?

Žár Flegrejských polí hrozí celé Evropě
... čtěte na straně 3

Hasiči v Jičíně budou slavit
... píšeme na straně 5
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20 let hasičů
Pardubického kraje

Uniklý olej ani další podobné látky na silniční komunikace nepatří. Kdo to umí nejlépe uklidit a nejrychleji odstranit? Hasiči! Foto: mf.

V Přibyslavi proběhlo jednání
Shromáždění starostů OSH ČMS
V Cent r u hasičského h nutí
v Přibyslavi proběhlo 25. července
2020 jednání Shromáždění starostů OSH ČMS.
Na programu byla řada důležitých bodů včetně průběžné zprávy
o činnosti SH ČMS od posledního
OSH, svolání VI. Sjezdu SH ČMS
v nově určeném termínu, výroční
zpráva SH ČMS za rok 2019, zpráva o hospodaření SH ČMS za rok
2019 a informace o hospodaření
SH ČMS za 1. pololetí roku 2020,
zpráva o činnosti ÚKRR za rok
2019. Nechyběla ani zpráva o činnosti a hospodaření společností
s vlastnickým podílem SH ČMS
za rok 2019 a za 1. pololetí roku
2020. Poslední bod před závěrečnou diskuzí byl věnován zajištění

Roušku nemuseli používat pouze
řečníci.

Počet přítomných na jednání převýšil 100 osob. Jednání tak muselo probíhat v rouškách.

VH sborů a VH okrsků SH ČMS
2020/2021 (tento bod najdete
detailně popsán v tomto vydání
Hasičských novin – pozn. red.).
S úvodní zprávou na jednání
vystoupil I. náměstek starosty
SH ČMS Lubomír Janeba. Ten
zároveň omluvil ze zdravotních
důvodů nepřítomného starostu
Jana Slámečku a popřál mu brzké
uzdravení. Náměstek Janeba v ze-

vrubné zprávě popsal a okomentoval všechny důležité aktivity a činnosti, kterými prošlo Sdružení od
posledního jednání Shromáždění
starostů OSH v říjnu 2019. Informoval například i o služební cestě,
kterou uskutečnil se starostou
Slámečkou do Vídně k projednání
návrhu smlouvy o spolupráci SH
ČMS a Všerakouským svazem
dobrovolných hasičů zastupova-

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

ným jeho prezidentem Albertem
Kernem. Zazněla též informace
o bilanční tiskové konferenci za
rok 2019, kterou uspořádal Hasičský záchranný sbor ČR. „Na tiskové konferenci zaznělo ocenění, že
i dobrovolní hasiči jsou vybaveny
defibrilátory a že i nadále budou
pokračovat dotační programy,
které umožňují výstavbu nových
(dokončení na str. 7)

Zabezpečení valných hromad sborů
a valných hromad okrsků
SH ČMS 2020/2021
Jednání Shromáždění starostů OSH dne 25. 7. 2020 schválilo
následující dokument:
I. Valné hromady sborů
– valné hromady sborů musí být
ukončeny nejpozději do 31. ledna
2021
– organizační zajištění valných
hromad sborů včetně delegování
zástupců OSH, případně vyžádání účasti zástupců KSH a VV
SH ČMS je v plné kompetenci
příslušných výkonných výborů
OSH
– výkonné výbory OSH zajistí, aby
vyplněná „Hlášení o činnosti
SDH za rok 2020“ byla odevzdána v takovém termínu (nejlépe
bezprostředně po konání VH),
aby „Hlášení o činnosti OSH za
rok 2020“ byla předána kanceláři
SH ČMS nejpozději do 28. února
2021. Na jednání valných hromad sborů doporučujeme mimo
jiné:
a) projednat zprávu o činnosti sboru
za rok 2020
b) projednat zaměření činnosti
sboru na rok 2021
c) 	informovat o jednání VI. sjezdu
SH ČMS, včetně přijatých závěrů tohoto jednání
d) 	podat informace z jednání roz-

Z historie
harrachovských hasičů
… vybíráme na straně 6

90820–00906 Pardubice

Vážení čtenáři
Hasičských novin,
titulní strana tohoto čísla, kde
najdete informace z proběhnuvšího jednání starostů OSH ČMS
v Přibyslavi, předznamenává,
že příští měsíce budou etapou
vedoucí ke konání VI. Sjezdu SH
ČMS, který proběhne v Brně. Lze
jen doufat, že podzim a začátek
zimy nebude tak zásadně ovlivněny pandemickým šířením nemoci
covid-19, jak tomu bylo na jaře
tohoto roku. Bohužel, nový koronavirus (nebo, jak jsem si přečetl
na stránkách jednoho SDH: „ten
neřád virus“) se připomněl i na
zmíněném přibyslavském jednání, které bylo, vzhledem k počtu
účastníků, nutno absolvovat
v rouškách. Říká se, že Bůh se
nejvíc směje, když člověk plánuje.
Nezbývá než doufat, že se svatý
Florián za dobrovolné hasiče
„tam nahoře“ trochu přimluví.
Pěkné léto všem!
Za redakci Mirek Brát

Letos si HZS Pardubického kraje
připomíná 20 let od svého vzniku.
Do statistiky si mimořádně zapisujeme i zásahy jako ptačí chřipka,
požár skládky ve Zdechovicích,
zásahy v souvislosti s koronavirem
a povodně. Vzhledem k nouzovému stavu jsme byli nuceni omezit
i návštěvy dětí na pravidelných
exkurzích na stanicích, nekonaly
se dny otevřených dveří na našich
stanicích. Přijďte tedy alespoň
v srpnu a září na náměstí velkých
měst nahlédnout do moderních
hasičských vozidel a zasoutěžit si
s dětmi. Neslavíme totiž sami, slavíme spolu s Pardubickým krajem
a tímto se připojujeme k roadshow,
kterou kraj pořádá. Začali jsme již
1. srpna  na náměstí T.G. Masaryka
v Moravské Třebové. Roadshow
v Pardubické kraji proběhne i v následujících dnech v těchto městech:
29. srpna – Ústí nad Orlicí, 4. září
– Pardubice, 12. září – Chrudim.
por. Bc. Vendula Horáková,
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje

hodovacích orgánů OSH, KSH
a SH ČMS v roce 2020
e) 	projednat cíle a záměry OSH pro
rok 2021, do jehož působnosti
sbor patří a tyto zapracovat do
podmínek činnosti sboru v místě
konání valné hromady
II. Valné hromady okrsků
– valné hromady okrsků musí být
ukončeny nejpozději do 28. února 2021
– výkonný výbor OSH přijme
v přípravě těchto jednání taková opatření, aby jednání všech
valných hromad okrsků byl přítomen, alespoň jeden zástupce
výkonného výboru OSH
– na jednání valných hromad okrsků doporučujeme, mimo jiné
nutné záležitosti, projednat stejné okruhy problematiky, které
jsou doporučovány k projednání
ve sboru (viz bod I.), s řešením
problematiky daného okrsku
– na jednání valných hromad okrsků doporučujeme informovat
o jednání VI. sjezdu SH ČMS
a přijatých závěrech z tohoto
jednání.

Hasiči „na síti“
...rubrika na straně: 5
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Převrácené auto s obilím

Na začátku srpna bylo na linku
tísňového volání Hasičského záchranného sboru Středočeského
kraje oznámena dopravní nehoda
nákladního vozidla na silnici číslo
101 v katastru obce Sluštice v okrese Praha-východ. Podle prvotního
oznámení se mezi obcemi Zlatá
a Sluštice převrátila nákladní souprava, která přepravovala pšenici,

Stránka dnešních Událostí je
standardně pestrá. Přemýšleli jsme
tak, jakým způsobem koncipovat
úvodní oslovení. Protože držíte
v rukou první (a zároveň jediné)
vydání Hasičských novin za měsíc
srpen, vrátíme se ke stručné statistice měsíce uplynulého – července
2020. Citujeme z resumé Hasičského záchranného sboru ČR: Letošní
červenec byl na požáry průměrný.
Určitě za to mohly silné deště
v průběhu celého měsíce. Pokud je
půda podmáčená, k požárům v přírodním prostředí, které jsou pro
letní měsíce tak typické, dochází
mnohem méně. Loni v červenci bylo
horko a sucho a počet požárů se vyšplhal na 2 388, přičemž těch v přírodním prostředí bylo 1 117. Letos
došlo v červenci k 1 516 požárům
a v přírodním prostředí jich bylo
pouze 373. Letošní červencové požáry si bohužel vyžádaly 5 lidských

životů a 129 lidí se při nich zranilo.
Škody se vyšplhaly na více než 197
milionů. Dnem nejbohatším na požáry se stal 30. červenec, kdy došlo
k 91 požárům. Požárem s největší
škodou byl v noci z 13. na 14. července požár průmyslového areálu
v Táboře. Byl vyhlášen 3. stupeň
požárního poplachu a nasazena
byla padesátka profesionálních
i dobrovolných hasičů. V objektu
došlo k úniku cca 5 m3 nebezpečných látek, které byly zachyceny
v havarijní jímce. Na místo byla
vyslána také chemická laboratoř
Kamenice. Z objektu bylo evakuováno celkem 6 osob, ale naštěstí se
požár obešel bez zranění. Zlikvidován byl krátce před pátou hodinou
ranní. Škoda se vyšplhala na 50
milionů Kč, uchráněné hodnoty
zásahem HZS Jihočeského kraje
dosahují 500 milionů Kč.
redakce

Devět jednotek v akci

Letošní léto si budou určitě
pamatovat v Hrdibořicích na Prostějovsku. Hasiče tam zaměstnal
požár dvou rozlehlých přístavků
v řadové zástavbě. Hořely zde dva
sousedící hospodářské přístavky
a část rodinného domu o celkové
rozloze 30 × 15 metrů. Při zásahu
byl vyhlášen II. stupeň požárního
poplachu, na místě zasahovalo 9
profesionálních a dobrovolných
jednotek. Bylo nasazeno 6 C proudů. Kromě hasebních prací bylo
prioritou zabránit rozšíření požáru na sousední přilehlé objekty.
Během necelé hodiny byl požár
pod kontrolu. Následně byla roze-

Dopravní nehoda
dvou osobních aut
Jednotka ze stanice Varnsdorf
vyjela v srpnu k dopravní nehodě
dvou osobních aut v obci Rybniště,
okres Děčín. Dva zraněné vzala
do péče Zdravotnická záchranná
služba. Hasiči zastavili únik provozních kapalin z havarovaných aut
a uklidili místo nehody. Jedno z vozidel museli
přizvednout
pneumatickým vakem,
aby se dostali k místu
úniku.         
HZS ÚK

bírána konstrukce a vyhledávána
skrytá ohniska hoření (za využití
termokamery). Škoda se vyšplhá
přes 1 milion korun. Příčina je vyšetřována. Nikdo nebyl zraněn. Na
místě zasahovaly dvě profesionální
jednotky z Prostějova a Olomouce
a 7 jednotek sborů dobrovolných
hasičů: Prostějov-Vrahovice, Dub
nad Moravou, Tovačov, Vrbátky,
Hrubčice, Brodek u Přerova, Prostějov-Žešov.
dle zprávy
por. Mgr. Lucie Balážové,
tiskové mluvčí
HZS Olomouckého kraje

Hořící loď
uprostřed
řeky Moravy

Tři jednotky hasičů, a to ze stanic Kroměříž a Otrokovice a místní
dobrovolná jednotka, zasahovaly
u řeky Moravy v katastrálním území obce Kvasice na Kroměřížsku,
kde uprostřed řeky hořela loď. Po
příjezdu na místo byla celá loď
v plamenech. Jedna jednotka hasičů začala likvidovat požár ze břehu
a druhá jela člunem k hořící lodi,
kterou přitáhla k břehu a požár
dohasila. Poté hasiči vytáhli loď na
břeh. Na místo se dostavili majitelé
lodi, ti uvedli, že loď opravovali
a při nastartování jim začala hořet.
Museli tak z lodi skočit do vody.
Ohledání lodi provedl vyšetřovatel
hasičů, který jako příčinu požáru
stanovil technickou závadu a škodu
s majiteli vyčíslil na 40 tisíc korun.
Ke zranění osob nedošlo. Hasiči jen
mladšímu z nich, který měl na sobě
mokré oblečení, poskytli termofólii. Nakonec pomohli majitelům
torzo lodě naložit na vozík.
dle zprávy por. Mgr. Lucie
Javoříkové, tisková mluvčí
HZS Zlínského kraje

a v kabině zůstal zraněný řidič.
Operační důstojník k události
vyslal jednotku profesionálních
hasičů ze stanice Říčany, která
vyjela s rychlým zásahovým automobilem, vyprošťovacím automobilem, cisternovou automobilovou
stříkačkou a velitelským vozidlem.
Zároveň byl vyhlášen poplach jednotce sboru dobrovolných hasičů

obce Úvaly s cisternou. V době
příjezdu první jednotky už byl
zraněný řidič mimo kabinu, ven
mu pomohli řidiči, kteří dojeli k havárii. Hasiči zraněnému poskytli
předlékařské ošetření a po příjezdu
zdravotnické záchranné služby
jej předali posádce do její péče.
Následně byl pacient převezen do
vinohradské nemocnice v Praze.
Hasiči dále provedli zajištění místa
nehody a protipožární opatření.
Profesionální jednotka ukončila
zásah před 14. hodinou. Po celou
dobu držela zálohu pro případ
vzniku další události jednotka
SDH Říčany na své zbrojnici. Na
vyproštění vozidla si majitel zajistil
specializovanou soukromou firmu.
Při vyprošťování asistovali úvalští
dobrovolní hasiči, kdyby při otáčení soupravy na kola začaly unikat
provozní kapaliny.
nprap. Petr Svoboda,
oddělení IZS HZS
Středočeského kraje

„Zakletá“ ubytovna
Již potřetí za poslední roky
hořel toto léto objekt bývalého
casina a v současné době ubytovny
v chebské části města Dolní Dvory.
U požáru tohoto objektu zasahovali
hasiči již v únoru roku 2014, kdy
oheň způsobil čtyřmilionovou
škodu. Příčinou bylo úmyslné
zapálení. V dubnu roku 2010 zde
hořelo poprvé, škoda se vyšplhala
na dvacet milionů a příčinou bylo
rovněž úmyslné zapálen. Nejnovější požár nahlásili očití svědci.  Na
místo vyjely jednotky hasičů z I.
stupně požárního poplachu. Po příjezdu vycházel z jedné části budovy
kouř, ve chvíli, kdy hasiči zahájili

hasební práce, došlo k prudkému
plamennému rozhoření, které zasáhlo prostory pod střechou celé
jedné poloviny objektu. Zároveň
hasiči při průzkumu ostatních částí
budovy našli další ohniska. Velitel
zásahu tak požádal o posilové jednotky a vyhlášení II. stupně požárního poplachu. Celkem tak na místě
zasahovalo devět jednotek hasičů.
Během likvidace požáru bylo nutné
rozebrat část střešní konstrukce,
požár se šířil pod střechou budovy.
Ubytovna byla v době požáru zcela
prázdná, událost je tak bez zranění.
dle zdroje
HZS Karlovarského kraje

Požár skladovací haly
Celkem pět jednotek hasičů
zasahovalo v srpnu u nočního
požáru skladovací haly v Žernově
na Náchodsku. Na místo vyjeli
profesionální hasiči z Jaroměře
a Náchoda a dále jednotky sboru
dobrovolných hasičů z České Skalice, Červeného Kostelce a Žernova.
Na místě bylo zjištěno, že se jedná
o požár zemědělské skladovací
haly o rozměrech zhruba dvacet
pět na deset metrů. V době příjezdu
hasičů byla budova již zachvácena
plameny. Hasiči nasadili na hašení
čtyři vodní proudy včetně hašení
z výškové plošiny a zhruba za

hodinu a půl požár zcela uhasili.
Oheň zničil střechu haly a dřevěné
konstrukce, zčásti shořely také
uskladněné balíky slámy. Hasičům
se podařilo zachránit několik zemědělských strojů zaparkovaných
v jedné části haly a kromě hašení
samotné haly se zaměřili také na
ochranu okolních objektů. Příčina události je v šetření, vzniklá
škoda byla předběžně stanovena na
pět milionů korun. během události
nebyl nikdo zraněn.     dle zprávy
mjr. PhDr. Ondřeje Sezimy,
Foto: HZS Královéhradeckého
kraje

šlo o požár starých balíků sena
a hnoje na ploše zhruba 7 × 5 metrů
a k tomu i části strniště. Díky včasnému zásahu hasičů a traktoristovi,
který oboral hořící seno, nedošlo
k rozšíření požáru na vedlejší pole
s nesklizenou pšenicí a také na
přilehlý les. Pomocí nakladače
pak byly hořící balíky rozebírány
a převáženy na strniště, kde je
hasiči rozhrabávali a prolévali
vodou.  Vyjelo sem devět jednotek
hasičů – čtyři profesionální z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK)
– stanice Hlučín, Ostrava-Přívoz,
Ostrava-Fifejdy a Ostrava-Poruba,
společně s nimi pět jednotek dob-

rovolných hasičů – Ludgeřovice,
Ostrava-Koblov, Ostrava-Petřkovice, Markvartovice a Šilheřovice.
Hasiči dostali oheň pod kontrolu
za hodinu, dohašování jim zabralo
další půlhodinu. Zásah se obešel
bez zranění. V Bohumíně-Pudlově
hořel balíkovač za traktorem i s kusem strniště. Může za to technická
závada na stroji. Zasahovaly zde
čtyři jednotky hasičů – z toho dvě
z HZS MSK – stanice Bohumín
a Orlová, a dvě dobrovolné – Bohumín-Šunychl a Starý Bohumín.
Hasiči dostali oheň pod kontrolu za
pět minut, dohašování jim zabralo
více než půlhodinu. Ani zde nebyl
nikdo zraněn.                 HZS MSK

Dva požáry na polích v Moravskoslezském kraji
Ke dvěma požárům na poli vyjížděli hasiči na přelomu července
a srpna  v Moravskoslezském kraji.

Hořelo v Ludgeřovicích (okres
Opava) a v Bohumíně-Pudlově
(okres Karviná). V Ludgeřovicích

Události

TELEGRAFICKY
Požár uhelného
prachu

Hasičské jednotky na Ústecku
likvidovali v nedávné době požár
uhelného prachu na ploše 100 × 100
m u rybníku v Komořanech, okres
Most.                               HZS ÚK

Dva požáry lisů slámy

V srpnu u obce Březina (okr. Brno-venkov) zasahovali hasiči ze čtyř
jednotek u požáru lisu na slámu
a požáru strniště. Škoda bude řádově ve stovkách tisíců korun. Hořelo i v Těmicích na Kyjovsku, kde
hasiči likvidovali požár traktoru,
lisu na slámu a požár pole. Hořelo
na ploše přibližně 130 × 70 metrů.
Škoda byla předběžně vyčíslena
na 1,7 milionu korun. Svým zásahem hasiči uchránili majetek za
několik dalších miliónů korun. Při
těchto událostech se nikdo nezranil. Příčiny vzniků požárů zjišťují
vyšetřovatelé.
dle zprávy Jana Dvořáka,
HZS Jihomoravského kraje

Pro motorkáře
letěl vrtulník

Vrtulníkem LZS byl do nemocnice transportován motorkář, který
havaroval u Zvíkovského Podhradí.
Srazil se zde s osobním automobilem. Zasahující profesionální hasiči
ze stanice Písek pomohli zdravotníkům ZZS s ošetřením. Zároveň
zajistili místo nehody, zabezpečili
havarované auto i motorku protipožárním opatřením a provedli
kontrolu úniku provozních kapalin.
Po ukončení šetření policistů pak
provedli úklid vozovky.
HZS Jihočeského kraje

Střet vlaku s osobním
vozidlem

V srpnu se dostaly do kontaktu
končícího srážkou silniční a železniční doprava u obce Třebelovice.   
K ohlášenému střetu osobního
vlaku a osobního vozidla na tamním železničním přejezdu vyjela
jednotka profesionálních hasičů ze
stanice Jemnice společně s jednotkami drážních hasičů z Havlíčkova
Brodu a Brna Ve vlaku cestoval
v době nehody jeden cestující.
Událost se obešla bez zranění osob.
Hasiči provedli na havarovaném
automobilu a vlaku protipožární
opatření a místo události technicky
zabezpečili.
dle zprávy
Kpt. Ing. Bc. Petry Musilové,
tiskové mluvčí HZS
Kraje Vysočina

Ohnivá hrozba
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Žár Flegrejských polí
Před rokem, v létě 2019 proběhlo v italské Kampánii velké
cvičení jednotek civilní ochrany včetně hasičů pod názvem
Exe Flegrei 2019. Z Apeninského poloostrova se k nám tato
zpráva dostala jen sporadicky, přesto se nás týká. Oblast tzv.
Flegrejských nebo také Žhnoucích polí představuje globální
riziko a katastrofický scénář pro celou Evropu. Jaké nebezpečí
se zde skrývá?

vodou neuhasíš

Flegrejská pole hrozí lávou, sopečnými plyny i katastrofickým výbuchem nepředstavitelné síly.

Sopka na souši
i pod hladinou

Flegrejská pole (v italštině Campi Flegrei)  je označení vulkanické
kaldery o průměru 13 kilometrů,
která se nachází západně od Neapole. Celá oblast je seismicky velmi
aktivní a byla dějištěm mnoha
sopečných erupcí i v nedávné
minulosti. V roce 1358 zde dala
vulkanická činnost vzniknout
i celé nové hoře. Dostala příznačný název – Monte Nuovo.
Sopečná činnost zde vytvořila
i nová jezera, příkladem je Lago
Averno. V současnosti panuje na
Flegrejských polích „ticho před
možnou bouří“ omezující se na
výrony sopečných plynů z kráteru
Solfatara nedaleko tamního města
Pozzuoli. Značné poklesy pevniny
v této geologicky nestabilní oblasti
dokumentují trosky starověkého
města Baiae, které se nyní nacházejí pod mořskou hladinou. Baiae
byly lázeňským městem pro římskou smetánku. Na pobřeží  byly
pro patricijské římské rodiny vystavěny přepychové vily zdobené
sochami a působivými mozaikami.
Odpočívali zde s oblibou i římští
císaři. Starověké skulptury, části
přístavních zařízení, cesty, ulice
– to vše je nyní pod hladinou moře
jako atraktivní nabídka současného
podmořského archeologického
parku. To, co je však turistickým
lákadlem pro sportovní potápěče,
je smutným důkazem toho, že
v oblasti Flegrejských polí nemá
člověk nad neživou přírodou žádnou moc. Dodejme, že velká část

Flegrejských polí, potažmo vulkanické kaldery se nachází i pod
mořským dnem.

Hrozící supervulkán

Vládcem, kter ý panuje nad
procesy uvnitř země, je zde supervulkán, který je jednou z nejnebezpečnějších sopek na světě.
Předčí dokonce i svého amerického
bratránka z Yellostownu, který se
stal oblíbenou inspirací scénáristů
katastrofických filmů. Zásadní
potíž a důvod k bolení hlavy představitelů italské civilní ochrany je
fakt, že přímo v supervulkánu žije
ve městech typu Neapole, Pozzuoli
a dalších více než milion obyvatel.    
V zásadě se nic neděje, supervulkán Flegrejské pole dal o sobě aktivně, spíše ale symbolicky, vědět
naposledy v 80. letech minulého
století. Ojedinělé tragické případy,
kdy jedovaté unikající plyny způsobily smrt neopatrných turistů, jsou
jen zprávami pro černou kroniku.
Vědci se však snaží o komplexní
pochopení zde probíhajících titánských přírodních procesů. Měření
například ukázala, že se celá oblast
Flegrejských polí zvedá. Jedním
z možných důvodů může být  tlak
magmatu, které se dere na povrch.
Pokud by v oblasti Flegrejských
polí došlo k sopečné erupci, byla by
to katastrofa ničivější, než všechna
vulkanická kataklyzmata v lidské
historii. Kromě milionu lidí přímo
v kaldeře je zde ještě 6 milionů lidí,
kteří by se ocitli v dosahu erupce.
Velké sopečné erupce nastaly v lokalitě Flegrejských polí

před 35 000 lety a před 12 000
lety. Máme o nich pouze resumé
zprostředkované geologickými
a dalšími vědeckými analýzy.
Nemáme o nich zprávy písemné
či obrazové. I to je důvod, proč se
tato hrozba příliš nepřipomíná.
Opakem je výbuch sopky Vesuv,
která se taktéž nachází v oblasti
Kampánie. To, že máme vykopávky Pompejí, svědectví očitých
svědků  v antické literatuře a další
doslova hmatatelné reflexe, způsobuje zájem o Vesuv jako o činnou
sopku. V porovnání s ním nejsou
Flegrejská pole vidět. Jsou tak
jen tušenou hrozbou, o kterou se
zajímají zejména vědci.
Pokud by ovšem supervulkán
Flegrejské pole explodoval plnou
silou, následky by byly děsivé
– a to nejen pro italskou Kampánii.
Počítačové modely předpokládají,
že by obrovské množství prachu
a popela vyvržené do atmosféry
zastínilo Slunce. Evropu by čekalo
dlohodobě temné nebe  a celý svět
pak ochlazení klimatu.      

Krizové scénáře

Současná věda a technika umožňuje sopky efektivně zkoumat
a předpovědět i možný okamžik
exploze. Již samotné geologické
invazivní metody, které měly do
srdce Flegrejských polí zavést půlkilometrovou výzkumnou sondu,
se ukázaly jako rizikové. I taková
sonda, de facto extrémně hluboký
vrt, by mohl spustit katastrofální
explozi.  Vědecké týmy dále zkoumají Flegrejská pole a snaží se dát

odpověď na otázku, zda a kdy by se
mohl spící vulkán probudit. Obyvatelům Neapole  a dalších kampánských měst zůstává jediná možnost,
připravovat se i na eventualitu, že
se tak stát může. Do sféry těchto
příprav spadá i v úvodu zmíněné
pětidenní cvičení Exe Flegrei 2019.   
Zúčastnily se ho policie, hasičský
sbor, vulkanologové a geofyzikové.
Vytvořena byla i tzv. červená zóna,
do které spadají nejohroženější oblasti. Vypracovány byly též evakuační plány měst Neapol, Pozzuoli,
Bacoli, Giugliano a dalších.  

Epilog

Římské mozaiky a sochy, které
poslala sesimická a vulkanická
činnost   na dno zálivu v lokalitě
Baiae dosvědčují, že žár žhnoucích
Flegrejských polí vodou uhasit nelze. Římská civilizace  měla zkušenost s výbuchem Vesuvu v roce 79
našeho letopočtu, který se nachází
jen 35 kilometrů od Flegrejských
polí. Zmíněný kráter Solfatara
Římané rovněž znali. Říkali mu
Foro Vulcani – Dům boha ohně.
V oblasti Flegrejských polí nechal
básník Vergilius sestoupit hrdinu
eposu Aeneis do podsvětí.
Při plavání a potápění mezi
antickými fragmenty na dně moře
v Parco archeologico di Baia lze
jen doufat, že naše civilizace bude
té římské zkušenosti snad ušetřena.
Připravil Mirek Brát,
Foto: autor,
centrosubcampiflegrei.it,
wiki, flickr, youtube

Antická mozaika na mořském dně v lokalitě Baiae.

Potápěč si natáčí sochy "utopené" seismickou aktivitou.

Flegrejská pole jsou nedaleko starobylé- Tak trochu rizikové turistické stezky...
ho města Pozzuoli.

Pohled na záliv u současného Pozzuoli ve starověku. Některé části pevniny již
změnily přírodní síly v mořské dno.

Výrony plynů na Flegrejských polích.

V oblasti se zrodily nové „sopečné“ hory.

Vykopávky Pompejí jsou trvalým mementem ničivé sopečné síly.
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140. výročí SDH Smržice
Smržice jsou největší samostatnou vesnicí v okrese Prostějov
(1 700 obyvatel). Historie tamního
sboru dobrovolných hasičů sahá
do roku 1880. Počet zakládajících
členů byl 46. V roce 1881 byla zakoupena ruční hasičská stříkačka
od firmy Smékal Čechy pod Kosířem. Stříkačka je stále funkční
a v současné době je zapůjčena
jako exponát v hasičském muzeu
v Čechách pod Kosířem. V roce
1953 bylo hasičům přiděleno auto
Praga RN, které slouží hasičům

dodnes. V roce 1957 byla postavena hasičská zbrojnice. V roce
2001 byla na hasičské zbrojnici
vyměněna okna a dveře za plastové. V roce 2002 proběhla generální oprava motoru Pragy RN…
A srpen 2020? SDH Smržice si
připomene (22. srpna) 140. výročí
založení. Bude průvod obcí, bude
i vítání sborů v tamním kostele
sv. Petra a Pavla, svěcení nového
praporu. Budou i ukázky hasičské
techniky. Dobře bude v srpnu na
Hané ve Smržicích!   

Setkání představitelů NSA
se zástupci sportovních svazů

29. července 2020 proběhlo
v Hotelu Clarion v Praze setkání
představitelů Národní sportovní
agentury se zástupci jednotlivých sportovních svazů. Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska
na jednání zastupovali náměstci
starosty SH ČMS Monika Němečková a Jaroslav Salivar. Součástí
programu jednání bylo představení
Strategie přípravy programů a výzev a harmonogram jeho vyhlášení.

V průběhu setkání se hovořilo
i o Rejstříku sportovců a představení Trenérsko-metodické komise.
„Pro SH ČMS bylo nejdůležitější
představení samotné Národní sportovní agentury, její cílů a zejména
konkrétní vize financování sportu,
respektive představení konkrétních
dotačních titulů na roku 2021,
potažmo 2022,“ shrnula setkání
náměstkyně starosty, Monika
Němečková.

Srpen roku 1964:
letecké neštěstí v Hůrce

Dobrovolní hasiči jsou nositeli
tradic i historické paměti. I proto
si řada sborů dobrovolných hasičů
připomíná důležité události, které se staly v lokalitě, kde působí.
V diáři SDH Hůrka (okres Nový
Jičín) tak můžeme nalézt pravidelnou každoroční pozvánku na pietní
akt připomínající velmi tragickou
leteckou nehodu, která postihla
československé letectvo 22. srpna
1964. Jednalo se o havárii letounu
Iljušin Il-14 T, který náležel k 1. dopravnímu výsadkovému leteckému
pluku v Mošnově. Vinu za havárii
neslo především špatné počasí, ale
i přehnaná sebedůvěra posádky. Posuďte sami, jak tuto událost popisuji
experti ze serveru leteckabadatelna.
cz: „Velitel, mjr. Mišík plánoval
provést let ve výšce 100 m nad
terénem pod základnou oblačnosti
na trati Přerov–Hranice na Moravě-Mošnov. V blízkosti Nového

Jičína se dohlednost začala snižovat
a vrcholky kopců zahalila nízká
oblačnost, ze které drobně mrholilo.
Mjr. Mikšík byl velmi zkušený pilot
a věřil si, že let v takových podmínkách zvládne. V 10:18 došlo ke
katastrofě. Před letounem se z mlhy
nečekaně vynořil kopec Hůrka (380
m.n.m). Posádka ještě stihla letoun
naklonit do levé zatáčky, střetnutí
se stromy na vrcholku kopce už
ale nezabránila. Letoun byl stržen
do stromů, přeletěl ještě vrcholek
kopce ve kterém vytvořil průsek,
poté již ale následoval dopad na
svah směrem k obci. Po dopadu se
letadlo roztříštilo a trosky částečně
zachvátil požár. Všech deset osob
na palubě okamžitě zahynulo“. Foto:
jeden z proběhnuvších pietních aktů
u památníku leteckého neštěstí,
letoun IL-14T.
Foto SDH Hůrka, pinterest

OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM
V nedávné době se uskutečnil výcvik příslušníků modulu leteckého
a pozemního hasení skupiny Západ na téma záchrana z tekoucí vody pomocí vrtulníku Bell 429 Leteckého útvaru Ministerstva vnitra Slovenské
republiky. Doplňme, že Bell 429 je lehký dvoumotorový víceúčelový
vrtulník s čtyřlistým nosným a dvoulistým tlačným vyrovnávacím
rotorem. Vrtulník byl vyvinut ve spolupráci společností Bell Helicopter
Textron a Korea Aerospace Industries. Jde o přímého vývojového pokračovatele modelu Bell 427. Výcvik proběhl na řece Dunaj, na jejíž hladině
neustále stoupá intenzita nákladní i osobní dopravy. Tím se zvyšuje
i nutnost připravenosti na zásah v tomto náročném prostředí. Cvičení
se kromě vrtulníku zúčastnily i posádky člunů  z každé stanice HaZÚ
Bratislava, které disponují člunovou technikou a jejichž úkolem je zásah
na Dunaji (hasiči z lokalit Dúbravka a Petržalka). Nechyběli ani potápěči
s hasičskou lodí Targa 35. Nácvik spolupráce všech složek HaZZ, které
se účastní tohoto typu zásahů (člunová technika, potápěči, vrtulník),
je základní podmínkou pro úspěšné zvládnutí mimořádné události na
největší slovenské řece – Dunaji Výcvik sestával z výsadku z vrtulníku
výskokem k figurantům, následně byli figuranti zachráněni pomocí člunů
nebo v podvěsu vrtulníku.                        zdroj foto: dobrovolnihasici.sk

145. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Mladá Vožice

Okresní sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska
v Rychnově nad Kněžnou
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V sobotu 18. července 2020 se
konala oslava 145. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v Mladé Vožici. Oslava  se konala  
v Zámecké zahradě. Roku 1875
měšťané a páni sousedé založili
v Mladé Vožici svůj hasičský
spolek. Je to hezký pocit číst
v kronice, že Mladá Vožice byla
vždy v prvních řadách pokroku.
Je také třeba vzpomenout těch,
kteří odešli z našich řad. I těmto
je třeba poděkovat a vzdát úctu.
Jsme Spolek statečný a svorný
obce čest. Uplynulých 145 let
svědčí o tom, že se tímto heslem
řídíme každý dle svých sil a možností odvádí ve spolku kus práce

a obětavosti. Všem za tuto práci
děkujeme! Oslavy se zúčastnilo
23 sbor ů – Chý nov, Jistebnice, Bechyně, Zárybničná Lhota,
Vyšší Brod, Tábor, Chotoviny,
Červené Záhoří, Kamberk, Běleč, Vilice, Mnichovice, Blanice,
Stará Vožice, Řemíčov, Hlasivo,
Oldřichov, Noskov, Kly, Trhový
Štěpánov, Sudoměřice u Tábora,
Janov a domácí Mladá Vožice.
Uskutečnila se soutěž pro kolektivy mladých hasičů. Soutěže
se zúčastnilo 9 dr užstev, kde  
prvenství si   odneslo družstvo
z Červeného Záhoří. Dále se konala soutěž historických koňských
stříkaček. S těmito stříkačkami

se zúčastnily sbory Jistebnice,
Zárybničná Lhota, Mnichovice,
Mladá Vožice, Kamberk, Chýnov
a s trakařovkou   Bechyně. Svojí
návštěvou nás poctili hosté – Alois
Pazdera starosta OSH Tábor a člen
VV SH ČMS, Jiří Žižka  starosta
KSH České Budějovice, Martin
Škulina vedoucí IZS  HZS JčK ÚO
Tábor, Jaroslav Větrovský starosta
města Mladá Vožice a senátor PS
PČR, Pavel Hroch náměstek hejtmanky JčK, Pavel Krejčí náměstek
starosty OSH Tábor.
Karel Adam,
starosta SDH Mladá Vožice
Foto: archiv sboru
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6. září 2020

na Starém náměstí v Rychnově nad Kněžnou

Program oslav:
●

12.30 – Slavnostní průvod praporů
od Zámecké jízdárny

●

13.30 – Slavnostní zahájení
– Žehnání nového
okresního praporu
– Křest knihy o historii
hasičů na Rychnovsku
– Vystoupení hostů
– Výstava hasičské
techniky
– Ukončení
slavnosti

Oslavy budou probíhat v prostorách Starého náměstí v Rychnově nad Kněžnou.
V případě nepříznivého počasí budou slavnosti přemístěny do prostor Zámecké jízdárny.

Nový prapor hasičů
okresu Rychnov nad Kněžnou
Sbor y dobrovolných hasičů
patřily neodmyslitelně od druhé
poloviny 19. století k organizacím, které při požárech a jiných
pohromách nezištně chránily životy i majetek svých spoluobčanů.
Hasiči, věrni heslu „Bližnímu ku
pomoci“, pomáhali všude tam,
kde bylo třeba, a byli také nositeli
kultury a společenského života
ve městech a obcích. Zakládané
sbory se sdružovaly v okrscích,
ž upách, ok resních, k rajských
a zemských jednotách.Jednou
z historických tradic spolků je
pořizování slavnostních vyšívaných praporů. V loňském roce se
také Shromáždění delegátů  SDH  

Rychnova nad Kněžnou rozhodlo
nechat zhotovit slavnostní vyšívaný prapor, který bude praporem
všech dobrovolných hasičů okresu
Rychnov n. Kn. Už v roce 2018
byla ustanovena Rada historie
při okresním sdružení, která připravila z podkladů sborů okresu
a ostatních příspěvků knihu o jejich činnosti od založení. Následně
byla také pověřena přípravou,
návrhem a zadáním výroby praporu. Po návrzích a výběru byla
výroba zadána paní Moravcové
z Jamného nad Orlicí a prapor byl
dohotoven v lednu 2020.  Paní Moravcové patří veliké poděkování za
perfektně odvedenou práci.                                                                 

Kaleidoskop zajímavostí

Na tento prapor každý člen
SDH, kterých je našem okresu
skoro 6 000, přispěl částkou 10
Kč. Prapor bude slavnostně požehnán dne 6. září 2020 na Starém náměstí v Rychnově n. Kn.
Součástí programu bude pochod
hasičů z Poláčkova náměstí okolo
budovy okresního soudu s prapory
jednotlivých sborů a slavnostní
nástup na Starém náměstí. Zároveň při této akci bude pokřtěna
kniha „Z historie hasičských sborů
okresu Rychnova nad Kněžnou“,
která byla vydána koncem minulého roku. Dle možností bude na
Starém náměstí vystavena hasičská technika.

Setkání historiků,
sběratelů a filatelistů
Pardubického kraje
Setkání historiků, sběratelů
a filatelistů Pardubického kraje
se uskuteční v úterý 15. září 2020
ve Slatiňanech a v Kočí.
Program:
1. 	Sraz ve Slatiňanech firma KOBIT-THZ (parkoviště za hřbitovem) v 11:00 hod.
2. 	Prohlídka závodu-výroba hasičské techniky.
3. 	Přesun do obce Kočí, prohlídka
hasičského muzea pana Jakuba
Morávka.
4. 	Pro zájemce prohlídka dřevěného kostela sv. Bartoloměje.
5. 	Přesun do restaurace Bartoni.
Uvítání a představení hostů.  
6. 	Presentace – Hasiči na poštovních známkách – Petr Motl –
vedoucí zpravodaje – „Požární
ochrana ve filatelii.“
7. 	Seznámení s muzeem vesnice (hasičská expozice) Dolní
Újezd- pan Zdenek Holub.
8. 	Výstavka sběratele hasičské
historie pana Fandy Pecky. 120
let výroby hasičské   techniky  
Smekal – Potůček  (Slatiňany).
9. 	Občerstvení.
10. Volná diskuze o hasičské historii.
Vedoucí Odborné rady historie
a muzejnictví Láďa Dvořák

Letečtí záchranáři
dohánějí výcviky

Letečtí záchranáři HZS hl. m.
Prahy využívají pěkného prázdninového počasí a provádějí výcviky s letkou PČR, aby dohnali
jarní výpadek kvůli onemocnění
covid-19. Výcviky jsou zaměřeny
na zvládnutí záchrany za pomoci
nosítek a použití různých způsobů
stabilizace proti jejich rotaci. Vojenský prostor v Brdech svou členitostí poskytuje ideální prostor,
který hasiči využívají například
k záchraně lezce ze skály za pomoci vrtulníkového jeřábu Bell 412,
který je k této činnosti využíván.
Foto Jan Kostík,
HZS hl. m. Prahy
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Kaleidoskop zajímavostí

Hasiči ve Žďárci u Seče jsou činní 76 let
SDH Žďárec u Seče v Pardubickém kraji byl založen v roce 1944.
A jsou stále aktivní! Příkladem
je již šestý ročník nohejbalového
turnaje, který podpořilo město Seč.
„Letos se zúčastnily čtyři týmy,
což je méně než vloni, ale i tak jsme
si turnaj užili. Současně jsme si
při té příležitosti vyzkoušeli nový

velký stan, který jsme zakoupili
z finančních prostředků sboru,“
uvedl starosta hasičů Jiří Kučera.
Tentýž den odpoledne hasiči pomáhali ve spolupráci s Cykloklubem
Hlavatka a městem Seč při organizaci cyklistického závodu MTB
Sečský sumec. „Od začátku roku
jsme měli několik akcí, například

Část členů SDH Žďárec u Seče (oslava 75 let v roce 2019)

Plán práce
Vedení SH ČMS,
VV SH ČMS a SS OSH
pro období
září a října 2020

15. září: Vedení SH ČMS, Praha
1) Zhodnocení Shromáždění starostů OSH   (průběh jednání,
diskuze apod.)
2) Stav přípravy VI. sjezdu SH
ČMS
3) 	Příprava MČR v TFA a CTIF
4) 	Vyhodnocení akce POODaM
20. září: Slavnostní ukončení
Junior univerzity, VŠB–TU Ostrava
22. září: Porada starostů KSH,
Přibyslav
26. září: MČR v CTIF, Dvůr
Králové nad Labem
10. října: MČR v disciplínách
TFA, Svitavy
20. října: Vedení SH ČMS, Praha
1) 	Příprava jednání VV SH ČMS
2) 	Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho
závěrů a vyhodnocení, diskuse
3) 	Předběžný souhrn činnosti SH
ČMS za rok 2020
4) 	Předběžný souhrn kontrolní
činnosti za rok 2020.

udržovali jsme vodní ledovou plochu, upravili porosty a udržovali
prolézačky na dětském hřišti, pracovali na údržbě hasičské techniky
a uklízeli okolí hasičské zbrojnice.
Za kulturním domem to byla řada
prací, například  položení dlažby na
podlahu přístřešku, stavba nového
obvodového stolu u udírny, rekonstrukce toalet a oprava mostku
u skály ve Žďárci,“ připomněl
starosta sboru. Výjezdová jednotka JPO V zasahovala v roce 2019
u 18 událostí. Letos za polovinu
roku to bylo ve třiceti případech.
Na tomto počtu se podepsal zejména covid-19, hasiči pravidelně
dezinfikovali veřejná místa. Poté
vyjížděli k povodňovým stavům po
vydatných deštích, například řešili
odtok rybníka ve Žďárci, pytlovali
písek, čerpali vodu ze sklepů domů,
čistili propustky. „Nejnáročnější
byl zásah v Míčově-Sušici, kde
nebylo možné obrovské množství
vody odčerpávat, z jedné části

obce se stal rybník. Na místo jsme
dopravili náš člun. Společně s hasiči z Heřmanova Městce, Míčova,
Policie ČR a ZZS Pardubického
kraje jsme prováděli evakuaci osob
a vozidel,“ doplnil Jakub Mrázek.   
Hasiči mají postavené soutěžní
družstvo mužů, které funguje nepřetržitě od doby založení sboru.
Stávající členové jsou třetí generací
družstva. Za sezonu startují na 5
soutěžích. Tým žen byl založen
v roce 2017, hasičky se účastní
během roku několika soutěží.
V letošním roce je čeká slavnostní
předání nového praporu, který
byl financován z rozpočtu SDH
a dotace Pardubického kraje. Rok
ukončí slavnostním rozsvícením
vánočního stromu a Mikulášskou
nadílkou. Hlavní akcí roku 2021
se stane 7. ročník Železnohorského traktoru, akce, která je hojně
navštěvována veřejností.
Věra Nutilová

Hasiči v Jičíně budou slavit
Ve dnech 12.–19. září 2020
proběhnou v Jičíně oslavy 150 let
Sboru dobrovolných hasičů a 50
let Hasičského záchranného sboru
okresu Jičín. Bližší informace uvedl ředitel Územního odboru HZS
plk. Libor Zikeš. Připomněl, že  
s ohledem na COVID-19 proběhl
v únoru pouze ples pod názvem
"Hoří, má panenko.“ Další původně plánované akce byly zrušeny
a posunuty na září 2020. Jak připomněl, Hasičský záchranný sbor
KH kraje, územní odbor Jičín,
v letošním roce oslaví 50. výročí
založení profesionální požární
ochrany v okrese Jičín. „Jde o významný okamžik a příležitost
pro připomenutí vzniku, historie
a výsledků práce při ochraně životů, zdraví, majetku a poskytování
záchranářských služeb jednotkami
profesionální požární ochrany
v Jičíně.“ K letošnímu výročí
profesionální požární ochrany na
Jičínsku si připomeneme také 150
let od založení dobrovolné požární
ochrany ve městě. Záměrem organizátorů je propojení těchto výročí
do společných oslav k důstojnému
připomenutí a zhodnocení záslužné záchranářské činnosti mezi
kolektivem příslušníků územního
odboru, vedením krajského a generálního ředitelství HZS ČR,
představiteli a členy dobrovolné
požární ochrany. „To vše za účasti
přizvaných zástupců vedení města,
složek Integrovaného záchranného
systému ČR a zástupců významných firem působících na území
města Jičína,“ upřesnil ředitel Li-

bor Zikeš. Plánovaná společenská
setkání proběhnou 12.–19. září
2020 v Jičíně a to jak veřejné, tak
propagační akce s následujícím
programem: Dne 12. září 2020 na
Valdštejnském náměstí „Prezentační záchranářskou činností“ za
účasti vrcholných představitelů
města, Královéhradeckého kraje
a současně partnerů, kteří podle
svých možností podporují činnost
hasičů na území okresu. Nedílnou
součástí této společenské události
bude doprovodný program, v jehož průběhu bude představena na
náměstí od 9 do 15 hodin zásahová
technika profesionálních a dobrovolných hasičů, v neposlední řadě
také historická technika dobrovolných hasičů města a okolních obcí.

Dne 18. září 2020 se v Porotním
sále Valdštejnova zámku uskuteční
„Slavnostní shromáždění“ za účasti
současných a bývalých zaměstnanců HZS, současných a zasloužilých
členů SDH, vedoucích představitelů HZS a SDH v působnosti
Královéhradeckého kraje, představitelů státní správy a samosprávy,
zástupců sdělovacích prostředků
a dalších významných hostů. Dne
19. září 2020 budou oslavy zakončeny „Dnem otevřených dveří“ na
stanicích HZS a SDH v Dělnické
ulici, budou současně organizovány sportovní soutěže pro rodiče
a děti. K výročí byly zpracovány
dvě zajímavé publikace, které
zpracoval Ing. Jan Lejsek, bývalý
ředitel ÚO HZS Jičín.
Věra Nutilová, ilustrační foto

dokumentuje kronika, pracovaly
v sousedské pohodě. Pořádali
společná cvičení a při společných
zábavách vždy panovalo vzorné
kamarádství. V roce 1922 byla
při sborech založena z členů samaritánská družstva. V té době
bylo také souhlasně domluveno
ponechat sborům jednotné datum
založení a to rok 1894. Po druhé
světové válce začaly sbory pracovat jako před tím, přišli noví členové, sbory doplňovaly techniku
a výstroj hasičů.   Sbor vlastnil
novou stříkačku Minor H a později
mu byl přidělen starší nákladní automobil Tatra 805. Nové vybavení
dalo sboru velký elán a chuť do
práce. Pro výcvik bylo ustaveno
dvanáctičlenné družstvo, a začalo
se jednat o výstavbě nové hasičské
zbrojnice. Rozpočet tehdy činil 74
tisíc korun, pozdější rekonstrukce proběhla v roce 2010-2014.

HASIČI NA SÍTI XV.
Stránky SDH Letovice
www.sdhletovice.cz

Úvodní strana webu

V naší pravidelné rubrice se věnujeme náhodně vybraným webovým
prezentacím sborů dobrovolných hasičů. Tentokráte vás zavedeme do
města Letovice v okrese Blansko v Jihomoravském kraji. Tamní sbor
dobrovolných hasičů byl založen již v roce 1870. Již před tímto datem,
v roce 1834, měli letovičtí pro boj s ohněm k dispozici první dřevěnou
stříkačku. Stříkačku zdokonalené konstrukce zakoupila obec o třicet
let později – v roce 1865. Stále však chyběla organizovaná a disciplinovaná síla – hasiči. Posledním impulsem byl rozsáhlý požár, kterému
padlo za oběť 69 domů.  O založení sboru se nejvíce zasloužili kupec
a hostinský Josef Wunder a rolník František Závada, kteří pro svou
ušlechtilou myšlenku získali dalších 12 občanů z Letovic. Ve sboru se
mělo používat německých povelů.  Nově jmenovaný učitel Josef Hamal
však tyto povely přeložil a od počátku se v letovickém sboru velelo
česky. V roce 1921 byla zakoupena nová parní stříkačka, se kterou byl
v roce 1923 hašen požár továrny Cosmanos, jenž byl pravděpodobně  
největším požárem v dějinách sboru. O současném dění v SDH Letovice
se můžete informovat i na samostatné webové prezentaci. Její účelnost
spočívá v jednoduchosti i zajištěné aktualizaci zde editovaných dat.
Nabízí jediný sloupec s odkazy, které návštěvníka posunují do hlubších
úrovní webu: historie, technika, zásahy, výcvik, akce, mladí hasiči,
galerie, kontakty atd. Nutno ocenit, že web nabízí množství fotografií,
ať už historických, tak i současných. Oceníte to při návštěvě odkazů
z historie či požívané hasičské techniky. Snímky jsou navíc zobrazeny
nejen jako miniatury, ale nabízejí i velmi slušné rozlišení. Kromě webové
prezentace používají letovičtí dobrovolní hasiči i profil na sociální síti
Facebook. Co si ze zde umístěných informací odnášíme? Poznání, že
letovičtí dobrovolní hasiči se nebojí žádných výzev. V letošním červenci
například úspěšně asistovali s termokamerou při hledání leguána. A to
je prosím leguán studenokrevný plaz, který zase tak moc tepla do okolí
nevyřazuje. Dáváme palec nahoru!

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 srpnu roku
2015? Naše rubrika vám chce připomenout události, příběhy, zprávy
– tuctové a všední či naopak výjimečné 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.

Část členů SDH Žďárec u Seče (oslava 75 let v roce 2019)

Spolehliví pomocníci ve Lhotách u Potštejna
Sbor dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna na okrese Rychnov
nad Kněžnou vznikl na valné
hromadě 13. ledna 1952 spojením
dvou sborů, o čtyři roky později
také došlo ke sloučení původních
obcí. Jako první vznikl hasičský
sbor ve Velké Lhotě a to v březnu
1894. V Malé Lhotě vznikli hasiči
až v roce 1907. Oba sbory, jak
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Odpovědně byla vedena práce
s mládeží, pokladnu hasiči doplňovali výdělky z různých prací,
např. sběru druhotných surovin,
pořádáním plesů nebo prací pro
místní zemědělské družstvo. Po
zrušení tanečního sálu hasiči nakoupili dřevo a brigádně postavili
skládací taneční parket, který se
mj. zapůjčoval do okolních obcí.
Hasiči se účastnili výstavby nového obchodu a pohostinství.
Páteří této stavby byli Jan Růžička, Josef Matějus, František Kopecký. Spolu s hasiči se na stavbě
podíleli všichni občané a zemědělské družstvo svojí dostupnou
technikou. V současné době je
v Lhotách u Potštejna výjezdová
jednotka JPO V, která v loňském
roce vyjela k 8 událostem a letos
již ke třem. “Byly to většinou
technické pomoci, dvakrát jsme
zasahovali s automatickým ex-

terním defibrilátorem při náhlé
zástavě srdeční činnosti. Máme jej
ve vybavení od poloviny loňského
roku. Vážíme si skutečnosti, že
na podzim tohoto roku budeme
zařazeni jako jednotka JPO III,“
uvedl velitel Martin Růžička.
Jednotka je vybavena CAS 25 na
podvozku Škoda 706 RTHP a dále
novým dopravním automobilem,
který v roce 2018 nahradil stařičkou Avii A30 z roku 1972. Hasiči
jezdí na soutěže s mladými hasiči,
ženami a muži, organizují pálení
čarodějnic a ukončení prázdnin
pro veřejnost. Pomáhají v lese na
brigádách, starají se o požární
nádrže, pomáhají obci při mytí
komunikací, zalévání zeleně. Ve
sboru je 52 členů, z toho je 15
výjezdových hasičů.
Věra Nutilová
Foto: archiv SDH
Lhoty u Potštejna

Pojďme tedy nahlédnout do srpna roku 2015, kdy byla pro HZS
Pardubického kraje v rámci akce Cihelna 2015 v Králíkách, provedena
prezentace základny humanitární pomoci včetně ukázky prostředků
pro záchranné a likvidační práce. Ukázka se setkala s velkým zájmem
veřejnosti. Dodejme, že projekt Národní základny humanitární pomoci
(z roku 2009) vyřešil problém Hasičského záchranného sboru ČR spojený
s logistikou v oblasti příjmu a poskytování humanitární pomoci, kdy
chyběl jeden centrální sklad pro organizaci příjmu a poskytování věcné
a technické humanitární pomoci poskytnuté zahraničními dárci České
republice nebo Českou republikou příjemcům v zahraničí. Za dobu svého
fungování byla NZHP využita např. při povodních. V roce 2013 zde byla
soustředěna a odeslána materiální pomoc pro Bulharskou republiku.
V roce r. 2014 pak pomoc do republik Bosna a Hercegovina a do Srbska.
ilustrační foto: irop.mmr.c
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Z historie harrachovských hasičů
V červenci letošního roku si
mohli harrachovští hasiči připomenout 137. výročí, kdy bylo CK
místodržitelstvím v Praze dne
28. 7. 1883 fomálně potvrzeno ustavení jejich sboru. Ten však vzniknul již o dva měsíce dříve, kdy byl   
na základě rozhodnutí obecního
zastupitelstva a se souhlasem zdejší
sklárny hraběte Harracha   dne
27. 5. 1883 založen hasičský sbor.
Jeho název zněl: Harrachovský
hasičský sbor se sídlem v Novém
Světě. Účelem založení sboru bylo
chránit životy a majetek obyvatel
v případě požáru, povodně a jiných
živelných pohrom. Sbor byl organizován v Liberecké župě. Jeho členy
byli převážně občané německé
národnosti a několik Čechů pracujících ve sklárně. Po osvobození
naší republiky v květnu 1945 byl
z podnětu předsedy místní správní
komise pana Bohumila Žanty dne
15. 9. 1945 v hostinci U Motejlků
ustaven Český dobrovolný hasičský sbor. Velmi významným byl

pro harrachovské hasiče rok 1958,
kdy  bylo rozhodnuto o stavbě nové
požární zbrojnice. Vlastní výstavba začala v roce 1959 v akci „Z“.
Byla provázena řadou problémů,
přestože měla plnou podporu od
MNV a vydatně pomáhali zaměstnanci místní sklárny. Také vedoucí
funkcionáři sboru byli příkladem
jako obětaví pracovníci pro ostatní
členy sboru. Svou techniku pro přepravu materiálu dávaly k dispozici
Lesní závod Harrachov a Borské
sklo Harrachov. Dne 25. 12. 1960
je hrubá stavba dokončena. Bilance stavby: odpracováno 12 486
brigádnických hodin! V roce 1964
se do činnosti sboru zapojily také
ženy. Staly se rovnocennými partnerkami mužů v hasičské práci.
V dalších letech se harrachovští
hasiči nevěnují jen své práci. Přikládají ruku k dílu všude tam, kde
to potřebuje město a jeho občané.
Instalují ve zbrojnici ústřední
topení, pomáhají budovat veřejné
osvětlení, muzeum a prodejnu

Textem a obrazem

VE ZKRATCE
Mistrovství ve výstupu na cvičnou věž

V Ostravě se 30. srpna uskuteční Otevřené mistrovství ČR ve výstupu
na cvičnou věž. Pořadatelem je SH ČMS ve spolupráci s HZS Moravskoslezského kraje. Soutěžit se bude ve třech kategoriích: ženy, muži, dorost.
Přihlášky k účasti možno podávat pouze elektronicky na www.stovky.
cz do 22. srpna 2020.

Zahájení stavby Stanice Most

skla, přistavují mateřskou školku,
staví čekárny, benzínovou čerpací
stanici, obřadní síň, autokemp,
účastní se přístavby základní
školy, sklízejí travní porosty, sbírají starý papír, léčivé byliny, čistí
koupaliště… Další léta uplynula,
opotřebovávají se lidé i věci. A tak
se znovu začíná diskutovat o tom,
že požární zbrojnice je již nevyhovující. Technika stojí venku, hasiči
se scházejí při větších akcích po
hospodách. Co dělat? Stavět na
zelené louce, přistavovat? V roce
1992 spatřily světlo světa plány
na přístavbu. Dne 30. 11. 1992 se

Mezi hosty slavnostního aktu
poklepání základního stavebního
kamene se Stanice Most byli i starosta krajského sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska Ústeckého
kraje Jiří Henc, starosta okresního
sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska okresu Most Ing. Ladislav
Langmajer. Výstavba stanice bude
mít tři etapy. První etapou je odstranění stávajícího objektu stanice z roku 1975. Druhou etapou je výstavba
nového objektu stanice. Závěrečnou třetí etapou bude odstranění objektu
mobilních buněk a nádvorní budovy a dokončení stavby včetně kolaudace.
dle zdroje HZS ČR

130. výročí založení SDH Vrčeň

V obci Vrčeň (Plzeňský kraj) si v srpnu připomněli 130. výročí založení  
tamního sboru dobrovolných hasičů. Na oslavě nechyběla ukázka činnosti
historické stříkačky  z roku 1927, požehnání výjezdového vozidla Iveco
Magirus, ukázka záchrany tonoucího (na místním rybníku) vystoupení
hasičské mládeže či ukázka cvičení se sekyrkami. Hasičské oslavy  proběhly v rámci termínu posvícení.    

Detail sochy sv. Floriána v sousedství
zbrojnice – socha provedena formou
dřevořezby. Autor Lukáš Róka

Nelehká záchrana retrívra

začalo se zemními pracemi a v roce
1993 byla přístavba a rekonstrukce
původní budovy dokončena. Přestože nesplnila všechna očekávání,
za klad lze považovat větší prostory
pro techniku, tři bytové jednotky,
společenskou místnost.
Foto Mirek Brát
dle textového zdroje
hasici.harrachov.cz

Objekt zbrojnice, detail sochy sv. Floriána v sousedství zbrojnice, autor Lukáš Róka

Dráček
Ohniváček
v novém
kabátě

I naši hasiči potřebují svého
ochránce a tím je pochopitelně svatý
Florián, ale u hasičů v Pardubickém
kraji je to i dráček Ohniváček, který
je maskotem hasičů HZS Pardubického kraje už 20 let. Doprovází
hasiče nejen během výjezdů za okny
mobilní techniky. Plyšovou hračku
hasiči také často věnují i dětem při
preventivně výchovných akcích
a děti ji mohou vyhrát i v soutěžích,
které hasiči pořádají ať už při dnech
otevřených dveří na svých stanicích
nebo soutěžích vyhlášených vždy
při svátku evropského tísňového
čísla 112, tedy 11. 2. Dráčka Ohniváčka nám doposud vyráběla firma
z Brna. Letos jsme se ale rozhodli
najít nového dodavatele, a to přímo
v Pardubickém kraji. Našli jsme
přímo v Pardubicích, Centrum
Kosatec, který navíc zaměstnává
nejvíce osob s hendikepem. Letos
HZS Pardubického kraje slaví 20
let od svého vzniku, a když slavit,
tak jedině s novou image. Dráček
tak dostal nový „kabát“ i s novým
krajským znakem. Podívejte se na
fotku Františka Lokaje, a věřte, že
plyšový dráček se už na hasičárně
plně zabydlel. Co říkáte, sluší mu
to, že?
por. Bc. Vendula Horáková,
tisková mluvčí,
a Jana Poláková, asistentka
HZS Pardubického kraje

Ministr Hamáček navštívil SDH Pustkovec
V pátek 27. července 2020 byl
náš sbor poctěn návštěvou 1. místopředsedy vlády ČR a zároveň
ministra vnitra ČR Jana Hamáčka.
Doprovodem mu byl ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje brig. gen.
Vladimír Vlček. Po přijetí hlášení
od velitele družstva, přivítání starostou obce S. Pyšem a starostou
SDH Pustkovec P. Tichým, se celá

skupina pustila do prohlídky naší
nové hasičské zbrojnice. Prohlídka
začala technickým zázemím a šatnami jednotky. Poté pokračovala
v patře, v kanceláři velitele a společenské místnosti. Pan ministr
ocenil i naši sbírku vyhraných
pohárů, historická tabla, prapor
a další naše pamětihodnosti (např.
skvěle zachovanou pozvánku na
taneční slavnost z roku 1935). Se

zájmem vyslechnul naši hasičskou
i sportovní historii a pochválil
práci s dětmi. Mile byl překvapen
velikostí naší členské základny.
Vzácná návštěva byla zakončena
prohlídkou zásahových vozidel
a samozřejmě fotkou, která určitě
najde důstojné místo nejen v naší
kronice.
SDH Pustkovec
Foto archiv sboru

Ani o prázdninách není nouze
o složité zásahy, které však mají
naštěstí dobrý konec. Profesionální
hasiči ze stanice Broumov, lezecká
skupina ze stanice v Náchodě-Velkém Poříčí a dobrovolní hasiči z Police nad Metují byli povoláni k záchraně psa. Asi třicetikilogramový
pes se propadl do 5m hluboké skalní
rozsedliny při rodinné vycházce po
Broumovských stěnách z Hvězdy na
Strážnou horu po modré turistické
značce. Z parkoviště na Hvězdě
se vydali dobrovolní hasiči do
vzdálenosti dvou kilometrů na pěší
průzkum a zjistili, že se bude jednat
o zásah s využitím lezecké techniky
v nepřístupném terénu. Dle informací z provedeného průzkumu vyrazila na místo také skupina hasičů
lezců s patřičnou výbavou. Jednalo

se například o trojnožku, díky které se pokoušeli proniknout úzkou
průrvou k psovi. Po asi čtyřech
neúspěšných pokusech se podařilo
jednomu ze zasahujících hasičů
využít jeskyňářské zkušenosti
a proniknout na dno průrvy. Psa se
mu podařilo uklidnit a zafixovat do
trojcípého postroje. Dále již mohlo
proběhnout vytažení psa společnými silami do bezpečí. Zlatý retrívr
byl v pořádku předán jeho majitelce.
Takové štěstí ale nemusí mít každý,
proto je nezbytná opatrnost. Tato
oblast je plná různých skrytých
prohlubní a jeskyněk a ty mohou být
ohrožením pro zvířata. Nebezpečný
je tento terén taktéž pro osoby, které
se vydají mimo značené cesty.
Alena Kuthanová DiS,
HZS Královéhradeckého kraje

Zástupci Pardubického kraje
poděkovali dobrovolným hasičům

Posila pro hasiče z Jablůnky
Do Jablůnky na Vsetínsku (Zlínský kraj) zamířila z dílen THT Polička nová cisternová automobilová
stříkačka Tatra Terra. S pořízením
automobilu za 7.833.540 korun

včetně DPH obci pomohla Česká
kancelář pojistitelů z Fondu zábrany škod. Vůz je postaven na dvounápravovém šasi T 815–2T5RA3
s pneumaticky připojitelným po-

honem předních kol a uzávěrkami
všech diferenciálů. Zadní náprava
je osazena zkrutným stabilizátorem
a odpružena vinutými pružinami
a vzduchovými vlnovci. Všechny
brzdy jsou kotoučové. Čtyřdveřová
kabina je šestimístná, vybavená klimatizací a topením nezávislým na
chodu motoru a jízdě. V opěradlech
zadní řady sedadel jsou integrovány
držáky dýchacích přístrojů, mezi
nimi je trojice náhradních tlakových
lahví. Zbývající dva dýchací přístroje jsou uloženy v kabině Tatry.
Terra dokáže brodit klidnou vodou
do hloubky až 1 200 mm, proti
sálavému teplu je podvozek chráněn speciálními návleky – odolá
teplotám až 200 °C, krátkodobě až
1 000 °C.  Zdroj a foto: pozary.cz

Slavnostní předávání stuh hejtmana na prapory Sborů dobrovolných hasičů za boj s covid-19
se uskutečnilo v obci Telecí na
Svitavsku v sobotu 11. července.
Šlo o poděkování za přímou pomoc
při distribuci ochranných pomůcek
a dezinfekce během nouzového stavu. Přítomným poděkoval
hejtman Pardubického kraje, pan
Martin Netolický, a krajský ředitel

HZS Pardubického kraje plk. Aleš
Černohorský. Celkem se zapojilo
96 sborů a přes pět set členů SDH.
Poděkováním za jejich pomoc bylo
kromě předání stuhy na slavnostní
prapory, také společenský večer.
Zvláštní poděkování patřilo i dámám, na kterých distribuce zásob
stála administrativně v centrálním
skladu v Chrudimi a v meziskladech v Litomyšli a Ústí nad Orlicí.
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V Přibyslavi proběhlo jednání
Shromáždění starostů OSH ČMS

(dokončení ze str. 1)

zbrojnic sborů dobrovolných hasičů a obměnu jejich dopravních automobilů i cisteren,“ zdůraznil náměstek Janeba. Za poslední čtyři
roky existence těchto dotací bylo
pořízeno 1 414 dopravních automobilů a realizováno 208 staveb
celkem za 1 miliardu 180 milionů
korun českých. Pochvala zazněla
na adresu organizátorů únorového
XXV. Reprezentačního plesu SH
ČMS. V únoru tohoto roku se rovněž sešli k jednání zástupci HZS

ČR, SH ČMS, České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty
k podpisu společného memoranda
o dalším prohloubení spolupráce.
Náměstek Janeba se zmínil rovněž
o výjezdním zasedání redakční
rady Hasičských novin, které proběhlo v sídle vydavatelství Hasiči,
s. r. o., v Novém Městě nad Metují.
Jednání tehdy přišel pozdravit
i novoměstský starosta Petr Hable.
Ve zprávě samozřejmě nemohl
chybět popis složité a krajně náročné časové etapy, kterou zásad-

Ze statistik výroční zprávy za rok 2019 vyplynulo, že členy SH ČMS bylo v tomto
období 75 770 žen.

ně poznamenal celosvětový nástup
epidemie onemocnění covid-19.
„Je na místě upřímně poděkovat
všem, kteří se na pomoci podíleli, za jejich nasazení a obětavost
během této, v historii naší země,
výjimečné události“, adresoval
poděkování všem dobrovolným
hasičů, náměstek Janeba, který
se ještě k tématu koronavirové
pandemie vrátil v úplném závěru
své zprávy těmito slovy: „Občané,
obce, kraje i stát si opět uvědomili
a to doufám, zejména k pohledu

Vzpomínka na bleskové povodně z roku 2010
Uplynulo již neuvěřitelných deset
let ode dne, kdy v pátek 6. srpna
2010 zasáhly území Libereckého
kraje bleskové povodně. Vzaly s sebou vše, co jim stálo v cestě. Pršet
začalo vydatně v pátek kolem osmé
hodiny večerní, prudké lijáky trvaly

celou noc a menší toky, zejména na
Liberecku, se začaly rozvodňovat
a zaplavovat okolí. V důsledku
povodní přišlo o život celkem
5 lidí. Zraněno bylo přes 130 osob.
Celkové škody byly vyčísleny na
8.212.451 tis. Kč. Přibližně 160 lidí
bylo evakuováno vrtulníky policie,
armády a záchranné služby. Do
záchranných a likvidačních prací
bylo zapojeno 267 jednotek HZS
ČR, JSDH, HZS podniku a JSDH
podniku, přes 1. 000 hasičů, 700
policistů, 40 záchranářů zdravotnické služby, 1.800 vojáků a stovky
dobrovolníků. Povodně zasáhly 81
obcí a 1.872 domácností. Hasiči

při záchraně osob „utopili“ několik
svých vozidel. Vedle záchranných
prací hasiči na řadě míst v Libereckém kraji prováděli povodňové
zabezpečovací a likvidační práce.
Jednotky se soustředily také na
odstraňování překážek, které ve
vodních tocích ucpaly mostky
a propustky a bránily plynulému
odtoku. V mnoha případech hasiči
instalovali protipovodňové zábrany,
především pytle s pískem. V krizových štábech působilo přibližně 65
osob a 13 osob zajišťujících logistickou podporu.
Z hasičské kroniky libereckých
hasičů (www.hasiciliberec.cz)

do budoucna, že je tady ničím
nenahraditelný spolek, s více jak
čtyřmi sty tisíci členů, ochotný
kdykoli pomoci všem potřebným.
Tak tomu bylo při povodních, při
vichřici, i při pandemii, a tak tomu
bude, i když to nepřivoláváme, ani
si to nepřejeme, i do budoucna.“     

ZAUJALO NÁS...
Deset nových hasičských speciálů

Celkem 10 speciálních zásahových automobilů (PPLA – protiplynový
automobil a CHA – chemický automobil) za více než 26 milionů korun
předal v závěru července ministr vnitra Jan Hamáček spolu s hejtmanem
Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. Hasičskému
záchrannému sboru MSK. Pořízení 4 ks protiplynových automobilů
a 3ks chemických automobilů bylo financováno Moravskoslezským krajem, a to v celkové hodnotě 18.301.250 Kč. Pořízení 1ks protiplynového
automobilu a 2 ks chemických automobilů bylo financováno ze státního
rozpočtu, a to v celkové hodnotě 7.816.600 Kč. Prvních pět speciálních
protiplynových automobilů je určeno pro speciální zásahy s nutností
nasazení velkého počtu dýchací techniky, zejména při požárech většího
rozsahu, dále při chemických haváriích s výskytem nebezpečných látek
a měření koncentrací nebezpečných plynů a par. Druhou pětici speciálů
tvoří  chemické automobily určené pro likvidaci mimořádných událostí
spojených s únikem nebezpečných látek všech skupenství. Vozidla jsou
vybavena prostředky pro přečerpávání a jímání až 1 000 litrů nebezpečných látek, obsahují stejně jako protiplynové automobily zařízení pro
dekontaminaci zasahujících hasičů, různé druhy nejmodernějších protichemických obleků, nejmodernější přístroje pro detekci nebezpečných
chemických a radioaktivních látek a v neposlední řadě i soupravy pro
odběry vzorků chemických látek.
Zdroj HZS ČR, foto Tomáš Lach

Text a foto Mirek Brát
poznámka: kompletní usnesení
z jednání starostů OSH ČMS naleznete
na webu dh.cz

Otestujte si své hasičské znalosti
Nástupové tvary družstva
Test (správné odpovědi najdete pod čarou, zdroj testu s laskavým
svolením webu pozary.cz):
1. Nástupovým tvarem družstva
můž) být:
a) zástup, řad, dvojřad nebo dvojstup
b) řad nebo dvojřad
c) pouze zástup
2. Vyrovnání tvaru ukončuje
povel:
a) pohov     b)   přímo hleď

c) rozchod
3. Při povelu rozchod hasiči
vykročí:
a) levou nohou
b) pravou nohou
c) libovolnou nohou
4. Při vyrovnávání hasičů v řadu
dají:

a) všichni levou ruku sevřenou
v pěst do pasu
b) všichni krom posledního levou
ruku sevřenou v pěst do pasu
c) všichni pravou ruku sevřenou
v pěst do pasu
5. Při vyrovnání zadní řady hasičů v dvouřadu:
a) předpaží všichni levou rukou
b) předpaží první v druhém řadu
levou rukou
c) předpaží první v druhém řadu
pravou rukou
Správné odpovědi: 1b, 2b, 3a, 4b, 5b

Na jednání byla prezentována i výroční zpráva za rok 2019.
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PRO CHVÍLE ODDECHU
Vodní dělo

Tajenka: „NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID“

Zařízení určené k tomu, aby stříkalo silný proud
vody vysokou rychlostí a na vzdálenost několika
desítek metrů, si od hasičů občas „půjčují“ těžaři
(rozrušuje horniny při těžbě) i policejní jednotky
(k pacifikaci pouličních nepokojů). První policejní
využití vodního děla je doloženo v Německu v roce
1930, kdy jím policie rozháněla výtržnosti spojené
s uvedením filmu natočeného podle jednoho slavného díla světové literatury. Název tohoto filmu
zjistíte, pokud vyluštíte naši křížovku. Napovíme
ještě autora tohoto slavného románu: Erich Maria
Remarque..
(obrázek, via wiki volné dílo)
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Vedoucí redakce Miroslav Brát, tel.: 773 791 525, e–mail: hasicskenoviny@post.cz. Předplatné: 774 862 150, distribuce@hasicisro.cz. Inzertní oddělení: tel. 602 835 012; e–mail: agh.k@seznam.cz. Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem
vydavatele nebo redakce. Uzávěrka dalšího čísla je 28. srpna, vyjde 4. září 2020.
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Více informací, fotky a videa najdete na:

Spojenými silami
Segment hasičských a záchranářských vozidel je z hlediska výroby společnosti TATRA
TRUCKS a.s. významný. V dlouhodobém sledování obsáhne každý
rok 10 % až 15 % z celkové produkce. V uplynulém období bylo

příkladem i spojení sil společnosti
TATRA TRUCKS a.s.  s jedním ze
tří největších výrobců hasičských
zařízení na světě, skupinou Rosenbauer. Výsledkem tehdy bylo  
unikátní hasičské vozidlo TIGON.
Hasičské speciály TATRA jsou

mezi odborníky a zákazníky velmi
ceněné nejen z hlediska vysoké
průchodnosti téměř jakýmkoliv
terénem, ale také z hlediska jízdní stability a efektivity provozu.
Dlouhodobě vyvíjený podvozek
tzv. tatrovácké koncepce vozidla TIGON a především systém
pneumatického odpružení všech
náprav a možnosti jeho nastavení
zajišťuje vysokou jízdní stabilitu
na jakémkoliv povrchu včetně vysokorychlostních hladkých ploch,
které jsou typické pro průmyslové
aglomerace či letiště a jejich zázemí. Projekt TIGON posloužil,
kromě jiného, též k vypracování
takového konstrukčního řešení,
které bylo prošlo kladně všemi
potřebnými zkouškami pro splnění certifikace hasičských vozidel
vhodných pro zásahy na letištních
plochách.
Zdroj tatra.cz, foto youtube

Věk se již posuzuje z Ijim

Pozvánka do Hasičského muzea CHH Přibyslav

V seriálu Hasičských novin
věnovaného hasičským muzeím
Celostátní hra mladých hasičů Plamen a celoroč- ší“ se zařazují soutěž
Hra Plamenhasičským
vstoupilaexpozido své již 42.
i samostatným
sezóny.
dobu neztratila
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celoroční činnosti
let (19
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doDo
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Cvičení se zdrojem ionizujícího záření
radioaktivního záření. Dodávka
totiž byla označena bezpečnostní
značkou značící nebezpečí ionizujícího záření. Velitel zásahu
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je zjištěno, že největší hodnota
dávkového příkonu je v prostoru,
kde je zaklíněn řidič dodávky.
Hasiči jsou vybavení izolovaným dýchacím přístrojem a doba

pobytu v místě záření musí být
omezena. Další jednotka hasičů
po zjištění síly záření (dávkového
příkonu) od dodávky k osobnímu
vozu, vyprostila řidiče z osobního
vozu. Měřením je zjištěno, že
prostor osobního vozu je bezpečný a mohl tak být vyproštěn jeho
řidič. Naopak vyproštěný řidič
dodávky byl transportován do
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MČR v disciplínách CTIF
PROGRAM

K nehodě, která se stala v nepřehledné zatáčce na silnici III/3228
nedaleko obce Spytovice, vyjeli
v pondělí 3. srpna dopoledne hasiči ze stanice Přelouč a dobrovolní
hasiči ze Zdechovic. Jednalo se
o střet osobního automobilu s dodávkou. Ve snaze zabránit srážce,
řidič dodávky strhl volant a sjel
z komunikace mezi stromy. Druhé
vozidlo bylo též vyneseno mimo
komunikaci do pole. Už z prvních
vět je patrné, že by střet mohl být
s vážnými zraněními. My vás
uklidníme, nejedná se o skutečnou
nehodu, ale o taktické cvičení.
Hasiči nejen, že museli vyprostit
zraněné osoby, které zůstaly cvičně zaklíněny ve vozech, ale cílem
tohoto cvičení bylo zajistit zdroj

Velitelský vůz s dronem

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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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 termokameru 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
(nosič, maska, plicní automatika, tlaková lahev)

plášť čerpadla - novinka

Vydává SH ČMS ve vydavatelství HASIČI, s.r.o. Adresa: ul. 28. října 850, Nové Město n. Met., PSČ 549 01, tel.: 491 472 666, e-mail: hasici@tiscali.cz. Noviny jsou registrov
Čejchanová, e-mail: ecmail@seznam.cz. Předplatné vyřizuje pouze redakce, tel. 491 474 150. Inzertní oddělení: tel. 606 313 956; e-mail: agh.k@seznam.cz. Podepsané články

více informací na

www.vezeko.cz

PŘESTAVBA SKŘÍNĚ PS 12 na podvozek VEZEKO
Cena podvozku pod PPS 25 650,- Kč
/ 31 037,- Kč
HYDRAULICKÉ
NAVIJÁKY l ELEKTRICKÉ
NAVIJÁKY 12 V, 24 V
Výškově stavitelná oj - příplatek 12 500,- Kč
/ 15 125,- Kč
PŘÍSLUŠENSTVÍ
bez DPH

vč. DPH

bez DPH

Myslete na svoji 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

vč. DPH

Provádíme montáž na hasičská vozidla,
včetně schválení a zápisu do technických
MOŽNOST MONTÁŽE STAVITELNÉ OJE S VÝMĚNNÝM PŘIPOJENÍM NA KLOUB ISO 50 NEBO OKO ISO 40 S
průkazů, záruční a pozáruční servis
Naši nabídku si vyžádejte na adrese:
SEAL navijáky, s. r. o.
U Panelárny 6a
772 00 OLOMOUC
tel.: 585 311 540,
tel./fax: 585 311 539
e-mail: seal@seal-navijaky.cz
http://www.seal-navijaky.cz

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

SLEVA PRO HASIČE: 20 % NA VEŠKERÉ NAVIJÁKY!

Imzerce_

