?

V Přibyslavi jednal Výkonný výbor SH ČMS
…dočtete se na straně 5

Replika kostela v Gutech
...informace na straně 6
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10. ročník ankety

Za redakci Mirek Brát

Náročný trénink hasičů v prostředí flashover kontejneru. Foto: mf

Dobrovolným hasičům města Milevska je 150 let
Seriálový triptych věnovaný historii i současnosti milevských hasičů – část I.

V měsíci srpnu roku 1869 se
Rada města Milevska usnesla založit hasičský sbor. Téhož roku
byl napsán dopis do města Tábora,
kde byl hasičský sbor už od roku
1868. Od táborského sboru získala
rada informace, jak založit sbor,
ale na svolaném jednání bohužel

k založení nedošlo. Zakladatelé
však neztráceli důvěru. V tehdejším Rakousku-Uhersku se musela
žádost o schválení založení nového
českého hasičského sboru podávat
do Vídně. Po schválení této žádosti
ve Vídni došlo k dohodě na schůzi
Rady města Milevska, kde byla

Sbor dobrovolných hasičů Milevsko při oslavě 40. výročí od založení sboru.

Otestujte si své hasičské
znalosti!
…další test najdete na straně 7

žádost podpořena. Dne 6. června
roku 1870 byl založen Hasičský
sbor města Milevska na základě
zřízení zakládající listiny, která byla
napsána téhož dne.

Otcové zakladatelé
Milevských občanů, kteří hasičský sbor zakládali, bylo 27. Za
účasti purkmistra Jakuba Duchoně
byli jmenováni: Dominik Souček,
František Zeman, Bedřich Šebek,
Emanuel Schorník, Antonín Fiala,
Vojtěch Horký, Vilém Jůn, Antonín
Peřinka, Benedikt Zelenka, Jan Duchoň starší, Josef Hejnal, Antonín
Černý, František Lacina, Vilém
Cukr, Antonín Vaněk, Antonín
Soulek, Josef Volavka, Jan Votruba,
Jan Duchoň ml., Vilém Kačírek
a František Zeman ml. Milevský
hasičský sbor byl založen jako osmý
v Čechách, třetí na jihu Čech a jako
první na bývalém milevském okrese, kde byl jediný až do roku 1880.

Výstroj a výzbroj
Hasiči začínali z ničeho, pouze
s vědrem na vodu. V roce 1881
město Milevsko zakoupilo za 25 zlatých 25 plátěných košíků na vodu,
používaných k hašení požárů. Pořádali divadla, taneční zábavy. První
hasičský ples se konal 22. ledna
1871, čistý zisk byl 13 zlatých a 34
krejcarů. Muži mezi sebou vybírali
zlatku ke zlatce, aby si mohli pořídit
hasičskou výzbroj. Poslední hasičský ples v Milevsku v roce 1987
byl s nulovým ziskem. Občanská
záložna v Milevsku poskytla sboru
bezplatně ve dvoře záložny kolnu
na hasičskou výzbroj. Tato kolna
sloužila sboru až do roku 1909, kdy
bylo postaveno hasičské skladiště
„pod Farou“ (dnes prodejna ovoce
a zeleniny). Tuto stavbu navrhl stavitel František Ješ z Tábora. V roce
1892 si hasičský sbor koupil první,
novou dvoukolovou stříkačku od firmy Pomahač za 228 zlatých. V roce

Pozvánka do Hasičského
muzea v Holašovicích
…na straně 8

D+1 90820–00906 Pardubice

Vážení čtenáři Hasičských
novin,
dovolte mi, abych vás pozdravil a popřál vám i vašim
nejbližším krásné léto, o to
příjemnější, o co komplikovanější byly minulé měsíce.
Rozvolnění epidemiologických
opatření opět přeje venkovním
aktivitám sportovním, společenským i kulturním ve vašich
sborech. Hasičské noviny se
budou snažit tuto pozitivní
náladu reflektovat slovem i obrazem. Z hlediska našeho
edičního plánu (čítajícího 24
vydání pro rok 2020) jsme
právě „v poločase“. Věřím, že
i v druhé půlce roku vám naše
noviny budou přinášet zajímavé informace „o hasičích
pro hasiče“. Některé původní
seriály již vyčerpaly plánovaný počet vydání, jiné nové
rubriky jsme přidali. Cíleně se
rovněž chystáme na informace
k přípravám prosincového VI.
sjezdu SH ČMS. Noviny jsou
jako velký setrvačník, který se
nesmí zastavit, byť i jemu, poeticky řečeno, do ložisek sypal
písek koronavirus. Jsme rádi,
že jste našimi čtenáři. Těší nás,
že do našich novin i přispíváte.
Pokud uznáte, že je ve vašem
okolí cokoli zajímavého z hasičského hlediska, pošlete nám
text či snímky. Rádi je otiskneme. V poslední době jste se
na nás obraceli s otázkou, jak
je to letošní rok s oblíbeným
Hasičským čtením. Jak jsme již
v minulosti opakovaně vysvětlovali, Hasičské čtení není pro
rok 2020 součástí Hasičských
novin, ale je záležitostí našich
kolegů z Alarm revue. Vaši poptávku je nutné směřovat tímto
směrem. Přijměte ještě jednou
přání krásného léta a poděkování za důvěru, kterou věnujete
Hasičským novinám, zájmovému periodiku, jež letos vychází
již 31. rokem.

Dne 29. května bylo zahájeno
přihlašování do ankety Dobrovolní
hasiči roku. Začal tak jubilejní
10. ročník této ankety, jejíž cílem je
ocenit profesionalitu zásahů dobrovolných hasičů a preventivní činnost
sborů dobrovolných hasičů a hasičských sborů. Tiskové konference se
za SH ČMS zúčastnil starosta Jan
Slámečka a náměstkyně starosty
Monika Němečková. Mimořádnost
letošního ročníku bude dána nejen
jeho kulatým výročím, ale zejména událostmi z uplynulého období, které přinesly řadu mimořádných skutků a aktivit dobrovolných
hasičů. Ty se podle očekávání promítnou i do přihlašovaných příběhů
sborů a jednotek. Finalisté získají
finanční a věcné dary na podporu
jejich činnosti a nákup nového hasičského vybavení. Své přihlášky
mohou zástupci jednotek a sborů
dobrovolných hasičů zasílat až do
25. července.
Více informací najdete na dh.cz

1898 byla zakoupena nová koňská
čtyřkolová stříkačka od firmy
Smekal – Praha Smíchov za 1.080
zlatých. Město Milevsko zaplatilo
300 zlatých, občanská záložna 300
zlatých, původní dvoukolovou stříkačku prodali hasičskému sboru do
Níkovic za 136 zlatých. Ze sborové
pokladny zaplatili 344 zlatých, a tím
byla stříkačka zaplacena.

Milevská župa
19. února 1893 vznikla Milevská
hasičská župa číslo 70, která na
bývalém milevském okrese během
roku obsáhla 71 hasičských sborů
s počtem 2 000 hasičů. Milevská
župa byla druhou největší župou
v Jižních Čechách. Milevský okres
byl mezi těmi okresy, které měly
zpočátku nejvíce hasičských sborů.
26. července 1914 začala 1. světová
válka. Z Milevského hasičského
sboru odešlo na bojiště této války
(dokončení na straně 8)

Hasiči „na síti“
...rubrika na straně: 5
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Tragická bilance nehody traktoru

I z dnešní tematické strany událostí je patrné, že výraznou část
práce hasičů zahrnují zásahy při
dopravních nehodách. Je to právě
pomoc hasičů, která u dopravních
nehod zásadně snižuje počet vážně
zraněných a výši materiálních škod.
To všechno se děje i díky Fondu
zábrany škod. Vždyť dopravní
nehody jsou druhou nejčastější
událostí, ke které hasiči vyjíždějí.
Moderní automobily jsou nejen
větší a rychlejší, ale také mají vyšší
tuhost karosérie a další ochranné
prvky, které komplikují například
vyproštění zraněných osob. Na tento
technologický pokrok musí nutně
reagovat i vybavení zasahujících

hasičů. Ti musí disponovat takovou
technikou, která si s těmito překážkami dokáže poradit. Hasičům tak
velmi pomáhají finanční prostředky
z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů (pojišťovny odvádějí
určitou procentní částku z přijatého
pojistného na motorová vozidla
do Fondu zábrany škod). Ty jsou
určeny pro prevenci a předcházení
škod z dopravních nehod a pro
následnou podporu zasahujících složek. Je pravděpodobné, že některá
specializovaná technika, použitá
v rámci zásahů na této tematické
straně popisovaných, byla pořízena
právě v rámci zmiňovaného Fondu
zábrany škod.

Evakuace 13 osob

Tři jednotky hasičů zasahovaly poslední květnovou noc v Brně v Božetěchové ulici. V jednom z bytových domů hořel byt a dřevěné obložení na
balkoně. Požár hasiči dostali pod kontrolu dvěma vodními proudy. Jeden
nasadili přímo do bytu zasaženého požárem, druhý v patře nad požárem,
kde hrozilo rozšíření plamenů na balkon. Z domu bylo preventivně evakuováno 13 obyvatel. Škoda způsobená požárem je 600.000 Kč, uchráněné
hodnoty činí 2 mil. Kč. Příčina je stále v šetření. Jedna z možných variant
je technická závada na elektronice.
David Jirouš, HZS JmK

VE ZKRATCE
Požár v tunelu

V pondělí 25. května 2020 od
8:48 hodin zasahovaly jednotky
pražských hasičů u požáru kabiny
nákladního vozidla 100 m před
výjezdem z Brusnického tunelu
(trouba A). Hasiči na lokalizaci
požáru použili několik proudů vody
a zasahovali v dýchací technice.
Požár byl lokalizován v 08:53 hodin,
následovalo dohašování kabiny
nákladního automobilu. Zplodiny
hoření odvětral systém tunelu, jehož
provoz byl po dobu zásahu uzavřen
v obou směrech. Řidič vozidla se
nadýchal kouře a byl předán do péče
přivolané ZZS. Hasičský vyšetřovatel odhadl škodu na 500.000 korun,
příčinou byla technická závada. Hasiči z místa odjeli v 9:40 hodin.
HZS hl. m. Prahy

U tragické dopravní nehody
zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči ve Zlínském kraji
v závěru května. Krajské operační
středisko přijalo oznámení o dopravní nehodě traktoru. Pomoc
přivolal jeden ze zraněných mužů,
který musel uběhnout téměř půl
kilometru k nejbližšímu domu od
místa nehody. Do katastrálního
území obce Lidečko na Vsetínsku
vyjeli hasiči ze stanic Valašské
Klobouky, Vsetín, Zlín a Uherský Brod a dobrovolná jednotka
z Halenkova. Nehoda se stala ve
špatně dostupném lesním terénu,
zasahující složky tak musely část
úseku jít pěšky. Traktor, ve kterém

jelo celkem pět mladých mužů, sjel
ze srázu několik desítek metrů, až
se zastavil o vzrostlý strom. Hasiči
ihned provedli na místě nehody
průzkum, při kterém postupně
našli všech pět mužů. Mladíci
při nehodě utrpěli vážná zranění.
Hasiči ihned se záchranáři poskytli
zraněným první pomoc včetně
resuscitace. Dva z mladíků však i
přes snahu jednotek IZS na místě
zraněním podlehli. Zasahující lékař
si na místo povolal vrtulník. Ten
letecky transportoval nejhůře zraněného přeživšího do nemocnice
v Ostravě. Zbývající dva zranění
byli sanitními vozy převezeni
do krajské nemocnice ve Zlíně.

Zasahoval i vrtulník

Vážná dopravní nehoda se stala ve čtvrtek 28. května u obce
Olešník, kde došlo ke střetu dvou
osobních aut. K nehodě vyjely
v 10:17 hodin všechny složky integrovaného záchranného systému.
Z jednotek požární ochrany to byli
profesionální hasiči ze stanic České
Budějovice a Týn nad Vltavou.
Jednalo se o střet dvou osobních aut
továrních značek BMW a Hyundai
Santa Fé s tím, že vůz BMW náraz
přepůlil. Uvnitř BMW pak zůstal

zaklíněný řidič. Ten utrpěl zranění
neslučitelná se životem. Další osobu
pak zasahující hasiči vyprošťovali.
U nehody přistál vrtulník LZS,
do kterého byl vyproštěný řidič
transportován. Po zadokumentování
nehody Policií ČR hasiči vyprostili
i tělo zemřelé osoby. Jednotka dále
provedla nezbytné zajištění místa nehody, protipožární opatření
a kontrolu úniku provozních kapalin. Policisté silnici v místě nehody
uzavřeli. HZS Jihočeského kraje

Psychologickou pomoc rodině
poskytla psycholožka hasičů, hasič
z Psychosociálního intervenčního
týmu a zástupce „Týmu oběť“
z Policie ČR. Hasiči uvízlý traktor
v kopci zajistili proti pohybu. Poté
na místě nehody započali šetření
policisté. Jakmile to situace dovolila, povolal si velitel zásahu
hasičů na místo tragické nehody
lesní kolový traktor. Pomocí něho
uvízlý stroj vyprostili. Strom,
o který byl traktor opřen, skáceli
a poté havarovaný traktor přesunuli
zpět na cestu.
por. Mgr. Lucie Javoříková,
tisková mluvčí
HZS Zlínského kraje

Hasiči vyjížděli 28. května v 9:52
hodin k úniku amoniaku z expanzní
chladicí nádrže ve firmě v Poličce.
Na místo byly přivolány profesionální jednotky hasičů z Poličky
a ze Svitav a dobrovolná jednotka
z Poličky. Před příjezdem první
jednotky již dva zaměstnanci firmy
zkrápěli hadicí vzniklý oblak jedovatého plynu. Jelikož je amoniak
toxická látka, hasiči i dva zaměstnanci se vystrojili do přetlakových
obleků. Hasiči zajistili místo úniku
páskou a vytyčili nebezpečnou
zónu. Postavena byla i dekontaminační sprcha. Na místo byl povolán
také automobil určený pro zásahy
s chemickými látkami. Bezbarvý
a velmi štiplavý plyn při vdechování poškozuje sliznici. Je lehčí než
vzduch. Mrak čpavku se naštěstí
mimo areál firmy nedostal.
por. Bc. Vendula Horáková,
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje

kolíků. Na místo byly povolány
další síly se sorbentem, čerpadlem
a jímacími nádobami. Únik nafty
díky použití granulátu zpomaloval
a látka byla postupně přečerpávána
do připravených nádob. Hasiči
takto odčerpali cca 150 l nafty.
S pracovníkem životního prostředí
obce bylo na místě domluveno, že
kontaminovaná zemina podél cca
10 m vozovky bude odbagrována
následující den. Jednotky provedly
zároveň i posyp komunikace 200 kg
sorbentu. Na místě zasahovaly profesionální jednotky z Jablonného
v Podještědí a České Lípy ve spolupráci s dobrovolnými jednotkami
ze Cvikova a Nového Boru.
por. Bc. Lucie Hložková,
HZS Libereckého kraje
Foto: HZS LK

Záchrana osob
z převrácené loďky

Na vodní nádrži Rozkoš zasahovali 29. května profesionální
hasiči z Jaroměře a JSDH Česká
Skalice na základě oznámení, že
se se dvěma muži dál od břehu
převrhla loďka. Kvůli oznamovatelu neznalosti okolí nebylo lehké
určit, v jaké části nádrže se osoby
nachází. Operační důstojník se
dokonce spojil po telefonu přímo
s jedním člověkem z posádky
lodi. Muži byli ve vodě a drželi se
převrácené loďky až do příjezdu
hasičů. Hasiči byli vybaveni čluny,
z vody dostali posádku i převrácenou loď. Osoby byly dopraveny
na břeh, kde si je převzala do
péče ZZS. Vrtulník také pomohl
s monitoringem vodní nádrže při
vyhledávání osob.
Martina Götzová,
HZS Královéhradeckého kraje

jednotkám s cisternami a výškovou
technikou. Velitel čety po příjezdu
upřesnil, že jde o požár technologie
mletí obilí a střešní konstrukce
ve více patrech mlýna. Zároveň
vyhlásil druhý stupeň požárního
poplachu. Velký objekt byl uvnitř
velmi zakouřen a hasiči v dýchací
technice vstupovali „naslepo“ do
mimořádně nebezpečného prostoru
po úzkém dřevěném schodišti. Na
místo vyjeli ředitel mladoboleslav-

Požár dvou chat
a lesního porostu

Šestnáct hasičských jednotek
vyjelo 22. května k požáru dvou
chat a lesního porostu v Rynarticích – Na Tokání, okres Děčín.
Byl vyhlášen třetí stupeň poplachu.
Na místo byl povolán vrtulník
s hasicím vakem. Požár penzionu
s restaurací Na Tokání, přilehlé
ubytovny a lesního porostu na ploše zhruba 1,5 až 2 ha u Rynartic, byl
lokalizován v 13:46 téhož dne. Následně proběhly dohašovací práce.
HZS Ústeckého kraje

Střet osobního
a nákladního vozu

Jednotka profesionálních hasičů ze stanice Hrotovice vyjela ve čtvrtek 21. května v 9:13
hod. k ohlášené dopravní nehodě
osobního a nákladního vozidla na
komunikaci u obce Valeč. Nehoda
se obešla bez zranění. Osobní vůz
skončil částečně v příkopu. Hasiči
provedli na havarovaných vozidlech protipožární opatření a místo události technicky zabezpečili.
Po zadokumentování dopravní
nehody policisty vyprostili hasiči
osobní vůz zpět na komunikaci.
Příčina, průběh a veškeré okolnosti dopravní nehody jsou předmětem policejního vyšetřování.
kpt. Ing. Bc. Petra Musilová,
tisková mluvčí Kraje Vysočina

Auto začalo
po nehodě hořet

Třetí poplachový stupeň při požáru mlýna
V úterý 26. května v 10:13 hodin byl na tísňovou linku HZS
Středočeského kraje nahlášen hořící mlýn u obce Brodce na levém
břehu Jizery na Mladoboleslavsku.
Mlynář se snažil požár hasit,
zvládnutí požáru ale nebylo v jeho
silách. Oznamovatel uvedl, že jde
o převážně dřevěný pětipodlažní
objekt, uvnitř kterého se nacházejí
přibližně tři tuny mouky. Operační
středisko vyhlásilo poplach pěti

VE ZKRATCE

Únik amoniaku

Vyprošťovací hydraulika v akci

Ve čtvrtek 28. května v 13:48
hodin přijalo krajské operační
a informační středisko hlášení o dopravní nehodě na komunikaci I/9 ve
Svoru na Českolipsku. Průzkumem
bylo zjištěno, že se jedná o dopravní
nehodu nákladního a osobního automobilu, při které zůstal v kabině
zaklíněn řidič osobního automobilu.
Zaklíněného muže hasiči pomocí
hydraulického vyprošťovacího
zařízení z vozidla vyprostili a předali jej ZZS Libereckého kraje,
která ho letecky transportovala
do Krajské nemocnice Liberec. Po
střetu vozidel docházelo také k masivnímu úniku provozních kapalin
z nádrže nákladního automobilu,
celkem uniklo přibližně 400 l.
Hasiči provizorně zamezili úniku
nafty z nádrže pomocí dřevěných

Události

ského územního odboru a územní
řídící důstojník. Pro maximální
efektivitu zásahu byla povolána
speciální technika. Ze stanice
Mladá Boleslav byl kromě cisteren
a výškové techniky povolán kombinovaný hasicí kontejner a také
protiplynový automobil. HZS
podniku Škoda Auto na místo vyslal cisternu na výrobu suché pěny
(systém One Seven), automobilovou plošinu s dostupnou výškou 60
metrů, velitelský automobil a dron.
Územní řídící důstojník si po
příjezdu převzal velení a vyhlásil
třetí poplachový stupeň. Zásah byl
veden pěti proudy se suchou pěnou
a po ustavení plošiny byl vytvořen
otvor ve střešní konstrukci. Tím
došlo k přirozenému odvodu zplodin hoření bez použití přetlakové
ventilace. Požár byl monitorován
pomocí dronu a uvnitř objektu
hasičům pomáhaly k lepší orientaci
termokamery. Po půl druhé odpoledne byl požár pod kontrolou, po
nahlášení lokalizace velitel provedl
redukci zasahujících sil, pokračo-

valo rozebírání dřevěné konstrukce
pomocí motorové pily a dohašování
skrytých ohnisek. Po 15. hodině
proběhl závěrečný průzkum. Dohled nad místem zásahu zajistila
dobrovolná jednotka Luštěnice.
Při požáru nebyl nikdo zraněn.
Vyšetřovatelé na místě vyloučili
cizí zavinění. Přesná příčina vzniku požáru zůstává v šetření. Výše
škody se bude pohybovat v řádu
milionů korun. U požáru zasahovali profesionální hasiči ze stanic
Benátky nad Jizerou, Milovice,
Mladá Boleslav a Stará Boleslav,
jednotka HZS podniku Škoda Auto
Mladá Boleslav a dobrovolní hasiči
obcí Benátky nad Jizerou, Bezno,
Dobrovice, Horky nad Jizerou,
Chotětov, Jabkenice, Luštěnice,
Plazy, Semčice, Smilovice a Stará
Lysá. Zálohu stanic Mladá Boleslav
a Milovice po dobu zásahu zajistily
dobrovolné jednotky z Milovic
a Mladé Boleslavi-Podlázek.
kpt. Ing. Jaroslav Gabriel,
HZS Středočeského kraje

Tragická dopravní nehoda se
stala v květnu na silnici z Ostrova
na Chomutov před obcí Květnová.
Havarované vozidlo bylo v době
příjezdu první jednotky hasičů na
místo události celé v plamenech,
po uhašení požáru nalezli hasiči
uvnitř auta jednu osobu bez známek života. Od začátku zásahu byl
provoz na silnici zcela uzavřený,
policie propátrala okolí místa události, zda se u nehody nenacházel
nějaký další účastník. Poté hasiči
vyprostili tělo řidiče z vyhořelého
auta. Zasahující jednotky: HZS
Karlovy Vary (CAS 20 Scania),
JSDH Ostrov (CAS 20 Man).
HZS Karlovarského kraje

Svoboda pro osm
káčat

Hasiči ze stanice Židlochovice
v pátek 29. května zachránili osm
káčat, která byla uvězněna v kanálové vpusti v obci Modřice. Jejich
matka na ně čekala opodál. K jejich
záchraně stačilo nadzvednout
jeden z poklopů. Osm káčátek za
doprovodu jejich matky odnesli
hasiči do přírody.
HZS Jihomoravského kraje

Zkáza ohněm
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Požár brazilského Národního muzea
Sbírky vytvářené 200 let lehly popelem

Byla to velká tragédie, lobotomie
do národní paměti Brazílie
Marina Silva, brazilská politička
Každá země má svůj tragický požár, který pronikne hluboko
do její historie. Národní divadlo v Praze, katedrála Notre
Dame v Paříži – to jsou jen dva příklady, kdy oheň zničil
mnohem více než jen konkrétní stavbu. Plameny sežehly
atributy národního povědomí. Do této skupiny národních
katastrof patří i požár brazilského Národního muzea v Rio
de Janeiru. Pro Brazílii i celou Jižní Ameriku se stalo „černým dnem“ 2. září roku 2018. Vědecká muzejní expozice
shromažďovala plná dvě století rozsáhlé sbírky. Následkem
požáru bylo však 90 % všech exponátů (téměř 19 milionů konkrétních artefaktů) zničeno. Odborníci se snažili se
zoufalým úsilím dohledat na požářišti to málo, co ohnivý
živel nestrávil.   

Vlajka a znak města Rio de Janeiro.

Zničené muzejní
sbírky

Brazilské národní muzeum
založil v roce 1818 král Jan VI.
Portugalský. Budova, ve které se
Národní muzeum nacházelo, byla
v letech 1822–1889 využívána jako
sídlo brazilské císařské rodiny.
V roce 1892 zde již plně fungovalo
muzeum specializované na sbírky
z oborů etnologie a archeologie.
Později se záběr muzea rozšiřuje
i na sbírky paleontologické, botanické, zoologické a další. K muzeu
byla navázána i jedna z největších
vědeckých knihoven v Brazílii,
jejíž fond čítal téměř půl milionu
svazků. Požár, který muzeum zničil, otřásl brazilskou společností.
Velkou odezvu měl také v dalších
zemích jihoamerického kontinentu
včetně zemí Střední Ameriky.
Musíme si uvědomit, že zde byly
nenávratně zničeny sbírky s nezastupitelnou hodnotou pro tuto oblast světa. Národní muzeum v Rio
de Janeiru však také uchovávalo
exponáty z dalších civilizačních
a historických okruhů celého světa.
Fresky z antických Pompejí přečkaly katastrofální výbuch sopky
Vesuv, nikoli však požár o dva
tisíce let později. Ohni podlehla
i řada exponátů ze starověkého
Egypta. Dr. Zahi Hawass, bývalý
generální tajemník Nejvyšší rady
pro památky Egypta, odstartoval
na základě této události kampaň
za legitimizaci hnutí za repatriaci
egyptských archeologických nálezů ze světových muzeí zpět do
země jejich původu. „Pokud nejsou
muzea ve světě schopna zabezpečit
archeologické exponáty z Egypta,

Objekt muzea před osudovým požárem.

Požár muzea pohřbil dvě století brazilské historie pod hromadami suti.

ať je raději vrátí,“ říkal dr. Hawass.
Zároveň apeloval na organizaci
UNESCO, aby bezpečné uložení
egyptských artefaktů po světě
důsledně kontrolovala.

Příčiny a souvislosti
požáru

Okamžitě po požáru se rozběhlo
vyšetřování, které však nedokázalo
určit jeho jednoznačnou příčinu.
Hovořilo se o pádu papírového
balonu na horký vzduch (lampiony štěstí – pozn. red.) i o zkratu
v elektroinstalaci. Nyní dostupné
zdroje nejčastěji zmiňují druhou
možnost, kdy měla požár vyvolat
přetížená klimatizační jednotka,
potažmo zkrat v jejím systému.
Zásah hasičů u požáru velmi komplikoval nedostatek vody. Dvojice
požárních hydrantů v blízkosti
muzea nedokázala pro problémy
s tlakem zajistit optimální dodávku
vody. Ta musela být nakonec čerpána z nedalekého jezera. Společně
s hasiči se boje s ohnivým živlem
účastnili i příslušníci brazilské
armády a námořnictva z přilehlé
základny. Vyšetřování požár u
obnažilo pobouřené veřejnosti
zcela nevyhovující systém požární prevence v muzeu. Úplně zde
chybělo například sprinklerové
hasicí zařízení, které by mělo být
v muzeu tohoto typu a velikosti
samozřejmostí. O požární prevenci
se zde staraly jen detektory kouře
a několik hasicích přístrojů. Financování údržby muzea bylo krajně
podhodnoceno, elektroinstalace
zažívala permanentní havarijní
stav.

Národní muzeum hoří!

Ztracené versus
zachráněné

Ve sbírkách muzea byla i tzv.
Luzia. Jednalo se o kosterní pozůstatky ženy z doby kamenné
z doby před 13 000 lety. Byl to
vědecký důkaz existence první
lidské populace na území Jižní
Ameriky. Kostra byla objevena
francouzsko-brazilskou expedicí
v lokalitě Belo Horizonte v první
polovině 20. století. Hasič, který
se neúspěšně pokusil zachránit
lebku Luzie z ohně, si vážně popálil prsty. Nakonec však muzeum
oznámilo, že 80 % procent kosterních pozůstatků Luzie se podařilo
ve fragmentech v požářišti najít
a ostatky následně rekonstruovat.
Mezi exponáty, jež požáru zcela
podlehly, najdeme například deníky Marie Leopoldy Rakouské,
která v roce 1822, jako brazilská
císařovna, vyhlásila nezávislost
největší jihoamerické země na
Portugalsku.
Jistě nepřekvapí, že například
sbírka meteoritů přečkala požár

Hasiči asistovali i na začátku rekonstrukce muzea.

bez větší úhony. Byla to ovšem
výjimka z pravidla…

Digitální „hojivá
náplast“

Jak jsme již poznamenali, požár
Národního muzea v Rio de Janeiru
zasáhl celou brazilskou společnost.
Inicioval dokonce i občanské nepokoje a otřásl aktuálním politickým uspořádáním země. Emoce
veřejnosti se však brzy podařilo
usměrnit pozitivním směrem. Za
přispění společnosti Google začal na spáleništi muzea reálného
vznikat projekt muzea digitálního.
Veřejnost byla požádána, aby zasílala veškeré snímky, které byly
v minulosti pořízeny při návštěvách Národního muzea jednotlivci
i skupinami. K tomu byla připojena
i odborná fotodokumentace z dílčí
proběhnuvší digitalizace muzejních expozic. Vznikla tak virtuální
procházka nabízející pohled na exponáty, které již přestaly existovat.
Současně povzbuzující i skličující
projekt poukazující na zranitelnost

Jen malou část exponátů se podařilo před ohněm uchránit.

Virtuální prohlídky muzea.

Z budovy zbyl prázdný skelet.

reálného, hmatatelného světa a stavící na piedestal nesmrtelnost naší
sebereflexe v současném digitálním
světě.

Epilog
Požár Národního muzea v Rio
de Janeiru byl katastrofou v brazilském i celosvětovém měřítku. Ztraceny byly nenahraditelné kulturní
a vědecké hodnoty. V Hasičských
novinách vždy připomínáme, že
z každé katastrofy je možné se
poučit pro budoucnost. V kontextu
špatného technického stavu vlajkové lodi brazilského muzejnictví
i nedostatečných opatření požární
prevence je poučení zřejmé: konat
vždy tak, aby žádný požár vůbec
nevznikl. Emoční vlna a ochota
veřejnosti sdílet fotografie z návštěvy muzea je dozajista chvályhodná a příkladná. Škoda jen, že
podobná energie nebyla uvolněna
v době, kdy muzeum po technické
stránce chátralo, o neexistenci
sprinklerového hasicího zařízení
ani nemluvě. Jistě, budovu muzea

je možno rekonstruovat, postavit
znovu. Muzejní objekt je však jen
mrtvou, byť líbivou schránkou.
To, co jí dává život, jsou v ní
shromážděné původní sbírky. Ty
je možné zkoumat, analyzovat,
docházet díky nim k novým poznatkům, těšit se z jejich originality
a hodnoty. To všechno v Brazílii
bylo – a pominulo. Výsledky pilné
práce generací vědců, sběratelů,
muzejních pracovníků za poslední
dvě století zničil jeden jediný den,
kterému vládla osudová náhoda
v kombinaci s lidskou nedbalostí.
Jako civilizace jsme utrpěli těžkou ztrátu. Co nám zbylo? Jen
obrázky na internetu – a oči pro
pláč. To je zoufale málo. Poučme
se z takových příkladů, aby nám
z celé naší historie nakonec nezbylo
jen pár sdílení a lajků někde na
sociální síti.
Připravil Mirek Brát,
zdroje foto: istoe.com.br,
brasil.estado.com.br,
mnba.gov.br, wikipedia,
pinterest, youtube

Slavný pohled na Rio z vrcholu Corcovado.
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Cisterna CV 40 – posila pro boj nejen s lesními požáry
Od jara je automobilový park
Záchranného útvar u HZS ČR
posílen o velkoobjemovou cisternu s označením CV 40. Stane
se součástí modulu Záchranného
útvaru HZS ČR pro hašení požárů v nebezpečných prostorech
a lesních požárů. Vozidlo, jenž je
modifikací zásahového automobilu pro velkoobjemové hašení,
je určeno především pro utvoření
zásoby hasiva na místě mimořádné

události. Lze jej využít rovněž jako
vyrovnávací nádrž při dálkové
dopravě vody a sloužit bude také
pro zásobování zodolněných cisteren CZS 40 a CZS 15 hasivem.
Délka vozidla je 12,5 m, šířka 2,55
m a celková výška 2,76 m. Váha
cisterny s plnou nádrží na vodu je
zhruba 41 700 kg, přičemž nejvyšší
technicky přípustná hmotnost je 44
tun. Stříkačka je na zpevněné komunikaci schopna dosáhnout rych-

losti až 100 km/h. Světlá výška pod
nápravami je 350 milimetrů, přední
nájezdový úhel dosahuje hodnoty
35°, zadní má velikost přes 25°.
Pro provedení hasebního zásahu
je CV 40 v přední části vozidla vybavena lafetovou proudnicí ALCO
APF 2 DC. Ta umožňuje nastavení
průtoku vody a tvaru proudu a při
jmenovitém průtoku 2 000 l/min
vykazuje účinný dostřik plným
proudem přes 35 metrů. Nastavení
výše uvedených parametrů, ale
také směr natočení proudnice lze
plně ovládat z místa velitele. Při výstupu osádky z vozidla lze provést
hasební zásah rovněž pomocí hadic
a kombinované proudnice C52.
Vozidlo je vybaveno také veškerým
příslušenstvím potřebným pro plnění vlastní nádrže z nadzemních
či podzemních hydrantů a plovoucím čerpadlem PH-Cyklon 2/1500
o výkonu až 1 500 l/min. Osádka
má v kabině k dispozici dvojici
dýchacích přístrojů, dvě svítilny
LED Survivor Atex v dobíjecích
úchytech, dalekohled, hledací
světlomet a další drobné příslušenství. Krom světel pro osvětlení
okolí nástavby je vozidlo vybaveno

rovněž přídavnými požárními
světlomety směřovanými do obou
stran a dozadu, přičemž světelný
tok každého z nich je 5 000 lm.
Další světlomet je součástí lafetové
proudnice. Pro komunikaci osádky
je v kabině cisterny instalována
vozidlová analogová radiostanice
Motorola DM 4600, digitální terminál TPM 700 a odolný tablet,
který slouží také jako informační
podpora pro velitele. Řidič i velitel
mají k dispozici tablet, pomocí
něhož lze ovládat požární čerpadlo
a sledovat jeho provozní hodnoty,
ale na nějž se také přenáší obraz
z celkem pěti kamer sledujících
okolí automobilu. Kamery jsou
umístěny po dvou na obou bocích
vozidla a pátá na zádi. Řidič tak
má i navzdory velké délce vozu
přehled o okolí vozidla například
při průjezdu zúženým prostorem.
Velkoobjemová cisterna CV 40
byla k Záchrannému útvaru HZS
ČR pořízena za podpory Ministerstva financí z rozpočtu všeobecné
pokladní správy za 13.092.200
korun včetně DPH.

Kaleidoskop zajímavostí

OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM
Žilinské hasiče nedávno potrápil požár paseky, který vypukl v katastru
obce Ochodnica v okrese Kysucké Nové Mesto. Po příjezdu k požáru bylo
zjištěno, že hoří klestí, které tam zbylo po těžbě. Požár se v důsledku
silného větru rozšířil až na plochu 12 000 metrů čtverečních, přičemž
začal ohrožovat i lesní porost. Na místě se nacházely čtyři osoby, které
prováděly pálení klestí. Právě tito pracovníci se snažili jako první požár
hasit. Bohužel jejich jednoduché vybavení na šířící se požár nestačilo.
Změna nastala až nasazením vozidel Praga V3S a zajištěním dopravy
vody. Nakonec se hasičům podařilo po dvou hodinách požár lokalizovat.
Na hašení bylo spotřebováno 38 tisíc litrů vody. Při požáru zasahovali
profesionální hasiči ze stanice Kysucké Nové Město a členové dobrovolných hasičských sborů z obcí Ochodnica, Kysucký Lieskovec a Kysucké
Nové Mesto. Na místě zásahu nechyběli ani členové Záchranné brigády
HaZZ Žilina. Dodejme, že kysucké lesy trápí ohnivý živel relativně
často. Při hašení místních požárů se výborně uplatňují právě legendární
„vétřiesky“, jejichž průchodnost terénem je pověstná.
Ilustrační foto FB Praga V3S

Text a foto dle zdroje hzscr.cz

Pro řešení rizik způsobených změnou klimatu
Ministerstvo vnitra-generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky realizovalo v letech 2016 až 2019
projekt „Zvýšení připravenost
Hasičského záchranného sboru
České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou
klimatu“. Cílem projektu bylo
z v ýšení př ipravenosti Hasičského záchranného sboru České
republiky k řešení a řízení rizik
způsobených změnou klimatu,
které bylo provedeno s cílem zajistit rychlé a efektivní poskytnutí
pomoci obyvatelstvu zasaženému
mimořádnou událostí. Cíle bylo

dosaženo pořízením specializované techniky a prostředků pro
Hasičský záchranný sbor České
republik y a jejich umístěním
v exponovaných územích. Výstupem projektu je specializovaná
technika a prostředky, které jsou
určeny pro řešení mimořádných
událostí z důvodu klimatických
změn, konkrétně déletrvajícího
sucha, orkánů a větrných smrští,
nadprůměrných sněhových srážek
nebo masivních námraz. Příkladem takto získané specializované
techniky je i pásové rypadlo.
Foto: HZS ČR

Nový dotační program Národní sportovní agentury cílí i na hasiče

V souvislosti s dopady mimořádných opatření vlády v rámci
koronavirové pandemie na sportovní prostředí byl NSA (Národní
sportovní agentura) schválen nový
dotační program COVID-SPORT,
přičemž celková alokace programu je 1 mil. Kč. Program by měl
být vyhlášen v průběhu měsíce
června 2020 na tyto hlavní oblasti
podpory:
1. Provoz sportovních zařízení –
podpora bude určena pro sportovní organizace provozující
sportovní zařízení, které muselo
být uzavřeno či omezeno, ale
fixní náklady spojené s provozem sportoviště musely být
hrazeny bez ohledu na to, že

bylo zcela či zčásti uzavřeno.
Sportoviště musí být buď ve
vlastnictví žadatele (SDH),
nebo v nájmu, výpůjčce či pachtu, a to minimálně od roku 2019.
Pokrývají se náklady vzniklé
za období březen–květen 2020.
Nárokovat lze zejména tyto náklady: energie, pohonné hmoty,
spotřební materiál, pojištění,
paušální provozní výdaje na
služby a osobní náklady zaměstnanců související s provozem
sportovního zařízení za uvedené období.
2. Organizace sportovních akcí
– podpora určena pro sportovní
organizace, které byly nuceny
zrušit, odložit či omezit sportovní akci, přičemž na konání
dané akce byly již vynaloženy
nutné náklady, které nelze využít pro odloženou, omezenou
či jinou akci v budoucnu. Jedná
se o sportovní akce, které byly
plánovány v termínové listině

(kalendář akcí OSH, KSH, SH
ČMS) a oficiálně ohlášeny na
měsíce březen–červenec 2020
na území České republiky. Nárokovat lze náklady na služby, materiál a osobní náklady
přímo související se sportovní
akcí uskutečněné v letech 2019
a 2020, např.: náklady na ubytování, stravování, zdravotní
zabezpečení, technický servis
a další služby s konáním akce,
pronájem prostor a zařízení určených ke konání akce, pojištění,
cestovné a náklady na dopravu
osob a materiálu, marketingové
náklady a náklady na propagaci,
vybavení drobným hmotným
majetkem (do 40 tis. Kč) či nehmotným (do 60 tis. Kč), osobní
náklady členů realizačního týmu
a dalších podpůrných pracovníků, kteří se prokazatelně podíleli
na organizaci zrušené akce
3. Nájem spor tovních zařízení – určeno pro sportovní or-

ganizaci, která musela hradit
nájem sportovního zařízení bez
ohledu na skutečnost, že bylo
sportovní zařízení uzavřené, je
nutné mít uzavřenou nájemní
či podnájemní smlouvu, dotace
bude platit za měsíce březen
–květen 2020. Jedná se o nájemné za sportovní zařízení, které
bylo již uhrazeno i za zavřené
sportoviště.
U všech tří oblastí může dotace
činit max. 50 % celkových způsobilých nákladů za každou oblast.
O vyhlášení programu vás budeme
okamžitě informovat. Pokud máte
zájem o finanční podporu žádat,
doporučujeme již nyní přípravu
všech podkladů v rámci uvedených
oblastí podpory, ať ve formě přípravy skutečných nákladů či odhadu
na základě rozpočtu. V případě
dotazů kontaktujte: Monika Němečková, 606 683 699, monika.
nemeckova@dh.cz

Vstup do ZOO Praha pro hasiče za korunu
Do 30. června 2020 je v platnosti
snížené vstupné do ZOO Praha
pro příslušníky Integrovaného
záchranného systému a pracovníky
ve zdravotnictví za 1 Kč. Zoo Praha
jim tak chce poděkovat za nasazení,
s nímž v první linii čelili epidemii
koronavir u. Po celý červen si
tak mohou zdravotníci, hasiči či
policisté zakoupit jednorázovou
dospělou či jednorázovou rodinnou
(2 dospělí + 4 děti) vstupenku za 1
Kč. Komu je sleva určena? Členům
Hasičského záchranného sboru ČR
a členům Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, včetně podpůr-

ných a administrativních činností.
Zaměstnancům ve zdravotním
sektoru (poskytující péči přednemocniční neodkladnou, ambulantní, jednodenní, lůžkovou, domácí)
včetně podpůrných a administrativních činností. Příslušníkům
Policie České republiky a obecní
policie, včetně podpůrných a administrativních činností. Rodinným
příslušníkům výše uvedených
v rozsahu rodinné vstupenky.
Jak na pokladně uplatnit nárok
na slevu? Na pokladnách je třeba
prokázat pracovní nebo služební
vztah k výše uvedeným profesím

formou předložení zaměstnaneckého nebo služebního průkazu nebo
karty, případně potvrzení zaměstnavatele. U soukromých lékařů
prosíme o předložení kopie nebo
elektronické verze licence udělené
Českou lékařskou komorou. U členů Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska prosíme o předložení
členského průkazu. Návštěvník
uplatňující nárok na slevu musí
o slevu žádat na pokladně zoo
osobně. Počet vstupů do zoo za
dobu platnosti akce není omezen.
Zdroj ZOO Praha

Na obloze hořela Labuť,
ale sirény u toho nehoukaly…
V době, kdy čtete tyto řádky,
zásobovací kosmická loď Cygnus
(Labuť) americké společnosti
Northrop Grumman již neexistuje,
zanikla plánovaně v zemské atmosféře na konci května. Na stránky
Hasičských však zmínka o ní určitě
patří. Americký Národní úřad pro
letectví a kosmonautiku použil
doslouživší orbitální plavidlo, které
dopravilo na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS 3,5 tuny materiálu,
jako polygon pro pokusy s ohněm
ve vesmíru. Stalo se tak na základě
dlouhodobého projektu nazvaného
Saffire. Vědci z NASA zkoumali,
jak se oheň ve stavu beztíže šíří.
Tento výzkum je velmi důležitý pro

budoucnost dálkových kosmických
letů směr Měsíc či Mars. Můžeme
jej tak bez uzardění zařadit mezi
pokusy hledající odpovědi na
otázky požární bezpečnosti, byť je
jejich prostředím běžným laikům
značně vzdálený vesmír. Závěry
z pokusu poslouží k vytváření
krizových protokolů při požárech
v kosmických lodích, orbitálních
stanicích apod. Jako potrava pro
oheň byla použita látka složená majoritně z bavlny s menším podílem
sklolaminátu.
Podle zahraničního tisku
zpracoval Mirek Brát
Zdroj foto: kosmická loď
Cygnus NASA

Digitalizace vlečných křivek
Dron nasnímal výškovou techniku pražských hasičů, snímky
pomohou k průjezdnosti ulic.
Po dlouhých přípravách, především kvůli získání povolení
Úřadu pro civilní letectví pro
vzlet dronu v zastavěném území,
se za výborných meteorologických
podmínek uskutečnilo snímkování
výškové techniky využívané hasičským záchranným sborem za
pomoci dronu. Akce probíhala na
pozemku MČ Prahy 11 a snímání
provedli odborníci z Fakulty dopravní, ČVUT v Praze. Dronem
byly nasnímány tři různé automobilové žebříky – AZ 30, AZ
37 a AZ 40 – ze stanic Modřany,
Chodov a Krč. Tím byly získány
jejich vlečné křivky v digitální
podobě. V současných podkladech
pro dopravní projektanty totiž
vlečné křivky hasičské techniky

chybějí, a proto se často uvádí
průjezdnost referenčního nákladního vozidla N2. Problém je v tom,
že hasičská výšková technika má
vpředu přesah koše oproti nákladnímu vozidlu. Jedním z hmatatelných výsledků projektu 3 metry
k životu je identifikace vlečných
křivek aktuálně používané hasičské výškové techniky, které
je možné využít celorepublikově
v doprav ním in žený rst ví. To
umožní v projekční činnosti při
budování nových nebo při revitalizaci původních komunikací
vztáhnout danou techniku k danému místu a tím se snažit omezit
co nejméně možnosti parkování.
Více informací o projektu 3 metry
k životu najdete na facebook.com/
ParkujiOhleduplne nebo na instagram.com/parkuji_ohleduplne/
Zdroj: HZS ČR

Kaleidoskop zajímavostí
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Výkonný výbor SH ČMS jednal v Přibyslavi
Dne 4. června 2020 se v Přibyslavi uskutečnilo jednání Výkonného
výboru SH ČMS. Na programu byla
řada zásadních bodů. Projednána
byla například Výroční zpráva
SH ČMS za rok 2019, zazněly
informace z jednání vedení SH
ČMS, předložen byl návrh nového

harmonogramu přípravy VI. sjezdu
SH ČMS. Na jednacím stole byla
i témata o současné situaci k čerpání
grantů MV ČR a MŠMT ČR či informace o ekonomické situaci SH
ČMS v mimořádných podmínkách.
Vzhledem k tomu, že se jednalo
o jednání po delší odmlce souvise-

jící s koronavirovou epidemií, živá
diskuze se vztahovala k uplynulým
měsícům, kdy se dobrovolní hasiči
aktivně zapojili do činností souvisejících s logistikou i přímou realizací
opatření, kterými naše země a její
obyvatelé čelili riziku koronavirového onemocnění. Výsledkem

této diskuze bylo přijetí usnesení,
že Výkonný výbor SH ČMS velmi oceňuje činnost dobrovolných
hasičů v době epidemie a děkuje
všem sborům i jednotlivcům, kteří,
nehledě na osobní rizika aktivně
a nezištně pomáhali čelit této nové
pandemické hrozbě.

Mládež vychovávají téměř půl století
Každoročně 4. května si hasiči
připomínají svátek sv. Floriána, patrona hasičů. Tradici dodržují také
hasiči ve Volči na Pardubicku. Tradičně se zúčastňuje mše větší počet
uniformovaných členů a také mladí
hasiči. Letošní svátek byl podle slov
Tomáše Vaníčka, vedoucího mládeže a člena sboru, pojat střídměji
s ohledem na pandemii koronaviru.
„Vloni byl kostel sv. Petra a Pavla
v Rohovládově Bělé zaplněn jak
dobrovolnými, tak profesionálními
hasiči, nechyběly prapory,“ vzpomněl Tomáš Vašíček a dodal: „I přes

letošní omezení jsme neporušili
tradici, pan farář Jiří Kvaš ochotně
celebroval mši v omezeném počtu
osob za hasiče a hasičské sbory.“
Jednalo se o první mši při koronaviru, v jejím závěru zazněly písně
„Svatý Václave“ a česká státní hymna ve varhanním provedení. Hasiči
na mši dorazili s praporem, který
si pořídili z vlastních prostředků
a dotačního programu Pardubického
kraje. S dětmi pracují čtyři vedoucí.
Na soutěžích se zatím všechny týmy
neumisťují na předních pozicích, ale
podle vedoucích je jenom otázkou

Mše svatého Floriána

času, kdy budou patřit k nejlepším.
S mládeží pracují od roku 1976,
děti jsou zapojeny ve hře Plamen.
Hasiči zajišťují nebo se podílejí
na nejedné akci, například plesu,
dětském karnevalu, spolupracují
při pálení čarodějnic, při pořádání
dětského dne nebo akci pouštění
draků. Pečlivě se starají o svou
zbrojnici. Dobudovali kolem ní větší
parkoviště. Mají dva přístřešky pro
překážky, jeden u zbrojnice a druhý na hřišti. „Ve zbrojnici jsme si
udělali sami zateplení stropů klubovny, regál pro požární stříkačky,
pečujeme o hasičskou techniku.
Modernizujeme ji postupně, občas s přispěním odborných firem.
Finančně významně pomáhá obec
Voleč s pomocí různých dotací,“
sdělil Petr Mrštík, místostarosta
sboru. Pečují o vozidlo Praga z roku
1934, které sloužilo do roku 1975
jako výjezdový vůz. Hasičům bylo
líto odevzdat auto do šrotu. Josef
Vaníček ukryl se svými kamarády
vozidlo na letiště do Přibyslavi.
Před 14 lety proběhla v Přibyslavi
jeho rekonstrukce, nemalou měrou
se na ní podíleli také hasiči z Volče,
odpracovali několik stovek hodin.
Dnes je vystaveno v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi. Hasičky

a hasiči z Volče se zúčastňují soutěží
v rámci okrsku, muži v tomto směru
vynikají. Obsazují medailová místa,
přestože často musí měnit sestavu.
Tréninky a soutěže se konají na
velkém obecním hřišti, které hasiči
vybudovali ve spolupráci s obcí.
Téměř dvacet let pořádá SDH Pohár starosty sboru. Na něm startují
nejen sbory z okrsku, ale i sbory
„spřátelené“ ze severu i jihu republiky. Jezdí k nim hasiči z Višňové
na Liberecku, kterým pomáhali
před lety při likvidaci povodně a při
další povodni uspořádali sbírku na
pomoc postiženým. Mají hasičské
kamarády v Branné u Třeboně či
Bukovině u Čisté na Semilsku, které
pravidelně navštěvují a startují na
soutěžích. „U nás není rozdíl mezi
sborem a výjezdovou jednotkou
obce, jsme zkrátka hasiči, pomáháme, kde je třeba. Spolupráce s obcí
je výborná, dokážeme se domluvit
a najít společnou řeč. Jsme vděčni za
pomoc Pardubického kraje a dalších
institucí,“ uvedl Tomáš Vaníček.
Dodal současně, že se hasiči nesmírně těší, až pomine covid-19 a pustí
se do aktivit, které plánují.
Věra Nutilová
Foto: archiv sboru Voleč

Rozvolnění opatření vedení SH ČMS
V minulém čísle Hasičských novin jsme vás informovali o rozvolnění
opatření, které bylo schváleno vedením SH ČMS dne 12. května 2020.
Nyní přinášíme detailní přehled těchto opatření. Nutno zdůraznit, že
se níže uvedené akce budou konat pouze tehdy, pokud to nebude
v rozporu s žádným aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či
příslušných krizových štábů.
PO očima dětí a mládeže
Vyhodnocení okresních kol proběhne do 25. 9. 2020 se zasláním
prací na KSH do 30. 9. 2020. Vyhodnocení krajských kol proběhne
do 23. 10. 2020 se zasláním prací na
Kancelář SH ČMS do 30. 10. 2020.
ÚORP vyhodnotí práce do 11. 11.
2020 a slavnostní předání cen vítězům proběhne v CHH Přibyslav
27. 11. 2020.
MČR dětí, MČR dorostu, MČR
v PS a jiné hasičské soutěže
Bez náhrady se v roce 2020 ruší
základní (okrsková), okresní a krajská kola všech postupových soutěží
mužů a žen. Bez náhrady se ruší
MČR PS, dorostu a hry Plamen.
Všechna MČR v roce 2021 se
budou konat v lokalitách, kde se
měla MČR konat v letošním roce.
Ve hře Plamen a dorosteneckých kategoriích se ruší jarní kolo
okrskových soutěží. Ponechává se
možnost pro OSH zachovat ročník
2019/2020 v omezeném rozsahu,
pouze do úrovně okresních kol

v kategorii mladší i starší, popřípadě dorostu v termínu do 15. 9.
2020.
Tam, kde je účast v okresním
kole vázána na vítězství v kole okrskovém, je nutné umožnit postup
do okresních kol vítězům podzimní
části z příslušného okrsku.
Ve všech kategoriích, tj. dospělých, dětí i dorostu, je možné od
12. 5. 2020 konat soutěže pohárové, soutěže regionálních lig i jiné
soutěže.
Termíny dalších celostátních
akcí budou upřesněny v návaznosti
na jednání ÚORM a ÚORHS s organizátory akcí.
MČR v CTIF a MČR v TFA
MČR v CTIF se usk uteční
dle plánu 26. 9. 2020 ve Dvoře
Králové nad Labem. Podmínky
soutěže budou v předstihu vydány
v propozicích.
MČR v disciplínách TFA se
uskuteční v náhradním termínu
10. 10. 2020 ve Svitavách. Krajské nominační soutěže se mohou

uskutečnit do 18. 9. 2020 dle
schváleného materiálu „Informace
k MČR v TFA 2020 pro VV KSH
ČMS“. Na MČR je možno za KSH
soutěžící delegovat bez uspořádání
krajské soutěže.
Letní tábory, letní školy
V případě těchto aktivit je nutné vyčkat na stanovisko MŠMT
a Vlády ČR týkající se táborů
obecně. O vývoji situace budeme
neprodleně informovat.
Pyrocar 2021
VI. Pyrocar se bude konat v srpnu 2022.
Udělení titulu Zasloužilý hasič
Udělení titulů Zasloužilý hasič
se bude konat v termínech 2.–5. 11.
2020 v CHH Přibyslav.
Univerzita dobrovolného hasiče
Do ukončení celého běhu UDH
schází dvě víkendová soustředění. Jedno soustředění se nahradí
formou seminární práce na určité
téma a jedno se uskuteční v měsíci
září 2020.
21. 11. 2020 proběhne dle plánu
promoce všech absolventů UDH
v aule VŠB TU Ostrava.
Jednání Shromáždění starostů
OSH, výkonných výborů, od-

borných rad a různých školení
a porad
Jednání odborných rad je možno
uskutečnit od 12. 5. 2020.
Jednání vedení a výkonných
výborů je možno uskutečnit od
12. 5. 2020.
Školení a další porady mohou
začít dle počtu osob přítomných na
těchto akcích od 12. 5. 2020.
VI. sjezd SH ČMS – předpokládané termíny
Shromáždění delegátů sborů se
uskuteční v termínu 26. 7. – 28. 9.
2020.
Shromáždění delegátů okresů
se uskuteční v termínu 26. 9. – 25.
10. 2020.
Shromáždění starostů OSH pro
svolání VI. sjezdu SH ČMS proběhne dne 25. 7. 2020.
Shromáždění starostů OSH pro
schválení dokumentů k VI. sjezdu
proběhne dne 7. 11. 2020.
VI. sjezd SH ČMS se uskuteční
12. 12. 2020 v Brně.
Výjezdy reprezentace na mezinárodní soutěže, mezinárodní
centrální akce
Všechny plánované výjezdy na
mezinárodní soutěže a akce se ruší
do odvolání.
Sportovní příprava reprezentantů ve všech kategoriích může být
započata ode dne 12. 5. 2020.
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HASIČI NA SÍTI XI.
Stránky hasičů obce Holasovice
holasovicehasici.webnode.cz

V naší pravidelné rubrice se věnujeme náhodně vybraným webovým
prezentacím sborů dobrovolných hasičů. Tentokráte zamíříme k hasičům
do obce Holasovice. Pokud vám tento název zní povědomě, pravděpodobně jste začali číst Hasičské noviny od poslední strany. Musíme tak
předem upozornit, že rozdíl mezi obcí Holašovice na straně 8 a obcí
Holasovice (o kterou nám nyní jde) tvoří zeměpisné souřadnice a „jeden
háček“ v názvu.
Webová prezentace dobrovolných hasičů z Holasovic (Opavsko)
funguje na platformě webnode. Nedá se jí upřít komplexní záběr a řada
virtuálních vychytávek. Nechybí zde samostatný vyhledávač, možnost
odběr tzv. RSS kanálů. Web disponuje i mapou stránek či ikonou přímého tisku. Velmi nás zaujaly například historické fotografie v odkazu
Historie SDH. Další užitečný odkaz se jmenuje Dokumenty ke stažení.
Návštěvník webu může vybírat z další nabídky: Teorie, Fotogalerie,
Videogalerie, Značení hasičů, Kalendář akcí. Potom však ve vás začne klíčit neblahé tušení… Ano, stalo se, narazili jsme na web, který
někdo s nadšením vystavěl a začal plnit informacemi (v roce 2011).
O dva roky později (v roce 2013) se však již „netový surfař“ v Knize
návštěv podivuje, že nikde není ani náznak chystaných akcí na rok 2013.
V kalendáři akcí se pak ještě objevují sporadické tipy na rok 2016. Následuje dlouhé, dlouhé mlčení, která trvá i nyní, v polovině roku 2020.
Takových webů bez pravidelných aktualizací je jistě v nekonečném
virtuálním prostoru velké množství. Ztratili se v čase… Podobají se
karavaně zaváté pískem kdesi v poušti. Její první kilometry byly plné
energie, pak se cosi stalo. Netroufáme si odhadovat, co vzalo energii
webu holasovických dobrovolných hasičů, prezentaci, která byla (opět
dle údajů z Knihy návštěv) velmi chválena a vítána. Jen konstatujeme,
že se tak stalo. Novější data o SDH Holasovice a jeho aktivitách můžete
čerpat z Facebooku, kolem kterého krouží jeho ztichlý satelit – web
vytvořený na platformě webnode.cz

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 v červnu 2015?
Naše rubrika vám chce připomenout události, příběhy, zprávy – tuctové
a všední či naopak 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 června 2015. Objevila se
v něm i tato zpráva:

TFA Frenštátský mamut

Na náročné disciplíny a buben skokanského můstku v Areálu Jiřího
Rašky se nakonec odvážila pouze jedna hasička – Jana Kolibová (Metylovice). Oproti mužům mj. vybíhala do strmého cíle bez zátěže v podobě
tlakové lahve. Výsledky Frenštátského mamuta se započítávají do Českého
poháru v TFA (Toughest Firefighter Alive) a do pětidílného Poháru ředitele
HZS MSK v TFA 2015. Z bezpečnostních důvodů se neběželo až na vrchol
věže, což by bylo dalších 170 stupínků. Všichni borci se i tak shodovali
v tom, že z dosavadních výběhů v rámci nejrůznějších TFA byl tento
nejvražednější. Rozpršelo se na čtvrt hodiny až po doběhu posledního
závodníka, ale včas přestalo, aby nic nebránilo vyhlášení výsledků pod
bubnem skokanského můstku s konstrukčním bodem 95 metrů a HS 106
metrů.
Foto: archivní plakát akce
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Z historie brněnských hasičů:
rozkazy v češtině poprvé před sto lety
Do roku 1919 byly všechny
záznamy o činnosti brněnských
hasičů vedeny ve všech dokladech
v němčině. Česky jsou vedeny záznamy až od roku 1920. Zajímavé
je sledovat rozkazy velitelství
týkající se činnosti. Rozkaz č. 1
z 24. 8. 1920 řeší zákaz troubení
kolem divadel, nemocnic a dokonce i kolem místností spolkových,
kde trvá zábava. Že byly problémy s kázní, dosvědčuje i rozkaz
č. 2, ve kterém se doslovně říká:
„Upozorňuji na zbytečné prodlévání před radnicí. Je nepřípustné,

poněvadž by mohlo poškodit dobré
jméno našeho sboru.“ Již v této
době nebyl povolen všem hasičům
vstup na telefonní ústřednu. Z rozkazů je také patrné, že již v roce
1920 drželi členové sboru hasičské
hlídky v divadlech. Pravomoc
těchto hlídek byla zřejmě velká.
Například v rozkazu č. 6/1920
je uvedeno, že při představeních
v divadlech často zhasínají nouzová světla a že při zhasnutí těchto
světel zakázal službu konající
hasič pokračování hry a setrval
na tom, i když ředitelství divadla

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
vyhlašuje VII. ročník seriálu soutěží mladých hasičů

ČESKÝ HALOVÝ POHÁR
V BĚHU NA 60 M
S PŘEKÁŽKAMI – ČHP 2020
Seriál je určený pro závodníky–jednotlivce, mladé hasiče, kategorie starší žáci, straší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně, členy SH ČMS, ČHJ
a MHJ. Soutěžní disciplínou je běh na 60 m přes překážky.

Provedení disciplíny se řídí Směrnicí hry Plamen
v aktuálním znění platném od 1. 9. 2016.

na něho naléhalo, aby povolil v pokračování představení. Dokonce je
v rozkazu uloženo hasičům nahlásit okamžitě veliteli hlavní služby,
kdyby se někdo protivil jejich
nařízení nebo je urážel. K zákazu
představení stačilo tedy jen málo.
Naši předkové by se asi podivili,
co vše musí dnešní inspektor PO
udělat, když by chtěl zjednat pořádek. Střídání směn se provádělo
o půl osmé za přítomnosti obou
směn, jak je zřejmé z rozkazu
č. 8/1920. Při předávání služby
si šoféři předávali nastartovaná
auta. Nemocný hasič mohl zůstat
v domácím ošetření 1 den a měl za
povinnost oznámit toto veliteli. Při
déletrvající nemoci bylo vyžadováno lékařské potvrzení. Městští
radní však také využívali hasiče
i k jiným účelům. Do 6. října 1920
byli ke služebnímu automobilu
pana starosty přidělováni hasiči
jako řidiči. Zřejmě však tato praxe
ztěžovala zajištění stálé pohotovosti, a proto byl nadále pro pana
starostu určen jen řidič, který byl
v záloze. Hasiči byli postupně používáni i k jiným pracím. Například
12. února 1920 byl jeden hasič
přeložen do výpravny – dnešní
podatelna.
web firebrno.cz
Foto: pozary.cz

Závody zařazené do seriálu pro
VII. ročník v roce 2020 jsou:     
• 10.–11. 10. 2020
I. kolo ČHP – Jablonecká hala
Mladých hasičů – pořádá OSH
Jablonec nad Nisou, místo Jablonec
nad Nisou
• 31. 10. – 1. 11. 2020
II. kolo ČHP – Memoriál Marty
Habadové – pořádá MSH hl. m.
Prahy, místo Praha
• 21. 11. 2020
III. kolo ČHP – pořádá SDH Ostrava – Michálkovice, místo Ostrava
• 22. 11. 2020
IV. Kolo ČHP – FINÁLE ČHP
– Ostravsko-beskydské šedesátky
– pořádá SDH Ostrava-Michálkovice a SDH Dolní Bečva, místo
Ostrava

Základní pravidla pro jednotlivé závody
Všechny závody proběhnou v základní části dvoukolově (dva pokusy každý závodník). Pořadatel si dále svými pravidly může počet kol zvýšit,
případně vyhlásit finálové rozběhy. Do celkového pořadí ČHP 2020 se body přidělují na každém závodě stejně, a to po základní části závodu. Pořadatel může ve svých propozicích umožnit start i zahraničním závodníkům. Přesný časový plán závodů, termín přihlášení závodníků do soutěže,
případně další podrobnosti jsou stanoveny v propozicích závodu vydanými pořadatelem příslušného závodu. Propozice, výsledky jednotlivých
závodů, průběžné celkové pořadí a všechny ostatní informace naleznete v aktuální podobě na www.dh.cz.

ŘÁDKOVÁ
INZERCE

Vítězí na nejedné soutěži

Setkání Rokytnic

Hasičský spolek v Rokytnici
v Orlických horách byl založen
v lednu 1873. Tehdy se sešlo
17 mladých muž ů (12 Němců
a 5 Čechů), aby založili spolek
dobrovolných hasičů, v té době
česko-německý. První větší požár
od založení spolku propukl 12.
ledna 1879 v domech na dolním
rohu rokytnického náměstí. Za
zdolání požáru a uchránění poblíž
stojící budovy okresního soudu rokytnický sbor obdržel pochvalné
uznání od ministerstva spravedlnosti ve Vídni. Vzhledem k takto
skvělému úvodu se sboru podařilo
prosadit zakoupení nové stříkačky
hydrofor u firmy Smékal, kterou
financovalo město ze své pokladny
a sbor ji vlastní dodnes. Sbor má
v současnosti 80 členů, z toho je
32 mladých hasičů ve věku do 18
let. V roce 2013, v rámci oslav
140. výročí od založení, obdržel
sbor medaili Za zásluhy. Hasiči
dlouhodobě aktivně spolupracují
s obcí při pořádání kulturních
a společenských akcí, např. městský ples, Anenská pouť, Velká
Mikulášská, letní kino či Vánoční
jarmark. Velmi aktivní je kolektiv mladých hasičů. Posledních
několik let je pro ně připravována
velmi pestrá činnost zahrnující
požární sport, jednodenní či více-

denní poznávací výlety, brigády.
Nechybí vzdělávání a školení pro
budoucí činnost ve výjezdové
jednotce. Děti například zdolávaly
lesní požár či absolvovaly lezecký kurz. Během roku se účastní
téměř čtyřiceti závodů od okresní
až po celostátní úroveň. Největší
prioritou je celoroční hra Plamen.
Osmnáct členů sboru je zařazeno
ve výjezdové jednotce kategorie
JPO II s předurčením k dopravním
nehodám. Jednotka vyjíždí během
roku v průměru k 40 událostem.
V portfoliu výjezdů se nacházejí dopravní nehody, požáry,
zásahy technického charakteru,
činnosti ve výškách a nad volnou
hloubkou, ale také předlékařská
pomoc nejen při zástavě srdeční
činnosti. Jednotka vyjíždí k událostem s vozidlem CAS 20 Tatra
815 Ter rNo1, TA Volkswagen
Transporter či DA Praga V3S
Special s nástavbou, která je
jediná v republice. „Hasiči sídlí
v nové hasičské zbrojnici z roku
2015. Investice ve výši téměř 23
milionu korun na přestavbu byla
financována z česko-polského projektu Modernizace integrovaného
záchranného systému Orlických
a Bystřických hor v souvislosti
se vstupem do Schengenského
prostoru. Do projektu je zapojeno

6 obcí na obou stranách hranice.
Moderní budova může být při
mimořádných událostech využita
jako zázemí krizového štábu, a to
i v případě dlouhodobého výpadku
elektrické energie. Ze stejného
projektu byla i pořízena již zmíněná cisterna Tatra 815 TerrNo1,“
uvedl Jakub Zimmer, kronikář
sboru. Podle jeho slov patří k největším úspěchům za poslední
roky účast na historicky prvním
Mistrovství ČR dobrovolných hasičů v TFA ve Štramberku v roce
2014. „Mimořádně úspěšný byl
rok 2017, kdy se podařilo hasičům
vyhrát všechny hasičské disciplíny
na 44. setkání Rokytnic ČR, dále
mezinárodní soutěži v požárním
útoku Orlicko-bystřický pohár,
a třetím úspěchem byla výhra
okrskové soutěže. Největší úspěch
mladých hasičů se odehrál před
dvěma lety, kdy se naše závodnice
probojovala až na Mistrovství ČR
dorostu v požárním sportu v Plzni. Po dvacetileté odmlce se naše
družstvo mladších dětí umístilo na
medailovém 3. místě v okresním
kole hry Plamen,“ dodal Jakub
Zimmer.
Věra Nutilová, Jakub Zimmer
Foto archiv sboru

Replika kostela v Gutech bude stát 27 milionů

Prodáme Liaz 18.29
XA CAS 24 2500
400-S2Z
4×4 Nadstavba vozidla vyrobená v Komet Pečky. Datum
1. přihlášení: 12. 12. 1995
(model 1996), Euro motor,
Bosch čerpadlo, výkon: 189
kW / 2 000 min-1 objem vody
2 500 litrů, objem nádrže
na penu: 400 l, náhon: 4×4,
ABS, počet mist: 1+7, stav
pneu: 80 % 1× hadice rychlého zásahu. Extra výbava:
vysílačka v kabině a strojovně, pneumatický osvětlovací
stožár na dálkové ovládání,
naviják s DO ovládaním.
Vozidlo má česká evidenční
čísla, novou STK a emisní
kontrolu. Vozidlo je možné
prodat na splátky, leasing.
Výborný technický stav. Více
info a foto na: https://www.
dobraci.sk/hasicska-technika/cas-k25-liaz

Textem a obrazem

V závěr u k vět na započala
v Třinci-Gutech na Frýdecko-Místecku stavba repliky historického dřevěného kostela, který padl
za oběť žhářskému útoku v létě
roku 2017 (o požáru jsme psali
i v Hasičských novinách). Stavba
repliky bude stát 27 milionů korun
českých.
Kostel byl zasvěcen Božímu
tělu. Postaven byl v roce 1563.
Roku 1964 byl kostel zapsán na
seznam kulturních památek. V čele
budovy stála s vlastní lodí kostela

spojená jehlancová zvonice (půdorys 7,9 × 7,9 metru, výška 15,6
metru) s funkčním bronzovým
zvonem, který se požárem roztavil. Před vchodem do „zmizelého“
kostela se dosud nachází velký
dřevěný kříž s plastikou Krista,
který při ničivém požáru utrpěl
jen nepatrnou škodu. Dne 2. srpna
2017, devět minut po půlnoci, přijalo krajské operační a informační
středisko Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje
oznámení o požáru kostela. I přes

velké nasazení hasičských jednotek
se kostel nepodařilo zachránit.
Na základě prvotních informací
vyslalo KOPIS HZS Moravskoslezského kraje na místo události
jednotku PO ze stanice Třinec
a další tři jednotky PO ze stanice
Frýdek-Místek, Havířov a Ostrava-Zábřeh, vedle toho sedm jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí
Guty, Hnojník, Bystřice, Návsí,
Řeka, Dobratice a Jablunkov.
O události byl informován řídicí
důstojník HZS Moravskoslezského
kraje a řídicí důstojník územního
odboru Frýdek-Místek, který ihned
vyjel na místo události. V době
příjezdu první jednotky SDH obce
Guty byl již celý dřevěný kostel ve
třetí fázi rozvoje požáru, se zřícenou dřevěnou konstrukcí střechy.
Při příjezdu jednotky PO ze stanice
Třinec došlo ke zřícení dřevěné
konstrukce jehlancové zvonice
i s bronzovým zvonem. Dynamický rozvoj požáru umocňoval silný
nárazový vítr jihovýchodní až jihojižní v nárazech 10 až 14 m/s, kdy
malé části hořícího kostela odnášel
přes vzrostlé stromy několik stovek
metrů. Jednotky PO lokalizovaly
požár v 01.16 hodin a likvidovaly
ho do 16.09 hodin šesti vodními

proudy C52, z nichž dva proudy
nasadily k vytvoření vodní clony
k ochraně žulových náhrobků a přilehlého lesa před sálavým teplem
a poletujícími jiskrami. S hlavními likvidačními pracemi byly
hotovy ještě před svítáním, poté
kontrolovala místo požáru místní
jednotka SDH obce. V mezidobí
před nahlášením likvidace požáru
na místě pracovali příslušníci Po-

Historické foto kostela

licie ČR s příslušníky zjišťování
příčin vzniku požárů HZS Moravskoslezského kraje. Přítomni byli
také zástupci stavebního odboru
Biskupství ostravsko-opavského,
včetně místního římskokatolického faráře, pracovníci Národního
památkového ústavu Ostrava i starostka Třince.
Bohumil Vavroušek
Foto: z požáru HZS ČR
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Jak ochránit domácnost před bleskem?
Blesk je silný elektrický výboj
vzniklý v atmosféře. Úder blesku
lze chápat jako zkrat mezi mrakem
a zemí, kdy se výboj sestupující
z mraku setká s výbojem ze země.
Takový výboj o několika desítkách
tisíc ampér a teplotě tisíců stupňů
Celsia může nejen způsobit požár,
ale kvůli tzv. přepěťovým impulsům zapříčinit i značné škody
na elektrických a elektronických
přístrojích a zařízeních, a co hůř,
zranit lidi. Jsou zaznamenány také
případy, kdy po zásahu bleskem došlo k průmyslovým haváriím a tedy
i obrovským ekonomickým ztrátám.
Blesk celosvětově představuje vů-

bec největší požární riziko pro ropné nádrže a podobné typy objektů
(např. v roce 2002 v Polsku udeřil
blesk do zásobníků ropné rafinérie,
což způsobilo požár několika tisíc
tun paliva). Riziko, že blesk vaši domácnost poškodí, však lze výrazně
omezit. Řekněme si tedy ve stručnosti, jaká nebezpečí nám a našim
obydlím v souvislosti s blesky hrozí
a jak se jich vyvarovat.

Hromosvod

V prvé řadě je nutno mít v pořádku hromosvodní soustavu. Hromosvod slouží především jako vnější

ochrana budov před poškozením
bleskem a před vznikem požáru od
blesku. Hromosvod ochrání dům
a jeho obyvatele před požárem nebo
mechanickými a jinými nežádoucími účinky bleskového proudu. Také
osoby nacházející se uvnitř nebo
vedle objektu by měly být díky tomu
chráněny před zraněním či dokonce
smrtí kvůli průchodu bleskového
proudu. Vnější ochrana budovy
proti účinkům blesku funguje následovně: jímací soustava – tedy jímací
tyč a jímací vodiče – zachytí přímý
úder blesku do objektu, bleskový
proud je bezpečně sveden pomocí
systému svodů do uzemňovací soustavy, která ho rozvede v zemi. Za
podmínky, že je uzemnění správně
zapuštěno do země a dostatečně odizolováno od samotné budovy, pak
v zemi dojde k bezpečné neutralizaci blesku.
Během bouřky však nejsme
v ohrožení jen my, lidé, ale škody
hrozí i našim elektrospotřebičům
a vůbec všem přístrojům napájeným
elektřinou. Samotný hromosvod,
který je většinou konstruován především na ochranu budovy před poškozením bleskem a před vznikem
požáru od blesku, nám v ochraně
domácích elektrospotřebičů příliš
nepomůže.

Přepěťová ochrana

Řešením může být moderní
zařízení sloužící k ochraně proti
pulsnímu přepětí – tzv. přepěťová
ochrana, která chrání nejen proti
výbojům blesku, ale obecně proti
jakýmkoliv prudkým výkyvům
napětí v elektrické síti. Svodiče
bleskových proudů a svodiče přepětí
svedou přepěťový impuls bezpečně
do země nebo do takového místa,
kde nezpůsobí škodu. Stejně jako
v případě hromosvodů však platí
jasná pravidla: vhodná zařízení
a přístroje chránící náš dům před podobnými riziky bychom měli vybrat
až po konzultaci s kvalifikovanými
odborníky a odborné firmě bychom
také měli svěřit jejich následnou
instalaci a pravidelnou údržbu.
Potřeba přepěťové ochrany se
zvyšuje s tím, jak roste počet elektroniky a elektrických spotřebičů
v domácnostech. Navíc moderní
přístroje jsou právě kvůli své větší
sofistikovanosti stále méně odolné
proti náhlým výkyvům napětí
v elektrické síti. Určitě se tedy
vyplatí na ochraně své a svých
příbytků nešetřit, protože případné
škody mohou být mnohem vyšší
a někdy nenahraditelné (např. ztráta
dat v počítači). dle zdroje hzscr.cz
Foto: wikipedia volné dílo
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ZAUJALO NÁS...
Čínské hasičské houfnice

Z Číny nepřišel v minulosti pouze kompas, papír či střelný prach.
Z Čínské lidové republiky nyní přichází i speciální houfnice, která
vystřeluje upravené projektily naplněné látkami sloužícími k rychlému
uhašení požáru. Hasičská houfnice je dílem čínského zbrojařského koncernu Norinco (vyrábí mimochodem i čínský klon slavného samopalu
AK 47). Objednávka do fimy Norinco měla doputovat z čínské centrální
vlády, která chce těmito houfnicemi bojovat s lesními požáry v těžko
přístupných lokalitách. Dostřel houfnic je 8 kilometrů. Jeden projektil
s hasicí směsí dokáže pokrýt plochu 20 metrů čtverečných. Při rozsáhlých
požárech se bude jistě střílet salvami.
Ilustrační foto defenseworld.net

Výzkum hodnot mladých lidí Otestujte si své hasičské znalosti
anonymně (losováním evidenčních
čísel). V současné chvíli členové
ÚORM oslovují vybrané mladé
lidi a zasílají jim průvodní dopis
o projektu a elektronický dotazník
k vyplnění. Účast na výzkumu je
zcela dobrovolná, každý se může
sám rozhodnout, zda dotazník
vyplní či nikoliv. Pro zaslání dotazníku je nezbytné mít k dispozici
maily, popř. telefonní čísla dotazovaných nebo jejich vedoucích
kolektivů. Je tedy pravděpodobné,
že členové ÚORM se při své práci
obrátí o pomoc na vedoucí OORM
respektive starosty či starostky
OSH. Předem velmi děkujeme za
vaši ochotu a spolupráci. Výzkumy, jako je tento, mohou v určité

míře např. stanovit trend dalšího
vývoje či nastavení koncepcí a plánů práce s dětmi a mládeží v ČR
i SR, včetně nastavení dotačních
programů. Proto je velmi důležité,
aby možnost vyjádřit se dostali
i mladí členové SH ČMS. Upřímně
tímto děkujeme všem, kdo se za
SH ČMS do výzkumu zapojí. Vaše
názory mohou být pro budoucnost
a zajištění činnosti nejen hasičské
mládeže, ale i zájmové volnočasové
činnosti obecně, velmi prospěšné.
Děkujeme.
Více informací o projektu naleznete na http://crdm.cz/vyzkum-hodnot.
Za ÚORM
Ing. Monika Němečková,
náměstkyně starosty SH ČMS

Nebezpečí udušení
Udušením se rozumí nedostatečný přísun kyslíku potřebného k chodu základních životních funkcí lidského organizmu ústy, nosem nebo
průdušnicí.
Test (správné odpovědi najdete „pod čarou“, zdroj testu s laskavým
svolením webu pozary.cz):
1. Udušením se rozumí:
a) tepelná úprava pokrmu velmi
podobná vaření,
b) nedostatečný přísun kyslíku
ústy, nosem nebo průdušnicí,
c) nemožnost odchodu duše od
mrtvého těla po smrti člověka.
2. K udušení člověka nemůže
převážně dojít:

a) ucpáním úst, nosu nebo průdušnice,
b) nedostatečný m m nožst vím
kyslíku potřebného k dýchání,
c) při sledování seriálu Doktor
z hor.
3. S nebezpečím udušení se mohou hasiči setkat hlavně:
a) u požárů,

b) u záchran zvířat,
c) u dopravních nehod.
4. Ochrana životů a zdraví hasičů před nebezpečím udušení
spočívá v:
a) vyhýbání se kouři při požárech
vozidel,
b) používání ochrany dýchacích
cest,
c) dostatečném kouření doutníků
po zásahu u požáru.
5. Mezi osobní ochranné prostředky nepatří:
a) izolační dýchací přístroje,
b) detektory vzdušného kyslíku,
c) roztříštěný vodní proud.
Správné odpovědi: 1b, 2a, 3a, 4b, 5c

SH ČMS
společně s další m i 17 mládežnickými
organizacemi
z České a Slovenské republiky spolupracuje s Českou radou
dětí a mládeže (ČRDM), které je SH
ČMS členem, na projektu Výzkum
hodnot mladých lidí. Projekt je
mezinárodní, probíhá za přímého
zapojení Rady mládeže Slovenska
a je financován z Evropských fondů.
V rámci SH ČMS projekt realizuje
Ústřední odborná rada mládeže. V
rámci projektu jsou dotazováni mladí lidé, členové SH ČMS od 15–29
let. Vzorek respondentů byl zvolen

PRO CHVÍLE ODDECHU
Státník, diplomat
i dobrovolný hasič

Tajenka: „BENJAMIN FRANKLIN“

Tajenka dnešní křížovky vám odkryje jméno
amerického státníka, diplomata, vědce a spisovatele, který žil v letech 1706–1790. Pokud
máte doma stodolarovou bankovku, najdete
na ní jeho portrét. Prozradíme, že jsme o něm
již v Hasičských novinách jednou psali – a to
v souvislosti s vynálezem bleskosvodu. Méně
známou skutečností je, že tento velikán ducha
byl za svých mladých let aktivním dobrovolným
hasičem. Později pomáhal například ustavit
i hasičskou jednotku ve městě Philadelphia.
Foto: history.com
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Hasičská
Jubileum
75 let existence
Na PYROCARU
2014 jsme hasičůmPozvánka do „hasičského
pýcha Máňa Hasičského záchranného sboru Letiště Praha muzea“ v Holašovicích
rozdali dárky a občerstvení

První písemná doložitelná zmínHasičský sbor v Železnici na
S naším seriálem o hasičských má dohledatelnou hasičskou traokrese Jičín byl založen před 135 ka o požárním útvaru na letišti
muzeích v České republice nyní dici. Do relativně nedávné doby
lety. Ve svých řadách má více jak Praha-Ruzyně je z května roku
zamíříme do Jihočeského kraje do sloužila jako hasičská zbrojnice.
šedesát členů, z toho je 23 hasičů 1945. Útvar se tehdy nazýval Techobce Holašovice. Pozorný čtenář si Staročeská kovárna s hasičskou
ve výjezdové jednotce s označením nická, požární a záchranná služba
jistě povšiml, že jsme v titulku dali expozicínení určitě tím jediným,
JPO III/1. Velkou raritou sboru je letiště Praha Ruzyně a disponoval
slovní spojení „hasičské muzeum“ co může návštěvník Holašovic
historické vozidlo Škoda 154 z roku dvěma požárními automobily, ktedo uvozovek. Důvodem je fakt, že obdivovat. Jak jsme již zmínili,
1929 nazývané Máňa. Před pěta- ré zde zůstaly po konci 2. světové
v Holašovicích nenajdete klasic- v roce 1995 byla obec prohlášena
dvaceti lety se hasiči rozhodli, že války. Hasičský záchranný sbor
kou, monotematickou hasičskou památkovou rezervací, posléze byla
na automobilu provedou kompletní Letiště Praha má nyní téměř sto
prezentaci. Historickou hasičskou v roce 1998 zapsána na seznam
rekonstrukci. „Kompletně jsme zaměstnanců, kteří slouží ve čtytechniku zde najdete jako součást památek UNESCO (na státním
auto rozebrali, bylo nutné vyčistit, řech směnách na dvou požárních
širší expozice zrekonstruované seznamu památek je obec již od
opravit, natřít každou součást. stanicích, kde zajišťují nepřetržikovárny, která byla představena roku 1960). Důvodem je zachovalý
Strávili jsme na těchto úkonech tou službu pro zajištění požární
v roce 2018 – u příležitosti 20 let od celek tamní vesnické architektury
kolem dvanácti set hodin, na ná- ochrany v leteckém i neleteckém
zápisu obce na seznam UNESCO. tvořený systémem středověkých
ročných opravách pracovalo kolem provozu. Jednotka je zařazena do
Kovárna sloužila svému účelu až obytných domů a sýpek. Zdobeny
patnácti šikovných hasičů,“ uvedl základních složek Integrovaného
do 60. let minulého století. Nyní jsou štukovým dekorem ve stylu
starosta sboru Petr Kozák. Hasiči záchranného systému, protože
na návštěvníka dýchá nostalgií po selského baroka. Jedná se o výstavstrana
4 počítali s tím, že tyto se neomezuje pouze na uzavřený
v předstihu
stodolami,
řemeslném fortelu našich předků. né statky se špýchary, Inzerce
práce nebudou levnou záležitostí. perimetr letiště, ale zasahuje i do
Najdete tu kovadliny, kamenný maštalemi a výměnky. Usedlosti
Na nutné výdaje si tedy pomalu svého nejbližšího okolí. Součástí
džber na vodu, kladiva, palice, jsou rozloženy po obvodu rozlehlé
šetřili z výdělků na hasičských odborné přípravy hasičů jsou kromě
brusky a další typické kovářské obdélníkové návsi. K unikátům
plesech a sběrech železa. „Jde standardních kurzů PO i zahraniční
patří například i studna s dřevěnáčiní.
o více jak osmdesátileté vozidlo, specializační výcviky zaměřené
Milov ník hasičské histor ie nou pístovou pumpou. Historická
které vyžaduje i nyní další opravy, na likvidaci mimořádné události
v objektu objeví i renovovanou hasičská stříkačka je už jen pak
musíme například opravit motor. v civilním letectví. V garážích mají
stříkačku z roku 1928. Ostatně, takovou třešničkou na celkovém
Opět tyto náklady ponese sbor,“ i zcela speciální techniku. Patří
Foto: tzjč
kovárna (se základy v roce 1841) „dortu UNESCO“.
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ženy Foto:
z Maďaroficiálním v roce 2014 pro nestátní neziskové organi- matiky ochrany člověka za mimořádných ché, stačí spotřebiče soustředit na jednom
roky od zásahu u komplikovaného zjištění nebylo možné příčinu vzni- loviny 18. století až po současnou
ska, muži z NěMistrovstvím zace. V bloku věnovaném požární ochraně událostí určených na základních školách. místě a telefonicky nahlásit počty na infopožár u v pr ůmyslovém
areálu ku požáru jednoznačně určit. Jako moderní.
Dvůr Králové nad Labem
mecka, z polČR v klasic- přináší rozbor zásahu na rozsáhlý červno- V části věnované krizovému řízení se od- linku. Svozová firma si pro spotřebiče přiStadion Byl
na nábřeží
Wolkera
Zdroj foto HZS ČR
v Otrokovicích.
zdeJiříhovyhlášen
reálné bylo stanoveno pět verzí, a to
ského Kadlubu,
kých disciplí- vý požár ve skladovacím objektu v Rono- borníci zaměřují na problematiku spojenou jede do pár dnů a následně je sboru vyplaIII.
stupeň
požárního
poplachu.
úmyslné
jednání
neznámého
pacha28. září 2013 v 10 hod.
vě nad Doubravou v okrese Chrudim, je- se zajištěním ochrany obyvatelstva v obci. cena odměna. A to ne zrovna malá, např. za
z rakouského
nách CTIF.
Hašení tehdy
komplikovaly výbu- tele, chemické samovznícení a tři
Dvůr Králové
n. Labem
Zwingendorfu
Letošní mi- hož likvidace trvala více než třicet hodin,
V časopisu naleznete také výsledky řady starou pračku, sporák či troubu je to 180 Kč.
chy tlakových lahví. Dlouhý boj verze technických závad. Vzniklá
a dvě družstva
strovství ČR se seznamuje s některými problémy v zabez- zajímavých sportovních soutěží včetně roz- Nově se platí již i za chladničky či televize.
s plameny, které šlehaly do velkých škoda se pohybovala okolo 130
ze Slovenska. Ve Dvoře Králové nad La- bude opět konat na stadionu ve Dvoře Krá- pečování zdrojů vody pro hašení požárů sáhlého zpravodajství z mistrovství České Některé sbory si tak ročně přijdou i na něvýšek a které pohltily celý objekt, se miliónů korun. Uchráněné hodnoty
a s poznatky o nových filtrech pevných čás- republiky profesionálních a dobrovolných kolik desítek tisíc korun. Nyní mohou habem se soutěž CTIF koná již podeváté. Ná- lové nad Labem od 10 hodin.
jim postupně podařilo vyhrát. Celý u zasažené budovy a jejího okolí
pad uspořádat v ČR soutěž v disciplínách
Záštitu hejtman Královéhradeckého tic z hlediska rizika vzniku požárů automo- hasičů v požárním sportu.
siči zapojení do tohoto programu navíc zíszásah si však vyžádal dlouhé hodiny byly vyčísleny na 10 miliónů korun.
CTIF se zrodil po úspěšné účasti české re- kraje Bc. Lubomír Franc a předseda Čes- bilů. V oblasti IZS informuje o nebezpePředplatné a distribuce: tel. 516 205 176, kat i chutný dárek.
a mnoho zasahujících hasičů. Příčiprezentace na hasičské olympiádě ve Va- kého národního výboru CTIF plk. Ing. čí zaplynovaných přepravních kontejnerů e-mail: 112@moraviapress.cz.
Více informací o tomto programu je možnu požáru šetřil vyšetřovatel hasičů
por. Mgr. Lucie Javoříková,
Budova občanské záložny, která sloužila milevským hasičům jako provizorní hasiča představuje jednotku HZS podniku Paraždinu. Od nápadu k realizaci byl jen krů- Drahoslav Ryba.
Jaroslav Vykoukal né získat na www.recyklujteshasici.cz.
ské skladiště, které využívali od roku 1870, do roku 1908.
Máňa na setkání hasičů pod Řípem
společně s Policií ČR. Na základě
HZS Zlínského kraje

za více jak

+ Nová soutěž!
o dva tablety SAMSUNG
na našem webu
Více informací, fotky a videa najdete na:

pyrocar.vyzbrojna.cz

vyzbrojna.cz

hasičské noviny 17/2013

malí mohou vypadat
profesionálové
Věk se již posuzuje z Ijiného
úhlujakopohledu
Dětský stejnokroj PSII

Tři roky od rozsáhlého
požáru haly v Otrokovicích

Brány ve Zbirohu
dokořán

Dobrovolným hasičům
města Milevska je 150 let

Přečtete si v zářijovém časopisu 112 Blíží se další žně

PROGRAM

MČR v disciplínách CTIF
06:00–09:00
07:00–10:00
10:00–10:30
10:30–15:30
15:45–16:15

Prezence
Trénink
Zahájení soutěže
Plnění disciplín
Vyhlášení výsledků

Akce se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France a předsedy Českého národního výboru CTIF plk. Ing. Drahoslava Ryby
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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

plášť čerpadla - novinka

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
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