po ukončení zaplynování hasiči
změřili koncentrace v hale, která
se následně vyvětrala a až poté
dovnitř mohli vstoupit zasahující
hasiči. V úterý 18. února se úplně

Dvě jednotky v akci

Hlášení o požáru osobního automobilu u autobusové zastávky na
Soláni v okrese Vsetín hasiči přijali
19. 2. 2020 v 23:08 hodin. Operační
důstojník vyslal na místo požáru
profesionální hasiče z požární stanice Vsetín a dobrovolné hasiče města
Karolinka. V době příjezdu hasičů
byl automobil v plamenech. Hasiči
v dýchacích přístrojích požár uhasili jedním vysokotlakým proudem
vody. Řidič, který jel v automobilu
sám, hasičům sdělil, že při jízdě
se z průduchů ventilace začal do
kabiny vozu valit kouř. Zastavil
proto automobil, aby zjistil příčinu.
Po zastavení automobil začal hořet.
Řidič neměl hasicí přístroj a snažil
se požár uhasit sněhem. V tom mu
až do příjezdu hasičů pomáhali
další řidiči. Z vozidla uniklo menší
množství provozních kapalin, které hasiči zasypali sypkou sorpční
látkou. Vyšetřování příčiny požáru
zůstává v šetření hasičů. Škoda
způsobená požárem byla stanovena
v předběžné výši 200.000 Kč. Při
požáru nedošlo k zranění osob.
nprap. Roman Žemlička,
HZS Zlínského kraje

stejným způsobem postupovalo
i se zaplynováním druhé haly.
V první hale již naplno probíhalo
vyklízení drůbeže a trvalo zhruba
do 15 hodiny. Zásah byl pro hasiče
velmi náročný, nejen fyzicky, ale
i psychicky. Nejtěžší byla likvidace první haly, kde byla drůbež
o hmotnosti kolem 20 kg. V úterý
kolem 11:30 hodin byl naplněn
první kamion s kadáverem, který
projel dekontaminační linkou pro
techniku a zamířil do kafilérie
Věž (Havlíčkobrodsko). Druhý
kamion zamířil do kafilérie kolem
13. hodiny. Přesun do kafilérie trval
zhruba 2–3 hodiny, vždy záleželo
na hustotě silničního provozu.
Ve středu 19. února byl do třetí
haly plné brojlerů vpuštěn plyn

v 5 hodin ráno. Zaplynování bylo
ukončeno zhruba v 7.40 hodin.
Poté byla hala odvětrána a následně
opět vyklizena. Na hasiče ve středu
čekala ještě jedna hala, která byla
dvoupatrová. Hasiči měli obavy,
zda se podaří hala celá zaplynovat
a zda nenastane problém. Vše ale
probíhalo dobře.
Tým zasahujících hasičů byl
ve středu posílen o dalších asi 30
příslušníků ze Záchranného útvaru
HZS ČR Hlučín, Zbiroh a Jihlava.
Čtvrtou halu se podařilo kompletně
vyklidit ve středu kolem 21. hodiny.
Ve čtvrtek 20. února, čekala na hasiče poslední hala plná brojlerů (50
tun drůbeže). V 5 hodin ráno hasiči
započali s utěsněním poslední haly
a následně byla hala zaplynována.

por. Bc. Vendula Horáková,
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje,
foto L. Kučera

Vyproštění seniorů
Dvě jednotky profesionálních
hasičů (HZS MSK) zasahovaly
ve středu 19. 2. 2020 odpoledne
v Dětmarovicích (okres Karviná)
u nehody automobilu Škoda Roomster s traktorbagrem. V roomsteru
se zranili dva senioři, hasiči je museli vyprošťovat. Operační středisko
hasičů bylo o nehodě informováno
ve středu čtvrt hodiny před 16.
hodinou. Do Dětmarovic ihned
vyjely dvě jednotky Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) – ze
stanic Orlová a Karviná. Roomster
se patrně střetl se lžící traktorbagru
a skončil v nestabilní poloze mimo
silnici. Hasiči jej museli zabezpečit

stabilizačními tyčemi (Paratech),
lanovým navijákem a klíny. Pak
nejprve mohli vyprostit zadními
dveřmi zraněnou ženu, po použití
hydraulických nástrojů, především
nůžek, i (boční stranou) zraněného
muže. Předali je týmu ZZS MSK.
Podle velitele zásahu šlo v obou
případech o poranění nohou, oba
senioři byli při vyprošťování při
vědomí a komunikovali. Na likvidaci úniku provozních kapalin
použili hasiči nasákavý sorbent. Po
dohledu nad naložením roomsteru
na vozidlo odtahové služby silnici
pečlivě uklidili.
HZS Moravskoslezského kraje

Krátce
Požár bytu

Tři hasičské jednotky vyjely
v únoru k požáru bytu v ulici Čs.
dobrovolců v Teplicích. Z domu bylo
evakuováno 14 lidí, sedm z nich se
nadýchalo kouře a bylo odvezeno
ZZS. Hasiči z bytu zachránili také
kočku.         HZS Ústeckého kraje

Tragická nehoda

Informaci o dopravní nehodě
osobního vozidla a dodávky u Luk
nad Jihlavou přijala operátorka tísňové linky 112 Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina v úterý
11. února 2020 pár minut po sedmé
hodině ráno. Na místo události vyjela jednotka profesionálních hasičů
ze stanice Jihlava s CAS a rychlým
zásahovým automobilem. I přes
veškerou snahu záchranářů na místě
svým vážným zraněním podlehl
řidič osobního vozidla. Nikdo další
nebyl při nehodě zraněn. Hasiči
provedli na havarovaných vozidlech
protipožární opatření a místo události technicky zabezpečili.
kpt. Ing. Bc. Petra Musilová,
HZS Kraje Vysočina

Nebezpečná
klimatizace

Požár stroje na výrobu popcornu

Profesionální a dobrovolné jednotky hasičů v odpoledních hodinách zasahovaly 13. února u požáru
v obchodním centru Galerie Šantovka v Olomouci, přesněji v předsálí
kinocentra po zahoření stroje na
výrobu popcornu. Operační středisko k místu ihned vyslalo několik
posádek z centrální stanice v Olomouci, za posílení dobrovolnými
hasiči místních části Olomouce
Černovír a Chválkovice. Před příjezdem zasahujících jednotek proběhla samostatná evakuace v rámci
postupů v celém obchodním centru.
Hasiči návazně do bezpečí dostali
ze zakouřených prostor další osoby.
Došlo k zahoření v prostorech u pokladen zmiňovaného kinocentra.
Ještě před našim příjezdem požár

Hasiči po likvidaci drůbeže a vyvezení kadáveru do kafilerie ve
všech již vyklizených objektech
postupně provedli dezinfekci (roztokem virkonu) podestýlky a hned
zde běží „aktivní“ 24hodinová
lhůta. A poté nastane vyklizení
podestýlky ze všech hal, kterou si
provede již firma Moras, a.s., pod
dohledem veterinářů. Následovat
bude závěrečné mytí a dezinfekce
objektu. Dle veterinářů se mohou
novou drůbeží opět haly zaplnit až
za 30 dní. Po celou dobu zásahu
byla prováděna dekontaminace
zasahujících hasičů (persterilem)
i mobilní techniky (roztokem
virkonu).
Poslední souprava, v řadě patnáctá, opustila areál velkochovu
Moras ve 13 hodin a naposled směřovala   Hasiči zasahovali celkem
66 hodin. Likvidováno bylo 430
tun drůbeže za neskutečně krátký
čas, což v České republice nemá
obdobu a takové množství drůbeže
nelikvidoval dosud nikdo ani v celé
Evropě. Zasahujícím hasičům
pod rukama prošlo 138 tisíc kusů
drůbeže. Použity byly stovky litrů
dezinfekce. Celkem bylo použito
25 tun oxidu uhličitého. Do kafilérie odjelo s karáverem 15 souprav.

hasili zúčastněni pomocí ručních
hasících přístrojů, svou roli zde
sehrála i aktivace a funkčnost
automatického hasícího systému.
V obchodních prostorech se v tu
chvíli nacházelo velké množství
návštěvníků, ti se po varovném
hlášení přemístili mimo objekt.
Po rychlé lokalizaci a vymezení
prostor bezpečných zón se opatření
po požáru dotklo pouze části objektu a nebylo nutné provádět další
zajištění evakuovaných, většina se
mohla vrátit zpět do centra. Včasným zásahem nedošlo k výraznému
rozšíření zahoření, větším škodám
i zvýšenému nebezpečí. Všechny
požárem či kouřem zasažené prostory jednotky důkladně prozkoumaly, vyloučily přítomnost osob

v nebezpečí. V průběhu pokusu
o hašení požáru došlo ke zranění
tří osob, zaměstnanců společností
v obchodním centru. Po poskytnutí
předlékařské péče je hasiči předali
posádkám zdravotnické záchranné
služby. S největší pravděpodobností došlo k zahoření prozatím po
blíže nespecifikované závadě na
výrobníku. V současnosti probíhá
ve spolupráci s centrem upřesnění
škod způsobených či spojených
s požárem. Hasiči po likvidaci požáru provedli navazující ochlazení
a odvětrání prostor a rovněž stanovili navazující nutná bezpečnostní
opatření.
Zdeněk Hošák,
tiskový mluvčí
HZS Olomouckého kraje

Ve středu 19. února 2020 v 16:20
hodin vyjelo několik jednotek hasičů k ohlášenému kouři v oblasti
střechy objektu prodejny zahraničních potravin v ulici Strakonická
v Praze 5. Průzkumem na místě bylo
zjištěno, že se jednalo o požár motoru klimatizační jednotky. Hasiči
museli rozebrat část sádrokartonového stropu, aby se dostali k motoru
klimatizace. Požár byl rychle lokalizován a následně uhašen tlakovou
vodou. Vyšetřovatel prověřuje, zda
k požáru došlo vlivem technické
závady. Před příjezdem hasičů
zaměstnanci prodejny použili na
lokalizaci požáru práškový hasicí
přístroj. Prášek bohužel poškodil
i část potravin. Škoda se tak vyšplhala na jeden milion korun.
HZS hl. m. Prahy

Kola a motorky
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aneb lehká hasičská kavalerie
Jistě již od dávných časů hledali lidé nová technická řešení, která se týkala hašení požárů.
Zejména se jednalo o rychlý přesun k místu události, transport vhodného hasiva a dalších prostředků a nástrojů. První po ruce byla „němá tvář“, především koně. Koňská síla jako jednotka
výkonu nám sice zůstala, ale lidský duch rozvíjel a realizoval sny o dokonalých strojích, jimiž
se pohodlně sveze k požáru s dostatečnou zásobou všeho potřebného. Zvítězila kola a motory. Nejlépe čtyři a více kol ovládaných volantem, optimálně pak motory spalovací. Zkusíme
však i jiné kombinace? Dvě kola a žádný motor? Dvě kola s motorem? Směr určují řidítka?
Vítejte ve světě hasičských motocyklů a hasičských jízdních kol u lehké hasičské kavalerie!
Motocyklový „kavalerista“ nepálských
hasičů.

faktorem. Motocykly JAWA 660
z Týnce nad Sázavou byly dodány
pro jednotky rychlé záchranné reakce města Alma – Ata. Disponují
ručním systémem s vysokorychlostní dodávkou hasiva i výbavou
pro poskytnutí lékařské pomoci.

Záchranářské trio

Motorkáři hasiči

V centru nepálského Káthmándu je to občas složité i pro auta,
natož pro prostorově výrazná auta
hasičská. Jak ale dojet k požáru
včas? Tuto otázku   vyřešil již
v 90. letech 20. století hasič Kumar Bhattarai. Výsledkem bylo
začlenění speciálních hasičských
motocyklů do tamního nepálského hasičského sboru. Bhattarai
– jako duchovní otec nepálských
hasičských motorek   neponechal
nic  náhodě a vydal se osobně na
školení do asijských území, které
mají s využitím jednostopých
hasičských dopravních prostředk ů dlouholeté zk ušenosti: do
Japonska a Singapuru. V Asii se
s hasičskými motorkami potkáte
i v Hong Kongu, Sultanátu Bru-

nej, Malajsii či Iránu.
Zajímavou jednostopou
hasičskou stopu můžeme
vysledovat i v Kazachstánu.
Pojďme  se na ni podrobněji
podívat…

Hasičské JAWY
v Kazachstánu

Stopa hasičských motorek v Kazachstánu je česká! Tamní hasiči
totiž sedlají české stroje Jawa 660.
První české motorky byly dodány
hasičům v Alma – Atě v roce 2016,
od dubna 2017 již byly v plné akci .
Daří se jim! Veřejnost i odborníci
pějí chválu zejména na rychlost
zásahu. Ten totiž dokáže vyvážit
i skromné vybavení, které motocykly mohou transportovat. Jeden
z požárů na sídlišti s mnohapatrovými domy se hasičským motorkářům podařilo uhasit v zárodku
pomocí hasicích přístrojů.  Rychlost, se kterou dokázali dorazit na
místo události, byla rozhodujícím

Hasičská výbava skvěle ladí například k motocyklu BMW.

Jak jsme již zmínili, v současnosti se hasičské motocykly uplatňují ve velkém v asijských zemích.
Zatímco výše uváděný Kazachstán
vybavuje hasičské motocykly současně hasičskou i paramedickou
soupravou, v Malajsii fungují
motocykly se specializací: požární,
záchrannou a další. Jejich výbava
je pak úzce specializovaná. Na
jednom motocyklu najdete
vyprošťovací vybavení,
na druhém  vysokotlaké
hasicí zařízení, třetí
motocykl snese srovnání s miniaturní
ambulancí. Když
se takové motorkářské trio dostane na místo zásahu,
například
k dopravní
nehodě, je
schopno
poskytnout již
v ysoce
kvalifikovanou p omo c.
V rychlosti přesunu hustě osídlenou městskou  aglomerací nemají
motorky konkurenci v porovnání
s ostatními pozemními dopravními
prostředky. Na mopedech opravdu
hasiči v Malajsii nejezdí – ve většině případů se jedná „o litrové“
a silnější stroje. Desítky podobných
strojů mají k dispozici i záchranáři
v citovaném Singapuru. Jako hasičské motocykly ale najdeme ve světě
i výrobky mnoha dalších známých
„jednostopých“ značek: Royal
Enfield, Honda, Suzuki. U poslední
jmenované značky můžeme zmínit Suzuki GS500 R s hasičskou
přestavbou od firmy Rosenbauer.

Tohle je však již opravdu historie...

Tato motorka si veze vlastní hadici
o délce 40 metrů! Bylo by nespravedlivé, pokud bychom hovořili
pouze o „západních“ značkách
motocyklů, které se dočkaly hasičské přestavby. Jednostopá hasičská
technika dobře sloužila – a slouží
i v Rusku. V červené hasičské barvě tak najdete i motocykly značek
Ural či Dněpr.     

Stopa vede do Dánska

Po stopě motocyklů JAWA 660
z Týnce nad Sázavou jsme dojeli
až do kazašské Alma – Aty. Bylo
by pochopitelně pěkné, pokud
bychom s patřičným vlasteneckým
akcentem mohli prohlásit, že česká
JAWA je důležitým globálním
dodavatelem hasičských jednostopých dopravních a zásahových
prostředků. Bohužel tomu tak
není. Hasiči v mnoha, mnohdy
exotických zemích, sedlají stroje
upravené zejména dánskou firmou Firexpress. Nejedná se však
o výrobce motocyklů, ale o jejich
úpravce pro potřeby hasičů. Stroje,
které dánská firma upravuje, mají
základ v osvědčených strojích renomovaných světových výrobců.
Příkladem je úprava motocyklu
BMW R 1200 RT, který je základem pro hasičský speciál. To
už opravdu není běžný motocykl,
kterému byl přidán majáček a do
přepravních kufrů hasicí přístroj!
Tento motocykl má dvě 25litrové
samostatné nádrže pro vodu/pěnu,
vysokotlaký systém obsluhovaný
6litrovou nádrží se stlačeným
vzduchem (tlak 300 barů, pracovní tlak je samozřejmě mnohem
nižší), přídavné akumulátory, hadici dlouhou 30 metrů. V dalších
doplňcích je pak tento „bavorák“
hodně podobný policejním motocyklům. Výkon tohoto motocyklu
je 92 kW (125 „koňských sil“) jeho
hmotnost je 340 kg (motocykl bez
jezdce a s prázdnými nádržemi pro
hasivo). Maximální rychlost stroje
je 160 kilometrů v hodině.
Z hlediska bezpečnosti jízdy
musí být požární nádrže motocyklu během jízdy úplně plné
nebo naopak zcela prázdné. Řidič
motocyklu je povinen absolvovat
speciální trénink. Jeden hasičský
motocykl značky BMW v minulosti zakoupili i slovenští hasiči.
Zařazen do služby byl v Hasičské
stanici Behárovce jako stroj určený pro rychlý zásah v tamním
tunelu Branisko (jedná se o 4 975
metrů dlouhý dálniční tunel mezi
slovenskými okresy Levoča a Prešov).

Hasičské motocykly slouží i ve Velké Británii.

Hasičské úpravy se v minulosti dočkaly i ruské (potažmo sovětské) motocykly Ural
a Dněpr.

Jawy 660 ve výzbroji hasičů v Kazachstánu.

Epilog

Co jsme ještě zapomněli při
našem výletu do světa hasičských
motocyklů? No, ano, zapomněli
jsme na jízdní kolo, které našlo
rovněž uplatnění coby jednotka
lehké hasičské kavalérie! Ovšem,
jízdní kolo ztratilo, coby dopravní
prostředek, hodně ze svého významu v okamžiku, kdy na něj člověk
instaloval první motor. Tím se
určitě nechceme dotknout cyklistů.
V případě využití pro hasičské účely mají z pochopitelných důvodů
„navrch“ motocykly nad jízdními
koly. Specializovaná hasičská kola
tak patří již nostalgickým vzpo-

V asijských zemích jsou do "hasičské podoby" přestavovány i mopedy a malé skútry.

mínkám na časy minulé. I když,
v případě nutnosti dostat se rychle
do hasičské zbrojnice, když už
technika startuje k zásahu, potom
i jízdní kolo je v husté dopravě a na
kratší vzdálenost pořád tou nejlepší
variantou. Ponechme, za zásluhy
minulé i současné, i jízdní kolo jako
součást lehké hasičské kavalerie.
Budoucnost? Kdo ví? Podzemní
oceány nafty pomalu vysychají,
elektřina může podražit. Zapomenuté kolo v garáži či ve sklepě se
ještě může hodit!
Připravil Mirek Brát
Zdroje foto wiki, pinterest,
flickr, youtube

Když není motor, musí stačit jen síla
lidských nohou.
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2. ročník Stříbrnolhoteckého uzlování
V neděli 2. února 2020 se v hasičské zbrojnici uskutečnil již
druhý ročník Stříbrnolhoteckého
uzlování, které společně pořádá
Sbor dobrovolných hasičů Stříbrná
Lhota a Okresní sdružení hasičů
Praha-západ. Nevelké prostory hasičské zbrojnice se tak na jeden den
proměnily v soutěžní kolbiště, kde
se téměř čtyřicet dětí z osmi sborů
utkalo ve schopnosti co nejrychleji
(a také samozřejmě správně) uvázat
pět předem stanovených uzlů. Soutěž byla hezky připravená a krásně
demonstrovala, ostatně stejně jako
loni, skutečnost, že i v menších prostorách lze zorganizovat velmi hezkou soutěž, což zejména v zimním
období, které je chudší na aktivity, je
velmi dobrá zpráva. Děti předvedly
velmi hezké výkony jak v kategorii
mladších, tak v kategorii starších.
Jako velmi pozitivní lze vnímat
skutečnost, že se startovní pole
vyrovnává a že již dávno neplatí,
že uzlová štafeta (či další soutěže)

je doménou jednoho, maximálně
dvou sborů. Dnes mohou do bojů
o medaile zasáhnout téměř všechny naše kolektivy mladých hasičů.

Stříbrnolhoteckým zde opravdu
patří velké díky, neboť se o děti
i dospělé postarali přímo skvěle,
takže si všichni mohli pochutnat

na výborných párečcích či stejně
výborném gulášku. Děkujeme také
všem členům štábu, kteří celý den
posuzovali výkony našich mladých
hasičů. Děkujeme rozhodčím –
Michalu Zrnovi a Lence Kaňkové
z SDH Sloup, děkujeme také všem
časoměřičům – zde uvedu drobnou
perličku – málokde se poštěstí jako
ve Stříbrné Lhotě, aby mezi časoměřiči byli hned dva nositelé nejvyššího hasičského vyznamenání, titulu
Zasloužilý hasič, a to pánové Petr Jeřábek a Jaroslav Čermák. Díky patří
také zdravotnici, vedoucím, kteří
děti na soutěž přivezli a starali se
o ně, zkrátka všem, kdo se na soutěži
jakkoliv podíleli. Děkujeme také
kamarádům z SDH Sloup a SDH
Zahořany za zapůjčení uzlovacích
stojanů. Zkrátka a dobře, soutěž je
týmovou záležitostí… Věříme, že
v dalších letech bude Stříbrnolhotecké uzlování dále pokračovat.
Josef Myslín,
starosta OSH Praha-západ

Pozor!
Uzávěrka fotosoutěže
Hasičských novin je již
20. března!
Propozice soutěže
a další podmínky účasti
najdete i na Facebooku:
Hasičské noviny

Dne 25. 1. 2020 proběhla Výroční valná hromada SDH Mělník-Mlazice v hasičské zbrojnici, kde byl zvolen nový výbor na funkční
období 5 let. Byla zhodnocena činnost sboru za rok 2019. Zúčastnili se zástupci z OSH Mělník, SH ČMS, zástupce IZS Mělník
a zástupci spřátelených sborů. SDH Mělník-Mlazice děkuje všem za účast a podporu.
Foto: archiv SDH

Do zbrojnice? Do chalupy!

Hasičská jednotka v Kytlici
v okrese Česká Lípa byla zrušena
v roce 1993. Stejně před tím dopadly (podle Ročenky německých
hasičských sborů) další jednotky,
které vznikly. V roce 1936 měly
355 členů. Další pokusy o obnovení
jednotek ztroskotaly v osmdesátých
a devadesátých letech minulého
století. Po nelehkých jednáních byla
jednotka obnovena v roce 2012.
O rok později dostala výjezdová
jednotka vozidlo Nissan Patrol GR
Wagon. Sloužil původně jako rychlý
zásahový automobil na stanici HZS
v Novém Jičíně, odkud byl převeden
po obnově techniky na HZS Krnov.
V červnu 2009 jej získali hasiči
z Města Albrechtice. Kytličtí hasiči
jej získali díky financování obce
a zejména společnosti CL-Evans
z České Lípy. Nová zbrojnice byla
otevřena na sklonku loňského roku.
Pořizovací cena zbrojnice byla 7,6
milionu korun. Obec získala dotaci
z prostředků státního rozpočtu

O hasičích z Čisté u Horek je známo, že jsou spolkem s rozmanitou
činností. Mají i vlastní hudební skupinu Čipřido, která působí jedenáct
let. „V současné době je jediný náš
člen nehasič a co znamená název?
Čistecký příležitostný divadelní
orchestr,“ vysvětlil frontman skupiny Roman Hampl. „Začínali jsme
divadelním souborem Floriánek,
jsme mu věrni dodnes. Naše malé
divadlo bylo a je určeno zejména
malým divákům, vystupujeme s písničkami a scénkami na dětských
karnevalech, pohádkovém lese.

Nemalý ohlas mají pohádky O pirátech z Karibiku nebo Krkonošské
pohádky, na letošní sraz rodáků
jsme připravili dětské soutěže, spolupracujeme se školou,“ připomněl
Roman Hampl. Kulisy pro pohádky
si vyrobili sami, například „peklo“,
ve kterém nechybí třímetrové křeslo
Lucifera, nebo pětimetrový zámek.
Na vystoupení mimo obec kulisy
vozí náklaďákem. Herci Floriánku,
kterých je kolem čtyřiceti, zaplní
autobus. Tvoří vlastní pohádky
a písničky pro děti. Zaujali letos
na divadelní přehlídce v Miletíně.

V Novém Městě nad Metují se 26. února 2020 uskutečnilo jednání redakční rady Hasičských novin. Jednání se, mimo jiné, účastnili
i starosta SH ČMS Jan Slámečka a I. náměstek starosty SH ČMS Lubomír Janeba. Jednání přišel pozdravit i starosta Nového
Města nad Metují Petr Hable. 					
Foto archiv Hasiči s.r.o.

prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR, 500 tisíci přispěl Ústecký
kraj a zbylou část zaplatila obec.
Hasičská zbrojnice má nevšední
podobu, která dokonale zapadá do
chalupářského rázu obce. Detaily
jsou patrné také v interiéru v podobě
„starých dveří a starých klik“. Nechybí šatny, sprchy, sklad, kotelna,
kancelář velitele. Společenská místnost s kuchyní poslouží nejen ke
školením, ale i zastupitelstvu obce.
Technika jednotky dosud parkovala
u velitele jednotky doma, chybělo
zázemí a nebyl prostor pro sušení
oděvů. Hasiči jsou jednotkou JPO
V. Při slavnostním předání dostali
hasiči další překvapení. Stalo se jím
vozidlo Volkswagen Transporter,
který obec získala převodem od
MV ČR s nájezdem pouhých 60
tisíc kilometrů. Nahradí „staršího“
bratra Nissan Patrol.
Věra Nutilová
Zdroj: www.požáry.cz

Hasičský sbor Kruh

Floriánek a Čipřido jsou jeden tým
„Byly tam snad čtyři stovky dětí
a 36 divadelníků z celé republiky.
Nám se dostalo ocenění v divadle
Drak v Hradci Králové a musím
přiznat, že jsme porotu velmi pozitivně naladili,“ upřesnil. Skupina
Čipřido, která z Floriánku vzešla,
má kolem dvaceti vystoupení během
roku, hrají na tanečních zábavách,
charitativních nebo obecních akcích
v širokém okolí nebo ve Spolkovém
domě v Čisté. Zkušebním sálem je
zdejší sokolovna, aparaturu získali
z dotace Místní akční skupiny obce.
Hrají převzatou tvorbu rockových
skupin. Jsou oblíbeným a vítaným
hostem zejména napříč generacemi.
„Aby toho nebylo málo, natočili
jsme vtipným způsobem tři reklamy
pro soukromé firmy. Před deseti
lety jsme inscenovali vlastní soutěž
Nikdo není dokonalý. Protože máme
i malé filmové studio, reklamy upravíme, nastříháme. Promítali jsme je
lidem při srazu rodáků nebo pálení
čarodějnic.“ Čipřido a Floriánek
mají mnoho příznivců, rozdávají
pohodu a radost všude, kam zavítají.
Věra Nutilová

Tradice i současnost

Hasičský sbor v Kruhu u Jilemnice se řadí mezi spolky, které
vykazují celoročně velice dobrou
činnost. Založen byl v roce 1888
a v současné době má 83 členů,
z toho je dvacet dětí a mládeže ve
věku do 18 let. Hasiči každoročně
pořádají hasičský bál, ten letos
proběhne po sto desáté. Každoročně hasiči zajišťují tradiční jarní
akce, například úklid odpadků na
obecních komunikacích, překládali
dlaždice na místním hřbitově nebo
desky na chodníku k mateřské
škole, čistí koupaliště, jsou spolupořadateli zahájení Adventu.
„Zajišťujeme svoz elektroodpadu
z domácností. Tato aktivita přináší
již několik let, společně s hasičským plesem, nemalou částku do
naší pokladny. Za účasti některých
členů sboru se podílíme s občany
a mladými hasiči na akci Ukliďme
Česko,“ uvedl jednatel sboru Jaroslav Pochop. Dřevo z obecního
lesa posloužilo k rekonstrukci
pergoly u hasičské zbrojnice a její
střechy. Členové sboru při ní od-

pracovali téměř 400 hodin. „Díky
obětavosti členů a finančnímu
zajištění ze strany Obecního úřadu bylo rozšířeno zázemí, které
mohou využívat hasiči a spolky
v obci,“ upřesnil Jaroslav pochop.
Nezapomíná se na údržbu hasičské
techniky, kterou je Avia 30, požárních stříkaček, výstroje a výzbroje.
Průběžně se věnují úseku prevence
i represe. Pravidelnými každoroč-

ními společenskými akcemi jsou,
kromě uvedeného hasičského bálu,
červnová pouťová posezení u hasičské zbrojnice a setkání na konci
prázdnin „Posezení pod lípou“, obě
za velké účasti občanů obce a chalupářů. Ve sboru pracuje pod vedením Davida Hanče oddíl mladých
hasičů. Zúčastňuje se hry Plamen
a pomáhají při některých akcích
sboru. Skutečnou chloubou hasičů
v Kruhu je hasičské historické vozidlo Mercedes – Benz L – 1500/S,
vyrobené v roce 1943. Obec Kruh
jej zakoupila v roce 1980. Auto
prošlo předloni kompletní opravou,
bylo rozebráno, vyčištěno, obnoveny dřevěné součásti. S vozidlem
se hasiči zúčastňují oslav založení
sborů, vloni to byly např. Martinice v Krkonoších, Mříčná nebo
Rokytnice nad Jizerou. Stejně jako
před třemi lety i letos se představí
s tímto vozidlem, které je jediné
svého druhu v okrese Semily, na
celostátních hasičských slavnostech v Litoměřicích. „Máme velmi
dobrou spolupráci nejen s obecním
úřadem, ale i dalšími spolky v obci.
Navzájem si vycházíme vstříc,
jsme rádi, že obdobně kvalitní spolupráci máme s hasičskými sbory
v rámci studeneckého okrsku,“
dodal jednatel.
Věra Nutilová

Kaleidoskop zajímavostí
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Na téma VI. sjezdu SH ČMS:
dokument Program činnosti SH ČMS 2020–2025

V návaznosti na přípravu
VI. sjezdu SH ČMS zveřejňujeme
další část dokumentu s názvem
Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pro
období let 2020 –2025 (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
V. Oblast ochrany obyvatelstva
1) Podílet se ve spolupráci s HZS

12. ročník soutěže

„Dávají za nás
ruku do ohně“
U příležitosti Evropského dne
tísňové linky 112 vyhlásilo – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
již 12. ročník soutěže v rámci projektu „Dávají za nás ruku do ohně“.
Jako každoročně je maskotem
projektu dráček Záchranáček. Ten
si klade za cíl připomínat zásady
požární prevence, seznamovat
s principy ochrany obyvatelstva
a informovat o všech důležitých
činnostech, které hasiči vykonávají. Letošní soutěž, která se opět
koná pod záštitou generálního
ředitele Hasičského záchranného
sboru České republiky, generálporučíka Ing. Drahoslava Ryby,
se nese v duchu oslav. Hasičský
záchranný sbor České republiky
letos slaví 20. výročí svého působení v novém krajském uspořádání.
Co byste popřáli hasičům do
dalších let? Téma letošního ročníku
soutěže je: „Pošlete nám co nejoriginálnější přání k 20. výročí.“ Můžete posílat textová přání, obrázky,
zvukové záznamy i videa. Necháme to na Vaší fantazii a kreativitě,
která vám rozhodně nechybí, jak
jsme se mohli přesvědčit v předchozích ročnících soutěže, kdy jste
nám posílali například obrázky
hasičské techniky budoucnosti, komiksy, pohádky, básničky a mnoho
jiných vašich děl s hasičskou tematikou. Soutěžící jsou rozděleni do
sedmi kategorií. Od nejmenších
dětí z mateřských škol po dospělé.
Nezapomněli jsme samozřejmě
ani na dobrovolné a profesionální
hasiče. Novinkou letošního ročníku je, že jsme přidali kategorii
„Kolektiv“. Uzávěrka soutěže je 30.
června 2020. O vítězích rozhodne
odborná porota a vítězové od nás
získají krásné odměny. Plakát
k soutěži, přihlášku do soutěže
včetně pravidel a dokladů nutných
pro přihlášení se do naší soutěže
naleznete na webu HZS ČR. Už
nyní se těšíme se na všechna Vaše
přání.
Mgr. Michaela Farníková
za kolektiv pracoviště
komunikace sekce řízení
lidských zdrojů MV - generální
ředitelství Hasičského

ČR na realizaci úkolů vyplývajících z aktuální Koncepce ochrany
obyvatelstva.
2) Aktivně se zapojovat do plnění úkolů ochrany obyvatelstva
v obcích, včetně podpory činnosti
jednotek SDH v této oblasti.
3) Vhodnými formami a metodami přispívat k účinné preventivně výchovné činnosti v oblasti
ochrany obyvatelstva na všech
úrovních Sdružení a s diferencovaným přístupem k jednotlivým
skupinám obyvatelstva (aktivní
populace, senioři, děti a mládež,
handicapovaní).
4) Vytvářet podmínky k získávání základních znalostí a dovedností z oblasti ochrany obyvatelstva
pro členskou základnu Sdružení
tak, aby členové Sdružení mohli
být příkladem pro ostatní obyvatelstvo.
VI. Hasičský sport
1) Zpracovat Strategický plán
rozvoje sportu v rámci SH ČMS
2020 – 2025.
2) V návaznosti na strategický
plán koncepčně rozpracovat činnost sportovních oddílů SDH.
3) Spolupracovat na tvorbě mezinárodních pravidel – s komisemi
CTIF a Mezinárodní sportovní fe-

derací požárního sportu (MSFHZ).
4) Podporovat a rozvíjet společnou reprezentaci ČR – HZS,
SH ČMS, MHJ, ČHJ. Toto se týká
jen reprezentace ČR v soutěžích
pořádaných MSFHZ.
5) Striktně trvat na oddělené
reprezentaci pro soutěže CTIF
(tak, aby závodník jednou reprezentující HZS, nemohl startovat
za dobrovolné hasiče. Totéž prosazovat i na mezinárodním poli.
6) Budovat a rozvíjet reprezentace mládeže, dorostu a dospělých
v PS všech kategorií pro mistrovství světa mládeže, dorostu a dospělých pod hlavičkou MSFHZ.
7) Snažit se získat podporu
pro budování sportovních areálů
(formou dotací apod.), případně
o vybudování sportovní základny
pro přípravu reprezentace (využití
i k jiným účelům).
8) Nadále spolupracovat s akademickým sportem především ve
využívání areálů a nářadí SDH.
9) Nadále rozvíjet spolupráci
se Sdružením sportovních svazů
České republiky a obdobnými
organizacemi v ČR i okolních
státech.
10) Podporovat postupové soutěže v disciplínách požárního
sportu a nadále razit co nejvíce

společných soutěží s HZS ČR,
jak na úrovni okresů, krajů tak
především celostátní.
11) Školit rozhodčí v požárním
sportu a rozhodčí instr uktory
v požárním sportu.
12) Podporovat a nadále rozvíjet
seriál soutěží Český pohár v běhu
na 100m překážek.
13) Řešit trenérské kvalifikace
pro požární sport formou vzdělávání trenérů na speciálních sportovních školách a školit trenéry
z řad SDH pro získání větší profesionality.
14) Nadále spolupracovat s HZS
ČR na pořádání MČR v disciplínách CTIF a dalších regionálních
soutěžích v této specifické dovednostní odborné přípravě a dořešit
školení rozhodčích CTIF.
15) Nadále rozvíjet PR (Public
Relations) požárního sportu –
partneři, prezentace v médiích,
„soutěže či setkání mistrů“ (např.
jednotlivé ligy v PÚ, soutěže TOP
stovkařů a věžařů – zajímavé pro
média), tak aby byl požární sport
vidět na každé vesnici a byl zajímavý pro partnery.
(příště: programové teze
věnované části VII.
– práce s mládeží)

strana 5

HASIČI NA SÍTI V
Stránky Sboru dobrovolných hasičů Bechyně
www.sdhbechyne.cz

V naší pravidelné rubrice se věnujeme náhodně vybraným webovým
prezentacím sborů dobrovolných hasičů. Tentokráte zamíříme do města
Bechyně v Jihočeském kraji, sídla proslaveného výrobou keramiky
i dlouhou lázeňskou tradicí.  Úvodní strana webové prezentace bechyňských dobrovolných hasičů zaujme již na první pohled velmi podrobnou
nabídkou, která je skrytá v dalších úrovních webu. Stačí jedno kliknutí
a můžete vybírat, o které   textové či multimediální informace máte
zájem: Výjezdová technika, Technika, Galerie, Požární sport, Historie,
Rady obyvatelům atd. Nabídka vertikálního sloupce s odkazy je opravdu
dlouhá. Doplňuje ji i samostatná horizontální lišta. Oceňujeme nabídku
aktualit hned na úvodní straně webu. O tom, že je web SDH Bechyně
nejen pravidelně aktualizován, ale i hojně navštěvován, vás přesvědčí
počítadlo přístupů. Návštěvník, který webovou prezentaci prozkoumá
detailněji, zjistí, že web má i neveřejnou sekci, do které se musí nejprve
přihlásit heslem. Funguje tak pravděpodobně i jako komunikační uzel
a zdroj interních informací pro členy sboru. Chválíme administrátora
bechyňského   webu i za možnost stažení užitečných aplikací přímo
z webu. Velkou pozornost věnuje bechyňský web i propagaci tamního
hasičského muzea. Když sečteme všechny „vychytávky“ bechyňského
webu a doplníme je vzornou obsahovou aktualizací stránek, musíme jen
a jen doporučit jeho návštěvu. Je to užitečný informační zdroj nejen  pro
členy sdružení, ale i pro širší veřejnost, která se o bechyňské hasiče zajímá. Web funguje na doméně prvního řádku, která se snadno pamatuje.
Obsluha webu návštěvníkem je jednoduchá a rychlá. Sbor dobrovolných
hasičů v Bechyni vznikl v roce 1874. Jeho současná webová prezentace
by se určitě líbila i „Otcům zakladatelům“.   A co si odnášíme my z webu
SDH Bechyně? Pocit, že i umělá inteligence umí být zdvořilá.  Když se
vám totiž načte úvodní strana webu, budete přivítáni pozdravem… Ten se
bude lišit v závislosti na tom, jaká část dne právě je. Pozdraví vás dobré
dopoledne, dobré odpoledne , dobrý večer! Bechyňský hasičský  web je
zdvořilejší, než leckterý soused, co říkáte?  

Jubilejní ples SH ČMS v Benešově
Přípravy XXV. reprezentačního
plesu probíhaly již od loňského
roku, ale vše vypuklo v pátek 14. 2.
přípravou tomboly a lehkou výzdobou sálu. V sobotu 15. února v kulturní domě Karlov se ladily poslední
detaily a s napětím se očekávali
první hosté. Svou návštěvou nás
poctili poslanci, senátoři, zástupci
ministerstva vnitra – GŘ HZS v čele
s generálním ředitelem genpor.
Ing. Drahoslavem Rybou, zástupci
SH ČMS v čele se starostou Janem
Slámečkou a s generálním ředitelem
HVP, a. s., Ing. Josefem Kubešem.
Nechyběli ani zástupci Společen-

stva kominíků ČR. Prezentovaly se
i Popálky, o. p. s. Zastoupení měla
i jednotlivá OSH a KSH ČMS. Za
Středočeský kraj jsme mohli přivítat
hejtmanku Ing. Jaroslavu Pokornou
Jermanovou s panem radním JUDr.
Robertem Bezděkem CSc. Přivítali
jsme i delegaci slovenských hasičů
v čele s Ladislavem Lacem a polskou delegaci v doprovodu pana
Pavla Buksalewice. Ples byl zahájen
krátkými proslovy generálního
ředitele HZS ČR, starosty SH ČMS
a starostky pořádajícího okresu,
Danou Vilímkovou, která vtipným
způsobem zahájila ples krásným

straussovým valčíkem s náhodným
tanečníkem, ze kterého se vyklubal
její bratr Jaroslav Procházka. K tanci a poslechu hrál známý dechový
orchestr Sebranka, který se střídal s modernějším žánrem hudby
Unisono. Přítomní viděli i krátké
předtančení Michaely Priknerové
s Lukášem Hojdanem, účastníkem
Stardance s Jitkou Čvančarou.
Zazpívat na pódiu dostal prostor
i zpívající hasič Dan Moravský
a vystoupily tanečnice z Berouna.
Celým večerem provázel moderátor
Alexandr Hemala. O půlnoci bylo
provedeno slosování vstupenek o 20
krásných cen, mezi nimi byla například televize, mobily, let balonem
a letadlem, motorová pila, kávovar,
kuchyňský robot a mnoho dalších.
XXV. reprezentační ples sdružení
hasičů ČMS probíhal v úžasné náladě, všichni se dobře bavili a pro
organizátory je velkou odměnou
mnoho pochvalných SMS a emailů. Dovolte mi, abych poděkovala
všem, kdo mi s přípravou plesu pomáhali, protože jako vždy říkám, já
sama bych nedokázala nic. Klaním
se před Vámi moji spolupořadatelé
a ze srdce Vám děkuji za pomoc.
Jsem ráda, že Vás mám.
Za přípravný tým plesu
Dana Vilímková,
starostka OSH Benešov

STALO SE... aneb ohlédnutí v čase
Rokem 2020 vás v Hasičských novinách provází rubrika, ze které by
možná měl radost i pan Komenský. Proč? Protože právě on říkal: Svěřovat
věci pouhé paměti znamená zapisovati je do větru, neboť naše paměť je
prchává. Pamatujete si například, co se stalo před deseti lety, v březnu
roku 2010? Snad jen matně? Naše nová rubrika vám chce připomenout
události, příběhy, zprávy – 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 tedy nahlédnout do března roku 2010.
Objevila se v něm zpráva, která, jak věříme, platí i po deseti letech.

Zájem o vedení mladých hasičů na Prostějovsku roste!
V sobotu 15. 2. 2020 se od rána
začalo školit na velkém sále HZS
v Prostějově 119 účastníků na
instruktory, vedoucí a rozhodčí
okresu Prostějov. Školení zahájil
vedoucí Okresní odborné rady mládeže Josef Havelka. V úvodu nás
Šňupárková Kateřina z HZS sezná-

mila s prezentací – ochrana obyvatelstva, která byla zaměřena na
výklad právě pro vedoucí mladých
hasičů. Školitelé – Havelka Josef,
Ptáček Lubomír a Josef Navrátil
seznámili účastníky s materiály pro
vedoucí mladých hasičů, probrali
jednotlivé disciplíny a směrnice pro

mladé hasiče a dorost. Praktickou
ukázku vázání uzlů předvedl Pavel
Smékal. Díky dotaci z MŠMT byla
zajištěna strava a pitný režim pro
všechny účastníky školení. Do každého sboru byly předány zdarma
materiály ke zkouškám – Učební
texty pro vedoucí mládeže a Průvodce plněním odznaků odborností. Celkem 11 instruktorů a 53
vedoucích si prodloužilo svoji již
dříve získanou kvalifikaci. Závěr
školení byl završen písemnými
testy a praktickou zkouškou. Nově
zkoušky na instruktora mladých
hasičů úspěšně složilo 43 účastníků, kvalifikaci na vedoucího si
zvýšilo 8 osob. Také máme jednoho
nového rozhodčího mládeže II.
a sedm stávajících si zkoušky letos
prodloužilo na dalších 5 let.
Mgr. Marcela Vystrčilová,
Sekretariát OSH Prostějov

Z výsledků hlasování o cenách Dobrá značka 2010, kterou organizovala společnost Reader´s Digest Výběr, zvítězili v kategorii „Profese“
s drtivou převahou hasiči. Tato profese získala v Evropě podporu 92
procent účastníků hlasování, v ČR získali hasiči ještě o pět procent více.
Hlasování probíhalo v 16 evropských zemích a zúčastnilo se ho 131 000
respondentů, letos poprvé i prostřednictvím on-line hlasování. V Česku
bylo klientům Reader's Digest rozesláno dvacet tisíc e-mailů s odezvou
14,4 procenta. „Z této důvěry je zcela zřejmé, že je celý systém fungování našeho integrovaného záchranného systému dobře nastaven. Možná
nám k tomuto skvělému výsledku pomohl také vždy obětavý a vstřícný
přístup našich hasičů, se kterými se lidé setkávají při řešení různých
mimořádných událostí,“ řekl tehdy František Zadina náměstek Sekce IZS
a operačního řízení Generálního ředitelství HZS ČR. Průzkumu Dobrá
značka (European Trusted Brands) se v roce 2010 zúčastnili respondenti
z Rakouska, Belgie, Finska, Francie, Německa, Maďarska, Nizozemska,
Polska, Portugalska, Rumunska, Ruska, Španělska, Švédska, Švýcarska,
Velké Británie a ČR.
Text s využitím zdrojů HZS ČR, ilustrační foto: mf
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Luboš Duzbaba
(* 12. 1. 1933 – † 4. 2. 2020 )
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Medaile HZS LK pro starostu
SH ČMS Jana Slámečku
Ředitel HZS Libereckého kraje
plk. Ing. Luděk Prudil se 19. února
2020 spolu se svými náměstky
setkal se starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Janem Slámečkou, jeho náměstkem
Lubomírem Janebou a ředitelem
kanceláře Ing. Janem Aulickým.
Na společenském setkání, které
se uskutečnilo na centrální stanici
v Liberci, byla diskutována důležitá aktuální témata, např. plán sboru
na rok 2020 nebo plánovaná cvičení
v tomto roce. Ředitel HZS LK plk.
Ing. Luděk Prudil ocenil starostu
Jana Slámečku za aktivní přínos
a spolupráci s HZS LK čestnou
medailí Hasičského záchranného
sboru Libereckého kraje (Medaili
lze udělit za vynikající výkon služby, za významnou nebo dlouhodobou spolupráci s HZS Libereckého
kraje. Dále je možno ji udělit za mimořádně záslužný čin. Medaili lze
udělit in memoriam). Společný pro-

Narozen v městě Náchodě čp.
858, Obecná škola chlapecká v Náchodě od roku 1939, následně
měšťanská škola v Dobrém. S koncem školní docházky nastupuje
do hospodářství, po složení řidičských zkoušek se stává traktoristou.
1951–1953 základní vojenská služba
u výsadkového praporu v Prešově.  
Do řad dobrovolného hasičstva
vstupuje v roce 1954 u organizace
svazu požární ochrany v Sedloňově
v Orlických horách, kde zároveň
vykonává funkci neuvolněného
předsedy MNV.  Dálkové studium
1960–1963 SZTŠ v Litomyšli obor
mechanizátor. V roce 1964 se stal
okrskovým velitelem 14. okrsku
Příslušníci prevence HZS hl.
okresu Rychnov nad Kněžnou. m. Prahy provedli v nedávné době  
V roce 1970 byl zvolen předsedou mimořádné tematické kontroly
Okresního výboru SPO v Rychnově dodržování povinností stanovenad Kněžnou a v roce 1973 nastou- ných předpisy o požární ochraně
pil v Hradci Králové jako zástupce při činnostech provozovaných na
náčelníka Krajské inspekce požární zimních stadionech se zaměřením
ochrany pro úsek represe a do funk- na výskyt veřejnosti a na vytváření
ce velitele krajského útvaru. V letech 1970–1972 absolvoval studium
na škole PO ve Frýdku Místku. Při
vykonávání funkce náčelníka KIPO
je současně členem Krajského výboru SPO a členem předsednictva
KV SPO Východočeského kraje
v Hradci Králové. V roce 1983
zvolen do funkce předsedy KV SPO
Východočeského kraje, současně se
stává členem Federálního výboru,
v roce 1988 členem sekretariátu FV
SPO a v roce 1989 členem předsednictva FV. V roce 1985 stojí u zrodu
sběratelské skupiny hasičské historie, kterou vezme pod svá ochranná
křídla, poskytne prostory a zázemí
Nezřídka se stává, že k osobám
pro rozvoj její činnosti. Po zrušení
Krajského výboru SPO v roce 1990 vykazujícím či deklarujícím  sebepracoval v Ústřední hasičské škole vražedné chování dorazí nejrychlev Bílých Poličanech, kde končí ji hasiči. I v případě, že se k události
v roce 1991 odchodem do důcho- v jednom okamžiku dostaví i další
du. V roce 1997 zakládá pobočku složky IZS, mají hasiči v takových
Hasičské vzájemné pojišťovny případech  nenahraditelnou úlohu.
v Hradci Králové. Ani v pokročilém Jeden z takových dramatických
věku nepřestává pracovat jako činný okamžiků se nedávno odehrál
funkcionář v dobrovolné požární v Praze. Operátoři přijali na linochraně. Vykonává funkci starosty ce 158 oznámení od muže, který
SDH Hradci Králové-2 později měl obavu o život svého známého.
členem SDH Malšovice. Členem vý- Ten totiž napsal na sociální síť
konného výboru Městského sdruže- vzkaz, ve kterém uvedl, že chce
ní hasičů v Hradci Králové. Od roku skončit se životem. Na základě to1994 vykonával funkci vedoucího hoto oznámení se ihned začala celá
aktivu ZH KSH Královéhradec- situace prověřovat, zejména místo,
kého kraje, v roce 2007 byl zvolen kde se osoba nachází. Po půl hodině
vedoucím aktivu ZH SH ČMS. Na v ulici Jelení v pražských Hradčaobě tyto funkce rezignoval v roce nech policie muže nalezla ve velmi
2008 pro svůj zdravotní stav. Byl rozrušeném stavu a zjevně také
držitelem těchto uznání: Vzorný pod vlivem alkoholu. Tento stál na
požárník I. st/1984, Čestné uznání římse ve výšce asi 20m a uvažoval
OV, KV, ÚV, FV, Ministerstva vni- o tom, že ukončí svůj život skokem
tra, náčelníka HSPO, Medaile Za z této zdi. Na místo byl přivolán
věrnost 60 let, Za příkladnou práci, policejní vyjednavač a další složky
Za zásluhy, Za mimořádné zásluhy,
Vzorný pracovník CO/1984, Vzorný
pracovník NV/1981, Vzorný pracovník PO/1988, Za výchovu/1986,
Za službu vlasti /1986, Zasloužilý
hasič/1993, Záslužný řád českého
hasičstva/2010, Záslužná medaile
Královéhradeckého kraje 2. stupně/2013, Záslužná medaile KSH
Královéhradeckého kraje /2018. Poslední rozloučení proběhlo v kruhu
rodinném. Děkujeme všem hasičům
a známým, kteří budou s námi s láskou vzpomínat.
Za městský výbor sdružení
hasičů v Hradci Králové
Ladislav Kubias.

Textem a obrazem

EVAKUACE
Evakuace aneb víc než jen „nohy na ramena“,
díl V.
Nabízíme vám další díl miniseriálu seriálu z pera Mgr. Bohumíra
Martínka, který je věnován evakuaci - jednomu z nejvýznamnějších a nejúčinnějších opatření, které chrání obyvatelstvo před účinky nejrůznějších
neštěstí, nehod či katastrof.

Objektová evakuace

Odpoledne 15. dubna 2017 evakuovala policie část hlavního nádraží
v Praze kvůli nálezu dvou podezřelých batohů. Bezpečnostní opatření
trvala asi hodinu a půl. Pyrotechnik zhruba v 16:00 konstatoval, že žádné
nebezpeční nehrozí. V říjnu 2019 evakuovala policie z areálu letecké
továrny Aircraft Industries v Kunovicích 1 300 lidí. Důvodem byl nález
protiletecké pumy z druhé světové války o délce 80 cm, kterou při výkopových pracích objevili dělníci. Přivolaní pyrotechnici pumu odvezli.
Na místě se pohybovaly desítky policistů, k události vyjížděli také hasiči.
Jednotky v areálu měly z bezpečnostních důvodů natažené tři proudy
vody, protože v těsné blízkosti nálezu byly uskladněny výbušné látky.

Organizace a řízení evakuace plošné
a objektové

gram poté pokračoval prohlídkou
stanice, kde měl starosta možnost
si důkladně prohlédnout prostory
stanice, veškerou techniku a také

Krajské operační a informačního
středisko (KOPIS).
Zdroj textu a foto
HZS Libereckého kraje

podmínek pro hašení požárů a pro
záchranné práce. Zkontrolováno
bylo 7 provozovatelů zimních stadionů. Při kontrolách bylo zjištěno
celkem 13 nedostatků. Nejčastější
nedostatky byly zjištěny ve značení
únikových východů, směrů úniku,
zajištění trvale volně průchodných

komunikačních prostor, které jsou
součástí únikových cest a provozuschopnosti zařízení pro zásobování
požární vodou. Kontrolované zimní stadiony byly dle míry požárního
nebezpečí začleněny do kategorie
se zvýšeným požárním nebezpečím jako stavby pro shromažďování většího počtu osob (bruslení
pro veřejnost, hokejová utkání,
koncerty, atletika apod.) a s výskytem chemických látek (čpavek
a jiné). Výše uvedené činnosti jsou
hodnoceny jako složité podmínky
pro zásah. V případě zjištění porušení povinností na úseku požární
ochrany na jednotlivých stadionech, může HZS hl. m. Prahy, jako
příslušně správní orgán, přistoupit
k zahájení správního řízení.
HZS ČR

Kontrola požární prevence
na zimních stadionech

Evakuační zóna vymezuje území ohrožené mimořádnou událostí, ze
kterého je nutné provést evakuaci. Na její vnější hranici jsou uzávěry
jejichž smyslem je zamezení vstupu nebo vjezdu nepovolaných osob.
Evakuované osoby se soustřeďují uvnitř nebo vně evakuační zóny do
místa označovaného jako místo shromažďování. Toto místo je výchozím bodem k provedení evakuace na určené trase, tj. evakuační trase.
Na evakuační trase mohou být kontrolní body, které usměrňují dopravu
a průběh evakuace. Konec evakuační trasy je v evakuačním středisku.
Evakuační středisko se zřizuje mimo evakuační zónu. V něm jsou evakuované osoby shromažďovány a informovány o dalším postupu. Evakuační středisko může být výchozím bodem pro přemístění evakuovaných
osob do přijímacího střediska. Tato střediska zajišťují zejména příjem
evakuovaných osob, přerozdělení evakuovaných osob do předurčených
cílových míst nouzového ubytování. Ta poskytují dočasné ubytování
evakuovaného obyvatelstva. Výše uvedená struktura evakuace je pouze
teoretická, neboť v praxi jsou některé její prvky slučovány nebo vůbec
neexistují. V některých krajích jsou např. evakuační střediska spojována
s přijímacími středisky nebo jsou dokonce společně integrována přímo
do míst nouzového ubytování. Plošná evakuace se plánuje ze zón havarijního plánování jaderných zařízení nebo pracovišť s velmi významnými
zdroji ionizujícího záření. Tyto zóny vymezuje Státní úřad pro jadernou
bezpečnost. Dále se plánuje ze zón havarijního plánování objektů nebo
zařízení s nebezpečnými chemickými látkami. Tyto zóny vymezuje
příslušný krajský úřad. Pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují
vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu se evakuace plánuje
např. pro území ohrožená přirozenou nebo zvláštní povodní (způsobenou
havárií na vodním díle),
Pro Hasičské noviny zpracoval Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D.
zdroj ilustračního obrázku wiki

Hasiči hasí i požáry duše
integrovaného záchranného systému. Z důvodu bezpečnosti hasiči
připravili záchrannou seskokovou
plachtu. Vzhledem k místu, kde
se muž nacházel, nebylo možné
zákrok směřující k záchraně jeho
života bezpečně provést. Vyjednávání tak trvalo až do doby, než
slezl z římsy na kmen stromu,
který se nacházel v bezpečném
prostoru a zde zřejmě vyčerpáním
a podchlazením omdlel. Muž byl
ošetřen a převezen do nemocnice.
Vyjednávání bylo velmi náročné
a trvalo celkem šest hodin. Na
místě se vystřídali při komunikaci
s mužem dva vyjednavači. Na
této události se podílelo několik
policejních hlídek, vyjednavači
ze zásahové jednotky, přes dvacet
hasičů včetně jedné ženy poskytující psychologickou pomoc, lezecké hasičské družstvo a posádky
záchranné služby včetně doktora.
Zdroj: Policie ČR, nprap.
Lucie Drábková

Foto: Jan Kostík

Hasičské noviny i v tomto
roce podporují již 21. ročník
akce Zlaté záchranářské kříže, které znamenají nejvyšší
ocenění záchranářských činů.
Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenit výjimečné,
profesionálně zvládnuté zásahy
hasičů, zdravotníků, vojáků,
policistů a jiných složek integrovaného záchranného systému,
dobrovolníků i profesionálů,
neziskových organizací působících v oblasti záchranářství,
stejně jako obětavé činy první
pomoci laiků – dětí i dospělých
a podpořit význam záchranářské profese i stavovskou čest
záchranářů všech oborů. Výjimečnost spočívá v tom, že jsou
do projektu zapojeny stovky odborníků všech záchranářských
profesí i široká veřejnost. Zlatý
záchranářský kříž vyhlašuje redakce časopisu RESCUE report
již od roku 1999. Nominované
činy jsou posuzovány dvoukolově odbornými hodnotiteli napříč
celým spektrem záchranářských
profesí. Jako výraz nejvyššího
společenského uznání je ocenění předáváno v prostorách
Pražského hradu přímo z rukou
prezidenta republiky a nejvyšších vládních představitelů.

evakuační plány byly aktivovány i pro belgickou jadernou elektrárnu, na kterou byl
v minulosti plánován teroristický útok

Hasiči se podíleli na evakuaci obyvatel
V Hasičských novinách se od
počátku roku 2020 pravidelně
potkáváte se seriálem věnovaným
evakuaci. O tom, že evakuační
postupy může iniciovat řada příčin, svědčí i nedávný případ, kdy  
hasičské jednotky asistovaly při
zásahu Policie ČR v Kuřimi. Po
nálezu letecké pumy z druhé světové války bylo nutné evakuovat
obyvatele z přilehlých ulic. Na
místě zasahovala jednotka HZS

z Tišnova a místní jednotka dobrovolných hasičů. Koordinaci zajišťoval územní řídící důstojník, který
si na místo vyžádal evakuační
autobus a příslušníky HZS se specializací na ochranu obyvatelstva
a krizové řízení. V základní škole
na ulici Jungmannova bylo zřízeno
evakuační středisko. Celkem bylo
evakuováno téměř 300 osob.
Foto HZS ČR
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Zasedala Ústřední Hasiči táhnou za jeden provaz
odborná rada
represe SH ČMS
Dne 20. února 2020, se sešli na jednání zástupci spolků a sboru zastřešujících téměř 400 000
dobrovolných a profesionálních hasičů v celé
České republice, aby společně projednali další
formy vzájemné podpory společných zájmů.
Výsledkem našeho setkání bylo podepsané memorandum o dalším prohloubení spolupráce hasičů v České republice. Memorandum podepsali
generální ředitel HZS ČR generálporučík Ing.
Drahoslav Ryba, za Sdružení hasičů Čech, Mo-

Bc. Robert Kučera, vedoucí Ústřední
odborné rady represe SH ČMS

ZAUJALO NÁS...
Pomoc Číně k boji s koronavirem

Česká republika odeslala ve čtvrtek 13. února 2020 materiální
pomoc Číně k boji s koronavirem. Více než 4 tuny zdravotnického
materiálu byly expedovány  z Národní základny humanitární pomoci
ve Zbirohu. Materiální pomoc v celkové hodnotě 3,3 milionů korun
zahrnuje respirátory, masky, ochranné operační oděvy, rukavice
a roušky i dezinfekční prostředky. Ministerstvo zahraničních věcí
její dodání připravilo v součinnosti s českými výrobci (Batist,
Clinitex, Dina-Hitex, Medica Filter a Nanologix) a v účinné koordinaci s Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
(AVDZP). Ochranné pomůcky byly ve Vídni naloženy do speciálu,
který přepravil také pomoc poskytnutou Rakouskem, Maďarskem
a Slovinskem. Let kofinancovaný Evropskou komisí pomoc dopraví
přímo do Wu-chanu, kde ji převezme Hubei Charity Federation
k přímému využití v místních nemocnicích. Druhou část české
pomoci tvoří finanční příspěvek v hodnotě 6 milionů korun na
program podpory nejen Číny, ale i dalších postižených a virem
ohrožených zemí.
(z tiskové zprávy MZV ČR)

Otestujte si své hasičské znalosti

Na téma:
Automobily s hybridním pohonem

Automobil s hybridním pohonem kombinuje dva druhy pohonů, spalovací motor (benzinový nebo naftový) a elektromotor.
Automobil má palivovou nádrž a vysokonapěťové  komponenty
elektropohonu.
Test (správné odpovědi najdete od čarou, zdroj testu s laskavým svolením webu pozary.cz):
1. Automobil s hybridním
pohonem kombinuje:
a)  	spalovací motor a pohon na
zemní plyn
b) 	spalovací motor a elektromotor
c) 	elektromotor a rekuperační
pohon
2. Vysokonapěťové rozvody
v hybridním automobilu
jsou označeny:

a) 	oranžovou barvou
b) 	červenou barvou
c) 	žlutou barvou
3. Vypnutí vysokonapěťových rozvodů lze dosáhnout např.:
a) 	roz pojením jakéhokoliv
„červeného“ konektoru na
elektromotoru automobilu
b) 	roz pojením jakéhokoliv

„žlutého“ konek tor u na
elektromotoru automobilu
c) roz pojením jakéhokoliv
„oranžového“ konektoru na
elektromotoru automobilu
4. Při hašení automobilu na
hybridní pohon:
a) 	nelze použít vodu
b) 	lze použít vodu
c) 	nelze použít pěnu
5. Pokud nebyl elektromotor
odpojen od vysokonapěťových rozvodů:
a) nemůže ani tak dojít k samovolnému, nečekanému
pohybu automobilu
b) 	může dojít k samovolnému,
nečekanému pohybu automobilu
c) 	může dojít k přehřátí palivové nádrže

Správné odpovědi: (pod čarou… ) 1b, 2a, 3c, 4b, 5b

V pátek 21. února 2020 zasedali v Přibyslavi
členové Ústřední odborné rady represe. Program
jednání se skládal z několika bodů. Zásadním tématem bylo hodnocení splněných úkolů oblasti represe
v uplynulém funkčním období. Vedoucí ÚORR pan
Robert Kučera shrnul jednotlivé body Strategického
plánu společně s výsledky jednání vedení SH ČMS
s ministrem vnitra ČR. Krajští zástupci v radě se
podrobně seznámili s novelizací předpisů v oblasti
represe. Jedná se o aktualizaci Cvičebního řádu
jednotek požární ochrany, novelizaci Konspektů
požární taktiky a aktualizaci předpisů pro práci ve
výškách. Veškeré zmíněné aktuální materiály mají
pro potřeby sborů a jednotek k dispozici všechny
okresní a krajské odborné rady represe.
Součástí jednání byla i příprava Mistrovsví ČR
v disciplínách TFA, které se letos koná ve Svitavách.
V krátké době budou mít všechny kraje k dispozici
vzorové propozice pro postupy v disciplínách TFA
tak, abychom zajistili kontinuitu v postupu závodníků do Mistrovství ČR.
Zástupce Ústřední hasičské školy v Bílých Poličanech seznámil přítomné s výsledky dosaženými
v hasičské škole. Rada přijala usnesení, že bude
lektorsky i nadále k dispozici pro potřeby kurzů
v ÚHŠ i mimo ni.
V závěru jednání proběhly zkoušky odborností
Hasič I. stupně. V tomto roce se ke splnění zkoušek
odbornosti přihlásilo celkem 10. členů SH ČMS.
Odbornost splnilo 8. přihlášených hasičů. S politováním musíme konstatovat, stejně tak jako každý
rok, že ne všichni zájemci o nejvyšší odbornost
splňují normy znalostí. Mnohdy absentují nejen
vědomosti o speciálních zásazích, ale bohužel i základní povědomí o triviálních činnostech jednotky
sboru dobrovolných hasičů. Na druhou stranu je
velmi potěšující fakt, kdy se ke splnění odborností
hlásí mladí členové, kteří jsou připraveni odborně,
legislativně i prakticky a to ve věcech požární taktiky, mobilní požární techniky i záležitostí okolo
vnitro organizačních předpisů SH ČMS.

ravy a Slezska starosta Jan Slámečka, za Českou
hasičskou jednotu prezident Ing. Vasil Silvestr
Pekar, Ph.D., a za Moravskou hasičskou jednotu
její prezident Zdeněk Milan. Všichni zúčastnění
se shodli na nutnosti ještě více vzájemně spolupracovat, například při přípravě rekodifikace
zákona o požární ochraně jako společné právní
úpravy, která bude zastřešovat jak profesionální
tak dobrovolné hasiče.      
Zdroj dh.cz
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PRO CHVÍLE ODDECHU
Hasičský humor ze země
pod Tatrami
(v původním znění a bez titulků)
l

l

l
l

Tajenka: „LEN NA HASIČSKÝ“

l

Policajt s hasičmi rieši dopravnú
nehodu pri povodniach: „Kto má na
ceste prednosť, motorové vozidlo alebo
motorový čln? v predpisech som to
nenašiel.
Muž, ktorý robí v továrni na hydranty,
chodí stále neskoro do práce. Šéf už
nevydrží s nervami a pýta sa, prečo
chodí stále neskoro. Muž odpovie: „Viete v blízkosti tohto miesta nemôžem
nikdy zaparkovať“
Čo je to maximálny požiar? Keď iglu
zhorí na popol!
„Francko, tvoje kone fajčia?“ „Nie?!?“
„Tak ti horí maštal...“
Boli ste už na Štrbskom plese? Nie
my chodíme… (pokračování v tajence
křížovky)
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Pozvánka do Hasičského
muzea v Egeru
Dnes se v našem seriálu pozvánek do hasičských muzeí vydáme
do sousedního Maďarska, konkrétně pak do severomaďarského
historického města Egeru (v župě
Heves). Právě tam najdeme na ná-

městí (pojmenovaném, jak jinak,
než Hasičské…), první hasičskou
městskou stanici. Zřízena byla
v roce 1884, předtím hasiči neměli
stálé míso, neustále se museli
stěhovat. Založení dobrovolnic-

Nová technika Záchranného útvaru HZS ČR

Od února t.r. patří do vozového parku Záchranného útvaru
HZS ČR cisternová zodolněná
stříkačka s označením CZS 15
kého hasičského sboru v Egeru je – TRITON. Vozidlo je určeno
spojeno s katastrofálním požárem, především pro zdolávání požárů
kterému Eger čelil v roce 1874. v nebezpečných prostorech a lesTato zkušenost přivedla egerské ních požárů. Za nebezpečné proobčany k založení prvního stálého story v tomto případě platí místa
hasičského sboru i k pozdější vý- s vysokým stupněm ohrožení
stavbě první hasičské stanice. Ta zasahujících hasičů, jakými jsou
nyní slouží jako hasičské muzeum.   například průmyslové výrobní
Hasičské muzeum v Egeru předsta- a skladovací areály, sklady nebezvuje zajímavou historii a technické pečných látek a munice, prostory,
vybavení maďarských hasičů. v nichž panuje nebezpečí exploze
Hasičské muzeum v Egeru bylo a mohlo by dojít k ohrožení osádek
otevřeno v září 1999, u příležitosti hasičských vozů např. odlétáva125. výročí založení hasičského jícími mechanickými částmi. Na
sboru. Samotná třípatrová budova základě technických parametrů
muzea je typickým příkladem se jedná o vozidlo předurčené
zázemí maďarských venkovských pro pohyb a provádění průzkumu
hasičských sborů. Pokud už budete ve velmi náročných podmínkách
v Egeru chtít muzeum navštívit, s možností provedení hasebního
možná se vám bude hodit informace, že v maďarštině se hasičské
muzeum řekne: Tűzoltó muzeum.
Ať se Vám tam líbí!
Zdroj foto visiteger.hu

zásahu i bez nutnosti opustit kabinu vozidla. Automobil je určen
pro provozování ve stejných prostorech a prostředích jako CZS
40 (TITAN), díky své konstrukci

a rozměrům se však dokáže dostat
dále terénem a rovněž se dokáže
pohybovat ve stísněnějších podmínkách.
Foto HZS ČR

Důležitá informace pro SDH – Jak na rejstřík sportu
Na začátku letošního roku  MŠMT zveřejnilo podmínky zápisu do Rejstříku sportovních organizací,
sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Od roku
2020 musí zápis do rejstříku provést přímo SDH,
nelze údaje vkládat hromadně prostřednictvím SH
ČMS! Do rejstříku je nutné zapsat všechny sportovce
bez rozdílu věku tj. od3 do nekonečna (každý, kdo se
soustavně věnuje sportovní činnosti) a trenéry (každý,
kdo se soustavně věnuje trenérské činnosti) , u trenérů
vkládejte starší 18 let.
Informace k zápisu najdete na webových stránkách
MŠMT
Ilustrační foto: dh.cz

Vzdělávací středisko Ivana Kubičková – T. E. P., s. r. o., nabízí v Praze kurzy v oblasti
PO, BOZP a ekologie. Bližší informace tel. 603 441 171 nebo www.tep-kubickova.cz.

PAVLIŠ A HARTMANN
PAVLIŠ
A HARTMANN
VÝROBA POŽÁRNÍ
TECHNIKY
VÝROBA POŽÁRNÍ TECHNIKY

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 150 112
BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 150 112

Kalová èerpadla øady PROGRESS
Kalová èerpadla øady PROGRESS
typ PH - 1000 a PH - 1400
typ PH - 1000 a PH - 1400

Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Chcete mít jistotu, že při zásahu nic nepřehlédnete? Investujte do kvalitního zobrazení u hasičské
termokamery. Zároveň Vás naučíme, jak co
nejefektivněji používat termokaremu Dräger při
zásahu.
Taktická termokamera Dräger UCF 6000
za 107.350 Kč s DPH
S dýchacím přístrojem PSS 4000 získáte kvalitu,
spolehlivost, odolnost, komfort, bezpečí, snadné
ovládání a údržbu. Servisní podporu po celé ČR
a nízké provozní náklady.
Kompletní dýchací přístroj Dräger PSS 4000
od 31.408 Kč s DPH
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výtlaèného hrdla:
hrdla:
Maximální
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PAVLIŠ A HARTMANN, spol. s r.o.
V
Telèicích
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PAVLIŠ
A HARTMANN,
spol. s r.o.
Chvaletice
V Telèicích 249
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(nosič, maska, plicní automatika, tlaková lahev)
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s DPH
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PH - Progress
1000
PH9- 080
Progress
Kè
10 1000
987 Kè
9 080 Kè
480Kè
10vv987

PH - Progress
1400
PH16- Progress
920 Kè
20 1400
473 Kè
16 920 Kè
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20vv473

Kat. èíslo

vv 480
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Cena

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

Myslete na svojí bezpečnost, používejte ochranné
prostředky, které jsou kompatibilní a navzájem se
podporují. Tím si vytvoříte komfortní a bezpečný
celek. Produkty značky Dräger se navzájem doplňují
– například maska FPS 7000 s přilbou HPS 7000.
Přilba Dräger HPS 7000 H1 signálně žlutá
od 7.236 Kč s DPH
Ceny platné do 31. 12. 2020

Dräger. Technika pro život

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

